
مرة �أخرى توؤكد �لأحد�ث َزْيَف �لقيم �لغربية و�لليرب�لية، وتو�طوؤ �لإعالم �لغربي، �لذي يفرت�ض �أن يكون 
حيادياً، مع �لأنظمة �لغربية �لتي ترى �أن هذه �لقيم ت�سحُّ للغرب وحده، بعيد�ً عن �لأخالق و�لقيم �لإن�سانية 
�لنبيلة وحقوق �لإن�س���ان، �إنه »ع�س���ر �لتفاهة« دون منازع ح�س���ب روؤية �لكندي »�آلن دونو«، فقد تبو�أ �لتافهون 
قم���ة �ل�س���لطة و�أ�س���بحو� هم �مل�س���يطرين و�أ�س���حاب �لق���وة و�لنف���وذ، يوؤكد هذ� ما تق���وم به �لولي���ات �ملتحدة 
�لأمريكي���ة، وكث���ر من �ل���دول �لغربية و�لأوربية �لد�ئرة يف �لفلك �لغربي، من َمْنٍع لإي�س���ال �مل�س���اعد�ت �إىل 
�ل�س���عب �ل�س���وري بعد �لكارثة �لتي �أ�سابته نتيجة �لزلز�ل �ملدمر، وهي كارثة ما كانت لتحدث بهذه �لطريقة 
�ملاأ�س���اوية و�لكارثي���ة لول �لعقوبات �خلانقة و�حل�س���ار �لقت�س���ادي �لذي فر�س���ته �لوليات �ملتح���دة و�أتباعها 
على �سورية، لي�سهل عليهم تدمرها و�لإجهاز على �لدولة �لوطنية فيها من خالل حربهم �لإرهابية عليها، 
مبوؤ�زرة من �لكيان �ل�سهيوين �لغا�سب، �لذي �ّدعى وَزَعَم رئي�ض وزر�ئه »بنيامني نتنياهو« �أن �لدولة �ل�سورية 
طلبت من كيانه �ملغت�سب �لدعَم يف مو�جهة �لكارثة �لزلز�لية، وهو �ّدعاء وَزْعٌم يحلم بتحقيقه، كيف ل وهو 
�لأك���رث �إجر�م���اً يف تاري���خ �لكيان �ملحتل و�لأكرث رغب���ة باإقامة �لعالقات بني كيانه �ملغت�س���ب و�لدول �لعربية، 
وبالتايل فاإنه يف خ�س���م هذه �لكارثة �لإن�س���انية، �أر�د لفت نظر �ل�س���عب �لعربي �إىل �س���رورة يرتئيها هو، وهي 
ِج مبعاد�ة هذ�  تطبيع �لعالقات مع �ملحتل �ل�س���هيوين، وهو ما ل ميكن �أن يح�س���ل مع �ل�س���عب �لعربي �ملدجَّ
�لكيان �لغا�س���ب و�لر�غب بالق�س���اء عليه و�إعادة �حلق و�لأر�ض �إىل �ل�س���عب �لفل�س���طيني، �س���حيح �أن �لكارثة 
�لت���ي �أ�س���ابت �ل�س���عب �ل�س���وري �أك���رب م���ن �أن تو�س���ف، �إل �أن هذ� �ل�س���عب �لأبي �ل���ذي قاوم �حل���رب �لإرهابية 
�ل�س���هيونية باأدو�ته���ا كاف���ة، ل ميكن���ه �أن يتن���ازل عن مبادئ���ه ومو�قفه، فالأ�س���قاء �لعرب و�لأ�س���دقاء يف دول 
�لعامل هم �لأوىل بتلبية �لند�ء �ل�س���وري وهم عمق هذ� �ل�س���عب ومنهم ُيطلب �لعون، وهم �لأقدر على ك�س���ر 
�حل�س���ار �ملفرو�ض على �ل�س���عب �ل�س���وري، لوجود �لكثر �لكثر من �مل�س���رتكات بينهم وبني �ل�س���عب �ل�سوري، 

و�أي�ساً لتجّذر �لقيم �لإن�سانية �لنبيلة و�لأخالق �لأ�سيلة عندهم حتى و�إن �ختلفت وجهات �لنظر �أحياناً.
لقد كان �لأ�سقاء �لعرب و�خُللَّ�ُض من �لأ�سدقاء هم �لأ�سرع بتقدمي �مل�ساعد�ت �إىل �ل�سعب �ل�سوري �ملنكوب، 
كم���ا كان���ت �لحت���اد�ت و�ملنظم���ات و�لنقاب���ات و�ملنظم���ات �لأهلية يف كثر م���ن �ل���دول �لعربية �س���ّباقة ملطالبة 
حكوماتها بك�س���ر �حلظر عن �ل�س���عب �لعربي �ل�س���وري، وت�سير ج�سور �مل�ساعد�ت �جلوية و�لربية �إىل �ل�سعب 
�ل�س���وري، وهن���ا ل ب���دَّ �أن نتوجه بال�س���كر و�لتقدير �إىل �لأ�س���قاء يف �حت���اد�ت �لكتاب يف �لوط���ن �لعربي، �لذين 
��س���تجابو� لند�ء �إخوتهم يف �حتاد �لكتاب �لعرب يف �س���ورية ب�س���رورة خماطبة حكوماتهم و�ملنظمات �لعربية 
و�لدولية لك�س���ر �حل�س���ار عن �ل�س���عب �ل�سوري وتقدمي �مل�س���اعد�ت �لالزمة له، لعلها ت�سهم يف �إنقاذ حياة من 
بقي حتت �لأنقا�ض، و�نت�س���ال �جلثث، وم�س���اعدة �جلرحى و�ملهجرين، وياأتي يف طليعة هوؤلء �لأ�سقاء �لأمني 
�لع���ام لالحت���اد �لع���ام لالأدب���اء و�لكتاب �لع���رب، و�لأ�س���قاء يف �حت���اد�ت �لكتاب و�جلمعي���ات و�لرو�بط و�لأ�س���ر 
�لأدبي���ة �لعربي���ة ويف مقدمته���م: �لعر�ق، �س���لطنة عمان، �ململكة �لأردنية �لها�س���مية، م�س���ر، لبن���ان، �جلز�ئر، 
�لكوي���ت، ليبي���ا، تون����ض، �لبحرين، �لإمار�ت، �ل�س���ود�ن، فل�س���طني وغرها من �لدول �لتي �أثبتت �أن �ل�س���مر 
�لعرب���ي و�لإن�س���اين ما ز�ل حي���اً، و�أن �لآلم يجب �أن تكون طريقاً لتحقيق �لآمال، و�أن �لإر�دة �ل�س���ادقة قادرة 

على ك�سر �حل�سار وحتطيم قي�سره. 
�إنه���ا �لكارث���ة �لكبرة و�مل�س���اب �جللل �لذي ف�س���ح �لإعالم �لغرب���ي بغيابه عن تغطية هذه �لكارثة �إن�س���انياً 
و�أخالقي���اً، و�أثب���ت �أن �لغ���رب يجيد �لرق�ض على �أ�س���الء �جلثث وفوق �لأنقا�ض ورمبا بفرٍح غر م�س���بوق من 
قبله، �إل �أن �إر�دة �ل�سوريني �ل�سلبة ووقوف �ل�سرفاء من �أبناء �لأمة و�لعامل كفيل باإخر�ج �سورية من حمنتها 
ب�س���البة �أكرب و�إر�دة �أقوى، �س���كر�ً لكم و�أنتم تثبتون �أنكم �لنموذج �لأبهى و�لأ�سدق للعالقة �لأخوية �لقائمة 

على �لقيم و�لأخالق �لإن�سانية �لرفيعة.
�سكر�ً ل�سهامتكم �لتي �أ�سهمت �إ�سهاماً كبر�ً يف تعرية دعاة �لقيم و�ملبادئ �ملزيفة يف �لغرب، كما �أنها ف�سحت 
�أكاذيبهم حول قيم �لعد�لة و�لإن�سانية  �لتي يتاجرون فيها، من �أجل تدمر �ل�سعوب و�لق�ساء على �أنظمتها 
اً �إنَُّه »ع�س���ر �لتفاه���ة« و�لبعد عن �لقيم �لإن�س���انية عند دع���اة �لقيم يف  �لت���ي ل تتو�ف���ق وزيفه���م وكذبه���م، حقَّ

�لغرب.
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�أن����ا ل�س����ت مت�س����ائماً.. رغ����م كل �حل����زن �ل����ذي يل����ف 
�لب����الد.. رغ����م �لدم����وع �لتي حتج����رت يف �ملاآق����ي ورغم 
ه����ول �لكارثة.. ما حدث حدث، و�لكارثة وقعت وفعلت 
فعله����ا.. لكن ما جرى يف �س����ورية من ��س����تجابة ونخوة 
وغرية دفعني باأن �أقول �أنا ل�س����ت مت�سائماً.. و�سورية 
بهذه �لروح �جلماعية وهذ� �لندفاع �ل�سعبي ي�سعرين 
باأن �لوطن بخر و�أن �سورية �ستنه�ض من جديد لتلم 
جر�حها ب�سو�عد �أبنائها وهذ� ما بد� من �ل�سوريني.. 
فعندم����ا �أ�س����اهد �م����ر�أة جتاوزت �ل�س����بعني من �لعمر 
حت�س����ر �إىل م����كان �لكارث����ة وعكازه����ا بيمينه����ا ور�تبها 
�لتقاع����دي  ر�تب����ي  ه����ذ�  لتق����ول  بي�س����ارها  �لتقاع����دي 
�أت����ربع ب����ه ل �أملك �س����و�ه يغم����رين �لعتز�ز، ويق�س����عر 
ج�س����دي من هذ� �لعط����اء وهذه �مل�س����اركة و�أطمئن �إىل 
غ����دي، و�أق����ر يف ذ�ت����ي �أن ه����ذ� �ل�س����عب ل����ن ينك�س����ر و�أن 
ه����ذ� �لوطن لن ينحني وعندما �أرى �س����اباً على مو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي ي�سرخ وميزق ثيابه ويقول �أنا ل 
�أملك �س����يئاً �سوى نف�سي، �ساأذهب �إىل حلب لأ�سارك يف 

�إز�لة �لأنقا�ض، �أ�سعر بالفخر..
وعندما �أ�س����مع �أن �أبناء �س����ورية يف �خل����ارج يتهافتون 

من كل �أ�س����قاع �لأر�ض لن�س����رة �أبن����اء جلدتهم �أطمئن 
�إىل �أن �لوط����ن م����ا ز�ل فيه����م يحملون����ه يف ذو�تهم حباً 
وكر�م����ة وعندم����ا �أرى �أبن����اء �س����ورية يف �لد�خ����ل وه����م 
�أع����ود لذ�ت����ي  �ملنكوب����ني  �إخو�نه����م  يتهافت����ون لن�س����رة 

و�أقول �سورية بخر..
وعندما �أعلم �أن �ل�س����وريني �آوو� �ملنكوبني يف بيوتهم 
و�أ�س����ركوهم قوت يومهم و�ألب�س����وهم م����ن ثيابهم �أقول 

هنيئاً لك �سورية..
�ملحافظ����ات  كل  حرك����ة  �لأخب����ار  تتناق����ل  وعندم����ا 
�أ�س����عر  �أ�س����كالها  �ل�س����ورية يف تق����دمي �مل�س����اعد�ت ب����كل 

بالأنفة و�لكربياء..
هذه مناذج ب�س����يطة من �آلف �حلالت لكنني �س����قتها 
لأق����ول: �س����اأكتبك ي����ا وطن����ي عل����ى دفات����ر �حل�س����ور ل 
�لغي����اب.. و�س����اأكتب ب����اأن �ل�س����م�ض م����ا ز�ل����ت ب�س����مائك 
رغ����م �لك����و�رث و�حلروب رغ����م كل �لآه و�لوجع �ملحمل 

بالعذ�ب..
�أيها �ل�سوريون مرحى.. �أيها �ل�سوريون حتية �إكبار.. 

�أيها �ل�سوريون �سالماً.. �إنكم ت�ستحقون �حلياة..

عندم����ا يكوُن �لأمُل �أك����رب من �لكلمات، ويكون �جلرح موغاًل حتى نخاع �لنزف وعندما 
تتقطع �ل�س����بل فينا فنفت�ض على �س����يغة لعلها تكون �ل�س����افية �لو�فية �لقادرة على ر�س����م 
ول����و �جل����زء �لأوفى و�لأقرب �إىل و�س����ف معاناة مترقنا من ر�أ�س����نا حت����ى �أخم�ض قدمينا، 
وتدفع مبا يف دو�خلنا من �حلرقة، �لنكبة، �حلزن، ورمبا من �عرت��س����ات م�س����ها �ل�س����وء 
فخلفتن����ا عل����ى قارع����ة �لوي����الت، فيما �لزلزل ت�س����رح ومت����رح، جترحنا يف نقط����ة �لعمق، 
تهزنا، توقظنا، متيتنا ثم حتيينا تبعرثنا ثم جتمعنا، تدمينا ثم تطببنا، تبقى كل لغات 
�لع����امل، وكل معاناة �ل�س����عوب وجميع كو�رث �لتاريخ، ونكباته �آلم����ه دماوؤه �أوجاعه نزفه 
�ل����ذي يعل����و ويت�س����اعد يك����رب وميتد يتو�س����ع ملتهم����اً كل رغب����ة يف �حلياة ويرم����ي بنا �إىل 
�لياأ�����ض و�لإحب����اط ونق����ع يف حرة م����ن �أمرنا �أنبكي ذو�تن����ا �أم نبكي من فقدناهم �س����هد�ء 
وخ�س����رناهم �أحي����اء �أمو�تاً �أميكن للم�س����يبة �أن جتمع �أنهار �لأ�س����ى و�ل�س����لو�ن فتزيح عن 
قلوبنا عن وجد�ننا عن نفو�سنا ذلك �لكم �لهائل من �فرت��ض �لطبيعة لنا، فنموت حتت 
�لأنقا�ض، ونودع ملتحفني �ل�سماء �لتي فتحت �أبو�ب برودتها وت�ساقط ثلوجها، حماولة 
�إطفاء جذوة  �حلرقة فينا، فاأذ�بها تعاقب حزننا، وتن�س����ر �إحباطنا وتاأخذنا كقطيع �س����لَّ 

طريق����ه، وفق����د بو�س����لته هذ� �جلرح �لذي حت����ول نار�ً تلتهمنا كما �ل�س����ياع، �أرق����اً، عجز�ً، 
موتاً �سريرياً، نزفاً لن يتوقف �إل عند نقطة �لفر�ق، ومعرب �لرحيل...

ه����و �ل����دم هو �لكي����ان �لذي زلزل وتزل����زل و�أخرج من �س����وريتنا كل �أوج����اع �لعامل، و�آلم 
�لتاري����خ.. �أيه����ا �لوط����ن �ملوغ����ل فين����ا.. �أنرثي����ك، كي����ف نرثي����ك ول منلك �إل لغ����ة و�حدة، 
مهما �أحلقنا بلغات �لكائن �حلي، وماذ� نقول، كيف نقول نعرب ن�س����ف ما ح�س����ل، ونحن 
�لعاجزون، �ل�س����عفاء.. �لذين ل ميلكون �إل �حلد �لأدنى من �لقدرة على تقدمي �أنف�س����نا، 

وذو�تنا، و�أرو�حنا؟
�أيه����ا �ملعذبون يف �لأر�ض.. �أبن����اء وطني.. يا من �أثبتم جد�رتكم باحلياة وجد�رة �حلياة 
لكم وبكم.. يا �أبناء طائر �لفينيق �خلالد، �أفخر بكم.. ويفخر بكم �لوطن... فحقاً، وكل 
ح����ق �حلقيق����ة.. �أن �لإر�دة على �لبقاء �أقوى من �ملوت، �لزلزل، و�حلر�ئق، ويقدم �خللود 

عنو�ن �نبعاثكم، فاأنتم �أنتم �حلياة من �أو�سع �أبو�بها. 

�إن����ه زم����ن �لع����وز و�حل�س����ار، زم����ن �لزل����ز�ل قب����ل �لزل����ز�ل.. �إن����ه زم����ن 
�حلكاي����ة �ل�س����ورية حكاية �لقم����ح و�لزيت����ون و�لعتابا، و�لدبك����ة يد�ً بيد، 
و�س����البة حب وع�س����ق لالأر�ض و�لإن�سان.. �سعب �أتقن فن مو�جهة �ملوت 
باحلياة، ل نق�ض �لوقود، ول �لدو�ء، ول �لغذ�ء، ول ماآ�س����ي �سفن �ملوت، 
ول قي�س����ر �لقي�س����ر.. قه����رت �س����البة �حلب ل����دى هذ� �ل�س����عب �لعنيد، 
�ملتم�س����ك بحب����ل �حلب، بقاء �س����ورية و��س����تمر�رها.. �أر�د �ملوت �أن يجرب 
مع����ه �أن����و�ع جديدة من �مل����وت.. �أن����و�ع مل ياألفها.. فكان �لزل����ز�ل وكانت 
�رتد�د�ت �لزلز�ل على �لزلز�ل �رتد�د�ت �خلر وتعاون وق�سمة �لرغيف 

بني �أبناء �لوطن �لو�حد..
تنادى �ل�س����وري مع �ل�سوري.. خرجت �لطفلة �سغف من حتت �لرت�ب 
وكاأنه����ا قيام����ة وطن.. تنادى �جلميع �س����ورية �لأم و�لأب تطلب �لتكاتف 
و�لتعا�س����د و�لت�سابك، فكان �لذي كان حكاية حب وع�سق للحياة؛ وقهر 

للموت باحلياة و�لتم�سك �أكرث باحلبل �ل�سري للولدة �ل�سورية..
�أحفاد �سلطان �لأطر�ض، وفار�ض �خلوري.. �سالح �لعلي..

�س����دو� �لرح����ال �إىل حل����ب و�لالذقي����ة وحم����اة و�إدل����ب.. هن����اك كتب����ت 

�حلكاي����ة �ل�س����ورية م����ن جدي����د.. �س����باب ح����ور�ن �أه����ل �لنخ����وة و�لفزعة 
يرف�س����ون مغ����ادرة حل����ب و�لالذقي����ة �ملنكوب����ة قبل و�س����ول ف����رق �لإنقاذ 
�حلكومي����ة و�لأهلية.. جميالت �ل�س����ام يجمعن �ملالب�ض ويقمن بفرزها، 
ه����ذه لالأطفال وتل����ك للكبار يزدن عليها �لكثر من �ليا�س����مني و�لعطر 
�لدم�سقي.. �لكنائ�ض و�مل�ساجد مل تعد للعبادة فقط.. �سالة وقد�دي�ض 

و�أجر��ض و�أذ�ن من �أجل عيون �سورية..
��اب.. �ل�س����حفيون.. �لعم����ال.. �لأطباء..  �لر�س����امون.. �لفنان����ون. �لُكتَّ
�ملهند�س����ون.. �لباع����ة �جلو�ل����ون.. �لفق����ر�ء �ملتعي�س����ون.. �لط����الب.. كل 
لو� جوقَة حب وفي�َض ع�سق... �جلميع ينادي حّي  هوؤلء وغرهم.. �س����كَّ

على �لعمل.. حيَّ على �لعمل..
يا ذ� �جلمال.. يا ذ� �جلمال.. يا لهذ� �لبهاء..

�سورية تقهر �ملوت بحب �حلياة، وت�ستمر �سورية حديث �لزمان....

ُحِب رّب جرٍح مّل �سمل �ل�سُّ
ومنى فينا بكاء �لق�سِب 

 ل تقول��و�: ذ�ك كرديٌّ وذ�
ُتْرُكَم��اينٌّ وذ� من ع�رِب

ن���ا من �آدٍم، ح��ّو�وؤُه   كلُّ
 �أطعَمْتن������ا من رغيف �لّتعِب

ُجِبلَْت من ك��دٍر طينُتن��ا
يا جهاِت �لأر�ِض كم من ُنَوِب !؟

ترَكْتنا يف يد �لأقد�ر، ل
��ٌة ت�سحو، بو�أٍد حّل بي �أمَّ

�إنني �أنتْم فهل من �سحوٍة 
توقظ �لإن�سان من جهٍل غبي ؟

هذه �لأوطان كانت �سبباً 
حلياٍة  يف بلوِغ  �لأَرِب 

هّزُة �لأر�ِض، فم��ا مر�ُثن��ا؟ 
�أن ته��زَّ �لأر�ُض جذَع �لّن�سِب 

وريُّ جرحاً قد غد� موُتنا �ل�سُّ
بارد�ً يف �لُيْتِم مع�سوَب �لأِب

�إنها �لأحد�ُث �أبدْت ما خفى
جفوة �لقربى كنار �خُلَطِب

يا �إلهي جّن �إخو�ناً لنا
من هالٍك يف خ�سمٍّ غيهبي 

و�حِم �أوطاناً لهم كانو� لها 
 كوكب �ل�سحر بلقيا كوكب 

نا �لأر�َض �أَما قلِت لنا:  �أمَّ
�أنتُم �لعنُي وهذي ُهُدبي 

�أفر�ُض �حُلبَّ لكْم َمهَد �سبا 
 وحناين يف ُمناكم مذهبي 

نا بتنا يتامى، هذه  �أمَّ
َجْبلَُة �لثكلى كنجوى حلِب 

كّللي ِجْنِدْيْر�َض يا �أّمي �ذهبي 
ُحِب طّهريها بدموع �ل�سُّ

�إدلُب �خلر تنادي �أخَتها 
ِب ذي َحماًة من ُحماٍة ُنَ

نا يا �أّمنا  نا يا �أمَّ �أُمَّ
َعِب جرُحنا �سار مبلهى �للُّ

�أنقذينا من  غياٍب  مبهٍم
طال  �أعو�ماً  بعي�ٍض  ُمدِب

فلتكن يا رّبنا عوناً �إذ�  
�سّيعتنا جائحاُت  �لُكَرِب

أنا لسُت متشائِمًا

صرخة دم

حديث الزمن

من بكاء الغيم

كان����ت �ملدينة نائم����ة على �أوجاعها، عاري����ة، باردة، غارقة 
يل�سع جنباتها مطر مدر�ر �أعمى يف ليل مدلهم بهيم، �أهل 
�ملدينة مثخنون بجر�ح م�س����ائبهم �ملتحالفة �س����دهم منذ 
�س����نني، رمب����ا كان����و� يحلمون يف ه����ذه �لدقائ����ق �لتي تنوف 
ع����ن �لر�بع����ة فج����ر�ً، يف يوم من �أيام �س����هر ناق�ض ل ي�س����به 
غره من �ل�سهور �سرق �لنوم و�حللم من عيونهم بزلز�له 
�لغا�سم �للئيم، فا�ستجمعو� ما تي�سر لهم من هلع و�نك�سار 
وبوؤ�ض و�أّنات �لنف�����ض �ملكتوية باحلروب و�لأزمات و�لدمار 
و�حل�سار و�خلذلن، و�ألقو� باأنف�سهم و�سط �أ�سياط �لرياح 

�ملاطرة..
وحّدتهم �مل�س����يبة، و�سارو� ج�سماً و�حد�ً، وروحاً و�حدة، 

و�سوتاً و�حد�ً يلهج بذكر �هلل �لذي خلقهم هكذ�..
فت�س����اءلو�: مل����اذ� نتناح����ر؟ مل����اذ� نتقات����ل؟ مل����اذ� نتباع����د؟ 
وعادو� �أدر�جهم مت�س����اندين، متعا�سدين، حز�نى على من 

غادر من ج�سمهم وروحهم.
لأرو�حهم �ل�سالم ولنا و�سع �ملحبة

شباط المزلزل
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لمة �س����ر�يني �لبحر  ت �لظَّ يف بلدي �لتي خا�س����مها �ل�س����وء طوياًل، وغذَّ
����ت حتت وق����ع �حل�س����ار �ملُبي����د، جتمدت  فيه����ا حت����ى �س����اق ع����ن موج����ه، و�أنَّ
ج����وم يف كب����د �س����مائها، فانز�ح �ل�س����بح عن مطلع����ه، بعي����د�ً بعيد�ً، حني  �لنُّ

�سربت �ليوم موعد�ً مع �لطبيعة؛ لتكتمل �ل�سنون �لعجاف.
يف لي����ل �أليل مل تكن �س����و�كب �ل�س����حب في����ه رمز�ً للخ�س����ب و�حلياة، ول 
�لأر�����ض �أم����اً حن����ون، حت����ى �لفج����ر ما ب����د� رم����ز�ً لل�س����روق، كل �أولئك ذلك 
�نز�ح عن معناه وحقيقته، و�نتهج ما يغاير �ل�سبيل، يف ذ�ك �لليل غ�سبت 
ت تلف����ظ لهي����ب �أنفا�س����ها �حلارق����ة، حتاك����ي عربدتها رعد  �لأر�����ض فاهت����زَّ

�ل�سماء؛ لرت�سما فجر�ً مكباًل بال�سر�خ، م�سرباًل باملوت، بالآهات.
 وقف����ت �للغ����ة عاجزة عن ر�س����م �مل�س����هد �لذي يحاكي �لده����َر يف مر�رته؛ 
مل ي�س����عفنا �لوقت -�آنذ�ك- للملمة �أ�ستاتنا، �أفكارنا، و�أج�سادنا �ملتاأرجحة 
ة تارة، وتيامنها �أخرى وهي حتاول �لثبات، ول  مع �لأر�ض، تيا�س����ر �لأ�س����رَّ
ثب����ات، متاه����ى وعُينا ب����ال وعِينا، و�رتدْتنا �لده�س����ة ممزوج����ة بالذهول يف 
ة تطرق �جلدر�ن بلغة �ل�س����خور  ثو�ن من عمر �لزمن، ��س����تيقظنا يف �أ�س����رَّ
����اقط بعنف من ع����ٍل، وذر�ت زج����اج تتطاير على  ����م، و�أ�س����و�ت كت����ب ت�سَّ �ل�سُّ
�لأر�ض �لغا�سبة، قفزنا من فوقها، بال وعينا، هرعنا ن�سافر �إىل �ملجهول، 
حفاة، تهتز �لأر�ض باأدر�جها بطو�بقها، �سكارى ومانحن ب�سكارى، ن�سابق 
�أقد�من����ا، ع����لَّ �مل����كان ي�س����فع لنا و�لزم����ان، يف بهو �لبن����اء وقفنا، ��س����تقبلتنا 

�ساآبيب �ملطر و�سوت �لرعد.
 �سغرت يف �أعيننا �لهموم؛ �أمام زلز�ل و�سع حياتنا على قارعة �ملجهول، 
مل يع����د �نقط����اع �لكهرب����اء �مل�س����تمر يعنين����ا، ول �لغالء �لفاح�����ض يرهقنا، 
ول �ل����ربد �لقار�����ض يق�ضُّ م�س����جعنا، و.... كله يهون �أم����ام �لأنقا�ض، �أمام 
ة بعمر �لورود، �أو�ه، �أي  �س����وت �لأر�ض تبتلع بع�س����ها، وتقتات �أج�ساد�ً غ�سَّ
موت هذ�؟ هل �أعلنت �حلياة -على غر موعد – �ل�س����فر؟ دلفنا �ل�س����يارة 
�ملركون����ة يف �ل�س����ارع �لقري����ب، وجل�س����نا نطل����ب م����ن �هلل �لأم����ان، و�لف����رج، 

و�نتهاء �لكرب، و�نتظرنا. 
 بد�أت �لأخبار تتتاىل؛ �مل�س����اب جلل، و�لنكبة عظيمة، و�ملنا�س����د�ت لفرق 
�لإنقاذ تتعاىل، �أجو�ء حزينة، و�أنفا�ض خُمتنقة، وقلوب وِجلة، عيوٌن تبكي 
مفقوديها، و�أخرى بده�س����ة وذهول لحدَّ لو�سفه تتفقد، و�ل�سوؤ�ل: ماذ�؟ 

وملاذ�؟
م����ة، هن����ا وهناك، �أ�س����حابها حت����ت �لأنقا�����ض؛ �أٌب -هنا  �س����ور مب����اٍن مهدَّ
-ي�سرخ با�سِم ولِده �ملرمي �أ�سفل �لركام، علَّه ي�سمع، يقتاته �أمل �لفقد، و�أم 
ثكل����ى -هن����اك- تبحث بني �ل�س����قوق عن فلذ�ت كبده����ا فارقوها مبفردهم 
لأنه����م كان����و� يف �لغرفة �ملجاورة لغرفتها، ت�س����رخ بقهر ودموع، وزوج ُيوِدُع 
 : عن����د �هلل �أ�س����رَته ويحت�س����بهم �س����هد�ء، ي�س����حبه ب����كاء �ألي����م، وطف����ل يئ����نُّ
�أنق����ذوين، و�س����اب يبح����ث عن خطيبته، ينا�س����د فرق �لإنقاذ، و�مر�أة ت�س����ع 
مولودته����ا لرحم����اء �آخري����ن قبل �أن تلتحق مبن �س����بقها م����ن �أهلها، وكلب 
يحر�ُض �س����احَبه وهو حتت �لأنقا�ض، �سْعٌر متطاير فوق �لأنقا�ض ل�َسِبيَّة 
غارت؛ �أتر�ها حيَّة؟ و�أم تهرع بابنتها �إىل �مل�س����فى، �أماًل باحلياة لتكت�س����ف 

�أنها جثة هامدة. 
 تع�س����اً له����ا م����ن �س����نو�ت عج����اف، ��س����م �س����هيد من هن����ا و�آخر م����ن هناك، 
عائ����الت برمته����ا ق�س����ت حت����ت �ل����ركام، و�أ�س����و�ت م�س����تنجدين يلتم�س����ون 
�حلياة، ويف خلد كل منهم تدور معارك طاحنة من �لأفكار، ماذ� حدث؟ 

ند�ء�ت من كل حدب و�سوب لالإنقاذ، علَّ بع�سهم يلحق مبركب �حلياة، 
��ستح�س����رين م�سهد �حل�سار، �لطبيعة حتا�سرنا وي�سدُّ �أزر ح�سارها تلك 
�لدول �لتي ما فتئت ت�س����عل نر�ن �لغربة يف �لنفو�ض و�لقلوب على �س����عب 
دون ح�سارهم يف م�سهد  م�سامل يئن حتت وقع �لقهر �ملديد، وها هم يجدِّ
����ه �إىل مناطق منكوبة على  �آخ����ر من �للوح����ة، فحركة �لطائر�ت �لتي توجَّ
�حل����دود م����رت بجو�ر �س����ورية �حلزينة، مل تلق لها ب����اًل، دول �آخت �لأر�ض 
يف غ�س����بها، ومل يكفه����ا �حل�س����ار �لكارث����ي لأك����رث من عق����د، �أولئك �لذين 
خا�س����متهم �لإن�س����انية ويف وق����ت ن����ادو� في����ه بحق����وق �لإن�س����ان و�حلي����و�ن، 
بو� ح�س����ارهم  بو� �س����هامهم لتن����ال م����ع �لأر�ض مم����ا تبقى عليها، �س����وَّ �س����وَّ
بتكثيف �س����ديد، ونظرو� �إىل �لنكبة على �أنه ��س����تحقاق �سيا�سي، حا�سرونا 

ب�سياجهم �ملرير �لذي قطع �لأو�سال، فجرح �لأر�ض بعمق. 
بع�س����هم م����ن �خُللَّ�����ض من �أ�س����هم، توّح����َدت �مل�س����اعر، وتكاتفت م�س����اعي 

�خلر يف بلدي وخارجه، هبَّ �أ�سحاب �لنخوة لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه.
�سورية مهد �حل�سار�ت، �سورية �لتي دمرتها �حلروب، و�لزلزل، �ستعود، 

�ستعود لل�سحو بعد �ملحو، بهمة �أبنائها �ل�سرفاء، ورجالها �مليامني. 
برد�ً و�س����الماً لأر�س����ك �جلريحة يا بلدي، من �ل�س����مال �إىل �جلنوب من 

�ل�سرق �إىل �لغرب.

