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زوران :كان ينتابني اخلوف من �إمكانية �أن �أت�صادم مع �أخي..
ق�سمت �أفراد الأ�سرة الواحدة على جبهات خمتلفة
حرب البو�سنة َّ

�إل��ى جانب ما خلفته من م� ٍآ�س
�إن�سانية ودمار يف ال ِب َنى التحتية،
ت�����س��ب��ب��ت ح����رب ال��ب��و���س��ن��ة ال��ت��ي
اندلعت يف الفرتة من عام 1992
�إلى عام  1995يف تفتت العائالت
وانق�سام �أبنائها على الأط��راف
املتقاتلة.
مل ت�����ك�����ن ع�����ائ�����ل�����ة (الك�����ي�����ت�����ا)
الأرث��وذك�����س��ي��ة امل��ك��ون��ة م���ن �أب
واب��ن��ي��ه ا���س��ت��ث��ن��اءً ،ف��ق��د م��زق��ت
ح����رب ال��ب��و���س��ن��ة �أو�����ص����ال تلك
ال��ع��ائ��ل��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��ي�����ش يف
مدينة مو�ستار ج��ن��وب ال��ب�لاد،
وجعلت ك��ل واح���د م��ن �أف��راده��ا
يقاتل يف �أحد اجليو�ش الثالثة
امل��ت��ق��ات��ل��ة ع��ل��ى �أر������ض البو�سنة
(البو�شناق امل�سلمون ،ال�صِّ ْرب،
الكروات).

وم�����ع ب�����دء احل��������رب ،ق���ات���ل رب
الأ�����س����رة وي���دع���ى رات���ك���و الك��ي��ت��ا
يف ����ص���ف���وف ج��ي�����ش م����ا ي�����س��م��ى
جمهورية �صرب البو�سنة ،فيما
ق���ات���ل ال�����ش��ق��ي��ق الأك��ب��ر غ����وران
���ض��م��ن ق����وات ج��ي�����ش ج��م��ه��وري��ة
البو�سنة والهر�سك الذي �أ�س�سه
البو�شناق (م�سلمو البو�سنة)،
�أم�����ا ال�����ش��ق��ي��ق الأ����ص���غ���ر زوران
ف���ق���ات���ل ���ض��م��ن ق������وات جم��ل�����س
الدفاع لكروات البو�سنة.
وف���ق���د زوران ���ش��ق��ي��ق��ه الأك��ب�ر
غ�������وران خ��ل��ال احل�������رب ،ف��ي��م��ا
ت������ويف وال���������ده رات�����ك�����و ب���ع���د �أن
و�ضعت احل��رب �أوزاره����ا ،ليبقى
ه��و ال�����ش��اه��د ال��وح��ي��د م��ن تلك
ال���ع���ائ���ل���ة ،ع���ل���ى ت���ل���ك احل��ق��ب��ة
ال��ق��امت��ة وامل���أ���س��اوي��ة م��ن تاريخ

البو�سنة.
وخ��ل�ال ح��دي��ث��ه مل��را���س��ل وك��ال��ة
�أن��ب��اء (الأن��ا���ض��ول) ال�ترك��ي��ة يف
البو�سنة ،قال زوران �إنه اليفهم
حتى الآن ماهية الأح��داث التي
جعلت من عائلة ب�سيطة ت�سعى
لت�أمني لقمة العي�ش ،تدخل يف
غ��ي��اه��ب و���ض��ع معقد ع��ل��ى ه��ذا
النحو.
و�أ��������ض�������اف :ق���ب���ل احل�������رب ك���ان
حلمي �أن �أ�صبح فن ًيا يف م�صنع
للطائرات مبدينة مو�ستار ،لكن
احلرب َّ
حطمت كل �أحالمي.
و�أ����ش���ار �إل����ى �أن �شقيقه غ���وران
لقي م�صرعه يف هجوم بقذائف
ال���ه���اون �شنته ال���ق���وات التابعة
ملجل�س الدفاع لكروات البو�سنة،

ا�ستهدف موكب ت�شييع جندي
ب��و���س��ن��ي يف � 6أغ�����س��ط�����س ،1993
و�أن�������ه ع���ل���م مب��ق��ت��ل �أخ����ي����ه ب��ع��د
�أ�سبوع عن طريق املذياع.
و�أ ّك�����د �أن احل����رب ال��ت��ي �س َّماها
(انتفا�ضة الفالحني) قد دمرت
عائلته ،وقال« :قبل احلرب ،كان
جميع �سكان مو�ستار يحرتمون
ع�����ق�����ائ�����د ب����ع���������ض����ه����م ب����ع���������ض����اً.
ويتزاورون يف الأعياد واملنا�سبات
ال��دي��ن��ي��ة �أي���� ً���ض���ا .ل��ق��د حت��ول��ن��ا
فيما بعد �إلى �أخوة يقتل بع�ضنا
الآخر� .أما �أنا ووالدي و�شقيقي
ف���ق���د ح���ارب���ن���ا ����ض���م���ن ج��ي��و���ش
خمتلفة �ضد بع�ضنا ً
بع�ضا».
وت����اب����ع :مل �أك�����ن �أع������رف �أن��ن��ي
�أرثوذك�سي حتى ب��د�أت احل��رب.
كان من املفرت�ض �أن �أقاتل �إلى

