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يدرك المالحظ أّن الثورة الس��ورية، بدأت تثمر 
نتاجها الفكري بعد عامين من التراكمات البسيطة التي 
أحدثت فيم��ا بعد تغيرًا نوعيًا بدأ يطفو على الس��طح، 
فه��ي بعد أن بدأت فعاًل بالتعبير عن نفس��ها سياس��يًا، 
ولو بش��كل منقوص حت��ى اآلن، إاّل أن ذلك يعد تطورًا 
ملحوظ��ًا يبنى عليه، أم��ّا ثقافيًّا وهو م��ا يهمني هنا، 
فالث��ورة ب��دأت بالفعل بإنت��اج ثقافتها بش��كل متدرج 
يعب��ر بصدق عن حاله��ا الحقيقي، ويعبر عن مش��اعر 
وتوجه��ات الناس البس��طاء، فهي ب��دأت بكتابة أغانيها 
تلك التي خلقت حبلى بأس��ماء الشهداء، حبلى بالتعبير 
عن مش��اعر الناس اتجاه هؤالء الشهداء، الذين دافعوا 
عن الناس، فسكنوا وجدانهم، كما أّن الثورة بدأت تخلق 
صحافته��ا والت��ي هي على بس��اطتها وع��دم حرفيتها 
إاّل أنه��ا تعبر عن الناس بلغتهم ومش��اعرهم، محاولًة 
االرتق��اء بوعيه��م إل��ى مس��توىً أرق��ى، فأقامت هذه 
الصح��ف عالقة تفاعلي��ة بينها وبين الن��اس تفيدهم، 
وتستفيد منهم، حيث أنها أفسحت المجال للكتابة فيها، 
والتعبير بحرية، وبمعايير إنسانية مقبولة لدى الجميع. 
وكللت مناس��بة مرور عامين على الثورة السورية، 
الت��ي نتمن��ى أال يكون له��ا ذكرى ثالثة، كللت بمش��هد 
ثقافي حض��اري مدني متميز، فكان مهرجانًا ألس��بوع 
ثقاف��ي إحياًء لهذه الذكرى. قدمت خالله أعمااًل غنائية، 

كلماته��ا م��ن ضمي��ر الن��اس، وألحانه��ا م��ن وجعهم، 
ومغنيها م��ن متظاهريهم، كما ق��دم المهرجان أعمااًل 
فنية من رس��م تش��كيلي و كاريكاتير، ومس��رح وقدم 
المهرج��ان أيض��ًا ن��دوات، ومحاض��رات، والعدي��د م��ن 

األعمال المتميزة. 
إّن المنت��ج الثقاف��ي حينم��ا يس��تطيع أن يغط��ي 
مهرجان��ًا ألس��بوع، ه��و دلي��ل عل��ى تقدم ف��ي الوجه 
الثقاف��ي والحضاري للثورة الس��ورية، وهو تأكيد على 
الروح الس��لمية الديمقراطية لهوية الثورة، وذلك على 
الرغم من بروز الوجه العسكري للثورة، لكن يبقى هذا 
الوج��ه دفاعيًا، خلق للدفاع عن ه��ذه القيم والمفاهيم 
التي طرحتها الثورة، ف��ي بداية حراكها، هذه الظاهرة 
الت��ي بدأت بش��كل ممنهج، إنما تبعث عل��ى االطمئنان 
ب��أن الثورة ب��دأت تتجذر في نفوس الن��اس، وال يمكن 
ألي ق��وة أن تعيده��ا إلى الوراء، وهذا يش��ير أّن الثورة 
تس��ير في اتجاهه��ا الصحي��ح، تاركًة وراءه��ا مصالح 
الدول و أجندتها، مصممة على أّن الش��عب السوري هو 
الالعب األساسي والرقم الصعب الذي ال يمكن تجاوزه، 

رغم كل ما يتعرض له من ضغوط..
وه��ي م��ع الوق��ت ال ب��د أنه��ا ستش��عر الجمي��ع 
بمشروعيتها، وستجبر العالم على الوقوف معها، ألنهم 

سيدركون أنه ال عودة للوراء. 
آرام الدمشقي

اأ�سبوع ثقايف ثوري يف �سراقب
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كلمـــة حــق وثــورة
والهتاف��ات  الس��لمية  المظاه��رات  أرض  م��ن 
وكتابة األغاني للثورة وبعد أن كان قاش��وش س��راقب 
حل��ق بجناحي الثورة في فضاء الكفاح المس��لح ألتقيه 
وهو يرقد اآلن على س��رير آالمه ومعاناته وكان الحوار 
التالي مع المجاهد محمود باكير من جبهة ثوار سراقب 

كتيبة الشهيد أمجد ديبو. 
| بدايللة الحمد هلل علللى سللامتك وأود أن أعرف ما 

السبب الذي دفعك لحمل الساح؟
النظ��ام  إج��رام  أن  والحقيق��ة  يس��لمك  اهلل   |  |
وس��فكه للدم��اء الطاهرة التي غمرت ت��راب بالدي أكد 
لي أن المظاهرات السلمية لن تجدي نفعًا مع من يذبح 

األطفال وهو لن يزول إال بقوة السالح 
| هذه المرة الرابعة التي تصاب بها فماذا أثرت عليك 

هذه المعاناة؟
| | الحم��د هلل أتمن��ى أن تك��ون إصاباتي تغس��ل 
ذنوبي وتطهر نفس��ي والحقيقة بعد كل إصابة يقوى 
إصراري لمتابعة طريق الجهاد حتى النصر أو الشهادة. 

| ما شعورك وقد خسرت الكثير من األصدقاء؟
| | نحن جميعًا حزينون لفقد األصدقاء ولكني أجدد 
العه��د أمام روح كل ش��هيد أنني س��أتابع طريق ثورتنا 
وأتمنى لهم الرحمة وألهلهم ولنا الصبر على فقدهم. 
| هل تعتقد أن تعدد الكتائب المسلحة في مصلحة 

الثورة وما هي انتقاداتك لها؟
| | أكي��د لي��س من مصلح��ة الثورة وأن��ا أؤمن أن 
االتحاد ق��وة وأتمنى توحيد الجه��ود واألهداف لتنتصر 
الث��ورة، طبعا كث��رة المقاتلي��ن هي لصال��ح الثورة إذا 
كانوا ثوار ش��رفاء وأنا أنتقد بعض الثوار اللذين تخلوا 
عن الثورة وحولوها لثروة ونسوا دماء شهدائنا وأتمنى 
م��ن الجميع تجديد العه��د واالعتماد عل��ى اهلل والقتال 

