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  28/05/2012جسور سوريا ـ جريدة نصف شهرية ـ العدد الثالث عشر  ـ ا%ثن"  ـ     

الــــــصراع الثوري هو صــــراعٌ 
أخـIقي بـالـدرجـة اEولى ضـد 
قـــيـمٍ OأخـــIقـــية ويـــسقط فور 
لـتلك الـقيم التي كـانـت  تـبنيهِ 

السبب في نشوئه

للفنان رواية أخرى 

كـأس «العالـم القـادم».. سـورية
قد % تصدقونني أّن سوريا القادمة ستحصل على كأس «العالم 

القادم» بكرة القادم.
ل .. ويعني أن  Sتـــقوم تـــدريـــبات التحـّمل تـــقليديــــاً على كســـر حـــاجـــز الـتََحـم
تركـض نـصف سـاعـة إضـافـية بـعد الـشعور بـالـتعب ومـن ثـم تفتح خـطواتـك 
في الربع ساعة التالية وتنهيها ركضـاً سريعـاً صعوداً. ثّم ... % تلهث.
هــــنا يــــبدأ الــــتفوق الــــسوري ... فــــمن الــــصعب أن تجــــد شــــعبـاً ركــــض مــــا 

ركضناه.
من ومنذ درعا حتى صباح اليوم الجمعة.

أربعة أشهر وعام من الركض .. من اختراع مفهوم خارٍق للتحمل ...كلما تعبت منه وبه تركـــض 
» «تحيا». vأكثر وكلما «مت

كلنا نعرف التعبير الشائع «متS من التعب» هذا الذي لم يحصل في سوريا اليوم.
ا}ـــــتظاهـــــر الـــــسوري «مـــــاّت مـــــن ا}ـــوت أو مـــــن الـــرصـــــاص أو الـــــقناص ولـــــيس مـــــن  يـــــمكن الـــــقول إنّ 

التعب».

ل؟ % أحد. Sمن يستطيع منازلتنا في مسألة الـتََحم
بــــاخــــتصار % أحــــد و% اثــــن" و% الــــث�ثــــاء «مــــيعاد حبيبي» ..فــــما بــــالــــك بــــيوم الجــــمعة و«الــــخ�يــــق 

مجتمعه»؟!
ً مـــما اصطلح على تـــسميته بـــاخـــتراق  وإذا كـــانـــت الـــدول ا}ـــنافـــسة تـــطور بـرامج عـــلمية للتحــمل بـــدءا
ــــة  الــــضاحــــية .. ا}ــــترجــــم عــــمليـاً إلى مــــا بــــ" الـ5 كــــيلومــــترات وصــو%ً إلى 10 أو 16 تــــبعـاً لــــساديّ

ا}درب.
بـعد كـل هـذا.. واحـترامـاً }ـفهوم علمي اسـمه «ا%سـترجـاع اسـتعادة الـقوة ا}ـبذولـة» يـذهـب الـ�عـبون 

للنوم.
مــنتخبنا % يــنام .. وا�رقــام تــثبت أنــه ركــض مــا مــتوســطه 14 شهراً نــهاراً. بــا�ضــافــة إلى الــقسم 
الليلي.. والــليل كــما شــاهــدتــم ركــض وقــفز في ا}ــكان وتــمّوٌج وغــناء جــماعي سـواء أكــان «ســكابــا 

على شهداء سوريا وشبابا» أو «جـنّه جـنّه جـنّه»...
اسامة محمد   (سينمائي سوري)
http://m.assafir.com/content/1337300925003300800/This%20week

ا_نتهاكات الخطيرة لحقوق ا_نسان في سورية

 قـالـت لـجنة الـتحقيق ا}سـتقلة حـول سـوريـة ا}ـكلفة مـن مجـلس حـقوق 
ا�نـــسان الـــتابع لـــ�مـــم ا}تحـــدة، الخميس2012/5/24، إن مـــعظم 
ا�نــــتهاكــــات الخــــطيرة لــــحقوق ا�نــــسان في ســــوريــــة يــرتــــكبها الــــجيش 
الـــسوري والـــقوات ا�مـــنية، ولـــكنها إتـــهمت الـــقوى ا}ـــعارضـــة بـــارتـــكاب 

