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 جمليد

                                                       منا التاريخ قبل وضع أي حجر لبناء املدن  املدنةدب د دن      ّ عّل
              أخدهها د د                              أ  هناك ص ودات كثرية جيد     ،             احلروب الطاحنب

                                               لكن احلرب األخرية )االفتراضيب( مل تكن ة ركب د  جيش     .       االعتبار
                   على رق دب ة ركدب      ،                                   أحنمها طاةع يداجم واآلخر ةنافع عن أرض

                                                   دل كانت ة ركب ةن أجل قريب افتراضيب صدريرية )ة ركدب      ،      حقيقيب
             ً                              ال امل كله رغمًا عن الب ض الرافض  هلكها تقارب       فيدا          فكر( جيتمع 
                                                   ةسبوق د  ثقافات هها ال امل املتنوعب دو  متييع احلضارات         خطر غري

ٍ                   ال ريقب واليت التزال د ض دوهلا تريط يف سباٍت عميق عما حيدن  يف                                        
                                                                ال امل اليوم ةن تقنم )أقوى دكثري ةن الثورة الصناعيب أواخر القدر   

ّ             ً    إ  التقنم التكنولوجي سّدل واختصر كدثريًا     .                  التاسع عشر امليالدي(                       
                                                 اليت تت لق يف ت ظيم فرص اإلنتدا  ودالتداز ايدادة                ةن الص ودات 
                                              إال أ  هها التقنم التكنولوجي اتضح أنده يسد ى      ،               األرداح التجاريب

      هدها          اختدار                                                   للكمال يف غايته احلقيقيب الندائيب يف كل شيء، واليوم 
                  ً      جماالت اإلنتدا ( ةوضدوعًا       كل                               التقنم اإلنسا  )د ن أ  انتدى ةن 

                                        ب لبناء تلك القريب الفاضلب احلاضنب هلدها               فكانت أول لبن   ،           ل مله املقبل
       وتقرهبم                                                      اإلنسا  )الشبكات االجتماعيب االفتراضيب( واليت تردط البشر 

                                            على اختالف لرياهتم وألواهنم وثقافاهتم وأجناسددم                د ضدم ةن د ض
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ٍ      حتت سقٍف واحن                                          تتلخص ههه التجردب االفتراضيب يف ال يش ةدع     .     
                       ريرض ةن ضدريط ال دامل يف        إ  ال   .                           اآلخر وتقبل اختالف ثقافته دود

ً  ُ   ِّ احب صريرية قن يكو  ةستقباًل ُةمدِّ  ةس  ً                          نًا إلنتا  ذلك اإلنسا  الدهي                        
        ً                                        شترى كثريًا فيما ةضى، لكن ههه املرة دالتأكين سيكو        ُ باع وُي     ُ كا  ُي

             على البشريب.                                               ّ ضمري هها اإلنسا  املباع أكثر فاعليب ةن أي عصر ةّر
 ُ      ندُه يف                       ّ                     كت  شخص جمدول اهلويب ي ّرف داسم نوريخ )يقال إ

                                                          املدجر( ةنشورات أسبوعيب دلريب سياسيب حادة ودأسلوب صحايف ناقن 
                                                         ُ  )مل ي ج  ال موم( على شبكب التواصل االجتماعي الفيسبوك. إال أنُه 
                                                        حاا على اهتمام وةتاد ب مجدور كبري ةن كدل األعمدار. كدا     
                                              ُ    ً            يست رض يف ةنشوراته تاريخ املنطقب ال رديب امل اصر ُةركزًا يف إلقداء  

                                                ى شخصيت  وحميطدما الهي يتحركا  فيده، ادا حدنا           ضوئه عل
                                                           داألصوات الرافضب لطرحه إىل التدجم عليه دسيل ةن الشتائم اليت ال 

                                 تنتدي، وكا  ترتي  املنشورات كاآليت:
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 المنشور األول

 العباس

 م82/1/1991
 الثاني  مر من رجأ

   ،                         اليت ةزقت جسن األةب ال رديب   ،                          يف إحنى لياز شتاء تلك السنب
       وعلدى     ،         ذلك اليوم   .                                    صلت درجب حرارة الطقس إىل أدىن ةستوياهتا و

       أقصاها    إىل                                           ارتف ت درجب حساسيب األاةب السياسيب الراهنب    ،      النقيض
       أشددر     ب                                                يف ةينا  الشرق األوسط د ن غزو ال راق للكويت قبل ست

                             ال املي يف ةنينب الظدرا  حيد     -    ددي                        ومتركز قوات التحالف ال ر
           يف ةكا  ليس    .                              دكاةل أسراره ال رديب لل امل د ن                    اخلليج امللتد  مل يبح

                                                    تلك الرةال الههبيب اليت طاملا جهدت دربيقدا أطماع الريرب    ن    ً   د ينًا ع
                                                          يف القط  الثاين لصراع القوى )الرياض( كانت تقطن عائلب صدريرية  

         ، وكدا                             الزو  ي مل يف النيوا  امللكي    كا     .                    يف أحن األحياء الراقيب
                                 األول )الضيف اجلنين( لديم  صدوته          الطفل                   هو واوجته ينتظرا 

  .             ّ                  السكو  الهي ةّله الزوجا  كل ليلب
           القدرارات                                                اعتادا ةثل أي عائلب عاديب التحن  وةناقشب د ض

             ةاذا تتوق   "                             قال حممن لزوجته قبل أ  يناةا:    ؛                    املستقبليب على الفراش
            سرياقنا إياه     "ةا                   ". أجادت الزوجب:                            أ  يكو  جنس املولود يا عهراء؟
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      ً       اهلل فرينًا عليك              م يا أدا عبن ا                   اقرأ وردك قبل أ  تن   .             هو ن مب ودركب   اهلل 
ً                        االستيقاظ داكرًا لل مل". وف اًل ةا هي إال دقائق ة نودة            حىت أطلقت             ً             

                                      ً                       الزوجب صرختدا األوىل اليت أيقظت د لدا فزعًا ةدن نوةده: "ةداذا    
          ". مث صاحت                                وهي تصارع آالم دطندا: "أظنين سألن      أجادت         هناك؟". 

                                               وهي تريمض عينيدا ةن شنة األمل ودطريقب هسترييب تنطق      أخرى      ً ةرًة
                                 : "املستشفى، املستشفى، املستشدفى".       أذناه                       دكلمات دالكاد التقطتدا 

                                                         هرع الزو ، لبس مشاغه، وألبس اوجته عباءهتا، رفع مساعب اهلاتف، 
                                      يف دار أخيه األكرب قبل ذهاهبم لوجدب النور        عليدا                 أخطر أةه، مث عرجا 

                                           در لل امل يف ةستشفى دلب الواق دب يف الشدمال               قنر له أ  يظ      الهي
                         ً                           للمنينب. أدخلت الزوجب فورًا إىل غرفب ال مليات، ودخدل      ددي     الرير

                        اعا  املدارة واملمرضد ،    إ                             ً     الزو  إىل إحنى دورات املياه هردًا ةن 
                                             ً      ً      أخر  علبب السجائر، سح  واحنة، أش لدا، شدق نفسدًا عميقدًا   

ً      ً              ًا وقلقدًا علدى األم                                          ليدنئ ةن خفقات قلبه اليت ت ج دصنره فرحد 
        وطفلدا.

ً                                    كا  ةرتبكًا قلياًل، وكيف ال وهو الطفل األول، وكيف هدو        ً         
                                                        ش ور ذاك الرجل اهلادئ صاح  القل  الطي  والسدرية احلسدنب.   
                                                        ً  حلظتدا كا  تفكريه يسادق الزةن يف تكوين شخصيب طفله؛ متناه ذكرًا 

                                         ل: كيف ستكو  سريته ح  يكرب؟ وةاذا سدي مل؟    اء           ذ دقلبه يتس إ و
                أسئلب كثرية كانت     ..                                ه أم سيشبه والنته؟ وةا، وةا، وةا د       هل سيشب و

ّ                                  تنور يف ذهنه الهي شتته دوّي صافرات اإلنهار ة لنب عدن غدارة                            
                                          ً                 جنينة لنف ب ةن الصواريخ ال راقيب، ذه  ةسرعًا إىل أةه واوجدب  

   ".         ً احتراايًا    ً  نهارًا  إ                                           أخيه اليت حضرت ة دم مث قال: "ال ختافوا قن يكو  
                      صاحت والنته وةرافقتدا        ينوي.                إال وصوت انفجار             مل يكمل كالةه
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  ء              ت الفوضى أرجا                                          ّ وةن كا  هناك ةن النساء واألطفال والرجال، عّم
      بدي،             عن هنوئه النس    حممن     خر      ه.                           القسم مبمراته وارضيه وةراج ي

                                هها صوت أحن صدواريخ دفاعاتندا      ،             اهنأوا اهنأوا "   :    يصيح      وأخه
ً      وف اًل كا .    "،                اجلويب!! ال تقلقوا     

                        الزوجب تصارع للبقداء يف     ،                      حلائط، ويف غرفب ال مليات     خلف ا
                    ً                                     وعيدا، وقن عربت أشواطًا ةن ةراحل الوالدة رغم ختوفدا ةن السالح 
                                                         الكيمياوي الهي قن يستخنةه اجليش ال راقي يف إحدنى هجماتده   
  يف                            ً                                 املتكررة، فتفكريها يشرد أحيانًا إىل تلك النقطب املقلقب، يف اخلار  و

                         ج ل ةرافقي املرضى ميسدكو              ٍ نفجار ثاٍ                     ةكا  ةا... دوى صوت ا
                                            وينعو  اهلل أ  ال يصيبدم وأهلدم أي ةكروه، كانت       ً د ضًا      د ضدم 