أرضي التي 
خاصمها الضوء

تع����ودت �أن �أكت����ب عن �لفرح، ع����ن �ليقظة، عن �لأحالم �ل�س����عيدة �ملب�ّس����رة، 
حت����ى ح����ني كتبت ع����ن �لياأ�ض كن����ت �أفتح له ناف����ذة على بيت �لأم����ل، وتعودت 
�أن �أكت����ب ع����ن �حلي����اة �لقوية �جل�س����ورة �ملقاٍومة، عن �حلزن �لي�س����ر ب�س����بب 
فر�ق �أحبة، �أو غدر �أ�سدقاء، �أما عن مثل هذ� �حلزن �لعميق �ل�ساهق �ملمتد 
ومث����ل ه����ذ� �حل����دث �جللل فل����م يخطر بب����ايل يوم����اً �أن �أكتب، فه����ذ� كابو�ض 
�سر�ض �قتحم حلظات �لفجر �لأوىل، �نتهك حرمة �ل�سلو�ت يف �لوقت �لذي 

ي�سق�سق فيه �ل�سوء ثوب �لعتم... 
كابو�����ض �س����اق فيه �س����در �لأر�ض عن غ�س����ب عارم وجنون ح����اد وحياد عن 

معاناة �ل�سوريني. 
�إنه �لزلز�ل، �لياأ�ض �لذي ل �أمل عنده بالنجاة ليتم�سك به 

�لزلز�ل �لغا�سم �لذي حّول �لبيوت �إىل ركام
�إنه �ملوت �ملنهمر مع �لربد و�لثلج و�ملطر و�لرياح 

�إنه �لالمعقول، فاملدن باأ�س����رها تخرج من بيوتها �لتي �عتادت �أن تلوذ بها 
�سرت�ً و�أماناً و�سالماً و�طمئناناً.

لتطلب �للجوء �إىل �ل�سو�رع و�لعر�ء.
�س����وريون _ ي����ا للماأ�س����اة �لت����ي تق�����ضّ م�س����جع �ل����روح _ حت����ت �لأنقا�ض 
ين�س����جون �ل����دم، و�لدم����وع، و�لذه����ول كاأنه����م مل ين�س����جو� �لف����زع، و�جل����وع، 
و�لعط�ض، و�لنتهاك طو�ل عقد كامل... �س����يزيفيون باجلملة يحملون بدل 

�ل�سخرة �سخور� وتنقطع بهم ج�سور �لهو�ء بني �حلياة و�ملوت.
يا لالحت�س����ار�ت �لطويلة يا ب����الدي �جلميلة �لنائمة على قهر �لذكريات، 
فق����د م����ات �أه����ًل و�أحب����اب و�أ�س����دقاء، تركون����ا وحيدي����ن م����ع �ملاأ�س����اة تتنا�س����ل 

وتتنا�سل.
ماذ� نح�سي؟ �لقتلى �أم �جلرحى �أم �ملفقودين؟

�لرجال �أم �لن�ساء، �أم �لأطفال، �أم �لعجائز؟
تركونا نهرب من كل �سيء حتى من �لهروب لأنه ل مهرب 

تركونا يف خ�سم تهوميات �لفكر، و�لظنون، و�لتكهنات 
و�لت�ساوؤلت... من فعل بنا هذ�؟ وملاذ�؟

ويا رب �ل�سمو�ت و�لأر�سني ل توؤ�خذنا بت�ساوؤلتنا.
 �للهم ل �عرت��ض ولكن هنا �أمل مهول، ورثاء جازع، وود�ع لكّل ناأمة فرح، 
ول����كّل ب�س����مة، ولكل �س����حكة، وقد ن�س����وم عن �لإح�س����ا�ض بالوج����ود فنحن يف 

حد�د عظيم.
مل ُيرد �ل�سوريون �خللود، �أر�دو� فقط �أن ياأكلو� �أعمارهم، 

ف����ال ُتقط����ع رق����اب �لأزه����ار، ول �أ�س����جار �لأعم����ار، ول تنك�س����ر �لأحالم، ول 

تتهدم �لآمال. 
�أردن����ا فق����ط �أن يك����رب �لأطف����ال عل����ى مهله����م، ويتاأرجح����و� يف �حلد�ئ����ق ل 
بني �أعمدة �لبيوت �ملت�س����ّدعة وحديدها �جلارح و�أردنا لل�س����بايا �أن يتكّحلن 
ويلب�س����ن زهوهن وفق �س����رورة �س����نة كونية �س����ارية على �لكائن����ات... مل نرد 

�مل�ستحيل.
�أردنا فقط �أن ُيعطى لأطبائنا، وُق�س����اتنا، و�أ�ساتذة جامعاتنا �لذين ق�سو� 
يف �لزل����ز�ل �لغا�س����م �أن يبق����و� معن����ا �أط����ول وقت ممك����ن ي�س����مّدون جر�حات 

حمتاجيهم، ويحّلون ق�ساياهم ومينحون خال�سة علمهم.
�أردنا فقط �أن يلتم �س����مل �لأ�س����رة �ل�سورية يف �حلياة ل يف �ملوت... وحلمنا 
بال�س����باحات تتو�ىل يف �آجال ُم�س����ّماة حتى نبلغ �مل�س����تقبل �لذي مل نتعود �أن 

ن�سفه بغر �لباهر و�لز�هر... مل يخطر ببالنا يوماً �أن ن�سفه بالزلز�ل.
وي����ا رب ي����ا كرمي تلّطف بنا... نحن نوؤمن بقدرك ول ن�س����األك رد �لق�س����اء 

بل ن�ساألك �للطف فيه 
ونحن نعلم �أننا �سنلقى وجهك يف �ملوت 

ونوؤمن �أي�سا �أننا �سنلقى وجهك يف �حلياة 
فانظرنا... و�أنت �أجمل �لناظرين.

يعي�ض �لإن�س����ان حياته على �لياب�س����ة، وجاء ��س����مها )ياب�س����ة( من �سالبتها 
حتت �أقد�م بني �آدم، لكن �أن ت�س����بح �لأر�ض حتتك مّيا�س����ة كفر��ض �ل�س����وف، 
مائ����دة كاأرجوح����ة، فه����و �أمر لن تن�س����اه �أبد�ً، هي ن�س����ف دقيق����ة �أو رمّبا �أكرث 
قلي����اًل، لكّنها تع����دل �لعمر كّله، قد يقول قائل: ما بال �ل�س����وريني يبالغون؟ 
وه����م �لذي����ن خ����ربو� على مدى �ثني ع�س����ر عام����اً ما مل يختربه ب�س����ري على 
وج����ه �لأر�ض منذ طوفان نوح، �لقتل و�لذبح و�لتنكيل و�لتفخيخ و�حل�س����ار 
و�جلوع و�لربد و�لنكر�ن! �ألي�س����ت كّلها فظائع ت�س����يب لهولها �لولد�ن؟ فما 

�جلديد على تلك �لتفا�سيل، �لذي ميكن �أن يعّد �إ�سافة ذ�ت مغزى؟ 
�أق����ول نع����م، هي �حلقيقة يف جانب مهم منها، فم����ا عانيناه على مدى عقد 
ونّي����ف م����ن �لزمن يجعل ماآ�س����ي �لبل����د�ن �لأخرى نزهة يف ي����وم ربيعي �إذ� ما 
قاي�س����ناه مبعاناة �أهلنا يف �س����ورية، غر �أّن كّل ما تقدم -وهو �سحيح متاماً- 
على ب�س����اعته ووح�س����ّيته، كان من فعل �لب�سر، �أما �أن جتد نف�سك يف مو�جهة 
م����ع �لطبيع����ة يف �أق����وى جتلياته����ا، و�أن����ت عل����ى م����ا �أن����ت عليه م����ن حمدودّية 

و�سعف، فهذ� �سيء رهيب ل تنفع معه جالدة، ول تنجي منه هو�دة. 
�أجل لقد كنا ملّدة دقيقة �أو �أقل قلياًل نتاأرجح بني �حلياة و�ملوت، حا�سنني 
ذوينا غر مغنني عنهم �سيئاً، منادين بكل ما �أوتينا من جتّرد: “يا �هلل”، مل 
ولن نلفظها يوماً باأ�س����دق مما لفظناها، فما من �س����الح باأيدينا غرها، ويف 

عّز �لتم�ّسك باحلياة عليك ��ستنفاذ ما يف ميينك من �سالح.
زلز�ل مدمر �سرب مدننا �حلبيبة، فاأز�ل كتاًل �إ�سمنتّية هائلًة من مكانها 
م، ها�س����رة  كاأنه����ا ورق مق����ّوى تتالعب به �لريح، هوت �لبيوت ب�س����اكنيها �لنوَّ
�أح����الم �لكثري����ن منه����م حتت جالمي����د هائلة من �ل����ركام، وتاركة بع�س����هم 
حت����ت �أطنان �لردم ير�س����ل �آماًل للناجني �أن �أقبل����و� �إيل و�أخرجوين، �آماًل ل 
تلبث �أن تخبو� حتت ثقل �لأنقا�ض وقّلة �لإمكانيات وخو�ء �جلعبة، هل من 
�س����يء �أك����رث رعباً من �س����ماع �أ�س����و�ت ��س����تغاثة تاأت����ي من باط����ن �لأر�ض؟ ذ�ت 

�لأ�س����و�ت كانت �لبارحة تنادي باأ�س����مائنا م�ستب�س����رة بغٍد، غر �أن �لفجر مل 
ميهلها، فاأهال عليها رمال �لف�س����اد و�جلور، وطمرها ��س����تفحال �لطغيان يف 

هذ� �لكون. 
�أل�س����نا ب�س����ر�ً ي����ا نا�ض حّت����ى تنكروننا هكذ�؟ �أت�س����اغرت �لنخ����وة يف �لقلوب 
حّت����ى هانت �س����ورية على �أهل �لأم�س����ار؟ �ألي�ض لكل �م����رٍئ يف �لأر�ض وطنان 
�أحدهما �س����ورية؟ فما بالكم ترتكونها للحرب و�حل�سار و�لدمار، بال معني 

ول ظهر؟
بلد �ل�س����م�ض ��س����تحالت بلد ظالم بعدما حرمتموها �أ�س����باب �ل�س����ياء، بلد 
�حل�سارة جعلتموها بلد�ً للركام، ل �أخال ذ� لباب عاد ي�سّدق �إرها�ساتكم، ما 
�أظن �س����احب حجى عاد يتعاطى تّرهاتكم، �أي نظاٍم حتا�سرون وقد �أغرقتم 

�لبالد بالفو�سى؟ و�أي حلول تريدونها غر �إطالة عذ�باتنا؟
لن����ا �هلل �ل����ذي تلّط����ف بن����ا ب����ني ي����دي زلز�له، لن����ا �هلل �ل����ذي رّد عن����ا طغمة 
�لإرهاب �لذي غّذته مر��سعكم، ورّوجت له دعايات قنو�تكم، فا�ستاأ�سد علينا 
و��س����تحمل �أم����ام �لكيان �لغا�س����ب لفل�س����طني، لن����ا �هلل �لذي �أر�س����ل مالئكته 
جلن����ني ولدته �أّمه حتت �لأنقا�ض تقّمطه وتغ�ّس����له مب����اء �ملطر، ليخرج �إلينا 

يتيماً قاِبلته من زلز�ل.
م����ا عدن����ا نرجت����ي �س����يئاً م����ن �أحد، ف����ال طعم يحل����و بع����د كل ه����ذ�، و�لعمر 
�جلديد �لذي كتبه �هلل لنا �سن�س����تثمره يف ف�س����ح زيفكم و�إن�سانّيتكم �لكاذبة، 
و�س����ورية �س����تولد م����ن جدي����د، م����ن رحم كل ه����ذه �ملاآ�س����ي وطن����اً عزي����ز�ً قوياً 
�س����اخماً، �ستلفظ فا�س����ديها كما لفظت �إرهاب �ملارقني، و�ستنحت يف �سخرها 
لتخرج ثرو�تها، و�س����يعاود �أبناوؤها �لبناء كما فعلوه �أول مّرة، م�ستندين على 
�أعمدته����م ل غ����ر، نح����ن �لذين نقوم بع����د كل موت جباب����رًة خالدين، ونبني 
بعد كل خر�ب بنياناً ي�س����ّر �لناظرين، و�سيكرب �أبناء �لزلز�ل ليخربو� �لنا�ض 

عن وطن زلزلت به �لأر�ض زلز�لها، فتمايل لكن مل َيْهِو.

الحزن العميق الشاهق الممتد

زلزال قبيل الفجر



بالفعل �مل�ساب �أكرب من �أي كالم يقال فال ت�ساألني: هل مات �أحد من �أهلك �أو �أقاربك؟
لأن �مل�س����األة ل تخ�س����ع لهذه �لعتبار�ت �ل�سخ�س����ية، فال يعني �أنني مل �أت�س����رر، وما �أ�س����يب �أحد من 

�أ�سرتي �أل �أحزن مع �سعور عميق بالأمل �لفظيع جر�ء ما حدث.
فالإن�سان يتاأثر مبا يح�سل لأي �إن�سان �أينما كان يف �أي موقع على �سطح �لأر�ض حتى لو مل تربطهما 

�سلة قربى يف �لدم و�لعرق �أو �لدين �أو �جلغر�فيا..
فكي����ف �إذ� كان ه����ذ� �مل�س����اب و�قعاً على �أبناء بلدي يف وقت ع�س����يب �س����عب وظروف طبيعية ومعي�س����ية 

قا�سية قاهرة ول�سان حالهم يقول:
_ما كان ينق�ض �ل�سوريني مع ما �أ�سابهم من نو�ئب �لدهر ونكباته �إل هذ� �لزلز�ل �ملدمر.

ة قرب«  وكما يقال يف �لأمثال �ل�سعبية: »فوق �مليتة ع�سّ
فيا لهذ� �ل�س����عب �جلبار ماذ� �س����يوثق لهذه �ل�س����نو�ت �ملريرة �لتي مَرّ بها؟ �أتر�ه يوثق ل�سهد�ئه خالل 
�حلرب �لظاملة على بالده �أم يدون حالة �لفقر و�لعوز نتيجة �لعقوبات �جلائرة و�لآن يوؤرخ لهذ� �لزلز�ل 

�ملروع بالدم و�لدموع...
�أخب����ار موؤملة، م�س����اهد فظيعة مفزع����ة مريعة توجع �لقلب ولكن يف �جلهة �ملقابلة م�س����اعر نبيلة توؤكد 
وطني����ة �أبن����اء بل����دي وحبه����م لأهل بلده����م �أينما كانو� يف عطاء وبذل ت�س����حيات كب����رة ل تقدر، فكم من 
�س����وري يعلن �أن لديه �س����ققاً عديدة ملن يحتاج لل�س����كن وهو م�ستعد لتقدمي م�س����تلزمات �ملعي�سة بالكامل 
جلمي����ع �ملهجري����ن و�ملنكوبني وكم من متربعني كثرين يعملون ب�س����مت ملو��س����اة �إخوتهم و�أبناء بلدهم 
�ملت�سررين وتقدمي كل ما يوؤكد �أن �مل�سائب تظهر جوهر �ل�سعوب و�أ�سالتها ما يذكرنا نحن �ل�سوريني 
مب����ا فعلن����اه م����ع �إخوتن����ا �لعر�قيني يف �أثن����اء �لحت����الل �لإمريكي �� �لربيط����اين للعر�ق وم����ا قمنا به من 

�أعمال �إن�سانية نبيلة مع �إخوتنا �للبنانيني �إبان �لعدو�ن �لإ�سر�ئيلي �ملجرم عام ٢٠٠٦.
و�إن �أن�ض ل �أن�َض �س����ديقي �ل�س����اعر مفيد �لربيدي �بن مدينة يربود �لتابعة للقلمون �ل�س����وري �لذي 
�لتقيته يف خميم فل�س����طني قريباً من �ملركز �لثقايف �لعربي يف �لرموك وكان يقود �س����يارته »�لبيك �أب« 

حمملًة باأنو�ع �خل�سر و�لفاكهة ف�ساألته:
_ ملن كل هذ�؟ 

�أجابن����ي �أن عائلت����ني م����ن جن����وب لبن����ان �أ�س����كنهما يف مزرعت����ه وه����و �لآن ينق����ل لهم����ا هذه �مل�س����تلزمات 
�لغذ�ئية �ل�سرورية.

ومثله����م �إخوتن����ا �لفل�س����طينيون وكذل����ك �لإخ����وة يف �أريتريا وتون�����ض وغرهما من �لأقط����ار �لعربية 
�ل�سقيقة.

وما هذه �مل�س����اعد�ت �لتي تاأتينا من �لأقطار �لعربية �ل�س����قيقة �إل تاأكيد على �ل�س����عور �لقومي �ملتاأ�سل 
يف �أبن����اء �لعروب����ة من �ملحيط �إىل �خلليج ما يذكر بالت�س����امن �لعربي �لر�ئ����ع �لذي حدث يف �أثناء حرب 
ت�س����رين �لتحريري����ة ع����ام �ألف وت�س����عمئة وثالثة و�س����بعني �لت����ي نحتفل ه����ذ� �لعام بالذكرى �خلم�س����ني 

لقيامها.
كذل����ك ل نن�س����ى وق����وف �لبلدي����ن �ل�س����ديقني �جلمهوري����ة �لإ�س����المية �لإير�ني����ة وجمهوري����ة رو�س����يا 
�لحتادية معنا يف هذه �لكارثة �لإن�س����انية �ملريعة وغرهما من �لدول �ل�س����ديقة مثل جمهوريتي �لهند 
وباك�ستان، ما يدلل �أن �سورية لي�ست قلب �لعروبة �لناب�ض فح�سب بل هي قلب �لعامل هذ� �لقلب �لذي 
يت����اأمل �لآن حم����اوًل مللم����ة جر�ح����ِه �لكث����رة �لنازفة ليق����وم كما قام �س����ابقاً طائَر فينيٍق يحلق يف �ل�س����ماء 
عالي����اً عل����ى �لرغ����م م����ن �جلر�ح و�لنكب����ات و�لأمل �لفظي����ع، ولي�ض وقوف �س����عوب �لعامل معن����ا من خالل 
حمالت �لت�س����امن و�مل�س����اندة و�لتاأييد �إل دليل على نظرة هذه �ل�س����عوب �لتي ترى يف �ل�س����عب �ل�س����وري 

مثال �حل�سارة و�لإن�سانية وقلب �لعامل كلِه.
فلم����اذ� ل يرف����ع �لحتالل �لأمركي يدُه عن �أر�س����نا �لتي يحتلها يف �س����مايل �س����رقي �س����ورية ويتوقف 
عن نهب خر�تنا ويوقُف ح�س����ارُه �جلائر وعقوباته �لظاملة حتَت قانون قي�س����ر لأن هذه �لعقوبات تعوق 
عمليات �لإغاثة وتقدمي �مل�س����اعد�ت �لعاجلة للمنكوبني �ملت�س����ررين فهي عقوبات محفة خ�سو�س����اً يف 
هذ� �لوقت لأن �س����ورية حتتاج �إىل �مل�س����اعد�ت �لعاجلة و�لوقوف �إىل جانب �س����عبها �لذي مل يق�س����ر يوماً 
يف م�ساعدة �لآخرين و�لوقوف �إىل جانب �ملظلومني و�مل�سطهدين وهنا �أ�سرتجع حادثة جرت مع زميل 
لن����ا يف �حت����اد �لكت����اب �لع����رب عندما دخل حمل بيع �أحذية يف �س����احة حمافظة مدينة دم�س����ق حتى �إذ� ما 
�أعجبه حذ�ء �ساأل عن �سعره فاأخربه �ساحب �ملحل وقبل �أن يدفع له �لدكتور عبد �هلل ثمن �حلذ�ء �ساأله 
�لبائع: من �أين �أنت؟ �أجابه: من دير �لزور، فاأنق�ض له جزء�ً من �سعر �حلذ�ء قائاًل: �أنتم �حت�سنتمونا 
)نح����ن �لأرم����ن( عندم����ا جئنا �إليك����م هرباً من �ملذبح����ة �لرتكية وعليه فلم تكن �س����ورية ملجاأ لالأ�س����قاء 
�لعرب فح�سب بل ح�سناً يحمي كل �لهاربني من �لظلم و�ل�سطهاد يف �لعامل، فالرحمة و�لعز�ء �لقلبي 
�حلار ملن تويف جر�ء هذ� �لزلز�ل يف كل مكان من بلدنا �حلبيب �س����ورية وهم �س����هد�ء لأنَّ ما تعر�س����و� له 
م����ن �أه����و�ل ورعب يف����وق ما يتعر�ض له �ملقاتلون يف �ملعارك �لتي يخو�س����ونها وحتى ل����و �أخذهم �لزلز�ل 

على حني غفلة فهم �سهد�ء �لآن و�لتمنيات �لقلبية �ل�سادقة بال�سفاء �لعاجل للم�سابني.
و�لأم����ل كل �لأم����ل �أن يل����مَّ �س����عبنا جر�ح����ُه �لت����ي ما ز�ل����ت نازفة من �حل����رب �لهمجي����ة �جلهنمية �لتي 
ُفر�س����ت علي����ِه من����ذ �أكرث م����ن �ثني ع�س����ر عاماً وه����ذه �لظ����روف �لطبيعية �لكارثي����ة �حلالي����ة لتعود كما 

عهدناها وعرفها �لعامل كلُه �ساخمًة قويًة بوحدة �سعبها وتالحمِه �لعظيم.
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مل �أ�س����عر بالعظم����ة و�لفخ����ر �أنن����ي �س����وري كم����ا �س����عرت يف 
ه����ذه �لأي����ام �لقالئل بعد ه����ذه �لكارثة �ملدم����رة �لتي حّلت يف 
بلدنا �حلبيب وخا�س����ة بعد �أن ر�أيت �لأطياف �ل�س����ورية كافة 
تت�س����ابق لتق����دمي كل م����ا ميك����ن تقدمي����ه للمت�س����ررين دون 
�لنظ����ر �إىل لون �أو جغر�في����ة وقد جمعهم زلز�ل كارثي �لذي 
�أح����دث فالقاً يف طبق����ات �لأر�ض فكان له فعاًل معاك�س����اً حقق 
تالحماً يف �مل�س����اعر �ل�س����ورية، هذ� �جلرح �لزلز�يل �ل�س����وري 
�لذي ك�س����ف عن تو��س����ل �لأع�س����اب و�ل�س����ر�يني �ل�س����ورية يف 
ج�س����د و�ح����د يحمل كل مع����اين �حل����ب و�لتكافل و�لت�س����امن 
و�ذ� ��س����تكى منه ع�س����و تد�عى له �سائر �جل�سد، حقاً هذه هي 
�س����ورية �لتي ننتم����ي �إليها بل نعتز بالنتم����اء �إليها وهذه هي 
�جلينات �ل�سورية يف كل منا، يف �سورية على �ختالف م�ساربنا 
وه����ذه  �سيا�س����ي  �أو  دين����ي  �نتم����اء  قب����ل كل  �س����وريون  فنح����ن 
�جلينات �ل�س����ورية �لعريقة هي �لتي عادت لتتدفق يف �أج�س����اد 
�ل�س����وريني، وه����ي �لت����ي ط����ردت ج����زر �لتباغ�����ض و�لكر�هي����ة 
�لت����ي حاول �أعد�وؤنا زرعها يف خاليا �جل�س����د �ل�س����وري وكانت 
خمال����ب �حلق����د �لأمريكية و�ل�س����هيونية هي من و�س����ع هذه 
�لفرو�س����ات يف حق����ن طائفية بغي�س����ة غريبة عل����ى �لأخالق 
و�ل�س����يم و�لقي����م �ل�س����ورية �لت����ي تربين����ا عليه����ا م�س����تخدمني 
بيادق غبية و�أبو�قاً ماأجورة وها هي �أمريكا �لباغية �لطاغية 
�ل�س����ارقة توؤكد م����ن جديد عدم �إن�س����انيتها وكر�هيتها لنا ول 
تقب����ل �أن تر�س����ل م�س����اعد�ت للمنكوب����ني �ل�س����وريني ب����ل متنع 
كل من يدور يف فلكها من دول �لعامل من �إر�س����ال م�س����اعد�ت 

�إن�سانية ل�سورية لأنهم �أعد�ء �لإن�سانية.
نحن �ل�س����وريني كنا ومازلنا نحب �جلميع ونن�س����د �ل�سالم 
و�لأم����ن للجمي����ع ر�س����عنا منذ نعوم����ة �أظفارنا ح����ب �لعروبة 
وح����ب �لإن�س����انية كم����ا ل نك����ره �إل �أعد�ءن����ا �لذي����ن يحتل����ون 
�أر�س����نا وكل م����ن ي�س����رق قوتن����ا وثرو�تن����ا �لوطني����ة وكل م����ن 
ل  �أو  �إي�س����الها  �أو مين����ع  �مل�س����اعد�ت  به����ذه  �مل�س����ا�ض  يح����اول 
يو�س����لها باأمانة �إىل م�س����تحقيها وكل من يح����اول �نتهاز هذ� 
�لظ����رف �خلط����ر لل�س����رقة و�لعت����د�ء عل����ى �لبي����وت �ملنكوبة، 
و��س����محويل هن����ا �أن �أثب����ت حقيق����ة تاريخية عن نبل �ل�س����عب 
�ل�س����وري �أن����ه يف ح����رب ت�س����رين �لتحريري����ة مل ت�س����جل وز�رة 
�لد�خلية طو�ل �حلرب حادثة �سرقة و�حدة وهذ� دليل �سمو 
�لوعي و�حل�ض �لوطني �لغيور على �سورية وعزتها وكر�متها 
وه����ذ� ما �س����هدناه ون�س����هده �لآن على �ل�س����احة �ل�س����ورية من 

تكاتف وت�سافر جهود خرة و�إن�سانية.
بامل�س����اهمِة  �س����ورية  يف  �لع����رب  �لكت����اب  �حت����اد  ق����ام  وق����د 
بالتخفيف عن معاناة �لإخوة �ملو�طنني نتيجة �لزلز�ل �لذي 
�س����رب بع�ض �ملحافظات �ل�س����ورية، فقد فتحت �أبو�ب �لفروع 
يف �ملحافظات كافة ل�س����تقبال وم�س����اعدة �ملت�سررين وتقدمي 
ما يلزم من م�س����اعدة لهم وبا�س����م رئي�ض �حتاد �لكتاب �لعرب 
و�ملكت����ب �لتنفي����ذي ومل�����ض �حت����اد �لكت����اب �لعرب و�أع�س����اء 

�حت����اد �لع����رب يف �س����ورية نق����ول: �إن �لع����ني لتدم����ع �إن �لقلب 
ليح����زن بل ي����كاد ينفطر له����ذ� �حلدث �جللل و�مل�س����اب �لذي 
ح����ّل يف �ل�س����عب �ل�س����وري �ل����ذي تك�س����رت علي����ه �لن�س����ال على 
�لن�س����ال ويف �حلقيقة عندما �أم�س����كت بقلمي لأكتب عن هذه 
�ملاأ�س����اة �هت����ز بني �أ�س����ابعي وجتمد مد�ده من ه����ول ما حدث 
يف هذه �لفجيعة �ل�س����ورية �لك����ربى وما ز�د يف تاأثرها �لربد 
�ل�س����ديد ولك����ن ل ي�س����عنا �إل �أن نق����ول: �لرحمة ملن ق�س����ى يف 
ه����ذه �لكارث����ة �ملدم����رة و �ل�س����فاء للجرح����ى و�ل�س����كر لكل من 
قدم �لدعم و�مل�ساندة من �لأ�سدقاء و�لأ�سقاء و�أخ�ض بالذكر 
�لأ�سقاء يف �لإمار�ت �لعربية و�سلطنة عمان و�جلز�ئر وم�سر 
و�لعر�ق وتون�ض و�لبحرين ولبنان و�جلمهورية �لإ�س����المية 
مقيم����ني  م����ن  �ل�س����وريني  وللمقتدري����ن  ورو�س����يا  �لإير�ني����ة 
ومغرتبني يف بلدنا �حلبيب و�ل�س����كر لكل من و��س����انا و�أح�ض 
مب�س����ابنا �جلل����ل و�إنن����ي با�س����مهم جميعاً نطال����ب �إخوتنا من 
�ملثقف����ني �لع����رب برف����ع �أ�س����و�تهم لتق����دمي �مل�س����اندة و�لدعم 
ل�س����ورية وفك �حل�س����ار �لظ����امل عليها ولعلها عربة ن�س����تفيد 
منه����ا لرف����ع �س����عار �حل����ب �لأخ����وي ب����ني �لع����رب و�ل�س����وريني 
و�ساأ�س����وق هذه �لق�س����ة �لت����ي حدثت يف �لياب����ان، �أثناء �حلرب 
كان ولد يحمل �أخاه �ملّيت على ظهره ليدفنه، لحظه جندّي 
وطل����ب من����ه �أن يرم����ي ه����ذ� �لّطف����ل �ملّيت حّت����ى ل يتع����ب، رّد 

عليه:
هو لي�ض ثقياًل، هذ� �أخي! 

فهم �جلندي و�أجه�ض بالبكاء.
����ورة رم����ز �لوحدة يف  من����ذ ذل����ك �لوقت �أ�س����بحت ه����ذه �ل�سّ

�ليابان«. 
ليته ي�سبح �سعارنا: 

»لي�ض ثقياًل �إّنه �أخي... �إّنها �أختي«.
�إذ� وق����ع �أرفُعه، و�إذ� تِعب �أ�س����اعُده، و�إذ� �س����ُعف �أ�س����نُده، و�إذ� 

غاب �أع�سده، فهو لي�ض ثقياًل...
�أرجوك����م �أعي����دو� تدف����ق دم����اء �ملحب����ة يف �جل�س����د �ل�س����وري 
لينه�ض طائر �لفينيق من جديد ولتعيد �سورية �أم �لأبجدية 

كتابة �أبجدية �حلب ليتعلم منها �لعامل �أجمع.
ولع����ل ما حدث كما قيل رب �س����ارة نافع����ة حيث �أعادت هذه 
�لكارث����ة تدف����ق �ل����دم �ل�س����وري �لأ�س����يل يف �س����ر�يني �ل����دفء 
�لو��س����لة �ىل �لقل����ب �ل�س����وري كم����ا �أن �س����ورية ب����د�أت تتماثل 
لل�س����فاء عندما �س����اهدت �أن �ل�س����قاء �لعرب يبادلونها �ملحبة 
�لتي تكّنها هي لهم بالأ�س����ل وكاأين باأبي �لنو��ض يج�س����د حب 
�س����ورية لأ�س����قائها �لعرب حيث كانت معه����م يف كل حمنة بكل 

ما متلك حيث قال:
مِر�َض �حلبيُب فُعْدُتُه 

ُت ِمن خويف عليِه فمِر�سْ
فاأتى �حلبيُب يزورين

ْئُت ِمن َنظِري �إليِه فرَبِ

سورية أبجدية الحب
وفينيق الحياة

وجُع األرض

قلب العالم.. يتألم

بني �ملوت و�ملوت كنا نعي�ض �سبه حياة.. �ملوت �لأول يف حرب جائرة �بتلعت �أرو�ح زهر�ت �سباب وطني خملفة �لأيتام و�لثكاىل 
�لذين و�سعو� �مللح على جر�حهم، وكتمو� �سرخاتهم، وتابعو� حياتهم و�سنع م�ستقبلهم، ونحتو� �ل�سخر باأظفارهم.. وبالكاد 
مللمو� �س����تات �أنف�س����هم.. لكن �لأر�ض �لتي �أتخمت بجثث �ل�س����هد�ء، تثاءبت ثم متطت، وجت�ساأت.. لي�سدر عنها »�سوٌت مرعٌب«، 
فتمي����د م����ن حتت �أقد�منا، وت�س����خ�ض �لأب�س����ار، وتخلع �لأفئدة من �ل�س����دور وت�س����رخ �حلناجر هلعاً وفزعاً.. ي����ا �هلل... تقهقه 
�لأر�ض مرتاحة بعد �أن �بتلعت �ملزيد من �ل�سحايا.. ن�سحو من �لهلع �لذي جثم على �سدورنا ونتفقد �أحباءنا، و�أبناء وطننا 

فيتملكنا قهر جديد على �خل�سائر �لب�سرية و�ملادية، ونكت�سف �أنها كارثة كبرة جديدة حلت على وطننا.
فم����ا بال����ك �أيه����ا �ملوت ��س����تمر�أت �لإقامة يف �أر�ض وطني، و�أخذت تتفنن يف طريقة قب�����ض �أرو�حنا.. فمن حروب �إىل غرق �إىل 

زلز�ل.. وكاأننا نعاقب عن كل �أوز�ر وخطايا �لب�سرية، وكاأننا قر�بني تقدم على مذبح �لطبيعة؟..
وها قد م�ستنا يا رب باأ�ساء �حلرب، و�سر�ء �لت�سرد و�لبوؤ�ض و�لفقر، وزلزلنا.. وكلنا يقني باأن �لن�سر قريب.