انتهاكات أيضـاً تشمل ا�عدام خارج نطاق القضاء والخطف.�
وأشــــارت الــــلجنة إلى أنــــه بــــناء على ا}ــــقابــــ�ت يــــمكنها أن تــؤكــــد قــــتل 
207 شــــــخصـاً مــــــن فــــــبرايــــــر/شــــــباط إلى 10 مــــــايــــــو/أيــــــار 2012، 
وقـــالـــت الـــلجنة إنـــها % تــزال قـــلقة جـــداً مـــن وضع حـــقوق ا�نـــسان في 
الــب�د، حــيث تســتمر انــتهاكــات حــقوق ا�نــسان رغــم توّصــل الــحكومــة 
وا}ـــــــعارضـــــــة إلى إتـــــــفاق على تـــــــطبيق خـــــــطة الـــــــنقاط الســـــــتة لـــــــلمبعوث  

ا}شترك ل�مم ا}تحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان.�
كـــــما أكـــــدت الـــــلجنة إنـــــه مـــــنذ تـــــقاريـــرهـــــا الـــــسابـــــقة أصبح الـــوضع في 
سـوريــة مــعسكراً أكــثر، ففي حــ" أن الــقوات الــحكومــية كــانــت ترد في 
أنـــــها الـــــيوم تـــواجـــــه  الـــــسابـــــق على ا}ـــــتظاهـــــريـــــن بـــــشكل أســـــاسي، إ%ّ 
مــــقاتــــل" مســــلح" ومــــنظّم" بــــشكل جــــيد يــــعززهــــم إنــــضمام مــــنشق" 

إليهم.�
وقــالــت “إن ا�نــتهاكــات التي سّجــلتها تــعكس هــذا الــتغيّر حــيث وقــعت 
مـــــعظمها في عـــــمليات عـــــسكريـــــة واســـــعة الـــــنطاق على مـــواقع محـــــددة 
تـعرف بـإيواء مـنشق" أو مسـلح" كـانوا يحـمون بـعض ا}ـظاهرات أو 

 تعتبر مؤيدة لـ”الجيش السوري الحر”.�
وأشــــارت الــــلجنة إلى “أنــــها سّجــــلت حـــوادث قــــامــــت فــــيها مجــــموعــــات 
مــــعارضــــة بــــاخــــتطاف مــــدنــــي" وأعــــضاء في الــــقوات الــــحكومــــية بــــدافع 

ظــــــــاهــــــــر هــــــــو مــــــــبادلــــــــتهم بــــــــمعتقل"”. 
وكـــــذلـــــك إتـــــهمت الـــــلجنة الـــــقوات ا}ســـــلحة ا}ـــــعارضـــــة بـــــانـــــتهاك حـــــقوق 
ا�طـفال مـن خـ�ل إسـتخدامـهم كرسـل أو طــبّاخـ" لـلوحـدات ا}سـّلحة 
على ا�رض، ونـــقل ا�مـــدادات الـــطبيّة للمســـتشفيات ا}ـــيدانـــية، وقـــالـــت 

“إنها التقت العديد من ا�طفال ال�جئ" في تركيا”.

http://syrianncb.org/2012/05/24/-ا�مم-ا}تحدة
/تتهم-الحكومة-وا}عارضة

 الرجاء قرع الباب قبل الدخول .. 

ففي الداخل يوجد نظام عاٍر...

https://www.facebook.com/josouria
https://www.facebook.com/josouria
http://m.assafir.com/content/1337300925003300800/This%20week
http://m.assafir.com/content/1337300925003300800/This%20week
http://syrianncb.org/2012/05/24/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9/
http://syrianncb.org/2012/05/24/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9/
http://syrianncb.org/2012/05/24/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9/
http://syrianncb.org/2012/05/24/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9/
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لــــلحق يــــقال فــــإن كــــل شيء صــــار مــــفرطــــا في ســــوريــــا، الــــقتل وا�لــــم 
والـــتعب والـــيأس وا�حـــساس بـــالـــ�جـــدوى، والـــغ�ء الـــفاحـــش، وانـــهيار 
الــــــليرة الــــــسوريــــــة… وا�فــــراط في الــــــطيران إلى الــــــسماء، وفي طــــــلوع 
ا�رواح وهجــــــــــــرتــــــــــــــها لــــــــــــــ�جــــــــــــــساد… إفــــــــــــراط في الشهــــــــــــــداء والقتلى، 
وا}ــــعتقل"… الــــكلمة ا�كــــثر دقــــة لـــوصــــف الـــوضع الــــسوري هي حــــقا 
ً لـــيس ا�فـراط في الـــديـــموقـراطـــية كـــما  ا�فـراط… انـــما حـــتما ومـؤكـــدا

تنطح بياع الك�م ووصف ا%نتخابات.