تحت راية الإله إال اهلل محمد رسول اهلل. 
| ما هي نظرتك لسوريا المستقبل؟

| | نح��ن كما قال عمر رض��ي اهلل عنه: قوم أعزنا 
اهلل باإلس��الم فأتمن��ى أن تك��ون س��وريا ن��واة لدولة 
إس��المية عادل��ة تقي��م ش��رع اهلل وتقام دول��ة خالفة 
إس��المية وال أعل��م لما يخاف البعض م��ن كلمة خالفة 
فه��ي دولة يحيا الناس تحت ظاللها سواس��ية يحكمهم 
ش��رع اهلل ويتفي��ؤوا تح��ت ظل س��ماحته المس��لمون 
والنصارى واليهود وكل الديانات كما عاش الناس زمن 
الرعي��ل األول هنالك حادث��ة أود ذكرها عن عمر رضي 
اهلل عنه حيث مر يوما فرأى ش��يخًا يس��أل الناس فنهاه 

عم��ر فقال الش��يخ يا أمي��ر المؤمنين أنا رج��ل يهودي 
وفقير وال أس��تطيع العمل فبكى عمر وقال أكلنا شبابه 
ونضيعه ش��يخا فأخذه لبيت مال المس��لمين وفرض له 
عطاء كأي مس��لم حتى يموت هذا العدل الذي أحلم أن 

يعيش كل سوري تحت ظالله. 
| هل تعتقد أن الشهداء والجرحى نالوا ما يستحقون 

من المجتمع؟
| | من المؤكد أن المجتمع لم ينصف كل الش��هداء 
والجرحى وك��م أتمنى م��ن الجمعيات االتح��اد والعمل 
بالتنسيق بينهم وتش��كيل لجان مختصة لتوثيق اسم 
كل مصاب سواء كان مقاتال أو مدنيًا وتقديم المساعدة 
ل��ه ق��در المس��تطاع وال ننس��ى المعتقلي��ن القدام��ى 
والمفقودي��ن اللذي��ن كان��وا معن��ا ف��ي بداي��ة ثورتنا 
ونتمنى لهم الفرج القريب وأتمنى الفرج العاجل ألخي 

وصديقي محمد أسعد األطرش. 
في الختام أتمنى لك ولكل جرحى س��وريا الش��فاء 
وأحلم بش��فاء سوريتنا الغالية من جرحها النازف وأحب 
أن أقول لمن يس��تغل معاناة الش��عب السوري ويسلب 
إعانات��ه لمجرد أن يجمع ثروة من جراحنا اتقوا اهلل فينا 

وراعوا ضمائركم فالتاريخ ال يغفر وال يرحم. 
ندى البيسان 
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لق��د طل��ع علين��ا ف��ي اآلون��ة األخي��رة الس��يد 
فابيوس وزير خارجية فرنس��ا يق��ول أنهم واألمريكان 
وال��روس يبحث��ون عن ش��خصيات م��ن داخ��ل النظام 
تكون مقبولة لدى المعارضة السورية ممثلة باالئتالف 
الوطن��ي للتفاوض معهم بعد أن كان االئتالف قد أعلن 
عن عزمه تش��كيل حكومة مؤقتة، ويب��دو أن االئتالف 
قد أرج��ا الحديث ف��ي موضوع تش��كيل الحكومة تحت 
ضغط م��ن هم وراء ط��رح فابي��وس، إن توقيت طرح 
هذا التفاهم الثالثي يثير الريبة، فالحرب التي يش��نها 
النظام السوري بمساعدة من حزب اهلل وإيران وروسيا 
ومأجورين أفغان ضد الش��عب الس��وري ما زالت رحاها 
تطحن فلذات أكباد الس��وريين وهؤالء األخيرين حملوا 
الس��الح مكرهي��ن دفاعا ع��ن النفس مقاب��ل البطش 
الهائل الذي يمارسه النظام والذي أصبح يستخدم أقوي 
ما يملك من س��الح فت��اك، الجناح المس��لح للمعارضة 
ورغم حظر دعمه بالسالح فقد استطاع أن يحقق شيئا 
من التوازن مع كتائب النظام االس��دي لكن ال يستطيع 

أي من الطرفين كسر حالة التوازن هذه. 
ف��ي هذه الفت��رة أتت كلمات فابي��وس لتضمر عن 
مبادرة وتقطع الطريق أمام تش��كيل حكومة ولقناعتنا 
أن الح��رب هي ش��كل م��ن أش��كال السياس��ة أو أعلى 
مرحلة من مراحل السياسة كما قال الجنرال كالوزفيتز 
من��ذ القرن الثامن عش��ر فال بد أن تفض��ي الحرب إلى 

مفاوض��ات الط��رف األق��وى فيه��ا 
يفرض أجندات��ه، وألن هذا الكالم 
ينطب��ق على ال��دول ولي��س على 
طاغية يشن حرب إبادة على شعبه 
وبل��ده، وألننا مقتنع��ون أن النوايا 
الحسنة ليس��ت جيدة دائما بل هي 
عل��ى األغل��ب تعبيد الطري��ق إلى 
جهنم ومع ذلك فس��أفترض حسن 
الني��ة في ه��ذا الطرح م��ن الوزير 
الفرنس��ي وأناقشه مبتدئا بما كان 
مطلوبا من الحكوم��ة التي قطعوا 
الطري��ق عليها وما يجب أن تفعله، 
ال شك أن الحكومة ستطلب اعترافا 
دولي��ا بع��د أن تك��ون ق��د أصدرت 
برنامجه��ا المرحل��ي اله��ادف إل��ى 
إس��قاط النظ��ام موضح��ة البديل 

عن ذل��ك وهو إقامة دولة مدني��ة تعددية ديمقراطية، 
دول��ة مواطنة ل��كل الس��وريين وتعمل على تش��كيل 
هيئة أركان مرتبطة بوزي��ر الدفاع للعمل على هيكلة 
الجي��ش الح��ر وتحويله إلى نواة لجيش وطني س��وري 
والءه الوحي��د للوط��ن والمواط��ن بعيدا عن السياس��ة 
ومش��اكلها، وس��تطلب الحكوم��ة ط��رد كل الس��فراء 
الممثلي��ن للنظ��ام وإح��الل ممثلي��ن للمعارض��ة بديال 
عنه��م على األق��ل في دول أصدقاء الش��عب الس��وري 
والجامعة العربية واألمم المتحدة، وس��تطلب الحكومة 
الدعم المالي والعس��كري الذي يغطي حاجات الش��عب 
الس��وري المنكوب وحاجات الجيش من أسلحة متطورة 
يكون قادرا من خالل الدعم هذا على تجميع كل القوى 
المقاتل��ة ف��ي إط��اره وقادرا على كس��ر حال��ة التوازن 
الحالية لصالح المعارضة مما س��يتيح المجال ألشخاص 
من داخ��ل النظام أن يش��قوا عصى الطاع��ة للطاغية 
بش��ار ويب��دون اس��تعدادا للتفاوض عل��ى رحيله وبناء 
سوريا الحديثة على أنقاض النظام االستبدادي الحالي، 
أما تصريحات فابيوس فإني س��أكتفي بطرح مجموعة 