عدد خاص عن مأساة الزلزال في سورية..



 كتب: د. بسام جاموس

 كتب: عباس حيروقة 

 كتب: عيد الدرويش
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يف �لك����و�رث �لطبيعي����ة �لتي حت����دث يف �أي بقعة 
من هذه �لأر�ض ن�سهد �سرخات �ل�ستغاثة تتعاىل 
لت�س����تجيب له����ا �حلال����ة �لإن�س����انية عند �ل�س����عوب 
و�لع����رق  �ملوق����ع  �إىل  �لنظ����ر  دون  و�حلكوم����ات، 
و�لقومي����ة و�جلغر�في����ا، و�لبع�����ض منه����م يدفع����ه 
ذل����ك مو�ق����ف �سيا�س����ية قب����ل �ملو�ق����ف �لإن�س����انية، 
لتحقيق ماآرب لديه، تتك�س����ف بعد �لكو�رث، وتبد�أ 
�س����يل �لإغاثات من كل فج عميق، لأن �لإن�س����ان يف 
فطرت����ه ُجِب����ل على �خلر �لذي يغيبه يف مو��س����ع 
كثرة يف حياته، وخالل تعامله مع �لآخرين، وفق 
درج����ة م�س����لحته �ل�س����يقة �أو جه����ل يف كل �لأبعاد، 
وما يجري على م�س����توى �أكرب لبع�ض �ل�سيا�س����ات 
ب����ني �ل����دول �لكربى، م����ن حروب تخل����ف �لكو�رث 
و�ملاآ�س����ي بفع����ل �لإن�س����ان، وه����و ذ�ت����ه �ل����ذي ن����ده 
ينخرط يف �ل�س����تجابة للحالت �لإن�سانية، وهذه 
م����ن �ملفارق����ات �لعجيب����ة، رمب����ا لأن ه����ذه �لكو�رث 
و�ل����زلزل لي�س����ت من �س����نع �لب�س����ر، ولي�����ض له يد 
فيه����ا، و�لأمم و�ل�س����عوب ل تدي����ن �لك����و�رث، لأنها 

خارجة عن �إر�دتها وخارجة عن نطاق �أفعالها.
لق����د �بتع����د �لإن�س����ان ع����ن فطرت����ه، وق����د جرت����ه 
حي����ث  �إىل  و�مل�س����الح  و�لأيديولوجي����ا  �لأف����كار 
ل يري����د، فه����دم حي����اة �لإن�س����ان وه����دم �لطبيع����ة، 

و�أ�سكال �حلياة فيها.
�إن ما حدث وما �أ�س����اب �ل�س����مال �ل�سوري خالل 
�أحدث����ه  �ل����ذي  �لأي����ام �ملا�س����ية، نتيج����ة �لأ�س����ر�ر 
�لزل����ز�ل �ل����ذي وق����ع يف تركي����ا، خلف دم����ار�ً هائاًل 
يف �لبني����ة �لتحتي����ة وكارث����ة �إن�س����انية ل نظ����ر لها 
يف �لتاري����خ، وج����اء ��س����تكماًل مب����ا فعل����ه �لإره����اب 
يف تدم����ر تل����ك �لبني����ة يف ح����رب مدم����رة للب�س����ر 
و�حلجر و�ل�س����جر منذ �أكرث من �ْثَني ع�س����ر عاماً 
مع ��س����تمر�ر ح�س����ار جائر، من �لغرب و�أتباعه يف 
�ملنطقة، وت�س����تنفر �لدولة �ل�س����ورية بكل ما تبقى 
للمت�س����ررين  لتقدميه����ا  �إمكاني����ات  م����ن  لديه����ا 
م����ن ه����ذه �لكارث����ة يف �ملحافظات حل����ب و�لالذقية 
و�إدل����ب و�لالذقية، و�آثاره����ا على بع�ض �ملحافظات 
�لأخ����رى، وم����ا حلق به����ا من �أ�س����ر�ر،  و��س����تنفرت 
كل �ملوؤ�س�س����ات �لر�س����مية و�ل�س����عبية، ملو�جه����ة تلك 
�لكارث����ة �لت����ي حل����ت باملجتم����ع �ل�س����وري، وتقدمي 
�مل�س����اعدة و�مل�س����اندة للمت�س����ررين و�لناجني منها 
�لذي����ن �أ�س����بحو� ب����ال م����اأوى م����ن ن�س����اء و�أطف����ال 
وطاعن����ني يف �ل�س����ن، دون غ����ذ�ء وك�س����اء ودو�ء يف 

ظ����ل �س����تاء قار�����ض، وقد هب �ل�س����عب ب����كل �أطيافه 
�ملغ����رتب  يف  وخارج����ه  �ل�س����وري  �لد�خ����ل  م����ن 
�لت����ي  �ل����دول  وبع�����ض  له����م،  �مل�س����اعدة  لتق����دمي 
�أعلن����ت تباع����اً موقفه����ا و�إر�س����ال �مل�س����اعدة وف����رق 
�لإنق����اذ و�مل�س����تلزمات ل�س����تيعاب حج����م �لكارث����ة، 
وو�س����لت �لكث����ر منها �إىل مطار حل����ب و�لالذقية 
ودم�س����ق غر �آبهة بالعقوبات �ملفرو�سة و�حل�سار 
�ملطبق على �ل�س����عب �ل�س����وري، �ل����ذي تتو�ىل عليه 
�ملح����ن و�لك����و�رث من كل حدب و�س����وب، نع����م �إنها 
�لإن�س����انية تنه�����ض يف وجه ما فعله �لإن�س����ان ببني 
�لإن�س����ان، يف �لوق����ت �لذي ل ند هذه �لإن�س����انية 
�ملكتن����زة في����ه �أثناء �حل����رب و�حل�س����ار، و�أين كانت 
�س����مائرهم مب����ا فعل����وه بال�س����عب �ل�س����وري؟ وه����ل 
ت�س����تطيع ه����ذه �ل����دول متابعته����ا يف �ل�س����تمر�ر يف 
ك�س����ر �حل�س����ار عليه؟ وهل يجد �لعرب و�مل�سلمون 
�لي����وم مكان����اً له����م يف ه����ذ� �لع����امل �ل����ذي يبح����ث 
ع����ن م�س����احله فق����ط؟ و�لغرب م����ا يز�ل م�س����تمر�ً 
�لع����رب  ق����وة  يف حروب����ه لتدم����ر م����ا تبق����ى م����ن 
�لعربي����ة  �حلكوم����ات  مين����ع  وم����ن  ومقدر�ته����م، 
يف  �ل�س����وري؟  �ل�س����عب  جان����ب  �إىل  �لوق����وف  م����ن 
زم����ن �مللم����ات و�ملح����ن و�لك����و�رث، و�س����ورية �لت����ي 
بقي����ت تد�ف����ع ع����ن �لع����رب و�مل�س����لمني يف كل زمان 
وم����كان، �إّن �إر�دة �ل�س����عوب �أكرب م����ن كل �ملوؤ�مر�ت 
و�لتكتالت و�ملخططات و�مل�س����روعات �لغربية، �أما 
�آن �لأو�ن �ن تنه�����ض وت�س����تفيق ه����ذه �حلكوم����ات 
من �س����باتها وه����ي تغط يف نوم عمي����ق، �أو �أن تعدل 
عن �سيا�س����اتها �ملرتهنة للغرب، بعد �أن تك�سفت كل 
خي����وط �للعب����ة �لدولي����ة �لت����ي ته����دف �إىل متزيق 
�لأمة �لعربية، ونهب خر�ت �لأمة �لعربية، وفقاً 
مل�س����احلها دون �لنظر مل�س����الح وحق تلك �ل�س����عوب 
يف �أْن حتي����ا حي����اة كرمي����ة؟ كل ذل����ك يتوق����ف على 

�لعرب دون غرهم.
�لأ�س����ماء  م����ن  �لكث����ر  �ن����ربى  فق����د  �ملقاب����ل  يف 
و�أ�سحاب �ل�سفحات �لتي تلتحف با�سم �مل�ساعد�ت 
وجمع �لتربعات لل�س����عب �ل�سوري، و�إر�سال �ملبالغ 
�ملالي����ة لهم، وبع�س����هم من يد�ض �ل�س����م يف �لد�س����م 
يف توجي����ه �لته����ام للدول����ة �ل�س����ورية �لت����ي متن����ع 
�مل�س����اعد�ت �إل باإ�س����ر�فها، ه����وؤلء كل ل����ه غاي����ة يف 
نف�س����ه، م����ن �أج����ل �أل ت�س����ل ه����ذه �مل�س����اعد�ت �إىل 
�أ�س����حابها و�ملت�س����ررين م����ن �حلرب، وه����ذ� يعمق 
�لكارثة وماأ�ساتها على �لناجني من هذه �لكارثة.

الكوارث... بين اإلنسان والطبيعة

تق����ع �س����ورية غرب �لقارة �لأ�س����يوية، ت�س����رف عل����ى �حلو�ض 
�ل�سرقي للبحر �ملتو�سط.

ت�س����تهر بتنوع �أقاليمها ومنها �ل�س����احلية، �لبادية، �جلزيرة 
حل����ب  ه�س����بة  �لعا�س����ي،  حو�����ض  �س����ورية،  و�س����ط  و�لف����ر�ت، 

و�ل�سامية �ل�سمالية ثم �أقاليم �جلبال.
تعر�س����ت �س����ورية لل����زلزل من����ذ مطل����ع �لأل����ف �لث����اين قبل 
�ملي����الد و�س����ملت منطق����ة بالد �ل�س����ام، وح����دث فيه����ا �أكرث من 
�لأ�س����طح  و�س����قوف  �ملب����اين  ج����در�ن  و�لدلي����ل  زل����ز�ًل   175
�ملت�س����اقطة فوق �أر�سيات �لق�س����ور و�ملعابد و�لأحياء �ل�سكنية، 
و�أقو��س����اً،  و�أبر�ج����اً،  تر�ثي����ة،  مدن����اً  �ل����زلزل  دم����رت  ولق����د 
و�أ�سهرها ما حدث يف ممالك ماري - �إيبال – �إميار – قطنا، 
ومملك����ة �أوغاري����ت �لت����ي تعر�س����ت �إىل زلز�ل مدم����ر يف نهاية 
�لع�س����ر �لربون����زي �حلدي����ث ح����و�يل 1300 - 1250ق.م 
حيث دمرت �لزلزل جزء�ً من �ملدينة ثم دمرت �سعوب �لبحر 
ع����ام 1187ق.م معظم مدن وممالك �ل�س����احل �ل�س����وري، ثم 
تلته����ا ه����ز�ت �أر�س����ية كثرة  خ����الل �لأل����ف �لأول ق. م وخالل 
�لع�س����ور �مليالدي����ة وكانت ح�س����يلتها خ�س����ائر ب�س����رية ومادية 

كبرة. 
اأ�سهر الزالزل يف �سورية

زل����ز�ل دم�س����ق يف 24 ت�س����رين �لأول م����ن ع����ام ٨٤٧ و�س����مل 
دم�سق وحميطها، و�متد �إىل مدينة �أنطاكية �ل�سورية �سماًل 
و�س����وًل �إىل �ملو�س����ل �لو�قعة �س����رقي �س����ورية وكانت ح�سيلته 
حو�يل 20000 قتيل حيث �سرب �سدع �لبحر �مليت، �إ�سافة 
�إىل ه����دم �أج����ز�ء كبرة من �لأحياء �ل�س����كنية وخا�س����ة �ملباين 

و�لقالع �لرت�ثية وحتديد�ً قلعة دم�سق و�أ�سو�رها.
- زلزل حل����ب 1138 ر�ب����ع �أخط����ر زلزل �لع����امل وزل����ز�ل 
1822، تقع حلب يف منطقة �سدع �لبحر �مليت وبلغت قوته 
درجة )ريخرت( ذهب �سحيته حو�يل 230 �ألف قتيل   8،5
�إ�س����افة �إىل �خل�س����ائر �ملادية، وتهدم �ملباين �لرت�ثية وخا�سة 

قلعة حلب. 
- زلز�ل حماة عام 1157 وبلغت �س����حاياه ع�س����ر�ت �لآلف 
َعت �أعمدُة �أفاميا وبع�����ض جدر�نها و�نهارت بع�ُض  وق����د َت�س����دَّ

�لأقو��ض فيها، وتاأثرت �ملدن �ملجاورة �إثر حدوثه مثل: 
- حلب وت�سدع �لكثر من مبانيها وطو�حينها.

- حم����اة و�س����قوط �أج����ز�ء م����ن قلع����ة �لقدمو�ض �إ�س����افة �إىل 
تخري����ب يف �س����يزر وحم�ض )قلع����ة �حل�س����ن( وطر�بل�ض حتى 

�أنطاكية. 
_ �لالذقية وطرطو�ض حيث ت�سدعت جدر�ن قلعة �ملرقب 

وكما ذكره �ملوؤرخون. 

بدي����ري  �مل����وؤرخ  لن����ا  وذك����ر   1759  1140 دم�س����ق  زلزل 
و�س����قطت  تهدم����ت  حي����ث  �لزل����ز�ل  ه����ذ�  تفا�س����يل  �حل����الق 
�ملنازل وبع�ض �مل�س����اجد وقبة �لن�س����ر يف جبل قا�سيون �إ�سافة 
للخ�سائر �لب�س����رية �لكبرة و��ستمر �لزلز�ل لليوم �لثاين ثم 
�س����قطت قبة �جلامع �لأموي وبع�ض م�ساطبه، كما تاأثرت به 
ب����روت، و�دي �لبقاع، بعلبك ومدين����ة �لقنيطرة وبقي �لنا�ض 

�أياماً نياماً يف �لب�ساتني. 
- زلزل �لالذقية 

لق����د تاأث����رت �لالذقية ع����رب تاريخها بال����زلزل �لتي حدثت 
يف منطقة بالد �ل�س����ام �إل �أنها من �أكرث �ملدن �إ�س����ابة بالهز�ت 
�لأر�سية وجتاوزت �أكرث من ثالثني زلز�ًل كان �آخرها زلز�ل 
6 �س����باط ٢٠٢٣ �ملدم����ر و�ل����ذي جع����ل منه����ا مدين����ة منكوب����ة 
ب�س����رياً ومادياً وطالت �أي�س����اً �ملو�قع و�لأو�ب����د و�ملباين �ملدنية 
و�لديني����ة �لرت�ثي����ة �إ�س����افة �إىل تهدم �ملو�قع �ل�س����ياحية �لتي 
يحم����ل منه����ا ذ�كرة تاريخي����ة وفنية و�أدبية فتاأث����ر موقع ر�أ�ض 
�لب�س����يط )بو زيدون( وقلعة �ل�س����يخ ح�س����ن وت�س����دعت بع�ض 
�أج����ز�ء من �لقالع �ل�س����احلية، �إ�س����افة �إىل ته����ّدم مباين قرية 
�ل�س����مرة �ل�س����ياحية �ملطلة على �لبحر �لتي تذكرنا مب�سل�س����ل 
�س����يعة �س����ايعة حيث �س����قطت �ملباين �لتي مت �لت�سوير بها يف 

هذ� �مل�سل�سل. 
- ذكرت �مل�س����ادر �لتاريخية باأن �لالذقية تعر�س����ت لع�سر�ت 
�لهز�ت �لأر�سية �لزلز�لية وذكرها �ملوؤرخون وهم كرث، ونذكر 
منه����م: كاليعقوب����ي - �بن �لأثر - �بن �لندمي - �أبي �لفد�ء - 

�إليا�ض �سالح و�لباحث �لدكتور خالد فتاحي وغرهم. 
- �أكدت �لنتائج �لأثرية �أي�ساً �أن زلزل كثرة حدثت يف:

- �أنطاكي����ة حي����ث ح����دث فيه����ا زلز�ل ع����ام 458م - 526 - 
528 - كانت نتائجها كارثية �أي�س����اً ب�س����رياً ومادياً، وتاأثرت 
بهم �لالذقية حتى �س����لوقيا �إل �أن �ملوؤرخ Mallass ذكر باأن 

عدد �لقتلى جتاوز �خلم�سني �ألفاً يف زلز�ل 526. 
�إل �أن زل����ز�ل 1170 �ملدم����ر �ل����ذي حدث يف �س����هر حزير�ن 
ودم����ر مدن����اً مث����ل �أنطاكية و�أب����اد نا�س����ها و�أحياءها وكنائ�س����ها 
وم�س����اجدها و�أ�سو�رها و�أبر�جها كما تدمرت جبلة و�لالذقية 

وكذلك طر�بل�ض. 
زل����ز�ل  ومنه����ا  �لالذقي����ة  يف  �لأر�س����ية  �له����ز�ت  تتابع����ت   -
ثم حدث زلز�ل عام 1796  �ملدينة  �أبر�ج  وتدمرت   1287
�لأخر مقتل  �لزلز�ل  وكان ح�سيلة   1872 –  1822 –

حو�ىل �أكرث من ع�سرين �ألف قتيل. 
وتتال����ت �لع�س����ر�ت م����ن �له����ز�ت �لزلز�لي����ة على �س����ورية ول 

ي�سعنا �إل �أن نقول: رحم �هلل جميع �ل�سحايا.

الزالزل في سورية عبر العصور 
وزلزال ٦ شباط ٢٠٢٣

عدد خاص عن مأساة الزلزال في سورية..

م����ا  ����ات  و�لغ�سّ و�لآلم  �حل����زن  م����ن  وبكث����ر  تابعن����ا 
تعر�س����ت ل����ه �س����وريتنا �لن����ور ج����ّر�ء زلز�ل مهي����ب بقوة 
7،8 على مقيا�ض ريخرت فجر يوم �لإثنني يف �ل�ساد�ض 

من �سباط
زلز�ل خّلف دمار�ً وخر�باً ومو�تاً.. خّلف حالت ت�سّرد 

و�ستات.. حالت بكاء وعويل ونو�ح.. 
زل����ز�ل ق����وّي مل ي�س����رب �ملنطق����ة منذ مئات �ل�س����نني، 
ول�س����ت هن����ا يف و�رد ذك����ر م����ا تعر�س����ت ل����ه �لب����الد م����ن 
ه����ز�ت وزلزل عرب �لع�س����ور، ول�س����ت يف و�رد تعد�د عدد 
�ل�س����حايا و�ملفقودين و�جلرحى �لكب����ر.. ولن �أحتّدث 
ع����ن م����ا قام����ت ب����ه موؤ�س�س����ات �لدول����ة �لر�س����مية منه����ا 
و�لأهلي����ة م����ن �إج����ر�ء�ت للتخفي����ف م����ن ح����دة ووط����اأة 

�مل�ساب �جللل
.. ولك����ن ما ميك����ن �حلديث به وعنه هو تلك �حلالت 
�لإن�سانية �لأخالقية �لتي عك�ستها غر بادرة و�سلوكيات 
تب����ّدت لكل �س����اهد عيان.. حالت عك�س����ت وتعك�ض ما هو 
علي����ه وب����ه �ل�س����وري م����ن قي����م �خل����ر و�ملحب����ة.. حالت 

تطفح بالنقاء وبالكرم وبالإن�سانية.. 
�ل�س����وري �ل����ذي �أنهكته �حلرب و�أ�س����ئلة �حلياة �لأ�س����د 

ب����ني �س����هد�ء  ب����ّددت وغّيب����ت �لكث����ر مّن����ا  رعب����اً ح����رب 
�ملن����ايف.. يف  لن����ا يف  �إخ����وة  وب����ني  ومفقودي����ن وجرح����ى 

�ل�ستات
لياأت����ي ه����ذ� �لزل����ز�ل �ملدمر ويزيد ماأ�س����اتنا و�س����تاتنا 

وعذ�باتنا
وبالت����ايل علين����ا �لي����وم �أن نك����ون – و�إخ����ال �أنن����ا كن����ا- 
بحج����م �س����وريتنا و�لعق����ل �ل�س����وري �لأول �ل����ذي �س����ّدر 

للعامل كل �لعامل مفرد�ت �حلب و�خلر و�ل�سالم.
نح����ن �ل�س����وريني �ألفن����ا �مل����وت و�لغرب����ة و�لغ����رت�ب.. 
ف�س����نو�ت �حل����رب �لط����و�ل �لعج����اف دّربتن����ا على �مل�س����ي 
جتاه �ملقابر وجعلتنا نتفنن يف تزيني قبور موتانا وزرع 
�لريحان و�ل����ورود �أّنى �أقمنا و�لهتمام بعنونة ق�س����ائد 

�ملر�ثي كاهتمامنا برتبية �لأبناء.. 
وبالع����ودة للحدي����ث ع����ن تل����ك �حل����الت �لت����ي قر�أن����ا 
و�س����معنا ل ب����ل ر�أين����ا فر�س����انها نق����ول : �إنهم �أبن����اء �أمنا 

�سورية.
�ليوم تد�عى �ل�سوري ليقا�سم �أخيه �ل�سوري �لرغيف 

وزجاجة �ملاء و�لغطاء و�لرد�ء وزجاجة �لدو�ء.
�س����معنا و�س����اهدنا كيف تنازل �ل�سوري لأخيه �ل�سوري 

ع����ن كل م����ا ميل����ك.. �آو�ه و�أطعم����ه و�ألب�س����ه م����ن ق����وت 
يوم����ه.. دف����ع مب����ا ميلك من �آلي����ات.. من �أر�س����دة.. من 
طاقات ليخفف عن �أخيه من وقع �ملوت �ملخيف �ملهيب.. 
�أن تقا�س����م  �س����بق  �إذ  بالغري����ب عن����ه  لي�����ض  ه����ذ�  نع����م 
�لرغي����ف م����ع �أخيه �للبن����اين و�لعر�قي و�لفل�س����طيني.. 
�جلز�ئ����ري  لأخي����ه  لر�س����ل  يوم����ه  ق����وت  م����ن  وقط����ع 
و�ل�س����ود�ين و�ليمن����ي.. فكي����ف ل يك����ون كل ه����ذ� و�أكرث 

من �أخيه �� �بن �أمه و�أبيه �� �ل�سوري؟
�ملظلوم����ني  ق�س����ايا  ل����كل  �نت�س����ر  �ل����ذي  �ل�س����وري 

و�ملقهورين و�مل�سحوقني.. 
ولك����ن يف �ملقل����ب �لآخ����ر ر�أين����ا �لوج����ه �لقبي����ح �ملرعب 
لل�سيا�سة وما تركته من كبر �ل�سرخ و�لبون بينها وبني 
�لقي����م �لأخالقية.. �سيا�س����ات دول تّدعي �لدميقر�طية 
و�نت�س����ارها لالإن�س����انية ل بل تن�س����ب من نف�س����ها حماة 
حلق����وق �لإن�س����ان تقف �لي����وم بكل وقاحة وحت����اول منع 
و�سول �مل�ساعد�ت من طعام ودو�ء لل�سوري �ملت�سرر من 

زلز�ل مدمر �سرب بالده.

السوري المجبول من نور ونور



 كتب: عدنان عالمة

غادرت �لبعثات �لديبلوما�س����ية �لأمريكية وت�سع دول 
�أوروبية تركيا على وجه �ل�س����رعة قبيل حدوث �لزلز�ل 
�ملدم����ر يف تركي����ا و�س����ورية بع����ّدة �أي����ام؛ ومل تع����ِط ه����ذه 
�ل����دول �أجوب����ة مقنعة ل����وز�رة �خلارجي����ة �لرتكية حني 
��س����تدعت �ل�سفر�ء �ملعنيني لال�ستف�سار عن �أ�سباب هذه 
�خلط����وة �ملفاجئ����ة وغ����ر �مل����ربرة، ومل يق����دم �ل�س����فر�ء 
�أدل����ة مقنعة ل����وز�رة �خلارجية �لرتكي����ة على خطوتهم 
�لت����ي ح�س����لت دون �س����ابق �إن����ذ�ر، كم����ا �أن بيان �ل�س����فارة 
�لأمريكي����ة يف تركي����ا لتحذير رعاياه����ا من مناطق غر 
�آمنة يف تركيا غر متما�سك وغر مقنع ومثر لل�سك، 

حيث ل خماوف من هجومات �إرهابية على تركيا.
و�أعلن����ت كل م����ن �أملانيا و�ل�س����ويد وبريطانيا وهولند� 
ي����وم �لأربع����اء بتاريخ 1 �س����باط 2023 ب�س����كل مفاجئ 
�لرتكي����ة  �إ�س����طنبول  مدين����ة  يف  قن�س����لياتهم  �إغ����الق 

»لأ�سباب �أمنية«.
كما �أن �ل�س����فارة �لأمركية �أطلقت حتذير�ً لرعاياها 
م����ن وق����وع هجم����ات �إرهابي����ة و�س����ط �ملدينة، وه����ذ� ن�ض 

�لبيان:-
�أ�سدرت �ل�سفارة �لأمريكية يف تركيا، حتذير�ً جديد�ً 
م����ن هجمات حمتملة يف �إ�س����طنبول وح����ذرت مو�طنيها 
م����ن هجم����ات �إرهابي����ة، و�أو�س����حت يف بي����ان له����ا، »�أنه يف 
�س����وء حو�دث ح����رق �لقر�آن �أخر�ً يف ع����دة دول �أوروبية 
حت����ّذر �حلكوم����ة �لأمريكي����ة مو�طنيه����ا م����ن هجم����ات 
�إرهابية حمتملة ت�س����تهدف دور �لعبادة يف تركيا بد�عي 

�لنتقام«.
وقبل �أيام، حذرت �ل�سفارة �لأمريكية رعاياها بتجنب 
�لتجمع����ات و�لبتع����اد ع����ن �لأنظ����ار وع����دم �لتج����و�ل �إل 

لدو�عي �ل�سرورة.
وكنتيج����ة له����ذ� �لعم����ل �ملري����ب ��س����تدعت �خلارجي����ة 
�لرتكي����ة بتاري����خ �خلمي�����ض �لثاين من �س����باط 2023 
�سفر�ء ت�سع دول بينها �أملانيا وفرن�سا و�لوليات �ملتحدة 
و�ل�س����ويد، وكان����ت ه����ذه �ل����دول ق����د �أغلقت قن�س����لياتها 

وحذرت مو�طنيها من تهديد �إرهابي يف تركيا.
وقد عّلق عدد منها خدمات قن�س����لياته يف �إ�س����طنبول 
موؤقتاً هذ� �لأ�س����بوع ب�س����بب وجود تهدي����د �إرهابي، وفق 

ما �أفادت وكالة �أنباء �لأنا�سول �لر�سمية.
وقال م�س����در دبلوما�س����ي لوكالة فر�ن�����ض بر�ض طالباً 
عدم ك�س����ف ��سمه: �إن �لدول �لت�سع �ملعنية هي �لوليات 
�ملتحدة وفرن�س����ا وبريطانيا و�أملانيا وهولند� و�سوي�س����ر� 
وبلجيكا و�إيطاليا و�ل�سويد، وكانت �سّت دول على �لأقّل 
م����ن بينه����ا فرن�س����ا وبريطاني����ا و�أملاني����ا وهولن����د� �أعلنت 
يف �لأي����ام �لأخ����رة وقف خدمات مكاتبها �لقن�س����لية يف 

�إ�سطنبول موؤقتاً.
فلن�سلم جدًل باأن ما ذكره حتذير �ل�سفارة �لأمريكية 
لرعاياها �سحيح و�آمل �لتدقيق يف �جلهة �لتي �أ�سدرت 
�لتحذي����ر فه����ي �حلكوم����ة �لأمريكية ولي�س����ت �ل�س����فارة 
�لأمريكي����ة ح����ني قال����ت يف بيانه����ا: »حت����ّذر �حلكوم����ة 
�لأمريكي����ة مو�طنيه����ا م����ن هجم����ات �إرهابي����ة حمتمل����ة 
ت�س����تهدف دور �لعب����ادة يف تركيا بد�ع����ي �لنتقام«؛ لكان 
عل����ى �ل�س����فارة �لأمريكية م�س����اركة �ملعلوم����ات مع تركيا 
ح����ول �حتمال تعر�ض تركيا لهجم����ات �إرهابية حمتملة 

تطول دور �لعبادة، ولكن هذ� مل يح�سل.
ولنفرت�����ض ب����اأن �لهج����وم �س����يطول دور �لعب����ادة: فما 
دخ����ل �س����فار�ت 9 دول �أوروبي����اً لتح����ذو ح����ذو �أمري����كا يف 
مغ����ادرة تركي����ا وعدم تزوي����د وز�رة �خلارجية باملعطيات 

حول �لهجمات �ملزعومة؟
�إن ت�س����رف �أمري����كا و�ل����دول �لأوروبي����ة �لت�س����ع غ����ر 
�ملنطقي رفع �ل�س����ك و�لريبة لدي �إىل �أق�ساه؛ فربطته 
مبا�س����رة بالزل����ز�ل �ملدم����ر �ل����ذي ط����ال تركيا و�س����ورية، 
وكان �ل�س����وؤ�ل �لبديه����ي هل بالإم����كان �أن يكون �لزلز�ل 

بفعل فاعل؟
وللو�سول �إىل جو�ب علمي حول هذ� �ل�سوؤ�ل �خلطر 
ل ب����د َمن �لبح����ث �لدقيق لتو�فر عدة معطيات �أهمها؛ 

-
ت�س����تطيع حتفي����ز  �أجه����زة  �أي وج����ود  ه����ل هن����اك   1-

�لزلزل.
-2 هل هناك �أ�س����باب ل�س����تهد�ف تركيا و�س����ورية يف 

�آن؟
متن����ع  �أخالقي����ة  و�س����و�بط  مو�ن����ع  هن����اك  ه����ل   3-

��ستعمال هذه �لأجهزة؟
ور�ء  باأنه����ا  �أمري����كا  نته����م  �أن  ن�س����تطيع  ه����ل   4-

�لهجوم؟
-1-1 خالل بحثي عن �إمكانية وجود �أجهزة ت�سنع 
�ل����زلزل وجدت عدة مقالت حوَل ما ي�س����مى �لأ�س����لحة 
�لتكتونية �لتي ح�س����ل ت�س����ابق �سري لتطويرها، فمنهم 
م����ن يته����م �لحت����اد �ل�س����وفييتي كان �أول م����ن �متل����ك 
ه����ذه �لتقني����َة من����ذ �لع����ام 1980 ويتهمون����ه باأن����ه كان 
ور�ء زل����ز�ل �أرميني����ا ع����ام 1988، و�لبع�����ض يق����ول �إنه 
م����رد خي����ال علم����ي، وق����د ��س����تطاعت �لياب����ان تطوير 
�أجهزة متقدمة جد�ً ت�ستطيع متييز �لزلز�ل �ل�سناعي 
و�لطبيع����ي وه����ذ� يوؤك����د وج����ود �س����الح باإمكان����ه حتفي����ز 

�لزلزل على �حلدوث.
2-1 و�أم����ا بالن�س����بة لتو�ف����ر �أ�س����باب ملعاقب����ة تركي����ا 

فيمكن تلخي�سها كالتايل:-
�أ- تركيا ع�س����و يف �لناتو وح�سلت على �أ�سلحة رو�سية 

وحتديد�ً منظومة �سو�ريخ »�إ�ض - 400«
�ل�س����ني وهن����اك م�س����روعات  �إىل  تقرب����ت  تركي����ا  ب- 
مبليار�ت �لدولر�ت بينهما خالفاً للرغبة �لأمريكية.

ج- تق����ارب ب����ني �لرئي�س����ني �أردوغ����ان و�لأ�س����د خالف����اً 
لالإر�دة �لأمريكية.

تاأديبي����ة لأردوغ����ان  �س����ربة  م����ن توجي����ه  ب����د  ل����ذ� ل 
خلروجه على �سو�بط �لناتو و�إر�دة �أمريكا.