هيفاء بيطار   (كاتبة سورية)

 مجلس الشعب .. إفراٌط في الديموقراطية 

ردا على ســـؤال حــــول الــــجهات التي تــــعطل خــــطة عــــنان قــــال هــــيرفــــيه 
%دسوس مــعاون ا�مــ" الــعام لــ�مــم ا}تحــدة لــعمليات حــفظ الســ�م: 
"عــلمت أنــه يوجــد عــنصر ثــالــث % يــلتزم بــمسار الــشعب الــسوري %نــه 
مــلزم بــأجــنداته الــخاصــة لــذلــك عــلينا أن نبقي عــيونــنا مــفتوحــة عــليهم 
ونـعلم ان هـناك هجـمات ارهـابـية وتـفجيرات وهـذا يـجب أن يؤخـذ على 

محمل الجد.

وفــيما يــتعلق بــكيفية تــعامــل ا%مــم ا}تحــدة مع دولتي قــطر والــسعوديــة 
اللت" تحـدثـتا صراحـة عـن تـزويـد ا}ـعارضـة الـسوريـة بـا%سـلحة اوضح 
هـيرفـيه %دسوس ان "ا%مم ا}تحـدة بـأعلى مسـتويـاتـها قـالـت بوضوح 
مـنذ الـبداية ان أي تسـليح أو تسـليح مسـتقبلي لـ�زمـة في سـوريـة لـن 
يـــكون مـــقبو% �ن هذه ا%زمـــة بـــ" الـــسوريـــ" و% يـوجـــد أي مـــبرر في 
تـــــــأجيج الـــــــنار بـــــــالســــــ�ح أو ا}ـــــــال وأعـــــــتقد ان الـــــــسوريـــــــ" هـــــــم فـــــــقط 
ة وهي ليســــت مــــسؤولــــية أي شــــخص  ا}ــــسؤولــــون عــــن حــــل هــــذه ا�زم
آخـــــر وتـــــتعلق بـــــإرادة الـــــسوريـــــ" أنـــــفسهم بـــــأن ينخـــرطـــوا مع بـــــعضهم 
%يجاد حل وليس من شأن أي طرف ثالث أن يتدخل في الحوار".

http://arabic.rt.com/news_all_news/news/585780/

وجهة نظر

عـين
راجـ

(ا%حـــتجاج/الـــثورة/ا�نـــتفاضـــة) في ســـوريـــا، تـــقف على مـــفترق طـــرق حـــاســـم، وا�رجح أن  حركـــة 
الــطريــق الــذي ســتسلكه في قــادمــات ا�يــام، ســيقرر مســتقبلها ومســتقبل سـوريــا برُمــتها...مــن جــهة 
هــــناك مــــيل عنفي مــــتصاعــــد، هــــذه ا}ــرة مــــن ا}ــــعارضــــة ا}ســــلحة التي تــــتكون أســــاســــاً مــــن تــــيارات 
(جـــــهاديـــــة) مـــــدعـــومـــــة مـــــن قـــــطر والـــــسعوديـــــة ولـــــيبيا (تـــــمويـــــ�ً وتســـــليحـاً)، وتحـــــظى  إخـــوانـــــية وســـــلفية 
بـتسهي�ت لوجسـتية تركـية وأمـريـكية (وغـيرهـا) غـير خـافـية على أحـد، وبـما يـتناقـض كـليًة مع مـهمة 
كوفي عــنان التي لــم تــخف هــذه ا�طراف ضــيقها بــها، ورغــبتها في إخــتزال آجــالــها وا�عــ�ن عــن 

فشلهاحتى قبل أن يبدأ الرجل خطوته ا�ولى.
(الجـــماهـــيري / الســـلمي) الـــذي أثـــبت قـــدرة فـــائـــقة على  وهـــناك مـــن جـــهة ثـــانـــية، الحـراك الشعبي 
إسـقاط مـحاو%ت الـنظام إخراجـه مـن الـشارع...هـذه الوجـهة، تـدعـمها تـيارات ا}ـعارضـة في الـداخـل 
"هـــــيئة الـــــتنسيق" و"ا}ـــــنبر الـــــديـــــمقراطي" وغـــــيرهـــــا مـــــن الـــــشخصيات وا}ـــــجاميع ا}ـــــعارضـــــة..وهـــــذه 
(تــعاطــف  الــتيارات تلقى تــأيــيداً مــن قــبل قــطاع مــن الــسوريــ" وبــعض الــعواصــم الــعربــية والــغربــية 
وتـــــفهم بـــــا�حـــــرى)...وهي وإن كـــــانـــــت صـــــاحـــــبة الـــــصوت ا�كـــــثر إنـــــخفاضــــــاً، إ% أنـــــها تـــــتوفـــــر على 