من التساؤالت قد تعوض عن المناقشة المستفيضة. 
إن الغ��رب يحج��م عن دع��م المعارضة المس��لحة 
بالسالح القادر على الردع بذرائع يعلقونها على مشجب 
اإلرهاب والتطرف الديني، أليس��وا هم المسؤولون عن 
ظهور الجماعات المتطرفة بشكل الفت بسبب عزوفهم 
عن تس��ليح الجيش الحر وتمكينه من أخذ زمام األمور 

الثورة ال�سورية ولعبة الأمم
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بي��ده كي يؤطر الجماع��ات المقاتلة بإط��اره بعيدا عن 
األدلجة والسياسة؟

أم أنه��م يري��دون أن تص��ل األم��ور إلى ه��ذا الحد 
ليبرروا تخاذلهم وترددهم الذي كال أمده كثيرا. 

ثم ما هو دور الطاغية بش��ار في هذه المفاوضات، 
ب��ل ما ه��و مصير ه��ذا الطاغية بع��د كل ال��ذي فعله 

بشعبه وبلده والذي بات معروفا لكل العالم. 
هل المبادرة هي طوق نجاة لهذا الظالم من العقاب 
الذي يجب أن ينال��ه بإحالته إلى المحاكم الدولية والتي 

باعتراف بان كي مون ترقى إلى جرائم حرب. 
وهل ال يعرف العالم كله طبيعة الش��عب الس��وري 
السلمية والمس��المة وأنه عبر كل العصور ما كان ولن 
يك��ون حاضنة ال لإلرهاب وال ألي فك��ر متطرف من أي 
جه��ة أتى ه��ذا الفك��ر إال إذا كان يريدون م��ن يدعون 
صداقة الش��عب الس��وري إيصال هذا الشعب إلى حالة 
م��ن اإلحب��اط يقبل فيه��ا بخالصه م��ن الطاغي��ة بأي 

طريقة كانت. 
لكنني هنا أطمئن الجميع إلى أن الش��عب الس��وري 
هب ضد عائلة طاغية ليقيم دولته المدنية الديمقراطية 
وين��ال حريته المس��لوبة ويس��ترد ماله المس��روق من 
العصابة الحاكم��ة فهو لم يطرح على طريقة بريمر ال 
حل الجي��ش وال اجتثاث البع��ض لمعرفته إن هذا عبث 
بالنس��يج الس��وري وأن العق��اب فردي��ا يط��ال كل من 
تلطخت يداه بالدم السوري بشكل مباشر أو غير مباشر 
وم��ن أي فئ��ة كان، أم أن الكبار تصالحوا على حس��اب 
الدم السوري ويريدون اإلبقاء على الطاغية أو جزء من 

نظامه حماية للسلم األهلي كما يزعمون. 
مما س��بق أس��تطيع أن أق��ول أن ه��ذه التصريحات 
ه��ي فق��ط لعرقلة قي��ام حكوم��ة تحرجهم وتكش��ف 
ادعاءاتهم، فهم يعرفون كما نحن نعرف أن هذا النظام 
لن يرحل ويس��لم مزرعة اس��تغلها ألكثر م��ن أربعين 
سنة إال بالقوة والقوة ال تأتي ال بدعم الحكومة المزمع 
تش��كيلها م��ن االئت��الف ب��كل الوس��ائل وعلى رأس��ها 
تس��ليح الجيش الوطني المس��لح بعقيدة الوالء للوطن 
والمواط��ن دعما حقيقيا ولي��س ذرا للرماد في العيون 
أو إب��ر تخدي��ر مضيع��ة للوق��ت. بغير ذل��ك تكون كل 
المبادرات هي طواحين في الهواء وسنبقى نراهن على 
ش��عبنا الطيب الذي ما زال بمظاهراته الس��لمية يؤكد 
على وحدة الشعب الس��وري وعلى الدولة المدنية دولة 
المساواة والحرية والعدالة االجتماعية ونحن مطمئنون 
إلى انتصار هذا الشعب طال الزمن أم قصر وإن كل ما 
يظهر على الس��طح من فقاعات س��وداء ستذهب أدراج 
الرياح وس��يتقيؤها الش��عب الثائر ويمضي لبناء دولته 

الديمقراطية. 
حسين أمارة
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س��ندي،  باألم��س  كن��ت 
مص��در  الي��وم  وأصبح��ت 
افتخ��اري، لك��ن حت��ى اآلن 
لم أس��توعب أنك فارقتني، 
أصحي��ح م��تّ ي��ا صديق��ي 
األجفان،  غمض��ت  أصحي��ح 
هي حقيق��ة أكذبها بكل ما 
أوتي��ت م��ن جب��روت، أتذكر 
العهد الذي قد قطعناه على 

انفسنا:))سنتحدى المحن، وألجل الحرية سنصارع الزمن، 
وإن متن��ا تقاس��منا الكف��ن.(( لكن مالبثت أن س��ارعت في 

نقضه، ها أنت قد متّ وأخذت معك كل الكفن. 
أحمد أقس��م أن��ي أرى نصرك الذي ضحيت بنفس��ك 
من أجله، أقس��م أني أرى انتق��ام الثكإلى ألبنائهن، 
أم��ك.. آه لوت��دري م��ا أمك حس��ناء ق��د أكل فراقك 
نض��ارة جاللتها، التقلق ياصديقي فهي أمي الثانية، 

أسمعت بشاب له أمّان؟؟ هو أنا. 
أحم��د كتبت اس��مك عل��ى رخام��ة س��ريرك الترابي 
ماكن��ت ألتصور ذلك، ولكن وتمض��ي األيام وتطوي 
الس��نين، نبك��ي ونحزن، نش��تاق ونحل��م.. نتضرع 
للذكريات عّلها تواسي صعقة آالمنا.. آآآآآه للذكريات!! 
فخضنا في أعماق المجهول بحثا« عن الشيء وإذ بنا 
نتجول في رحاب الجراح.. نترنم لسماع أنين أنينها.. 
نتمايل كأغصان الش��جر التي ارتشفت مايكفيها من 
أمط��ار الخريف الملطخة بقصص مؤلمة في حديقة 
الظل��م والظ��الم.. وتتس��اقط أوراقنا لتم��أ أرصفة 
الزم��ان حبرا« من نزيفها.. تضي��ع وتتبعثر في أزقة 
النس��يان.. وينتفض النس��يان ليطرده��ا كانتفاض 
العج��وز من ش��قاوة األطف��ال.. فما له��ا إال أن تلتجأ 
إل��ى ذاكرت��ي فأحتضر بصم��ت.. وبكبريائي أرس��م 
ابتس��امتي البالية على وجه��ي.. صمتي الذي يتفجر 
براكين هدوئي وينتابن��ي ألما وحرقة« في صدري.. 
لتزيد الجراح جراحا« ويعزف األنين مقطوعة الندم.. 

