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حمليات

�شهادات بالرفيق البطل ال�شهيد �أدوني�س ن�صر
لم �أرك يوم ًا �إال متعب
الوجهُ ...مبت�سم ًا

�أدوني�س
} جوزفين ديب

} غسان جواد
كنت نائما ً كعادتك .نو ُمك الخفيف إي��اه ،تعبك
المقيم على الوجه منذ عرفتك ،وتلك الندبات على
الوجه ،كأنها أحالمك التي ال تزول وال تنقضي.
أدونيس ،أعرف أنّ استشهادك على أرض «الشام»
كان ذروة الحلم الذي عشت من أجله .لكننا خسرناك،
نحن الذين كنا نعرفك جيداً ،وعشنا معك أجزاء وافرة
من حياتك ونضالك وتجربتك.
لقد كسرت قلبي يا صديقي ،بالرغم من اعتزازي
جانب إنساني يأبى أن
بشهادتك وانتسابي إليها .ث ّمة
ٌ
يفارقني .أذكر كيف زرتني مع فراس ومالك منتصف
الليل ،واستلقيت سريعا ً على األريكة وغفوت .كنت
ت��ظ� ّل ُمتعبا ً منهكاً ،ألنّ ال��ح��زب حياتك وس��وري��ة
القضية.
ل��م أرك ي��وم�ا ً ُم��رت��اح ال��وج��ه ،وظللت مبتسماً.
تعبك الذي كان يرافقك أينما حللت ،مصداق نضالك
ّ
أحضر لك
وحيويتك وصدقك ونقائك .نمتَ قليالً قبل أن
الشاي ،مشروبك المفضل عندي ،واستيقظت تمازحنا
ّ
وتقشر البرتقال والليمون بيديك وتطعمنا .ال شيء
جديدا ً في هذا ،لقد كانت السهرة معك مشوارا ً طويالً
من الفكاهة والثقافة والسياسة وااللتزام.
أحب
اآلن في وسعي أن أُصارحك يا صديقي« ...ال
ّ
إعارة الكتب وأتألم كثيرا ً لك ّل كتاب يذهب من مكتبتي،
إال معك...
كنت أعطيك الكتب التي تريدها بك ّل رضا وفرح
وسرور» .أعرف أنك قرأتها جميعها ،وأنك تستحق ك ّل
معاني الدنيا داخل وخارج الكتب.
أن��ت نموذجٌ للمناضل ال��ن��ادر ،والصديق النادر،
والرفيق الشجاع .تستحق أن نبكي من أجلك ،وأن
نذرف الدمع ونذكرك بالع ّز والبطولة المؤيدة بصحة
العقيدة عندما تنتصر سورية.
ستنتصر ال��ش��ام وينتصر حزبك ويتحقق حلم
الزعيم .هذا وع ٌد نقيمه مع أنفسنا أوالً ،ومع دمائك
الغنية الغزيرة الطاهرة النقية .وع ٌد رأيناه في عيون
الرجال ،حين سرنا وراء نعشك ...تحيا سورية يا
صديقي.

ليس عندي الكثير ألقوله عنه .ال كالم يختصره .أدونيس ،الشرس والطفل في آن معاً.
أدونيس ،أيقونة العمل الحزبي .طالما تناقشنا في الفكر والعقيدة والسياسة والحب والصداقة والجمال والطبيعة ...وطالما
فكرت في س ّري ،أنّ أدونيس ورفاقه القوميّين ،اختلفت أم اتفقت معهم ،هم أكثر األوفياء لقضية أرض يحملونها .يقاتلون من
أجلها بصالبة وبحسرة الكثير من القلق من واقع سياسي ال ينصفهم .يقاتلون رغم ذلك ،يقاتلون ويسقطون من أجل األرض ال
من أجل السماء .ينظرون إلى السماء ببسمة المنتصر عليها .ينظرون إلى األرض فيجدون فيها قضيتهم الوحيدة.
ال شك أنّ ادونيس حلم بهذه اللحظة .لحظة سقوطه شهيدا ً في سورية التي أحبّها وعاش من أجلها .مشى إليها بخطى ثابتة
من دون الوقوع في لحظة ّ
الحب الكبير الذي أغرقنا فيه أدونيس
شك واحدة .أما نحن ،فليس لنا إال أن نلتقط قليالً من ذلك
ّ
برحيله.
نم قرير العين يا صديقي ،سنظ ّل نبحث عنك في شوارع الحمرا ،وفي كعكة الزعتر ،وفي فنجان الشاي ،وفي رائحة المطر...
أمالً بأن نصل إلى النصر الذي تريده ،يوما ً ما.