الخطاب ا�كثر عق�نية في معالجة ا�زمة السورية وإدارة مرحلة ا%نتقال إلى الديمقراطية.
ا}جــــلس الـــوطني مــــن حــــيث ا}ــــضمون هــــو غــــطاء ســــياسي هــــش وغــــير كــــفؤ ومــــنقسم على نــــفسه، 

لجماعة ا�خوان ا}سلم" السوري"
أمـــا "الـــقاعـــدة"، فـــلم تـــعد "حـــالـــة ا�نـــكار" التي تـــعيشها مـــعارضـــة الـــخارج، تفلح في نفي دورهـــا 

ا}تصاعد في ا�زمة السورية
إن ُقـّدر �نـصار "الـحسم الـجهادي" أن يـفرضوا "طـريـقهم الـخاص" على سـوريـا، فمعنى ذلـك، أن 

% إص�ح و% تغيير، بل الفوضى والخراب
طـــريـــق الـــخ�ص الــوحـــيد ا}ـــفتوح حتى ا ن أمـــام ســـوريـــا والـــسوريـــ"، وإن بـــصعوبـــة، هـــو طـــريـــق 
كـوفي عـــنان ومـــبادرتـــه ومـراقـــبيه...ومـــن أجـــل هـــذا، فـــإن على قـــوى ا}ـــعارضـــة الـوطـــنية الـــسوريـــة أن 
تـــعمل مـــا بـوســـعها مـــن أجـــل جـــمع صـــفوفـــها و}ـــلمة شـــتاتـــها قـــبل فـوات ا�وان، لقطع الـــطريـــق على 
"الـ�عـب الـثالـث" مـن جـهة، وتـقليص ا�ثـر الـتدمـيري لـسياسـات "تـصفية الـحسابـات ا�قـليمية" في 
ســوريـــا، ولـــلدور التخـــريبي الـــذي تـــقوم بـــه عـواصـــم "الـــثورة ا}ـــضادة" في الـــعالـــم الـــعربي مـــن جـــهة 
 ً ثــانــية...عــليها أن تشرع في حوار وطني، بــمن حــضر، ومــن دون أن تــنتظر أكــثر الــتيارات تشــددا
ومــي�ً لــلعسكرة والتســلح و"الــتطيّف"...عــليها أن تــفعل الــبنود الــسياســية في مــباردة كـوفي عــنان، 

والتي تبدأ بإجراءات بناء الثقة وتمر بالحوار و% تنتهي بترتبيات مرحلة ا�نتقال.
عريب الرنتاوي

h t t p : / / a l q u d s c e n t e r . o r g / a r a b i c / p a g e s . p h p ?
menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0

سوريا..إن تعذّر قطع "الهاوية" بقفزة واحدة ؟!

http://arabic.rt.com/news_all_news/news/585780/
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/585780/
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
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جريدة جسور سوريا          العدد الثالث عشر

كـــرافــــــة الثـــــــــورة ... 

ـــ لك حبيبي مظاهره هي مو عرس…
بــــيير   ـــ لــــك انــــت لــــيش هــــيك مــــابــــتحب ا%نــــاقــــه…هــــاد الــــطقم 

كاردان….شوف انت الزرار…
ــ  لك مو هيك …انو مو حفله هي..في ركيض واهرمه…

 ــ اخي الثوره ا%نيقه تعني  …
    قاطعتو انا دغري

ــ خـلص خـلص مـتل مابدك …مـابـدي مـحاضره سـاعـت" هـلق 
من عند الصبحيات….رح يعللي قلبي من الصبح…

وزعــــــ�ن عــــــليه…هــــــلق هــــــو ســــــخيف  يعني فــــــع� كــــــنت قــــرفــــــان 
بها%فكار بس انو جايي من اوربا يتظاهر…شو بتقلو…

نزلـنا يـا اخوان كـانـت الـناس عمتطلع فيني بـا}ـقلوب….وصـلت 
شــلتي… كــلون ســكتو ســكته وحــده…فــكرو انــو جــايــبلون  لــعند 
عــــنصر امــــن او شــــبيح …يــــمكن ســــهيل حــــس بــــمخاوفــــهم…او 
و%زم يــعرّف عــن حــالــو  عــا%قــل تـوقع بــانــو هــوي شــخص غــريــب 
دغـــــــــري…وكـــــــــان هـــــــــالشي…فـــــــــمد ايـــــــــدو بحــــــركـــــــــتو الـــــــــتقليديـــــــــه 

للمصافحه وعرف عن حالو…
   ــ  الدكتور سهيل ….اذن انف حنجره….

