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�أ�صابعهم تكتب ملحمتنا

كان��وا فتي��ة ًصغ��اراً ،حلم��وا ب��أن يرس��موا لوحة
طفولته��م بغير ألوان الطالئع ،بأصابعهم كتبوا حروف
حريتهم ،وكانت كرّاس��اتهم جدران مدارس��همّ ،
خطوا
بأصابعهم الطرية ألوان فرحهم ،وحلمهم ،ولم يكونوا
ليعلموا أن حقداً ما س��يكبر كره ًا لهذه األنامل ومن ثم
يقتلع أظافرها..
ربيع
من
بريئ��ة
وغيرة
وحري��ة،
حلم
لحظ��ة
ه��ي
ٍ
ٍ
موع��ود ،غير ُة فتيةٍ كانوا أجرأ من جيلنا مجتمعاً .نعم.
كان حلماً بمنته��ى الحب والبراءة ،ولكنه��م اقتيدوا مع
حلمه��م وطفولته��م إلى أقبي��ة تتعفن فيه��ا األحالم،
ويكبر فيها الموت..
اس��تثاروا نخ��وة ذويهم فصرخوا صرخ��ةً خجولة،
محاولين إع��ادة البراءة لفلذات أكباده��م ،لكنْ ما كان
للئي��م من ك��رم يعطي��ه ،أهين��وا ،فاس��تصرخوا فينا
ٍ
غارق ف��ي النوم ،ضمير ب��دأ يصحو على
ضمير
بقاي��ا
ٍ
ٍ
وق��ع صيحاتهم ،ثم خ��رج الصوت من س��جنه الطويل
واستفاقت كلمة حرية على شفاهٍ يابسة ،علت زغاريد
الحياة وحرضّت فينا رغبة الكرامة ،كان حنين الشوارع
للغن��اء أق��وى من الموت وب��دأت المظاه��رات المتناثرة
كبقع الندى فوق زهرةٍ تكبر..
ف��كان الرصاص ..نع��م كان الرصاص لم نصدقْ،
صح��ا الموت م��ن غفوته ،ل��م نكن نص��دق ،قلنا تغير
الزمن ،ول��ن يصمت العالم مثلما صم��ت في الماضي،
لكنْ ما لبثنا أن اكتش��فنا كم ه��و بخس ثمن دمنا في
المحافل كاف��ة ،وما لبثنا أن عرفنا كم ألمنا باهت حتى
في وجدان الش��عوب ،وم��ن ثم تركنا لقدرنا ،نس��حل،
ونع��ذب ،ونه��ان ،و ينته��ك كل ش��يء فين��ا ،صرخنا..
اس��تنجدنا ،توس��لنا الجمي��ع أن
أغيثونا ..لك��نّ صيحاتنا ضاعت
سدى ،ودمنا هدر ببرود مطلق،
بحثن��ا عن أح��دٍ يحمينا ،لم نجد
أدركن��ا ك��م نح��ن أيتام��اً ،لكنّ
الكرامة ل��م تعد تقبل مناّ عذراً،
ودم الشهداء استصرخ وجداننا،
م��وت الس��جناء البط��يء ّ
يعذب
ضمائرن��ا ،فما كان من جيل عزّ
عليه أن يهان بهذا الشكل وهذه
الطريق��ة إ ّ
ال أن يثور للدفاع عن
أهله ودياره ومستقبله..
ولم نك��ن لنتصور أن تدمّر
أن نقتنع
مدن ًا به��ذا الش��كل ،أو ْ

ب��أن طائراتن��ا س��ترمينا بحممه��ا وجحيمه��ا ،لم نكن
أن إخوتنا في الوطن يمتلكون ّ
كل هذه القدرة
لنتصور ّ
على قتلنا ،ال فرق .أطفا ً
ال ،نسا ًء ،شيب ًا و شبابًا ،ال فرق
فنحن بكافة أطيافنا ،مشروع قتل..
وضع الش��عب السوري بأكمله على قائمة اإلرهاب،
والعالم يتفرج على مذبحته التاريخيّة ،يمارس صمته
الذليل ويضع خطوط ًا حمراء ،ثم يمحوها.
حين أس��تيقظ كل صباح ،أش��عر للحظة أنه حلم،
ال ب��د أنه حلم ،فلم يحدث في التاري��خ على امتداده ما
يح��دث لنا ،لكنْ ص��وت انفجار الصواري��خ يقطع عني
صمتي ،ثم اصحوا من شرودي وأدرك أنه الواقع وليس
بحلم.
نع��م هو الم��وت يحاصرنا من كاف��ة الجهات ،نعم
هو الصمت القذر للبشرية جمعاء ،هي مسرحية موتنا
على مذبح الحرية ،لكنك أيها السوري ،قلت للعالم كله
ما لم يقله ش��عبٌ من قبلك ،نعم أيها السوري ،بألمك
و أمل��ك و حلمك وصبرك تكت��ب ملحمتك الكبرى ،نعم
أيها الس��وري ،عامان مرا والموت يخافك وال تخافه .إنه
المخاض ..المخاض العسير العسير ،لكنه وعد الوالدة،
فالحب آتٍ و الحلم آتٍ ..وحقك بحريتك آتٍ ،فال اليأس
يس��تطيع دخول قلبك وال الموت ينسيك دماء الشهداء،
ودم��وع األيتام ،وح��زن الثكإلى ،فطوب��ى لزهرة حرية
تنبت فوق تربة شهدائنا.
وتب��ًا لمحافلهم بكافة أطيافها ..إنه الس��وري يخط
ملحمت��ه ب��كل تفاصي��ل الل��ون ،إن��ه الس��وري ينحت
أيقونته وساماً على صدر الزمن.
آرام الدمشقي
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الذكرى الثانية للثورة ال�سورية
ونح��ن عل��ى اب��واب الذك��رى الثاني��ة للثورة الس��ورية
العظيم��ة وم��ع بداي��ة عامه��ا الثال��ث المش��هد عل��ى حال��ه
النظ��ام م��ازال معتمدا المنهجي��ة التي اختطها لنفس��ه منذ
الب��دء من قتل وتش��ريد واعتق��ال وتخريب للمن��ازل وحرق
البي��وت وتهديم للبنى التحتية للدولة الس��ورية والتي بناها
السوريون بأموالهم وعرق جباههم ومبادرات خلبية تضييعا
للوق��ت متأمال الخروج من عن��ق الزجاجة التي صول اليها مع
اشارات لتوسيع دائرة الحرب خارج الحدود االقليمية وما جرى
على الحدود اللبنانية والعراقية إال مؤشراً لذلك ليفتح شهية
المحللين السياسيين ويخيف العالم من امكانية نشوب حرب
اقليمية مذهبية على ان هذا االحتمال محكوم عليه بالفشل
ليس فقط الن الكبار ودول االقليم وحتى داعميه ال يريدونه
ب��ل الن الش��عبين اللبنان��ي والعراق��ي س��يضغطان عل��ى
حكومتيهم��ا ويضطرانهما للن��اي بالنفس وعدم التدخل في
الشؤون الس��ورية إلى هذا الحد كما ان الضغط على حمص
مم��ا يوحي ب��ان الطاغي��ة يريد م��ن ذلك خلق دول��ة علوية
مرتبطة م��ع الجانب اللبناني وحزب اهلل أيضا مش��روعا غير
قابل للتطبي��ق ليس الن االمريكان وال��روس متفقون على
عدم تقس��يم س��وريا بل الن اخواننا العلويين لن يس��محوا
للعائل��ة االس��دية ان تضعه��م في ه��ذه المس��احة الضيقة
وتطبق بكل اس��تبدادها وفسادها عليهم وسيهب الصامتون
لهذا المكون حتى اآلن ليقولوا للطاغية ال.
ف��ي الط��رف االخر وم��ن جانب الث��ورة م��ازال االئتالف
الوطن��ي مرتب��كا وال يس��تطيع ان يق��وم باخت��راق للموقف
العالمي ويفرض من أصدقاء سوريا وعلى رأسهم االمريكان
عل��ى اتخاذ موق��ف حقيقي وفاعل لصالح الث��ورة ويبتعدون
عن التلطي وراء االعذار التي يعلقونها على مشجب اإلرهاب
والتطرف ،قلت لم يفعلوا ما يستحق الذكر قياسا لما يحققه
المقاتلون من انتصارات على نظام العائلة االسدية في اكثر
من مكان وخاصة دمشق رغم كل ما يعانونه من نقص في
الس�لاح النوعي القادر على قهر الطيران ومنعه من تحقيق
أهدافه باإلضافة إلى فقدان القيادة العسكرية الموحدة
وهن��ا البد م��ن العودة إل��ى بدايات الث��ورة لنقوم بجردة
س��ريعة لنؤكد على عفوية الثورة وس��لميتها ومدنيتها وانها
ثورة قام��ت ضد الظلم والفس��اد ومن اجل اس��تعادة الحرية
والكرام��ة والعدالة االجتماعية مما يعرفه الجميع وال نقول أن
الثورة انتقلت إلى الكفاح المس��لح مكرهة للدفاع عن النفس
ام��ام بط��ش النظام ب��ل لنقف عن��د مفصل اعتب��ره االهم
واألخط��ر مرحلة المجل��س الوطن��ي ،لقد تماه��ى المجلس
الوطني مع الثورة السورية كممثل سياسي لها إلى حد النفاق
السياس��ي للثائرين ولم يتفاعل معها ليمسك بكل مفاصلها
مح��اوال تطويرها وحمايته��ا من االختراق لق��د غض الطرف
على س��بيل المثال عن اسماء الجمع واسماء االلوية والكتائب