فيا لقسوتك أيها الزمان. 
إلى روح أخي وصديقي الش��هيد أحم��د محمد صالح 

الدعاس
فراس أحمد أصان
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الوعود الكاذبة.. و�سالح الفتنة

جنيني
عندما أس��مع صفرتها بدل أن أخفض رأس��ي 
أتلمس بطن��ي، ألّفك بني وأنت في أحش��ائي، أخاف 
عل��ى حبلك الس��ري م��ن ش��ظية، تقطع عن��ك حياة 
أمنح��ك إياها من نبضي المتعب، أس��أل نفس��ي هل 
انكمش��ت ف��ي زاوية بعي��دة.. ال تخف مام��ا فأنا هنا. 
واحمد اهلل بأنك تسمع فقط وال ترى مرارة ما تخلفه 

هذه األصوات. 
طفلي يف املدر�سة

أه��رع إلى الهاتف ألس��ألهم أين نزل��ت القذائف، 
هل كان��ت قريبة من مدرس��تك طفل��ي، هل خدش 
صوتها هدوء روحك.. هل قطع��ت جلجلتها أحالمك، 
درس حسابك ورسمك، هل أصابت شظياها بشرتك 
الجميلة. تعود أتلمسك من رأسك حتى قدميك ألتأكد 

من س��المتك، اضطر للضحك عندما أجدك يا ش��قي 
وقد جمعت بقايا تلك الشظايا. 

ولدي املقاتل
عندم��ا تلب��س جعبتك وته��رول مس��رعًا للحاق 
برفاق��ك أجل��س عل��ى درج البي��ت تنتابن��ي ح��االت 
مختلط��ة م��ن الحب والخ��وف واألل��م، أتذك��ر أقالم 
تلوين��ك التي أفنيتها وأنت ترس��م شموس��ًا وأقمارًا، 
عندم��ا أتذكر رقة أناملك اللت��ان لم تكبرا في نظري 
بع��د ال أس��تطيع تخيلهم��ا وهم��ا تحم��الن البندقية، 
انتظر عودتك بفخر ثائرة بشوق حبيبة، بخوف وقلق 
أم، أس��ارع عن��د عودتك ألضمك إلى صدري، ألش��م 
رائحت��ك التي أخاف أن تغيرها الحروب، أبعد تفكيري 
كليًا عن أنك في لحظة قد تكون قاتل، تبقى لك في 

رأسي صورة طفلي الذي يسأل عن أسماء األلوان. 
رند

منذ قيام الثورة السورية وبعد دخولها عامها الثالث 
كثيرة هي الوعود والمؤتمرات لنصرة الشعب السوري. 

غير أن هذا الش��عب ق��د فهم هذه اللعبة وكش��ف 
المؤامرة عليه وقالها منذ بدايات الثورة 

مالنا غيرك يا اهلل.. 
فهذا الش��عب رغم القهر واالستبداد الذي عاناه من 
النظ��ام والقت��ل واالعتقاالت والتش��رد بقي صلب��ًا أبيًا 
ش��امخًا محصن��ًا بثقافته متمس��كًا بمعتقداته و إيمانه 

بأن الظلم يومًا سوف يزول 
وهذه الس��نوات العجاف التي عش��ناها سوف يأتي 
بعده��ا ربيعًا س��يمتد ليش��مل كل المنطقة بأس��رها. 
فهذه الثورة التي أرهقت النظام المس��تبد سوف ترهق 
كل ال��دول التي انحازت عن الحق والمطالب الش��رعية 
لهذا الش��عب. وهنا يخطر في بال��ي المرحوم اإلعالمي 
ماه��ر عب��د العظيم ليل��ة س��قوط، بغ��داد عندما كان 
يغطي حدث اقتالع تمثال ص��دام بأيدي وآليات الجيش 
األمريكي عندما قال / كم كنت سعيدًا لو تم اقتالع هذا 
التمث��ال بأيدي عراقيين حتى اقتالع هذا التمثال تطلب 
تدخ��ل آلي��ات الجي��ش األمريك��ي فكم يلزم الش��عوب 

العربية من معاناة 
حتى تقتلع هذه التماثيل من كل العواصم العربية

نع��م أنا معه في ه��ذه المعاناة ولك��ن هناك فرق 
شاس��ع ألن العراقي��ون قد أزاحوا ص��دام بتدخل أجنبي 
وهذا التدخل قد كرس مش��اكل وفتن لم يش��فَ منها 
العراق حتى هذه اللحظة. فبدلوا نظام بنظام آخر أكثر 
استبدادًا و أكثر طائفية بينما الشعب السوري الثائر قد 
اقتل��ع هذه األصنام بأيديه الت��ي نالت منها قيود الجالد 

ما نالت. 
فالشعب السوري قد اس��تفاد من أخطاء العراقيين 
وه��و على دراية تامة ب��أن الغرب ال يقدم ش��يئًا بدون 

مقابل. 
ونحن كش��عب س��وري نرفض تقديم أي تنازالت. 
فالث��ورة الس��ورية دخلت فصلها األخي��ر فدعونا نجني 

ثمارها بأيدينا و ال ألحد فضاًل علينا إال اهلل عز وجل. 
فشكرًا أردوغان.. فشكرًا أوالند.. وشكرًا كاميرون.. 

والشكر الكثير لك أوباما 
فدع س��الحك ف��ي بيتك األس��ود ألنه س��الح فتنة 
وغدر وأنتم تريدون من خالله تقسيم الشعب السوري. 
وقالها لكم هذا الش��عب بصوته العالي واحد واحد واحد 

الشعب السوري واحد 
فالنصر لثورتنا والحرية لمعتقلينا والشفاء لجرحانا 

والرحمة لشهدائنا 
عدنان دعبول 
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كي نن�سفهم
منذ الظهور األول لصحف الثورة وأنا أطالع اغلب 
مقاالتها، لأس��ف الشديد كان معظمها نقد بنقد، فالن 
س��رق وآخر خطف، جماعة فعلت كذا وأخرى مشروعها 