كملت انا …(ابن خالتي …اجا مبارح من اوربا…
اتطلعو فيني رفقاتي وكانو رح يفرطو من الضحك

وبلش كل واحد يعرف عن حالو بمسخره…
ــ  الدّهان مصطفى : طرش ــ دهان ــ ورق جدران

ــ البسكليتاتي صطام : شمبرين ــ فرامات ــ بنشره…
ــ حــــــّدو : تــــــعزيــــــل ــ تــــــنضيف مــــــجاريـي ــ صــــــحيه….وهــــــكذا 
….وعلى ضــــــــــحك وكـــــــركــــــــره…وا%حــــــــــلى انــــــــــو ســــــــــهيل كــــــــــمان 
عــميضحك…فــكرهــن مــبسوطــ" فــيه…كــان مــنظرو بيخجــل يــا 
اخي …ابـــــن خـــــالتي %بـــــس طـــــقم وكـــرافـــــه وصـــــباط..والشـــــباب 
جينز وك�بيات وشحاطات…انا وجهي احمر من الخزوه…
بـــــإيـــــد هـــــو  بلشـــــت الشـــــباب تـــــلتم…واجـــــا عـــــمك الـــــساروت إيـــــد 
وحــــــــماس …واجــــــواء فــــــــع� مــــــــن  وفــــــــدوى …وخــــــود هــــــــتافــــــــات  
الـجنه..عرس حقيقي..سـهيل طـول الوقـت مـبتسم ..واقـف مـتل 
الخشـــــــبه…كـــــــأنـــــــو واقـــــــف بـــــــتحية الـــــــعلم…وكـــــــل شـــــــوي يـــــــميل 
بـــــــــاتـــــــــجاهي بحـــــــركـــــــــه الـــــــــناس  ا%كـــــــــابـــــــــريـــــــــه ويقلي (رائع)…
وكـيلكون مـااسـمعت غـير هـيك … (الـسوريـون رائعون)…ا¢ 

رائع ورائعون..تقول مفكر حالو  شي لجنة تحكيم..
بــــــــــــــــعد شــــــــــــــــوي اشــــــــــــــــتغل الــــــــــــــرصــــــــــــــــاص …وطــــــــــــــــبعا اشــــــــــــــــتغل 
: ( شـــــــوفي   الـــــركــــــــض….ســــــــهيل مــــــــاعــــــــميفهم…ســــــــال واحــــــــد 
شـــــوفي؟؟) …رفيقي عــــــدنــــــان (الشــــرشـــــوح)…شــــــاف ســــــهيل 
مــاعميتحرك…قــلو:( شــبك؟… انــت شــو؟…) …قــلو ســهيل : 
حنجــــــره) انــــــــا الــــــــدكــــــــتور ســــــــهيل : اذن انــــــــف   (شــــــــو نسيتني 
….مــسكت انــا ســهيل مــن كرافــتو قــلتلو : (لــك قــصدو بــشو , 

انو  ليش ماعمتركض)…وسحبتو من كرافتو وركضت…
  ـــ طـيب طـيب رح اركـض بـس تروك الـكرافـه رح تخنقني…

بعدين هي بيير كاردان…
   ـــ % حول و% قوة ا% با¢ لك ركوض ب� جدبه…

وركضنا …وركض سهيل…
ــ (سهيل ركوض اسرع من هيك)…

ـــ (%ء انــــا صــــباطي اذا ركــــضت فــــيه بــــيصير عــــندي فــــقافــــيل 
برجليي)…

ــ ( لـك اركوض بـI جـدبـه …يـطلعلك فـقافـيل برجـليك 
احـسن مـايـطيرو رجـليك وما يـضل عـندك محـل تطلع 
الـفقافـيل فـيه)….قــام قــال (الــبنطلون ضــيق)…مــسكتو مره 

