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قهوة ال�صباح..
رغم دكتاتورية النظام البائد ،ورغم سياس��اته
القمعية لنا على مساحات زمن طويل مضى،
ورغم قهره االجتماعي و واالقتصادي ،والنفسي،
كنا نجلس على مصطبة الدار المعمرة
نش��رب القه��وة الصباحي��ة ،أن��ا وأصحاب��ي
ونتجاذب أطراف الحديث ،تشدنا أغاني السيدة فيروز
لزمن آخر جميل( :هيك مشق الزعرورة يا يما هيك).
ويسرقنا مارسيل خليفة بأغنيته( :أحن إلى خبز
أمي ،وقهوة أمي).
إلى س��ميح ش��قير( :لو رحل صوت��ي ما بترحل
حناجركم و عيوني على بكرا وقلبي معكم).
وأحم��د قعبور( :أناديكم ،أش��د عل��ى أياديكم،
وأبوس األرض تحت نعالكم ،وأقول أفديكم).
آه ..آه ..رغ��م كل اآلهات كن��ا نعيش في رحاب
تلك األغاني ،ونحلم بس��وريا حرة ديمقراطية مؤخرا
ً ص��ار للصب��اح نكه��ة جدي��دة ،يأتي إل��ي أصحابي
لنتحدث عن أمر واح��د و ثورتنا حرة ..ثورتنا كرامة..
ثورتن��ا انتص��ار ،ونش��رب قهوتنا في رح��اب (محمد
وفراس وحس��ين ومحم��ود وغيرهم) ،م��ن األبطال
الذين قدم��وا أرواحهم فداءً لحري��ة األرض وكرامة
اإلنسان.
آه ..آه ..لقد أصبح لقهوتنا رائحة الشهيد.
زمن..
يحيى أبو محمد
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الإمرباطورية
الأ�سدية
وحتديات
الثورة ()2
إن إمع��ان نظ��ام األس��د
االب��ن ،ف��ي ال��دم الس��وري ،أرغ��م
الس��ورين على حمل الس�لاح للدفاع
عن أنفس��هم .وكان ال بد من ظهور
أخطاء بسبب غياب القوى السياسية
الجماهيري��ة باإلضاف��ة للنضج الطائفي من قبل النظام ونش��ر
لفيديوه��ات تحمل لكنة مك��ون اجتماعي بعين��ه وتوريطه أكثر
لخدم��ة األس��د ،وإخاف��ة المكون��ات األخرى م��ن المك��ون الكبير
والتي فش��لت كما قلنا في العدد الماضي ،إال من بعض الشبيحة
والجي��ش المرتبطي��ن بالنظام بش��كل عضوي من خ�لال منافع
تربطه��م ب��ه ،وه��ؤالء موزعي��ن عل��ى كل المكونات ،وليس��ت
محصورة بالعلويين وإن كانت تظهرها أكثر بس��بب كثرتهم في
الجيش واألمن وخاصة في المراتب القيادية.
إن كل النف��خ الطائف��ي ل��م يحرف الثورة ع��ن هدفها ليس
فق��ط في إس��قاط النظ��ام ،بل في إقام��ة دولة مدني��ة تعددية
ديمقراطية تتسع لكل المكونات االجتماعية واألطياف السياسية،
رادمة الهوة التي عمل النظام على حفرها بين المكونات وصو ًال
إلى ش��عب موح��د بثقاف��ة جمعية تتناس��ب مع العصر وتش��كل
أرضية صلبة لدولة المستقبل المدنية ،وهذا هو التحدي األكبر.
إن ط��ول أم��د الث��ورة ،وتخلي العال��م عنها ،إال م��ن الكالم
المعسول من أصدقاء الشعب السوري
والدع��م الس��خي للنظ��ام م��ن أصدقائ��ه أفس��ح المج��ال
لمجموعات ألن تدخل المعترك الثوري ،رامين بثقلهم في المجال
العسكري مستغلين وبشكل انتهازي فرصة أن الشعب لن يتراجع
عن ثورته التي بدأها ،وهم يشكلون الوجه اآلخر لعملة النظام.
وينضح��ون من نفس اإلناء بل��ون آخر (الطائفية) فهم على
قلته��م وعدم وج��ود جماهيري له��م ،إال أنهم يش��كلون إزعاجًا
لدول��ة المس��تقبل ،ال��ذي يراهن على فش��ل تل��ك الدولة ليس
األعداء فقط بل كثير ممن يَدَّعون بصداقة الش��عب الس��وري،
موزعين الخوف علينا من تقس��يم أو صومله ،أو ما إلى ذلك مما
ال يمك��ن أن يحدث ،لكن مع ذلك يتوج��ب الحذر واالحتياط كي ال
نقع في إش��كاالت نحن بغنى عنها بعد إس��قاط النظام ،مركزين
عل��ى ض��رورة أن يعرف الجميع أن الثورة الس��ورية عندما قامت،
لم يكن في حس��بانها أنها قامت ضد األسد ألنه علوي ،بل قامت