�أدوني�س الذي عرفته ...وهذا �آخر ما �أو�صاني به
} حسان الحسن
تع ّرفت بالشهيد أدونيس نصر غداة عودة صدور جريدة «البناء» في العام  ،2009يوم كنت أعمل مح ّررا ً فيها ،ومنذ ذلك
الوقت جمعتني به عالقة ودّية قائمة على الصدقية واالحترام المتبادل ،فكان لي ناصحا ً ومشجعا ً وناقدا ً في آن.
كنت أصادف «أدو» باستمرار في معارض الكتاب ،المرة األخيرة كانت في معرض بيروت الدولي للكتاب منذ أشهر ،كعادتي
باع طوي ٍل في القراءة والمطالعة ،فمعلوم لدى ك ّل من يعرفه أنه كان يقضي معظم أوقاته
سألته عن بعض المؤلفات ،لما له من ٍ
في دور الثقافة .تحدّثنا قليالً يومها عن التطورات الميدانية في سورية ،وطمأنني ،وفقا ً لمعطياته ،الحيثية إلى ثبات محور
المقاومة في وجه الهجمة التكفيرية الظالمية التي تتهدّد حضارة هذا المشرق وتعدّديته ،ما رفع منسوب التفاؤل لديّ بالنصر
أكثر فأكثر.
أدونيس الذي نشأ وترعرع في الحزب السوري القومي االجتماعي ،وتد ّرج فيه إلى أن تسلّم مسؤولية اإلعالم الحربي في
نسور الزوبعة ،كان حريصا ً على الصدقية في نقل الوقائع الميدانية وبعيدا ً من «البروباغندا» الزائفة ،كما كان لديه حرص
كبير على عالقاته مع بعض أل ّد خصومه العقائديين والسياسيين ،ولديّ ملء الثقة بما أقول.
وفي هذا الصدد ،أو ّد أن أذكر بعضا ً من آخر حديث جرى بيني وبين الشهيد أدونيس في الخامس من الشهر الحالي ،إثر تقدّم
الجيش السوري وحلفائه نحو مدينة عتمان في محافظة درعا ،حينها نشرت معلومة عن استعادة القوات السورية لعتمان،
فإذا «بأدو» يتواصل معي وينفي لي الخبر ،ويطلب مني ّ
توخي الصدقية والتأكد من أيّ خبر قبل نشره ،احتراما ً لعقول الناس،
ويقول لي حرفياً« :شبابنا في درعا لم يوافونا حتى الساعة بالخبر الذي نشرته ،فحافظ على صدقيتك يا رفيقي».
هذا بعض من خصال أدونيس الذي عرفته ،وهو اآلن في عليّين يرقد بسالم على رجاء النصر ،وسيبقى حاضرا ً معنا ما دام
نهجه مستمراً ،وأبناء خطه المقاوم يحققون النصر تلو اآلخر كما أراد...
نم قرير العين يا أدو فدماؤك ستثمر نصرا ً مبيناً.

�أجمل ال�شهداء

�أه ّنئك و�أح�سدك...
} األمين لبيب ناصيف
رفيقي الحبيب أدونيس ،عسى دماؤك ودماء الشهداء األبطال تجعلنا نرتفع ونتر ّفع عن ك ّل شيء ،ونلتحم
أكثر فأكثر في حزبنا ،فهو الوحيد الباقي الذي يستحق أن نرهن له ك ّل وجودنا .والبقاء لألمة.