                                                             دطاريات صواريخ )داتريوت( الهكيب املضادة للصواريخ اليت استوردهتا 
                                              ً        احلكوةب الس وديب خالل أشدر أاةب الكويت جاهزة حتسبًا هلجمات 

                           املكتظدب دالسدكا ، تطلدق                                        عراقيب ااثلب على آدار النفط أو املن  
                                               ً        صوارخيدا وت ترض أي جسم ينخل غطاء املنينب اجلوي دناًء علدى  

         ربت د دن                   ُ    واليت مل يسبق أ  اخُتد    ،                             سرعب استجادب راداراهتا املتطورة
  -    ددي                 يقاف النزيف ال ر إ        الفضل يف    ،       وهلل احلمن   ،      كا  هلا   .       تصني دا
ّ     مّلدت   أ      الديت         ٍّ                                   إىل حنٍّ ةا وعنم اتساع رق ب املأساة اإلنسانيب    ددي     ال ر

   ،                            حاضرة اخلالفب اإلسالةيب ال باسيب   ،       يف دريناد   .                   دالش   الكوييت وقتدا
                             حن  ةا مل يكن داحلسبا ! صدنرت     ،                          وتاريخ األةب ال رديب ال ريق

                                                         األواةر دإطالق نوع جنين ةن صواريخ سكود امل نلب يف تلك اللحظب 
ّ                                                  والتّو يف ثالثب اجتاهات على كل ةن: الكيا  الصديوين، وعلى قا     عنة     
    ددي                                                          ال مليات للقوات املشتركب يف الظدرا ، وعلى عاصمب القرار ال ر

ٍ      الناعي إىل التدنئب )الرياض( يف وقٍت واحن                                .  
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                                                        يف املنينب اخلائفب، لبس أغل  سكاهنا أقن ب الكيمياوي الديت مل  
                                                         تكن كلدا صاحلب لالست مال وال تقي ةن الرياا، سوى اليت واعتددا  

          أةا علدى     .                       ةن ال ائالت دالتحنين                           السفارة األةريكيب على عند ة 
              ً                رت ال مليب نوعًا ةا، ودات ةدن                              ّ سرير الوالدة ويف اجلزء األخري ت ّس

                                                       ً    الضروري التنخل إلنقاذ اجلن  د ن تراجع ة نويات الوالنة كدثريًا  
                                       خالل حلظات شدنت السماء على والدة ال بدا      .               وفقناهنا التركيز

                     واملطور للنسخب األصليب                                        ةن جنين، ن م إنه الصاروخ ال راقي امل نل 
                       حي  اين ةناه ليصدل إىل     ،                 صنع االحتاد السوفييت   ،           لصاروخ سكود

        انطلدق     .                                                  األهناف املطلودب، لكن على حساب القوة والنقب يف التأثري
                    ةن دريناد ال باسديب      ددي                                      أول الصواريخ الثالثب إىل جدب الريرب اجلنو

    صرير                                                   داجتاه ةوطن االسم وهو ال با  )رض( حليف الرسول )ص( وأ
                         اليوم ةن السنب الثانيدب                      يف التاريخ نفسه هلها                        أعماةه الهي وافته املنيب 

           مبنرسب جندن            حىت ارتطم                     ةا هي إال دقائق قليلب  و                والثالث  للدجرة. 
                                                          اخلاصب )د ن أ  أخطأ اهلنف( قرب فننق الشرياتو  ليس دب ين عدن  

                                             يف الطريق الفرعي نفسه لطريق امللك فددن أحدن    !        املستشفى    ةبىن 
                                                       الرئيسيب يف ال اصمب الس وديب اليت كا  اجا  نوافه ديوهتدا         الطرق

   ّ                  عّله خيفف ةن انفجارها   ،    ً                               ةلصقًا دشريط دالستيكي داعم كباقي املن 
  .              يف وجوه ساكنيدا

       كدهلك          دددي،                                    ذهل اجليش األةريكي وقوات التحالف الرير
        ً      كا  واضحًا على                                              ش رت دالرع  اا أحنثته الصواريخ الثالثب ةن أثر 

                     تل أديد  يف خدناعدا       على                       سكريب يف الظدرا  وكهلك            القاعنة ال 
      دددي                                      حسبت تلك البصمب لصدا  الدنهاء ال ر     .              لصواريخ النفاع

                                           مججمب ال رب ورةح اهلل يف األرض )ال راق(. يف غضو    يف        املتأصل 



07 

             يني املمرضدب     د                ً                     لنت الطفلب أخريًا، ود ن طول عناء وهي       ُ ذلك، ُو
                  ي أرهد  السدكا                                      دوى صوت االنفجار األخري تاله ال صف اله

                                كلدم ليتسادقوا على قطف الزهدرة   (1 )        رةال حجر  يف                وأيقظ الراقنين 
  ،  (2 )                                                     اليت ت يش ةنه األال يف إحنى جنا  قصور عبين احلنفي الثالث

             )الزهرة( اليت     هي     ن م   .                                    أطلقت الولينة صرختدا األوىل دلحن الريض 
                                                        سيفوح عطرها ةع نسمات هواء الرياض املسائيب كل يوم ويف كدل  

   ،                       وهتني املساك  داقات دنفسج   ،                    ً      ً تنني جباه الفقراء ةاًء عبقًا   ، ح   صبا
     ً       ً    وسراجًا سدرةنيًا     ،    ً                                     وسحرًا حيول أوجاعدم وة اناهتم اليوةيب إىل فرح

                    ينري لياز األرض كلدا.
 

                                     

                                          دلنة قنميب تقع يف املوقع اليت شينت عليه ةنينب                       حجر اليماةب أو حجر هي   (1 )
  .             الرياض احلاليب

  .                                            ً             يرجع إليه أصل تسميب )حجر( حي  احتجر ثالث  قصرًا وثالث  حنيقب  (2 )
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 المنشور الثاني

 الكهر 

          فوائدنها     ،                  ً أرقدا وأنقاها عبريًا   ،     جالله(                   ّ أمجل خملوقات اهلل )جّل
                                     الصورة الروةانسيب املطبوعب يف الههن ملا                          كثرية لإلنسا  ول ل أةيزها

   ،                       ً                            تتركه ةن ذكريات ختص أناسًا نكن هلم ةشاعر خاصب دو  غريهم
                                   اهرتنا املولودة تتمتع دصدحب جيدنة      .                     ٍ    أهنونا داقب اهور يف يوٍم ةا

                    ً    دئب أغل  الوقت وندادرًا    ها   ،      يا أةي   ،                          وعمرها قارب الشدرين إال أهنا
                       هل أغل  األطفال هكها؟..             نفسي املخاوف،   يف         ةا أثار    ،       ةا تبكي

                                                      هها د ض ةا قالته عهراء ألةدا عرب اهلاتف د نةا أخطرها أحن 
       أخدهت     .                                                    فتيا  القريب أ  ادنتدا ست اود االتصال مبكت  الربين احمللي

                                                            اجلنة تطمئندا وهتنئدا على سالةتدما ةن الوالدة وكهلك أهل ديتددا  
           تسكن قدرب                                ً             ةن آثار احلرب اليت مخنت نارها أخريًا، اجلنة كانت 

                                                               دلنة )ديريك( التاد ب حملافظب احلسكب الرينيب دالنفط، وفيدا اةتزجدت  
              نائم ككل املن                                                   القوةيات والنيانات والطبقات لتشكل ألوا  الرديع ال

                                            تقع ههه البلنة إىل أقصى الشمال الشرقي لسوريا    .                والبلنات السوريب
   رب                                                       على املثل  احلنودي ةع تركيا وال راق )األسن املندك( د ن حد 

     لشدر     إىل ا                                                   ً  اخلليج قاةت انتفاضب ش بيب جبنوده مسيت )دالش بانيب( نسبًب 
ً                   اهلجري مث ةا لبثت طوياًل تلك احلركب حىت قم ت            ً    ويف مشاله أيضدًا     .                   

                        ب )جالل طالباين( الهي كا                                    أعلن عن انشقاق إقليم كردستا  درئاس
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                                                    ضم ةنينب كركوك النفطيب إليه وذلك د ن اشتباكات عنيفب    إىل      يطمح 
                                                         قوات اجليش ال راقي النظاةيب وقوات )البيشدمركب الكرديدب(       د 

                                                              االنفصاليب انتدت داحتفاظ ال راق هبهه املنينب ذات الطادع السدكاين  
                                                       املميز املتكو  كهلك ةن مجيع األطياف واألديا  اليت رمست لوحدب  

                      خي(، وفيدا كا  يسدكن   آ                               ب دل عشق شرقي ةتأصل عنوانه )الت     عراقي
                                          املراهقب ةع عائلته البسيطب املكونب ةن مخسدب          ه ةرحلب   ّ تّو ل       فىت دخل 

  .                                        اللريب ال رديب يف إحنى املنار  الثانويب            ِّ أشخاص ألب ينرِّ
         وةبدادئ              ً أدوهم قيمًا         ارع فيدم  و   ،                        كا  ترتيبه األخري د  إخوته

   . ً                                 سًا للوصدول إىل األهدناف الندائيدب                         ال ت ترف سوى دال لم أسا
   ،               صفحات احليداة                                         )احلمزة( كا  أدرع إخوته يف النراسب وكهلك يف
        ً         كا  وسيمًا للريايب  و   ،                                       دخل املراهقب د نفوا  الشباب الطموح اجلريء

                      يدههلو  ةدن صدالدته            فكانوا            أةا الرجال   .                وحني  دنات حارته
           ُ                 كا  عظيم اخُللق طيد  القلد       .                          وفصاحته ودالغته رغم صرير سنه