الت��ي تف��وح منه��ا رائح��ة الطائفية وح��اول تهمي��ش القوى
الوطني��ة الديمقراطي��ة ف��ي الداخ��ل والخارج مس��تكينا إلى
الدع��م الخارجي وراضخا لضغوط القوى االس�لامية الممثلة
بالمجل��س مما اضعف التي��ار المدني داخ��ل المجلس وعجل
في ترهله وضرورة تجاوزه باالئتالف الوطني الذي نتمنى ان
يتخل��ص من االمراض التي عصفت بس��ابقه واعتماد العمل
المؤسس��اتي كح��رز يحميه من الوقوع او من االس��تفراد في
اتخاذ القرار وابتعاد عن الش��خصنة والش��للية وهنا ال بد من
تنبيه االئتالف من مس��الة اساسية مفادها ان االمريكان االن
ليس من مصلحتهم بقاء الطاغية بشار حيث أن بقاءه يقوي
إيران وه��ذا ماال يريدونه ويمكن لالئتالف ان يبني على هذه
المسالة لتقوية وضعه التفاوضي مع االمريكان
واذكر الجميع بما فيهم االئتالف ان هناك جماعات تدعي
الجهاد وقد اس��تخدمها النظام بمخيم نهر البارد وفي العراق
حي��ث ان االفواج التي كان يبعث بها إلى العراق من هؤالء بما
يخدمه ويخدم إيران ،وإنني أرى أن بعض من هذه المجموعات
تراق��ص النظام على نفس النغ��م وتنفخ واياه بنفس الكور
الطائفي المقيت أضف إلى ذلك أن هناك مجموعات مس��لحة
ومهم��ا كانت صغيرة فإنها تعمل بما ال يتناس��ب ال مع الثورة
وال اخالقياتها وان أعناقا اشرأبت تتعالى صيحاتها معلقة عن
رغبتها في دولة الخالفة او دولة اس�لامية حارفين الثورة عن
اهدافه��ا مما يعني اننا امام مخاط��ر الدخول في حرب اهلية
عل��ى اعتاب س��قوط النظام وبع��ده مما يجعل من تش��كيل
حكومة مؤقتة ضرورة ملحة تطرح برنامجا يغطي فترتي ما
قبل السقوط القريبة وفترة ما بعدها تؤكد فيه سياسيا على
مدنية الدولة المقبلة وتعدديتها وديمقراطيتها منعا ألي لغط
اخ��ر وتبدي��دا لمخاوف البعض ف��ي الداخل والخ��ارج واصدار
مطبوعات وكراريس بهذا المعنى وتشكيل هيئة اركان عامة
م��ع امر خاص ترتبط بوزير دفاع وتعمل على هيكلة الجيش
الحر ليش��كل جيش وطني س��وري يعمل على كامل الساحة
السورية بقيادة موحدة وبعيدا عن السياسة مختصرا انتماؤه
للوطن والمواطن مع الحذر من الوقوع في صدامات مع بعض
الث��وار ومناقش��تهم بالتي هي احس��ن لنضمن بعد س��قوط
النظ��ام امكاني��ة جمع الس�لاح ونقط��ع الطريق ام��ام امراء
الحرب لك��ي ال يعكرون صفو الدولة الجديدة ونس��د الثغرات
الت��ي يحاول النظام جاهدا اختراق الثورة منها لذلك نكون قد
قطعن��ا الطريق على امكانية الدخول في نفق الحرب االهلية
الخطر الوحيد الماثل امامنا وقد وضحنا للجميع ش��كل دولتنا
المقبل��ة كدول��ة مدنية ودول��ة المواطنة للجميع بهذا نس��رع
في اس��قاط النظام ونخف��ف من عذابات ش��عبنا ونعمل كلنا
متكاتفين إلعمار ما هدمه الطاغية والنهوض بسوريا حديثة
لكل ابنائها
حسين امارة
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مبـا يخــ�ص التمييــز بـــني
الطوائف والطائفية
ب��ات الحديث ع��ن المس��ألة الطائفية في المش��رق
العربي ،الس��يما عل��ى خلفية الث��ورات العربية ،ينطوي
على التباس��ات ومبالغ��ات وتوظيفات متباين��ة .وإذا كان
ال يمك��ن إنكار انقس��ام مجتمعات البل��دان العربية ،من
الناحي��ة الديني��ة والمذهبي��ة ،كغيرها م��ن المجتمعات
ف��ي البلدان األخرى ،فإن هذا االنقس��ام اليعني أن هذه
المجتمعات تفتقد للعوامل التي يمكن أن تعزّز هويتها،
وكيانيته��ا ،بوصفه��ا مجتمعات متجانس��ة ،الس��يما مع
عوامل مش��تركة عدي��دة وعميقة ،مثل اللغ��ة والثقافة
والتاريخ ونمط العيش المشترك ،فض ً
ال عن الدولة.
والواق��ع فإن االت��كاء عل��ى العامل الدين��ي لوحده،
واعتباره بمثابة ماهية ثابتة ،ومطلقة ،وعابرة للتاريخ،
ه��و الذي يحيل الطوائف إلى وحدات اجتماعية متفارقة،
ومتماي��زة ،وهو ال��ذي يخلق ،أو ينتج ،الفك��ر الطائفي،
الذي يضفي معنى هوياتي على الطوائف.
به��ذا المعن��ى فإن الفك��ر الطائفي بال��ذات هو الذي
يعم��ل عل��ى تطيي��ف المجتم��ع ،وبالتالي إعاق��ة تحقيق
االندماج��ات المجتمعي��ة ،وف��ق مفهوم المواطن��ة ،الذي
يتأسّس على اإلنسان الفرد ،بمعزل عن أي تمايزات بينه
وبين غيره ،م��ن األفراد ،وأيضًا بمع��زل عن أية جماعات
أوّلية ينتم��ي إليها ،هذا الفرد ،وضمنها الجماعة الدينية.
وعلى هذا األساس فإن الفكر الطائفي هو فكر استالبي،
إذ يس��تلب اإلنس��ان الفرد ،بحرمانه م��ن مجاله الخاص،
أي م��ن حريته ،ومن حقه في المس��اواة مع اآلخرين ،من
المواطني��ن األف��راد ،وذل��ك بإخضاعه لس��لطة الطائفة
المتعيّن��ة ديني��ًا ،أو مذهبي��ًا ،والتي هي ف��ي واقع األمر
كناية عن هيمنة لجماعة ،أو لطغمة ،مهيمنة في الطائفة
ذاتها ،وهذا هو المعنى السياسي للفكر الطائفي.
عل��ى ذلك ال مش��كلة في المجتمعات م��ع الطوائف،
ّ
تش��كلت عبر التاري��خ ،فهذا
بوصفه��ا جماعات بش��رية
أم��ر طبيع��ي ،وق��د أمك��ن التعايش مع��ه ،ال س��يما أن
ّ
تش��كل عام��ل إغناء وتن��وع وإثراء
الطوائ��ف يمك��ن أن
حض��اري وثقاف��ي ألي بلد .هك��ذا فإن المش��كلة تكمن
في الفكر السياسي الطائفي ،الذي يحيل هذه الطوائف
إل��ى وح��دات اجتماعية مختلف��ة عن بعضه��ا ،حتى من