وهدفها كذا. 
لم��اذا ننظ��ر دائما إل��ى النصف الفارغ م��ن الكأس 
وال ننظ��ر للنصف اآلخر الممتلئ، لم��اذا ال يصبح الثائر 
ش��ريفا عندنا وال نكتب عنه إال عندما يستش��هد هل يا 
ترى من الضروري آن يخسر اإلنسان حياته حتى يصبح 
محم��ود الس��يرة، واهلل لقد ح��ز هذا األمر في نفس��ي 
كثي��را، صحيح إن ش��بابا أمث��ال امجد وع��زام والداعور 
هم قدوة في الشرف والتضحية لكن أمثالهم كثر وهم 
على قيد الحياة ويحتاجون منا بضع كلمات من الش��كر 
والثن��اء ماذا نقول لعمال المطاح��ن واألفران والكهرباء 
والمي��اه، أال تعلم��ون أنه��م يصلون اللي��ل بالنهار لكي 
يؤمن��وا حاجاتنا دون أي مقاب��ل، ما الذي نقوله لأطباء 
والمسعفين الذين يجوبون الشوارع بحثا عن أي جريح 
بع��د س��قوط القذائ��ف، أال تعلمون أن هناك أش��خاصا 
تركوا أوالدهم وأطفالهم وبلدانهم لخدمة الثورة، ماذا 

نقول لهم... 
اتق��وا اهلل يا أصحاب األقالم واهلل إني س��معت من 
قائ��د إح��دى المجموعات إن عدد المقاتلي��ن في كتيبته 
أكث��ر من قطع الس��الح الموجودة، لم يح��دث هذا األمر 

في أي بلد في العالم غير بلدنا
ثورتن��ا ل��م تس��تمر إل��ى اآلن ولم��دة عامين وهي 
تدخل اآلن عامه��ا الثالث إال بمثل هؤالء جميعا، صحيح 
أن هنال��ك أخط��اء وأناس س��يئون ركب��وا زورق الثورة 
لتحقيق مآربهم الشخصية لكنهم قلة قليلة ال نريد أن 
نضخم هذه الظاهرة أم تريدون أن تثبتوا مقالة النظام 
عنهم إنهم مجموعة من قطاع الطرق والمرتزقة الذين 

جاؤوا من الخارج 
أعرف أّن النية س��ليمة وان الهدف هو نقاوة مسيرة 
الث��ورة لكنن��ا ال نريد أن يتحول ه��ذا األمر إلى ظاهرة، 

أرجو أن يكون هذا جهال وليس من الخطأ المقصود. 
تحية لكم يا ثوارنا في كل مجال لن ننس��اكم لكن 

الهم كبير والعبء ثقيل.. والنصر لثورتنا
أحمد خليل 

قلـــب ينـــزف
لقد آن األوان كي أبوح بما يخالج فكري وقلبي ذلك 
اليوم ال��ذي ودعتك عيوني، كان ي��وم ضياعي وموتي 

وليس موتك والدنيا من بعدك صارت سراب. 
وزرع��ت جراح��ك في قلب��ي وأخذت الصب��ر، األيام 
طويل��ة بدونك تتطلب صبرا وليس ه��ذا بأيدينا فتارة 

يجمعنا لقاء وتارة الفراق ينادينا. 
آه وألف آه على قلب ينزف على حبق الجنة واه وألف 
آه على الدهر الذي س��قاني السم وأخذك مني وتركني 

وحيدة
زوجة شهيد 

كل عام واأنت باألف خري
نح��ن عائلة صغي��رة تتألف من خمس��ة أش��خاص 
صبي��ان وبن��ت وذات ي��وم ومن حيث ال ن��دري وال نعلم 
رزقن��ا طفلة جميل��ة جدا قلب��ت كل الموازي��ن بحياتنا 
وعش��قناها جميعا وأحببنا فيها كل ش��يء وخاصة نغم 
فكانت الش��قيقة الت��ي طالما حلمت بها، ه��ذه الطفلة 
التي أتت لنا بش��يء كنا نعرف اس��مه ولكن ما أحسسنا 

به من قبل و لم نعشه أبدا.
الحرية الكرامة اإلنس��انية، مفاهيم ما ش��عرنا بها 
كان��ت تكبر بس��رعة عجيبة وكانت مثل ف��رس عربية 
أصيلة فبعيد ميالدها األول أش��علنا لها شمعتها األولى 
م��ع األصدقاء فرحي��ن بها فرح رمال الصح��راء بقطرة 
ماء واليوم نش��عل لها شمعتها الثانية في عامها الثاني 

وهي بأبهى صورة لها وأقوى من سيل جارف.
والطفل��ة كبرت وتكبر بأخواته��ا وإخوانها وأمهاتها 
فل��م تبق الطفلة طفلتي لوحدي بل أصبحت طفلة كل 
أبن��اء وطني األحرار الش��رفاء الذين تعامل��وا معها كما 
أبناؤه��م فأنا فخ��ور بك يا كل الدنيا ي��ا ثورتي الغالية 
وأق��ول لك في ميالدك الثاني كل ع��ام وأنت بألف خير 
مزده��رة متألقة منص��ورة كما خيوط الش��مس ال احد 

يستطيع أن يحجبها. 
احمد فرج
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تاريخه��م  والعراقي��ون  الس��وريون  يتقاس��م 
ومواجعهم، ويتش��اركون الح��دود وكثيرًا م��ن العادات 
والتقالي��د وصالت ال��دم، لعل هذا كله جعل الش��عبين 
أكث��ر ت��وادًا وتراحمًا عب��ر التاريخ، إال أن ب��الء "البعث" 
قَ ما بي��ن دجلة وبردى،  ال��ذي نزل بهما وتش��اطآه فرَّ
وانعك��س خ��الف حافظ األس��د وص��دام حس��ين على 
الشعبين، وبدل التبادل التجاري واالقتصادي والثقافي، 
ساد تبادل السيارات المفخخة وشحنات الموت منذ العام 
1979 م��رورًا بس��ني الحرب العراقي��ة – اإليرانية التي 
اصط��ف فيها األس��د األب إلى جان��ب اإليرانيين، وحتى 
حربي الخليج األولى والثانية حيث انضم "األسدان" إلى 

الطابور العسكري األمريكي. 
األس��د  بش��ار  س��يارات  تمام��ًا  العراقي��ون  يذك��ر 
المفخخ��ة، والموت الذي كان يرس��له له��م عبر الحدود 

إبان الغزو األمريكي عام 2003. 
مين" الذين أعلنوها حربًا طائفية أو  ولك��ن "المُعمَّ

حتى ح��رب وج��ود، وقرروا 
الطائفية  حربه��م  خ��وض 
الس��ورية،  األرض  عل��ى 
م��ا فت��ؤوا يعبث��ون بذاكرة 
ويهددون  العراقي  الش��عب 
إذا  قت��اًل  أكث��ر  بمس��تقبل 
ل��م يقفوا إل��ى جانب نظام 

األسد. 
ص��والغ  جب��ر  قاله��ا 
ب��كل وض��وح: " إذا س��قط 
واس��تولى  بش��ار  نظ��ام 
"اإلرهابي��ون" على الحكم، 
عل��ى  المعرك��ة  س��تكون 