ألنه نظام قمعي استبدادي حوَّل البلد إلى مزرعة له ولكل أركان
نظام��ه الموزعين عل��ى كل المكونات االجتماعية .وأن القاس��م
المش��ترك األعظم للثورة لم يكن إس��قاط ه��ذا النظام ،بل هو
أحد العوامل المشتركة .إنما القاسم المشترك األعظم هو شكل
الدولة المقبلة بعد اإلسقاط ،دولة تقطع وإلى األبد إمكانية إنتاج
أو إعادة إنتاج نظام استبدادي تحت أي مسمى أو شعار كان.
دول��ة مدنية تعددي��ة ديمقراطية أساس��ها المواطنة المتس��اوية
للجميع بعيداً عن االنتماءات الما قبل وطنية ،رافضة الدعاوي المزعومة
ألكثرية إال على األساس السياسي ومن خالل صناديق االقتراع.
دولتن��ا القادمة أيها الس��ادة الذين تهرفون بم��ا ال تعرفون،
وكم��ا بين الش��عب الثائ��ر من خالل ش��عاراته هي دول��ة الحرية
والكرام��ة والتس��امح والعدال��ة االجتماعية ،دول��ة القانون ،دولة
العل��م والمعرفة والحضارة اإلنس��انية هي دول��ة الرجل والمرأة
مع��ًا ،دولة إعداد الش��باب متس��لحًا بالعلم لقي��ادة المجتمع لكي
يبقى بلدن��ا متجدداً ،دولة الثقافة التي تجم��ع وال تفرق وتكوِّن
ش��عباً واح��داً تأسيس��ًا لدول��ة مدنية حديث��ة ،دولة ترف��ع الظلم
وترخ��ي س��تائر الع��دل ،دول��ة توفر األم��ن واألم��ان االجتماعي
واالقتصادي للجميع لك��ي ال نخاف أحد على مصيره ،دولة العمل
للجميع وديمقراطية التعليم وإلزاميته ومجانيته للجميع ،دولة ال
تطمس فيها الحقوق المش��روعة لألقلي��ات القومية على قاعدة
وحدة التراب والشعب السوري.
دولة تقدر العقل البش��ري وتتمسك بالعلم في كل مجاالته
وتدعم اإلبداعات الفردية وتش��جعها ،دولة تأخذ بثقافة الماضي
وثرائ��ه في س��ياقاته المنطقية والتاريخية وم��ن خالل مفاهيم
العصر ،دولة ال تقيس الحاض��ر بالماضي ،بل الحاضر بالحاضر،
دول��ة تجدد في كل ش��يء حتى ال تموت ثقافتن��ا وتراثنا .دولة ال
تّهمل الثقاف��ة والتراث الذي ظهر خارج بالط الس�لاطين وتأخذ
بي��ده بمعايي��ر العص��ر ليواكب العص��ر (طبعًا ال أعن��ي في ذلك
الجوانب العقدية)
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دولة التنافس السياس��ي المستند على
البرام��ج .إن ما س��بق ذك��ره وغي��ره الكثير
يتطل��ب كثي��راً م��ن الجه��د والعم��ل عل��ى
المس��تويين الرس��مي (االئتالف) والشعبي.
فعل��ى االئت�لاف أن يك��ون فاع ًال وممس��كًا
بمفاص��ل الث��ورة كله��ا عل��ى المس��تويين
المدني والعسكري.
فعل��ى المس��توى المدني والسياس��ي
أرى أن ال يت��رك االئت�لاف فرص��ة أو لق��اء
علني إال ويحضره ،ويقوم بمهاجمة داعمي
النظ��ام في عق��ر دارهم ،ولقاء الرس��مين
وممثلين الشعب ومنظمات المجتمع المدني
والمعارضة في تل��ك وتوضيح خطأ مواقف
حكوماته��م ،وطمأنته��م عل��ى مصال��ح
بالده��م بع��د بش��ار عل��ى قاع��دة المنافع
المتبادل��ة واحت��رام الس��يادة الوطنية .كما
يطال��ب داعم��ي الش��عب الس��وري بتقديم
الدعم الس��خي وحص��راً لالئت�لاف إذا كانوا
ي��ردون خدمة الش��عب الس��وري ،واالئتالف
يق��وم ب��دوره بتوزي��ع الدعم ف��ي مجاالت
المختلف��ة حت��ى العس��كرية منه��ا .وهنا ال
بد في المجال العس��كري م��ن وحدة القيادة
والس��يطرة ،ليك��ون العم��ل العس��كري
ممسوكاً على التراب السوري ،ومخططًا بما
يمك��ن القي��ادة الموحدة من رس��م الخطط
العس��كرية وتنفيذها بش��كل جي��د ،وقطع
الطري��ق على العم��ل العش��وائي وضرورة
انض��واء الجميع تحت قيادة موحدة ،تش��كل
ن��واة لجي��ش وطني س��وري بعي��داً عن أي
أجندات سياس��ية ،جيش واجبه بعد إسقاط
النظام الدفاع عن الوطن والمواطن.
ونقط��ع الطري��ق عل��ى أي مش��اكل
تعترضن��ا ف��ي الدول��ة المقبلة .وهن��ا أرى
أن يصي��ر االئت�لاف ميث��اق ش��رف أو إعالن
دس��توري يؤكد على مدني��ة الدولة المقبلة
بكل استحقاقاتها.
ونح��ن علينا على المس��توى الش��عبي
نش��ر ثقافة الوحدة ،الثقافة الجامعة ثقافة
المواطن��ة عابري��ن كل المفاهي��م الماقبل
وطني��ة ،ك��ي ال نطف��ئ قنادي��ل الش��هداء
بظالم الطائفية والفكر المستبد
ومن موقعي المتواضع أدعو لتش��كيل
أوس��ع تجمع وطن��ي ديمقراطي يس��توعب
الجميع بكل مكوناتهم االجتماعية والعرقية
والجنسية .لنبي معًا دولة المستقبل القريب
دولة العقل والعلم ..الدولة المدنية.
حسين أمارة
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ما هكذا تورد الإبل
إن التفكير الفردي ..غالباً ما يفضي إلى حلول فردية ،ولعل التفكير الجماعي
حي��ن يق��دم حلول��ه الجماعي��ة بصيغ جماعي��ة توافقي��ة ،بعيداً ع��ن سياس��ات الطاولة
المستديرة ،والتنظير السياسي الذي يغز سكينه برحم المرحلة التي تعيشها المنطقة.
وال يخفى على المتمعن بعين الرجال ،ازدياد حدة التوتر مابين التكتالت و التحزبات
التي تختلف عقائدياً ،وفكرياًفي الوقت الذي يراهن فيه الجميع على إتمام المسيرة التي
بدأناها (الثورة الس��ورية المباركة) .وبنفس الوقت الذي يراهن فيه النظام على فش��ل
هذه المؤامرة الكونية على حد تعبيره التافه.
تلك الثورة التي امتازت بطابعها اإلنساني الرافض لجميع أشكال الظلم واالضطهاد
الفكري المعادي لحقوق الفرد والجماعة ،وال يقف األمر على هذا النحو بل يتعداه ليشمل
جميع جوانب الحياة المعاشة ابتدا ًء بلقمة العيش ،وانتها ًء بالكرامة والحرية والعدالة.
لست هنا بصدد مناقشة األفكار والمعتقدات ،ولكن هي دعوة للوقوف قليالً على حل
يضمن س�لامة الثورة من تغلغالت األيادي الغريبة في ملحها ،والتي تس��عى بدورها لدس
رأس الفأر داخل طحيننا الذي تعبنا شهوراً وأياماً على العمل ألجل الحصول عليه ،ال أنسى
تلك األيام التي قضيناها ونحن نحرس الطرقات من سيارات األمن ،وعصاباتها النجسة ،ال
أنس��ى تلك األيام التي قضيناها تحت رحمة الليل والبق المتوحش في البراري ،تحت البرد
والثلج والقلق ،قابضين على ش��عور الحديد البندقية وه��ي تعلمنا معاني الثورة والكرامة
والحرية وحقنا في الدفاع عن أمننا وسالمتنا .فهل نسيتم تلك اللحظات.؟؟
هل نس��يتم دماء الش��هداء (أخي محمد حاف ،الشيخ المجاهد أس��امة أبو زيد ،أمجد
أبو محمد ،الش��هيد البطل إس��عاف الكرام��ة عماد الوطني ،وغيرهم ،مع��اذ ،عزام ،احمد
اله��زاع ،عبد القادر عبودي ،وغيرهم ممن حلقوا بأرواحهم فوق كل الماديات ..وغيرهم
و غيرهم ،وعذراً من بقية أخوتي الغائبين شكالً والحاضرين معنى ورؤية)؟؟.
لم��اذا نراهن على المرحلة المقبلة ،ونغبن حق هذه المرحلة بأن نكون اليد الواحدة
والبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضاً؟؟
نتهم بعضنا بعضاً ،ونقعد على أخطاءنا أياماً فال نفارقها لغيرها.
هل نس��ينا الخبز والملح الذي نما على ش��فاهنا وتكلس في دماءنا طهراً وتطهيراً
لن��ا؟ هل فقدنا إحساس��نا باآلخر و انطوينا على أنانيتنا؟ نح��ن نعيش في بلد واحد أخوة
متحابي��ن ومتقاربي��ن ب��كل المعاني على كلم��ة اإلس�لام والتوحيد للخال��ق تعإلى ربنا
َّاس ْ
مُ��رُون ِبا ْلمَعْرُوفِ
تَأ
َ
ع��زّوجل ،يقول تعإل��ى( :كنتُمْ خَيْ��رَ أُمَّةٍ أُخْ ِرجَ��تْ لِلن ِ
عَن ا ْل َ
الل)
مُنك ِر
َ
َ
وَتُؤْمِنُون ِب هَّ ِ
وَتَنْهَوْن ِ
َ
ُ
الل وَا َّلذِي��نَ مَعَهُ أشِ��دَّا ُء عَ َلى ا ْل ُك َّف��ا ِر رُحَمَا ُء
وق��ال تعإلى( :محَمَّ��دٌ ر
َّسُ��ول هَّ ِ
بَيْنَهُ��مْ تَرَاهُمْ َّ
يَبْتَغُون َف اً
َ
الل وَ ِرضْوَانًا سِ��يمَاهُمْ فِي
رُكعًا سُ��جَّدًا
ضْل مِّنَ هَّ ِ
َ
وُجُوهِهم مِّنْ أَ َث ِر السُّ��جُودِ َذلِكَ َ
يل َ
إْ
ُ
مَث ُ
زَرْع
ك
نج
ال
فِي
هُمْ
ل
وَمَث
َّ��وْرَاةِ
ت
ال
فِي
هُمْ
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٍ
أَخْرَجَ ْ َ
لِيَغِيظ ِب ِهمُ
يُعْجبُ الزُّرَّاعَ
شَ��طأهُ َفآزَرَهُ َفاسْتَغْ َل َظ َفاسْ��تَوَى عَ َلى سُوقِهِ ِ
ا ْل ُك َّفارَ وَعَدَ هَُّ
الل ا َّلذِينَ آمَنُوا وَعَمِ ُلوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَ ًة وَأَجْرًا عَظِيمًا).
فلنفكر قلي ًال بعدونا المش��ترك ،ولنفكر بغيرنا من هم على الثغور من المرابطين
األبطال الذين يخوضون المعارك في دمش��ق و حلب وحماة وحمص وغيرها من المدن،
ماذا نفعل لهم.؟؟
ولنفك��ر بغيرنا مم��ن يقبعون تحت وطأة الب��رد في المخيمات ال م��أوى ال طعام ،ال
ملبس ،ال حياة لهم.
هل نحن نخون العهد والوصية اآلن؟؟ هل نحن ش��ركاء في س��فك الدم؟؟ هل نحن
نحن؟؟  ..أخاف من هذا من البيت الشعري:
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن ال حياة لمن تنادي
عثمان حالق
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زيتون ..وغياب الغ�ضب والعقل فـي الكتابة
الس��ؤال هو ما عالقة الغضب
بالكتاب��ة ..أم ه��ل الكتاب��ة كفعل هي
حالة عاطفة واسترخاء وتراخي أم هي
لحظة غض��ب ..يهيأ لي أن فعل الكتابة
الخالي من الغضب ..كمن يحرث ويزرع
أرض��اً بور عاق��ر ..ال تنج��ب ال ثمراً وال
ظال ًال .وليس لها مواسم للحصاد .تغدو
الكتاب��ة كالم��اً مرس�ل ً
ا .نافل��ة قول ال
تقول ش��يئًا سوى أنها تعيد انتاج الواقع
على نحو أس��وأ .تعالوا نس��تعيد تاريخ
التدوين لنتوقف عند محطاته األساسية
التي تركت جرحًا ال يش��فى في الذاكرة
فيما ذهب��ت ماليين الكت��ب التي كتبها
كتب��ة الطغ��اة أدراج الري��اح ،فالغضب
هنا ال يأخذ بالض��رورة موقع المواجهة
فحسب بل فالحة اللغة وحرثها وتقليب
تربتها م��ن موقع الخروج ع��ن المألوف
والخ��روج ع��ن الس��ياق والس��يطرة
وتحطيم الجامد والبديهي والقفز فوق
المكرر والمتشابه والممل.
ثمانية وعشرون حرفاً فقط كسرت
رقاب الكثيرين فوق المقصلة ،أسقطت
طغا ًة وحكومات ودول ،وكذلك هدهدت
أسرة ومخاد ومالءات ،فلنتذكر بيت شعر
للمتنبي الذي عبر جبا ًال وأزمنة وتاريخ.
ملحمة جلجام��ش المكتوبة على الرقم
الطيني��ة باللغة الس��ومرية هي بمثابة
كنز البش��رية الجمي��ل ،الحكايا والليالي
ف��ي أل��ف ليل��ة وليل��ة عالمي��ة ال تُنكر
وغواية في القص والحكاية وأسرار في
الس��رد والتخيي��ل الخ�لاق ،وكل ما كان
يدافع عنه ابن رشد وابن حزم ،وما كان
من همس��ات لبدر ش��اكر الس��ياب علت
صخبًا في أشعار نزار قباني الذي قال أنا
من أسرة تصنع الحلوى والثورات ،مروراً
بما كان يتلمس��ه س��عد يوسف وما كان
يهتف به محمود درويش ..نكتش��ف أن
اللغة هي صوت في برية قاحلة ،فضاء
من التنفس النقي يوس��ع القضبان في
س��جون ما ه��و ع��ادي وعاب��ر ومهمل،
جمل��ة واح��دة ق��د تق��ود إل��ى اله�لاك.
وأخرى قد تقود إلى النجاة (اقطع رأسه،