لع����دم  �لأخالقي����ة  لل�س����و�بط  بالن�س����بة  �أم����ا   1-3-
��س����تعمال �لأ�س����لحة �لتكتونية فهو �سرب من �مَل�ستحيل 
لأنه مت �س����نع هذ� �ل�س����الح لال�س����تعمال ولي�ض للزينة، 
و�أثبت����ت �لتج����ارب ع����رب �لتاري����خ �أن �ل����دول �لكربى من 
متتلك �لأ�س����لحة �لفتاكة ول تهتم للمعاير �لأخالقية 

عند ��ستعمالها.
ذلك؛  بفعل  �أمريكا  نتهم  �أن  ن�ستطيع  هل  �أما   1-4
فال د�عي لذلك لأن �أمريكا قد و�سعت نف�سها يف قف�ض 
�لتهام من خالل �إ�س����د�رها بيان����اً وهمياً عن هجومات 
�إرهابي����ة لتوؤمن خروج �لبعثة �لدبلوما�س����ية �لأمريكية 
وبعث����ات �ل����دول �لأوروبية �لت�س����ع �لتي متتث����ل لالأو�مر 
��س����تعانت  �ل�س����بهة عنه����ا  �أمري����كا  �لأمريكي����ة، ولإبع����اد 
باأح����د �خلرب�ء �لعامل����ني يف مركز در��س����ات �لذي يتابع 
ن�س����اطات �لزلزل حدوث �لهزة �لأر�س����ية �لذي ح�سلت 
�أيام  يوم �لإثنني يف تركيا، وحدد مر�كز �لتاأثر قبل 3 

من حدوثها.
فق����ال فر�نك هوجربت�ض يف تغريدة على �س����فحته يف 
موق����ع �لتو��س����ل �لجتماع����ي »توي����رت« يوم 3 �س����باط: 
»عاج����اًل �أم �آج����اًل، �س����يحدث زل����ز�ل بق����وة 7.5 درج����ة 
مئوي����ة يف ه����ذه �ملنطق����ة )جنوب و�س����ط تركي����ا و�لأردن 

و�سورية ولبنان(«.
وح�س����ل �لزل����ز�ل �ملدم����ر كما ه����و خمطط ل����ه ولي�ض 
ح�س����بما توقع به فر�نك وذلك ليعتقد �لنا�ض مبا تريد 

�أمريكا �أن ن�سدقه.
وبالت����ايل فاإن �أمريكا �لعن�س����رية موؤهلة للقيام بعمل 
كهذ� لأنها مردة من كل �لقيم �لإن�سانية و�لأخالقية

و�إن غد�ً لناظره قريب...

 عضو الرابطة الدولية للخبراء 
والمحللين السياسيين

مغ��ادرة البعث��ات الدبلوماس��ية األمريكي��ة 
 كتب: د جوزيف مجديواألوروبية المفاجئة تركيا تثير الشك والريبة

كل موؤ�م����رة حتم����ل �آث����ار�ً و�س����و�هد يح����اول �لقائ����م 
�أجه����زة  م����ن  �أب����رع  ول  وطم�س����ها،  م�س����حها  عليه����ا 
�ملخاب����ر�ت �لعاملية وعلماء �لع����امل �خلفي ذوي �لرد�ء 
�لأ�س����ود يف ذل����ك، فال يك����ون للموؤ�مرة رغ����م وجاهتها 
�أي دلئ����ل علمية موؤك����دة ومثبتة، لأن �لعلم هنا يكون 

هو �خل�سم وهو �حلكم..
ح����ني يفقد �لعل����م نز�هته و�س����ورته �ملقد�س����ة د�خل 

مربع �حلقيقة.
 )HARP( ه����ارب  م�س����روع  �أن  �ملوؤك����د  لك����ن 
�لأمريك����ي �أو م�س����روع �ل�س����فق �لن�س����ط ع����ايل �ل����رتدد 
)�أل�س����كا ١٩٩٧( ل�س����ناعة ك����و�رث مناخي����ة وطبيعي����ة 
هو �أمر موؤكد وهو م�س����روع �سري و�قعي ��ستخبار�تي 
�س����ري  ع�س����كري  علم����ي  و�س����ر�ع  بامتي����از  ع�س����كري 

)�أمريكي رو�سي �سيني(.
و�إل فكيف نف�سر �إذ�ً تويتة لعامل هولندي من �أ�سل 
�أ�سرت�يل توقع حدوث زلز�ل تركيا بقوة 7.8 ريخرت 
قب����ل حدوث����ه بثالثة �أي����ام ل مكان للم�س����ادفِة يف هذ� 

�لعامل.
كل �س����يء يح����دث برتتي����ب وذكاء �ح����رت�يف �س����ديد 
حدوثه����ا..  قب����ل  �ل����زلزل  توق����ع  ميك����ن  ل  وعلمي����اً 
فه����ل تويت����ة ه����ذ� �لع����امل ه����ي نب����وءة علمي����ة �أم نبوءة 

��ستخبار�تية ور�سالة م�سبقة مق�سودة؟
ع����ن  �لعاملي����ة  �لإع����الم  و�س����ائل  تناقلت����ه  م����ا  ه����ذ� 
�لع����امل �لهولن����دي �ل����ذي حت����ول ح�س����ابه عل����ى تويرت 
ملالي����ني �ملتابع����ني بع����د زل����ز�ل تركي����ا بدقائ����ق، لك����ن 
�لأه����م و�لأخط����ر هو م����ا مل تتناقل����ه و�س����ائل �لإعالم 
�لعاملي����ة؛ وه����و �أن قيادة �لق����و�ت �لأمريكي����ة يف �أوروبا 
)EUCOM( قام����ت مبناور�ت ع�س����كرية من �أيام 
م����ع قرب�����ض و�ليون����ان للتدريب على عملي����ات �إجالء 

لزلز�ل خطر يف تركيا يقرتب من ٨ ريخرت!
فكي����ف توقع����ت �ملخاب����ر�ت �لأمريكية �لزل����ز�ل قبل 
حدوث����ه و��س����تعد �جلي�����ض �لأمريك����ي مبن����اور�ت عل����ى 

جزيرة كريت؟
و�ملن����اور�ت كانت بح����و�يل ٦٠ �ألف ع�س����كري ومدين 
�أمريك����ي متخ�س�����ض يف �لإج����الء هم �لآن عل����ى �أر�ض 
ويتحرك����ون  �لإغاث����ة  عملي����ات  يف  للم�س����اعدة  تركي����ا 
للمناط����ق  �س����ورية  �س����مايل  �إىل  بحرّي����ة  لوجي�س����تياً 

�ملت�سررة.
�أي فر�سة كبرة لأي عمل خمابر�تي لوجي�ستي.

كم����ا �أن م�س����اركة �حلكوم����ة �لقرب�س����ية يف �ملناور�ت 
قب����ل �لزل����ز�ل ثم بعده يف �لإغاثة حقق �س����به �عرت�ف 
ر�س����مي ترك����ي بجمهورية قرب�ض... كل هذ� مكا�س����ب 
�لأمريك����ي  و��س����تعد �جلي�����ض  �أمريكي����ة، فكي����ف عل����م 

للزلز�ل �إذ�ً؟
و�س����ع خط����ة لإجالء كام����ل وبروفة كامل����ة لإخالء 
قاع����دة )�إنرتخل����ت( �لنووية �لأمريكي����ة يف تركيا �إىل 

�أملانيا عرب ج�سر جوي؟
هذ� هو �ل�س����وؤ�ل �ل�س����ائك و�لغام�ض؛ وهل ما حدث 
ه����و رف�ض دويل لتطور�ت �مل�س����روع �لن����ووي �لرتكي؟ 
و�إنذ�ر لأي م�س����روع �إقليمي �آخر، و�س����يطرة بالتهديد 
عل����ى غ����از �ملتو�س����ط، هن����ا �لأزم����ة يج����ب �أن توحدن����ا 

جميعا كاأمة و�إقليم يف منطق تفكر و�حد..
�لزل����ز�ل  �أ�س����بح  �ل�س����ائكة؛  �ملنطق����ة  تل����ك  وو�س����ط 
�لرتكي مثل ك����رة �لتن�ض بني �أجهزة خمابر�ت �لدول 
�ملناف�س����ة عل����ى نف����وذ يف �لد�خ����ل �لرتك����ي؛ م����ن نف����وذ 
تكنولوج����ي وع�س����كري يف �لإغاث����ة �إىل تناف�����ض وحرب 

معلومات..
�لكل يقذف كرة �لتن�ض لالآخر..

فقد �سرحت وكالة )AVIA-PRO( �لرو�سية 
�لقريبة من جهاز �ملخابر�ت �لرو�س����ي �أن زلز�ل تركيا 
ن����اجت عن قنبلة نووية �س����غرة يف �لقاعدة �لأمريكية 
�لنووي����ة يف تركي����ا مبنطق����ة )�إنرتخل����ت( �لرتكي����ة، 
وقدم �ملوقع �لرو�س����ي بع�ض �ل�س����و�هد... فمثاًل: ملاذ� 

طلب����ت �لولي����ات �ملتح����دة من وكال����ة �لطاق����ة �لذرية 
�إ�س����د�ر بيان ر�س����مي عن �س����المة قاع����دة )�أنرتخلت( 

�لنووية بعد �لزلز�ل؟
وو�س����ع �ملوقع عالمات ��س����تفهام حول عر�ض وكالة 
�لطاق����ة �لنووية �مل�س����اعدة عل����ى تركيا رغ����م �أّن �لأمر 

يخ�ض كارثة طبيعية؟
وت�س����اءل �لرو�����ض كي����ف ن����ت قاع����دة )�إنرتخل����ت( 
وه����ي عل����ى خ����ط �ل����زلزل �أم �إن زل����ز�ل تركي����ا مل يكن 
زل����ز�ًل جيولوجياً طبيعياً بل هو زلز�ل �رتد�دي ناجت 
ع����ن تفجر نووي �أ�س����اًل م����ن �لقاعدة نف�س����ها �أو من 

�لبحر؟
وعلى �جلانب �لآخ����ر رد جهاز �ملخابر�ت �لأمريكية 
ع����رب حمللي����ه ومدوني����ه ب����اأن �لأمر رمبا يك����ون ناجتاً 
ع����ن �نفجار قنبلة نووية �س����غرة يف غو��س����ة رو�س����ية 
نووي����ة خاطئ����ة  نتيج����ة جترب����ة  �أو  �لبح����ر،  يف عم����ق 
مفاع����ل  يف  �لرتك����ي   - �لرو�س����ي  �لن����ووي  للم�س����روع 
تركي����ا  يف  �لن����ووي  �لرو�س����ي   )Akkuyu )�أكوي����و 

فالكل يتقاذف كرة �لتن�ض..
�مت����الك  يف  دول����ة  �أي  تفك����ر  م����ن  �لف����زع  وين�س����ر 

م�سروع نووي ولو �سلمياً ول عز�ء للعلم و�حلقيقة.
لكن رمبا من �ملوؤكد علميا �أن �ل�س����ق �لأر�س����ي �لذي 
ح����دث بعم����ق )١٠ ك. م( حتت �س����طح �لأر�ض ل ميكن 

�أن يحدث زلز�ًل جيولوجياً طبيعياً.
و�أن �لتفج����ر رمب����ا كان قادم����اً م����ن عم����ق �لبح����ر 

وخا�سة بحر )مرمرة( �لرتكي.
و�جلدي����ر بالذكر؛ ه����و �إعالن �حلكوم����ة �لإيطالية 
بع����د �لزل����ز�ل باحتمالي����ة حدوث ت�س����ونامي يف �س����رق 

�لبحر �ملتو�سط يوؤثر على ١٢ دولة!
�لتحذي����ر �ل����ذي رغ����م تقلي����ل حدت����ه لكنه يوؤك����د �أن 
خماب����ر�ت �لنات����و و�ملخاب����ر�ت �لإيطالي����ة كان����ت تعلم 
جي����د�ً �أن �لتفجر ج����اء من �ملياه ولذل����ك حذرت من 
)ت�س����ونامي( حمتم����ل، فالرو�ض لديه����م كل �ملعلومات 
من خالل قيا�ض ن�سب �لإ�سعاع، وقيا�ض ن�سب �لإ�سعاع 
ه����ذ�  �لف�س����ل يف كل  �لق����ول  ه����ي  �لزل����ز�ل  مبنطق����ة 

�لطحني.
ع�س����كرية  تدريب����ات  هن����اك  كان  �أن����ه  �ملوؤك����د  لك����ن 
�أمريكي����ة عل����ى �لإجالء يف تركيا قب����ل حدوث �لكارثة 
ب������٦٠ �ألف جن����دي �نتظرو� جميعاً عل����ى جزيرة كريت 

للتدريب.
و�لآن هم على �أر�ض تركيا و�س����مايل �سورية ملو�جهة 
دمار قدر ب� ٤/٣ دمار �حلرب �لأوكر�نية �� �لرو�سية يف 

�سربة و�حدة.
ومنذ �س����اعات قليلة دخلت �ل�س����حافة �لرتكية على 
خ����ط �ملوؤ�م����رة وعنونت �س����حيفة )حريي����ت( �لرتكية 

�إ�سد�رها ب�سوؤ�ل خطر:
هل زلز�ل تركيا �رتد�ديٌّ �أم هو �لزلز�ل �لأول...؟

وهل كان �س����بباً ل�ستخد�م �سالح �لهارب من �سفينة 
�أمريكية...؟

وحلل����ت �جلري����دة �لرتكي����ة �أن����ه كي����ف ميك����ن ل�س����ق 
�أر�س����ي بعم����ق )١٠ ك.م( �أن يح����دث كل ه����ذ� �لتاأث����ر 
�لتدم����ري علمياً؛ فال�س����قوق حت����ت )١٢ ك. م( علمياً 

ل حتدث �أي تاأثر زلز�يل.
وت����درب  �لهولن����دي  �لع����امل  نب����وءة  ع����ن  وبعي����د�ً 
�لأمريكي����ني على زلز�ل قبل حدوث����ه؛ كان هناك لغٌز 
�آخ����ر: هي �ل�س����فينة �لأمريكي����ة �لتي بل����غ طولها ١٥٠ 
م����رت�ً و�لت����ي ع����ربت ببح����ر �لفو�س����فور قب����ل �لزل����ز�ل 
و�ملح�س����وبة على �سالح �لهارب وم�سروع ت�سال �ل�سري 

�لأمريكي.
وكان مروره����ا قبي����ل �لتفج����ر بجانب غل����ق جميع 

�لقن�سليات يف تركيا قبل �لزلز�ل.
و�سيبقي �مللف مفتوحاً.

كل �لعز�ء لل�سعب �لرتكي و�ل�سوري.

ألغاز زلزال تركيا وحرب العالم الخفي

شعر

العدد:    »1806« األحد2023/2/12م - 6

عدد خاص عن مأساة الزلزال في سورية..



 شعر: د. حسين القاصد ـ العراق

 شعر: محّمد حسين معّلم ــ لبنان

- 1 -  شعر: وليد حسين ـ العراق
الشام

�ل�ساعة �لآن �بت�سامتك متاماً
حالة �لطق�ض �أنثى 

و�ل�سام تتمر�أ �أمام �لق�سيدة �أنثى عطر 
يف دم�سق كل �سيء ُي�ستن�سق 

نافذُة �لق�سر �لفرن�سي وغنُج �أزقة باب توما 
كم مر من هذي �حلياة؟ 

�سبية!
طعٌم فر�ٌت.. ��سمها )�سورّية(

�ساَخ �لكالم ومل تزل هي طفلة �للثغات بالبوح �ل�سفيف 
بهية

فعلى ماآذنها بالبل رقٍة
وعلى مبانيها �سموخ هوية

يف �ل�س����بح زقزق����ة �ل�س����بايا يف مر�يا �ل�س����رفة �ملخمورة 
�لوردية

�هلل يهوى �ل�سام.. كنت ر�أيته.. 
فدم�سق يف �سفر �جلمال نبية 

و�أن����ا على كاأ�س����ي وبغد�د �لغريبة يف دمي ت�س����دو وت�س����األ 
عن �س����ظايا فكرتي وعن ��سفر�ر �لت�سالت �لتي ل �سيء 
فيها للكالم.. ل �س����يء ي�س����لح للغناء و�أن����ا تنام على �أنيني 

جثة �ملو�ل.. يا.. يا �آه..
�أظن �أن �لهو�ء يتو�س����اأ قبل �أن يحلق يف �س����ماء �ل�س����ام.. 

هذ� �لهو�ء نقي موؤنث
هو�ء موؤنث

ل �سيء من بغد�د غر �سوؤ�يل 
عن كيف..؟ ثم يجف ماء �سوؤ�يل 

ل �سيء..
�أقرتح �لورود ر�سائَل و�سلت..

ف�ساعت متعة �لإر�سال!
ل �سيء..

ينق�سني �لعر�ق..
فجرعٌة منه تعيد فمي �إىل مو�يل

بلٌد من �لدمع �لعتيق..
يجرين نحوي.. فاأهرب منه.. 
فلتطلقو� نب�سي �إىل �لرتحال 

�س����األوذ يف غنج �لهو�ء ورّقة �لطرقات و�لعبق �ل�) يثر( 
خيايل 

�حلزن ياأكل من عيوين لذَة �للحظات... ي�س����لبني على 
�آمايل

�أتنف�����ض �لأرجاء.. هذي حلظ����ٌة �أنثى.. وهذي طعنٌة من 

خنجر �لإهمال...
فروق يل خمر �لهو�ء وموج زقزقة �ل�سبايا من خالل 

خاليل!!
يف �ل�سام مي�سي �هلل وحده دومنا

حر�ٍض وميكث عند كل جماِل
لكنما قلقي على مو�ل نب�سي..

- 2 -
قلبي دمشقٌي

�لطني يغ�سب رمبا ينتابه
خوٌف ولكّن �حلتوَف جو�به

�لطني )م�سنوٌن( ميرغ وعيه
لي�سر �إن�ساناً له �أ�سبابه
حتى �إذ� د�رت كثر�ً �أمه

هي ل ت�سيخ ول يدوم �سبابه
�لأر�ض �أٌم ترتوي ب�سنيعِة

�لطني �لذي ما خانه �أحبابه
لكنها �ساخت وما عادت تدور

ورمبا د�خت فحّل خر�به
فاهتز جوهرها وزلزل ثوبها

حتى تعرى.. ُمزقت �أثو�به
�هلل يح�سي �لطائرين، و�أر�سه

تهتز.. و�لبلد �جلميل يجابه
هلل �أر�ض �ليا�سمني و�أهله
وبيوته و�سروحه وقبابه

قلبٌي دم�سقٌي ونب�سي �سهقٌة
�ساميٌة وهي �لأمان وبابه

يا رب هذ� �لطني هذب طي�سه
فاليا�سمني كرميٌة �أطيابه

بَيٌة رحماك بال�سام �جلريحة، �سِ
ذبلو� وهذ� �ملوت �أ�سفُر نابُه

رفقاً فطرطو�ض �حلبيبة،
باُب توما،

�لالذقيُة..
كل �سيء �آبُه

باملوت
 بالقلق �ملبني

مبوطٍن
حتت �ل�سخور دخانُه جلبابُه
رحماك بال�سورّي فهو مهذٌب

مثل �لهو�ء.. ول يطاق م�سابه

قصيدتان
 شعر: عمر عبد الدائم ـ 

ليبيا/ طرابلس

�سالماً يا �ساآُم .. لِك �ل�سالُم

وُلْطَف �هلِل ي�سِقيِك �لَغماُم

يفي�ُض �حلزُن ِمن قلبي فُيم�سي

على �سخر �ل�سلوع له �رتطاُم

ودمٌع �سال من عيني �سِخّياً

َفَغ�ّض �حللُق و�متنع �لكالُم

�أيا َعَبقاً من �لّتاريِخ يبقى

على َمّر �لّزم���اِن له �حرت�ُم

ِم ليَت �ِسعري ويا �أّم �لعو��سِ

وهل ُيجدي ُبكاٌء �أو َم�����اَلُم

ويا بلََد �حَلَو�ِري و�حَلَكايا

�إذ� �لُع�ّساق �أ�سناهم غ���ر�ُم

َم�َسْت فيِك �حل�سارُة وهي ِبْكٌر

ِلُتغري �لَعامَلنَِي ، َفُهم ِقي���اُم

وِللّتاِريِخ �َسْبٌح ُثّم َقْدٌح 

فال �َسرٌج َعليِه ول جِل����اُم

َوَكْم من عابريَن �إليِك جاوؤو�

َفما َلِبُثو� بُح�سِنِك �أْن �أق��امو�

َوكم من فاحتنَي وِمن ُغز�ٍة

َفما ُعّدْت ِن�ساٌل �أو �ِسه����اُم

وكم ِمن حامِلني و�أنبي��اٍء 

امو� ّلو�، و�سَ ِبِع�سِقِك �آمنو�، �سَ

فيكفي �أّن ُترَبِك يا�سمنٌي

ويكفيني فلي فيِك �ملَ��ر�ُم

�إذ� �أ�سرقِت فالدنيا �ُسروٌق 

و�إن �أظلَمِت فالّدنيا ظ������الم

سالمًا يا شآم

شعر
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تعاقرين �ملُد�مُة حاَل �ُسكِر
و�أمقُت من تخّلف حنَي قهِر
و�أ�سجُب كلَّ �سوٍت ما َعد�ها

على �أّن �لتمّرَد بع�ُض خمِر
فما ليُل �ل�سبابِة رّق نف�ساً

�إذ� مل يرت�سف من ريِق ثغر
�أرى �لأّياَم متخُر يف غياٍب

كزلز�ٍل يرّوع بيَت فقِر 
يخّلُف يف تطاولِه بنيناً
و�أفئدًة تفّرت بني نحِر
كاأّن دماَرُه يلُج �رتد�د�ً

يحثُّ �لأر�َض يف تقدمِي َنذِر
فكم �سّجت باأرو�ح �ل�سحايا

خمابُئ عوِزها..
لو كان يدري

وطفٍل قد ك�ساُه �هلُل وجهاً
يلوُذ بحملِه من غر �سرِت

يفّت�ض يف �لوجوِد غد�َة موٍت
ويهتُف بيننا قد جلَّ �أمري

�أل ليت �حلياَة تقوُد �أّماً
�إىل جرٍف تهزُّ بحبِل �سري

لعّلي ِخنَتها عند �نزياٍح
و�أجه�ست �لتو��سَل دون عذر

فيا دنيا خذيني دون رحٍم
على �أيّن �ملقيُم بكّل ُنزِر
ويا ُيتماً تكّفلني �سعيفاً

ليقطَف من �سنّي �حللِم عمري
ويجعلني بال �أدنى �سعوٍر

هِر وحيد�ً.. دومنا �أهٍل و�سِ
كاأّن �ملوت يجثو فوق رم�ٍض

لأعدَو يف �ملقابِر منذ �سغري
و�أقبُع بني �أّناِت �رتياٍب

ت�سّرين ح�سر�ً.. يا ل�سرِب
فل�ست مفارقاً �أبد�ً بالد�ً
لأّن �ل�ساَم عزٌّ يوم فخِر

لها �لأرو�ُح تلهُج يف فد�ها
 �إذ� مّرت بحالكٍة وُع�سِر
كاأّنا توءماِن فما جتّنت

على �لأخالق يف زمن �لتعّري
وح�سبي �أّنها رهُن �بتالٍء 

لفتنِة طامٍع بديار بكِر

اإىل �سورية احلبيبة مدار العروبة.
جى َه�ِمُر ُل�ّم�ي ِج�ر�َحِك ي�ا �س�اُم، �ل�دُّ

و�لأَْق�َرب�وَن �أَد�رو� �ل�َوْج�َه و��ْس�َت�رَتو�
�غ�اَر ُن��س�ور�ً ف�ي َم�و�ِجِعِهْم  ُل�ّم�ي �ل�سِّ

�أَْو، ف�اْن�ُث�ري�ِه�ْم ِب��ذ�ر�ً َي��ْزَدِه �ل�َب��َس�ُر
�ِرَحًة َوَوزِّع�ي ف�ي ُج�ي�وب �لأَْر�ِض �أَ�سْ

�َط�ِب�ُر َل�ُه�ْم، ف�م�ا ع�اَد َق�ْل�ُب �لأُمِّ َي��سْ
�ُة �لأَْم�ج��اِد َق�ْب��َض َي��ٍد وَل�ْم َت�ُع�ْد �أُمَّ

�م�اَء َت�ْع��س�ى ع�لى �جَل�اّلِد، َت�اأَْت�ِزُر َع��سْ
�أَن��ا، و�أَْن�ِت، وه�ذ� �حِل�ْب�ُر ل�ي َك�َف�ٌن

ي�ا ح�اِدَي �للَّْيِل، �أَْن�ِبْئ�ُه�ْم، �أَما �ْعَترَبو�؟!
�َح�ٌة ف�ال�ي�ا�َس�م�ي�ُن َت��و�ب��ي��ٌت ُم��َف��تَّ

و�لأَْر�ُض ُت�ْخ�ِرُج م�ا ف�ي�ه�ا وَت��ْس�َت�ِع�ُر
ُم َزْه��ر�ً ف��ي َح�د�ِئ��ِق��ِه��ا �َح �ل�دَّ َت�َف�تَّ

َخ�ُر ِل�ُت��ْل�ِه�َم �ل�َم�ْوَت �أَنَّ �ل�ُج�ْرَح ُم�دَّ

و�جُل�ْرُح ُم�ْم�َت�ِل�ٌئ َق�ْي�حاً وُه�ْم ِرَم��ٌم،
ُه�ْم َخ�َب�ُر؟ ك�و� َرَم��قاً، م�ا َه�زَّ م�ا َح�رَّ

�أَْي�َن �ل�ُع�روَب�ُة ي�ا �أَْح�ف�اَد َم�ْن َوَق�ف�و�
ُيق�اِرع�وَن َم�عاً َدْه�ر�ً، وما �ْن�َك��َس�رو�؟

ما رفَّ ِج�ْف�ٌن وُه�ْم َي�ّس�اَق�ط��وَن، وَل�ْم
�م�ا َح�َف�رو� َت�ْه�َت�زَّ خاِف�َق�ٌة ُم�ْذم�ا �ل��سَّ

�أَ ِم�ْن�ُه�ْم ُك�لُّ َم�ْن َج�ُب�ن�و� وَق�ْد َت��َب��رَّ
و�أَْن�َك�روُهْم ُقَب�ْي�َل �لَف�ْج�ِر، ما �ْنَتَظ�رو�

وُه�ْم َب�ر�ِع�ُم َف�ْج�ٍر، �أَْو �ُسَجْر�ُت َنًدى
َت�َف�تَّ�ح�و� َك�لَ�ي�ال�ي �ل�َق�ْدِر و�ْن�َت�َث�رو�

�ْب�ِح �أَْع�ُي�ُن�ُهْم َت�َع�لَّ�َق�ْت ِب�ُخ�ي�وِط �ل��سُّ
�أَْح�الُم�ُه�ْم َك�ُت�ر�ِب �ل��ّس�اِم َت�ْخ�َت�ِم�ُر

َت�َس�لَّ�ل�و�، ِخ�ْل��َس�ًة، ِم�ْن ُث�ْق�ِب ن�اِف�َذٍة
رو� َفّرو� َكما �لّريح، َخْلَف �لَغْيِم و�ْحَت�سَ

�َف�ٍة �َس�ّق�و� َل�ُه�ْم ُح�َف�ر�ً، م�ا َب�ْي�َن عا�سِ
، ِم�ْن َدْم�ٍع، ِل�َي�ْن�َه�ِم�رو�. وَب�ْي�َن َع�ْي�َن�يَّ

��ْس�ُر َدْع�ن�ي �أَْك�َت��وي �أََل�ماً �ه�ا �ل�نَّ يا �أيُّ
ما َبنْيَ َم�ْن ُهْم َغَفو� �أَْو َبنْيَ َمْن َغَدرو�

َفاأَْنَت ل ِزْلَت َت�ْح�دو يف �لَف��ساِء َل�ُه�ْم
ْم�ِض، �أَْيِقْظُهْم، َفَقْد �َسِكرو� يا ُمْلِه�َم �ل�سَّ

ل �أَْن�َت ت�وِق�ُظ�ُه�ْم، َح�ْت�ماً، ِب�اأُْغ�ِن�َي�ٍة
ِن �ْع�َت�َذرو� ول �أن�ا �َس�وَف �أَْه�دي�ِه�ْم �إِ

ُننا �سِ اُم، حَتْ �أَن��ا، و�أَْن�َت، وهذي �ل��سِّ
َف�ُر َك��س�اِح�َب�ْي�ِن وَق�ْد �أَْع�ي�اُه�م��ا �ل�سَّ

�ِة ُع�ْم�ٍر دوَن �أَْق�ِن�َع�ٍة َع�ل�ى َم�َح�طَّ
ب�ال َح�ق�اِئ�َب َن�ْم��س��ي، ُث�مَّ َن�ْن�َدِث���ُر

ُح�ه�ا ي�ا �س�اُم ُل�ّم�ي ِج�ر�حاً ل ُي�َق�رِّ
ِخْذلُنُهْم، و�ْزَرعي �لأَْعياَد، َقْد َعرَبو� !

أال ليت 
الحياة..

ْمِس يا ُمْلِهَم الشَّ



ه��ا ال��رد بناب��ه،  اإىل كل طفل��ة �سوري��ة ع�سَّ
اء احل�سار  ها القهر مبخالبه امل�سمومة جرَّ وم�سَّ
ر اإىل �سوريتن��ا احلبيب��ة...  ��دَّ واالإره��اب املُ�سَ
يف  اأ�سابه��ا  وم��ا  االأطف��ال  ب��راءة  نق��اء  اإىل 
اأه��دي ه��ذه  الزل��زال املدم��ر وقبل��ه وبع��ده 
الدفق��ة ال�سعرية ال�سعوري��ة املمزوجة بوجع 

القلب واأنني الروح...

يا طفلَة �لأحالِم يا بوَح �حلظوِظ �لعاثرْة
يا �أرجو�َن �حلارِة �حلرى تد�عْت بالأننِي على

طلوِل �لذ�كرْة
يا ب�سمة �حلّق �ملغيَّب يف �حلروب �جلائرْة

يا �ساهَد �لإثباِت عْن ع�سِر �لوحو�ِض �لغادرْة
ل تقنطي يا طفلتي.. 