أسوار بغداد ". 
التهدي��د،  ه��ذا  وأم��ام 
العراق��ي  م��لَّ  أن  وبع��د 
الم��وت بع��د ثالثي��ن عام��ًا 
الحروب، أصبح يرفض  من 

معركة أخرى فأمامه معركة الخبز والبناء. 
األع��الم الس��وداء التي تغط��ي وجه بغ��داد اليوم، 
أصبحت أعلى مكانة وحضورًا من برج سامراء وحضارات 
بابل وحدائقها، ففي زمن الخوف والتحاصص الطائفي 
وحك��م األحزاب ال وق��ت لالهتمام بمتح��ف بغداد الذي 
يض��م مقنيات تع��ود لمئة ألف ع��ام قب��ل الميالد، وال 
وقت حتى لفتح عشرين قاعة مغلقة في وجه الزائرين 

بحجة إصالحات يبدو أنها ستطول كثيرًا. 
وكم��ا األعالم الس��وداء ترفرف على أس��وار بغداد، 
فإن اإلعالم األسود يسيطر على ما تبقى من بياض أو 

امكانية انفتاح على التعاطف مع الدم السوري. 
المواق��ف األكثر اعت��دااًل تراوح في الوس��ط، تتهم 
األس��د بالدكتاتوري��ة، وتُج��ِرمُ المعارض��ة باإلرهاب، 
ففي العراق ثمَّ فكرٌة شبه سائدة بأن البديل عن نظام 

األسد سيكون تنظيم القاعدة. 
ال حدي��َث ع��ن س��لمية الثورة الس��ورية ونش��أتها 

خبز �سراقب الأبي�ض يف يوم 
العراق الأ�سود
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دمــع اأنثــى
وحراكه��ا المدن��ي المس��تمر، وال حتى ع��ن أن الجيش 
السوري الحر هو من أبناء سوريا المنشقين عن جيش 
النظ��ام والمدنيين الذي��ن تطوعوا للدف��اع عن حقهم 
ووجودهم. الحديث جُلُّهُ عن "اإلرهابيين" الذين جاؤوا 
إلى س��وريا من كل دول العالم ليقيموا إمارة إسالمية، 
ويقتل��وا كل م��ن يخالفهم ويبي��دوا األقلي��ات وخاصة 
"العلويي��ن". ه��ذا ه��و التص��ور ال��ذي خرج ب��ه إعالم 
"المُعمّمي��ن" ولقنه لش��عٍب متعب منش��غل بقضاياه 

الداخلية التي تزيد سخونة بدل أن تُحلَّ عقدها. 
قن��اة "األنوار" تنقل على ش��ريطها اإلخباري )وهي 
تع��رض اللطميات(، تنقل أخبار تماس��ك جيش األس��د 
وانتصاراته الحاس��مة، تتحدث بالتفصيل عن ش��رعية 
نظام األسد وال شرعية الثوار "الوهابيين"، تنقل أخبارًا 
ربم��ا ال وجود لها، ولو كنتُ م��ن متابعيها لصدقت بأن 
ما يحدث في س��وريا مس��ألة ش��غب بس��يط ال يستحق 
كثير االهتمام. ولكن يس��تحق أن أتمترس في خندقي 
الطائف��ي لص��د الهجم��ات "الوهابية" الت��ي غدت على 

أسوار بغداد. 
ال يس��تطيع عراق��ي أن يخف��ي محبت��ه لس��وريا، 
البعض يريد حقًا أن يعرف حقيقة ما يحدث، والكثيرون 

اكتفوا بما وصلهم من رسائل العمائم السوداء. 
بغداد التي تئنُ تعبًا، وتشكو الجيوش المنتشرة في 
كل زاوية من ش��وارعها، بغداد الحواجز و "السيطرات" 
والعرب��ات المصفحة التي تمأ الش��وارع، بغداد التي ال 
ش��يء فيها من مقومات الحداث��ة إال حضارتها، لم ولن 
يج��د أبناؤها الوق��ت للمحب��ة، فثمة احتم��ال حرب في 
كرك��وك، واألح��زاب تتنازع الحك��م، فيختل��ف المالكي 
والصدر على كل شيء في الداخل، ويتفقان على دعم 

األسد. 
أما الفلوجة فلها ش��أن آخر، فما أن س��مع أهلها بأن 
الجئين س��وريين وصلوا الحدود حتى أوقدوا على النار، 
ولم يبقَ تنور مطفأ في ذلك اليوم كما روى لنا شاهدٌ 

من أهلها. وكذلك فعلت مدن شمالية ووسطى. 
هو التاريخ إذن.. يعيدني إلى حكاية أبي التي قصها 
عليَّ مرات ومرات، فهو ممن حملوا تالل الخبر للجيش 
العراق��ي في الع��ام 1973 عندما جاء م��ؤازرًا في حرب 

تشرين، ولم يبقَ "تنور" مطفًا في الضيعة آنذاك. 
ويب��دو أن خبزن��ا األبي��ض نفعنا في ي��وم العراق 

األسود. 
انطباعات زيارتي األخيرة لبغداد 

ياسر األطرش 

هل انتهيت..؟؟
قال العاشق ألمه المتروكة عرضة لنهب الطائرات. 

وطعنات الذاكرة متسائاًل.. وأضاف، متى..؟
ألم نكن.. 

وغصّ بالكمالة واستفاض الكمان يرتب له الغرفة 
لجلسة صوفية.. 

واستعاد الزمن الجميل وعيه.. فوق الورق.. 
أمي... 

أي ش��يء هو أن��ت.. كل الكلمات تس��قط هنا على 
جدار هذا البوح 

فكيف صيّرت الغضب.. رأفة.. وجعلت من س��كيني 
شتلة ورد 

كي��ف بدل��ت طق��س الحكاي��ة.. وعدلت م��ن مزاج 
المؤلف.. 

فأكمل سطوره باحثاً  عن حل ألحجية سكبتها فوق 
القلب و الروح.. 

كي��ف غي��رت الم��كان والزم��ان.. بم��كان وزم��ان.. 
آخرين. 

كي��ف جعل��ت من��ي.. ول��داً .. ي��طعمُ الدبّابة من 
)كجوجته(.. يعلق حول سباطنتها.. عقدًا من الياسمين.. 
و على إحس��اس الحدي��د يكتب قصيدة.. ويمس��حُ بيد 
على رأسها هامسًا.. تأمليني جيدًا.. هل أشبهُ العدو؟.. 

وبأخرى، يشدها من يدها لتعود لمكانها الصحيح.. 
فهل تهت أنا وانكمشت داخل مصبك.. أركض خلف 
سحابة صيف مرت وألقت التحية ثم غادرت.. دون وداع.. 
كأنها مرت من هنا.. فيا ليتها سمعت نجوى القلوب.. 