جانب ال�صرب لأنني �أرثوذك�سي.
ل��ك��ن ك��ي��ف �أن �أف��ع��ل ذل���ك ،فقد
كنت (�شيوع ًيا) �أ�ؤم���ن ب��الأخ��وة
وامل�ساواة بني جميع النا�س؟!
ول���ف���ت زوران �إل�����ى �أن�����ه ح�ضر
يف  8م���اي���و  1993ح��ف��ل زف���اف
�صديق له ،برفقة �أحد �أ�صدقائه
ال��ب�����ش��ن��اق ،وخ��ل�ال ع��ودت��ه ر�أى
ع����رب����ات م����درع����ة ت���ق���ل ج���ن���ودًا
و�أ�سلحة ف����أدرك �أن هناك �شيئاً
غري طبيعي يجري.
وت���اب���ع :يف ال���ي���وم ال���ت���ايل ب���د�أت
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��ه�ير ال��ع��رق��ي يف
مو�ستار .لقد وقفت �شاهدًا على
فظائع الميكن �أن يتخيل �أح��د
�أنها حتدث يف البو�سنة يف و�سط
�أوروب��ا .اجلريان ب��د�أوا يخونون
بع�ضهم بع�ضاً.

ملمح م�شاري العرادة ..املن�شد والإعالمي الكويتي
م�������ش���اري ن���ا����ص���ر ���س��ع��د ���س��ع��ود
ال�������ع�������رادة ،م���ن�������ش���د و�إع��ل��ام�����ي
ك���وي���ت���ي م����ن م���وال���ي���د م��ن��ط��ق��ة
ال�يرم��وك مبحافظة العا�صمة
بدولة الكويت يف .1982/8/17
در�������س ف��ي��ه��ا ري����ا�����ض الأط����ف����ال
االب��ت��دائ��ي��ة وامل��ت��و���س��ط��ة ،ودر���س
الثانوية يف مدر�سة الأ�صمعي
مبنطقة قرطبة ،ثم در�س بكلية
الآداب بجامعة الكويت /ق�سم
الفل�سفة والتخ�ص�ص امل�ساند
م��ن كلية ال�شريعة وال��درا���س��ات
الإ���س�لام��ي��ة وت��خ��رج م��ن��ه��ا ،كما
در�س يف جامعة ال�شارقة انتداباً
ملدة �سنة واح��دة ،بعد ذلك عمل
يف وزارة ال�ت�رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م
ب��دول��ة ال��ك��وي��ت ،ث��م ان��ت��ق��ل �إل��ى
ال���ع���م���ل يف ال����ق����ط����اع اخل���ا����ص
ف��ال��ع��م��ل الإع��ل�ام����ي يف امل��ج��ال

اخلريي والتطوعي لعدة جهات
وم���ؤ���س�����س��ات �أه��ل��ي��ة وح��ك��وم��ي��ة،
�آخرها الأمانة العامة للأوقاف
الكويتية.
ب�������د�أ امل���ن�������ش���د ال������ع������رادة جم���ال
الن�شيد وه���و يف ���س��ن الطفولة
وكان �أول �إ�صدار �شارك فيه عام
 1995وه��و عبارة عن جمموعة
�أنا�شيد �شعبية وت��راث��ي��ة ،وبعد
ذل�����ك ا���س��ت��م��ر يف امل�������ش���ارك���ة يف
املهرجانات داخ��ل دول��ة الكويت
وت���������س����ج����ي����ل جم�����م�����وع�����ة م���ن
الت�سجيالت ال��ف��ردي��ة� ،إل���ى �أن
���ش��ارك يف �أول �أل��ب��وم ع��ام 1999
م����ع جم���م���وع���ة م����ن امل��ن�����ش��دي��ن
بعنوان (امل��ج��ددون) .وا�ستمرت
الإن��ت��اج��ات الفنية وامل�����ش��ارك��ات
املختلفة يف امل��ه��رج��ان��ات داخ��ل