                                                   كا  األول د  أقرانه داةتياا لكنه يش ر دريصب!! فيمدا   و   ،          شنين القوة
                        ةن خالل ةوجدات اإلذاعدب      (1 )                     صوت اجلدوري ملقناد ةراد      كا  ال

ّ   البيانات تلو البيانات حماواًل أ  يضّمن         دإذاعب                        والتلفزيو  ال راقي ي لو         ً                          
                                                          جراح قلوب ال راقي  ويشن ةن أارهم د نةا ت ودوا يف صدوته أ   

                         قش رت أددناهنم لقولده يف    ا                                    يسم وا نشين االنتصار والقوة اليت طاملا 
       يدهيع     (2 )                 كا  سليما  ال يسى ف                   انيب، أةا يف الرياض                 حرب القادسيب الث

                نور السد وديو              ةا أثلج صد    ،                       ً ذلك الصوت دطبي ته دائمًا   ،       البشائر
  .    احلرب        انتداء            واليوم ي لن 

                                     

  .         يف دلنيدما                ةهي ا  ةشدورا   (1 )
  .         يف دلنيدما                ةهي ا  ةشدورا   (2 )
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                   ً                                    كانت الطفلب تكرب يوةًا د ن يدوم إال أ  حالتددا الصدحيب    
          ً                                               تراج ت كثريًا عما كانت عليه أول والدهتا فأصاهبا اهلزال وارتفاع 

                                                 نرجب احلرارة وتبنلت حالتدا إىل دكاء ةستمر وهي د مر           شبه دائم ل
                                           كثرت الزيارات إىل عيادات األطباء حي  اكتشدف     .    شدور   ب  مخس

      أهدو     ،                                    ُ           آخرهم السر! كانت ت اين ةن خلع والدي ال ُت رف أسباده
    اليت                                                        وراثي؟ أم خالل عمليب والدهتا؟ أم يف طريقب قطفدا ةن البستا  

                             يت هلا عمليب إلعادة عظمب الفخه    أجر                          كانت ت يش فيه قبل والدهتا!
           دط هلا جداا    ُ مث ُر   .                 كا  حليفدا النجاح و   ،                  األيسر إىل جتويف احلوض

                                                   خاص ميسك دفخهها ملنة حندت دثالثب أشدر وكا  جي  أ  يؤتى 
            ً                                             دالطفلب يوةيًا للمستشفى إ  أةكن للتأكن ةن وضع اجلداا دصورة 

         نايدب             ةن شدأ  ال                                   إال أ  وجدب نظر ال ائلب كانت تقلل   .     صحيحب
                                                ةا دفع هبم د ن الشدر األول ةن الزيدارات املت بدب                 الطبيب املكثفب 

                      ُ    د ن انقضاء فترة ال ال  ُنزع  و              ً   والتردد أسبوعيًا،    ،                 اليوةيب إىل ال زوف
                                     ُ          الس ادة مل تفارق وجددا وال حىت جسنها د نُه، ددنأت     .     اجلداا

                                       ً                  تلحن كال صافري أغانيدا اخلاصب وتبتسم دائمًا حىت وهدي حتلدم،   
   ٍ                            لوجٍه عادر ةدن البشدر أو ةدن           إمياءة              جرد رييتدا أي       تضحك مب
      د دن     .                                        د ن شدور قليلب استطاعت أ  تقف على قنةيدا و        املالئكب، 

     هدو                )راةب( وهدها     ؛                                     ةنة وجيزة ةشت وقن سبقدا إىل ذلك أقراهنا
ٍ  تثرثر دصوت عاٍل     وهي                                     امسدا دنأت أوىل خطواهتا يف احلياة دس ادة               

                          اليت ستقفز يف كل أرجائدك          أنا الرمي   :                      ودلدفب وكأهنا تقول ل رض
   ً     ً      ً                                               فرحًا وحبًا وةرحًا، فانتظرين أنا قادةب. كانت ديضاء كالزهرة الديت  

                      الشمس اليت تب ن عن احل    ،                             ن مساء الفجر رغم قرهبا ةن الشمس   تزي
  .                      )محزة( ةالي  الكيلوةترات
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                                            حبيس عامله اخلاص )دل عدامل ال دراق( دأحالةده        محزة     كا  
    هنا    .                             هنا متتلك ثال  أقوى جيش يف ال امل                   دنولته اليت يفاخر دأ   ،       وأةانيه

                        ً             ً    ب( اليت تفور د  أضل ه عشقًا وتكتم أحياندًا                      ّ تكمن ثورة غضبه )الريّص
                    على الطائرات احلرديب        اجلدجدب                                 أنفاسه وأخرى يهه  ده الريليا  إىل 
 ّ                              خيّيل إليه أنه يسقط تلك )الطيور(    .                             األةريكيب اليت تلوح يف أفق ال راق

ً                                     ً  ًا دكل تفاصيل احلياة السياسيب وكا  ةول ًا         كا  ةدتم   .            الريامشب دصوته
         ُ          كما حيلو لُه نطقددا     ،                                      درةز األةب ال رديب املدي  الركن صنام حس 
                 دا كل ال دراقي       ّ ب سّن                                      ُ ّ دفخر ويتب دا د بارة )حفظه اهلل ورعاه( كُسّن

                               يف قلوهبم، قائدن هدها الزةدا         ددي      ً                       تقنيسًا ملكانب هها القائن ال ر
     عدن     ،   ً       ً فخرًا وشرفًا   ،                   هين لن ينفك التاريخ                        املتسلسل للقادة املسلم  ال

                         ً    احلمزة كانت عيناه تقنح شدررًا     .                   هتم وةواقفدم وأقواهلم        ذكر دطوال
        ة ناريب        ً                  خيفق فرحًا كلما مسع إطالق أعري                           ُ كلما رأى دزة عسكريب وقلبُه

                                         ل له ح  ميشي وسط أقرانه ويش ر دأ  الرتد                  ّ حيس هبا تريارين هتّل
                             داليوم الهي سديقادل السدين                                  ال سكريب ةوضوعب على كتفيه وحيلم 

  .                الشجاعب على صنره                    الرئيس ليقلنه أنواط 
                ثت ةياه اخللديج                                          ّ د ن ظالل األاةب اخلليجيب اليت عرفدا ال امل لّو

   ا  فم                      ّ                                 الفارسي دالنفط، هكها يّ رف لل امل ويكت  يف خرائطه، أةا حنن 
ّ   النا نكهب على أنفسنا ونريرد خار  السرب!! دسببه أيضًا قن لّو         ً                                                 

                                              ةنه اةن واآل  دور احلاضنب الطبي يب لتأخه نصيبدا     ددي    ل ر      نسا  ا  اإل
             ت دأ  تضدرم                                      د ن انسحاب اجليش ال راقي أتت الت ليما   .         ةنه وت اين
ّ       ً      ً ةا شّكل غيوةًا سودًا           آدار النفط   يف        النريا                           ةدن الريدااات السداةب          

                                     كانت أرض الكويت هي املصنر األول للتلو     .                والنخا  يف السماء
                                          مث د ن تس ب أشدر ةن ال مل ال املي املتواصل مت                     ال املي يف تلك السنب، 
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                                    لكن غيوم الشر املنب   حتالفدت كلددا      ،                   مخاد تلك احلرائق كلدا إ
                                                           وغطت مساء دريناد اليت دنلت ةسمى النولب ةن اجلمدوريب ال راقيدب  

                                          أةا النسر اجلمدوري )الش ار( الواقدف فدوق      ،                إىل مجدوريب ال راق
َ              لم يرَض دالواقع، ليح ف            ال بارة ههه  ّ                             ّلق إىل كبن السماء رغم صد ودب       

                    السخام هو نفسه الهي    .                   تلك الرييوم )السخام(   ب                 املدمب ويقرر ةواجد
                                                             يصي  أوراق النباتات فتأكلدا احليوانات الربيب خطأ وقدن افتدر    
          ٍ                                                 أحنها يف يوٍم أسود ةن تارخيه )أسن دادل( ووقع يف الشدرك الدهي   

           اةن يطلدق                                         حاك له يف واشنطن ةنه حلظب وصوله للسلطب يف      ُ كا  ُي
                   لم تت رف د ن علدى   ف           أةا اهرتنا    .                           على الكهب فيه ةصطلح )سياسب(

  .               فحوى ههه الكلمب
           تكرب طاقتدا      كانت    ،        راةب تكرب           كانت فيدا                خالل السنوات اليت 

                  ً        كانت طفلدب لطيفدب جدنًا       .                         نتا  الفرح لكل ةن هم حوهلا إ    على 
                                                           وةوالفب لكل النا  دطبي تدا املالئكيب، كانت هي الشمس اليت تريهي 

                         رغم ذلك كانت طفلب شدقيب   و                  ً      ً       ً   خملوقات اهلل مج اء دفئًا ونورًا ةنب ثًا، 
        أيتددا                                                     طويلب لسا ، جريئب )ن م ةن ذلك النوع الدهي حيدرجكم   

                     ً                     ( ختر  ةع رضاعتدا دائمًا على الرجال يف جملدس                 السينات والسادة
        وأخدرى     ،  سى أ     ً               أحيانًا يبكيدم دصمت و   ،                       أديدا، وكأهنا ت زف مبزةار
                    وثالثب يفجر الضدحك     ،                لى شفاهدم البسمب                  يطرب قلوهبم ويرسم ع

  .                                          على وجوهدم لتم  القدقدات أرجاء الرياض كلدا
        إال وترك    ً ًا          مل يزر ةكان   ،              يكرب وت ظم قوته         كاإلعصار        محزة كا  