الناحية الهوياتية ،ناهي��ك عن إصراره على إنتاج الواقع
السياس��ي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي الذي يعيد
إنت��اج هذه التمايزات ،بأش��كال ش��تى ،وضمنه��ا ،إقامة
ج��دران بين المجتم��ع الواح��د ،وإيجاد صيغ دس��تورية،
وقانونية ،تؤبّده.
معل��وم أن عملية تغذي��ة التباينات الطائفية لم تعد
تقتصر على اإلس�لام والمس��يحية في بع��ض البلدان،
وإنما باتت تشمل أصحاب الدين الواحد ،مع وجود مذاهب
متع��ددة ،وهو ما بات يحصل ف��ي ما يعرف بالتنازع بين
السنّة والش��يعة ،وهذا مابات يشتغل بشكل خاص في
العراق ولبنان وسوريا ،ناهيك عن إيران وتركيا.
أم��ا بش��أن الحدي��ث الج��اري عن م��ا يس��مى ثورة
"الس��نة" ،واألكثرية "الس��نية" ،فهذا ينطوي على مجرد
ادعاءات ،ومغالطات ،السيما عندما يستخدم على سبيل
تبرير إعادة إنتاج االستبداد (العراق) ،وتجميل غلبة جهة
سياس��ية على الدول��ة والمجتمع (لبن��ان) ،وتغطية واقع
التقتيل والتدمير والفساد والمحو في سوريا.
مع ذلك ثمة مشروعية للسؤال عن طائفة "السنة"،
وع��ن الكالم ع��ن صعودها أو عن ثورته��ا ،أو مايحصل
عندها ،الس��يما في هذا المحيط الذي بات يعجّ بالكالم
الطائف��ي ،والتظاه��رات الطائفي��ة ،والس�لاح الطائفي
والجماعات السياسية الطائفية.
ف��ي اإلجابة على ه��ذه التس��اؤالت ينبغي مالحظة
أن ثم��ة عاملين أساس��يين باتا يلعب��ا دوراً مقرراً باتجاه
الدفع نحو تش��كيل وعي "السنّة" لذاتهم ،بغضّ النظر
عن تقييمنا أو رأينا في ذلك ،األول وهو السياس��ات التي
تنتهجها إيران إزاء العالم العربي ،مع أذرعها الس��لطوية
والمس�� ّلحة في المنطقة (حزب اهلل في لبنان وميلشيات
إي��ران ف��ي الع��راق) ،وثانيها ،عملي��ات القت��ل والتدمير
األعمى ،بالطائرات والدباب��ات والمدفعية ،التي ينتهجها
نظام األسد إزاء مناطق بعينها في سوريا.
مع ذل��ك ،فإن م��ا يلفت االنتب��اه أن فك��رة الطائفة
عند "الس��نة" ال يبدو أنها تكتس��ب ش��عبية ،وعلى األقل
فهي لم تش��تغل ف��ي الواقع المتفجّر في س��وريا ،التي
لم تش��هد مواجهات طائفية حتى في المناطق المتباينة

أس��ــبوعية | تصــ��در عن ش��ــباب إدل��ب األحرار
الس��نة األول��ى | الع��دد (2013 / 32 / 14 | )11

والمتجاورة ،وبما يتناس��ب والعنف الدائر ،ورغم انتش��ار
جماعات مس��لحة ،في المعارضة ،عل��ى خلفية حموالت
دينية وأيدلوجية/إسالمية.
وإذا كان م��ن ميّ��زات الفك��ر السياس��ي الطائف��ي،
كأي فك��ر اس��تبدادي يتناق��ض م��ع الحري��ة ،والفردية،
أنه يس��عى إل��ى تعمي��م خاصّيت��ه ،وتأبي��د مفاهيمه،
ف��إن مقتل ه��ذا الفكر إنما يكم��ن في نب��ذ أطروحاته،
وتفنيده��ا .ولعل ه��ذا ماحاولته الثورة الس��ورية ،مث ً
ال،
حين رفضت االنجرار إلى المس��تنقع الطائفي الذي يريد
النظام جرّها إليه ،وحين رفضت التش��بّه به باستهداف
مناط��ق بعينه��ا ،وحين أصرّت ف��ي وثائقه��ا ،وضمنها
"وثيق��ة العه��د والميثاق" ،الصادرة ع��ن حركة "اإلخوان
المس��لمين" ذاتها (في آذار/مارس  )2012على مستقبل
س��وريا كدولة مدنية حديثة وديمقراطية وتضمن حرية
الرأي والمعتقد لجميع مواطنيها.
وفي الواقع فإن هذا ليس جديدا إذ أن جمهور السنّة
كان موجوداً ،طوال العقود بل والقرون الس��ابقة ،لكنه
ل��م يكن يتم ّث��ل في وعي��ه ،وال في س��لوكياته ،وضعه
كطائفة ،إزاء الطوائف األخرى ،بل إن هذا األمر لم يكن
يعنيه ش��يئا (باس��ثناء الناحية الدينية والعب��ادات) .فوق
ذلك ف��إن هذا الجمهور كان أكثر تجاوزاً لذاته الطائفية،
وأكث��ر تماث ً
ال مع الهوي��ات والهموم الوطني��ة والقومية،
وضمنه��ا فهو كان أقرب للحداثة في كل ذلك ،بانضوائه
في إطار التيارات الكبرى التي عملت في العالم العربي،
ف��ي الناصري��ة والبعثي��ة والش��يوعية ،وف��ي المقاومة
الفلس��طينية ،كما ف��ي توزّعه على التي��ارات العلمانية
والليبرالية واليسارية.
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طبع��اً اليعود ذلك لوجود ش��يء جوهري ،أو خاص،
أو ادع��اءات مثالية معينة ،بقدر ما يعود لس��بب بس��يط
ومف��اده أن هؤالء كانوا يتصرفون على أنهم ش��عب ،أو
الش��عب الذي يضم باق��ي الطوائف ،ب��دون أي تمايزات
م��ن أي نوع ،هذا ف��ي العهدين األموي والعباس��ي وفي
عه��د العثمانيين ،وبعده ف��ي عهد االنت��داب ،ثم الدولة
الوطنية ،فهم ببس��اطة لم يكونوا حكامًا ،ولم يش��عروا
أنهم متميّزين ،فقد كانوا محكومين كغيرهم.
قص��ارى الق��ول ،إن الطائفي��ة ،والفك��ر السياس��ي
الطائفي ،هما نتاج العقليات االس��تبدادية ،التي تصادر
حري��ة الف��رد ،وتلغ��ي ش��خصية المواطن ،وهم��ا أيضًا
يتغذيان من النظم االس��تبدادية ،التي تش��تغل بعقلية
"فرق تسد" ،وتحول دون تحقيق االندماجات المجتمعية,
األمر الذي يفسّ��ر حال التواطؤ المتبادل ،بين الطائفية
السياس��ة والنظ��م االس��تبدادية ،ه��ذه األي��ام .عموما
فقد ابتدعت البش��رية فكرة الدس��تور ودولة المواطنين
المتس��اوين األح��رار والديمقراطية ،حيث ال انقس��امات
أفقي��ة في المجتم��ع ،وإنما انقس��امات عامودية تحصل
عل��ى خلفي��ة المصال��ح الطبقي��ة ،وكيفي��ة إدارة البلد،
وحي��ث التوجد في الحكم أقليات وال أكثريات ذات طبيعة
طائفية.
لذا فإن الطوائف ستبقى ،ألنها طبعيية ،وألنها دليل
غنى وتنوع ،أما الطائفية فهي الخطر ،وهي التي ينبغي
أن تذهب ،ألنها مصطنعة وألنها تخضع لسياسات القوة
والهيمنة ،وعالقات االستبداد.
ماجد كيالي
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حوار مع ر�س��ام حيطان �سراقب
ما قصة حيطان سراقب
ارحل
الشعب يريد إسقاط النظام
الشهيد يحاصرني بالسؤال أين كنت
بكرى أحلى
كن صديقي
الثورة أنثى
والثورة محبة
داريا خلص الحكي
وأنت تجوب شوارع س��راقب وأزقتها تعترضك عبارات
عل��ى كل زاوية وحج��ر ،قامت زيتون بإجراء ح��وار مع احد
الرس��امين الذين ساهموا في تجميل شوارع البلدة ،وكان
الحوار التالي:
* كيف ب��دأت الفكرة وما المعنى من الكتابة
عل��ى الحيط��ان ال س��يما أن لدين��ا مث��ل يق��ول
(الحيطان دفاتر المجانين)؟
* من��ذ أي��ام النظ��ام كان��ت الكتابة عل��ى الجدران
محرم��ة على الج��دران باس��تثناء العب��ارات التي كانت
تمج��د البعث والنظام .ولما ب��دأت الثورة تجرأ كثير من
الش��باب على كتابة الش��عارات الثورية عل��ى الحيطان
كرس��ائل تحدي له��ذا النظام المجرم .وبالنس��بة لمثل
الحيطان دفات��ر المجانين فبالطب��ع ال أوافقه .بل على
العكس فلربما أصيب اإلنس��ان بنوع من الجنون إذا لم