تانيه  بكرافتو وشلفتو لقدامي …
تموت وتموتني)…شــــــافني مــــــنرفــــــز فــــــبلش  ( ركوض رح 
يركـض …كان قـدامي …كـان حـكيو ا}ـسك" مـظبوط …طلع 
بـنطلونو ضيق %ن بـعد دقـيقت" كـان مـشقوق ومـب" كـلسونـو , 
كــــلسون ســــماوي مــــنقط بكحــــلي…بــــس هــــلق صــــار الــــبنطلون 

وسيع …%ن سلت لتحت  طيزو ………

اســبوع ، قلي : (انــا نــازل بــكرا عــسوريــا)… اتــصل فيي مــن 
(اف لــيش؟) …قـــال مـــاعـــاد فـــيه يتحـــمل…بـــدو يـــنزل يـــشارك 
الــــــناس…الــــــظلم والــــــقتل صــــــار عــــــميشوفــــــو بــــــمنامــــــو …وكــــــان 
: (الــبلد عــمتندبح يــا ابــن خــالتي  وانــا مــاعــم  يــصرخ عــالتلفون 
شي)…(لــك حبيبي شو بــدك تــعمل…لــك  احـــسن اعـــمل 
انـــــت صـــرلـــــك عشـــــريـــــن ســـــنه بـــــاوربـــــا وعـــــز واحـــــلى 
عـيشه ..لك يادوب بتعرف سوريـا …لـك بـIجـدبـه)…
زعــــل %ن قــــلتلو بــــ� جــــدبــــه…ســــهيل ابــــن خــــالتي  كــــتير جــــدي 
ومـــــــــــابـــــــــــيمزح…كـــــــــــان يـــــــــــملل ا¢ تبعي وقـــــــــــت يجي لـــــــــــعندي…
مـــــابيحكي ا% بـــــالـــــفلسفه وا}ـــــثالـــــيات…يعني % منحكي كـــــ�م 
و% فيني ضـرط بــوجــودو..ومـــافي غـــير انـــا احـــب الـــربيع  رزالـــه 
ومــــــــارايــــــــك في مــــــــفهوم الــــــــخير   , وانــــــــا مــــــــعجب بســــــــلوك النحــــــــل 
والشـــــــــــر , ومـــــــــــااجـــــــــــمل الـــــــــــعصافـــــــــــير..وبيشـــــــــرحـــــــــــلي اســـــــــــباب 
وهــــــــالــــــــع�ك  ا%وســــــــكار لهــــــــذا الــــــــعام….  ..وجــــــــائــــــزة  التصحــــــــر 
ا}صدي…لك كنت خبي الَشـــّده والـــدخـــان مـــنشان مـــايعملي 
الــــزوق  ا%ســــتفاده مــــن اوقــــات الــــفراغ وتــــنمية  مــــحاضــره حــــول 

ا%بداعي……..%ء وهي ايمك عن مج�ت السكس….
(لـــك يـــاســـهيل وّكـــل ا�)…خـــــلص تـــــيّس ســـــهيل …حـــــبكت 

يجي يتظاهر … 
ا ورفيـقي عــــدنــــان….عــــدنــــان قــــبضاي  بــــا}ــــطار ان  اســــتقبلناه 
وشهم واكــبر ازعــر ومــــأَنـِكل مــن الشــله …عــمعرفــو عــسهيل…
قـلتلو سـهيل ابن خـالتي…فـسارع سـهيل للتصحيح..مـد ايـدو 

بثقه وتأدب…..
 ـــ ( الــــــدكــــــتور ســــــهيل…اذن انــــــف حنجــــره..مــــــمكن نتشــــرف 
اخجـــــــــلت…قـــــــــال اذن انـــــــــف  بـــــــــمعرفـــــــــتك).…قـــــــــسما بـــــــــا¢ انـــــــــا 
تــــــشوفــــــو رفيقي… عــــــندو الــــــباطنجي  حنجــــره!!!!…وانــــــتو لــــــو 
وعـالـم الـذره مـتل بـعض واكره ما عـليه ا�نزعـه…وفـهيم ومـثقف 
ومـــــــمكن   وبـــــــيعجبك…انـــــــو مـــــــمكن تـــــــحاكي بـــــــالـــــــفيزيـــــــا بيحكي 
الــبزقه اكــتر…طــبعا  يقضي ســاعــه عــميتبارى مــعك مــ" ببعد 
شي كــلمه بــس بــالــظاهــر احــترم وجـودي  خــفت مــا يــلطشو  انــا 
لو( تشـرفـــنا …انـــا ســـعيد الشـرشـوح)…بـــس انـــو مـــو اكـــتر  وق
مــن هيك …..انــا اجــيت %ضــحك , بــس ابــن خــالتي فــكر انــو 