ال��ك��وي��ت وخ���ارج���ه���ا م��ث��ل دول���ة
الإم������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة
وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
ويف ب���ري���ط���ان���ي���ا و�إن���دون���ي�������س���ي���ا
و�أ�سرتاليا ،و�أ���ص��در �سل�سلة (يا
رج���ائ���ي) ال�����ش��ه�يرة ح��ي��ث ���ص�� ّور
منها ن�شيدة (ف��ر���ش��ي ال�ت�راب)
التي القت جناحاً كبرياً و�صدى
وا���س��ع��اً يف ال��ق��ن��وات الف�ضائية،
وك�������ان �آخ�������ر �إ��������ص�������دارات ه���ذه
ال�سل�سلة هو (يا رجائي) الرابع.
واملن�شد م�شاري ال��ع��رادة مهتم
ب���امل���ج���ال ال���ف���ن���ي والإع��ل��ام�����ي
والأدب������������ي وخم���ت���ل���ف ال���ف���ن���ون
الإ�����س��ل�ام����ي����ة وال����ع����امل����ي����ة ،ك��م��ا
ل������ه م�����������ش�����ارك�����ات يف ال����ع����دي����د
م����ن امل���ه���رج���ان���ات وامل������ؤمت�����رات
ال��ت��ي اه��ت��م��ت ب��ال��ن�����ش��ي��د وال��ف��ن

الإ�������س���ل��ام������ي يف ال����ك����ث��ي�ر م��ن
ال��������دول ب���ل���غ���ت م����ا ي����ق����ارب 20
م��ه��رج��ان��اً واح��ت��ف��ا ًال و�أوب���ري���ت،
ول�������ه يف امل�����ج�����ال اخل����ي���ري م��ا
ي���ق���ارب  25ع��م�ل ً
ا ت���ع���اون فيها
م����ع ال���ع���دي���د م����ن امل����ؤ����س�������س���ات
اخل�يري��ة وال��ت��ط��وع��ي��ة ،ك��م��ا له
م�������ش���ارك���ات خم��ت��ل��ف��ة يف جم��ال
ال��ك��ت��اب��ة يف جم��ل��ة (ال��ب�����ش��رى)
و���ش��ب��ك��ة (�إن�������ش���ادك���م) ال��ع��امل��ي��ة

ودار (ن��ا���ش��ري) الإل��ك�ترون��ي��ة.
وكان ي�ستعد لطرح العديد من
الإ�صدارات يف هذا املجال.
ويف جمال الكلمات تعاون املن�شد
م�شاري العرادة مع العديد من
ال�شعراء املتميزين ،ويف جمال
الإخ��راج �شارك يف ثالثة �أعمال
م�������ص���ورة م���ع امل���خ���رج ع��ب��داهلل
احل��م��د ،وك��ان��ت �أع��م��ا ًال ناجحة
وت��ع��ت�بر م���ن ب����داي����ات ال��ن�����ش��ي��د

و�أ���ش��ار �إل��ى �أن مدينة مو�ستار،
وك�����ان�����ت م�����ن امل��������دن ال����ودي����ع����ة
وال��ه��ادئ��ة يف ال��ب��و���س��ن��ة ،وك��ان��ت
ت�����ش��ت��ه��ر ب��ج��م��ال��ه��ا ون��ظ��اف��ت��ه��ا،
قد �أوغ��ل��ت �سنوات احل��رب فيها
��روح��ا بالغة وت��رك��ت ذك��ري��ات
ج ً
�أل���ي���م���ة ع��ل��ى اجل�������دران ويف كل
مكان.
وا���س��ت��درك ق��ائ�ل ً
ا :ك��ان ينتابني
دائ�� ًم��ا اخل���وف م��ن �إم��ك��ان��ي��ة �أن
�أت���������ص����ادم م����ع �أخ������ي يف �إح�����دى
امل��ع��ارك� .إن ه��ذا ال�شعور ت�سبب
يل يف �صدمة نف�سية كبرية .ما
���ش��ه��دن��اه يف ���س��ن��وات احل����رب مل
تكن �أح��داث��اً فقط ،ب��ل ذكريات
مليئة بالأمل.
يف جم���ال ال��ف��ي��دي��و ك��ل��ي��ب ،كما
�شارك م���ؤخ��راً مع املخرج �سعد
ال���ق���ح���ط���اين يف ع���م���ل ف��ي��دي��و
كليب وه��و (ت�����ص�� ّور ل��و يجيلك
يوم) ،وهو �إنتاج خا�ص بالإعالم
ال�����دي�����ن�����ي ب�������������وزارة الأوق�����������اف
الكويتية .ويف رم�ضان امل�صادف
لعام � 2011أ�صدر ن�شيدتني هما
(خري يجمعنا) من �إنتاج الهيئة
اخل�ي�ري���ة الإ���س�لام��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة
ون�شيدة (�أيا من جدَّد الإميان)
لبيت التمويل الكويتي ،و�أخرياً
�أوب���ري���ت (خليجنا واح����د) من
�إن��ت��اج وزارة الأوق���اف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية الكويتية.
وق��د ُت��� ُو يِّف م�شاري ال��ع��رادة يوم
الأحد املوافق  7يناير � 2018إثر
ح���ادث �سري يف اململكة العربية
ال�سعودية .ف��رحِ �� َم��ه اهلل رحمة
وا�سعة.