ل حتزين فالعدُل يف �لأر�ِض �ندثْر
َه و�لكدْر   ل ت�سعفي.. ل تيئ�سي، َوَذِري �لتاأوَّ

ى باحلجْر ولتم�سحي �لرم�َض �ملَُدمَّ
ولرتعدي يف وجِه �أعد�ِء �لطفولِة و�لب�سْر

قويل لكّل �لأدعياِء بال تردد �أو حذْر
نحُن �لنو�ُة َوِمْن ثر�نا يطلُع �لفجُر �لأغْر

ِمْن ها هنا .. ِمْن ر�بياِت �ملجِد يف �سورية �لفينيق
يرت�سُم �لقدْر

مْن ها هنا مْن �أوغاريِت �لنوِر �ساَر �حلرُف 
حرفاً و�نت�سْر

وعلى �سفاِف ح�سارِة �لإن�ساِن �أَْنَطْقَنا �لوتْر
وحبوُب �سنبلِة �لوفاِء منْت باأر�سَي عربًة تهُب �لِعرَبْ
فاأنا ككّل �ملثخننَي مبوطني �ملنكوِب نعلُن ما ��سترْت

ِبْئ�َض �حل�سارُة �إْن تكْن معجونًة بدماِء �سعٍب 
ما �نك�سْر

يا �لز�رعوَن �ملوَت يف �أحد�ِقنا ِبْئ�َض �حل�ساُد �ملنتظْر
فاأنا �أنا �سوريُة �لأقو�ِل و�لأفعاِل �أبقى حا�سرْة

ْزٍن ماطرْة �أن�سودًة ِمْلَء �لدنا تهمي مِبُ
ت�سرتجُع �لأََلَق �ملُ�َساَدَر مْن وحو�ٍض كا�سرْة

يا �ل�سامتوَن �ل�سامتوَن �لو�جموَن بال �أثْر
هل عندكْم َجلٌَد ملعرفِة �ليقنِي بال �سجْر؟

و�أنا �ساأر�سُم �سورًة فعليًة علَّ �لقدْر
يطفي �أَُو�َْر �لناِر عْن حلِم �لب�سْر

فاأقول لالأجياِل َكْم َحْاَم �لهالُك مبوطِن
�ل�سم�ِض �مل�سيئِة و�نح�سْر

�إرهاُب كّل �لكون مل َيِئِد �لإر�دَة و�ندحْر
فلت�سمعو� ولتن�ستو�، وذرو� �أكاذيَب �لدعاِة 

وما �نت�سْر
من طفلٍة �سوريٍة �سماَء َبلَّلََها �ملطْر

و�لربُد ع�ضَّ بريقها �ملع�سوَر ِمْن �سوِء �لقمْر
َوَقَفْت بقارعِة �لطريِق ي�سعُّ ِمْن نظر�ِتها َوْهُج �ل�سرْر

هذي �أنا وعلى بر�عِم ب�سمتي كلُّ �لثمْر
تي غ�ضَّ �لقدْر هذي �أنا بطفولتي ومبولدي وبغ�سّ

َرْر ِد بالدُّ هذي �أنا �سوريُة �جَلْذِر �ملَُعمَّ
يا ز�رعّي �جلوِّ �أقمار�ً ت�سّوُر ما تو�رى يف �حلفْر

وحتا�سرون �لنا�ض يف �أنفا�ِسِهْم، بل تعبثوَن 
مبا تغطى و��سترْت

مْن بع�ِض �أحالِم �حلياِة �إذ� ت�سظى �حللُم 
يوماً و�عتكْر

؟ �أََوَمْا �أتاُكْم خمربوُكْم باحلكايا و�ل�ّسَرْ
ع �ملوَت �لزوؤ�َم وما �ندثْر عن �سرْبِ �سعٍب طوَّ

فلتوغلو� ما �ِسْئُتُم بدماِئنا ولتم�سحو� كلَّ �لأثْر
وتفننو� بخطاِبُكْم عرْبَ �ملنابر باملو�عِظ 

و�لتباهي بال�سوْر
�إجر�ُمُكْم وح�ساُرُكْم �إثٌم جتاوَز كلَّ ذنٍب يغتفْر

َتَقْر �إرهاُبُكْم بجبيِنُكْم َو�ْسٌم وفعٌل حُمْ
نا يا طفلتي... يا �أنَت يا َوَجع �لدُّ

يا كلَّ �آهاِت �ملنى
َد و�نثنى يا �سوَء �سم�ٍض ما تبدَّ

ع لل�سنا يا هم�َض �أمو�ِج �حلقيقِة تفتُح �لباَب �مل�سرَّ
يا �أقحو�َن �خلِر ناغى �ل�سو�سَن

لن نكتفي يا طفلتي بالقوِل تباً للحظوِظ �لعاثرْة

1 ـ زلزال
مل تعد يا بحر �سديقي 

كيف تظّل و�قفاً 
مبت�سماً تت�سلى مع �أمو�جك 

�لعاتية 
تلعب، �لغمي�سة، مع �لزلز�ل

ونحن قلوبنا يف �لعر�ء
تبعرث �سهقاتها يف �ملطر

عادة 
�جلار ي�ساأل عن جاره 

و�لورد ي�ساأل عن عطره 
و�لنو�فذ 

ترك�ض خلف �لأحباب
و�أنت ر�ب�ض يف �سمتك 

يف حياديتك 
 بينما �لغول ينه�ض �سحكاتنا و�سالمنا وحياتنا

يا بحر!
�أما حزنت على �لأطفال

حني مال �لدهر على تغريدها 
ووجه حار�تنا من �لقهر �سال؟ 

حرتنا 
نبكيك 

�أم نبكي علينا؟
حبيبتك وجارتك 

جابال �ملو�ساة بالربتقال خاوية 
هجرتها �لنو�ر�ض و�حلد�ئق و�لأغنيات

حتى �ملاآذن مال �سوتها 
و�ل�سالة بكت على �آياتها 

�آه يا مدينتي!
يا �أهلي!

يا �سورية!
يا وطني �ملنكوب!

�مهلنا 
ل تذرف ورقك �لأ�سفر

حتى نغطي �أ�سالءنا 
ونكفكف �أعمارنا 

ون�سرخ يف وجه �لآه
لنا �هلل 
لنا �هلل

2 ـ لحظة
حلظة 
كانت 

بيني وبني �لنهايات
حلظة

تت�سارب �لأبو�ب وتخرج عن �سمتها �ملكتبة 
و�أنا يف�سلني �سهقة 

عن �آخر �لعتبات 
ماذ� يجري؟

كيف �أفتح نافذة يف �لظالم؟
وحدي �أفج �لركام 
و�أذكر �آخر �لأ�سماء

وكم يف �لقلب من �أ�سماء
ياه 

هل �سيحق يل �أن �أغمرها 
قبل �أن تنتهي �للحظة

وت�سر �سر�ب؟
حلظة 

هي 
�أمد يدي لأُبعد �ملوت 

�أخرج 
ويف �خلارج موت 

�ل�سماء ت�سقط
و�لأر�ض تالطم بع�سها

و�لرعد يق�سف

و�لريح تلّف �لأرو�ح وتهرب
و�أنا 

�سيهرب �ملوت مني 
و�أنزل �ساحة �لعر�ك 

هي حلظة 
نعم 

كيف �أ�سف لك �أيها �لزلز�ل 
تركت ور�ئي عمري 

و�أخذت يف قلبي �لأحباب
ثم 

ثم �أغلقت �لكتاب؟

3 ـ ضاعت مني لغتي
�ساعت مني لغتي 

وعجزت عن مللمة �ل�سورة يف خميلتي
حلظات مريرة

�أطول من عمر 
و�أثقل من جبل 

و�أكرب من ذ�كرة تنزف �ل�سور 
هو زلز�ل �لأم�ض 

و�ملدينة �لر�قدة حتت �ل�سر�خ 
هي لي�ست مدينة منكوبة باجلر�ح

هي �أرو�ح تئّن بني �لنا�ض
وقلوب تخرج من �ل�سدور 

ومت�سي حتت �لركام 
هي

قمر ين�سّق �إىل ن�سفني
ن�سف من نور

ون�سف من ظالم 
هي برق يخرتق �لعظام 

ودماء ت�سيل 
ورجوع �إىل �لور�ء �ألف ميل 

وبلد يهدهد نو�حه 
و�لنو�ح عليه قليل 

زلز�ل �لأم�ض
زمن يتجعد كالورق

وبيوت حتتمي باحلنني
ذ�كرة مفتوحة على �لأمل 

وجرح يحتاج �إىل دهر 
حتى يندمل

 
4 - زلزال األمس

ل �أعرف �إذ� ما كان حقاً قد وقع 
هو كابو�ض 

 خر�فة 
 هذيان �أفقنا منه 

وعدنا �إليه 
فاأدركنا �أنه وقع

هذ� �لربد�ن
�لنائم يف �لعر�ء

وطني
 وهوؤلء

�لو�قفون يف طابور �لفجيعة
�ملرجتفون 
يف �لغفلة 

�أهلي
وتلك �لو�قفة يف �حلزن 

وترنو �إىل  
�أحالمها �ملمزقة 
وجتمع �لوجوه 

�لغائبة 
لت�سنع وطناً جمياًل

هي �أنا

 شعر:  ِرهام َأكرم ُقْنُبس

رمش الطفولة والحجر قصائد
 شعر: أنيسه عبود  شعر: د. حسن حسن 

�أَْهد�ُب َقلبي ل َتناْم
يا َقْوُم، ماذ� يف �ل�ّساآْم؟

لِزُل �أَر�َسها  َدَجِت �لزَّ
و�حُلْزُن و�ملَْوُت �لّزوؤ�ْم

�ملَْوُت َيْفَجُع َمْوِطني
و�لَق�سُر �أَ�سَبَح كاخِلياْم

ِبال�ّساِم َتبكي َورَدةٌ 
َوَكذ�َك �سوَمُر �أَْو ُهماْم

َعْت  �ُسُبُل �لأَماِن َتَقطَّ
َوَتو�َلَدْت ُغ�َس�ٌض ِج�ساْم

َرّباُه يا �أََماًل َلنا 
يا َمْن ِبَعدِلَك َلْن ُن�ساْم

ِلاْلأَْهِل �أَر�ِسْل َرحَمًة
حَتَفْظ ِعباَدَك يف �ل�ّساآْم

و�حَفْظ ِبالَد �لُعرِب ِمْن

�َسرٍّ َو�َسْيٍم �أَْو َظالْم

ماً  و��ْسِق �لِعطا�َض َتَكرُّ

هاْم بِّ و�لَغْيِث �لرِّ ِباحْلُ

خوَر �ملَْوِت َعنْ  و�رَفْع �سُ

كاْم و� حَتَت �لرُّ �أَْهٍل َق�سَ

و�حَفْظ َر�سيعاً مَلْ َيُكنْ 

ِمْن َقْبُل َقد َبلََغ �لِفطامْ 

�أَْنَت �لَعظيُم �ملُرجَتى 

الْم �أَْنَت �ملُِعزُّ و�ل�سَّ

ِمْن َبعِد َن�سِرِك ما  َلنا 

َفَرٌج �إِذ� ما �خَلطُب حاْم

بِالّشاِم َتبكي َورَدٌة

شعر
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“ر�س����يد” �س����ديق غري����ب �لأط����و�ر، قب����ل م����دة �أخربين باأن����ه طّور تقني����ة لالرحتال 
ع����رب �لزم����ن، وباأنه يجري �لتجارب وبات ي�س����تخدمها على �س����بيل �لهو�ية. مل �أتو�س����ع 
مع����ه كثر�ً نظ����ر�ً لعدم منطقية �خرت�ع كهذ� من وجهة نظ����ري، ولكني قبلت هديته، 
فق����د �أعطاين رموز�ً يكفي �أن �أ�س����عها يف خانة �أي حم����رك بحث على �لإنرتنت لتفعيل 
“و�س����يط �لزمن”، كنت �س����ارحاً يف �أفكاري قبيل �لفجر، �أ�س����ع خّطة كي �أو��س����ل در��سة 
�ملو�د، وقد تبّقى �أ�سبوعان على نهاية �متحانات �لف�سل �لأول، كنت وحدي، فزميالي 
يف غرف����ة �ل�س����كن �جلامع����ي ذهبا لدر��س����ة مادة م�س����رتكة م����ع زميل يف مبن����ى �لوحدة 
�جلامعي����ة �ملقابل����ة، وو�س����ط �أف����كاري و�أنا �أت�س����فح هاتفي �جل����و�ل �هتّز �مل����كان، مل تكن 
�ملرة �لأوىل، �أقرب �لهز�ت �لأر�سية و�أطولها ح�سل قبل �أ�سابيع حني فازت �لأرجنتني 
بكاأ�ض �لعامل 2022، ربطنا �لفوز وقتها بالأر�ض ترق�ض طرباً، ولكن �لهزة ت�س����تمر، 
وت�س����تد من دون توقف، �لزجاج ي�س����طك و�مل�س����باح يتاأرجح مينة وي�س����رة، من �ل�سمال 

�إىل �جلنوب، هذ� زلز�ل! 
�س����معت �له����رج و�ملرج و�جلميع �س����ينزل ويغ����ادر �ملبنى �لكبر، وهنا تذكرت �س����ديقي 
�إىل زمن خاٍل من  �أرحل  “ر�سيد” �لغريب �لأطو�ر و�خرت�عه، �جلو�ل بيدي، فلم ل 
هلع �لزلزل؟ و�أدخلت �لرموز يف �خلانة، وعلى �ل�سا�س����ة �خل�س����ر�ء �لتي ظهرت يجب 
�أن �أدّون رقم �لعام �لذي �ساأنتقل �إليه، كنت على عجل وفكرت يف �أن ع�سر �لنياندرتال 
هو �ملثايل، ل  ح�سارة ول �أبنية، رمبا قبائل من �إن�سان ما قبل �لتاريخ و�أر�ض ف�سيحة 
ي�س����هل فيه����ا �له����رب و�لتنق����ل، من �س����دة ��س����تعجايل و�لأر�ض تو��س����ل �لهت����ز�ز كاأنها 
�سفينة على موج م�سطرب، كتبت يف �لفر�غ “ع�سر �لنياندرتال”، �سعرت كاأين �أهبط 
�إىل �لأ�س����فل، ويف غم�س����ة ع����ني �ختف����ى �جل����و�ل، ر�أي����ت يدي مكورة على �س����كل قب�س����ة 
وكاأنن����ي �س����األكم ع����دو�ً مه����وًل، و�أنا �أقف على �أر�����ض ثابتة و�ملكان م����ن حويل طبيعة 

�سا�سعة جد�ً. 
�جل����و ب����ارد و�أن����ا مغط����ى بلفائ����ف �أرتديه����ا متكيف����اً م����ع �لطق�����ض، وم����ن بعي����د هناك 
�أ�سخا�ض، عفو�ً، هناك �أفر�د �آخرون من �إن�سان نياندرتال يبدو �أنهم من�سغلون بعملية 
�سيد ومطاردة، و�سي�سلون �إيّل حتماً بعد قليل، �أتاأمل نف�سي بهيئتي �جلديدة و�سعري 
�لطويل ووجهي �لذي �أتلّم�سه فاأ�سعر باأنه خ�سن وكبر، �أح�ض بالثقل و�أنا �أحترك… 
ما هذ�؟ �لأفر�د يرك�س����ون، يبدو �أن كائناً مفرت�س����اً يهاجمهم، هل علي �لهرب معهم؟ 
ح�سناً، ملاذ� �أنا هنا؟ من �أنا �أ�ساًل؟ وبني �لهالو�ض و�ليقظة �أتذكر باأنني “جمال” وقد 
جئت �إىل هنا بو�ساطة �آلة �لزمن هرباً من زلز�ل، �لذكريات ت�سبح م�سو�سة، ويبدو يل 
جلياً باأنني �س����اأندمج يف هذ� �لزمن و�أن�س����ى ذ�كرتي، يعاودين هلع م�سابه لهلع �لزلز�ل 
�ل����ذي هرب����ت من����ه يف حل����ب، و�أفكر: من �أي����ن يل باجلو�ل؟ �جل����و�ل �جلو�ل! �ل�سا�س����ة 
�ل�سا�س����ة! وهنا ظهرت يل �ل�سا�س����ة �خل�س����ر�ء على �لأر�ض! هل هذه تعويذة �س����حرية 
�أو طل�س����م؟ ل �أدري ولكنني من دون �إمعان يف �لتفكر �س����رخت �س����ائحاً: �س����اأرحل �إىل 
نقي�����ض ه����ذ� �لزم����ن، �أريد �لذهاب �إىل �لأبدي����ة، وكتبت يف �لفر�غ على �ل�سا�س����ة، عفو�ً، 
عل����ى �لأر�����ض كلمة “�لأبدية”، دو�ئر خ�س����ر�ء بد�أت تت�س����كل من ح����ويل، وكاأين حجر 
�أُلقي يف بحرة، ثم رحُت يف غيبوبة طويلة، �سعرت بنف�سي فيها خفيفاً كاأنني يف قطار 

يرك�ض بان�سيابية مع �نعطافات قليلة مييناً وي�سار�ً. 
��س����تيقظت و�أنا جال�ض م�س����تند�ً �إىل جذع �س����جرة، نظرت �إىل �لأعلى، �إنها �سجرة لها 
�أور�ق �س����غرة خ�س����ر�ء لمع����ة، وتت����دىل منه����ا ثم����ار ذهبية �للون ت�س����به �لرم����ان لكنه 
�أ�س����غر، و�أ�س����جار �سبيهة بها تتناثر من حويل على �أر�ض �س����ديدة �لنظافة، �ملكان يبدو 
كاأن �أحد�ً مل يطاأه من قبل، ر�ئع �إىل درجة �أنني مل �أحلظ هيئتي �حلالية وما �أرتديه، 
فق����ط رفع����ت ذر�ع����ّي ومتطيت ثم ت�س����اءلت: “من �أن����ا؟” جاءين �س����وت: “�أنت حار�ض 
حقل �لرمان �لذهبي!” وقبل �أن �أبحث عن م�سدر �ل�سوت برز �أمامي �سخ�ض، عفو�ً، 
كائ����ن �س����بيه بالإن�س����ان ولكنه م�س����يء، فغرت فمي، قبل �أن �أزد�د ده�س����ة و�أن����ا �أنظر �إىل 
ج�س����دي فاأجده م�س����يئاً هو �لآخر، ومالب�سي و�أحذيتي وحتى قبعتي �لتي رفعتها عن 
ر�أ�سي لأر�ها بر�قة متناغمة مع �لنور �سبه �لأبي�ض �لذي يحتوي على �لأج�ساد هنا! 

�س����األت هذ� �لكائن: “متى �أ�س����بحُت حار�س����اً؟ ومن �أنا �أ�س����اًل؟ ملاذ� ج�س����دي م�س����يء 
هكذ�؟” وفجاأة برز عدة �أ�س����خا�ض/ كائنات يتطلعون �إيّل باهتمام: “نحن ل نت�س����اءل 
“هل  “�أو �أج�س����ادنا حتى!” و�س����األني �أحدهم:  ع����ن �أنف�س����نا هن����ا”، “ول عن مهنتنا”، 
ت�سعر بج�سدك؟” حينها تنّبهت �إىل �أنني فعلياً ل �أ�سعر به، فهو يتحرك بخفة �سديدة 
�أخف من طر�ين د�خل �لنفق للمرة �لثانية يف طريقي �إىل هنا حيث �لأبدية، وحينها 
�أي�س����اً �س����عرت باخلوف: “�أنقذوين، �أنا خائف، هل �ساأبقى حار�ساً �أبدياً هنا؟ حلقل… 
�أ�س����تيقظ حني  �أ�س����قط يف غيبوب����ة جديدة، ولكن  م����ن �لرم����ان… �لذهب����ي؟” و�أكاد 
ي�س����األني �أحده����م: “�أل�س����ت متط����ور�ً؟ �ملتط����ورون يحلم����ون بوجودهم هنا ول ي�س����األون 
�أ�س����ئلتك لأنهم ميتلكون �إجابتها”، “ها؟ متطور… ح�س����ناً لعل �ملتطور هو �س����ديقي 
ر�سيد وميتلك �لإجابات!” و�أحدثهم عن ر�سيد �لذي �خرتع �آلة �لزمن �أو كما �سّماها 

هو “و�سيط �لزمن”. 
وح����ني يب����دو باأنه����م فهم����و� �لأمر قيل يل: “�أنت �س����ارد ي����ا �أخانا، علي����ك بالعودة �إىل 
�لأر�ض كي تتطور هناك قبل �أن ن�ستقبلك من جديد”، فرحت كثر�ً لأين �ساأتخل�ض 
من مهنة �حلر��سة �لأبدية هذه، وكنت قلقاً لأين �سمعتهم يقولون �سيئاً عن مر��سالت 
م����ع �س����كان �لرثيا للبحث يف �أمر �س����ديقي ر�س����يد، كانت حبات �لرم����ان �لذهبي تتالألأ 
�أم����ام عين����ي وه����ي �آخر م����ا ر�أيته قب����ل �أن �أغو�����ض يف مياه بحر ه����ذ� �لكوك����ب �أو �لزمن 
�لعجي����ب، و�أتنّب����ه �إىل نف�س����ي و�قف����اً �أمام باب بن����اء �لوحدة �جلامعية مم�س����كاً بجو�يل، 
ر�س����يد وزم����الء �لغرف����ة يلوحون يل كي �أن�س����م �إليه����م باجللو�ض يف �لباح����ة، يتناقلون 

�أخبار�ً عن تاأجيل �لمتحانات، و�أنا �أفكر مبا �سي�سمعه مني �سديقي ر�سيد.

هارب من الزلزال
 قصة: د. علياء الداية

  كتب: معاوية كوجان

�ل�س����اد�ض من �سباط 2023 هو �ليوم �لذي �أدركنا غاية �لإدر�ك �أننا 
مهما بلغت قو�نا من هيمنة و�سيطرة وتفوق مفتوح �لأبعاد و�أن �سرورة 
�لأح����د�ث �لت����ي يختلقها �لإن�س����ان �أو �لدول �س����احبة �لتقان����ات �خلارقة 
مبختل����ف �أنو�عه����ا يف �س����عيها �لالمبارك لو�س����ع خطٍط لبت����الع �لكون 
و�ل�س����تئثار برثو�ته وخر�ته و��س����تعباد �ل�سعوب لي�ست طوع بنانها ول 
مت�س����ي وف����ق �إر�دتها، خم�����ض و�أربعون ثانية كانت �أ�س����د �إفز�ع����اً و�إرعاباً 
من خم�ٍض و�أربعني �س����نة، �أ�سابنا فيها �لهلع و�خلوف و�جلزع من �ملوِت 
ل  ل �لبعي����د كل �لبعد عن �لتحمُّ ����م �لفظيع �لإي����الم �ملوح�ض �لتخيُّ �ملحتَّ
م����ن �أج�س����امنا �ل�س����عيفة، �س����يئان �ثن����ان �أ�س����ابهما �لزلزل����ة �حلقيقي����ة 
ن����ا �لأوىل �لتي  �لعملي����ة ل �لنظري����ة: �أوًل �أر�س����نا �حلبيب����ة �لت����ي هي �أمُّ
خلقن����ا �هلل م����ن تر�بها، ثانياً نفو�س����نا �لتي �نخلعت م����ن مكانها وقلوبنا 
�لت����ي �قتلع����ْت م����ن نياطها، حلظاٌت ماأ�س����اوية در�مي����ة ل ميكن لأي قوة 
عل����ى وج����ه �لأر�ض وعلى ت����و�يل �لأزم����ان �أن متحو ق�س����وتها وجربوتها 
وعنفه����ا م����ن دهاليز ذ�كر�تنا، �أق�س����ر فلم �س����ينيمائيٍّ در�مي ل �أت�س����ور 
وجود خمرٍج بارٍع نال ع�سرين جائزة �أو�سكار كاأح�سن خمرٍج �أن يخرجه 
ويرع����َب بثو�ني����ه �خلم�����ض و�لأربع����ني و�أن يحدث يف نفو�ض �مل�س����اهدين 
خوفاً باهظاً وهلعاً �س����ديد �لعمق ورَهباً عمالق �حلجم، يف ثو�ٍن عرفنا 
�أنن����ا �أ�س����غر من �ل����ذرة يف قدرتنا على تخيل فك����رة �جتياح �ملوت �ملفاجئ 
لن����ا وفقد�نن����ا حيو�تن����ا وممتلكاتن����ا و�أرو�حنا و�أ�س����رنا ومنازلن����ا ودنيانا 
ته����ا، يف ه����ذه �لثو�ين تفجرْت م�س����اعر �لأبوة و�لأخ����وة و�لبنّوة، �أية  برمَّ
مع����اٍن وع����رب و�أبع����اٍد ميك����ن �أن ن�ستخل�س����ها له����ذه �لتجرب����ة ب����ل �ملحن����ة 
بل����َه �ملاأ�س����اة �لإن�س����انية �لت����ي َفَجاأَتن����ا بق�س����وتها وجربوته����ا، مل����اذ� هَبْبن����ا 
ل�س����م �أطفالن����ا ونح����ن ن�س����يح )�هلل �أكرب ف����اهلل خٌر حافظ����اً وهو �أرحم 
�لر�حم����ني.. يا �هلل..( باأ�س����و�ٍت �س����ديدة �لرتف����اع و�لرتي����اع؟ �إنها �أيها 
�لأع����ز�ء �لأب����وة و�لأموم����ة �حلقيقيت����ان، �أن من����وت متمع����ني كالباق����ة 
ونح����ن ن�س����م �أبناءن����ا �ل�س����غار �أم����ر يوؤك����د �ملع����اين �حلقيقي����ة لالأمومة 
و�لأبوة، ل يريد �أي فرد من �لأ�س����رة �أن ينجو بنف�س����ه بل يوؤثر �أن ميوت 
هو و�أ�سرته جمعاء لئال ينفطر قلبه على من �سيفقد من �أفر�د �أ�سرته، 
ه����ذ� ُبعٌد �أول ومعًنى �أول لتجربة زلز�ل �س����باط �ملرعب، ترُك كل �س����يٍء 
منلك����ه م����ن ماٍل ونحوه و�لقفز للنجاة من �ملوت، مع دو�م حر�س����نا على 
نزع����ة �لتملك و�لقتناء ونحن منار�ض يف �أماٍن حياتنا ون�س����عى للك�س����ب 
بط����رٍق خمتلف����ة، �لنا�����ض ُهرعت للخروج م����ن منازلهم وترك����و� �لذهب 
و�لأملا�����ض و�لأم����و�ل و�لتح����ف وكل م����ا غ����ال وع����ال قيم����ًة وثمن����اً، فق����ط 

لبلوغ �لنجاة من �ملوت �لأكيد هدماً وموتاً بطيئاً حتت �أثقال �لأنقا�ض 
م����ع �ليق����ني بدنوِّ �مل����وت بني حلظ����ة و�أخرى، هذ� ُبع����ٌد ث����اٍن ومعًنى ثاٍن 
ن�ستخل�س����ه لهذه �مل�س����يبة �لرهيبة �لتي ع�س����ناها جميعاً، فقد�ن �ملنزل 
و�مل����اأوى �ل����ذي تتوف����ر فيه دعائ����م �حلياة من مفرو�س����ات وو�س����ائل �إنارة 
وم����اأكل وم�س����رب وتدفئ����ة و�لت�س����رد يف �ملتاه����ات وفقد�ن م����ن نحب من 
�لأبن����اء و�لإخ����و�ن و�لأخو�ت مبا ُيفقد ��س����تمر�َر �حلياة معناه و�لإمياُن 
بعدم جدوى �لبقاء بعد �لو�سول �إىل هذ� �ل�سعور �لبالغ �لإيالم ميكن 
�أن ن�ستخل�س����ه له����ذه �لنكب����ة �لتي بالغ����ت يف �إرهابنا و�إرعابنا و�إ�س����ابتنا 
ه����اب �لذي ما نز�ل ن�س����عر به يف حركاتنا و�س����كناتنا مبجرد �أن  ب����د�ء �لرُّ
ُيفت����ح �أمامن����ا حديٌث عن زلز�ل �س����باط �لرهيب، تال�س����ي �س����عور �لأمان 
تنا للن����وم و�ندلع ن����ار �خلوف من  و�لطماأنين����ة ل����دى خلودن����ا �إىل �أ�س����رَّ
ه����ز�ٍت زلز�لي����ة ق����د تفاجئنا ونحن ني����ام وُكرهنا للغ����رف �أو �ملنازل �لتي 
كنا نياماً فيها عند حدوث �لزلزلة، �لأحالم �ملوح�سة �لتي نعي�سها �آناء 
نومن����ا منذ حدوث �لزلزلة حتى �لآن و��ست�س����عار �لأح����ز�ن و�لآلم �لتي 
نر�ه����ا يف عي����ون �أه����ايل �ل�س����حايا �لذين �س����حقهم �لزلز�ل �س����و�ء �أكانو� 
�أف����ر�د�ً �أم �أُ�َس����ر�ً كاملة و�أولئ����ك �لذين باتو� بغر ماأوى ت�س����لخ جلودهم 
�س����ياط �لربد �ل�سديد ويهد ج�سومهم �لتعب و�جلوع و�ملر�رة و�لتح�سر 
عل����ى م����ا فق����دو� مل����ا َدَهمن����ا، �إ�س����ر�ر �لفا�س����دين مم����ن ماتت �س����مائرهم 
على ف�س����ادهم و�إعر��س����هم عن �لعتبار مبا حدث و�غتنامهم �لفر�س����ة 
�ل�س����انحة لي�س����تمرو� يف ممار�ستهم �س����لوكاتهم �لدنيئة �لرديئة �لب�سعة 
كبع�����ض �أولئ����ك �لذي����ن �ئُتمنو� على �مل�س����اجد �أو �جلمعي����ات �خلرية �أو 
�ملنظم����ات �لإن�س����انية �إذ �س����ارعو� �ىل �س����رقة �لإعان����ات و�لتربع����ات �لتي 
و�س����لت لُتوزَّع على �ملنكوبني ممن �أ�سابهم �ل�سرُّ يف �أهليهم �أو منازلهم 

�أو عافيتهم.
كتب����ُت ه����ذه �ل�س����طور �أيه����ا �لأحّبة و�أن����ا يف حاٍل من �حلزن و�لتح�س����ر 
و�لتاأ�س����ف و�لأمل عل����ى م����ا �أ�س����ابنا م����ن حمن����ة ل ميك����ن �أن ي�س����مو �إىل 
م�س����توى فد�حته����ا �أي بي����ان �أو ف�س����احة �أو فك����ٍر وق����د فق����دُت �ل�س����عور 
بالأمان وما �أز�ل متوّج�ساً وحزيناً على فقد�ن �سديٍق حميٍم يل طمرته 
�لأنقا�����ض يف زل����ز�ل تركي����ا وُحرم����ت �أن �أكون قريباً م����ن جثمانه لأقبله 
ى و�أن �أحمل جثمانه  و�أودعه و�أذرف دموعي �ل�س����اخنات عليه وهو م�سجًّ
�إىل مث����و�ه �لأخر و�أن �أ�ْس����ِلمه بنف�س����ي ق����رَبُه م�س����تودعاً �لبارئ �حلكيم 
�إي����اه فتق����رَّ عين����ي باأين �أدي����ُت و�جبي جتاه �س����ديقي و�أ�س����ديت بع�ض ما 

ُيوؤدى �إز�ء من حم�سني نبلَه وغمرين بوفائه، فهل من معترب؟

زلزال شباط: صور وأبعاد
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يت�سلل �لربد من حتت �لأغطية كل�ض حمرتف، 
�أحاول �للت�ساق بلبنى ومنحها �لدفء، لكن عبثاً، ل ميكن جل�سدي منح 

طاقته �إل ملن �أ�سرت �لروح.
�أتاأمل زوجتي �خلم�سينية، �أي ذنب �رتكبته �سوى �رتباطها باأول من طرق 
بابها، لكني مل �أطرقه يوماً، بل كانت طرقات خالتي هي من �أقلقت ر�حتي 
�إىل �لأبد و�أيقظت �أمي على �سرورة تزويجي قبل �سفري، لرتبطني بالبلد 
وترغمني على �لعودة �إليها بعد �إنهاء در��س���تي يف �لغرب، فتلك �ل�س���قر�و�ت 
ل���ن يرتك���ن يف ر�أ�س���ي عق���اًل يفك���ر بالإي���اب، �أع���ود لأتاأمل زوجت���ي حماوًل 

��ستذكار تفا�سيل زفاٍف، حاولنا �أن منثل فيه دور �ل�سعيدين وف�سلنا.
ل ميكنني لومها، �إن كنت �أنا �ملعيد �ملوفد لنيل �سهادة �لدكتور�ه، مل �أقدر 

على رف�ض �لرتباط بقريبتي �لب�سيطة.
 وقفت �أتاأمل مطر �س���باط وقد �ن�س���دل �س���تائر من نور على نافذة �لليل، 
فتحت جو�يل... �إنها ر�سالة من رمي: بايل م�سغول... ل ميكنني �لنوم، �إن 

كنت بخر �أعلمني فقط ليطمئن قلبي. 
ما بالك يا رمي... ثالثة �أيام و�أنت ت�ستيقظني يف �لوقت ذ�ته مذعورة، ل 

ميكنني �أن �أفهم حّب �مر�أة �سابة مثلك لعجوز مثلي.
نع���م، �أ�س���عر بانقبا�ض، هذي �حلي���اة مقيتة، يكبلني �س���عوري بالعجز عن 
�إعال���ة �أبنائ���ي ورغبته���م يف �لهجرة، كي���ف �أتيت �أنت ي���ا رمي؟ فلّونت حياتي 
�ملظلمة باألو�ن �لفرح، �أحاول �لكتابة �إليك فتخونني �لكلمات، ماذ� �ساأكتب؟ 
ومباذ� �س���اأعدك؟ �أعلم �أنك ل تطالبينني ب�س���يء، لكني �أ�سعر باخلجل �أمام 
�س���يل حمبتك �جلارف، �س���اأكتفي بر�س���الة �س���غرة: �أنا بخر، كوين بخر، 

تقف رمي على حدود �لوجع، ترتقب و�سول �إ�سعار �حلياة منه.
تعيد قر�ءة �لر�سالة ع�سرين مرة، تبكي، حتت�سن جو�لها وتغفو، ترت�ءى 
له���ا حياته���ا يف حل���ٍم غريب، جتد نف�س���ها مول���ودة يف ثوب زف���اف، تغفو �إىل 
جانبه يف م�ست�س���فى، ج�س���ده �ل�سعيف مو�س���ول �إىل �أجهزة كثرة، تبكي... 
تخ���رج م���ن مهدها لتغدو طبيب���ة، تقرتب منه، حتاول �إيقاظ���ه، تقبله على 

جبينه قبلة �حلياة.
ل ميك���ن �أن حتي���ا م���ن دون���ه، �إن���ه �أمله���ا، �لوحي���د �ل���ذي وثق���ت ب���ه بع���د 

�نف�سالها عن زوٍج خانها لأنها عاقر، وهو يريد لن�سله �لننت �أن يتكاثر. 
دقائ���ق م���رت، و�نتف�س���ت هو�ج�س���ها، كان���ت ي���ٌد م���ا تهزها....��س���تيقظت 
برعٍب، كل �س���يء يدور من حولها، �جلدر�ن تطبق عليها، �ل�س���رير يتاأرجح، 

�أ�سو�ت تك�سر زجاج، �سر�خ، ثم ما�ض كهربائي وحريق.
)هل هذ� كابو�ُض كل ليلة، يا رب؟ �أريتنا قوتك فاأرنا مغفرتك(

�زد�دت �له���ز�ت ق���وًة، وب���د�أ كل �س���يء يتهاوى، رك�س���ت ب�س���رعة �إىل غرفة 
�سقيقاتها... مل ت�سل �إليهن، ثمة زمن توقف فجاأة بينهن.