هاد اسمو الحقيقي ,هيك يعني : سعيد الشرشوح…
ســــــيد  بــــــها%ســــــم…  يــــــناديــــــه  %ن ونــــــحنا بــــــالــــــسياره كــــــل شــــــوي 
شرشوح… مـث�( سـيد شرشوح انـتو رفـعتو راس الـسوريـ")
حنجــره)… ….بــــقوم ســــعيد يــــجاوب(مــــمنونــــك ســــيد اذن انــــف 
وهيك ا¢ وكيلكون طول الطريق…وانا حابس الضحكه

 منشان ماتنفجر…
ا}ـــــهم يـــــا اخـــوان ا}ـــــسا قـــــبل مـــــانـــــام قلي اي ســـــاعـــــه بـــــكرا رح 

نبلش…
   ــ نبلش شو؟…
   ــ ا}ظاهره!…

و% قـــــوة ا% بـــــــا¢….       ــ % حـــــــول 
لــــك انــــت مــــصر…طــــيب خــــيو عشــره اذا رحــــنا مــــتأخــــريــــن مــــو 

مشكله
وبـدو تـنظيم…كـل  شـلون مو مـشكله …هـاد عـمل جـدي  ـ       ـ
شي مهم بالثورات و}ا منبلش نقول مو مهم يعني….
هي~  هي~ عــــــلينا ….(انــــــا قــــــاطــــــعتو بســــرعــــــه)…رح  ـ       ـ
تـــــعملنا مـــــحاضـــره…خـــــلص اخي عشـــره …عشـــره رح نـــــكون 
هــــــــنيك احــــــــسن مــــــــايــــــــسكرو الــــــــباب…قــــــــام قلي : (لــــيش في 

باب؟)…شوف هالجدبه …صّدق انو في باب…
يــوم كــــان عمفيقني تــــسعه ونــــص…اطــــلعت فــــيه ونــــطيت  تــــاني 

متل ا}جنون…
      ــ لك شو جنيت انت ؟؟!!!

    ــ شو؟… هي الساعه  تسعه ونص , يادوبنا نلحق…
   ــ لك مو منشان الساعه …لك اطّلع شو %بس…

انـتو هـا}ـنظر…طـقم اسود قـميص رصـاصي كرافـه  لـو تـشوفـو 
صفرا صباط عميلمع }ع.عطر كريستيان ديور ..

ا¢ العليم الـكلسون بيير كـاردان كـمان…بـس مـنظر بـفرط مـن 
الــضحك …كــان الرصــاص شــغال ونــحنا راكض" وانــا بــدي 
تخيل ا}ـــنظر طـــقم  اضـــحك… اول مـره بـــتصير معي…يعني 
والــقميص طــالع نــصو مــن الــبنطلون والــبنطلون  وكرافــه فــلتانه 
ســـــالـــــت ومـــــشقوق والـــــكلسون مـــــب" (ســـــماوي مـــــنقط بكحـــــلي) 
وسهيل عـميركـض مـن كل قلب ورب… …..هيك كـان الـدكـتور 

سهيل اذن انف حنجره….
وقـف فـجاه….قلي :  (شـفت!)    ونـحنا راكـض" شفت سـهيل 

…قلتلو : (اي شفت ركوض هلق مو وقتا)…
ا}ــوازي مــــن  هــــاد يــــا ســــيدي ونــــحنا راكــــض" }ــــحنا بــــالــــشارع 
خـ�ل الـدخـله اللي بـتوصـل بـ" الـشارع" طـفل بـا%رض…هـاد 