                  وال تنفك ال قول عن    ،                   ً       ً             ثاره عليه دوضوح خملفًا أفواهًا تتكلم دسريته آ
 ً     ةًا عن                          ً             وهو كا  ي رف قنر نفسه جينًا ومل يتوقف يو     ده،        اإلعجاب

            ثراء ثقافته  إ                             يف املقادل كا  يزين ةن ةناركه و   .                    توسيع قاعنته الش بيب
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                                        م يف املرحلب األخرية ةن الثانويب )التوجيدي(     3991       خ  عام            ُ ال اةب، انُت
                                يف املنرسب د نةا دعمه عمله يف خنةب     ددي     ً                    رئيسًا لرادطب االحتاد الشبا

      وةنير    ،     ساتهة                                حبه للمساعنة وال القات القويب داأل           الناتج عن      اةالئه 
           خلليب تنتمي    ً ًا                                     ً            املنرسب عضو فرقب ال رودب الهي دعمه أيضًا لكونه تاد 

   ،                            الهي تقع فيه ثانويب )الصمود(      نفسه                               لفرقته الب ثيب يف املوقع اجلريرايف
               ه ةدن تأديدب      ئد    عفا إ                         النراسي يف اجملال ال لمدي و                 إضافب إىل تفوقه

           ىن، وكا  ةن                           كا  القنوة مبا للكلمب ةن ة    .                  االةتحانات يف كل سنب
                                                    احلرارة والضريط يف روحه ةصنر طاقب تفوق قنرة أي شخص على 

                   تدراه ةدن د يدن       .                                وهو حلقب الوصل د  الشباب والرجال   ،      جماراته
                              والستو ( لقوة جاذديدب حقلده           الواحن                       كزحل تنور حوله أقماره )

                                                  ودالطبع كا  أكرب األقمار س ن رشدين قائدن الشد بب       .         املريناطيسي
                                          لقات اليت متيز احلمزة عن غريه )كما حيلو ل خدري        أةا احل   (1 ) (       )تايتا 

                                                                ةناداته( وجت ل النا  تنور حوله فدي تسع: )ال نل، الطيبب، الوساةب، 
                                                              القوة، الفصاحب، األخالق، التفوق، اإلميا  وااللتزام( إضافب لطاقتده  
                                                               االحتفاليب املتفجرة يف املناسبات الوطنيب ومتثيله لنور املنظم احلدريص  

                        قلبده تداريخ الثداةن       إىل        وأقرهبا         ، وأمهدا            جناح كل ةندا    ً      دائمًا على 
  .                                            ن ةن نيسا  ةن كل عام )يوم ةيالد السين الرئيس( ي      وال شر

  -                احلرب ال راقيدب          انتداء                                  كا  ال راق كله حيتفل هبها اليوم ةنه 
ً         ً     ً                                        اإليرانيب، ف اًل كا  يوةًا ايزًا يف حياة كل ال راقي  يرقبو  فيه التلفاا              

ً           لياًل لريوا األسن          ً      ً             حلب ةتأنقدًا سد ينًا جبميدع          دأهبى               ةلك الريادب وهو     
                                                             طبقات الش   حوله حيتفلو  وإياه دتقطيع الك كب وتبادل اهلدنايا،  
                                                        ي ربو  له ةن خالل القصائن عن حبدم وفخرهم الالةتناهي ده رغم 

                                     

  .                    أكرب أقمار الكوك  احل  (1 )



24 

                                                                     البيئب السياسيب احمليطب دتلك الريادب الطبي يب )ال راق( واليت هتند استمرار 
  .               جفافدا يف يوم ةا                خضرة أشجارها أو 

                                                      راةب أو البطريق كما حيلو ألةدا تنلي دا تسدح  الشدحنات   
   (1 )                                                         السلبيب ةن أجساد ةن ي انقدا لشنة توهج ضيائدا كما هي فينو 

                           كانت شنينة الت لق دأديددا     .                              ت انق الفضاء وتسح  ةنه كل سواد
                                                               وترافقه يف سيارته أينما ذه  وتأةره كل ةرة أول ةا تطدأ قدنةاها   

                           كاندت تتدراقص يف ال رددب       .                           انبه أ  يشريل أغنيتدا املفضلب       املق ن جب
                                                           كزهرة البادونج عننةا توضع يف إناء صريري لكندا سترد لتردب األرض 
                        ٍ                                  ً  خصودتدا د نةا تنتدي يف يوٍم ةا، وعنن قفزها يتمايل رأسدا خضوعًا 

  .                                        ً ل هودب الصحراء وةوجات نسماهتا الباردة لياًل
                           ب د ن توقف النراسب ألرد د                                  أهنى محزة اةتحانات الثانويب ال اة

       دكدل                                         طى للطال ( وتوقفه عن حياتده ال اةدب      ً               ُ يوةًا )ال طلب اليت ُت
                                              ً  قضاها فوق سطح ديته ينر  وينر  وهو اآل  صار قريبًا    ،      أشكاهلا

  ً    ً                                                 جنًا جنًا ةن السري على أوىل خطوات حلمه املنشود دتصنيع السالح 
    ّ       سده هّبدت                                                الهي حيلم ده الرئيس حىت يف صحوته، يف ذلك اليوم نف

                            كا  ةركزها ديت راةب اليت دنت    ،                            عاصفب رةليب قويب ضردت الرياض
                                           وكأ  حياهتا ستتريري وإىل األدن د ن ههه ال اصفب.

 

                                     

  .    غريق               هلب اجلمال عنن اإل إ  (1 )
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 المنشور الثالث

 ال ياد و روس البحر

                                                     إحنى ال واصف الرةليب املومسيب انتشلت الريداح اهرتندا          أثناء
         نينب جنة                        ورةت هبا على أحن شواطئ ة   ،                       الربيب ةن جهورها النجنيب

          واسدت نت     ،                         اليت ارتنت وشداح البيداض     ، (1 )                 الساحليب )ال رو (
                           يج لو  الفرح احلجااي ورقدص       دأهاا   (2 )                         لزواجدا كل ليلب ةن القلزم

                                              دناع على أنريام ووقع الطبول الشد بيب، يف تلدك    إ        املزةار د    بدي   الع
                                         ً    البخور عرب النوافه إىل السماء الصافيب تارًة  ا                      املنينب ال ريقب يفوح دخ

                                                          رى يبتسم األفق للنخا  املنب   ةن النار! النار اليت توقن يف كل    وأخ
                                                         اقاق وجيتمع حوهلا الشباب ةشكل  دوائر يرقص داخلددا ثندائي   

                        ، أةا جنرا  ديوت احلارات                وعصواهنما املزين                    دلباسدما الفلكلوري 
ٍ    قطر ةن خالل شقوقدا دهن عوٍد يشكر األرض كل هنداٍر   ي        القنميب ف                  ٍ                        

  .               يف أحن األيام هنا   (3 )         شر )حواء(                  على استضافب أم الب
             على النقديض   و   ،           ً                        يف املساء عادًة يرت ش اخلريف وقت الريروب

        وطيدور     ،                                                هناك كا  املنظر يوحي داحلنا  والنفء علدى الشداطئ  
                ّ                           ً                ً  النور  ك ادهتا توّدع الشمس دقرير حناجرها ةؤلفًب ةع الرياح أحلانًا 

                                     

  .         ةنينب جنة    لق    (1 )
  . ً ًا                      طلق على البحر األمحر قنمي أ    اسم   (2 )
  .                                                      تقن أ  أم البشر حواء ةنفونب هناك وهلها مسيت املنينب جبنة ُ ُي  (3 )
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           ناع  نصدف                                                  لسيمفونيب هادئب تنفع داألةوا  حنو الزهرة اليت كا  ي
ُ                 ً               جهورها املن، أةا البقيب فقن ُغرست يف الرةل ةصرييًب للحكايات اليت                             

                                                         روى وتنعو ةساة دا للنزول وال يش ةع الكائنات األخرى احلمدر   ُ ُت
َ      رميا َسحرها    .                             الشاهن على تاريخ املسلم  ال رب                 هناك يف قاع البحر      

          أظفارهدا                                                             تناغم ألوا  البيئب الطبي يب ملنينتدا اجلنينة دالرغم ةن ن وةب 
                م الكرتونيدب يف   و                   أحبت تلدوين الرسد     .       ُ             وتواضع ُةنركاهتا احلسيب

ِ                               ومل تكتِف دل راحت تلو  حىت احليطا  البيض    ،                الكراسات دفوضويب       
                                         كانت تراها صاةتب جاةنة ةبدمب ةلبنة ةشب ب    ،                    ةن حوهلا أينما ثقفتدا

                                           ً       تزعجدا تلك الصفات فتحاول أ  ت طي اجلنرا  فرحًا قدن     ،       دالفراغ
  .  ً                          ثريًا حىت يواعه على كل شيء حوله             الهي مل يصمن ك          أسر صنرها 

                  داحب املنزل القري      إىل                               ً  قطتنا البيضاء كانت حت  اخلرو  كثريًا 
                                                             ةن البحر وترفع رأسدا إىل ة شوقتدا ووطندا السماء ترياال جارهتدا  

                 املنللب ح  تدهه      .                                        الشمس قبل أ  تلن هناك يف البيئب الصحراويب
ٍ     وعائلتدا اليت راقت دطفٍل جني                                 ن إىل الكورنيش كانت تطيل النظر يف                      

  يف      لرمبا    ه                                                 كل ةرة دصمت إىل البحر خملفب لهويدا تسايالت ةفادها أن
                                             شيء ةن احلز  دالرغم ةن كل االهتمام الهي يولوهنا                أعماق طفلتدما