يجد وس��يلة ما يفرغ فيها ش��عوره وطلباته .والحيطان
إحدى هذه الوسائل.
* هل تطور فن الكتابة والرسم على الحيطان
مع تقدم الثورة؟
* كم��ا هو معروف كان��ت البداية ف��ي جميع المدن
الثائ��رة عبارة عن كتابات عش��وائية وعفوي��ة بالبخاخ
غالب��اً .والعب��ارات المكتوب��ة هي نفس العب��ارات التي
نرددها بالمظاهرات مثل" :ارحل ،،الشعب يريد إسقاط
النظام ،اهلل س��ورية حرية وبس ..الخ) .اعتراها الكثير
من األخطاء اإلمالئية وأحيان ًا بعض الكلمات النابية التي
أث��ارت حفيظ��ة الكثيرين .عندها اقت��رح أحد األصدقاء
أن نش��كل فريقاً صغيراً لمحاولة كتابة عبارات بش��كل
جميل .أن ال تكون العبارات متعلقة بالضرورة بالنظام
وس��قوطه ،فه��ذه مرحل��ة ق��د تجاوزناها آن��ذاك .إنما
أن نخت��ار عب��ارات ولوحات وجدانية تتح��دث عن الحياة
والحرية والفرح والحزن والطفولة والحب واألخوة ..الخ.
وعلى هذا األس��اس بدأنا الكتابة والرسم .وال أشك أننا
استعنا باالنترنت للبحث عن فنون الكتابة والرسم على
الحيط��ان وخاصة ف��ن الغرافيك .طبع�� ًا وجدنا معظم
الكتاب��ات باألحرف الالتيني��ة .فحاولنا االس��تفادة منها
لتطبيقها على الخط العربي.
* كي��ف تنتقون العبارات وأس��ماء الش��هداء
الذين تكتبون أسماءهم على الحيطان؟
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غال علينا .وأتمنى
* ال توجد علمية انتق��اء .فالكل ٍ
أن نمتل��ك الوق��ت للكتابة له��م جميعًا .إنم��ا غالبًا هو
طلب من أصدقائهم وأهاليهم للكتابة لهم على حائط
معين .واألمر يع��ود لضيق الوقت .وطبعًا جميعهم في
قلوبنا كتبنا لهم أم لم نكتب.
* م��ا ه��و موق��ف البلدة م��ن الكتاب��ة على
الحيطان؟
* من��ذ البداي��ة حاولن��ا ق��در اإلم��كان الكتابة على
حيط��ان األماكن العامة أكثر من الكتاب��ة على المنازل
ك��ي ال نتس��بب بإح��راج ألصح��اب المنزل .ث��م وجدنا
استحس��اناً من الكثيرين وهم من شجعونا مشكورين
على المتابعة واالستمرار.
* أال ت��رى أنه مهم��ا كانت الرس��وم جميلة
تبقى النظافة أجمل؟
* ه��ذا صحي��ح بالنس��بة للج��دران الحجري��ة غير
المطلي��ة ،خاص��ة القديم��ة منه��ا ،فمنظره��ا كحجارة
يبقى أجمل من أي رس��مة أو كتاب��ة ،لكن يبقى هناك
الكثير من الجدران التي قام النظام بتشويهها بعبارات
الطالئع والبعث والش��عارات الفارغ��ة ،وواجب علينا أن
نزيلها ونستبدلها بلوحات وعبارات ثورية
* ما هي الصعوبات التي تواجهونها؟
* ال توج��د صعوبات حقيقية .إنما كما قلت س��ابقًا
نعاني فقط من ضيق الوقت الذي يُش��عرنا دائماً بأننا
مقصرون.
* ما هي رسالتكم؟
* يمكن القول أنها رسائل ألكثر من جهة ،الرسالة
األولى طبعاً هي للنظام وأعوانه بأننا ش��عب حي وحر،
ال يم��وت وال يستس��لم ،ورس��ائل للخ��ارج ب��أن الثورة
بدأت س��لمية ولم يك��ن وجهها المس��لح إال نتيجة واقع
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أرغمنا عليه وكان ضرورة ولكن لن يفقد ثورتنا روحها
السلمية ووجهها المدني
أن الكتاب��ة تحول��ت ف��ي الفت��رة
* أال ت��رى ّ
األخيرة إلى نوع من الدعاية والرفاهية لكثير من
المجموعات ولم يعد له��ا ذلك البعد الثوري كما
بدأت كظاهرة؟
* ال أعتق��د أن ه��ذه الكتابات امتلك��ت أي طابع من
الدعاية وذلك ألنها في الغالب كانت مستوحاة من روح،
والروح التمتلك القدرة على الدعاية أو الكذب
وق��د يك��ون هن��اك بع��ض األش��خاص أو الجهات
اعتمدوا األس��لوب الدعائي ولكن ذلك يعود إلى كونهم
أف��راد من مؤسس��ات وبالتالي عملهم س��يصب لصالح
هذه المؤسس��ات الت��ي ينتمون إليها بغ��ض النظر عن
صفتها
أما بالنس��بة للبع��د الث��وري للكتابات فأن��ا أرى أن
أعظ��م وأكبر ال��دالالت الثوري��ة كانت أوال ف��ي كتابات
أطف��ال درعا ثم ف��ي الكتابات العفوية البس��يطة التي
كان يكتبها الش��باب الثائر في بداية األحداث حيث كانت
تملك من العفوية والصدق مايفوق الصدق عينه وذلك
ألنه��ا كتبت ف��ي ظروف غي��ر طبيعية يلفه��ا المجهول
ويدفعها اإلصرار أنها كانت أنامل الحرية بحق
ولربم��ا نكون كتبنا بأش��كال وألوان مميزة ولكن ال
أعتقد أنها امتلكت ذاك العمق الذي كانوا يكتبون به
* هل تعملون كفريق أم كأفراد؟
* أجمل مافي عملنا انه جماعي فأنت تجد من رسم
بالريش��ة ومن يضيف بالبخاخ ومن يرسم بالفحم وقد
يمر احدهم ليضيف لمس��ة جميل��ة في أحد األيام نحن
أصدقاء ومتعاونون ونن��وي أن نقوم بحملة جديدة في
ذكرى الثورة.
أجرى الحوار :فؤاد عبد الحي