وصرخة الولد المفجوع بكل إناث الحقل الدامي. 
وترك��ت ظلي خلفي.. ورحت باحث��اً  عن ملجأ.. عن 

فيء عن مأوى 
لما في هذا القلب من شكوى.. 

باهلل ه��ل حدّوثك عن قت��الك.. يا صاحب��ة الود و 
الحنية.. 

من مقاتل.. على الحدود.. على جبهة الشرف. 
لكل اإلناث أمهات القلب والروح والجسد. 

إل��ى الغالية اسمها عل��ى قلبي.. سنع��ود.. خبرني 
العندليب 

حنظليات - عثمان حاق 
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أم ثكل��ى فق��دت م��ا خب��أه رحمه��ا الش��هور امرأة 
مسكينة فقدت من سكن قلبه��ا لسنين عاشقة بائسة 
خس��رت حياته��ا وكيانها ولكن هل تس��اوى معاناة فقد 
عزي��ز أمام فقد أعزاء هل كان القدر منصفا عندما نزع 
بهدوء شرايين قلب شاب نابض بالحرية ليتركه وحيدا 

في ظالم اآلالم ويهوي به إلى غياهب الظالم
ال��م يكتف الق��در بأخذ احم��د وعدي إل��ى الرحمن 
ليطي��ر الخ��ال سعد معه��م إلى جن��ان الخل��د والنعيم 
ليضي��ف الب��ؤس إلى اآلالم ويزيد م��ن عمق الجرح في 
نبض األوجاع بأخذه البطل الش��اب حاف قائد الش��هداء 
ليت��رك وراءه فج��وة كبيرة ال تستطيع أف��راح الدنيا وال 
سق��وط النظ��ام أن تع��وض لحياة هذا الش��اب ما أخذه 

القدر.
أل��م يكتف بأخذ ك��ل هؤالء وتركه وحي��دا في ذاك 
البل��د يل��د اآلالم تركه بحاج��ة إلى حضن أم��ه الحنون 
ليرتم��ي إلي��ه ف��ي وس��ط ضياع��ه، أل��م يحن��وا عليه 
ويشفقوا على حاله ليعطيه فرصة لنسيان األحزان بل 

زاد عليه واخذ منه أصدقاءه واحدا تلو األخر.
ولك��ن فاتن��ي أن أقول ل��ك أيها الش��اب إن اهلل قد 
أحبك وابت��الك ليختبر صبرك ويقربك إليه أكثر فأكثر، 
فكن على ق��در المسؤولية التي وقعت على عاتقك وال 
تتخ��اذل وتدع األيام تثب��ط من همت��ك وعزيمتك، بل 
امض بالنص��ر في طريق الخالص الموعود في طريق 

النضال الذي طالما اقسم الجميع عليه.
قف واصمد في وجه العقبات التي تعترضك واصبر 
فان اهلل مع الصابرين، فعندما تشعر بان الحياة تسرق 
من��ك لحظ��ات سعادت��ك، عندم��ا تش��عر ب��ان القدر ال 
يذكرك إال بالمصائب، عندما تشعر بأنك بحاجة للحنان 
ال��ذي انت��زع منك منذ زم��ن بعيد.. ال تح��زن وال تيأس 
وك��ن على يقين بأنك لست وحي��دا وان هناك أشخاصا 
كثيرون يقفون بجانبك ويحزنون لمصائبك ويفرحون 

لسعادتك 
نسيان 

اأم �ســـــوريةاأمل رغم الأمل
أيتها األم الحبيبة يا كأس��������ا

صافي��ًا م��ن أنه���ار الج�����نان 

أيتها األم الحبيبة يا بلس�������ما
ش��افيًا م��ن لمس��ات الزم����ان 

أيته��ا األم الحنونة ي��ا غط����اء
س��اترًا مس��داًل ف��ي كل مك�ان 

لقد أنجبت أطف��ااًل لنا وللوطن
وكنت له��م نب���ع��ًا للح�����نان

ربيتهم وجعلتهم شباب����ًا وقد 
أقوي��اء واألع��ز من كل إنس��ان

وه��ا ق��د كب��روا وأج����������ادو
األوط����������ان  وحماي��ة  صن��ع 

ونجحت ف��ي مس��عاك وجع�لت
أبن��اؤك أع��زاء ف��ي كل األركان 

فبورك��ت أيته��ا األم الصب�ورة
فتح��ت قدميك تق��ع الجن�����ان

أنسام 
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أس��رة جريدة زيتون، تبارك م��ن القلب لزميالتها 
من الصحف األخرى في مدينة سراقب:

• الكواكبي  • الربيع  • النور  • العهد
صدورها.. وتتمنى النجاح والتوفيق واالستمرارية.. 
حي��ث أنها ترى ف��ي كل صحيفة تولد م��ن رحم الثورة 

على أنها عطاًء جديدًا.. من عطاءات الثورة.. 
بالتن��وع يكتم��ل المش��هد الثقاف��ي وبالتفاع��ل 

االيجابي يزدهر العقل. 
ب��كل محب��ةٍ وأخوة تتمن��ى زيت��ون للصحف التي 
ص��درت والتي س��تصدر النج��اح والحف��اظ على خدمة 

أهداف الثورة السورية..
معًا نرسم قوس قزح في سماء مدينتنا..

اأنور، �سالم ٌ عليك
حاصرتن��ي ذكراه كما تحاصر الش��فاه الكلمات، وكما األغنية 
بصوت عذب تنزع منك اآله، جعلت ذكراه قلمي يتماوج على صفحة 
بيض��اء ليخط في ذكرى استش��هاده بع��ض العب��ارات والعبرات، 
تذكرت طيبة قلبه ونقاء سريرته واعتزازه بش��اربيه وكيف حافظ 
عل��ى شاربه المفتول، لق��د جسد أغنية مارسي��ل خليفة )بيروت( 
بع��د أن استبدلها )بسراقب( لقد غناه��ا بطريقته الفطرية )ردينا 
يال��ي بيرت��د وقابلنا المدف��ع بالفرد اشهدي يا سراق��ب علينا(كان 
كقبض��ة خنجره الذي أشه��ره في وجه الطغ��اة وشبيحة العصابة 
الحاكم��ة، اهلل اكب��ر، ص��رخ بعد أن نف��ذت ذخيرته رافع��ًا خنجره 
في مواجهة الدبابة، مستقباًل الش��هادة مع كلمات ستبقى شاهدة 
على رجولته )اهلل اكب��ر على الظالمين(ليتلقى رصاص الظالمين 
بصدره مقباًل غير مدبر، إنه أنور خطاب الش��هير بأنور الطحطوح 
كان متف��ردًا بأسلوب حياته المليئة بالصخب وحب الدعابة، سريع 
الغضب لكنه أسرع في السماح لطيبة قلبه، لم يكن يمتلك ثقافة 
ولكنه امتلك الكرامة التي افتقدها الكثير من المثقفين، لقد دافع 
ع��ن كرامة سراقب ليعطي مثااًل حيًا ع��ن الثائر النقي الذي ليس 
لديه هدف شخصي في هذه الثورة سوى حبه لوطنه، حبه للحياة 
الكريمة. مشينا معًا في بعض المظاهرات، رفعنا صوتنا، صرخنا 
معًا )الموت وال المذلة( فجسّد هذا الشعار ليكون له من اسمه كل 