أو عفونا عنك).
قد تبدأ صباحك كونك تحبه بكلمة
حب أو شتيمة ..بمكافأة ..بقبلة ..بصباح
الخي��ر ..أو بقذيف��ة طاغي��ة ..المس��ألة
لغوية فحس��ب تتعلق بتش��كيل الحروف
وانجداله��ا عل��ى نح��و مبتك��ر وهك��ذا
تتسع المس��افات بين اإلسفاف واإلبداع.
لكل من��ا إذاً معجمه وأمثولت��ه الخاصة،
وعبارات��ه المفضل��ة الت��ي يحملها على
كتف��ه وجبين��ه مث��ل حج��اب أو تعويذة
تحمي��ه م��ن التل��ف ،الغض��ب اللغ��وي
الفكري في إحدى مآثره هو تمرد وكشف
وابتكار وتحت هذه الفكرة وهذه المأثرة
ق��د م��ر مارك��س وفرويد واب��ن خلدون
وس��رفانتس وشكس��بير وط��ه حس��ين
وكل القائم��ة الطويلة م��ن المتمردين..
وما عدا ذلك هو مجرد قشور أو حراشف
جافة على جلد تمساح يتثاءب في بحيرة
مغلقة ومهددة بالجفاف.
اليوم نعيش لحظة تراكم لغوي في
زيت��ون مث ًال وحالة لفظي��ة تفتقد الرنين
وااليقاع ونادراً في هذه التجربة البسيطة
وعلى الرغم م��ن أهميتها ما نتوقف عند
جمل��ة مفيدة تدي��ر أعناقن��ا أو تخفق لها
قلوبنا ،وكأن بحر اللغة المتمردة والمارقة
والمنفلتة من المستقر والثابت والبديهي

والمك��رر قد جف تحت وطأة االستس��هال
اللغ��وي اإلنش��ائي الس��قيم .كالم يع��اد
إنت��اج بريقه رغم أنه قديم وباهت وعند
أول اختبار له يس��قط في بئر من الصدأ،
س��واء لجهة الصدق والجدي��ة والعمق أم
لجه��ة البالغ��ة والتخييل ..حي��ث يبدو أن
الث��ورة مرت م��ن جانب زيت��ون ولكن لم
تتالمس��ا ،حيث الس��ؤال األه��م في هذه
المعادل��ة (زيت��ون) قد تك��ون منتج ثورة
لكن ال عالقة لها بالثورة س��وى بالش��كل
واللف��ظ المك��رر والمس��تهلك بالعاطفة
السطحية والمريضة..
في البلدان المتقدمة حقيقة يمنح
المتحدث  12دقيقة ليقول ش��هادته في
أي ندوة فكرية أو سياسية أو اقتصادية،
أما عندنا وخاصة في زيتون فان الكثير
م��ن الكت��اب والمتحدثي��ن والش��عراء
يتكلم بما يعادل ساعة أو صفحة كاملة
من دون أن يقول شيئًا مفيداً رغم أنهم
ينوه��ون أن هذه العجال��ة أو المقالة أو
القصيدة ال تسعفهم بأن يقولوا الكثير
أو المزيد.
إذاً تصبحون عل��ى وطن وزيتون..
نحبه جميعاً ..وكثيراً..
طالما أننا نحب (زيتون) والصباح جميعًا..
المحامي محمود أحمد باكير
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رد على مقالة

اخلالفة مرحلة تاريخية
ولي�ست �ضرورة دينية
أن��ا وان كنت أتفق مع��ك اآلن في أن فكرة الخليفة الذي
يحكم بالد اإلسالم من دمشق إلى ماليزيا هي ضرب من ضروب
الخي��ال ،إال أن ما أختلف فيه معك ه��و أن الناس عندما يطرحون
شعار الخالفة ال يقصدون به ما ذكرت.
الناس يتذكرون في الخالفة س��يدنا عمر ابن الخطاب وعدله
وقوله :متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً.
الن��اس يتذكرون صق��ر قريش وجامعة قرطب��ة التي كانت
تشع نورا في أرجاء أوربا المظلمة.
الناس يتذك��رون نخوة المعتصم الذي جه��ز الجيوش ألجل
ام��رأة قال��ت :واه معتصماه ..الن��اس ال يتذكرون الس��لطان عبد
الحميد وال ملوك الطوائف وال الخلفاء الفاطميين
نع��م ربما تكون دولة الخالفة بعيدة التطبيق لكن ما يطمح
الي��ه الناس ه��و روح هذه الدولة وما تجس��ده م��ن وحدة وطنية
وكرامة للمواطن ،كانت الدولة العباس��ية مثال لذلك .فهي كانت
تض��م كل العرقيات واالدي��ان فأبو حنيفة النعم��ان والخوارزمي
وس��يباويه والقائمة تطول كلهم كانوا أعاج��م وكانوا من أعالم
تلك الدولة ونذكرهم إلى اآلن.
من سمع بالسنة والشيعة في زمن الخلفاء الراشدين الناس
يهمهم كيف يحكمون ال من يحكمهم.
وفي الختام لقد أثبت شعبنا في سوريا أنه يمتلك من الوعي
والصبر مما ال تملكه شعوب العالم.
لنتعاون مع بعضنا أوال إلسقاط هذا النظام ويعد ذلك يختار
ش��عبنا من يحكمه ع��ن طريق صندوق االنتخ��اب الذي ال يختلف
عليه اثنان كما أظن والنصر القريب لثورتنا إن شاء اهلل.
أحمد خليل

لي�س باخلبز
لي��س بالخبز وح��ده يحيى اإلنس��ان ،أتذكر ه��ذه المقولة
فأضحك ،ألنني كنت أظنها مقولة لطبيب مختص في الحمية ،و
ذلك راجع إلدماننا على الخبز ،و كأننا ال نستطيع العيش دونه.
«ليس بالخبز وحده يحيى اإلنس��ان» قلتها يوما ألمي عندما
أمرتن��ي بإحضار الخبز من فرن الح��ي ،لكن المثل لم ينفع
معه��ا ،فخرج��ت مس��رعا و النع��ال تتبعني ،فه��ذه المقولة
أعظ��م مما ظننت ،إنه��ا تتحدث عن أش��ياء تحيينا و تمنحنا
العيش ،أو ربما كانت تعني أش��ياء أخرى ،ربما قالها شخص
حاقد ،ألن دوره لم يصل أمام طابور الفرن الطويل.
لي��س بالخب��ز وح��ده يحيى اإلنس��ان ،كلمة قلته��ا لصاحب
المخب��زة فلم يكترث ،ث��م رددتها عل��ى كل الزبائن هناك،
فنهرن��ي صاحب المحل بع��د أن ألقى بحامل��ة الخبز أرضا،