8

| مواسم زيتون |

ال�صمود الوح�شي
تأم��ل من حولك قص��ة الحياة منذ الخل��ق :رجالن ،واحد
يبني ،وواحد ينتقد كل بناء .واحد يحمل الحجارة على كتفيه،
وواحد يق��ول إنه كان في إمكان الحام��ل أن يرفع أكثر .واحد
يهب لمساعدة الجرحى ،وواحد يسخر من تعرضهم لإلصابة.
واحد يش��كر خالقه على نعمة القم��ر وواحد يتأفف ألنه ليس
دائ��م الظهور .هذا الفرد الخامل تحول مع الس��نين إلى دول.
كوريا الش��مالية تج��وع ،وكلما احتاجت إلى مس��اعدة أطلقت
صاروخ��ا على ج��وار وكر من النمل العام��ل وقفير من النحل
المذه��ل يدع��ى اليابان .كوريا الش��مالية تلق��ي الخطب في
الحدائ��ق العامة عن أمجاد كيم إيل س��ونغ ،وكوريا الجنوبية
تناف��س «أبل» ،أضخم ش��ركة في تاريخ العال��م .منذ نصف
ق��رن وكوبا تش��تم الواليات المتح��دة وترفض الح��وار معها
وترف��ع  -صام��دة وحيدة  -راية المنج��ل والمطرقة .ولكنها ال
تزال تتحرك بس��يارات أميركية عمرها س��تون عاما ،أو أكثر.
لقد انتصر كاس��ترو على أميركا وهزم نفس��ه .وطالما كانت
خطبه تدوم  6س��اعات .وقد حاولت م��رة أن أقرأ نص إحداها
ألرى م��اذا يمك��ن أن يقول إنس��ان خالل س��ت س��اعات .وفر
المحاولة على نفسك!
ح��ارب كاس��ترو تاريخ��ا س��يئا لألميركيي��ن ف��ي أميركا
الالتيني��ة .لكنه لم يع��رف كيف يبني تاريخ��ا أفضل .وحارب
كي��م إيل س��ونغ االس��تعمار األميرك��ي بعد الح��رب العالمية
الثاني��ة لكنه ترك بالده حيث كان عام  ،1955تعيش متخلفة
تحت مكبرات الصوت.
أعاقت روسيا الس��وفياتية وروسيا االتحادية حركة الغرب
في أم��ور كثيرة .هزمت أمي��ركا في كوبا .وته��زم أوروبا في
س��وريا .وتس��جل ال�لاءات ف��ي مجل��س األمن مثل الروس��ي
الرافض ف��ي أفالم جيمس بوند .وال ترس��ل مستش��فى إلى
حلب .وال تبذل محاولة واحدة إلقناع النظام بأن الش��عب ليس
عصاب��ات إرهابية .وعندما قررت أخيرا القيام بوس��اطة ،كان
الف��روف قد أدى التحي��ة لجثامين  70ألف س��وري على األقل.
روس��يا تاريخ من ال�لاءات .أكداس وأكياس م��ن النقد وأكوام
وجبال من الفشل السياسي واالقتصادي والزراعي والصناعي
واآليديولوجي .لم تمس��خ االش��تراكية في مكان كما مسخت
في موسكو .تخلى الكرملين عن الشيوعية ولم يحدث الكثير.
وأبقت الصين على الش��يوعية االس��مية وغي��رت وجه العالم.
الصين تجربة مذهلة عمرها نحو ثالثة عقود ،وروسيا تتداول
نفسها ما بين بوتين وبوتين مع ميدفيديف بينهما.
هناك أفراد وهن��اك دول ال يحملون إلى الناس إال البؤس
والعناد الس��خيف والصم��ود والمرض .رجال األب��واب المغلقة
واآلذان الصماء والعمى الوحش��ي عن بؤس اآلخرين وعذابات
الن��اس .وكل فترة تطلق كوريا الش��مالية صاروخا .وكل مدة
يموت مليون مخلوق من الجوع ،وهم يهتفون للحفيد السعيد!
سمير عطا اهلل
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ملاذا نن�سى وكيف؟!
ه��ل ذاكرتن��ا امت�لأت وأصبحت تضيي��ق باألس��ماء ،أم أن
أرواحن��ا تآلفت مع مناظر الموت والدم��ار فأصبحنا نتابع اخبارنا
بب��رودة أعص��اب ونحن ربما نتن��اول فنجان قهوتن��ا او طعامنا،
تماما كما حدث لنا مع قضية فلسطين حيث ولدت أجيال وأجيال
ب��دأت تنس��ى أن فلس��طين ارض عربية محتلة ،فه��ل تحولت
سوريا وشعبها لفلسطين من نوع جديد
ال اري��د الح��د ان يتهمني بالمغاالة او بفيض من التش��اؤم
س��أتحدث عن سراقب فقط ألنني أحيا بين جدران معاناتها وانا
اسير في شوارعها يوميا التي تضج بأسماء شهدائنا ولكن هنالك
وجه آخر للمعاناة والشهادة أظننا نسيناه أو نتناساه ،فهل نسأل
أنفسنا للحظة عن اؤلئك الذين هم نصف أموات ونصف أحياء،
الذي��ن وهبوا لنا جراحهم وآالمه��م قناديل تضيء درب ثورتنا،
إنهم الجرحى الذين يعانون اش��د من س��كرات الموت ،فالبعض
منهم فقد أطرافه او اصيب بجروح تس��ببت في معاناته لشهور
من االلم ومازال األلم مستمر ،هؤالء الجرحى الذين نتذكرهم
في بداية إصابتهم ونتس��ارع لزيارته��م واالطمئنان عليهم ثم
اليلب��ث أن يمض��ي وقت م��ا حتى ننس��ى إصابتهم ،ننس��ى ما
قدموه للثورة ،ننس��ى حناجرهم وهتافاتهم ،نضالهم وقطرات
دمهم ،هل س��ألتم كيف يقضي الجريح ليالي��ه وحيدا مع االمه
وكم يصرخ في صمت آه وال ترد عليه ارواحكم
هل تساءلتم كيف يعيش ،كيف يؤمن احتياجاته واحتياجات
عائلته خاصة إن كان رب أسرة كيف يؤمن مصاريف عالجه
مادفعني للحديث عن ه��ذا الموضوع ،أمران ،األول رؤيتي
لوالد احد الجرحى الش��رفاء ،ألن ثورتنا قليال ما ضمت الشرفاء،
كان يحمل صورة إصابة ول��ده ويقوم بتوزيعها من اجل التبرع
لع�لاج ول��ده ،واألمر اآلخ��ر حين ق��ام البعض بزي��ارة للجرحى
وتقدي��م معون��ات مالي��ة وحين س��ئلوا عن فالن ال��ذي اقعدته
جراحه والتي تش��هد له كل دروب الثورة بمش��اركاته المتنوعة
فيها قالوا لقد نسيناه
هكذا وببس��اطة ننس��ى ونترك ذوي الجرحى يمدون اكف
منكس��رة ليعالجوا أوالدهم أو بعضهم يستدين ليطعم صغاره
في الوق��ت الذي نرى لصوص الثورة أي��ن وصلوا ،ال يحضرني
سوى مظفر النواب قائال ما أوسخنا ما أوسخنا ال استثني احدا
كي��ف نري��د لث��ورة ان تنتصر وق��د تفرغنا للمش��احنات و
االنتق��ادات واللصوصي��ة واالتهام��ات وتركنا جرحانا الش��هداء
يعان��وا م��ا يعانون��ه م��ن آالم وحرم��ان ،وتركن��ا ذوي الجرحى
يتحملون وحدهم ثم��ن ثورة هي للجميع ،وتركنا الجريح وحده
يدفع الثمن
ونحن نريح ضمائرنا بكلمة حين نلفظها ببساطة نسينا
جرحان��ا أنتم جرح ثورتنا وكرامتنا ،أمنياتي لكم بالش��فاء
اقب��ل ظهر آالمك��م وأعتذر منكم ،عمر باريش ،ش��يماء بريك،
محمود باكير ،احمد باكير ،أيمن هالل وغيركم كثير ،أنتم طهر
الثورة ونقاء األمل ،ألجلكم انحني.
ندى البيسان
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�أ�سعد هالل ..ثورة
يف رجل
يقول��ون إن م��ن الكالم ما هو اش��د من الحجر
وأنفذ من وخز اإلب��ر وأمرّ من الصبر وأحرّ من الجمر،
ل��م أجد في بحر كلماتي ما أرثيك به يا ش��يخي الجليل
فع ً
ال أنا صغير أمام رثائك.
دخل��ت يوم ًا إل��ى مكتبة الصغيرة بع��د خروجه من
سجنه الطويل ،لكي أرى من سمعت عنه الكثير ،طلبت
من��ه كتاب�� ًا فتبين لي أن��ه ال يبيع الكتب حت��ى يقرأها،
ازداد احترامي له وأردت أن أتعمق في بحره أكثر.
ل��م يكن إنس��انا عادي��ًا أزال من مخيلت��ي الصورة
النمطي��ة لرجل الدين الت��ي حاولت جمي��ع األنظمة أن
يصوره��م بها من خ�لال اللفة البيض��اء والرجل الذي
يخطب الجمعة ويعلم الناس أحكام الطهارة والنّكاح.
كانت ابتسامته ومشيته وطريقة أكله وشربه غير
عادي��ة ،اكتش��فت فيما بع��د أن أفعاله كانت من س��نن
رسول اهلل عليه الصالة والسالم
وبع��د فترة وجيزة فرض ش��خصيته ف��ي المجتمع
وأصب��ح مقص��د الفق��راء والمحتاجي��ن ،ف��زكاة البل��د
وصدقاته��ا كانت تصب في بيته رغ��م كثرة الجمعيات
الخيرية ،ألن ثقة الناس به كبيرة ،لم يقتصر نش��اطه
داخل البلد وإنما وصل إلى قطاع غزة فتكفل بعدة أسر
فقيرة هناك.
فه��ذه التصرف��ات ل��م تكن مح��ط إعج��اب النظام
وعمالئه فاختلقوا له مهمة جديدة وزجّ به في الس��جن
مرة أخرى ،قبل اندالع الثورة بفترة وجيزة.
اندلع��ت الث��ورة ف��أراد النظ��ام أن يجم��ل صورته
فأص��در عف��واً عام ًا فكان م��ن بين المف��رج عنهم ،لم
يثنه ما ذاق��ه من ظلم النظام فاّثر االنضمام إلى ركب
الثورة،
فكان قائداً ومرجعاً لها في مدينة س��راقب وريفها،
وزع المعون��ات عل��ى المتضرري��ن ،أم��ن الس�لاحّ ،
حل
الخالف��ات بين الثوار فكان الحض��ن الدافئ الذي يضم
الجميع.
تري��دون أن تعرف��وا كم كان خطي��راً على النظام،
أنظروا كيف اغتالوه ،زرعوا له عبو ًة ناسفة في سيارته
بعملي��ة لم نش��هد لها مثي��ل إال في لبنان وفلس��طين
المحتلة.
استش��هد الش��يخ ول��م يت��رك ألس��رته غي��ر (مئة
وخمس ليرات) رغم أن أموال البلد كانت بيده ،اس��معوا