                                         ً                         إياه والهي ترمجته الس ادة املنب ثب ةندا دوةًا! تسأهلا أةدا ةا دك يدا  
                      دلريب القطدط ةتنددنة      (1 )          ي )داستيت(                          حبيبيت أختاف  ةن البحر؟ تكتف
                           كتفيدا ونسمات البحر تل د         إحنى                ً            ةسبلب ينيدا طاويًب رقبتدا إىل 

                    ً    مل ي لموا أ  هناك شديئًا     .                                   دش راهتا املسنلب فوق أذنيدا وقت األصيل
                                                        أد ن ةن ةنى دصرها، ومل تكن ت لم أ  هناك خلف البحر يف أعاز 

                  ةدم صنى ألصوات قطط                                        الصحراء اليت شين عليدا الفراعنب أمجل أهرا
                                     

  .        الفراعنب   ن              احل  واخلصودب عن   ب      وهي إهل  (1 )
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                                                  تناديدا يف كل ةرة وتطل  ةنددا الرجدوع إىل أرضددا       ،     احلقول
  .               لتحكمدا ةن جنين

      هدي       ً                            ً            د ينًا هناك يف الشرق أرض ال تقل شأنًا عن أرض ةصر
                                          اليت ت اقبت على حكمدا حضارات عراقيب علمدت     (1 )             )ةيسودوتاةيا(

      بشدر   ُ                         وُنقش أول دستور مجع قوان  ال   ،                       األرض مج اء ةبادئ الكتادب
                 الهي حكدم ددالد      ، (2 )                                  ونظم حياهتم ةن قبل ةلك دادل )محورايب(

         وأجدزاء                                         نها وج ل ةندا إةرباطوريب مشلت كل ال راق            ّ الرافنين ووّح
                                الثاين )صنام حس ( كا  د ن ت درض      ددي     محورا   .            ةن دالد الشام

                                                         دولته لتحالف أكرب ةن أي عنوا  قن تت رض له أي الكب يف أرجاء 
ً                       ور ةشريواًل دأعمار البىن اليت تضررت                   امل مورة على ةر ال ص         التحتيب    ؛       
                                        ولوجيب لكدل ةدن القطاعدات: اخلنةيدب،      ي                  واالستراتيجيب واألين

                         كانت أمهدا واحللقب األضد ف   ف          أةا األخرية    .        السكانيب و          ال سكريب،  و
         حيائددا   إ                   ً                       حي  راهن الرئيس كثريًا على القوةيب ال رديب و   ،        قبل احلرب

        لكنددا     .                        ر عن انتماءاهتم النينيدب         دريض النظ   ،    ً                 دائمًا يف نفو  ال راقي 
                               ً          الوطيس ةن حتقيق اهلنف املنشود دائمًا للشد       ي             خهلته عننةا مح

 ً            ضدًا للجسدن            ً     عادهتا قلبًا ناد إ                        أال وهو حترير دولب فلسط  و    ددي     ال ر
         ولوجيدب   ي                   ر عمل على حتويل األين           ّ القائن املظّف   .    ً         ورةزًا لثقافته    ددي     ال ر

   ،          ال رديدب(   -            إىل )اإلسالةيب               ةواطن يف دولته              ال رديب( لكل  -         )ال رديب
                                                           وذلك ةن خالل احلملب اإلميانيب اليت أطلقدا عدرب وااريت )الترديدب   

      ً                              ةستدنفًا الب ن اإلميداين يف روح املسدلم      ،                          والت ليم( و)الت ليم ال از(
                             أو للجولب القادةب ةن احلدرب،     ،           ً                     ال راقي حتضريًا ةنه للمستقبل الب ين

                                     
  .                                االسم القنمي لوادي الرافنين/ال راق  (1 )
  .                                هو أشدر ةلك حكم ال راق قبل امليالد  (2 )
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                                  يتوق ه أحن يف كل البلنا  ال رديدب                                حي  منا التيار اإلسالةي دتواتر مل 
                       ً     ً         ومل يؤخه د   االعتبار سببًا قويًا للنجاح    ،                     كما يف ال راق قبل احلرب
  .                              ياسي يف صراع القوى الشرق أوسطيب                        ال راقي على الص ين اجليوس

                                      ق مث ذهد  إىل ةنرسدته السدتالم نتيجدب                   ّ لبس احلمزة وتأّن
     األول         فيددا       تيبه                                            اةتحانات املرحلب األخرية ةن النراسب واليت جاء تر

                        وإمندا كدا  األول علدى           فحس ،                    ليس على اةالئه فيدا   ،      ً ةتقنةًا
                           هله إىل دخول أي قسم ةن كليب  ؤ                    وقن حصن امل نل الهي ي   ،      حمافظته

               خدالل ال طلدب      .     ً                      رب حلمًا ألي طال  علم يف الننيا             الط  واليت ت ت
                   ً                                          الصيفيب مل يكن ةترددًا ةن قراره املسبق دراسب التخصص الهي متنداه  

     ةدن         أددوه             دالتاز كا   و                           ً        الصرير )الفيزياء( دل كا  ةصرًا عليه،     ةنه 
                                                          الناعم  له يف قراره هها ألنه ي رف أ  حتقيق األهناف الشخصيب لن 

      د دن     .                                  دناع الشخص يف اجملال ال لمي الهي حيد   إ             يتحقق إال د ن 
              داحب املنرسدب       على                          ً             ّ   تودي ه الكادر الت ليمي ظدرًا قبل اخلرو  عّر  

                                             ً  ساريب اليت يرفرف علمدا هبنوء والهي طاملا مشخ عاليًا                اخلاليب إال ةن ال
   ،       كل صباح  يف                                              ً  ةع صوت النشين الوطين ةن لظى احلناجر امللتدبب نارًا 

                                 التحيب داعتناد ويف داخل صنره قدن        عليه    ً  ةلقيًا    ة        ً          وقف ناظرًا إليه د ز
                                      ً                           أفرد النسر اجلمدوري جناحيه للدواء ةنطلقًا إىل رةز القدوة ال رديدب   

  -            كليب ال لوم /               جاة ب املستنصريب          ً           اد( قاصنًا التسجيل يف            )ال ظيمب درين
                                              املستنصريب املنرسب اليت تأسست قبل حنو أكثر ةن سبع    .            قسم الفيزياء

  ً                  دمًا يقبل عليه الطالب  ة            ً           ً      ً        ً  ةئب ومخس  عاةًا كانت ةركزًا علميًا وثقافيًا 
                                                           املتميزو  ةن مجيع البلنا  اإلسالةيب حىت ةدن األندنلس الب يدنة    

                              اهتز قلبه د  أضل ه ههه املدرة     ،          صياد األسود   ،     ن محزة      ً     جريرافيًا، لك
                                                           وتشبثت روحه جبسنه د نف وكأ  الربق أمل ده عننةا أقبل على دوادب 
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                                              ةاذا هنالك؟ أترى اخلوف تريل  عليه أم هي الرهبب؟    .              دريناد الشماليب
                  ال باسيب وجيشددا   /                            ب التارخييب دأسوارها البادليب                       ن م، إهنا هيبب تلك املنين

                  د ن أيدام أكمدل      .                             وعرين األسن القوي الهي يتوسطدا         األسطوري
                  ً                                            أوراق اعتماده طالبًا وانطلق إىل دنايب القسم الناخلي يف جممع السكن 

  .                         اجلاة ي )الب  ( قرب اجلاة ب
                                        هناك على احمليط األطلسي جندوب األندنلس إىل      ،    ً       ً د ينًا د ينًا

   اء                                                              الريرب ةن أرض الرداط دنحو ةئب كيلو ةتر تقع ةنينب النار البيضد 
                                                            الساحليب اجلميلب واليت كانت ت اين ةن دنايب لتضخم ة نالت البطالب 
   .                                                      دسب  توقف الكثري ةن املصانع وتسريح الكدثري ةدن املدوظف    
                                                          )خنجيب( اليت فقنت عملدا قبل سنب واآل  هي يف الطائرة تنظر ةدن  

         وقلبددا     ،                                                خلف الزجا  إىل جدب أحن األحياء الفقرية اليت تقطنددا 
                                                 دا الهين تركتدم خلفدا عنن أةدا ليقاسوا ةا قاسدت                 يتمزق على أدنائ

             ً  إىل املنينب س يًا        ونزحت                                        عننةا تركتدا أةدا وإخوهتا الصريار يف الريف 
                                                          خلف لقمب ال يش، عيناها مل تتوقفا عن طرح سيل النةوع اليت غزت 

                           ح  انتداء الرحلب الطويلدب     إىل                    قالع ةن ةطار )أنفا(       د ن اإل         وجنتيدا
         استقبلدا    .                                 طار امللك عبن ال زيز مشال ةنينب جنة                 وهبوط الطائرة يف ة

                                                            السائق وانطلق هبا إىل ديت السين حممن الهي طلبدا لت   اوجتده يف  
                          خنجيب )اللبدوة األطلسديب(      .                      دارة ةنزله اجلنين الكبري إ              ترديب أطفاله و

                                                          احلنو  ت لم أهنا تركت خلفدا أدناء ودنات يف املراحل األخرية ةدن  
                                         القنر لن حيرةدا ةن ةواصلب ال طاء، ها هدي                        الطفولب ولكن ت لم أ 

                                                            راةب أةاةدا حتنق د ينيدا الواس ت  جتاهدا دادتساةب شقت صدنرها  
       ٍ                        ً  د ن أياٍم قليلب ت لقت الصريرية كثريًا    .                           وسكنت قلبدا ةنه الوهلب األوىل

  .                                           دالقل  الكبري )خنجيب( وصارت هي صنيقتدا املقردب
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ّ             ُ أةا محزة فقن كّو  صناقات ال ُت                 حصدى دطبي تده          ُ    دن وال تُ              
                أةا عدن الشدق            وخارجه.                                    االجتماعيب اإلجياديب داخل احلرم اجلاة ي