هو اللي شافو سهيل وشفتو انا…
ــ شلون مو وقتا؟…

رح تــساعــدو مــن  ــ هــاد مــو شــارعــنا ســهيل… اكــيد في نــاس 
الــشارع تــبعو..هــيك مــوزع" الشغل…رجــعنا اســمعنا صـوت 
الــــرصــــــاص الــــــتلو ســــــهيل اركــــوض % تــــــصفن…ركــــــض شــــــوي 
ورجع وقـــــف ، وفـــــجأه لـــــف ورجع..ركـــــض وفـــــات بـــــالـــــدخـــــله بـــــ" 
الــشارع"…صرخــتلو ( سهيل مافي داعي في نــاس بهــداك 
، اضــــطريــــت  الــــشارع رح يــــنقذوا الــولــــد)…مــــارد عليي ، كـّمل 
الحقو…رجــعو الشــباب رفــقاتي لــحقونــا(هــيك مــتفق" مــا حــدا 
الـــــشارع الـــــتاني…وفـــــجاه  يـــــترك حـــــدا)…صـــــار ســـــهيل بـــــنص 
شارع  والـرصـــاص شـــغال  ال بـــ�قـــيه قـــدام الــولـــد واقـــف بـــنص 
ولـد مـصاب)…انـا  وفـجاه بـيرفع ايـدو وبـيقول : (سـتوب …في 
الت جن الـز}ــه..شــو مــفكرحــالــو عــميتظاهــر بــاوروبا؟…..ضــل 
الـرصـــاص شـــغال ….رجع صـرخ بـــصوت اعلي : (بـــليز وقـــفو 
الـــــرصـــــــاص ، في ولـــــــد مجـــــــروح)…اجـــــــاه طـــــــلقه بـــــــايـــــــدو اللي 

رافعها…
انــــــا الــــــدكــــــتور ســــــهيل …اذن انــــــف  ـــ لــــــك يــــــا أخـــــوات الــــــكلبه 
حنجــــــــــره… عــــــــــــمقلكون في ولــــــــــــد مــــــــــــنصاب يــــــــــــلعن ابــــــــــــو اللي 
بــــــزركــــــون….ومــــــسك الـــــولــــــد مــــــن رجــــــلو وشحــــــطو وركــــــض فــــــيه 
انـا والشـباب نـساعدو..اجـتو طـلقه تـانـيه  عـالزاروبه….ركـضت 
بضهــــــرو…مـــــــالـــــــقينا حـــــــالـــــــنا غـــــــير عمنشحـــــــط الـــــــتن".. الـــــولـــــــد 
: ( يـــــــمكن اصـــــــابتي خـــــــطيره ، لـــــــحقو  وســـــــهيل…قلي ســـــــهيل 
اسـعفوا الولـد)…كـان الـدم عـمينزف مـنو بـغزاره….طـبعا الولـد 

في ناس اخدتو دغري…
ـــ انا يمكن عّموت…

ــ  تشجع ابــــــــــــن الــــــــــــخالــــــــــــه تشجع ..بلشــــــــــــت ارجــــــــــــف وحــــــــــــلقي 
يـــــنشف…كـــــنت خـــــايـــــف عـــــليه مـــــايــــروح مـــــن ايـــــدي …اســـــمعت 
ســـعيد وراي عـــمقلو (ســـهيل تشجع كـرمـــالـــنا…يســـتر عـرضـــك 
اصمود)… .قلنا : (مامهم ، انا ّعموت)..وفتل ناحي….
ــ ليك ابن خالتي خود جزداني فيه مصاري…الطقم تبهدل 

…خود الكرافه اذا  بدك…غاليه كتير….مابدها كوي…بس 
اغسلها وووو~~~~~~

ومــــــاعــــــاد حــــــكا ….مــــــات ســــــهيل…اســــــتشهد….كــــــان عــــــدنــــــان 
ويــــــــــــــــــصرخ ..جــــــــــــــــــسـمـو تــــــــــــــــــلوت بــــــــــــــــــدم  وعـمـيـبـكي  حــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــنـو 

سهيل….يبكي ويصرخ..(قتلتو ياك�ب)"…
بــالبيت بـرواظ دهــبي وخــلفيه  انــا عــمحاكــيكون الــيوم….عــندي 
سودا حـاطـط بقلبو الـكرافـه الـصفرا…..وكـاتـب تـحتها الـشهيد 
انــــــــــف حنجــــــــره)…الجــــــــــمله مــــــــــاعــــــــــاد  الــــــــــدكــــــــــتور ســــــــــهيل (اذن 
وكرافـتو  تضحكني…. و% الـكرافـه…صار سـهيل احـلى شـب 

احــــــــــــلى كــــــــــرافــــــــــــه… 
مـــــــــــابنسى قـــــــــــديـــــــــــش 
كــــــان  فــــرحــــــان وهــــــو 
مــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
بـــــــا}ـــــــظاهـــــره…..لـــــــو 
اعرفتوه انــتو…كــان 
كل ما ~~~~~~
خــــــــــــــــــلــــــــــص خــــــــــــــــــيــــــــــو 
….مـــــــــــــــاعـــــــــــــــاد فيني 
كــــــــــــمل…اذا كــــــــــــملت 
دي ابكي….كــــملو  ب

انتو عني…

نيل السوري
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