يا بعض من تدعون أنكم « ثوار» وأس��رته اآلن تعيش
عل��ى المعون��ة الش��هرية التي ال تأت��ي أحيان��ا إال بعد
خمسين اتصال.
أرادوا أن يغيب��وه ف��كان ي��وم استش��هاده الذكرى
األولى الندالع الثورة في الخامس عشر من آذار.
يوم لن ينساه أحد.
لم تغب عنا يا ش��يخ لن ننسى وقارك (قال لي احد
األش��خاص أن الش��يخ عندما كان في الس��جن ويطرق
الس��جان باب المهجع يذهب الستالم الطعام وال يسمح
لزمالئ��ه بالخروج كي ال يتأذوا الن من يس��تلم الطعام
كان يضرب ضربًا مبرحًا)
لن ننس��ى كلمات��ك وأنت تردد وتقول في تش��ييع
الش��هداء :بس��م اهلل الرحم��ن الرحيم (م��ن المؤمنين
رج��ال صدقوا م��ا عاهدوا اهلل علي��ه فمنهم من قضى
نحب��ه ومنهم م��ن ينتظر وما بدل��وا تبديال) صدق اهلل
العظيم
أخ��ي أتراك س��ئمت الكف��اح وألقيت ع��ن كاهليك
السالح فمن للسبايا يواسي الجراح؟؟
لق��د وعدت فصدق��ت وأوفيت بالعهد ،ونبش��رك يا
ش��يخ أن أبناءك لم يستكينوا وتابعوا مسيرتك وحرروا
مدينتك وقريباً س��وف يحررون س��وريا كلها إنشاء اهلل
والنصر لثورتنا
أحمد خليل

10

أس��ــبوعية | تصــ��در عن ش��ــباب إدل��ب األحرار
الس��نة األول��ى | الع��دد (2013 / 3 / 14 | )11