| وجهة نظر |
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�أوك�ســــجني
للوهلة األولى يتبادر إلى ذهن المواطن غرفة االنعاش فيحكم
بان المريض يتنفس من خالل االوكس��جين وهذا عالج مستطب بالعلم
والمفهوم الطبي اي حالة الثبات السريري فال بد من وضع المريض تحت
المنفسة وهي حالة اسعافية وضرورية وهي الوحيدة في أغلب األحيان.
وهذه االسطوانة من الغاز هي المصدر الوحيد لمريض اإلنعاش.
نظام األس��د فقد عددا من مصادر األوكس��جين لكي يبقى في
حالته الثباتية لمدة اطول ومن هذه المصادر أو ًال:
أوال:الخ�لاف السياس��ي بين أطي��اف المعارض��ة الخارجية ،فهو
أوكسجين تنفس من خالله النظام ألكثر من عام
ثانيا :بعض المظاهر المس��لحة التي تتواجد في الشوارع والتي
تح��ول أصحابها من صفة ثائر إل��ى قطع الطرقات وإباحة المال العام
والخاص تحت مس��ميات مختلفة ،مما أدى إلى فقدان اصوات شريحة
م��ن الصامتي��ن أو المترددين ف��ي ان تكون إلى جان��ب الثورة ،وهذه
ايضا اسطوانة غاز جديدة استخدمها النظام إلطالة عمره
ثالث��ا :ظهور طبقة جدي��دة من برجوازية الث��ورات الذين صالوا
وجالوا وتالعبوا بقوت المواطن ومارس��وا االحتكار ورفع االسعار مما
أدى أيضا إلى فقدان ش��ريحة أخ��رى من االص��وات المناصرة للثورة
وهذه ايضا اسطوانة اخرى استخدمها النظام
رابعا :وهنا يجب أن نتوقف جميعا عند هذه االسطوانة – ال واهلل –
انها ليست اسطوانة بل هي صهريج من الغاز دسه النظام بيننا ويتمثل
هذا الصهريج من الغاز بالصراع المذهبي أو الفكري أو اإليديولوجي.
وهنا أناش��د كل حر وكل انس��ان ذو عقل ان يضع ه��ذا الخالف وهذه
المهات��رات هن��ا وهناك جانب��ا وان نرتقي جميع��ا إلى مس��توى الدماء التي
اريقت في سبيل ثورتنا ثورة العز والكرامة ونعمل جميعا على اسقاط هذا
الطاغية وأعوانه وننتبه إلى هذه المؤامرات الدنيئة التي دس��ها هذا المجرم
بينن��ا ونغلق جميع االب��واب والثغرات أم��ام هذا الالهوت ،فم��ن المعيب أن
نتصارع فكريا وايديولوجيا قبل اس��قاط الطاغية ومن واجبنا ان نعمل على
قطع جميع مصادر األوكس��جين التي يتنفس م��ن خاللها النظام كي يبقى
هذا المستبد في حالة موت سريري بدونo2….. o2….. o2 ..
الصيدلي عدنان دعبول
بزعمه أنني أنفر الزبائن.
ليس بالخبز وحده يحيى اإلنس��ان ،رددتها في نفس��ي و أنا
عائ��د من الفرن إلى البيت ،إلى أن اس��توقفتني امرأة عجوز
طلب مني قطعة الخبز ،ترددت قليال حين رأيتها ،حتى كدت
أغير طريق المس��ير ،لكنها فاجئتني حينما قالت لي بأنها ال
تعيش إال بالخبز ،فأعطيتها جزءا صغيرا.
لي��س بالخبز وحده يحيى اإلنس��ان ،جملة س��ئمت ترديدها
ألنن��ي لم أع��رف معناها ،فقد ظنن��ت بأنها م��ن المقوالت
الس��هلة ،ألن ال��كل يحي��ى بالخبز ،و هناك من مات بس��بب
انتظاره ،أما أمي فقد عاتبتني ألنها وجدت قطعة من الخبز
ناقصة ،لك��ن أبي أنقض الموقف عندم��ا دخل البيت فقال
ألمي :توقفي عن عتابه ،فليس بالخبز وحده يحيى اإلنسان
ـ ثم وضع علبة معجنات على الطاولة و سلة خضر..
رشيد بوغانم  -المغرب

6

أس��ــبوعية | تصــ��در عن ش��ــباب إدل��ب األحرار
الس��نة األول��ى | الع��دد (2013 / 2 / 14 | )7

| شهداء زيتون |

�أحمد باكري ..ابت�سامة على ثغر املوت
يحاورك الموت بموسيقاه الشرسة
يقترب منك ويعود ليبتعد
يغلغل أصابعه بين ش��رايين عمرك
لينسل غائباً.
أتراه��ا دع��وات األم الت��ي ترافق خطاك
أينم��ا توجه��ت ،أم دم��وع طف�لات ينتظ��رن
عودتك كفراشات يحتمين تحت وريقات أبوتك
في زمن ينشر رعبه على صفحات طفولتهن.
إن الرجول��ة عن��د الصرخ��ة األول��ى،
والبطول��ة عن��د الرصاصة األول��ى ،وكنت
دائم��اً أن��ت األول ،كما كن��ت البطل حين
جعلت صوتك س�لاحك السلمي وأصبحت
قاشوش سراقب ،فكتبت األغاني وغنيتها
وواحتضن��ت حناج��ر الش��باب واألطف��ال
هتافاتك ف��ي كل مظاهرة ،وحين أجبرت
الث��ورة عل��ى المضي في طريق الس�لاح
كنت ممن حملوا البندقية كرامة إنس��ان،
وطهر عاش��ق ،ليدافعوا عن ثرى س��راقب
حين دنسته جحافل "حماة األسد".
وم��ع كل صديق ش��هيد يغف��و ،كان
ث��أرك يس��تيقظ لينم��و وعش��قك للثورة
يزداد وخطاك تترك بصمتها في س��احات
المعارك وقط��رات دمك تورق دوالي حلم
غما بنصر أو شهادة.
وأئ��ن حي��ن تتع��رض لإلصاب��ة للم��رة
الرابعة على التوالي واحتضن قامتك الممدة
على فراش االلم بعيون قلبي قبل أن تدرعك
نظرات��ي التي تلهث خلف س��يارة اإلس��عاف،
وحين تبصرن��ي ترفع يدك لتخبرني اصفرار
وجهك بكمي��ة الدماء التي تنزفه��ا ،وتتلعثم
حروفك بوجهي (ما فييّ شي).
أأبكيك اآلن؟..
أم أحمدُ اهلل على سالمتك..؟؟

أم أضمك ألرتش��ف قطرات رجولتك
ومكابرت��ك عل��ى الج��رح وتحمل��ك أكف
الش��باب لتجول بك بين مشافي سراقب،
ليتحول حزني إل��ى غضب وأصرخ بوجوه
كثيرة حولي :أليسوا من يموتون لنحيا.؟؟
وحين تعاد ثانية لمش��فى الحسن (الال
إحس��ان في��ه)) ،ويدخ��ل رفاقك بس�لاحهم
لتقف المشفى على قدم وساق ،ويتم إجراء
عملي��ة جراحية ل��ك ،فيتط��اول القلق كأنه
غيالن تلتهم دقات قلب��ي ،وعيوني ترفض
الصمت ،وتساؤالتي تزداد مع كل لحظة
متى الخالااااص؟؟
أش��عر بخجل من فرحي حين أطمئن
عل��ى وضع��ك الصحي ف��ي الوق��ت الذي
أبكي صديقك الغافي تحت مبضع الجراح،
ليقتطع جزءً منه وبعضاً مني
وحين أرى دموع الشباب حولك وهم
يس��تمعون لرثائك ألصدقائك الش��هداء،
وأنت تحت تأثير المخدر ومناداتك يا حاف،
يا امجد .اهلل أكبر عليك يا بشار
يتملكن��ي ش��عور الرغب��ة بالص��راخ
بأعل��ى صوتي ،لعلي أزل��زل أركان الليل،
أو أنهي هذا اليوم الطويل والكئيب.
أنظر لس��اعتي ،إنها السابعة مسا ًء،
ه��ل مازلنا ي��وم الجمعة \ 1 ..ش��باط؟ أم
أننا في يوم آخر ،وقهر جديد..؟؟
وم��ع كل صرخ��ة (آآآآآآآآآآآآآآآخ) تخرج
من فم��ك تصرخ في داخلي آهات ش��عب
أراد الحي��اة فافترس��ه الم��وت لعامي��ن
ومازال..
وأق��ف حائرة أم��ا تخاذل اإلنس��انية،
وإهم��ال البش��رية ،ولص��وص الث��ورة،
وقراصنة الدم.
أنتظ��ر صحوتك ،وصح��وة صديقك،

يوم �إ�صابتي

اس��تيقظت صباح��اً ،ارتدي��ت ثياب��ي ،وانتظ��رت رفقتيّ
اللتي��ن تذهبان معي يومياً إلى المدرس��ة .ذهبنا وس��رنا في
الطرق��ات التي تلتف كذراعين حانيتين حول المارين بها ،كنت
أرى مدينتي الغالية س��راقب و كأنني س��أراها آلخر مرة .دخلنا
المدرس��ة ،ال أتذك��ر كل التفاصيل بدقة ،أذك��ر حينها أننا كنا
نأخ��ذ درس في م��ادة الجغرافيا ،وقتها س��قطت قذيفة العهر
البش��ري بالقرب من المدرس��ة ،خرجنا مذعورين ،في طريقنا
إل��ى المنزل كنا نش��اهد ثوارن��ا األبطال يس��عفون المصابين