عاد حممد �إىل فر��سه، �أر�د �أن ي�سّم زوجته ويحّدثها، لكنه عجز، �أر�د... 
�أن يريح ر�أ�سه �ملثقل بهو�ج�ض على كتٍف �آمنة، لكن كتف �لليل �هتزت، ظن 
�أنه يهلو�ض، لول م�سابيح متدلية من �ل�سقف �سقطت على �لأغطية، هوى 

�ل�سقف، كما �ملر�يا ، �لنو�فذ، �لألعاب �لقدمية، �ل�سور، �لأحالم.
مرت دقيقة.. �أو رمبا عمر... ل يعرف... كانت �أ�سو�ت مرعبة تخرج من 
جوف �لأر�ض وتبتلع �أنفا�سه، بكاء �لأطفال يزد�د، �ل�سرخات ترتدد من كل 

جهة: زلز�ل. ننا يا رب.. 
�أن���ت �لآن ي���ا رمي؟ مل ل تر��س���لينني،  �أي���ن  )م���ا �أب�س���ع ه���ذ� �لكابو����ض! 

ليوقظني �إ�سعار ر�سالتك!(
تهّزه زوجته: �نه�ض، يا �أبا ح�سن! �أرجوك رد علّي.

_�إنه كابو�ض لعني، �أ�ستغفر �هلل.
*��س���تيقظ، �إنه حقيقة... لقد حدثت هزة �أر�س���ية، بل رمبا زلز�ل مدمر، 

�نظر حولك، لقد غبَت عن �لوعي لفرتة.
فتح���ت عين���ي لأتاأم���ل �مل���ر�أة �لقوي���ة �أمام���ي، كان���ت تغطين���ي بج�س���دها 
حماول���ًة حمايت���ي، نظ���رت حويل، مل �أع���رف �أين �أنا؟ حاول���ت �لنهو�ض، مل 
يكن ذلك متاحاً، فن�س���ف ج�س���دها يغطيني ون�س���فه عالق حتت جد�ر، كما 

هي حال �ساقي.
نع���م، �إنه زلز�ل، لقد هوى �لبناء دفعة و�حدة، مل ي�س���تغرق �لأمر دقيقة، 
ب���د�أت �ألتق���ط �لتفا�س���يل، �أح���اول حتدي���د موقعي، لأ�س���توعب ما يح�س���ل، 

�لغريب �أنني كنت م�ست�س���لماً لزوجتي مثل طفل يتلقى 
تعليمات �أمه، �أهز ر�أ�سي مو�فقاً على �أي �سيء.

ب���د�أت ت���ردد �لأدعي���ة، تتل���و م���ا حفظت���ه م���ن ق���ر�آن، 
�أده�ستني قدرتها على �ل�ستذكار.

�أ�س���مع  �أف���كاري،  �سل�س���لة  تقط���ع  �جل���ر�ن  �أ�س���و�ت 
�لتاأوهات و�ل�ستغاثات.

�نتبه���ت �إىل ب���رودة ج�س���د لبن���ى �ل���ذي مل يك���ن يوم���اً 
مال�سقاً يل كما �لآن.

لأحت�س���نها،  �لوق���ت  ح���ان  باأن���ه  �س���عرت  م���رة  ولأول 
ففعلت، ومتتمت: �هدئي، �ست�سل �لنجدة �إلينا.

لك���ن يب���دو �أن ه���ذ� �ل���دور ل يليق ب���ي، فلم �أك���د �أنهي 
كالم���ي، حت���ى حدث���ت ه���زة �رتد�دية بعرثت تفا�س���يلنا 
�إىل م�س���توى �أدن���ى، �س���عرت باأمٍل يف �س���اقي �لتي حتررت 

بتاأثر �لهزة �لثانية.
)لبنى... �أين �أنت؟(

_�آخ... لقد علقت حتت �حلجارة... �ساعدين.
تتبعت م�س���در �ل�س���وت �ملنبع���ث من �لأ�س���فل، حاولت 
�لو�س���ول �إليها عبثاً، تلم�س���ت �س���اقي، كان �جلرح بليغاً، 
م���ددت ي���دي باجتاهه���ا بالكاد مل�س���ت �أ�س���ابعها، فتحرك 

�لركام، عال �سوتها: ل تتحرك، �بَق ثابتاً.
 �س���عرت بالعجز، �أي �ختبار ت�س���عنا فيه يا رب... نحن 

�سعفاء �أمام جربوتك.
فج���اأة ي���رن هاتٌف، �أمد ي���دي �إىل جيبي، �أخ���رج جهاز�ً 
تعّلق���ت ب���ه يف �ل�س���نو�ت �لأخ���رة، ل بد �أنه���ا رمي... بال 

�سك هي...
_ �آ���خ يا رمي... 

*بابا...هذه �أنا، طمني عنكما.
_ روؤى...حبيبتي....نح���ن بخ���ر، لكنن���ا عالق���ان يف 

�حلطام.
*هل �أ�سابكما مكروه؟

_ نحن بخر، �أخربيني عنكم.
*نحن بخر... مل يحدث �أذى يف �جلبل، ليتك و�فقت 

على مر�فقتنا، لكنا باأمان، �أعطني �أمي لأحدثها.
_ و�لدت���ك بعي���دة عن���ي قلي���اًل،...ل تبكي.. �س���نكون 

بخر.
****

م�س���ى �لوق���ت بطيئ���اً، وب���د�أت �أ�س���و�ت �مل�س���ابني تت�س���اءل، كاأمنا عجزت 
�حلناجر عن �لتعبر.

مل تت�س���ل رمي، مل ترد.. �أر�س���ل �إليها يرجوها لتفعل... �س���ار ينّقل نظره 
بني زوجة عالقة يف �لركام، وخيال حبيبة عالقة يف �ملجهول.

بد�أت عمليات �لإنقاذ، لكنها كانت بطيئة ب�سبب خطورة �لو�سع.
حل �لليل �س���ريعاً، و�س���ار �لربد �أكرث جر�أة من ذي قبل، يدخل بو�س���وح، 

ي�سرق ما �ساء له من �أرو�ح و�آمال.
كان���ت لبن���ى تغيب ع���ن �لوعي، ثم تعود لت�س���لي، حتاول �لتما�س���ك لأجل 
زوجه���ا �ملنه���ار، وب���د�أ جو�رهم من �ملنكوب���ني يفقدون حياتهم قبل و�س���ول 

�لنجدة.
_ �أم ح�سن... ردي علّي.

* �أنا بخر.
_�أعلم، لطاملا كنت �مر�أًة قوية وحتّملت.

* �أعلم.
_ ماذ� تعلمني؟
* ما تريد قوله.

_ ماذ� تق�سدين؟
*�حل���ب مث���ل �لن���ور ل ميك���ن �إخف���اوؤه، ف���اإن حاولنا �إخم���اد وهج���ه، هّزنا 

كزلز�ل مدّمٍر؛ لذ� وجب �لتعامل معه بحذر ل �لهروب منه، لأنه قدر. 
تاأم���ل زوجت���ه �لتي �أخربت���ه �أنها تدرك م�س���اعره، ول تلومه، لأن ذلك مل 

يكن خياره.
كان يتع���رف �إليها مدد�ً، لي���زد�د �إعجاباً بها وخجاًل منها، فال تزد�د �إل 

دعماً له وتهويناً عليه.
تع���ّرى م���ن قناع���ه وب���د�أ يبك���ي، ويحدثه���ا ع���ن خوف���ه، م���دت �أ�س���ابعها 
باجتاه���ه... بالكاد لم�س���ته، لكنه �س���عر بدفئها وهي تبك���ي معه، حتاول بث 

�لأمل يف نف�سه بلقاء رمي.
عندم���ا رف���ع رجال �لإنق���اذ كومة �ل���ركام، وجدو� �أ�س���ابع يدين ممتدتني 
نح���و بع�س���هما، يف�س���لهما م���رت، رفعو� �س���احبي �ليدين، كانت جث���ة �مر�أة 
خم�س���ينية ب���اردة، وج�س���د بال���كاد يتنف����ض �س���احبه ويتمت���م: لبن���ى حتملي 

قلياًل.
كان �لرج���ال يرفع���ون �مل�س���اب وهم يك���رّبون ويهللون بهذ� �لن�س���ر، وقد 

عرثو� على ناٍج يف بناء منهار منذ يومني.
بعد �أيام، كانت روؤى و�سقيقاها �إىل جانب و�لدهم، وهو ي�سع �لورود على 
ق���ربي �ملر�أت���ني �لوحيدت���ني �للتني �أحبهم���ا يف حياته، ويتلو �س���الًة غريبة 

�أ�سبه بحديث �أ�سباح.

 كتبت: نور نديم عمران
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�لكارث����ة �أعظ����م م����ن �أن �أع����رب عنه����ا لكنن����ي �أروي ما حدث مع����ي متاماً، 
يف �ل�س����باح وقبل �لفجر �س����عرت �أن �س����ريري يهتز بعنف، ظننت �أنها هزة 
�أر�س����ية عادي����ة وقد م����ررت بتجربتها مر�ت على مدى �س����نيني �ل�٧٥، لكن 

هذه �ملرة مل تكن عادية كانت �أقوى ومدتها �أطول.
بع����د �له����دوء �لن�س����بي نه�س����ت لأطمئ����ن عل����ى �جل����ر�ن �لذي����ن ع����ال 
�س����ر�خهم، ب����كل هدوء ناديت جار�ت����ي للدخول �إىل بيت����ي لأنه يف �لطابق 
�لأر�س����ي ومل يت�س����دع �حلمد هلل، ورغم تكر�ر �لهز�ت �لرتد�دية ل �أدري 
كي����ف �أعط����اين �ل����رب هذه �لق����وة وكاأنني حت����ت �أثر تخدير لك����ن �إيجابي، 

و�أعددت لهن �لقهوة و�سربناها معاً؟
ب����د�أن باحلدي����ث ع����ن حالت �خل����وف و�رجت����اج �لأبني����ة وما �س����قط من 
�أ�سياء على �لأر�ض ومن �ل�سرفات، رحنا نت�سفح �أخبار �لبلد، لكنني بد�أت 

�أت�سل بالأهل لأطمئن عنهم. 
�س����حيح �أن �أهل����ي جميع����اً بخ����ر وجار�ت����ي وعائالته����م بخ����ر لك����ن م����ا 

�ساهدته يف �ل�سباح كان يدمي �لقلب. 
بنايات حديثة منهارة على �س����كانها طرقات تف�س����خت وغرق �ل�سرفي�ض 
م����ع �لركاب �لعمال �لذين يذهبون لرزقهم يف هذ� �لوقت غرق بل �نزلق 

يف �ل�سق �لذي �أحدثه �لزلز�ل خلف بيتي.
يا �هلل �لطف بعبادك.

ح����ني �أردت �أن �أتق�س����ى يف �أماك����ن �لنهي����ار�ت رغم �ل����ربد و�ملطر منعني 
�لرجال من �لقرت�ب! لي�ض يل �أحد هنا ولكنهم �أبناء بلدي!

كان �لرجال يحفرون مبعاول وبع�سهم باأيديهم يرفعون كتل �لأ�سمنت 
ليخرجو� �أهلهم ومل ينتظرو� و�سول �لر�فعات و�لتجهيز�ت وهم ينادون 
�أهلهم من حتت �لأنقا�ض، �أح�س�س����ت بدو�ر له����ول �لفاجعة فاآثرت �لعودة 
�إىل بيت����ي لأنن����ي ل �أ�س����تطيع �أن �أقدم �أي عون �إل م����ا ميكنني تدبره من 

مالب�ض وبع�ض �ملوؤونة. 
�مل�ساب كبر، �ساعت �لب�سمة وحفرت وجعاً يف قلوبنا جميعاً.

ونبق����ى نت�س����اءل: كيف �أن �لأبني����ة �لقدمية �س����مدت، و�لأبنية �حلديثة 
�سقطت؟

كيف مل نكن ن�س����تعد لكو�رث �لطبيعة؟ �س����حيح �أن �سنو�ت �لظلم �لذي 
عانين����اه م����ن دول �لع����امل لك����ن كان يج����ب توخي �حلذر وتدب����ر وتدريب 

هيئات ومنظمات حملية حلدث هكذ�.
هناك ف�ساد نخر يف كل مكان وظهر �ليوم جلياً �إىل حد يجب �ملحا�سبة، 

وكفى.
�سار لقبنا مدوياً.. منطقة منكوبة!

)قدرنا أننا خلقنا في 
وسط العالم(

ث����م..، تلمع �لأ�س����و�ت �لربيئة بني �لركام، ومتتد �لأيادي لنت�س����ال �لأحياء 
من بني �حلجارة و�لغبار و�ملطر و�ملاء �ملت�س����رب من �لأنابيب �ملك�س����ورة و�أ�سياخ 
�حلدي����د و�لبقاي����ا، وتتد�فع �جلموع لتنقذ �لعالقني، وكلما خرج حيٌّ من ميت 
توج����ت �لوج����وه �بت�س����امة �أجم����ل بكثر م����ن �بت�س����امة »�ملونالي����ز�«، وتاأرجحت 
�لدم����وع مع �لبت�س����امات، وتفاءل����ت �لأيادي و�لآلت مبزيد م����ن �إنقاذ �لأحياء 
�لذين ظهرت بينهم فتاة حت�س����ن �أختها لتحميها من �س����قوط �حلجارة، بينما 

تظهر يف مكان �آخر مولودة حية ما ز�ل حبل �ل�سرة يربطها باأمها �مليتة. 
تتد�خ����ل �هت����ز�ز�ت �لزلز�ل �لقم����ري مع زقزق����ة �لأرو�ح يف كل مكان، وترجّت 
�لأر�����ض رّجتها �لكربى، فاأ�س����ّمي ب����اهلل و�أحوقل و�أنا �أ�س����تيقظ يف تلك �للحظة 
�ملدّم����رة مبتهل����ة: ي����ا �هلل �أريد �أن �أع����ود للحلم كي �أتابع روؤي����ة �أمي رحمها �هلل، 

مت�سائلة: ملاذ� ��ستيقظت �لآن؟ 
ث����و�ٍن، و�أ�س����عر بتل����ك �لرجتاج����ة و�أنا عل����ى �س����ريري و�لرثي����ا تتاأرجح فوقي 
و�أن����ا �أتاأرج����ح م����ع �لرجف����ة �لت����ي تدع����و �هلل �أن يتلّطف بنا، و�س����وت ت�س����دعات 
قلب����ي يلتحم بت�س����دعات �جلدر�ن و�لنك�س����ار�ت �لزجاجي����ة و�حلركة �لغريبة 
بينم����ا تتكاثف زقزق����ات �لأرو�ح حول �آخر �لليل ومطالع �لفجر، لن�س����عر باأنها 

�ل�سيحة �أو �لو�قعة �أو �لر�جفة �أو نفخة �ل�سْور. 
مل يكن وعينا جاهز�ً ل�س����تقبال هذه �ل�س����دمة �لتي خّلفت يف كل منا زلزل 
نف�س����ية �أي�س����اً، لكن ثقتنا باهلل �أكرب، فاحت�س����ننا برحمته �لو��سعة، و��ستطعنا 
بف�سله �أن ن�ستوعب بالتدريج �أنها هزة �أر�سية، وبد�أت بانت�سال �آلمي وج�سدي 
لعلني �أ�ستطيع �لوقوف، وتاأججت حركة غريبة يف بنايتنا و�سمعت طرقاً على 
باب �لبيت، وكان �لهول يفتح معي �لباب لأ�سمع �سيحات �جلر�ن �ملذعورين: 

هيا لنخرج..زلز�ل..يا �هلل.. 
�لدموع و�ل�س����يحات و�لذعر و�ل�سدمات بني حرب وزلز�ل ترك�ض معنا �إىل 
�ل�س����ارع �لذي ما �إن وطاأته �أقد�منا، حتى لحظنا يف هذ� �لعتم حجارة �لأبنية 
�ملت�ساقطة �لتي تت�ساقط مع �أ�سرطة �لكهرباء و�لعو�ميد و�لالفتات، كل �سيء 
يت�س����اقط مع �ل�سر�خ �ملهلوع و�ل�سيحة �جلماعية �أمام �سهيد كان بائعاً جو�ًل 
يف حّين����ا يدع����ى �أب����و علي، لكنني ل �أع����رف كيف مل �أره و�أنا �أم�س����ي مع �جلموع 
�إىل �أقرب �ساحة يف �ملنطقة، ول �أعرف كيف �أم�سي؟ و�أين �أ�سع �أقد�مي؟ وكنت 
مذهول����ة من �مل�س����هد �لذي جتّمع فيه �س����كان منطقتنا كم����ا جتّمع �أهايل حلب 
يف كل مكان، وما ز�لت �لأر�ض تخ�سع لربها ونرجتف معها بال وعي ول �إدر�ك 

لتلك �للحظة �ملتخمة باملطر و�ملفاجاآت. 
وكان �أن ن�س����يت هاتف����ي �ملتح����رك، حينه����ا �زد�د �رتباكي، ومل �أج����د مفر�ً من 
�لعودة �إىل �لبيت مع بع�ض �لعائدين لل�سرور�ت �لق�سوى، فمن �جلر�ن من 
ن�س����ي هاتفه �أي�س����اً، ومنهم من مل يغلق باب بيته، �أّما بع�ض �لن�س����اء فخرجن 
ع، بينما هناك من يت�سّند  باأغطية �ل�س����الة، وبع�سهن حتملن �أطفالهن �لر�سّ
عل����ى عكازي����ن لينج����و ببطء فتمت����د له �لأيادي للم�س����اعدة، و�آخرون مي�س����ون 
م����ع �لكر��س����ي �ملتحركة مبختل����ف �لأعمار، فيتهاف����ت �مل�س����اعدون رغم �لرعب 

�مل�سرتك كما يتهافت �ملطر و�لربد �لقار�ض و�لهتز�ز�ت على �جلميع. 
�لوج����وه حت����دق يف �لوج����وه، و�لقل����وب ت�س����ّبح، و�لأرو�ح تبته����ل، و�هلل ير�س����ل 
رحماته فتطمئن �لقلوب، وتنظر �إىل �ل�سماء وهي تفتح �أبو�بها للنا�ض �لذين 
ع����دُت �إليه����م، و�إذ بهاتف����ي ي����رن لت�س����األ عني �أخت����ي، بينما كنت خ����ارج �لتغطية 
كلم����ا �ت�س����ل �أخي وعائلته بي، وتذكرت �أن �أرف����ع �ملظلة لأغطي بها من حويل، 
ورك�س����ت مل�س����اعدة عجوز يخطو بو�س����اطة جهاز �مل�س����ي، وكنت �أت�س����اءل ب�سوت 

مرتفع: �أين �جلهات �ملعنية؟ ماذ� يحدث يا �هلل؟ 
بعد فرتة بد�أت �س����يار�ت �جلهات �مل�س����وؤولة حت�س����ر، لكنها �إىل �أين مت�سي يا 
�هلل؟ كلما مرت �سيارة جلهة معنية �أ�سرت بيدي لتقف لأ�ساألها: ماذ� يحدث؟ 
ماذ� علينا �أن نفعل؟ توقعت �أننا م�س����تعدون لإد�رة �لكارثة �لطبيعية، لكّن �أياً 

منها مل يلتفت لإ�سارتي ول للنا�ض �ملزدحمة يف �سو�رع حلب! 
ت�س����ّجر �لذه����ول يف كل م����كان، متام����اً، مث����ل �لري����اح �لت����ي �أف����ردت �أغ�س����انها 
عل����ى �ملب����اين وجذبت معها �ل�س����كان و�لنا�ض و�لأ�س����ياء �ملت�س����اقطة �إىل �لأر�ض، 
فاختلط����ت �ل�س����ور و�لأح����د�ث و�لكو�بي�����ض و�لآلم و�لأح����الم م����ع �حلج����ارة 
وفتاتها وزفت �ل�س����و�رع �ملتباعد و�لهول و�جلر�ح و�لذ�كرة و�لأزمنة و�مل�ساهد 
و�س����مائر �لق�س����ة، فال �أحد يعي ليعرف كيف يت�س����رف، ومل ند من �جلهات 
�مل�س����وؤولة �أي����ة �س����يار�ت تذي����ع مبيكرفوناتها �لطماأنين����ة و�لتعليم����ات �لالزمة 
وكيفي����ة �لت�س����رف و�إمكاني����ة �مل�س����اعدة، عجب����اً، ملاذ� لي�����ض لدينا كيفي����ة لإد�رة 

�لأزمات؟ 
�أت�س����اءل ب�س����وت مرتفع، ويوؤيدين من حويل، ويرن هاتفي لتخربين �أختي 
باأنه����ا قادم����ة �إيّل، لكنن����ي مل����اذ� ل �أجدين؟ ملاذ� ل �أجد طريقة مل�س����اعدة نف�س����ي 
و�لآخري����ن؟ ملاذ� عجزت �جلهات عن كل �س����يء حلظتها؟ موقنة باأن لطف �هلل 

ل يتخّلى عنا بل يتجّلى. 
حّلقْت �سرختي يف �لأعايل لت�سبق �سرخة لوحة »�دفارد مونك« �إىل �ل�سماء 

لتنق����ذ �لأر�����ض و�أهله����ا م����ن ه����ذه �لآلم: يا �هلل، �س����رختي حتّلق مع �س����رخات 
�لنا�ض يف هذ� �لف�س����اء �خلايل من �حلمامات و�لطيور و�لع�س����افر و�لقطط، 

�خلايل �إّل من رحمة �هلل. 
ب����ني �س����رخة وذه����ول، وب����ال �س����عور، �أر�ين �أقّب����ل �أخت����ي وكاأنن����ي مل �أرها منذ 
مالي����ني �ل�س����نني، فت�س����مني بحنانه����ا و�أجل�����ض مع عائلته����ا يف �س����يارة ما غر 
م�س����دقني م����ا حدث ويح����دث، لكننا جميع����اً كنا وم����ا زلنا نحمد �هلل، و�أت�س����ل 
بجار�تي لأطمئن عليهن وعائالتهن، و�أت�سل باأهلي، ويت�سل بي �أهلي ومعاريف 
د�خل �س����ورية وخارجها، وكم كان حنوناً وحزيناً �ت�سال ولدي حفظه �هلل وهو 
يطمئن ويدعو �هلل، وكم كان مطمئناً �ت�سال �لدكتور حممد �حلور�ين رئي�ض 
�حت����اد �لكت����اب �لعرب بنا، ورغم كل هذ� �لذهول �لطويل �لذي بد� كاألف �س����نة 
مما تعّدون لحظت كيف تتاألق �ملحبة مع خطوط �لفجر �لأوىل لذ�ك �ليوم، 

لتكون باباً جديد�ً يف حلب، مثل باب �ل�سرب. 
»باب �ملحبة« عتيق يف �س����ورية ومفتوح بني �لأر�ض و�ل�سماء و�ل�سعب �لطيب 
�ملتعا�س����د يف �حلياة و�ملمات، و�ملحبة نعمة م�س����يئة نحمد �هلل عليها، فاجلميع 
يوؤث����ر �جلميع ويتهافت للم�س����اعدة و�لطمئنان، ويعالج �لو�س����ع بني �س����دمة 

و�سدمة وهو موقن با�سربو� و�سابرو�. 
لق����د ت����دىّل �س����رب حل����ب م����ن قلعته����ا و�أبنيته����ا �لأثري����ة و�حلديث����ة وقل����وب 
�س����اكنيها لي�س����ر باباً جديد�ً م�س����افاً لأبو�بها �أ�س����ّميه »باب �ل�س����رب«، وروحي 
ت����رى في����ه طاقة من طاقات �لف����رج وليلة �لقدر، فال �أجمل م����ن �أن يحّبنا �هلل 

ونحبه و�ثقني مب�سيئته �لرحيمة. 
�ل�س����رب و�لرحم����ة �س����تائر �س����فيفة تن�س����دل على �ملدين����ة �لآن ونح����ن نتجول 
بح����ذر بط����يء يف �س����و�رعها م����ع �جلائلني بو�س����ائل �لنقل �ملختلف����ة، و�لو�قفني 
يف �ل�س����و�رع، حتت �ملطر، بني �لهز�ت �لرتد�دية، وبني �لأحالم �ملت�س����ققة مثل 

�جلدر�ن و�ل�سو�رع و�لأر�سفة و�لوجوه و�لقلوب. 
بني �سارع و�آخر �سارع مغلق ب�سبب �لنهيار، وبني �لنهيار�ت يطل قو�ض قزح 
بني �حلديقة �لعامة ونهر قويق، وكاأنه �إ�سارة �سماوية �إىل �نتهاء �ملحنة، بينما 
�ملنتظ����رون حت����ت �لأنقا�ض، فيبتهلون هلل �أن ي�س����رع �لنا�����ض يف �إنقاذهم قبل �أن 

يع�س�ض �لإغماء و�ملوت يف �لركام.  
و�متّد ذ�ك �ليوم بليله ونهاره وتو��سل يف نب�ساتنا و�سيظل، فال �أحد يدرك 
�س����يئاً، و�ل�س����رود و�لب����كاء و�لقل����ق مث����ل �ل�س����رب يعّر�����ض يف �لنفو�ض، ب����ني ركام 
�لأبنية �ملت�س����اقط وما يت�ساقط، بينما �لزمن فاأوقفته �جلاذبية بني �ل�سحايا 
و�جلرح����ى و�ملحتجزي����ن حتت �لأنقا�����ض و�أثاث بيوتهم ومنها �س����اعة حائطية 

تناف�ض �ساعة »بيكا�سو« �ل�سوريالية يف لوحته عن �لزمن. 
�لزم����ن يرجت����ف بني ه����زة �رتد�دية و�أخرى، و�لأع�س����اب �ملتفجرة ت�س����تجمع 
�ل�س����رب و�لإر�دة و�إميانه����ا باخلال����ق �ملتلّط����ف، وتع����ود �ل�س����حوة بب����طء مث����ل 
�س����م�ض تلك �للحظة �لتي �أ�س����رقت مع �ملطر لنظل متحركني يف �ستاء �ل�سو�رع 
و�ل�س����احات، منتظرين �إغاثتن����ا و�إنقاذ �لأرو�ح و�لأبني����ة و�ملدينة �لتي �حتملت 
�ل�س����رب حت����ى �أزهر م����ن جماجم �أهاليها ونب�س����اتهم و�س����ر�يينهم و�س����هد�ئهم 
����عهم وذكرياتهم  وجرحاه����م وكهوله����م و�س����بابهم و�س����باياهم و�أطفاله����م ور�سّ

وفقرهم وقلوبهم و�آمالهم �ملعّر�سة على باب �ملحبة. 
�أزهار �ملحبة تن�سفر مع �أزهار �ل�سرب �ملتدلية من �لقلعة و�ملقابر و�لأنقا�ض 
�آلم����اً و�آم����اًل تنم����و م����ع �لنا�ض وف����رق �لإنقاذ و�جله����ات �ملختلف����ة و�ملتطوعني 
و�ملتربعني، تنمو حمبة متوهجة بف�سيف�س����ائية متجذرة بني حتويل �مل�س����اجد 

و�لكنائ�ض و�ملد�ر�ض و�لبيوت و�ملحال �إىل مر�كز �إيو�ء وم�ساعدة. 
ينفت����ح ب����اب �ل�س����رب عل����ى م�س����اريعه وه����و ي�س����اهد كي����ف تتعر�����ض �س����وريتنا 
�حلبيبة لهذه �لآلم �ملعّتقة �لتي مل ي�س����ّجل �لتاأريخ ما ي�س����بهها يف �س����فحاته، 
م�س����تغرباً من �ختفاء �لإن�س����انية �لعاملية �لتي فر�س����ت �حلرب علينا، ومل تفك 

�حل�سار ومل ترفع �لعقوبات حتى �أثناء هذ� �لزلز�ل �لقمري �لرهيب. 
فه����ل ت�س����معون �س����رخة �لتاأري����خ �ملختلط����ة م����ع �س����رخة �لأزمن����ة و�س����رخة 
»مونك« و�سرخة �ل�سحايا و�لأبرياء بني حرب وزلز�ل وهي تعرب باب �ل�سرب 

يف حلب؟ 
لعلك����م ت�س����اهدون كيف �أرو�حنا تزقزق يف كل م����كان وزمان، لكن، ملاذ� �زد�دت 
كثافته����ا لأكرث من ع�س����رة �أع����و�م؟ �لأرو�ح �لربيئة تدور ح����ول قمرين �أولهما 
�س����هر رجب وثانيهما عيد �حلب، فت�س����اء �لأ�س����عة مبزيد من �أرو�ح �ل�س����هد�ء، 
وي�سبح �ل�سفق �أكرث �حمر�ر�ً لأنه تلّون باآلم �جلرحى و�مل�سابني و�ل�سامدين 
و�ل�سابرين يف وطننا �سورية، ووحدها �ل�سم�ض ت�سرق بنور ربها وربنا لتكتمل 
�لأرو�ح مثل �لقمر، وت�س����تقر جاذبية �لأر�ض، فتتعلق �لدعو�ت على �لأغ�س����ان 
و�لأمطار و�لف�س����ول و�أنقا�ض �لأبنية و�أ�س����و�ت �لبتهالت و�ل�ستغاثة، وتعود 
�حلمام����ات �إىل ناف����ذة �أم����ي ونو�ف����ذ �ملب����اين لته����دل وترف����رف مع �لع�س����افر 
وتخ����رب �لع����امل كي����ف يثم����ر �ل�س����رب حمب����ة �أبدي����ة تعرفه����ا طفل����ة ماتت حتت 

�لأنقا�ض وطفلة ر�سيعة خرجت من بني �لأنقا�ض. 

قصة واقعية
حلب بين باب المحبة وباب الصبر
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ليل���ة حدث �لزلز�ل، �س���قطت �حلرب مع �لأبنية 
�لت���ي تهدم���ت، و�أثب���ت �ل�س���وريون �أنه���م على قلب 

رجل و�حد
هي ل تعرف كم م�سى من �لوقت حني �سرخت 

�سرختها �لأخرة: �أمي، �حلائط يهتز...
ثم تهّدم كل �سيء، حتى �لوقت.