انتظرك �شارع الحمرا �أم�س
َ

المنا�ضل ال�شامل
} مكرم غصوب

} حمزة الخنسا

} نظام مارديني

«نحن النسور
أل ّنك السماء
نحن الجذور
أل ّنك األرض
وأل ّنك العِ رض
نحن الفداء...
نحن الجسور
ما انحنينا
إال ّ لعبور
النصر إلينا
بدماء الشهداء»...
أع��رف «أدو» أ ّن��ي تأخرت قليالً على تسجيل ه��ذه الكلمات
بصوتي كما طلبت م ّني منذ حوالي  10أيام ،لك ّنك أنت بالذات
ب ّكرت كثيراً!
ألنّ هذه األ ّمة ما زالت في حاجة إلى دمائك تجري فوقها ثورة
متجدّدة ،ما زال��ت في حاجة إل��ى غضبك وفرحك وضحكاتك
وإيمانك بالعقيدة.
ألنّ هذه الحياة ما زالت في حاجة إلى من يسخر منها ،وهذا
اإلله ال ُمخادع ما زال في حاجة إلى من يراوغه بصدق وعزيمة
وع ّزة وق ّوة وواجب وأمل وأخالق.
بالحب
ألنّ هذه األرض ما زالت في حاجة إلى قلبك النابض
ّ
والوفاء ،ألنّ األجيال الجديدة ما زالت في حاجة لسحر روحك...
سنخبرهم عن «أدو» القدوة وسيتمنون كما تمنينا سابقاً ...ثم
حصلنا على شرف معايشة أبطال كبار.
ب ّكرت أيها الشهيد الجميل ،يا شريانا ً ح ّيا ً من شرايين الكرامة...
وأقدس الكرامات الكرامة الصامدة في وطن باعه بعض شعبه،
الكرامة المنتصرة بشجاعة األبطال.
«أدو» ،بقبضتك وكلمتك وضحكتك وعبستك وصرختك
وبندقيتك وحضورك أرعبت األع��داء والخونة وسيظ ّل غيابك
المقدّس يرعبهم...
سلّم على الشهداء األحياء في أنفاس الكرامة ...يا ُحماة وجودنا
 ،بكم وحدكم نحيا ...وليصمت الجبناء.
َ
أرثيك «أدو» ،ألنّ األحياء أبدا ً ال يرثون ...فقط سأقول لك:
لن
أحبّك كثيراً ،أحبّك أكثر ،وسأغ ّني «ال تقرعوا األجراس ،ال تقرعوا
األجراس ،رفيقي لم يمت »...رفيقي أجمل الشهداء.

وأنت تمشي خلف نعش الشهيد أدونيس نصر ،تتزاحم الصور في رأسك ،وتتسابق األفكار وتتدافع الذكريات .وأنت تمشي خلف نعش
«آدو»ُ ،محاطا ً بالرفاق واألصدقاء ،ووسط هتافات الخلود لسعاده والوالء لسورية ،ال يمكن لالنكسار أن يجد طريقه إليك.
في هذه اللحظة بالذات ،ينقطع الوصال مع الزمان والمكان ،وينحصر التفاعل مع دفق الذكريات المصاحب بصورة واحدة ّ
تلف
األرجاء ،كيفما تتلفت ،صورة أدونيس وكلماته عن سورية والشهادة.
وتوحدوا ،تماما ً كما أحبّهم أن يكونوا في حياته ،وبين ّ
زخات رصاصات المواجهة مع
في عرس الشهيد أدونيس ،تج ّمع المقاومون
ّ
«يهود الداخل» ،في مدن سورية وقراها وحاراتها.
من يعرف أدونيس نصر ،كان ينتظر خبر استشهاده ،كان يعرف أنّ «القومي» النموذجي ال يمكن أن يختم حياته إال شهيداً .من يعرف
«آدو» النشيط و«الشامل» ،يدرك أنّ الشهادة ستكون اكتمال عقد نضاله :مقاوم ...فجريح ..فشهيد.
اليوم ودّعنا أدونيس نصر ُمكلالً بوسام الشهادة .ونحن ،وإن يحزننا فراقه ،وتبكينا خسارة صفاته ،إال أنّ عزاءنا يبقى في دمائه التي
زادت جذوة المقاومة لهيبا ً واشتعاالً ...وخلودا ً لسوريانا.

كان سيقول لك أشياء حقيقية عن الحلم واألمل والطموح ...لكنه انتظر طويالً ولم
تأت.
صباح اليوم مشيتُ في شارع المقدسي ،كان صامتا ً وحزيناً .كنت أتل ّفت أبحث
عنك كي أسمع صوتك :أهالً بالقائد ،اللقب ال ُمحبّب إلى قلبي .غير أنّ «المقدسي» بدا
يتيما ً كشارع الحمرا.
كنت فيض ألوان من العشق ،وصدى صوتك كان يمنح لون الشمس دفئا ً وفرحا ً
من طفولة.
أجمل ما فيك أنك مث ّقف النوع ال مثقف الك ّم .كنت تقول لي :المث ّقف هو من يصرخ في
وجه الحياة مثلما الريح!
أدونيس ...كنت أعرف والديك منذ منتصف الثمانينات ،عندما كنت طفالً يحبو ..ثم
عرفتك شابا ً ُمثقفا ً ومؤمنا ً بقضية تساوي وجوده ،ولكنني لم أعرف مذهبك أو طائفتك
إال وأنت شهيد .أيّ حزب عظيم هذا الذي ال يعرف أحد فيه إلى أيّ دين ينتمي اآلخر ،في
ومسيحي ومسلم؟
وعربي
زمن يتحدّث فيه المثقفون عن
شيعي وس ّن ّي وكرديّ
ّ
ّ
ّ
أدونيس ...بعد استشهادك انتكست جميع رايات قاتليك ،فلم أ َر قبلك أو بعدك
شهيداً ،إال ورايته ترتفع.