لتزيال ببس��مة الطمأنينة عل��ى ثغركما –
آالمكم��ا – غبار يأس عن ج��دران روحي،
ولتُثب��ت ي��ا أحم��د باكي��ر أنك وبع��د بتر
س��اقيك ازدادت هامتك ش��موخاً ،وأصبح
كل األقزام نعاالً لك.
وحي��ن أق��را نب��أً كاذباً على شاش��ة
اإلعالم الس��وري (بتر يد المطلوب محمود
باكير أثناء قيامه بتفخيخ س��يارة) أضحك
من تفاهتهم وأكاذيبهم ،ولكني أقول :دع
شاش��اتهم تَطهر لثواني حين يمر اسمك
عليها.
محم��ود باكي��ر ،أحم��د باكي��ر ،أنتما
وأمثالكم��ا عن��د كل وخ��زة أل��م تمنحون
الحياة ش��رف الخلود ،وعط��ر البقاء ،لكم
أيها الجرحى ،أيها األس��رى ،أيها الشهداء،
تحية الحياة التي ال تحيا إال بوجودكم..
ندى البيسان

الجرحى ،و فجأة س��معنا صوتاً معهوداً ،صوت قذيفة بصقتها
مدافع الغدر ،نطقت الشهادة ،ركضنا لكن قدمي لم تسعفاني
سبقتنا القذيفة ،لم ننجو ،أصبنا ثالثتنا ،أنا بقدمي ورفيقتاي
واحدة بكتفها ،واألخرى بخاصرتها.
ال أدري م��اذا فعلن��ا له��ذا القات��ل ،أنحن مس��لحون.؟ أنحن
إرهابيون.؟  ..ال أدري ،نحن مجرد فتيات عائدات من المدرسة،
ماذا فعلنا لك أيها القاتل.
لن نستس��لم ننتصر أو نموت ..نعم سنظل نرددها مادمنا
باقين وصامدين حتى آخر قطرة دم من آخر إنسان فينا.
وسالحنا ..كتابنا.
يارا
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ال�شهيد البطل
�أحمد حممود
خليل �أبو هزاع
تاريخ االستش��هاد:
الخميس 2013\ 1\17
الموقع��ة :معركة مطار
كويرس العسكري
أحم��د خليل قد يبدو هذا
اإلس��م عاب��راً للبع��ض دون
بالروح الطاهرة
قصد أو علم
ِ
الت��ي كرمّت هذا اإلس��م إنها
روح الشهيد أبو عدي كما أحب أن نسميه دائمًا ،هو شاب مقدام حاله
كحال الش��باب الس��وري ،اعتاد التضحية والبطولة والف��داء ،عهدناه
دائمًا مثا ًال للش��رف واألمانة والصدق والوفاء بالعهد ،تربى على حب
اهلل ورس��وله وح��ب الوطن ،ورث النخوة والم��روءة العربية كابرا عن
كاب��ر ،وبدافع من نخوت��ه المعهودة وحبه لوطن��ه انتفض دفاعاً عن
أهله وبلده رداً على الدمار والخراب الذي حل بمعش��وقته سوريا التي
يرتض لنفس إال الصف
أخذت في فؤاده مرتبة الحبيب األول لذلك لم ِ
األول في الذود عن حياضها.
س��ألته ذات م��رة ع��ن ش��عوره بالخ��وف م��ن الم��وت فأجابن��ي
بابتس��امته الت��ي م��ا فارقت��ه ط��وال حيات��ه .إن م��ا أس��عى إليه هو
االستش��هاد في س��بيل اهلل والوطن وإني أجد في الصالة الطمأنينة
التي تدفع عني الشعور بالخوف
كان يس��ألنا دائم��ًا أن ندعو له بالش��هادة وحس��ن الخاتمة على
أفضل وجه وأكمل صورة من صور البطولة.
في األيام األخيرة التي سبقت استشهاده كنا نجده هائمًا بنظره
نح��و األف��ق دائم اإلنش��غال وال ندري ما الس��بب ،ولما حانت س��اعة
الرحيل نظر إلينا نظرة المودع ،احتضننا ومضى ،وحين زف إلينا خبر
استش��هاده زلزلت نفس��ي ،وأدمي قلبي قبل عيني ألمًا وحرقة على
وإن ما يعزيني أنه
ف��راق أحمد األخ والصديق ،رفيق الدرب واألم��لّ ،
وإن روح��ي تطيب إليماني ويقيني
نال الش��هادة العليا التي ابتغاهاّ ،
باهلل س��بحانه وتعالى بأن أحمد ورفاقه من الشهداء أحياء عند ربهم
يرزقون ،وأزداد س��عادة وس��روراً ألنه��م فرحين بم��ا أتاهم اهلل من
فضله وإنه ال خوف عليهم وال هم يحزنون.
س��يبقى أب��و عدي دائم��ًا أب��داً حيًا ف��ي قلوبنا وس��تبقى روحه
الطاه��رة الناقوس الذي يوقظ ضمائرنا وإن��ا على عهدهم ماضون،
نرتقي نحو العال بأرواح شهدائنا وتضحياتهم.
وإن��ي أجد في هذه األبيات من الش��عر ما يواس��ي حزني وألمي
على فراق أخي الغالي.
ه��ل ترانا نلتق��ي أم أنها كان��ت اللقيا عل��ى أرض الس��راب ..ثم ولت
وتالش��ى ظلها واس��تحالت ذكريات للعذاب ..هكذا يس��أل قلبي كلما
طالت األيام من بعد الغياب ..فإذا طيفك يرنو باسماً وكأني في استماع
للجواب ..في اس��تماع للج��واب ..أيه��ا الراحل عذراً في ش��كاتي فإلى
طيف��ك أنات عتاب ..ق��د تركت القلب يدمي مثق ًال تائه��اً في الليل في
عمق الضباب ..لم يعد يبرق في ليلي سنا قد توارت كل أنوار الشهاب ..
ألم الغياب
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رائحة حممد
يح��ب الحياة كثي��را وال يريد له��ذه المعاناة أن تس��تمر
بكاف��ة أش��كالها ..وذات يوم أتاني إل��ى البيت وكم��ا كان يأتي
كعادته مفعمآ باألمل تارة و باإلحباط تارة أخرى
كنا كل مرة نتحدث عن هذا الوضع وما آلت إليه حياتنا.
ش��كا محمد لي قلة حيلتنا وضعفنا ف��ي التغلب على واقعنا
و كنت أقول له س��وف يزول هذا الظالم و بإذن من اهلل س��وف
يأتين��ا الفرج قريبآ .وكان يرد قائآل :لن نيأس يا صديقي فلكل
بداي��ة نهاية ،و نهاية الظلم حتمية ،وال تنس أن اهلل معنا ألننا
أصحاب حق ..في تلك الليلة التي ما خلتها األخيرة ،تأخر الوقت
و كأنه كان يودعني وكأنني كنت أحاول أن أعب ما استطعت من
حضوره النظيف نظافة قلبه المفعم بكرم محبته ألصدقائه
يقرر الرحيل فأقول :اجلس ..يقول :سوف أذهب إلى البيت
 ال سوف تنام عندي اليوم وفي كل األحوال فقد تأخر الوقتفوافقني الرأي ونمنا نحلم بغد جديد.
اس��تيقظنا صباحآ وش��ربنا القه��وة لم يراودني أي ش��ك في
عودته ثانية مس��ا ًء كعادته ليحدثني عن انتصاراتنا و هزائمنا و
عن حتمية التحلي بالصبر إلى أن يأذن اهلل بانتصار ثورتنا
قرر محمد أن يغادر ،فقلت له :أراك في المساء
ذه��ب محم��د وي��ا ليت تل��ك اللحظة تس��مرت ف��ي ذاك اليوم
الموجع ،ليته لم يذهب ،و لكن الحياة ال تهب عجلتها ألحد
لم أدر أن طائر القتل كان بانتظاره
ول��م يدر محم��د أن برميآل غبيآ كان يترص��د عودته ..وكان ما
كان ..رم��ت الطائ��رة برميلها ف��ي موعد ليس ببعي��د عن لقائنا
الذي كان محتمآل و صار مستحيآل ..رمت برميلها أمام بيته ..كان
محمد قد س��مع صوت تلك الطائرة المرعب ..خرج يبحث عن مالذ
آمن في ردهة بيته السفلية..
لكن الق��در لم ينتظره فج��اءت الضربة عندم��ا خطا خطواته
األولى ..تطايرت جدران البيت تناثرت أحجاره و كان محمد ضحية
لحج��ر هش��م رأس��ه مدميآ خص�لات ش��عره التي دخل��ت ربيعها
العش��رين ..كان��ت اإلصابة رعناء غاش��مة توض��ح و بجالء مدى
وحشية هواة القتل في بالدنا التي عصت على طغيانهم
أس��عف محمد إلى المش��فى ولك��ن غيبوبة الم��وت احتضنته
وتشبثت بغض جسده بقدر ما كان ذاك الجسد متشبثآ بالحياة
وبعد ش��هرين و نيف ترجل محمد عب��د اهلل حياني إلى رحيله
المنتظ��ر .لم انته منه ول��م ينته مني ،فجدته تص��ر يوميآ على
حضوري إليها ..تنظرني بكامل تعبها الس��بعيني ..قائلة :ال تغب
عنا يا خالد ..ال أريد لرائحة محمد أن تغيب..
فأنظ��ر في جغرافيا وجهها الذي حاصره الزمن ..ألقرأ فيه أنها
ما زالت علي قيد انتظار حب معتق ألن نحيا بعدها بكامل حريتنا
التي استشهد من أجلها ابن فلذة كبدها ..وداعا محمد حياني
لن ننساك و لن ننسى براءة وجهك األسمر الضحوك.
ل��ن أنس��ى عنفوانك ..لن أنس��ى صوتك الذي ن��ادي بالحرية
وس��وف أبقى مثل ما عهدتني صبورا ومتفائال بالمس��تقبل الذي
كن��ا نحلم ب��ه ..محكومآ باألمل ال��ذي كان يطير من ابتس��امتك
الشبابية الخالقة..
إلى جنان الخلد صديقي الصدوق
خالد أبو راشد
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عندما يعود املقاتلون من املعركة
حــــوار مـــع مقاتــــل