و�إىل �لآن م���ا عاد �س���وتها ي�س���عفها يف قول كلمة 
و�حدة، �لعتمة تلتهمها من كل �جلهات، وهناك يف 
منطقة ما من قدمها �لي�سرى ثمة �أمل ل يتوقف، 
كان حمم���وًل ب���ادئ �لأمر، لكن���ه �لآن ينتقل ببطء 
�إىل كل م�س���ام يف ج�س���دها، ه���ي �لت���ي مل تتج���اوز 
�س���اخ  �س���اخت بلحظ���ة،  ق���د  �لعا�س���رة بع���د، كان���ت 
�س���وتها، �س���اخ ج�س���دها، حتى �أنفا�س���ها �ساخت فما 
ع���ادت ق���ادرة على �لتنف�ض ب�س���هولة، رمب���ا �لرت�ب 
�لذي يعبئ فمها، ورمبا ل�س���يق �ملكان �لذي تتمدد 

فيه، ورمبا ب�سبب خوفها �لذي يبتلعها.
�أخر�ً، �َس���َعَرْت بحركة قريبة منها، �س���وت �سيء 
يتحرك من بني �لركام، خ�سخ�س���ة ب�س���يطة، نف�ض 
متقط���ع، هي تع���رف ه���ذه �لأنفا�ض جي���د�ً، �أنفا�ض 

و�لدتها �لتي حتب.
قب���ل �ل�س���قوط بدقيقت���ني، كانت قد ��س���تيقظت 
عط�س���ى، �أيقظ���ت و�لدتها وطلبت منه���ا كاأ�ض ماء، 
وملا عادت �أمها وبيدها كاأ�ض �ملاء كان �سريرهما قد 

بد�أ يهتز كمن يهزه بيدين خ�سنتني �سخمتني.
مل ت�س���تطع �لأم �أن ت�س���ل �إىل �بنته���ا، �س���قطت 
كاأ����ض �مل���اء وتك�ّس���رت، �س���قطت �خلز�ن���ة �لقدمية، 
�س���قطت �س���ورة و�لده���ا �ملعلق���ة عل���ى �حلائط، كم 
كانت حتب هذه �ل�س���ورة حتديد�ً، مرتدياً بنطاًل 
بن���ّي �لل���ون.. وقمي�س���اً ب���اأزر�ر كب���رة و�بت�س���امته 

�ملعهودة، كم حتب تلك �لبت�سامة!
وقف مزهو�ً بنف�س���ه، رفعها لأعل���ى حيث وجهه، 

قّبلها على خدها �لأمين، قال: �أحبِك..
ورفعها على كتفيه ثم �بت�س���م، لتلتقط �لكامر� 
رفعه���ا حي���ث ميكنه���ا  �ل���ذي  باأبيه���ا  ف���رح طفل���ة 

�لتقاط �ل�سماء ونومها.
يف �ل�س���ورة ل توّجه نظرها للكامر�، هي ترفع 
ر�أ�س���ها لالأعل���ى، عيناها معلقتان نح���و �لأفق، �أفق 

لي�ض مبتناول يديها �لآن، ول عينيها حتى..
يف �ل�س���ورة، مت���د يديه���ا لتلتق���ط نم���ة هاربة، 
لك���ن �لنجم���ة ته���رب بعي���د�ً ورغ���م ذل���ك، ل ت���ز�ل 

يد�ها ممدودتني...
يف �ل�س���ورة، ثم���ة فرح مكتمل.. ل���ن تتذوقه بعد 

�ليوم.
�س���قطت �ل�س���ورة، تك�ّسر �لفرح �ل�س���اكن فيها... 
�س���معْت ته�سَم عظامه حلظتها، كما ته�سمت عظام 

قدمها �لي�سرى.
�أنني و�لدتها بات م�س���موعاً، عبارة و�حدة قالتها 
�أمه���ا قب���ل �أن يختفي �س���وتها �إىل �لأب���د: قاومي، 
ل متوت���ي، ت�س���تحقني �حلياة، �س���ياأتون لإنقاذك.. 

عديني بذلك... ��سرخي يا �بنتي.
وعلى �لرغم من �لغ�سة �لتي ولدت رغم �لرت�ب 

�لذي يعبئ فمها �إل �أنها مل تبِك..
ل���ن تخذل �أمها، ر�حت ت�س���رخ: �س���اعدونا، نحن 

هنا، حتت، �أنا و�أمي!
كان �س���وتها �س���عيفاً يف �لبد�ية، م�سحت �لرت�ب 
ع���ن فمه���ا كما م�س���حت �لغب���ار عن عينيه���ا، عادت 
لت�س���رخ: �س���اعدونا، �أن���ا و�أم���ي هن���ا، حت���ت.. حتى 

�ل�سدى مل يردد كلماتها..
هي تدرك �أن ما يحدث لي�ض حلماً، فها هي، �أكرث 
من م���رة، مت�س���ك بيدها يده���ا �لثانية وتقر�س���ها 
للتاأكد، تتوجع لكن وجع قدمها �لي�سرى كان �أ�سد 
وك���م متن���ت لو كان كابو�س���اً �ست�س���تيقظ منه مهما 

طال.
ر�حت ت�سرخ: �ساعدونا، نحن هنا، حتت...

�أن تخ���ذل  له���ا  كي���ف  ت�س���كت،  ب���ّح �س���وتها ومل 
و�لدتها؟

كي���ف لها �أن تخ���ذل �أحالمها ب���اأن تكرب وتدر�ض 
وت�ساعد �أهلها وتنت�سلهم من فقرهم؟

�أغم�ست عينيها، �لعتمة �أخف...
�س���وت و�لدته���ا ُيرى، وفرح و�لده���ا بنجاحها يف 

�ل�سف �لأول ُي�سمع...
و ل تز�ل مغم�سة ر�حت ت�سرخ: �ساعدونا، نحن 

هنا.. حتت!
مل تكن �ملرة �لأوىل �لتي تعلق بها يف مكان �سيق 
كه���ذ�، لكنها كانت �س���غرة حينها، عامان �أو �أقل.. 
حني �س���معو� �س���وت دوي �نفج���ار�ت، حملتها �أمها 
ورك�س���ت، �ختباأت���ا حتت درج �لبناية.. كان ح�س���ن 
�أمه���ا عل���ى �س���يقه بو�س���ع �ل�س���ماء... بك���ت كث���ر�ً 
حينه���ا، لكن �لآن ل مكان للبكاء، �س���توفر دموعها 
و�أنفا�س���ها فق���د يط���ول مكوثه���ا هنا حي���ث تتمدد، 

حيث يتمدد وجعها يف كل �أرجاء ج�سدها....
مدت يدها حيث �س���معت �س���وت �أمه���ا، ومن بني 
�لأنقا�ض ��ستطاعت �أن تلم�ض �سيئاً د�فئاً، كانت يد 

�أمها ل تز�ل د�فئة...
هطل���ت عيناها دمعاً، �س���ابكت �أ�س���ابعها باأ�س���ابع 
�أمها، تدريجياً �سي�س���توطن �ل���ربد كف �أمها، لكنها 
�س���تمد يدها �لثاني���ة وتفرك بهما ك���ف �أمها...ول 

تز�ل ت�سرخ: �ساعدونا، نحن هنا.. حتت!
ل ت���دري ك���م م���رة و�س���عت يديه���ا �أم���ام فمه���ا 
ونفخ���ت عليهما ثم تعود لتف���رك كف �أمها �لباردة 

كقطعة ثلج..
مل تك���ن تري���د �أك���رث م���ن عن���اق، عن���اق طويل ل 

ينتهي..
خانها �سوتها، ما عادت قادرة على �ل�سر�خ..

هم�ست: �ساعدونا.. نحن هنا.. حت�..
ثم �ختفى �سوتها!

لك���ن �س���وتاً �آخ���ر قد �س���رخ حلظته���ا، هناك من 
يحفر من فوق..

هناك من ي�س���رخ: نحن هنا، قادمون �إليكم، من 
فوق!

حلظات وبد�أت خيوط �ل�س���وء تت�سلل �إىل �ملكان، 
كما �سم�ض خجولة تت�سلل بني �لغيوم.

�أياٍد كثرة ُمّدت نحوها بينما عيناها م�ستمرتان 
عل���ى كف �أمه���ا، ويد�ها ل ت���ز�لن تفركه���ا لتهبها 

بع�ض دفء..
ورج���ل يرت���دي خ���وذة يطل���ب منه���ا �أن تعطي���ه 
يدها، �س���دت على كف �أمه���ا مرة �أخرة، فركتها...

دمعت ثم مدت يدها نحو فوق...
ح���ني حملها رجال �لإنقاذ كانت �خليبة تبتلعها، 
ومل���ا �س���األها �أحده���م م���ا ��س���مك، م���ن ب���ني دموعها 

قالت: �سام!

هي دقيقة وب�سع ثو�ن ويرت�كم �خلوف مثل تر�كم �حلجارة من �ملباين �لتي تهدمت و�جلدر�ن �لتي ت�سققت.
مل �أكن نائمة؛ كنت قلقة ل�س���بب �أجهله �أتقلب على فر��س���ي د�خل �س���ريري؛ فجاأة نه�س���ت مذعورة »ماذ� يحدث؟« 
�زد�د �لهت���ز�ز توجه���ت نح���و �ملمر ومن خلفي �أ�س���مع �س���وت تك�س���ر �لزج���اج و�ملر�يا؛ حلظ���ة خوف قاتل���ة؛ تخيلت �أن 
�لزج���اج �ملك�س���ور حت���ول �إىل نه���ر م���ن زجاج متك�س���ر مي�س���ي خلفي ك���ي يجرفني مع���ه؛ مل �ألتف���ت نحو �ل���ور�ء؛ بقيت 
متما�س���كة وقد و�س���لت باب �لبيت فاأم�سكت باملقب�ض و�سر�خ �أولد �جلر�ن ي�سل �أعنان �لف�ساء؛ حينذ�ك بد�أت �ألهج 
بدعاء �سيدنا يون�ض و�أتلو �ل�سمد، �لبناء يهتز ذ�ت �ليمني و�ل�سمال و�أنا �أتاأرجح مع كل رجفة ت�سيب �لعمارة و�سوت 
غريب ي�س���م �أذين »دج. دج؛ ببب؛ ببب« لأ�س���اهد باأم عيني كيف متيل �لفاز�ت على �لأر�ض وت�س���قط فتتك�س���ر ويتناثر 

زجاجها هنا وهناك؛ وقلبي يعزف �سمفونية عز�ء من �خلوف و�لهلع.
هي دقيقة �أو �أقل �أو �أكرث بب�سع ثو�ن و�ألقي بج�سدي �لذي �أنهكه �خلوف �مل�ستطر، �ألب�ض جوربي؛ �أحمل معطفي 
وحمفظتي؛ �أفتح �لباب و�أنزل و�س���ط ظالم د�م�ض، و�لعمارة فارغة من �س���اكنيها؛ ل �أحد من �جلر�ن يف بيته؛ �لكل 
يف �ل�س���ارع؛ �لوحيدة �لتي ما تز�ل تنزل �لدرج �أنا؛ حتى خرجت �إىل �لهو�ء و�لربد و�ملطر؛ كان �ل�س���ارع مكتظاً باأهل 
�حلارة؛ كلهم خارج بيوتهم وعمار�تهم؛ كنت �آخر كائن حي خرج من بيته يف �لطابق �خلام�ض؛ �أحياناً تكون �حلجارة 

رحيمة بالنا�ض.
حتت �ملطر و�لربد يلفع �لوجوه بد�أت جموع �لنا�ض مت�سي جماعات؛ جماعات نحو طريق �لأوت�سرت�د حيث �لعر�ء 
و�لأمان، �س���وت هاتفي يعلن عن طريق �سا�س���ته �أن �بنتي تت�س���ل: ماما �أين �أنت؟ �أنا قادمة �إليك، �أنا على �لأوت�سرت�د 

�أمام جامع �لبا�سل، خليك مكانك �أنا قادمة.
حتى �س���باح �ليوم �لتايل ونحن حم�س���ورون د�خل �ل�س���يارة نقي �أنف�س���نا من �لربد و�ملطر و�لت�سالت م�ستمرة من 
�لأحب���ة و�لأه���ل و�لأ�س���دقاء لالطمئنان على و�س���عنا؛ لنعلن للجميع �أننا ما نز�ل على قي���د �لعمر نتنف�ض؛ قدر �هلل 

وما �ساء فعل.

»يا رب لطفك!. يا رب لطفك!. يا رب..«
مل �أعرث يف قامو�ض مفرد�تي �سوى على تلك �لكلمات، 
لأو�جه �لطبيعة حني حتول جمالها �إىل جربوت زلز�ل. 
هكذ�، بتو�س���ل �هلل حاولت تهدئة روع نف�س���ي، و�أنا �أرى 

�ملوت يرت�سدين يف كل ناحية وجانب.
ثقيل���ة كجبل بدت �لدقائق، ومّرت �أو رمبا توقفت مع 
ذهويل، فيم���ا عينّي جتولن �لغرفة �لتي تاأرجحت مثل 
�أرجوحة، ويف كل حلظة كنت �أ�س���مع فيها طقطقة �أبو�ب 
ُتفت���ح وُتغل���ق من �لغرف �لأخرى، و�أن���ا ما زلت قابعة يف 
�س���ريري �أن���ادي �هلل، و�أتوه���م ب���اأن �لبي���ت يت�س���دع، كنت 
�أترقب هبوط �ل�س���قف علّي وهر�س���ي لأغادر �إىل ملكوت 

�خلالق. 
حلظات �س���عبة طالت ع�ستها �أ�ستنجد بالرب، ونوت 

بف�سله، �ل�سكر له.
لك���ن �لنج���اة و�لع���ودة �إىل �حلي���اة ع���ززت ل���دي �أم���ر�ً، 
لطامل���ا �س���غل بايل و�أف���كاري؛ ل�س���نا �س���وى ذر�ت يف مهب 
رحم���ة �هلل.. �س���و�ء �مت���د عمرنا �أو ق�س���ر � يف حلظة ما � 

�سنو�جه �ملوت. 
�أياً كان موقعنا �أحياًء �س���نختفي من هذ� �لعامل �أمو�تاً 

�إىل عامل مهول متاماً.
ل ري���ب ه���و �أمر بديهي نعرفه جميعاً، ولكْن، يف غمرة 
�حلياة نن�س���ى �س���اآلة حجمن���ا يف �لكون وحتمي���ة �ملوت.. 
ق���د نك���ون نح���ن �ل�س���وريني و�جهنا �ملوت خ���الل �حلرب 
�لأخ���رة �لطويلة باأب�س���ع �س���ور و�أكرث من �س���كل ولون، 

ورمتن���ا �آف���ات �ل�س���مر �لإن�س���اين  ب���ني بر�ثن���ه بغ����ض 
�لنظ���ر عن �لنتم���اء و�لطائف���ة �أو �لدي���ن و�حلزب، وها 
نحن نعي�س���ه خمتلفاً بتجربة مريرة قا�سية ولكن بفعل 
�لطبيعة ل �لب�س���ر، وليتنا م���ا جربناه بزلز�ل ليوؤكد لنا 

�أن �ملحن تطولنا جميعاً وينبغي �أن توحدنا معاً. 
هو �ملوت ذ�ته �لذي مّزق �ل�سوريني يف يوم ما، يوحدهم 

�لآن ويجمعهم على �لتعاطف و�لتاآلف و�لتعا�سد. 
ت���رى! ه���ل حتتاج �لك���رة �لأر�س���ية �إىل زل���ز�ل �أكرب ل 
قّدر �هلل ول ق�س���ى كارثة كي يفهم �لب�س���ر وقادة �لعامل 

و�سا�ستها و�سركاتها �لكربى �أننا �إخوة يف �حلياة؟
�إخ���وة وعلين���ا �أن نتع���اون يف مو�جه���ة �لتحديات وحل 

�لأزمات؟
مهما حتاربنا من �أجل مك�سب هنا �أو �أ�سهم هناك فلن 
يتج���اوز وجودن���ا ب���ني �ملجر�ت �أك���رث من ذر�ت ت�س���بح يف 

كون هائل �حلجم و�لت�سور.
»كفى« حروباً.. »كفى« تناف�س���اً.. »كفى« �سلفاً.. »كفى« 

حقد�ً.. »كفى« تع�سباً.
�ملوت �أقرب من رم�ض �لعني �إىل �أي �إن�سان يف �أي مكان 

من �أ�سقاع �لأر�ض. 
رحم �هلل �سحايا �لزلز�ل كلهم و�أعان �خلالق �لناجني 
وغمره���م برحمت���ه وعون���ه، ود�م���ت �ملحب���ة و�لنخ���وة  � 
�ملوؤثرة �ملتو��س���لة � عوناً لكل لجئ وحمتاج يف �لعر�ء ل 

ماأوى له.

جبروتليلة سقوط الحرب

يا للوجع المستطير!
يا للرعب العظيم!

 قصة: رشيق سليمان قصة: ربى منصور

 قصة: سها جودت
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 قصة: يحيى محي الدين

ُة �لتي ِملوؤُها ُحزٌن وحناٌن  ايف لقد ر�قتني هذه �لق�سَّّ ها �لكاتب �لقديُر �لأ�ستاُذ عارف �خل�سَّ �ل�سالم عليكم؛ �أيُّ
اد و�أنَّ �حل���اج جليل �حلزباوي  ِة و�س���اأُعِلُن �أنَّها ِم���ن ُبنيِّاِت فك���رك �لوقَّ فرتجمُته���ا وه���ي ِم���ن �إبد�عِتَك �لع�س���ريِّ

َذْن يل يا �أخي و�إينِّ لأمنٌي مكنٌي!  ُمرتجٌم لها فح�سب و�أنَت ماِلُكها َفاأْ
جمُة؛ �لعنو�ُن �لرتَّ

ذي  وريُّ الَّ فُل السُّ الطَّ
ُولَِد تحَت اأَلنقاض

األستاذ عارف الخصافي
المترجم لها الشاعر الحاج جليل الحزباوي

! وريُّ �لَّذي حتَت �لأَنقا�ِض حقيقَة فل�سفَة �لكوِن ور�سالَة هذ� �لعامَلِ فُل �ل�سُّ َلَقد َعَرَف هذ� �لطِّ
ً ِللَّهِو و�للَِّعب!  نيا( لي�َض حمالَّ َفَقد َعِلَم �أنَّ َها ُهَنا )�لدُّ

َعِلَم �أّل يتعلََّق ِبها! و�أّل يطمئنَّ فيها! و�أّل َيهو�ها! 
ر�ئِط )�حلياة(! ِلأَنَُّه َوَرَد فيها وُهَو يف �أق�سى حالٍت ِمن �ل�سَّ

َوُهَو يف هذه �حلالِة ِ�فَتَقَد ُكلَّ �سيٍء فيها! 
ُه و�إخوَتُه و�أخو�ِتِه!  ِ�فَتَقَد �أباُه و�أُمَّ

َنُه ر�َحَة �لباِل! ل َيعِرُف �أحد�ً حتَّى ُيوؤَمَّ
حاليِّاً َعَرَف جيِّد�ً �أَنَُّه ل ُبدَّ �أن ُيحاِرَب! 

حمِة فيها معًنى!  َحرَباً لي�َض للرِّ
َول َيدري ُهَو يتعلَُّق باأيَن!؟ 

َو�أن ي�ْسُلَك �أيَّ طريٍق! 
ن َيبد�أ؟  ِمن �أيَن َيبَد�أ!؟ ومِبَ

َوُهَو َير�ِسُم ِلَنف�ِسِه َم�سر�ً غَر و��سٍح! 
َن َدر�َساً جيِّد�ً!  ولكنَُّه َمرًة �أُخرى َتلَقَّ

َوِمن �ملُمكِن ُهَو �أن ياأُخَذ بيِد طفٍل يتيٍم ِمثلَُه كاَن حتَت �لأنقا�ِض َفُربِّيِه!
َمِن �أنَّ �لآلِف ِمن �لنَّا�ِض َطلَُبو� �أن َيكُفُلوُه ِلُي�سِعُدوُه!  َوُهَو �َسَيقَر�أُ يف �سالِف �لزَّ

َوُهَو �َسيعِرُفَها جيِّد�ً! 
فُل(. ها �لَقدُر َما �َسَت�سَنُع َمَع هذ� �لطَّ )�أيُّ

.. وريِّ ة �لق�سرُة ُمهد�ٍة ِمن �ل�سعب �لأهو�زيِّ _ �لإير�ين �إىل �ل�سعِب �جلريح �ل�سُّ هذه �لق�سَّ
رب و�ل�سلو�ن. نتمنَّى �أنَّ �هلَل يكُتُب لُهم جزيل �ملثوبِة وُيلهَمُهم عظيَم �ل�سَّ

عتم���ة و�رجتاج، و�هتز�ز لالأبو�ب و�لنو�فذ   مذعور�ً 
����ض طريق���ي نحو ب���اب �لغرفة، م���ا �لذي  �س���حوُت �أتلمَّ

ح�سل؟
ه���ل ه���ي قذيف���ة؟ رمب���ا، ولك���ّن �لأر����ض متي���د حتت 
قدمي وب�سرعة وخوف مفاجئ وجدتني �أنادي زوجتي 
�أحثه���ا على مغادرة �ملبنى  حملُت جو�يل ودومنا تفكر 
كن���ا قد نزلنا �إىل �ل�س���ارع، حي���ث كان �لربد ورذ�ذ �ملطر 
�مل�س���حوب بالثلج يع�س���ف و�لظلمة تلف �ملكان ميزقها 
نب���اح كالب �س���اردة كان���ت �ل�س���اعة قبل �لفج���ر بذهول 
و�حتم���الت عّدة، و�س���رعان م���ا �أدرك �جلميع �أن زلز�ًل 
قوياً قد ح�س���ل، خيَّم �لوجوم عل���ى �لوجوه �لتي بد�أت 
�ملحمول���ة،  �لهو�ت���ف  �أ�س���و�ء  م���ن  تت�س���ح  مالحمه���ا 
�رتفع���ت �أ�س���و�ت �ل�س���غار بني �س���ر�خ هنا وب���كاء هناك 

ب حدوث �سيء ما. كاأننا نرتقَّ
حلظ���ات بدت كاأنها ليل طويل ثم بد�أ �لنا�ض بالعودة 
�إىل منازله���م، مل �أك���د �أخط���و نح���و مدخل �لبن���اء و�إذ� 
بهاتف���ي �ملحم���ول يرّن   وب�س���رعٍة �أجبُت جاءين �س���وت 
�بنت���ي �ملقيم���ة يف حل���ب م���ا �لذي ح�س���ل مل �أ�س���توعب 
�خل���رب قال���ت وه���ي تبك���ي: زل���ز�ل زل���ز�لن، لقد خرب 
�لبي���ت �س���نموت كل �س���ي ينه���ار و�نقط���ع �لت�س���ال، ي���ا 
�إلهي ما �لذي يحدث �أحاول �لت�سال مل �أعْد �أ�ستطيع 
��س���تخد�م �لهات���ف، �أخفي���ُت ذل���ك ع���ن زوجت���ي �لت���ي 

�سبقتني �إىل �لبيت.  
قب���ل ع�س���ر �س���نو�ت غ���ادرُت مدينتي وبيتي �ل�س���غر 
مل �أ�س���تطْع وقته���ا ود�عه���م �بنت���ي وزوجه���ا وحفي���دي  
كن���ا نرب���ي �لأح���الم حلم���اً حلم���اً م���ع كل لبن���ٍة نبنيها، 
و�بت���د�أ �حل�س���ار �لظ���امل تقا�س���منا خالله���ا �لرغي���ف 
و�ل���ربد وما تبقى م���ن �لأحالم �ل�س���غرة، مرة �أخرى 
�أع���دُت �لت�س���ال و�أخ���ر�ً �لهات���ف ي���رنُّ وجتي���ب �بنتي 
�لت���ي غلبها �لبكاء و�س���اد �س���مٌت، لي�ض بي���دي حيلًة �إل 
�لنتظ���ار، وبع���د هنيه���ٍة ع���اد �لرن���ني كان �س���وت �بن���ي 

�لذي يقيم يف �ل�سكن �جلامعي بحلب،
مل يك���ْن �أح�س���ن ح���ال من �أخت���ه فاجلغر�في���ا و�حدة 
و�لأمل و�ح���د، ه���د�أُت م���ن روع���ه ث���م �س���رح يل �لو�س���ع 
�ل���ذي �س���بهه باأفالم �لرع���ب وكيف �نت�س���ر �لطالب يف 
هذ� �لربد �ل�سديد، يف �ل�ساحات و�حلد�ئق حتت �ملطر. 
�أعلم مْذ كنت يافعاً �أن مدينة حلب هي �متد�ٌد خلط 
زل���ز�يّل و�أّن زلزل مدم���رٍة قد وقعت فيه���ا ويف �أريافها 

عرب �لتاريخ ذهب �سحيتها �آلف �ل�سحايا. 
بد�أ �مل�س���هد يتكام���ل يف خميلتي، ترت�س���م معه معامل 

�لبيوت �لطينية �لب�سيطة �لتي ن�ساأت يف �أح�سانها ويف 
زو�ريب حينا �ل�س���يقة، �أذكر يف �أحد �ل�ستاء�ت ويف ليلة 
ماط���رة كيف �س���قط بي���ت �إح���دى قريباتنا �لت���ي تربي 
�س���غارها بع���د وف���اة زوجه���ا بي���ت �س���قفه م���ن �خل�س���ب 
و�لط���ني كان���و� قد خرج���و� منه ح���ني �س���عرو� باهتز�ز 

�ل�سقف و�جلدر�ن ونو� باإعجوبة،
كان زمناً ب�سيطاً يعي�ض فيه �لنا�ض مبحبة وحميمية 
يتقا�س���مون في���ه �لقمح و�ل�س���رفات �لو�طئ���ة مثل ميام 

�أليف. 
���تي ودمعت���ني بع���د �أن  �أملل���م غ�سَّ قل���ت لبن���ي: و�أن���ا 
وك���ن  �لرتد�دي���ة  �له���ز�ت  �ح���ذرو�  علي���ه  �طماأنن���ت 

لرفاقك عونا.
�لكث���ر م���ن �لقذ�ئف �س���قطْت يف بلدتن���ا عندما كان 
م���ن  �لكث���ر  معه���ا  و�س���قط  يحا�س���رونها،  �مل�س���لحون 
�لبي���وت عل���ى روؤو�ض �س���اكنيها وت�س���ردت �أ�س���ر وترملت 
ن�س���اء، مل تنت���ه �حل���رب ومل تنت���ه �لفجيع���ة، هل نحن 

�أبناء �لفجيعة.
�مل���دى �ملفت���وح، ويباغتن���ا �للي���ل  يغتالن���ا �لوق���ت يف 
بنافذٍة على �حلزن، تنك�س���ر �أ�س���الع �لزمان يف �سدرنا، 
ويفر����ض �ل���رت�ب م���الءًة للرحي���ل، فنلج���اأ يف �ل�س���يق 
لأ�س���دقاء مثلن���ا ينام���ون على حاف���ة �لوج���ع، و�أحياناً 
من���ّد يدن���ا لأمن���ا �لأر����ض، �لأر����ض �لي���وم غره���ا قبل 
عق���ود عندم���ا كان���ت تفت���ح ذر�عيه���ا مثلن���ا للف�س���ول 
�لرغي���دة، وتل���د لن���ا م���ن رحمها �س���نني لي�س���ت عجافاً  
لكنها �ليوم غ�س���بى من كرثة �لإ�س���اء�ت �لتي �أحلقتها 
دول وح���كام به���ا، غ�س���بى من كي���د �لإن�س���ان لأخيه، يف 
زم���ن �لتغول و�س���طوة �لقوى �لكربى. ه���ل نحن �أبناء 
�لوطن �ملفجوع بالث���كاىل، و�لفقد و�لهجرة و�جلر�ح؟ 
ون���رمّم  باملحب���ة،  جر�حن���ا  ن�س���ّمد  �أن  لن���ا  �آن  لق���د 
�نك�س���ار�تنا بال���ود�د، و�لأح���الم �ل�س���غرة. لق���د �آن لنا 
�أن نكون كما يجب �أن نكون ب�س���ًر� طيبني يحلمون بغد 

�أكرث �إن�سانيٍة، و�أكرث عد�لٍة. 
م���رَّ �لوقت ثقياًل عرفُت بعده �أن �بنتي و�أ�س���رتها قد 
تعر�س���و� جلروح ور�س���و�ض �إثر �نهد�م جزء من �لبيت 

وهم يحاولون �لنجاة باأنف�سهم.
و�أّن بيوت���اً �س���قطت وم���از�ل �لكث���ر م���ن �أهلن���ا حتت 
�لأنقا�ض،  رميُت قطع خبز �سغرة فّتّتها للتو ليمامٍة 
ت�س���كن �س���رفتي، و�أن���ا �أتلقى �س���ور �لدمار �ل���ذي خلفه 
�لزل���ز�ل يف بيتي ويف حارت���ي �لقدمية، و�أعّلق �أحالمي 
على م�سجب �لأمل وما تبقى من �إن�سانية هذ� �لعامل.

الزلزال أيضا
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�أ�ستميحكم عذر�ً بال�سوؤ�ل �لذي فر�ض نف�سه بعد 
هذه �لأيام �لع�سرة و�جلارحة للروح و�جل�سد: هل 
حقاً كان �لزلز�ل �ملدمر خمتلفاً يف توقيته و�سدته 
�سورياً  مرت�سماته  كانت  وفجائعيته؟وكذلك 
علينا  بات  بحيث  �أي�ساً  خمتلفة  ودولياً  وعربياً 
�أن توؤ�س�ض  �رتد�د�ت كبرة ومف�سلية ميكن  ر�سد 

ملا بعدها؟
يحتاج  ل  �ملوجعة  �لأحد�ث  كباقي  حدث  �إنه  �أم 
وما  �لتحمل  على  و�لقدرة  �ل�سرب  من  �أكرث  �إىل 
�لزمن  ويفعل  �أ�سهر  �أو  �أ�سابيع  �أو  �أيام  �إل  هي 
فعله �ل�ساحر يف �لطي و�لن�سيان ويغدو مثل هذه 
�حلرب �لظاملة على بلدنا ندعو �أن تنذكر ول تعاد 

علينا ول على غرنا؟
كل  يف  خمتلفاً  كان  �إنه  قلت  �إن  �أغايل  وهل 
مرياته ولي�ض �أدل على ذلك من �أن �لأمر و�سل 
�إىل حد �لت�سكيك باأنه لي�ض زلز�ًل طبيعياً؛ مبعنى 
وقوة  �أ�سبابه  له  �لطبيعة،  �أفعال  من  فعل  �أنه 
�ندفاعه وغر ذلك مما يدر�سه ويو�سحه �أ�سحاب 
�لخت�سا�ض، بل ذهب بهم �لأمر �إىل حد �لتدليل 
حمدد  �ملحتمل  و�لفاعل  فاعل،  فعل  من  �أنه  على 
ما  باأن  ذلك  مو�سوعنا،  لي�ض  كله  وهذ�  لديهم، 
�لتي حّلت بال�سوريني،  �لكارثة �ملدمرة  حدث بعد 
بامتياز،  يف �سورية ويف تركيا،جعلته زلز�ًل �سورياً 
وها هي �نطاكية، وما �أدر�كم ما �إنطاكية يف وجد�ن 
�سحية  وقعت  �لتي  �ملدن  كاأكرث  تتاأمل  �ل�سوريني، 
�ل�سليب  �للو�ء  هو  وها  �لتدمرية،  و�سعته  �سدته 

من �أكرث �ل�ساحات ت�سرر�ً.
لقد ر�سم �لزلز�ل لوحة �سود�ء يف توقيته كاأ�سو�أ 
�لإمكانيات  تو�فر  عدم  ظل  يف  �لتوقيت  يكون  ما 
حرب  بعد  �حلدث؛  ملو�جهة  �ل�ستعد�د  يعنيه  وما 
ظاملة ومدمرة هي �لأخرى زلز�ل ب�سري منذ �أكرث 
من عقد وح�سار جائر �أ�سد ق�سوة وهمجية من �أي 

حرب ع�سكرية. 
�أجمع  للعامل  حقيقة  ذ�تها  �للوحة  يف  ولتظهر 
و�قع  تبني  ويتجاهلها  يعرفها  ل  كان  رمبا 
�حلال  تبدلت  فهل  يعي�سون؟  وكيف  �ل�سوريني 
وظهر لنا �أن �ملثل �لقائل: رب �سارة نافعة مل يكن 
عبثاً لغوياً �أو ر�سف كالم على قارعة �لبيان، بل هو 
قر�ءة يف جتارب تلخ�سها �لآية �لكرمية {ع�سى �أن 

تكرهو� �سيئاً وهو خر لكم...}؟
�لأكيد  �لربهان  د�ئرة  يف  هو  ما  هناك  وهل 
على �سحة ما ذهبت �إليه: من �أن هذه �لندفاعة 
�ل�سورية، حملت يف تف�سيالتها �لدللت و�ملعاين 
وما  �سعبنا،  لدى  �لقيمية  �ملنظومة  عن  �لكبرة 
�لذي  و�لن�ساين  �لوطني  �لرث�ء  معاين  حتمله 
منلكه وبتنا نحتاج �إليهه؛ بل نحن باأم�ّض �حلاجة 
�إليه، وهو ما كنا ننتظره للخروج من نتائج �حلرب 
كالرياح  �سدورنا  على  جتثم  معاناة  كل  ومن 

�لعاتيات؟ 
فهل �أيقظ �لزلز�ل كل �مل�ساعر �ل�سورية �لنبيلة؟

و�أنه �أيقظ �أي�ساً م�ساعر �لأخوة �لعربية؟
و�أن ما فعله حتى �لأن كبر وعام وميكن �لبناء 

عليه...
يتجاهل  �أن  ومن�سف  حمايد  ملر�قب  هل  ثم 
مقدرة �ل�سوريني على �لتقاط �للحظة �لتاريخية؟ 
�لو�قعة  للمهمة  �نحيازه  من  و�نطالقاً  عليه  �أم 
على عاتقه �أن يدّون كل ما فعله �ل�سوريون يف هذه 
مكامن  تفجر  من  متكنو�  �إنهم  بحيث  �لكارثة 
�لأخوة  �ساأن  لإعالء  و�سارعو�  نفو�سهم  يف  �خلر 
حد  حتى  �رتوى  �لذي  �لطهور  �لرت�ب  هذ�  على 

�لإ�سباع من دمائنا؟
وكما مل يفرق �لزلز�ل بني �ل�سوريني ول بينهم 
�سارت  كذلك  �لأتر�ك  وجر�نهم  �إخو�نهم  وبني 
وحمافظة  حمافظة  بني  يفرقو�  �أل  �لقاعدة 
جتمع  �مللمات  �أن  وليربهنو�  و�إن�سان  �إن�سان  وبني 
�إن  �لبني،  ذ�ت  لإ�سالح  منا�سبة  و�أنها  تفرق  ول 
�ملوجع  حتركها  �أو  �لطبيعة  غ�سب  من  �ل�ستفادة 
يعلي من �ساأن �لإن�سان �أي �إن�سان ويطوي �سفحات 
قا�سية ومظلمة حان موعد طيها فهل حتقق ذلك 
�لعرب  �لإخوة  قدم  لقد  ودولياً؟  وعربياً  �سورياً 
�لعظيمة  ملبادر�تهم  �ملتابع  على  فر�ض  ما  تباعاً 
بحن  )ما  �ملاأثور  �لعربي  بالقول  �سورته  يعلي  �أن 
على �لعود غر ق�سره( و)�لدم ما ب�سر مي( وما 

)بحك جلدك �إل ظفرك(... 
ومن �أجمل و�أعظم ما قر�أت و�سمعت قول �أحدهم 
ولها  �سورية  تتعذب  كيف  عر�قي:  مو�طن  وهو 

خم�سة و�أربعون مليون �سقيق يف �لعر�ق وحده؟
وطائر�تهم  وج�سورهم  �أفعالهم  �سبقت  وقد 
�ل�سوريني  �أن  �أعتقد  ول  �أقو�لهم  وحافالتهم 
�سين�سون تلك �لعر�قية �ملاجدة وهي تبكي وتتقدم 

للتربع بعباءتها ل�سورية لآنها ل متلك �سو�ها...
وموقفهم  �جلز�ئر  يف  �لإخوة  حال  ذلك  ومثل 
�لغريب  بالأمر  ذلك  يكن  ومل  ندتهم  و�سرعة 
عن �سقيق حفظ لل�سوريني وّدهم و�ندفاعهم على 
�لقادر  �إخوتهم يف �جلز�ئر منذ عبد  �لدو�م جتاه 
بثورتهم �لعظيمة  �جلز�ئري وحتى �ليوم ومرور�ً 

يف مو�جهة �مل�ستعمر �لفرن�سي.
�لكثر  �لكثر  �لإمار�تي  �لعطاء  �أ�ساف  وكذلك 
من �لدللت على �أن �ل�سد�قة بني �لأ�سقاء تفعل 
فعلها فما �أ�س�سه قائد� �لبلدين �لر�حالن �أتى �أكله 
على  جديد  من  ت�سطر  و�ساءة  �سفحات  هي  وها 

يدي �لرئي�سني.
مل تتوقف �مل�ساعد�ت �لعربية و�لأرقام �إىل تز�يد 
و�لأهم �أن �لعو�طف تتدفق وب�سدقية عالية وهذ� 
يب�سر بطي �سفحات مظلمة �سود�ء مرت ويجب �أن 
�لأردن  �أ�سقائنا من  �ندفاع  يثلج �سدرنا  وكم  متر 
�أن  �سدرنا  يثلج  مثلما  وتون�ض  وفل�سطني  ولبنان 
�سارة  رفعو�  قد  �لعروبة  على  ر�هنو�  �لذين  يكون 

�لن�سر فقد كان رهانهم يف حمله.. 