النصيب )أنور( وهي صيغة التفضيل من نور. 
السالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا 

حمزة األبرش

تروي لنا الغيمات
تروي لنا الغيمات.. تروي لنا الغيمات

تروي لنا الغيمات والحقل ارتوى
تروي لنا الغيمات أحكام الهوى

وكذا معاناة النوى
ما زاد إمطاري بغير بالدكم
بل إنني أهوى تراب بالدكم

فيها يعاني الجرح
فيها أداوي الجرح

عنها أغيب فأنكوي
ولها أعود ألمأ القلب غراما

والحقل ارتوى

* * *
ما بال أبناء الشآم

ما بالهم هجروا الوئام
لكأنهم ال يعرفون بالدهم.. أرض الغرام

لكأنهم ال يعرفون رسولهم.. رجل السالم
فليدعي من يدعي

فينا السماح طبيعة.. فينا البكاء فريضة
ال حقد فينا

إال على ملك الظالم
هذي البالد بها جراح.. من صنع أصحاب القتال

ولها جراحكم دوا

* * *
ما بال أبناء الشآم

باقون أنتم رغم أنف الغاصبين
باقون أنتم رغم أنف الفاتحين

فلتستعدوا
هذي البالد كما العقود

فيروز أسيادي ستكتب باسمكم
فيروز أسيادي تغني كل حين

أنتم جذور.. إن الن غصن الياسمين
أنتم جذور.. ولسوف يبقى الياسمين

أنتم أصول.. 
أنتم عطاء.. 

أنتم نهار.. رغم خفاش الجوى
ادهم بكور 
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كان ياما كان ومنذ قديم الزمان
ك��ان هناك بع��ض الناس يحاول��ون أن يحتكروا ما 
لي��س لهم وأن يمنع��وا المباح، وال أدري لم��اذا، فلربما 
كانوا يحاول��ون الحفاظ على بعض االمتيازات كش��يخ 
الك��ار، ذاك ال��ذي يخال أن له الحق ف��ي أن يمنع الناس 
من الغناء، فال ب��د لمن يريد أن يغني أن يخدمه طويال 

ويمجد اسمه كثيرا حتى يعطيه اإلذن بالغناء. 
الي��وم وفي هذا الوقت حين اختب��أ كل شيوخ الكار 
ف��ي أوك��ار خوفهم وحساب��ات حوانيته��م الصغيرة لم 
يكن من خي��ار أمام التالميذ الصغار س��وى أن يتمردوا 
عل��ى شيوخ كاره��م وان يغنوا ب��ال انتظ��ار، أو اعتبار 
لقواني��ن شيوخهم.. هك��ذا بكل بساط��ة سيقدموا ما 
لديه��م وبكل ب��راءة، يدفعه��م خوفهم عل��ى الحياة ال 
طمع��ا بها، هدفهم أن يكون لصوتهم قوة ولصرختهم 

حساب. 
وم��ا إن يرى شي��وخ الكار هذا التم��رد حتى تتعإلى 
أصواته��م )ما ذا تفعل��ون يا جهلة( ما هك��ذا األدب وما 

هكذا الفكر وما هكذا الشعر وال الغناء. 
م��اذا يري��د شيخنا الجلي��ل منهم وما هم��ه إن كان 

غناؤهم نشازًا؟؟
أليس من األولى ب��ه أن يأخذ بأيديهم ويساعدهم 
وه��م يدفنون حياته��م بدال م��ن أن يتهمهم بالمرض 

والكسل. 
إن الش��جر ال يغضب لكي يثمر، لكنه النسغ الموجع 

والمعذب في داخله، 
يتعلم��وا  أن  الكب��ار  وعل��ى 
واحت��رام  والتواض��ع  االستم��اع 

الصغار. 
إن األل��م والم��وت الذي عصف 
وما يزال يعصف على هذه األرض 
جعل األسماء الكبي��رة تتراجع إلى 
خن��ادق بدائيته��ا، ويقف الش��عب 
أم��ام  مذه��وال  الثائ��ر  الس��وري 
تحول شاعر س��وري كان يفخر به 
إل��ى شبيح مع نظ��ام يقتل شعبه، 
وحج��ة شاعرنا الخوف من التطرف 
الح��رب  اإلسالم��ي والخ��وف م��ن 
عش��قته  ممث��ل  وم��ن  األهلي��ة، 
الن��اس ألن��ه قدم له��م مسرحيات 
تنتق��د السلطة إلى كركوز ومهرج 
للنظام، ومن مثقف ودارس لعلوم 
األدي��ان المقارن إل��ى بوق سخيف 

وكاذب لسفاح أصيل. 
إن شعور السوريين باليتم الثقافي آلمهم وأوجعهم 

أكثر من تخلي المجتمع الدولي عنهم، 
م��اذا سيفع��ل السوري��ون به��ؤالء، ه��ل سينتظر 
توبته��م وغضبه��م، أم سيكنسه��م ليفس��ح الطريق 

لصرخة أم قتل ابنها وعلى يديه آثار الرمان. 
يح��ق للناس حي��ن يتألمون أن يكتب��وا، ويحق لهم 
حين يحلمون أن نستمع لهم، وحين يحاولون أن يرمموا 
جراحه��م يكون لزام��ا علينا أن نقف إل��ى جانبهم وإلْن 
نق��ف معهم ه��و أفضل ما يعب��ر عن تماس��ك مجتمع 

يتعرض لكل هذا الفناء. 
إن رائحة الناس التي تعبق بها زيتون ليست تراكم 
لغ��وي بسيط، إنما طبقات من تجارب ومعاناة بش��رية 
تسمو على التقنين األدبي واإلبداعي، وما يدفع الناس 
ف��ي زيت��ون ليس االستسه��ال، إنما األل��م. وإلْن غابت 

الخبرة في الكتابة فالعاطفة والجرأة يكفيان. 
زيتون جري��دة المواطن البسيط الذي كره التنميق 
والديكور، والمكياج والقوالب الجاهزة، وألنها نتاج ثورة 
فإنها بسيط��ة وبريئة وبيضاء، زيت��ون ليست للنخبة، 

إنما للناس الطيبين. 
فوق أغصان الزيتون في الصباح.. يحق للعصافير 

الصغيرة والجريحة أن تغرد فال تقطع الشجر. 
رائد رزوق

زيتون وح�سور النا�ض يف اللغة