عندم��ا يع��ود المقاتلون م��ن المعركة ،ف��إن أول ما
يتب��ادر إل��ى أذهانن��ا من أس��ئلة ،ك��م غنمتم ،ماه��ي نتائج
المعركة ،كيف تمت،؟؟ ..إلخ.
وه��ذا وذاك إل��ى م��ا هنالك م��ن األس��ئلة الت��ي تتعلق
بمعطي��ات المعركة وأحداثه��ا ،وهذا أمر طبيع��ي في فترات
الحروب ،حيث تتغير اهتمامات الناس وأسئلتهم وتعليقاتهم.
لك��ن ثمة جان��ب آخر ال يمكن إهماله ،وكثيرا ما يس��قط
من حيز أس��ئلتنا و وهو أن المقاتل قبل كل شيء بشــــر ،له
حواس��ه ،وآالمه ،وأحالمه ،له أحبة يودعهم على أمل أن يعود
ويلتق��ي بهم ،ولتس��ليط الض��وء على هذا الجان��ب من حياة
المقات��ل ،كان البد من حوار اح��د المقاتلين ،وذلك كي تكون
هذه اإلضاءة حقيقية صادقة.
(أب��و الجود) ،أحد مقاتلي س��راقب األحرار ،ل��م يكن ليخطر
ببال��ه يوم��اً ما بأن يصبح مقاتالً .أبو الج��ود طالب جامعي عانى
الكثير من استبداد النظام وجوره بحق الطلبة ،حتى تفسخ حلمه
القديم بأن يدرس الدكتوراه وصار همه( :شلون بدي اتخرج.؟).
كي��ف أصبح أب��و الجود مقات�لاً..؟؟ تعالوا نتش��ارك معه
كاس ش��ايه الفاتر و ونتعرف منه مباشرة على الظروف التي
جعلت منه مقاتالً.
أبو الجود ،أنت اآلن مصاب ،لذلك أعتقد أنه أصبح بإمكانك
مش��اركتنا ش��ايك ،ونتمنى أن نشاركك اس��تراحتك اإلجبارية و
بعيداً عن انفعاالت المعارك ز في البداية البد ان أس��ألك سؤاالً
بديهياً ،كيف أصبحت مقاتالً..؟؟
يبتسم..
كان��ت البداية حيادية ،ظروف الجامع��ة ،القبضة األمنية
على الطرقات وأس��باب عديدة منعتني من االلتحاق بصفوف
الث��ورة ،لك��ن كل ه��ذا يغ��دو ب�لام معن��ى حي��ن تفه��م ما
يحصل حولك ،بدا كل ش��يء صحيح��اً الرصاص يمطر على
المتظاهرين ،المطالب المش��روعة ،أغنية س��ميح ش��قير (يا
حي��ف) ،وكل انتق��ادات أصدقائي لي وللوضع ،كل ش��يء بات
واضحاً للعين.
لم تصور بأن حكومة مس��ؤولة عن أمن مواطنيها يمكن
له��ا أن تقوم بقتله ،وكان غريباً عليّ أن يقوم جيش مهمته
حماية الوطن والمواطنين والوقوف بوجه إسرائيل ،أن يسلط
جام غضبه على شعب تغنى به طوال سنين!!
راح��وا يتعامل��ون معن��ا كقطع��ان خراف ف��ي مزرعة ،ال
قيمة ألرواحنا لديهم ،هنا فقط ال تس��تطيع الوقوف بحياد ،ال
حي��اد مع الظلم ،فالظلم مرف��وض بمقاييس كافة العقائد و
األعراف و فكيف به إذا وصل لحد القتل؟؟!!.