| مواسم زيتون |

حبيبيتي

خلف البحر
خلف الشط
خلف المرفأ
خلف جمال الطبيعة
خلف التالل
خلف الموقف
تنويه :كتب الشهيد أسامة هذه القصيدة قبل خلف الحديث المأجور
استشهاده ووقعها باسم الشهيد أسامة كما عرّف نفسه من أعطاكم الحق بهذا
ال أمكم غنية وال أبوكم أمير
أمكم عاهرة وأبوكم حقير
سمعت اسمك يا عزيزتي فاندهشت
ارحلوا ارحلوا ارحلوا
قرأت عنك في الصحف والمجالت
سأظهر حبيبتي رغما عنكم
بحثت عنك طويال ولم أجدك
فقد وجدتها
فتشت عنك في رغيف الخبز
في دوي الحناجر في القلب في الوريد
وجرة الحنطة
في مبسم الطفل الشهيد
وكأس الماء
تحت أظافر أطفال درعا
في الثلج في المطر
في صدور األحرار المعتقلين
في الشمس في القمر
بدمائك يا حمرة سنكتبها
ولم أجدك؟
بضفائرك يا هاجر سننسجها
سألت الناس عنك كثيرا
ونرفعها على الصدر ونمحوهم ونظهرها
فصمتوا برهة
ارحلوا ارحلوا ارحلوا
تبعاه دوني
كفانا خطابات كفانا ترهات
وانفجرت السماء بالمطر
كفى يا مجرما كذبا
فما زادني إال تعلقا بك
فهذا الوضع يؤسينا
البد انك اختفيت
أما تدري بأن الليل زائل
البد انك خبئت في دامس الليل
وأن الظلم يتبعه شروق
خلف القضبان
إل��ى كل الذين يتس��اءلون هل كان الب��د من قيام
الثورة في سوربا ام ال؟
 لقيام الثورة في سوريا اسباب عدة نذكر بعض منهاوعليك انت اخي المواطن ان تفكر في هذه االسباب لتعرف
هل كان البد من قيام هذه الثورة المباركة ام ال؟
 قام��ت الث��ورة ألنن��ا وببس��اطة وان اردن��ا ان نخضعلحك��م الحزب الواح��د فنحن ال نخضع لخزب واحد وحس��ب
وانما نخضع لحكم عائلة االسد وما مد لها بصلة او نسب
 قام��ت الثورة الن رج��ل االعمال رامي مخلوف يمتلكم��ن ث��روة س��وريا  65%أي م��ا يع��ادل  11مليار لي��رة عدا
حس��اباته المخفي��ة وعلى الرغم م��ن ان ابيه ل��م يكن اال
موظفا صغيرا ولكنه وببساطة ابن خال الرئيس
 قام��ت الثورة الن س��وريا تنتج يوميا م��ا يقارب 350ال��ف برميل م��ن النفط وه��ذه العائدات ال تدخ��ل ابدا في
خزينة الدولة بل في خزينة ال االس��د وعلى الرغم من انها
حق الشعب وحده
 -قام��ت الث��ورة الن النظ��ام يمتل��ك جي��ش يأتي في

فهذي إرادة الشعب القوية
سترسم البسمة رغما للكروب
ويصبح األعمى بصيرا
ويسمع الصم زغردة البكامى
بإذن اهلل بإذن اهلل بإذن اهلل
بإذن صاحب العزة والجاللة
سنمحو أربعين
ونعلنها مدوية دويا
سيواجه ابن المهد المدفعية
ويرسم الطفل الخديج علم بالدي
ويهتف الجنين تحيا حبيبتي
تحيا سوريا
الشهيد الدكتور أسامة إبراهيم جرود

المرتبة السادسة عشر في العالم وعلى الرغم من هذا لم
يطلق طلقة واحدة السترجاع الجوالن
 قام��ت الث��ورة الن ف��ي س��جون االم��ن والمخاب��راتالس��ورية من هو مس��جون منذ أكثر م��ن ثالثين عاما دون
محاكمة او حتى تهمة
 قامت الثورة الن نسبة العاطلين عن العمل 40% قام��ت الث��ورة الن التعليم اصبح حك��را على االثرياءفقط بعد انتشار الجامعات الخاصة والمحسوبيات
وإل��ى كل الذي��ن مازالوا يعتقدون بأن��ه ال ضرورة لهذه
الثورة النهم مازالوا من حلف (ليش الفوضى ما كنا عايشين)
اوال :هي ثورة وليست فوضى
ثانيا :نحن لم نكن (عايشين)ولكننا كنا (منداسين)
وأت��ى الوقت الذي نصرخ ب��ه وبأعلى صوت (الموت وال
المذلة)
فكانت ثورة الكرامة ولذلك ال مجال الن نفكر ألنه كان
البد منها فموت مريح خير من فقر صريح
عنبر الحرية
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خذ الع�سل وال تك�سر
اخللية
للحظات أفكر متى سيسقط األسد وتعود الكهرباء
كما كان��ت ،والمياه والرخص في المعيش��ة واألمان و..
و ،..ورغ��د العيش لكن تصعقني لحظ��ات عندما يأتي
التي��ار الكهربائ��ي ،وترى الناس تتراكض إلش��عال كل
ما أمك��ن وتصرخ األمهات ارفعي قاطع الحمام .أطفئي
صوبة المازوت وأش��علي السخانة وتقندل كل مصابيح
البي��ت والطام��ة الكبرى عندم��ا نرى م��راوح المكيفات
بدأت تأن كأنين امرأة في السبعين..
مس��كين أنت يا س��ائق س��يارة الكهرباء ،فكم مرة
رأيتك في هذا الشارع .وكم من مرة صادفتك في ذاك!
ال يكفيه قذائف النظ��ام وويالته التي يصبها علينا
حتى نصب حمم أنانيتنا على المحوالت ،والمولدات فال
نسمع إال تلك مولدة فجرت ،وذاك الكبل قد ذاب و ..و..
فكي��ف لن��ا ننتصر وم��ازال ف��ي قلوبنا ح��ب الذات
واألنانية فأنا أس��تغيث بكم يا أهلنا في سراقب ارحموا
من في األرض يرحمكم من السماء.
وثق��وا ثقة تامة بأنه ..ال يغير اهلل ما في قوم حتى
ٍ
يغيروا ما في أنفسهم.
زهرة البنفسج

�شكر ًا �أيها الغربان
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ن��داء إل��ى نس��ور الوط��ن الطياري��ن الذي��ن م��ن
المف��روض انه��م تدربوا عل��ى ردع اعداء ه��ذا الوطن
المعط��اء والزود ع��ن كرامت��ه وامنه واس��تقراره نحن
ابن��اء هذا الوط��ن الواحد ولكن بكل اس��ف انتم الذين
بعتم دينكم ودنياك��م وعقيدتكم من اجل بضع ليرات
م��ن النقود انتم االن اصبحتم عبيد المال وعباد األس��د
الذي هو أس��د علينا ونعجة في جوالننا الحبيب ونعامة
يختبئ من أبطال جيش��نا العربي الس��وري الحر البطل
وفي هذه الرسالة المقتضبة اود ان اعبر لكم نيابة عن
احرار هذا الوطن الشامخ عن شكرنا لكم
ألنكم وبكل بس��اطة وبكل افتخار ل��م تقتلوا فينا
س��وى خوفن��ا ال��ذي اصبح م��ن الماضي مثلك��م ومثل
قائدك��م البط��ة وأق��ول لكم أنك��م اس��تحققتم وبكل
جدارة لقب غربان الشر فيا اسفي على ما انتم فيه ويا
ويلكم من دينكم ودنياكم يا ايها الغربان
محمد حسين السراقبي

| مواسم زيتون |

11

�شوق للم�ستحيل..
األيام ،وتطوي الس��نين ،ونحزن ،ونش��تاق ،ونحلم ،نتضرع
للذكريات
ويا للذكريات ..علها تواسي وحدة أحاسيسنا.
أحم��د سأحبس��ك دمعة ول��ن أبكي��ك ،ألن حبك ب��ات مهنة،
تطعمني أنناساً وتفاحاً.
أنت سرٌ يرفض الغياب.
صديقي ،في ثورتنا تعلمت كيف أتخلى كل مرة عن ش��يءٍ
مني ،أترك كل مرة واحداً ،أو مبدأً ،أو حلماً،
عندما نأتي حياة كمن ينقل أثاثه وأشياءه محملين بالمبادئ
مثقلين باألحالم ،محوطين باألهل واألصدقاء ،ثم كلما تقدم بنا
الس��فر فقدنا ش��يئاً ،وتركن��ا خلفنا أحداً ،ليبقى لن��ا في النهاية
ما نعتقده األهم ،والذي أصبح كذلك ألنه تس��لق سلم األهميات
بعدما فقدنا ما كان منه أهم.
أحم��د ،صمت��ي ألم ،أرف��ض أن أُس��معه ألحدٍ ،ل��و صرخت
ألردي��ت من في قلبي قتي ًال .حزنت لفراقك ،بكيت ولكن بصمت،
عندما أتذكر شمع دربك التي أشعلتها بأول صرخة لك في حياتك
الثوري��ة ،أُ صبح أقوى من طعنات الطغاة ،وأتحدى الزمان ،وأخرج
لمواجهة الموت.
أحم��د ،أحبب��ت كل أحالمك التي كنت تقصّه��ا عليّ ،أحببت
ألمك ،جرح��ك ،كبرياءك ،أحببت طريقة استش��هادك ،حين أثبت
للعالم أجمع بأنك أعند من حديده ،وأقوى من جبروته.
أرفع رأسي شامخاً ،مفتخراً ،ألنك كنت أعزّ أصدقائي.
عهداً عليّ ،لن أنس��اك ما حييت ،سأس��ير على خطاك ،فإما
الشهادة ،أو النصر.
فراس األصالن