�أدوني�س ال�شهادة
} ماهر الدنا
«شهيد ...زفير ...شهيد ...زفير ...والوطن عم يتنفس» إيه أل يا أدو ...الوطن يختنق يا رفيقي ،وأنت وحدك ،حيث أنت ،تتن ّفس...
ّ
الحق والخير والجمال بدمائهم ...لوال ،خالد ،سناء ...واليوم علينا إضافة
دائما ً ما ك ّنا نسمع عن شهداء مسيرتنا ،شهداء عبّدوا طريق
تحسس طيبتك ،وخبر اندفاعك...
معك،
عاش
عاصرك،
اسمك إلى قائمة الشرف هذه ...الفرق بينك وبينهم أنّ جيلنا
ّ
أدو ..سنرفع صورك في ك ّل احتفاالت نصرنا اآلتية كأ ّننا نرفعك ،رغم وزنك الزائد ،على أكتافنا بين الحضور ...أدو ...سيرتك ستدفع
بكث ٍر إلى مطاردة الشهادة كما فعلت أنت ...سيطاردونها في الالذقية وحلب وإدلب والر ّقة والموصل ،في الجليل ويافا وحيفا والقدس وغ ّزة
واالسكندرون ...سنطاردها جميعا ً على طريق القدس ...بعزيمتك ودمك وعنفوانك.
أدو الجميل ...ودّعناك كما ودّعنا ع ّواد من قبلك ...فقل له إنّ رفاقا ً كثرا ً آتون إليكم قريبا ً لشرب كأس نصر سورية ،من فوق سورية...
أدو الجميل ،ودّعناك إلى التراب يا رفيقي ،ألنّ تراب بالدنا يليق بك ...وأل ّنك ،أنت تحديداً ،من أبقاه طاهرا ً رافضا ً بحسم عودة عميد عمالء
العدو إليه...
أدو ...دماؤك اليوم هي الجسر الذي سنعبر منه نحوك ...نحو سعاده ...نحو سورية ...أدو ...دماؤك التي زرعتها حيث زرعتها ...أنبتت
مع تشييعك جدارا ً سوريا ً فاصالً يمنع اإلرهاب من العودة إلى بالدنا...
أدو الجميل ...دماؤك وتشييعك وحفالت استقبالك أخرجت من ك ّل من ليس قوميا ً اجتماعيا ً شيئا ً من عقيدة زعيمنا ...هكذا هم الشهداء...
يُنجزون برحيلهم ما ال يمكن ألح ٍد على قيد الحياة فعله...
أدو الجميل ...في معركة تحرير االسكندرون سي ُ
ُطلق رفاقك من كنسبّا صاروخا ً على القوات التركية يحمل اسمك ...أدونيس نصر ...فبالنار
والبارود يُك ّرم األبطال...
موحدة مح ّررة آمنة...
أدو ...إلى لقا ٍء قريب يا رفيقي ...على أرض سورية ...نستشهد نحن لتبقى سورية ...لتحيا سورية بدمائنا عزيزة ّ
أدو الجميل ...إلى لقا ٍء أتمنا ُه أقرب...

كا�سك يا ن�صر...
} صوفيا الخوري
من المستحيل أال يعرف المرء أدونيس .فهو الذي عهدت رؤيته عند ك ّل مناسبة.
هو الحاضر الدائم عند ك ّل واجب .هو الوجه اللطيف المألوف الذي يظهر كلما رفرفت
زوبعة في مهرجان ،وكلما ارتفع شهيد في معركة ،وكلما احتاج رفيق أو صديق إلى
سند .كنت أراه ،أعرفه قبل أن أتع ّرف إليه ،إلى أن كان اللقاء في دار «فكر» .يومها
عرفته عن قرب ،رجالً شغوفا ً بالقراءة والفن ،حضوره في الدار يبعث روحا ً في الكتب
المصفوفة على الرفوف .لن يكون لتلك الدار الطعم نفسه من دونه .وألنه يؤمن بأنّ ك ّل
ما فينا من األمة ولألمة ،ذهب إلى الشام ُمقاتالً بالكلمة والصورة ،ناقالً الحدث إلى أن
أصبح هو الحدث...
أدونيس استعجل العرس من دون دعوات ولكنّ الجميع حضر .فمن ال يعرف أدو؟
ومن أكثر منه يليق به شرف الموت من أجل قضية؟ نحن أمة ال تهوى النحيب وال تبكي
الشهداء ...أيها الشهيد ،سنذكرك دائما ً وسنشرب نخبك عند ك ّل انتصار ...كاسك يا
نصر...