كان بداية تعبيري الغاضب ،الرافض لهذا الواقع ،بالقرب
من محمد حاف ،ومحمد األطرش أبو أسعد وغيرهم من شباب
الش��رف والكرامة ،حين قمن��ا بحرق الحزب وط��رد من كانوا
فيه .حينها كان ش��عارنا (نحن الحرقنا الح��زب ونحن الهدّينا
ساسو ..وبدنا نشيلوا لبشار وحرجي علي يرفع راسو..)..
تسقنا الضحكة بضع ثواني ..شفة من الشاي ويتابع أبو
الجود قائالً:
بعد أشهر من المظاهرات السلمية ،لم باإلمكان ان نبقى
مكتوف��ي األي��دي نراقب إخوانن��ا وهم يذبح��ون بالرصاص،
والقذائف ،ولم تعد قلوبنا تتحمل رواية األحبة الذين يعودون
أحياء من الس��جون ،أو يعودون جثث��اً هامدة ،وقد كتبت فوق
أجس��ادهم اللينة رس��ائل الحقد والقهر والتعذي��ب ،هنا كان
البد لي أن ألتحق برفقة الدرب و السالح.
 إذا مادفعك لحمل السالح و هو دافع إنساني..؟؟نع��م ،ه��و االحس��اس بواجب الدف��اع ع��ن المظلومين،
والمقهورين
أس��أله ،هل كان له��ذا الدافع تأثيراً على أخالق��ك القتالية،
أقصد ه��ل تح��اول أن تتجاوز حتمي��ة القتل للط��رف المقابل و
بمنح��ه فرصة لالستس�لام والتخلي ع��ن دوره كعدو ،وخصوصا
ً أننا نعرف جي��دا الظروف المحيطة بالجندي الس��وري ،فهو من
أبناء هذا البلد؟
بالتأكي��د فنحن قبل كل معرك��ة نعطي فرصة لهم لترك
مواقعهم واالنشقاق ،وقد حصل هذا كثيراً  ،وكانت لهم معاملة
خاصة ،منهم من كان يساعدنا بإعطائنا معلومات ،ومنهم من
كان يه��رب ويلوذ فاراً لبيته ،ومنهم من تتم محاكمته إذا ثبت
تلطخ يديه بالدم .نحن نقدر قيمة النفس البش��رية ،لسنا من
ه��واة القتل ،نحن ندافع عن حقنا في الوجود الكيريم ،ولس��نا
مجرمي��ن كما يدعي النظام ،لس��نا مجرمي��ن (تغطي وجه أبو
الجود دموع من الذاكرة) ،الس��بب المباش��ر الذي دفعني لحمل
الس�لاح دخول الجيش األسدي لس��راقب و ذاك المشهد العالق
بذاكرت��ي و الطريقة التي قتل بها س��عد باريش الذي لم يكن
يحمل س�لاحاً ،شتموه ،سحبوه على األرض ،أذلوه ،طلبوا منه
أن يصي��ح بأن بش��ار رب��ه ،لكنه أب��ى وبقي يردد قائ�لاً :اهلل
ربي ..اهلل ربي .ذكرني ببالل الحبشي وهو يتعرض للتعذيب،
أوووف بس ،هل يا ترى س��نبقى نقول لهذا القاتل الوحش��ي..
(س��لمية)؟ ،ماذا بق��ي لنا كي نك��ون مس��المين..؟ البلد دمر و
األعراض انتهكت ،الدماء سالت ،ماذا بقي لنا..؟؟
أبتسمع له قائ ًال :أبو الجود أشعل سيكارة..
عفواَ ال أدخن (يبتسم).
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أعرف لكن أشعل سيكارة ..ربما تخفف من توترك..
ضحك أبو الجود.
ممكن في حوار تاني معي تعلمني التدخين.
يمكن..
أب��و الجود ،ماهي األمور التي تخط��ر ببالك وقت المعركة و
في لحظة هدوء عابرة ،من هم األشخاص الذين تذكرهم؟
أم��ي ،ال يغادرن��ي وجهه��ا ،ال يغيب بري��ق عينيها عني،
أتذك��ر الجمي��ع ،أب��ي ،أخوتي ،لك��ن وجه أمي يس��يطر على
الموق��ف ،أش��عر بتواص��ل قلبي معه��ا ،وهي تش��عر عندما
أصاب ،مرتين حدث معها ذلك.
تتمنى أن تعود ألحبتك ..أم تتمنى الشهادة..؟
الشهادة شيء عظيم ،قيمة سامية و أتمناها كثيراً ،لكن
ما ي��زال الوقت باكراً لنيلها أمامي عمل طويل إذا ش��اء اهلل،
الش��هادة غاية لحياة كريمة ش��ريفة ،لكن أن أعود ألحبتي –
دون أن يؤثر هذا على واجبي كمقاتل  -شعور يمنحني القوة
ويحميني من الضعف ،هم بحاجتي( ،المشوار مطوّل).
ف��ي زحمة الم��وت و عندما ت��رى رفاقك يستش��هدون ،هل
تشعر بأن الموت أصبح عادياً؟
ال ،كلما استش��هد أحد أخوتي ،أش��عر ب��ان جز ًء من قلبي
ق��د انفصل عني ،يحترق عل��ى فراقهم ،لقد أصبح في قلبي
الكثي��ر من البقع الس��وداء ،حاف ،أمجد ،س��عد أب��و زيد ،عبد
القادر ،معاذ ،وغيرهم و غيرهم ..معظمهم فارق الحياة أمام
عيني ،إنهم أحبة يصنعون لنا الحياة باستشهادهم .وينيرون
لنا الطريق لنكمل السير للهدف.
أب��و الج��ود ،تكون ل��ي انطباع من خ�لال ترتي��ب غرفتك،
وأش��يائك الصغيرة ،أنك ش��خص رومانس��ي (يبتسم خجالً ) هل
تجتاحك هذه الرومانسية خالل المعركة..
مم��م بصراح��ة ،أحيان��ا حين يت��اح لنا التنف��س ،أفتش
بنظري ومن حولي على وردة برية ،أنظر إليها ،أشم رائحتها،
والليل والقمر صديقان محببان ،حينها تستش��عر وجود اهلل،
معك تستش��عر رحمته ،تستش��عر الس��كينة ،وينتابك شعور
ب��ان كل ه��ذه التفاصي��ل تقات��ل لجانب��ك ،وتغط��ي جرحك
ونزفك .بصراحة ش��عور ال يمكن وصفه حين صادفني الثلج
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خ�لال أحد المعارك ،كنت أش��عر ببياضه ،رغ��م رائحة الموت
والبارود ،كنت أش��عر أن األبيض اللون األجمل كانت الس��ماء
بيض��اء ،األرض بيض��اء ،االبتس��امة بيضاء .وحت��ى القلوب
بيض��اء ،وأحلم أن يصبح لون المس��تقبل ولون قلوبنا أبيضا
ً كالياسمين.
ماذا تقول للذين مازالوا يقاتلون بصفوف النظام..؟
أق��ول لهم :طه��روا أنفس��كم ،وعودوا إلى إنس��انيتكم،
وفّ��روا علين��ا المزيد من القتل و ال��دم ،موقعكم ليس هناك
خل��ف المدفع ،بل هنا داخل قلوب الناس و أحالمهم ،إن متم،
متم ش��هداء ،إن عش��تم فنعما العيش والكرامة ،وفروا علينا
(بيكفي ظلمّ ،
ّ
ببكفي دمار).
المزيد من األلم،
أبو الجود ،في حال انتصار الثورة ،هل ستلقي سالحك..؟
نح��ن منتصرين ،والس�لاح ضرورة مرحلي��ة ،هنالك عمل
كثير من البناء والتنظيم وإعادة الهيكلة والتأسيس ينتظرنا بعد
س��قوط النظام ،يجب أن نجدد بناء سوريا ،ونعيد بناء اإلنسان،
ونعيد ترتيب الطفولة ،وهذا الكالم على كافة األصعدة.
أب��و الجود م��ا أول فعل يخطر ببالك القيام ب��ه بعد انتصار
الثورة ،والعودة إلى الحياة الطبيعية..؟
أن اذهب بشمارية (نزهة) أنا ورفاقي إلى كروم الزيتون
المحيط��ة بس��راقب ،وأجل��س تحت ش��جرة زيتون مالمس��اً
بجس��دي التراب الطاهر ..وأن نجمع بعض أعوادها اليابسة،
ونوق��د بها ناراً ،ونعمل جيدان (إبريق) ش��اي و على الحطب،
ثم أرتشف شفة واحدة والشيء يقلقني كما كنت سابقاً ..إذا
تمينا عايشين طبعاً.
بدون سيجارة..؟؟
أضيف أنا ،يضحك أبو الجود..
على كيفك يا سيدي..
كلمة أخيرة ..أبو الجود
هي هلل و هي هلل ،ال للسلطة ،وال للجاه..
أبو الجود .ش��كراً ل��ك ،وأتمنى لك ولرفاق��ك أن تعودوا
لشرب الشاي قريباً ،في كرم الزيتون.
أشكرك ،باسمي وباسم وزيتون..
أجرى الحوار نبيل
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ٌ
�إلــى املغنـــي
بـطاقـة
كي ال يذبل زمن الأغاين ،وكي ال ي�ضيع �صدى ال�صوت،
َ
�أهديها �إىل املغني الذي ولد من رحم النا�س �شـخ�صية لرجل
بال جيوب

إيقاع متسارع
صوت يضج بالنبض
 ..صمتٌ..
يرتعد الصوت
يتصاعد
وتر من لحمٍ ودم
يطيّرُ روح الكلمة
يدفعها بجنون
يندي سماواتنا العجاف
بماء حروفها
يبدد وجعها
يتالشى في أبدية الحب
و الزهر
وأول األشياء
و أول األسماء
بسيطة هي مثلما شمسنا الصباحية
مكتوبة على خرقة قماش
خبأتها عجوز
كأحد أغراض ذكرياتها
أغنيةُ تمتطي حنجرته الطرية
بال أبعاد وبال حدود
ليصبح ربع الزمن فيها متمادياً في الزمن الدائري
متجاوزاً هارمونية المقامات والتوزيعات
أغنيةً تختزل زمننا
ترحل فوق أوتار الحب الغائب
لوقت قصير ..تصدح ..و تصدح
ثم ترحل
وتنتفض من أشالء تاريخٍ غارقٍ في النوم
تتراقص ببطءٍ في مساحات حنجرته
مدركةً أنّ الغناء سر الوجود
وأنّ الكلمة روح اهلل
تطير بال أجنحة
يحملها األثير العاجز عن الموت
ترسم لون أبديتها
بذاكرة طفلٍ يتمادى بغنائها
تغرق في بحر روح اهلل
تمتزج بخلوده و أبديته

آرام الدمشقي

أنا من كنت نائمًا تحت شجرةِ الجوز الهرمة
وقت توزيع الوثائق
كنت أداعبُ خياالت وأحالماً زرقاء
وأحك جبيني بطرف إصبعي مستغرقاً في الفراغ
من يصحو متأخراً
يبقى بال وطن..
أخـبرونيَ أيضًا
من أسـرفَ التسلقَ في السماء
األرض
تتوه قدمـاه في
ِ
بعد توزيع األوطان
لم كل هذا العويل القادم من طرف السهل
حملتُ طعناتي وجئت
طعناتٌ من األطراف وأخرى في الظهـر
ملتهب في الوجه
هذه بلون
ٍ
ً
ً
موجعة
رائحة
وتلك تنزُ
كوشم البدوي
جبيني
على
الطويـل
السجود
و ترابُ
ِ
لن أعرضَ ما عندي تحت جدا ِر الحصن
لن أضجَ بصراخي لحدود السماء
سأســيرُ حافيًا فوق األرض
النائم شرق المتوسط
بداخل هذا المثلث الصغير
ِ
ِ
من أقصى الشرق ألقصى الغرب
ومن أقصى الجنوب ألقصى الشمال
وأجمعُ كل ما التصق بأقدامي
تراب
من ٍ
وأحجار
ٍ
وأقذار
ٍ
وزهور
ودماء
وجروح
عصفور يعود مسا ًء لننام سويًا.
أول
وأبكيها مع ِ
ٍ
حسن قدور
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م�ضـــى عـــام
أورق ..وأزهر ..وأثمر الرمان
أزهاراً بلون األرجوان..
مضى عام..
ولي حكاية مع الرمان
سأحكيها لكل المجروحين..
لكل المكلومين..
لكل األمهات الثكلى..
على مر العصور و األزمان
منذ عام..
وعينا طفلي مغيبتان
أتعلمون ما اسم طفلي.؟؟
اسمه عبد الرحمن..
هل يعلم الجالد
أن عينا طفلي أغمضتا.؟؟
ويداه مصبوغتان بالرمان..؟
هل يعلم الجالد..
أن طفلي ..يعشق الرمان؟؟
هل يعلم الخنزير..
أين صوّب النيران..؟؟
هل يعلم الوحش ..أين أطلق الحمم؟؟
وكيف تفجر البركان.؟
يا كل العيون ..أبكي طفلي الصغير..
يا كل القلوبّ ..
حكمي العقل والضمير

الق�ضاء اللبناين ومملوك
أرس��ت الدول��ة المدني��ة الحديثة مبدأً هام��اًفي الحياة
السياسية ،وهو مبدأ الفصل بين السلطات.
فالس��لطة التش��ريعية مهمته��ا وض��ع القواني��ن الناظم��ة
للمجتمع والدولة ،وتعد هي السلطة األعلى في الدولة التي
تحترم القانون.
والس��لطة التنفيذية ،الحكوم��ة ،ودوائرها ومهمتها تطبيق
القانون وتنفيذه ،وال تتدخل في التشريع إال في الدول التي
يحكمها دكتات��ور ،حيث نرى العديد من المراس��م الصادرة
عنها كحال عصابة األسد.
والس��لطة القضائي��ة ومهمته��ا تطبيق القان��ون ،ومراقبة
حسن سير العدالة ،وهي سلطة مستقلة حيادية.