                                                          ال اطفي يف شخصيته فقن كا  وال يزال الرجدل األكثدر جاذديدب    
   ،                   كا  ةتوسدط الطدول      ب. ً                            صًا د ن دروا شارده األسود دكثاف   خصو

                   كثري االدتساةب الديت     ،        صل  اجلسن   ،           اشوق القوام   ،           عريض املنكب 
                  تطمس عينيده حتدت     -                            ةا دالغ فيدا ةع اجلنس اللطيف    إذا   -       ً أحيانًا

                       ما سدى )إحنى امل جبات( هب      ُ                        خنيه وُتشكل حتتدما غماات  تريزلت 
                                                     كا  كثري اجللبب لقلوب الفتيات وسر س ادة أي دنت تطوهلدا     .     ً دائمًا

                شد ريب غزليدب           دأديات                                      لس ات لسانه الساحر الهي يريرد داستمرار 
                يبنو أ  دريدناد     .        ههه وتلك                                )فصحى كانت أم ش بيب( تنغنغ خميلب 

                                                                    أةنته دطاقب عاليب ةصنرها التيار الثقايف املتولن ةن تاريخ ههه املنيندب  
        ةن سبقه                   ّ     وجريرافيتدا اليت وّلنت يف    ددي           داألدب ال ر   ب             اإلسالةيب الثري

   .                                                         شاعريب ال ةثيل هلا تتجلى يف كثري ةن قصائن ش راء ال صر ال باسي
                           ة وجاذديب حقله املريناطيسدي                                    كا  يقتبس ةندم ةا يساهم يف ايادة قو

                                                     املستقط  لكل اإلنا  للوقوع يف غراةه، لكن واحنة قن عصدت  
              عليه اآل ....!

              دخلدت ريداض    ُ أُ و      راةب     كربت و                        ةرت السنوات تلو السنوات 
                                                           األطفال وقن ت لمت هناك كيف تلو  هبنوء وتتحكم د اطفتدا الفنيب 

            قنميدب قدن                    كانت خلنجيب ةوهبب   .              اليت طاملا نادهتا        الرسوم         إااء تلك 
                               ّ                               هجرهتا ةنه ةرحلب الطفولب ورأت )رّيوم( كما حيلو هلا تنلي دا متتداا  

                        ً                  ل لوا ، كانت تشج دا دائمًا رغم انشدرياهلا يف         نفسدا         ال اطفب      دتلك
      نتاجه  إ                                                          إدارة املنزل واالهتمام مبرافقه ةع والنهتا )البستا ( الهي تنوع 

          ، آخرهدا                                 متتلك واوجدا أرد ب أنواع خمتلفدب        وأصبحت    ،         ةن الزهور
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                                                           كا  )الصيب( الهي كا  له أردع حاضنات؛ )األم، اجلدنة، املرديدب   
                   كا  الولن الوحين يف    .                 الشقيب..... راةب(   ،          ً          وآخرهن طب ًا وةن غريها

                  النسوة الاليت كدا     -                حوله نو  النسوة  و    ً  دائمًا      جيلس   ،           املنزل ومش ته
  .     ص بدن أ         ر أمجلدن و                   ّ الصياد يف دريناد يتخّي

                         هدت غروره لدثال  سدنوات                          )هنن( هي ةن عصت عليه وع
ً      ً      ً                       دكربيائدا كانت متتلك مجااًل عرديًا خالصًا ةن نوع فرين يوجن فقط                       
ُ     ٍ                                             يف حكايات ألُف ليلٍب وليلب، أوصافدا )مسراء واس ب ال ين  كحيلدب،              
                                                       ناعمب األطراف طويلب، ش رها التمري املسنل يريطي ش اع الشمس 

ٍ    توى عداٍل                                     كانت إحنى خنالت دريناد الشاخمات، على ةس   .          إذا انتثر(       
                                              قضت ة ظم فترة دراستدا يف لنن  إال أ  خوف والنها    .          ةن الثقافب

                                                                     )اللواء( عليدا وإخوهتا ةن التطبع دالثقافب الريرديب هو ةا دف ه لل دودة  
                                                            هبم لنراسب املراحل األخرية ةن الثانويب يف دريناد قرده وقرب عرشده  

     إحنى                  كانت عائلتدا ت ن    .                              ناه خالل خنةته ال سكريب الطويلب      الهي د
                                                          طبقات جمتمع دريناد املخملي ةن أصول تنتمي لتلك النااحدب ةدن   

                        مل تؤثر عليدا فيزيائيدب    .                   ال اصمب، تنر  الط     ددي             إحنى املن  غر
                    ةن الريااات مهدا   ا                 تشكل على سطحه نوع ف                 الكوك  احل )محزة( 

   ،      ً ةتفجرًا   ،                                                   ً )اهلينروج  واهلليوم( اللها  جي ال  ةن نفسه أةاةدا خفيفًا
    ن م    .                                    ! دالرغم ةن كل حماوالته احلثيثب البائسب ً ًا      ال فلزي   ،            سريع االشت ال
                                           شريين وال ساةيب وال حىت اين  الداليت أت بنده يف        ةثل         فدي ليست 

  .   يلب   داحل                     كركوك مث استطاع عليدن 
                                                        د ن اةتحانات نصف السنب يف قسم الفيزياء أتت جلنب ةن هيئدب  

          النتمداء،                                                    التصنيع ال سكري تبح  عن الطلبب اجملتدنين الراغب  يف ا
                                                          كا  أةيزهم )هو( وافق على االنتساب فور خترجده ةدن اجلاة دب    
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       ، كا            ةن جدب أخرى                               ه ال يس دا إال أفق هها الكو ...            والفرحب داخل
                                                     فترة ال طلب الصيفيب يسأل عن ةنرسب منوذجيب الدنته لتأخه    ب       األب طيل

       وقدع    .                                   ٍ                     ةن حبر امل رفب ةا هو أنقاه ل لدا يف يوٍم ةن األيام تصبح طبيبب
                                                              اختياره على ةنرسب البيا  النموذجيب للبنات يف حديدم )األندنلس(   
                                                            ليس لقرهبا وإمنا لسم ب الكادر التنريسي الالة دب علدى ةسدتوى    

                                يف اليوم األول ةن النراسب تتدرنح       راةب                          اململكب، مث د ن فترة ها هي 
            مجيع أرجداء           يصك صوهتا    ،    ً                                داكرًا كالريزال ةرتنيب حقيبتدا املنرسيب

  .                                                كل ال اةل  فيه وكأهنا ذاهبب يف رحلب طويلب إىل القمر          ّ   املنزل ةوّدعب
                                              محزة وهو يف ههه األثناء يقضي األيام األخرية ةن خنةب       ّ ختّر

                                                          ال لم )ال سكريب( يف )ةنينب دادل( ةركز تنري  احملاويل كجندني  
      صدنع   د               املستقبل القري    يف                                     ةنف يب! يا للصنفب ترى هل يتحقق حلمه 

                )املنفع ال مالق(؟
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 الرابعر المنشو

 مدرأة األيام

   ً    فرحدًا                 ورجالها تقفزا                             راةب أسوار املنرسب االدتنائيب         اجتاات
                  يف قمب الس ادة اليت                        مل ت لم أ  والنيدا كانا    .                 ادتساةتدا اللطيفب      يترجم 

           ومها يف املمر    ،                                   األم واملرديب عرجتا هبا إىل ةكت  املنيرة              تش ر هبا اآل ،
ً                              ًا ةا وملا اقتردن أكثر رأت ةنظر                    صراخ اةرأة تودخ أحن   ا   ً          س يًا إليدا مس 

                   ( وهن يتأملن جدراء                         اللوايت يكرب  راةب دسنوات                   الطالبات امل اقبات )
                                                         ضرب ال صا على أكفدن! يتوسلندا أال خترب أهاليدن مبا جرى وقدن  

     عينا            عننةا سقطت    .                                  ً      وعنهنا أ  ال يتجاوا  قواعن املنرسب ةرًة أخرى
                      ول ترييري نظرة الطفلدب                            على الطالبب اجلنينة راحت حتا             الست )رفاء(

                                                 ، فتحت علبب الشوكوال وأحنت ظدرها تقدنم دادتسدام        إليدا     األوىل 
                                  رف ت راةب عينيدا إىل أةدا، وحبركدب     .                        ولطف لراةب عردو  الصناقب

                          ً                                  ت برييب هزت األم رأسدا إيهانًا دالقبول، رج ت االدتساةب إىل وجده  
  ا            جلسن عندنه    .                                   ةنت ينها مث شكرت امل لمب د ينيدا كهلك   ،    راةب

                                                          ود ن القيام دضيافتدن قالت تفضلوا لنهه  إىل الصف، د ن وصوهلن 
   :                                                          إىل هنايب املمر املؤدي للش بب فتحت الباب وقالت للم لمب األخدرى 

   .                                  رحنب ة ي دالطالبب اجلنينة راةب حممدن    :    رددت ف                 قنةيدا للطالبات، 
   :                                                        ً     د ن تصفيق الطالبات كا  املق ن ينتظرها وأةدا تقول هلدا هاةسدبً  

                              ً                    اليوم؟ ودكل ثقب حترك رأسدا نافيًب، كررت: أأدقي خنجيب            أأدقى ة ك
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                                                        عننك يا ادنيت؟ ردت دصوت اعول وحاجباها قن اسدتويا دريضد    
                                                    أرين أ  أدر ! ن م قالتدا د فويب األطفال املالئكيب ةدا     ،  كال   :    طفوز