�ل�سابعة ع�سرة من فجر  و�لدقيقة  �لر�بعة  �ل�ساعة  �إنذ�ر، ويف متام  �سابِق  دون  �لّزمن، ومن  حلظاٌت من عمر 
ُمعلَّقٍة يف  �أرجوحٍة  ُكلِّ �سيٍء، ترت�ءى يل �سورُة  كوُن ُيخيُِّم على  �ل�سُّ �لو�قع يف ٢٠٢٣/٢/٦م، وبينما  يوم  �لإثنني 
�لف�ساء تتماَيُل مييناً وي�سار�ً، ولي�ض من �أحٍد َيُحدُّ من حركتها..، �سورٌة َتبعُث يف �لنَّْف�ِض ذكرياِت �لطفولِة يوَم ُكّنا 
باِح  غار�ً نعتلي �سهو�ِت ِحباٍل ُمتدلِّيٍة يف �لهو�ء بني جذوع �لأ�سجار �أو على ِج�ْسٍر �إ�سمنتيٍّ ُتد�ِعُبها ُن�سيماُت �ل�سَّ �سِ

جاُتها.. ومتوُّ
ماُء  ُك على �إيقاِع �هتز�ز�ٍت كادت �ل�سَّ َل �حُللم �إىل حقيقة، و�سار كل ما حولنا يتحرَّ ُع ثو�ٍن حتوَّ وما هي �إّل ِب�سْ

اعة.. ِتها، وتفتح �أبو�َبها لقياِم �ل�سَّ تنفِطُر لقوَّ
عاِء �إىل �هلل �� َعّز وجّل �� �أْن ُيْلِهَمنا  ِه بالدُّ كانت درجُة �حلر�رِة حيَنها منخف�سًة جد�ً، ولي�ض من �سبيل �سوى �لتوجُّ
لََة  َق �سِ رْبَ على �ل�ّسد�ئد و�ملَِحن، و�أن مينحنا �لقّوَة و�لعزميَة يف مغالبِة �لأهو�ِل ومو�جهِتها، ففي ذلك ما ُيعمِّ �ل�سَّ

�لَعْبِد ِبَربِّه، ويزيد ِمْن �إمياِنِه بقدرِة خالِق �ل�سمو�ِت و�لأر�ض، �لذي �إليه َمْرِجُعنا وماآُلنا..
وللحظات..

ومي�سي َكُحْلٍم فيه بع�ُض �لتجلُِّد دُّ جناَحُه   ْلُت ذ� وْهماً مَيُ تخيَّ
ِد ُل �لتهجُّ و�أّن دو�َم �لُعْمِر َو�سْ فاأيقنُت �أّن �لُعْمَر ما لي�ض نرجتي  

�سربت  �لتي  �لأر�سية  �لهّزة  حلظِة  مع  �سينمائي  �سريٍط  �سكِل  على  �رت�سمت  ذكرياٍت  من  َقب�ساٌت  هي  تلَك 
حمافظات حلب و�إدلب و�لالذقية وحماة، و�ستبقى خالدًة �إىل �أن يرَث �هلُل �لأر�ض ومن عليها..

ظالٌم ُمن�سلٌّ من ظالم 
�أزلّية كما لو  بعيد وبرتابة  �أفٍق  ز�لت يف  �ل�سم�ض ما 
نو�ة  يعبث يف مد�ره حول  �أن  ل ميكن  �إلكرتوناً  كانت 
ذّرة معدنية، تهّيئ �سحوًة للعالقني يف �أحالٍم من ورد 
و�سهد وفرح و�أخرى ميلوؤها �لرعب و�لأ�سى و�خلر�ب.

لكّن �لطق�ض كاأحالم �لب�سر مل يكن رتيباً تلك �لليلة، 
برق.. رعد.. مطر.. رياح ونباح مريب، �لقطط �سارت 
�تخذو�  وكاأنهم  �سو�بها  فقدت  و�لطيور  منونة 
جميعاً مو�قعهم لتهيئة �لطق�ض للعازف �لرئي�ض �لذي 
�لقيامة وتهتّز  ْور  �لأر�ض ليدّوي ك�سُ �ن�سق عن ق�سرة 

�لأر�ض مبا عليها معلنًة )كون�سرتو( �لزلز�ل. 
و�سلته  يوؤّدي  كلٌّ  و�لقلوب  �ل�سو�رع  �ملباين  �جلبال 
�لكارثة  على  �جلميع  لي�سحو  �لنتفا�ض  يف  �ملوؤ�ّس�سة 
�أ�سقفها  ويلتحفون  منازلهم  حجارة  �لبع�ض  فيتو�ّسد 
بينما ينه�ض �آخرون هالعني يهربون �إىل �أقد�ر �أخرى 
يهرب  ذلك وهل  عن  �أو كثر�ً  قلياًل  تبتعد  �أو  تقرتب 

�ملرء �سوى �إىل قدره..؟
ُق�سيت  فيها  كالدهر  بدت  لكنها  ثانية  ت�سعون  �إنها 

�آجال كما ولدت �أنف�ض جديدة.

يعلق  مل  من  جميع  حدث  ما  ��ستيعاب  بد�ية  ومع   
منهم  و�أكرث  منازلهم  يف  ظّلو�  مّمن  �لركام  حتت 
�لهائمون يف �ل�سو�رع حتت �ملطر �لذي رمّبا مل يبال به 
�أحدهم بد�أت تهّزهم زلزل �أعنف وتدّوي يف م�ساعرهم 
مع �أ�سو�ت �ملجيبات �لآلية للهو�تف: �لرقم �لذي تريد 
�أن يجيب لأنه مغلق، ومع  ل يجيب.. ل ميكن للرقم 
تو�رد �أخبار �لكارثة على �متد�د �لوطن وحيث �لأحّبة 

ت�ستّد �لزلزل �أكرث فاأكرث..  
�لفقد  هذ�  كّل  مع  لكن  قمنا،  ولقد  �لكارثة..  �إنها 
�أنقا�سهم بل حتت  وبينما قلوبنا ما ز�لت عالقة حتت 
مهول..  قادم  جتاه  وقلقنا  و�أحز�ننا  عجزنا  �أنقا�ض 
دوّي  عن  يقّل  ل  مبا  نفو�سنا  يف  يدّوي  �لذي  �ل�سوؤ�ل 

ذلك �ل�سوت �لذي ر�فق بد�ية �لزلز�ل: هل نونا..؟
�إنه مرتبط بعودتنا �إىل ذو�تنا �لأوىل قبل �أن نتلّقن 
�إىل  و�جل�سع،  و�لأنانية  و�لإلغائية  و�لغرة  �لكر�هية 
�إن�سانيتنا وفطرتنا يف �لتو�زن بني �لأخذ و�لعطاء منذ 

ولدنا فمنحنا �لفرح و�أخذنا �حلنان.  
ل�ست  �ل�سالمة..  ب�سّك  �أخرى  مّرة  �ملولود  �أيها  �أنت 

وحدك فادخل مقام �لنجاة.. فقط لأنك �إن�سان.

الزلزال عربيًا

هل نجونا؟

سكوٌن َيْسبُِق العاصفة

 كتبت: مروة حالوة

 بقلم: جابر إبراهيم سلمان كتب: رياض طبرة
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عدد خاص عن مأساة الزلزال في سورية..

على قدر ملكة �ملبدع و�حتو�ئه �لفكري تاأتي 
دفقة �لإبد�ع وتنوعه ودرجته.

�أفعال،  وردود  �أفعاًل  لل�سد�ئد  �أن  وكما 
وللكو�رث موبقاتها وعو�قبها، وكذلك للتلقي 
فعله،  وردود  �لفعل  و��ستيعاب  فهم  يف  دوره 
كانت  كونية  ظاهرة  �أية  مع  �لآخر  وتفاعل 
وذ�ك،  هذ�  مع  دوره،  له  ذلك  كل  �إن�سانية،  �أو 
�أوتي من  ما  بَقدر  �ملرء كل ح�سب وعيه  يقف 
و�أخ�سه  و�لكاتب  حوله،  ملا  و�إدر�ك  ��ستيعاب 
�لكتابة، ول ميكن للكتابة  بهذه �ل�سفة �سفة 
�أن تكون �إبد�عية ما مل تتجاوز �لو�قع �ل�سائد 
وغايات  روؤى  من  ور�ءه  ما  وتنظر  �لطبيعي 

و�أهد�ف ومقا�سد.
بالكتابة  مرتيث  متاأمل  بني  �أقف  وهنا 
وبني  �لإبد�عية  �سمتها  حتمل  �أن  ينبغي  �لتي 
عفويًة  �لكتابة  تاأتي  وقد  بها،  مت�سرع  متاأمل 
�أن  �سك،  ول  عرث�ت،  من  تخلو  ل  قد  لكنها 
�لعفوية مطلوبة يف ظرف ما، ولكنها ل ت�سع 
�أو  ب�سمة يحتذى مبا تخط، ولكنها ل توحي 
�لإبد�ع  ولكن  قليل،  بقدر  �إل  ت�سعف  �أو  تلِهم 
تنتهي،  ل  �لتي  و�لقر�ء�ت  لالإيحاء�ت  قابل 
ذ�ته  من  �ملنبعث  �لفكري  و�لإ�سر�ق  ولالإلهام 

يف كل قر�ءة.
بد  ل  تلك،  �أو  �لزلز�لية  �لكو�رث  هذه  و�إز�ء 
من �أثر فاعل مبدع تتحقق فيه �لذ�ت �لإن�سانية 

من كنه حقيقتها وقيمتها وحيويتها.
�لنا�ض  يتخذ  تلك،  �أو  �لكو�رث  هذه  و�إز�ء 
ي�سبهونهم  �أنا�ض  م�ساَفهم  وي�سف  مو�قَفهم، 
و�لعقائدي،  و�لنف�سي  �لفكري  بالتكوين 
ويف�سرون  يختلفون،  �أو  يتفقون  و�أنا�ض 
ذ�ك  �أو  هذ�  موقفهم  يجيء  وقد  ويعللون 
خمتلفاً عن غرهم، كلٌّ ح�سب وعيه وثقافته.

وهنا، للكّتاب و�ملفكرين و�لعلماء وكل ح�سب 
جتاه  وروؤ�هم  مو�قُفهم  ومذ�هبهم،  م�ساربهم 
�أي عار�ض يحدث يف �لكون وعلى �لأر�ض �لتي 

نحيا عليها.
يقف �ل�ساعر موقفاً قد يختلف فيه �أو يتفق 
�أن  يعني  ول  و�لكّتاب،  �لأدباء،  من  غره  مع 
�أن  يعني  ول  مو�قف،  ول  م�ساعر  بال  �ملتاأمل 
تاأمله  يف  يبتغي  و�إمنا  �أبد�ً؛  حياد،  على  يكون 
يكن  مل  �إن  �سيئاً  م  يقدِّ �أن  و�لر�جح  �لعاقل 
من  �لكلمة  حتمل  ما  بكل  موٍح  فهو  منِقذ�ً 

معنى.
ويف  �لكونية  �لو�قعة  حني  يف  و�لق�سيدة 
يحتذى،  مبدعاً  �سيئاً  تقدم  ل  قد  حلظتها، 
ولكنها تريد �أن ت�سَع ب�سمًة حقيقية لها فعُلها 

�مل�ستمر.
يريد �ل�ساعر �أن يكون لق�سيدته �أو ملا يكتبه 
�لإن�سان  يرفعان  �للذ�ن  و�لوقع  �لأثر  ذ�ك 
وملكها،  �لأر�ض  �سيَد  بكونه  يليق  مل�ستوى 

�ملوج  يهاب  ل  �لذي  �حلكيم  �ل�سفينة  رباَن 
متزناً  ت�سرفاً  معه  يت�سرف  و�إمنا  �لعاتي، 
مم�سكاً بزمام �لقيادة يف مهب �لريح و�لأمو�ج 

�ملتالطمة من حوله.
ظو�هر  يف  فالنا�ض  ريب،  �أدنى  وبال      
يف  يت�ساركون  غرها،  �أو  كانت  زلز�لية  كونية 
دهم حدث،  م�ساعرهم، و�أحا�سي�سهم، وقد يوحِّ

وميّزُقهم �آخر.
ول �سك، فاإن تقلبات �لأحو�ل �لكونية تهتز 
لها �لنفو�ض وتخلع لها �لأفئدة وتغر �لأفكار 

وتقلب �لعقول.
    يف ظروف كارثية عامة، ل يقف �لإن�سان 
مكتوف �لأيدي �أو هكذ� ينبغي �أل يقف حيادياً 

�إطالقاً.
يحدث  وقد  ويحدث  زلزل  من  حدث  فما 
مر�ر�ً وتكر�ر�ً يف قابل �لأيام، وهذه من طبيعة 
�لذي  �جليولوجي  تكوينها  من  �لتي  �لأر�ض 

فطرت عليه.
تلك  عا�ض  ممن  كغري  فاإنني  وبدوري، 
كحلم  مرت  �لتي  �ل�سعبة،  �ملزلزلة  �للحظات 
مزعج حقيقي.. وقد تكون تلك �للحظات قد 
و�ل�سروح  �ملن�ساآت  من  �لكثَر  بدورها  دمرت 
�لأرو�ح  مئات  معها  و�أخذت  ذلك  وغر 

و�لأنف�ض �لربيئة.
وبدوري ك�ساعر؛ فالق�سيدة مهما بلغت من 
�أبد�ً،  �أر�سية  بالغتها فلن تبلغ بالغة زلزلة  
بيان  �أوتيت من  �أق�ساها مهما  �إىل  ولن ت�سل 
بالزلزلة  �سعور�ً  تقارب  �أو  تو�زي  �أن  وروؤى 

�لو�قعة.
�لكيانات،  وهزهزة  �لنفو�ض،  زلزلة  ولعل 
وتاأثر�ً  وقعاً  �أ�سد  لهو  �لقلوب،  و�نخالع 

باحلدث �حلا�سل من �أي كتابة.
ومهما يكن من �أمر، فال بد �أن يكون للكاتب 
و�ملفكر موقفه �حلياتي �ليومي، ولئن كان ل 
بد من كلمة، فالكاتب و�ل�ساعر و�ملخرتع وكل 
ذي �إبد�ع و�أد�ة فاعلة ذ�ت جدوى �أن يبادر ب�سكل 
يعيد ��ستقامة �لغ�سن �إىل  �سجرته، و�حلجر 
�إىل  �لتاأرجح  يعيد  و�أن  مو�سعه،  �إىل  �لأ�سا�ض 
�لنفو�ض  تعود  و�أن  و�أ�سالته،  مادته  ��ستقامة 
مطمئنة و�عية و�عدة فاعلة مبا ُيرِجع �لأماَن 
�إىل �لنف�ض �مل�سطربة �ملكتئبة، و�أن ي�سر �ملرء 

ُقدماً على وعي وهدى و�أخالق.
فال بد للطيور �ل�سادحة �أن تعاوَد تغريَدها 
زلًل،  �سدَوها  ت�سكَب  �أن  وللجد�ول  مدد�ً، 
�أن جتلَي  �أرَجها، ولل�سماء  �أن تغزَل  وللحد�ئق 
زرقَتها، وللبحار و�لأنهار �أن تعلَن تاألقها، و�أن 
كل  في�ستدفئ  �لأرجاء  وتغمر  �ل�سم�ض  ت�سرق 
�ملت�سامي  �جلميل  باإ�سر�قها  �لأر�ض  على  َمن 

و�ملتفائل.

تأمالت ومواقف 
في زمن الزلزلة

نشيد الحداد..
لبالٍد شاسعِة الُحْزن

 كتب: زكريا مصاص
 شعر: ليندا إبراهيم

 كتب: نذير جعفر 

��ستب�سل �ل�سعب �ل�سوري وقّدم �آلف 
�حلرب  زلز�ل  رّد  يف  �لأبر�ر  �ل�سهد�ء 
وتطهر  و�سّدها  �لظاملة  �لعدو�نية 
�أن  وقبل  �حُتلَّت،  �لتي  �أر��سيه  معظم 
�حل�سار  زلز�ل  بد�أ  �أنفا�سه  يلتقط 
فر�سها  �لتي  �لقت�سادية  و�حلرب 
�لتوح�ض  وقوى  �لأ�سود  �لبيت  �سدنة 
فيها  و�أ�سهم  �لعوملي  �لإمربيايل 
ما  حتقيق  بغية  لها  نظر  ل  برب�عة 
روح  قتل  �ل�سالح يف  عنه حرب  عجزت 
�ل�سوريني وتيئي�سهم و�سّد نو�فذ �لأمل 

يف �إعادة بناء وطنهم.
�لقت�سادي  �حل�سار  ��ستمر�ر  ومع   
�حلد  �إىل  �ملعي�سي  �مل�ستوى  وتديّن 
زلز�ل  ياأتي  �ل�سوريني  ملعظم  �لأدنى 
�سورية  �أبناء  لي�سع  �ملّرة  هذه  �لأر�ض 
ل  و�أخطرها  مو�جهة  �أ�سّد  �أمام  كلهم 
و�ملد�ر�ض  �مل�سايف  من  كثر�ً  �أن  �سيما 
ة  و�ملوؤ�س�سات و�لأمالك �لعامة و�خلا�سّ
�سبق لقوى �لعدو�ن تدمرها ومل تعد 
�ساحلة للقيام بدورها يف تخفيف �آثار 

�لزلز�ل وتد�عياته.
�لذي  �لثالثة ما  �لزلزل  �أمام هذه   
ميكن فعله؟ ما �لذي ميكن �أن نطالب 
و�لفقد  باجلر�ح  �ملثخن  �ل�سعب  به 
�خلبز  على  �حل�سول  و�سعوبة  و�لعوز 
م�ستلزمات  �أب�سط  وفقد�ن  و�لوقود 

�لعي�ض؟
�لعظيمة  �سورية  �أبناء  ينتظر  مل   
حلب  يف  ب�سيء،  �أحد  يطالبهم  �أن 
�ملثلث  هذ�  يف  وحماة،  و�لالذقية 

�لأ�سطوري ر�أيت باأم عينّي كيف تت�سكل 
�لفتيان  من  �ل�سبابية  �ملجموعات 
و�لفتيات ب�سرعة �لربق؟ وكيف يحمل 
لديهم  ما  و�لرجال  �لن�ساء  من  �ملئات 
نحو  به  ويتجهون  وطعام  مالب�ض  من 
مقر�ت  يف  ُفتحت  �لتي  �لإيو�ء  مر�كز 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  بع�ض 
بل  ل  �لعجزة،  ودور  �لعامة  و�حلد�ئق 
�لدو�ء  توزع  �ل�سيدليات  ر�أيت ع�سر�ت 
�ملو�طنني  ومئات  ملحتاجيه،  ماناً 
على  �جلاهزة  �لوجبات  ي�سرتون 
�لفقر�ء  على  ويوزعونها  ح�سابهم 
بيوتهم،  من  �لزلز�ل  �سّردهم  �لذين 
�ل�سمال  �أق�سى  من  �سيار�ت  ر�أيت  بل 
و�أق�سى �جلنوب من �حل�سكة  �ل�سوري 
�لتموينية  �ملو�د  توزع  �ل�سويد�ء  �إىل 
و�لغذ�ئية على �ملو�طنني �لذين طالهم 
هذ�  بعظمة  �إمياناً  فازددت  �لزلز�ل 
�لزلزل  هذه  تقهره  مل  �لذي  �ل�سعب 
ز�دته  �إمنا  وبط�سها  ق�سوتها  على 
كل  حتدي  على  و�إ�سر�ر�ً  ت�سميماً 

�مل�ساعب مهما ��ستدت؟
قدمو�  �لذين  �سورية  �أبناء  هم  ها   
يثبتون  لرت�بها  فد�ء  �أكبادهم  فلذ�ت 
�أنهم يد و�حدة وقلب و�حد على  �ليوم 
�ختالف مذ�هبهم و�نتماء�تهم �لدينية 
قوة  تكمن  وهنا  و�ل�سيا�سية،  و�ملذهبية 
روح �ل�سعب �لتي مل تهزم بل هّبت من 
�إنقاذ من  لت�ساهم يف  كل حدب و�سوب 
طمرتهم �لأنقا�ض وتقدمي كل ما يلزم 

لمت�سا�ض �سدمة �لزلزل �لثالثة.

�سهاريج  روؤية  �أبهجني  ما  ولعل   
�لوقود �لعر�قية �ملحّملة بالوقود وهي 
حمولتها  لتفريغ  �ل�ساحل  �إىل  تتجه 
�ملذهلة،  �ل�سعبية  للجهود  دعماً 
و�إير�ن  رو�سيا  من  �لأ�سدقاء  وروؤية 
م�سّردي  لإيو�ء  �خليام  ين�سبون  وهم 
لإنقاذ  باآلياتهم  ويدفعون  �لزلز�ل، 
�لعمار�ت  ركام  بني  من  �ملو�طنني 
منها  عدة  دول  وم�ساهمة  �ملدمرة، 
تقدمي  يف  و�جلز�ئر  وعمان  م�سر 
عمليات  يف  و�مل�ساركة  �ملتعددة  �ملعونات 

�لإنقاذ ليل نهار.
�لتي  �لبطولة  �سيمفونية  �إنها   
و�أ�سدقاوؤهم  �سورية  �أبناء  يعزفها 
ويف  �ل�سلم  يف  يخذلوه  مل  �لذين 
لالأر�ض  �لوفاء  �سيمفونية  �حلرب، 
�لذين  �ل�سهد�ء  رفات  حتت�سن  �لتي 
ولوحدة  لها،  فد�ًء  �أرو�حهم  قدمو� 

�سعبها.
لإطفاء  كافية  زلزل  ثالثة  �أجل،   
يف  �ملطبق  �لياأ�ض  و�إ�ساعة  �حلياة،  نور 
عظمة  عنه  تك�ّسفت  ما  لكن  �لنفو�ض، 
�أن ما نقوله عن  �لروح �ل�سورية يوؤّكد 
لي�ض  �لأ�سيل  �سعبها  ومعدن  �سورية 
�ساطعة  حقيقة  بل  �سعار�ت،  مرد 
وتدل  �مل�سلل،  �ملعادي  �لإعالم  تّكذب 
تتالت  مهما  و�ملحن  �مل�سائب  �أن  على 
�سالبة  �إّل  تزيدهم  لن  �أبنائها  على 
روحهم  قتل  يحاول  من  لكل  وحتدّياً 
�أو �إذللهم �أّياً كانت قوته وخمططاته.

ثالثة زالزل.. وسورية باقية

ا�سعُة �حلزِن ُتها �لبالُد �ل�سَّ ِعِمي م�ساًء �أيَّ
وبعد...

فقد رحلَْت �ُسُنوُنو�ُت قلبي بال خريف...
ونبَتْت غزلٌن عجاٌف يف �سغاِف �أبناِئِك �حَلز�نى

ها �لوجُد، فُردِّي �إيلَّ دمعي مع �أول �سحرورة هدَّ
وقويل �سالٌم على �أمرٍة مل ترَتِد ثوَب �لإمارة...

ول تاَجها... ول خامَتها ول �سوجلاَنها
ُتها �لبالُد �ملوغلُة يف تفتي�ض حناجر �لع�سافر  �أيَّ

عن �سوٍت �أخر�َض �بتلعُه ن�سيُد �حلد�د
ُتها �لبالد.. �أيَّ

قلبي من رماد
ُتها �لبالُد وِعِمي �سوقاً �أيَّ

ف�سديقي �لذي �ألب�سني �سوَتُه �مل�ستحيَل،
ن�سي �أن يبني يل ع�ساً من حزن بني عينيه

و�سديقي هذ�، �ملفتوُن بالليلك، 
�مل�سحوُر بالألف و�لنُّون،

�ملجبوُل بعنادك وجربوتك
�سديقي هذ�... 

ِك" �سيقول يل "�أِحبُّ
بعد �أن �أخلَع عينيه عني

و�أم�سي...
ُتها �لبالد... ِعِمي بالد�ً �أيَّ

بعد �أن �أوَدْعِت �ِسرَّ �َسِكيَنِتِك يف مقلة "�بِن عربي"
وكنَه �سريرتك يف قلب "يحيى �ملعمد�ن"

ليمانية" من بردى، بعد �أن غارت "�لتكية �ل�سُّ
وهو ينقل نب�ساِتِه �لعا�سقة يف �سر�يني دم�سق
ِعِمي �سهر�ً على ج�سورك ويف حار�تك �لعتيقة

عند �أبو�بك �ل�سبعة
عمي �سالماً عند ر�أ�ض "�حل�سني"

وعدًل عند �سريح "هابيل"
عمي �سم�ساً ل تغيب

عن حبيبي "قا�سيون"
�أيتها �لبالد �لتي ن�سيت وقع خطو�تي

�أيتها �لعا�سقُة للحرب
اك �سَّ �ملوَلَعُة بالنُّ

و�آلمك  �أحز�نك  ن�سيان  على  �لف�سيحة  بقدرتك  �ملفتونة 
و�سحاياِك

ِعِمي على قلبي زهرَة نرج�ٍض على ق�سف ريحان
و�سعيه بجانب عيَني "نز�ر" 

عر و�لع�سق حيث و�سَع عنه رد�َء �ل�سِّ
يف حمنة �لع�سق �لكربى

حمنِتِك 
�أيتها �لبالد
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ُهزِّي بنا هذا التراَب

ْحِو فينا يا �ساآُم ُهزِّي ُجذوَر �ل�سَّ

ُهزِّي ويف زمِن �لزلزِل

رُب �ملَنيُع �إىل ِركاِب �ُسروِجِه..  ينحني �ل�سَّ

ى َدُع �لوْقَت �ملُدمَّ ويُد �لغياِهِب َت�سْ

ًة كالع�سِب و�لأغنياُت، وما تز�ُل نديَّ

فوق َثرى هذ� �لرت�ِب

ْتُه كارثٌة ول زلز�ُل وما َهزَّ

ُهزِّي بنا هذ� �لرت�َب على �َسر�وِة ُجْرِحِه

بِح َيْنَه�ُض منُه و�لآماُل كال�سُّ

ي بنا.. �سار �جلفاَف �ملُرُّ ُخبز�ً لليتامى ُمرِّ

ل �لهطوِل �ساَغ من �أوجاِعنا َف�سْ

َرْت �أغالُل َفَكْم على َخْطِو �لعبِر تك�سَّ

ن�سحو على وجِع �لرت�ِب دماً ينزُّ

�ُل وُكلُّ َخْفَقِة نب�سِة َموَّ

مَت�سي َت�ُسدُّ بقب�ستيها ُكلَّ �سرٍب من ثر�ها

ثّم تنه�ُض و�لبالُد ُمثرٌة

ْت حياًة من ُركاِم زلزِل �ملجهوِل َنَه�سَ

ُثمَّ َهبَّْت و�ملدى �أطالُل

هذ� زماُن �لَبْغِي..

رُّ رُّ على �أنقا�ِض زلز�ٍل مَيُ زلز�ٌل مَيُ

وَنْحُن هاماٌت َت�ُسقُّ طريَقها نحو �خللوِد

فنا ُيَدّوي ُف عا�سِ وَع�سْ

حِو فر�ساٌن و�لهديُل على نفِر �ل�سّ

ْو� َهو�ِتهم د��سو� �لّردى وم�سَ على �سَ

�إىل عليائهم ورجاُل

و�لعابروَن من �ملنايف للمنايف

و� بنا وظالُل وْهُم َمْن َمرَّ

وطٌن؛ وبالأم�ِض �لقريِب َيتيُه

هد�ُء فيه،  كم يرت�كُم �ل�سُّ

على عموِد �لكهرباء هناَك مليوٌن من �للوحات

ُيْحِرُجها �ل�سوؤ�ُل

و�إذ� نونا من مماٍت و�ِفٍد

هي ذي �حلياُة

وَمْن �سُينجينا �إذ� �ْبَتَعَد �ملاآُل؟

ها.. هي ذي �حلياُة ُنِحبُّ

وُنِحبُّ خوفاً ر�كناً فينا..

وَنْبَهُت حني ل يغزو جو�ِرَحنا �لَقلَْق

ٌد وزو�ُل هي ذي �حلياُة َتَبدُّ

و�إذ� َرَمْت ُكلُّ �ملو�ِجِع فوق كاِهِلنا رز�ياها

�سيبقي �لوْعُد بالأمِل �ملُرّجى

�سيَِّد �خلطو�ِت؛

ٌة نوٌر، همَّ

ون�سوُر جيٍل قادٍم وجباُل...