في طفل يركض الهثاً ..خلف حبات الرمان
غيبه الموت صغيراً ويداه مصبوغتان

بصباغ الرمان..

أواه ..يا قلبي الجريح ..أذرف دموعاً كالجمان

على طفل صغير ..طار إلى الجنان

واثقاً برحمة الرحمن ..مفارقاً أماً ستظل تبكي
ما أزهر ..وأينع الرمان.

بقلم أم الشهيد
عبد الرحمن درويش الكفرنطوني

وعلى هذا المبدأ والتقسيم يتم الفصل بين السلطات.
وقد ظهر لنا مثال واضح في القضاء اللبناني النزيه ،وغيره
المرتبط بسياسة الحكومة الحالية ،تجاه األزمة السورية.
لذل��ك ص��در الق��رار الجريء م��ن القض��اء اللبنان��ي بإلقاء
القبض عل��ى رأس الجهاز األمني للعصابة األس��دية (علي
مملوك) ،بج��رم إدخال متفج��رات إلى لبن��ان ،وذلك للقيام
بأعم��ال تخريبي��ة في الداخ��ل اللبناني .وه��ذه أول مذكرة
اعتقال تصدر بحق حد مجرمي العصابة األسدية.
لذل��ك أرى من باب الش��كر للقض��اء اللبناني على جيش��نا
الحر القاء القبض على علي مملوك حيّاً وتسليمه للقضاء
اللبناني ولمعاقبته على جرائمه ضد لبنان ،ومن ثمّ إعادته
لنا لمحاكمته على جرائمه في سوريا.
المحامي :أحمد باكير
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�شمعة على الطاولة تريد
�أن تقول �شيئ ًا
ش��معة عل��ى الطاولة تري��د أن تقول ش��يئاً،
عذرا ال أستطيع الكالم ،يضحك حنظلة مني وأنا أتحدث
مع شمعتي التي اشتريتها ب  60ليرة .أضحك معه ،وانا
أرتف��ع برأس��ي مرتطما بصري بس��قف العلي��ة النادف
ملحا ،أقول :يلعن أبوك يا بشار .يبتسم حنظلة داخلي.
أن��ا :اليوم برد كتير ..ضحك حنظلة مجدداً ..ليش
عم تضحك حجي؟ ضحكني معك.
حنظل��ة :يعني الب��رد بينقاس بالكمي��ة حتى عم
تقول برد كتير.
أن��ا :ال تدقق ولووو ،واهلل هالبرد بيخلي الواحد يرقص ،برد
بيقص البسمار.
حنظل��ة :قول الحمد هلل ،أنت قاعد هون ومتغطي وش��بعان
وقدام��ك ش��معة ،ف��ي ناس ماعن��دا ش��ي تلبس��وا والتاكلوا وال
تتونس فيه.
أن��ا :الحم��د هلل عل��ى كل ح��ال ،اهلل يك��ون بع��ون الجميع..
وتساءلت :يا ترى أشو حالتن هلق؟؟
كانت الس��اعة تقارب الواحدة ليالً ،كان الجو شديد البرودة،
قارساً قاسياً ،وكان الغطاء الذي اتخذته وشاحاً لي سميكاً ثقيال
ً ،الشمعة تضيء وتذبل ببطء ،ودخان التبغ كسالن التلطف هذه
الليلة ،والكأس المشروبة باردة وفيها ما يزال القليل.
ش��رود ..رعش��ة ..ثم انفجار ،س��قف الغرفة طار وطرت أنا
ع��ن أرض��ي وطار الغط��اء عني ،س��ال دم الش��معة الذائب على
األرض بعد وقوعها وانطفائها ،ظالم في المكان ،هرعت أتخبط
بجسدي ،وأتعثر بخطاي المشدودة بشلل الركبتين ،القلب يخفق
بق��وة ،فق��دت بعض حواس��ي ،أطف��ال تبكي ،أمه��ات يصرخن
ورجال ،يدخنون ،ورجال يركضون ورجال يضربون الكف بالكف،
ورج��ال لي��س بالرجال ،ورج��ال يصرخون :ياهلل م��ا النا غيرك يا
اهلل ،تلك جملة تعتاد على سماعها وقت وقوع طارئ ما.
بجان��ب تل تراب��ي صغير ،قرب الس��ياج الممت��د على طول
الشريط الحدودي للمخيم ( -أي مخيم.؟؟ ال تسأل عزيزي القارئ
أي مخيم) .دخلت أحد الخيم المنصوبة مبلالً بالماء وعلى وجهي
صفرة كاشفة ،جسمي يرتعش وعينان تحاوالن استدراك البصر،
ثقل في الرأس وعلى األكتاف ،وانكماش في الخاصرة .انتفضت
األم إلي لتلفني بش��ي م��ا خفيف ادخل الس��كينة داخلي ،وكانت
تقول :ما على قلبك ش��ر ،احتضنتني بذراعيها ضمتني لصدرها
الداف��ئ ،وراح��ت تهتز بي يمين��اً ويس��اراً ،واألوالد ينظرون إلي
بعي��ون القطط مجتمعين في زاوية يدخل منها الضوء ليس��قط
عل��ى ع��ريّ ضمائرن��ا التي تش��اهد هن��اك ماش��ية عارية دون
إنسانية أو أخالق.
كان رجلها متكئاً على جنبه األيس��ر ،قال وهو يجدد إش��عال
سيكارة ا ّللف :يلعن أبو هالعيشة إيمتى بدنا نخلص بقا؟؟

األم :قوم حاجتك حكي فاضي وصيح للحارس يجبلنا شغلة
نشرّبها للصبي.
الزلم��ي يكلم أحد أوالده :قوم ..ش��وفوا ..يمكن هوي حدنا،
وقلوا :البابا بدو إياك.
األم :البابا آآآآآآآه ..ولك آآآخ بس ..واهلل كتير عليك مسكة باب.
تحركت قدماي ،أحس��ت بحركتها األم ،قلت بصوت خفيض:
أنا بخير بدي كاس مي ،بدي كاس مي( ،ماء).
كان حنظل��ة يري��د الخروج من باب الغرف��ة ،انتبهت له وهو
يغلق دفتره الصغير وراح متجهًا نحو مقبض الباب،
قل��ت له :لوين.؟ أجاب :عندي ح��رس ،الضيعة ما الزم تبقى
بدون حراسة.؟ سمعت أنو في حرامي و حرامية المويتير رجعت.
أن��ا :عنجد مين إلي قلك!!؟؟ أج��اب :ويحد من األحرار خبرني
قال :ميسكين ويحد من هالحرامي.
أنا :اس��تنا بدي روح معك ..أجاب :ال خليك محلك ما بدي حدا
يجي معي و ما بدي ناس خروق.
انا :أشو قصدك.؟؟ قصدي واضح ..بدك تشرب مي لكان ،مو
عي��ب عليك تطلب منن ش��ي ،بدل ما تجبلن إن��ت مي بدك هني
يجيبول��ك .خ��رج حنظلة وأغل��ق الباب خلفه ،وع��مّ صمت داخل
الغرفة ،صمت معهود تقريباً ،تس��اءلت كثيراً عن كيفية معرفته
بما جرى لي في المخيم ،أي مخيم.؟؟ آآآ في المنام بس ش��لون؟؟
حككت رأسي وأنا أتجه صوب الطاولة ..الطاولة!!.
وقع��ت عيناي على دفتره الصغير ،ترددت في بادئ األمر ،لكن
سرعان ما بررت لنفسي استكشافه ،واإلطالع على ما كان يكتبه.
أق��رأ( ..إلى كل األطف��ال الذين ينام��ون اآلن ،ناموا أحبتي،
التخافوا ،أن��ا حارس أحالمك��م ،أنا رصاص بنادقكم الخش��بية،
أنا هن��ا كي تناموا ،وين��ام الرجال على كرامته��م ،على جبنهم،
على تخاذلهم ،وعلى تحليالتهم السياسية التي تقتلنا بدم بارد..
حنظلة الطفل الذي ال ينام حتى ينام األطفال ،حارساً ألحالمهم،
بالرج��وع لطفولتهم التي نس��يها بعض الرجال ،وانش��غلوا بلف
التبغ ،والتنظير وانتظار تقديم الدعم ،وتأمين المازوت والبنزين،
وربطة الخبز ،ناموا أخوتي ..إلكم اهلل ..ناموا).
أطرقت برأسي خجالً ،وال داعي لإلكمال المشهد.
حنظلة العربي