         ً                    وكا  ش ورًا يص   شرحه للمشاهن    ،                          أدى دأةدا الحتضاهنا وتقبيلدا
                     خرجت األم تلوح الدنتدا    .           دةوع الفرح(                       ح  يرى دة ب دأثر دسمب )

    ً                                 ً                    ةودعًب وكهلك خنجيب دينما املق ن دات جاهزًا لالنطالق داملريداةرة  
  .                 املنتظرة إىل الفضاء

                  ( وةنددا يدت لم    ب                                       كانت أول حصب حتضرها ةادة القراءة )ال ردي
                                                        الطال  ةن خالل امل لم كيفيب نطق األصدوات وكتاددب احلدروف    

                                النظرات الطفوليب املتكررة ةن مجيع                              وكهلك ح  املادة ةن عنةه، أةا
                              كانت ةضحكب يف كل حلظب وكأهنا أع   ف               ٍ        الطالبات إىل طفلٍب جنينة 

          ظلت جالسب    .                           ً                حمفورة دريو  عصافري تلتفت سويًب ودالسرعب نفسدا
       إحدنى                إىل أ  اقتردت                                      د ن الفراغ ةن احلصب األوىل وكهلك الثانيب 

ِ    هيا خنر  ألريِك امل   :                      الطالبات ةندا وقالت هلا    .                  نرسب، وافقت وخرجتا           
                                              إىل تلك احليوانات األليفب وإىل أنواع الزهور الديت         وتنظر        وهي متشي 

                          على جنرا  املمرات النظيفب،            ً                    ً ةثلدا تارًة وأخرى تراها ةرسوةًب     متشي
                              ٍ                          ن م هكها كانت القطب راةب كل يوٍم تسرح يف خياالهتا وكأهندا يف  

ٍ                                      ةسلسٍل كرتوين ت يش يف ههه الريادب اجلميلب املكون          األلدوا       كل     ب ةن     
         يف املنرسب    .                                              واجلنسيات واألطياف واللدجات يف ههه املنينب الس ينة

                        كانت تتكلم هلجب حجاايدب     ،                             أصبحت )هنى( هي صنيقتدا املقردب
                                                              أصيلب خاصب دأهل جنة وردي تدا راةب تت لم ةندا ة اين تلك الكلمات 

ٍ      على ةرادفاهتا يف هلجب جنٍن ال ه                        وتنهلا د ن أ  تسأل أهلدا    . ب د                    
           ٍ                                           د ن ةرور شدٍر كاةل ملباشرهتا النوام كانت الس ادة واحلماسب 

                 تسادق اةيالهتدا يف     .                                على وجه )رورو( كما تناديدا )هنى(        طاغيت 
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        لكدن يف     .                                                 اإلجادب عن أسئلب امل لمات وكهلك الكتادب على السبورة
       نظدر    ا   :                                                أحن األيام الحقتدا دنت تكربها وظلت تؤشر عليدا وتقول

             خافت راةب ةن    .                           )عرجاء( وتضحك داستدزاء هدده                إهنا )عرجاء( إهنا 
                             صارت ت نو دسرعب، أرعبتدا تلك  و                         صوت الضحك املرتفع املستنسخ 
            ردد  حلن األمل  ي             وأخهت اةيالهتا    ،                          الكلمات اليت الحقتدا إىل الصف

                      قالت هلنى وهدي ترفدع      .                      وال ت رف ملاذا يف لن ذلك      نفسه       املزعج
         أتتدا ملى    .            َ ليس كما ينعَ                           نظري إىل قنةي فدي جمروحب!! و ا   :      ةريوهلا

   ها  ء            نزعدت حدها     .                                          ةسرعب والشر يقنح ةن عينيدا: هيا أرينا قنةك
                                                    وكهلك اجلورب ومل يكن هناك شيء! أةست تتلمس ساقدا وتبح  

                                          )اجلرح( الهي طاملا آملدا قبل ود ن فتحه، كانت    ،             ً عن اجلرح ص ودًا
       ضداقت   و               ً    ارتبكت راةب كدثريًا             سوف يشفى!   :                  ً أةدا تقول هلا دائمًا

                                                       نفاسدا وصارت ينها تتلمس أي شيء قن خيرجدا ةن تلك احلفدرة   أ
ً                                 هنأت قلياًل ح  تهكرت أ  أعلى فخهها األيسدر     .             اليت وق ت فيدا         
             ّ             احلمقاوات، أصفّر وجددا ومتنت                   كا  يقصننه أولئك           هو ةصنر ةا 

                     وض ت كفدا على ةصدنر     .                          شق األرض لت ود إىل تلك احلفرة ن    أ  ت
  . ً اًل                         مل وصمتت د ن ذلك املشدن طوي  األ

                   عقلدا الباطن حيلدل      كا                                  طوال تلك الفترة اليت أعقبت احلاد  
ٍ                                                   كل فراٍغ مل تفدمه يف جمموع املشاهن اليت كدا  يصدر أهلددا أ            

    ً        وأيضًا حيلدل     ،                             ً                      يتنخلوا دأد ادها وحيهروها دائمًا ةن التكلم ةع الريرداء
     ّ                كا  خيّيدل هلدا أهندم       .                                    تلك النظرات ال طوفب ةن النا  يف السوق

       أهلدا     كا                                         هتا اليت قن مس وا هبا، جلماهلا أو لهكائدا كما             ي رفوهنا لشدر
         ً           رأهتا سدادقًا تشدبه                                     ... اآل  أدركت ملاذا مجيع األشياء اليت       مينحوهنا
                                 تلك الصخور، وأدركت أ  تلك األشياء     أحن     على           وهو يتكسر      املو  
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               ً                       ً                   كلدا مل ترقص يوةًا على غنائدا وأدركت أخريًا ملاذا كانت ختاطد   
      عندن     .                           مجيل ةن د ين خميف عنن االقتراب   ؛      يشبددا            ً     البحر دائمًا فدو

ٍ               ليس لوجٍع وإمنا ألهندا ال     ،                                  النوم كل ليلب كانت حتضن ساقدا وتبكي        
               ّ                              خالل تلك السنب قّلت ةشاركاهتا يف الكتاددب علدى      .          تشبه األخرى

ٍ                 السبورة وح  يتوج  عليدا ذلك تش ر خبجدٍل شدنين خيدنع                                        
                        ةا يسألندا أ  تنسى اخلجل              ً                  ً ينبدر  دائمًا ةن ذكائدا ودائمًا   .       امل لمات

ٍ      ةرت تلك السنب دو  عنواٍ  يهكر   . ُ                وُتقنم على املشاركب          درجاهتدا     ،                      
     كانت    .          ً                                       املنرسيب جنًا عاديب عكس ةستواها احلسي واإلدراكي ال از

                                                       شاردة تنر  يف ةكان  وةوضوع  خمتلف ، النراسدب األكادمييدب   
            هلا كدل                                     كا  شاهنها يف ذلك عيناها اللتا  تنقال   .            وةنرسب احلياة

                    ومتنت أ  تقع سداقدا     ،                                        صورة تشبه أو تت لق دساقدا إىل فكرها املتقن
                                                              ةن ةكاهنا كما تقع أسناهنا األةاةيب اآل ... ودنورها ترفع يدنها إىل  

ِ  هاِك    :                                                الشمس لتدنيدا تلك األسنا  وكهلك الساق وتقول للشمس   
   ً                       أخريًا داحت ألهلدا ةشتكيب ةن    .          ساق الريزال /                 ةا عنني وأعطيين سن

                  ً                           ُ           اجلرح رجع يؤملدا خمفيًب تفاصيل ذلك اليدوم الدهي ال ُينسدى،        أ 
                                                         وكانت ترةي دنفسدا على األرض كل يوم على ساقدا أةام أهلددا  

                 نى تلك القفزات يف   إح                             ّ أو يف داحب البيت دتدور... عّل   ،          دتمثيل جين
  .                                    ً            م الطفولب اليت تراودها يف واق دا أحيانًا قبل ةناةدا  آال  ٍ          يوٍم ةا ترجع 

                                       أ  ادنتدم ت اين ةن ةشكلب يف جتويف احلوض حتن               أهلدا ي لمو 
                   ً                                           ةن حركب ساقدا أحيانًا وينتظرو  دلوغدا سن الثاةنب ليجدروا هلدا   

                        ً       ةن خالل التلفاا رأت تقريرًا عدن     .           عليدا اآلةال    و                 ال مليب اليت ي لق
               ال اليب ول بدن         أخواهتا                       وااد تركيزها رغم أصوات    ،                ً اخليول أحبته كثريًا
                          صادات اخليول يف سيقاهنا دكسر  إ           التقرير إىل        ق ذلك           ّ حوهلا ح  تطّر
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                                  ً  تولن اخلوف حيندا يف صنرها وأصبح هاجسًا    .                 قن يقضي على حياهتا
             احمليطدب هلدا                          دضرب األةثلب ةن البيئب              ، وكانت تتأمل              ال يريادر خميلتدا

                                   عرفت أ  ذاك الرجل الهي جيلدس علدى      .                 خالل ةشاهنات سادقب
                اهلر الت يس الهي      ذاك                                     كرسي ةنول  ليس دنافع التسليب! وتهكرت 

                         وكهلك الكل  الضال ح  كا     ،            أرجل يف اجلوار             ميشي على ثال 
ً              وجددا ةالصقًا لزجا  السيارة يف أحن الشوارع لياًل، وحىت طدائر                                   ً          

      عننها    .                  يقف على إحنى ساقيه    وهو                           )الفالةنجو( يف حنيقب احليوا  
     ح هبا                                                       أحست جبميع اآلالم اليوةيب لتلك املخلوقات اليت ال تستطيع البو