بدنا املعتقلني (�أريد خايل)
آه كم جارت بنا األيام ووصلنا إلى هذا الزمان بظلم
الحكام اش��تقت إليك اشتقت إلى ابتسامتك الرقيقة مرسومة
بغمازتين على الخدين اش��تقت إلى خفة ظلك وضحكة عينك
يا ما تتراءى ببالي صورتك في الزنزانة مع المعتقلين وأسال
نفس��ي الس��ؤال نفس��ه كل ليلة ماذا تفع��ل اآلن؟ وماذا حل
بك إلى أين س��يأخذني الس��ؤال ويمش��ي عداد األيام ،مضت
قراب��ة الس��نة ولم ت��أت إلين��ا أتمن��ى أن تأتي ه��ذه اللحظة
ولكنني اخش��ي أن ال أتعرف عليك بس��بب معان��اة المعتقلين
في السجون الس��ورية ،هل س��تأتي حامال معك حقد النظام
وهدفك بين عينيك إلس��قاطه أم زهور الحرية والس�لام بعد
رحيل المجرم ،س��أظل انتظر وانتظر واردد وأقول أريد خالي
حتى أراك إمامي.
إلى خالي المعتقل عبد اهلل.
لمى
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هل الإن�سان �آلة حربية..؟
الإن�سان ر�صا�صة..

ليته��م قتلون��ي ..لكي أس��تريح لألبد ،عل��ى الرغم من كل
الجهود النضالية والثورية ،مازلن��ا نحن على حالتنا البدائية ،كم
أموت حين أعيش بينكم..
ه��ل نحن فع�لاً من صنع الحري��ة ،أم أنها هي التي ش��قت
طريقها إلينا..
بال دستور
بال قانون
بال تشريع
بال ثورة
ـ ف��ي بازار األحد ،تصطدم بك رصاص��ة زرنيخ يطلقها فاه
أحدهم العناً الثورة ،والس��بب مزاج سيء ،واحتجاج على ارتفاع
األسعار ،يقول :يلعن أبو هالثورة ،كنا عايشين بخير!!.

الإن�سان قنبلة الغاز..

أسأل ذكراً أنتمي إليه ،كولد ،كصديق ،كابن أخت مثالً
عن كل االنتكاسات واإلخفاقات جملة واحدة.
ويقول :يا ولدي دع يأساً وضع عندك أمالً.
تلتق��ي ب��ـ (هو) وه��و صديق قدي��م ،وبك رغب��ة للفه بين
ذراعيك ،وبـ جلسة صفا (حلم).
اتهاما
حضرت��ه
ينفجر
س��يكارة
وس��حبة
وبع��د ش��فة قهوة
ً
وتقريعاً وإيالماً وتوبيخاً وتيئيساً (لم يبقي شيء في اللغة يعبر
عن الحالة) ،للجميع ،ويبدي ما يراه صواباً وحالً جذرياً للمعضلة،
وينسى حضرة المفتي أن تخليصه قد زاد المشكلة ،مشكلة.

الإن�سان عبوة ال�صقة..

أوالً األساس��ي ،ثم الض��روري ،والكمالي ال داعي له ،فنحن
نعي��ش بأزمة .واإلنس��ان الح��ر ،له جناحان م��ن زغب وريش ،و
ارتباطه أبديٌّبالمكان.
أس��في وحزني على كل البش��ر حين يسقطون من علوهم
المعت��اد ،مقتولين مظلومين ،وبنف��س التراجيديا ،قتلة وظلمة،
ألنهم رفضوا البشرية.
ـ ألنك إنس��ان صام��ت كثير التفكي��ر ،عميق ال��دالالت ،أحد
األصدق��اء ال يغ��ادرك ،يلتص��ق ب��ك بعبارات��ه وع��دم اكتراثاته
بم��ا يحصل من حول��ك وحوله وحولهم .يرى ف��ي صمتك ،مالذا
ً طفول��يُّ المنش��أ ،وس��احة لتفريغ الش��حنات الش��خصية .وأنت
ت��رى في ثرثرته ضغط��اً ذرياً ،وانفجاراً غازياً ،حين يكون جلّ
اهتمامه دموع الحبيبة ،أو دموع صوبة المازوت.

الإن�سان دبابة..

المج��د المصن��وع ..لي��س رؤية ،ب��ل ضعفاً بالرؤي��ة ،وقلة
بالحيل��ة ،يش��وش على وس��ائل االتصال مع اآلخ��ر .ألنه ال يرى،
وال يس��مع س��وى صوت قمم الجب��ل العالي ،وال يلق��ي باالًلقمة
الشجرة ،أو لقمة التواضع.
ـ بع��ض الناس ينس��ف كل التضحيات التي قدمت ،ويش��ق
عباب الطريق بلسانه داعساً بجنازير ضعفه األرض التي ارتوت
بدماء الشهداء و أنجبت زهرة ياسمين.

الإن�سان مدفع فوزدليكا..

أس��أل نفس��ي عن الذي��ن تس��اءلوا "( :إذا كان للحياة معنى
فلم��اذا أفنى ،إذا كان للموت معنى فلماذا أحي��ا ") .لكن إذا اجتمع
األم��ران ال معن��ى للبقاء وال معن��ى للفناء ،فأي ف��رح ننتعله إنه
األل��م ،ينتعل فرحاً مارق��اً كحذاء ،يرك��ض ويرمينا به ،ينطلق
الفرح من فوقنا ويصفر ثم ينفجر قبالة أحدهم.
ـ قذيف��ة ..كل م��ن حولك يضم رأس��ه بين قدمي��ه ..عنترة
والزي��ر س��الم ،والبس��وس وكلي��ب ،وهوالك��و وني��رون ،وحرب
تشرين..
ث��م انفج��ار ،يرك��ض المهرولون :،وي��ن نزل��ت..؟ عند بيت
ف�لان ..ويأتونك بفوزدليكاتهم ..الحمد هلل الي مانزلت عنا ..ألف
حمد وشكر يارب ..ولك ليش..؟

الإن�سان �صاروخ �سكود..

اإلش��اعات ..مجاعات ..م��رض ،حمى ،كربون ،ث��أر ،انتقام،
ش��كل حيوان��ي غي��ر مكتش��ف ،غب��ش ،رم��اد ،تهجي��ر ،تهيم،
اعتقال ..،اووووووف
الس��اعة  ..12يأتي��ك خبر ما ،قيالً عن قال ،تلتهب س��راقب
كدمّل��ة صفراء ،ويبدأ موس��م التهجير ،المعت��اد لكن هذه المرة
بنكهة سكودية..
وطنا
تدمر
اإلش��اعة
لكن
بأكمله،
حيا
يدمر
س��كود
صاروخ
ً
ً
بمن فيه ،حين تكون لعبة بيد اآلخرين.

الإن�سان ما الإن�سان..؟

إذا لم يحقق ش��رط اإلنس��انية ،فاإلنس��ان منظومة قتالية
متطورة ،مجهزة بأسلحة دمار شامل..
بتعرفوا وين المشكلة..؟؟
لم��ا بيكون بالمجتمع متل هيك نماذج ..يغدو الواقع مؤرقاً،
مرحبا بالنووي إذاً.

الإن�سان ..حبقة..؟؟

إي ..إذا كان يحس باآلخرين..

حنظليات ..بقلم :عثمان حالق