                            كانت الفرشاة واأللدوا  ةدن                                أحن يف هها ال امل وال حىت هي!  إىل
       ً            ةدا كدثريًا وكدهلك    و                                 حتاكي أوجاع صنرها وتترمجدا، تريريت رس

                                                               األلوا  املفضلب إىل القامتب وتبنلت األشياء اليت ترسم على الورقدب إىل  
                                              إال أهنا يف املرحلب الثانيب است ادت التواا  ودرعت    ،              ً شيء واحن دائمًا

                                                       النراسب وكهلك على ةستوى تفاعلدا االجتماعي حبهر ةع البنات    يف
                     ً                        كانت اجلنني اجملدول دائمًا يف االةتحاندات، تسدأل      .       األخريات
                                                  ةن هي راةب حممن؟ مث حيثثندا على املشاركب يف اليوةيدات     :       امل لمات

                          ةرت كهلك ههه السنب واحتلت    .                        كي ال يدضم حقدا يف النرجات
  يف    .                       رةت ةن قبل إدارة املنرسب           ُ الطالبات وُك                     املرتبب األوىل على داقي 
           األوقدات،                كهلك ت اين أغل     (    رفاء )   ست   ال                   تلك السنب كانت ترى 

                                                               تراها ةت بب ةشتتب الههن ال ت لم هل أ  هم املنيرة أكرب ةن مهددا أم  
      ةاذا؟

                                                      فلنهكر لكم القليل عن محزة، د ن دراعتده يف األشددر األوىل   
                             الفيزياء امليكانيكيب يف حقدول                                  دوظيفته ود ن اإلدناعات على ةستوى 

                                                                  ال مل التاد ب ملنشأة )الق قاع الصناعيب ال سكريب( يف إضدافب أفكدار   
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                                                          جنينة ت زا ةن قوة ودقب وةنى املتفجرات اليت تصنع هناك تقدرر  
                            ً  حلاقه دأحن اجملاةيع اليت ترسل سرًا  إ                              إعفايه ةن ال مل وذلك د ن سنب و

                  نتمدو  إىل إحدنى                     ظاهرهدا أفدراد ي     ،                     إىل اخلار  لريرض النراسب
                                                              القنصليات ال سكريب أو الثقافيب كموظف  يف تلك اهليئات أو الب ثات 

                                   در  يف واارة اخلارجيدب ةدا ينرسده       .                      الرفي ب املستوى أو غريها
    ً                   خصوصًا أ  الفكدرة هدي      ،                                 الندلوةاسي طوال ستب أشدر، مل يتردد

                                                          خنةب علم ال راق الشاةخ وقن نادته جنوةه اخلضر الثال  والهي قن 
          وذاك هدو     ،                                            و  )هو( أكربها أو ت لق كلدا على صنره يف يوم ةا  يك

                  احللم القنمي اجلنين.
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 الخامس المنشور

 الأندباد اي موأكو

 م9/9/8221الجاريس: 
         باحا   12:01الأا ة: 

 المكان: مطار دوموديدواو الدولي
                                ( املريادرين علدى ةدا امللكيدب      311                     على ركاب الرحلب رقم )

             إىل الطائرة!!                     ً األردنيب التوجه فورًا
                                      األخري ل اةلب الراديو يف املطار الواقع إىل                     كا  هها صوت النناء

          هناك ةدن     ،                                            ً اجلنوب الشرقي ةن ال اصمب الروسيب ةوسكو... ةداًل
                  كدا  ذلدك محدزة                    ً          يركض حيمل أكياسًا دفوضويب!          ٌ د ين رجٌل

                                       للتو هنايا ةن سوق املطار، حلظدب دخولده          اشترى           املشاكس وقن 
                                            الطاقم وةن س ادة الوكيل الهي كاندت عينداه                    الطائرة اعتهر ةن 

   .                                  قراءة اجلرينة دو  أ  يتفدوه دشديء          ً              تقنح شررًا وهو ةستمر يف 
        شخصديب     ة                                       جلس محزة يف ةق نه ضمن جمموعب ةن إحنى عشدر 

                        األوىل اليت يشدريل أحدنها                                   ددلوةاسيب جتلس خلف ةقاعن النرجب
      ارجيب                األقنم لواارة اخل                                        النكتور عبن الرااق كاةل الكبيسي الوكيل

     األوىل                                            قالع الطائرة واستقرارها يف اجلو د ن السداعب  إ    د ن    .        ال راقيب
             ً                                               ةن الرحلب عادًة يشريل الركاب وقتدم دالقراءة وةتاد دب شاشدات   
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                                                            ال رض أو النوم حل  انقضاء الساعات الطويلب للرحلب قبل اهلبدوط  
  .    دسالم

                                                   د ن جتاذب أطراف احلني  ةع أحن الزةالء ونوم جليسه ةدن  
                                           خر  اجلواا األمحر )الندلوةاسدي( وراح حيدنق يف    أ      جيبه و       ينه إىل 

                                                           ةالةح رفيقه )النسر اجلمدوري( دكل اعتزاا وفخر مث ددنأ دتصدفح   
                     خطر دباله أ  ينظر إىل    .                                        أوراقه وتصفح األيام الطويلب اليت قضاها هنا

                    م. تهكر كدم كاندت       3999 / 5 /  42                            تاريخ دخوله روسيا وقن كا  يف 
                                     ال ظيم رغم ةطال ته لتاريخ وجريرافيدب                               ة لوةاته ضئيلب عن هها البلن

                                       ً                  ال امل كله دشريف، فقن كا  ي رف روسيا سادقًا فقط عدن طريدق   
                                                            روايات ال صر الروةانسي ود نه حبقبب االحتاد السوفييت داجليش اجلبار 
                                                     الهي حب  شخصيب جوايف ستال  إىل محزة يف احلدرب ال امليدب   

                       ا  الهي درا أمسه د ن أم           قليم الشيش إ  -           ً       ً          الثانيب كثريًا، وأيضًا الشيشا  
                                                  كقوة ةسلمب ترين التحرر ةن روسيا واالستقالل عندا د ن    (1 )      امل ارك

                               حتقق ذلك د دن انتخداب )جدوهر       .                         اهنيار االحتاد السوفييت املريض
             ً                                            دوداييف( رئيسًا للبالد وسرعا  ةا دخلت إىل تلك املنطقب صراعات 

              ال أ  األوضداع   إ   ،                                           عنيفب داةيب د  اجليش الروسي واملقاتل  الشيشا 
                                                       ةا لبثت حىت حتولت إىل صراع ديين د ن قصف الطائرات الروسديب  
                                                        للمنني  املسلم  ودخول اجملاهنين ال رب لنصرة إخواهنم يف النين 

                  أفريانستا  دل حدىت    يف  ُ                                    لُيص  الزيت على النار ةن جنين لكن ليس 
                                                     ً          هنا لتتجند ال قنة الروسيب ةن هها التيار الهي أها  كدثريًا مس دب   

      ً                                                 ت سادقًا، إىل أ  مت توقيع ة اهنة السالم د ن تدنةري ةنيندب    ي    سوفي  ال
                                     

                     ددا  حدرب اخللديج     إ            دا ال دراق   ي               مل ركب كما يسدم                م امل ارك: اسم ا أ  (1 )
  .       الثانيب
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           ً                                               )غرواين( متاةًا جراء القصف املستمر ةن قبل اجليش الروسي وانتداء 
   م.    3991            األاةب يف صيف 

               ةكتظب السدكا      ،                                     مل ي لم محزة أ  ةوسكو ةنينب كبرية ال تنام
        حقبدات         ً                                  ت أيضًا كبريناد ةن قبل املريول وتوالت عليدا ّ ّل   ُ احُت   ،      وعريقب

                                        ةوسكو كما تنعي اخلرافب )ةولودة ةن الندر(    .                 ةزدهرة وأخرى ص بب
                                                                  أصلدا ةن املاء دنتدا القبائل السالفيب يف القر  ال اشر للميالد، كاندت  
                                                          عاصمب النول اليت توالت على حكم روسيا: دوقيب ةوسكو وروسديا  

   .     تين                                 ً                        القيصريب واإلةرباطوريب الروسيب وأخريًا عاصمب لالحتاد السوفييت ال
              اليت ال ي رف إال    (1 )              )روةا الثالثب(                 ه الرو  انبدر دد ي                )خاةزا( كما يناد

                                                                  القليل ةن ةفردات لريتدا وة املدا احلضاريب الرينيب فقن اةتزجت الثقافات 
                               جتلت يف اهلننسب امل ماريب احلنيثدب     ،                         املكونب هلا اآل  يف أفضل صورة

                         د ن انتداء فتدرة احلكدم      ها  ي                                         واملباين ال اليب والكاتنرائيات اليت أعين دنا
                                                             السوفيييت الهي قضى دنوره على أغل  ةالةح اهلننسب النينيدب الديت   

              تقاهندا دخدل    إ                             د ن انتداء فترة دراسته للريب و   .                     ً اشتدرت هبا البالد سادقًا
                                                           جاة ب )ةيخائيل لوةونوسوف( كطال  ةاجستري يف كليدب الفيزيداء   

              لطالب دشخصديب        عرفه ا   .     ً                                  وداحثًا يف ة دن البحو  ال لميب للميكانيكا
                                                           وهويب ةريايرة عن األصليب كطال  عراقي عادي ينر  علدى نفقتده   

                               أح  فكرة النراسب يف روسيا علدى     ،                          اخلاصب يقيم يف األرد  وعائلته
  .                                                  أسا  التكلفب املنخفضب وح  االطالع على ثقافب هها البلن

                 إال أ  )ناتاليدا                        ٍّ       االختالط دالطلبب إىل حدنٍّ ةدا              كا  يتحاشى
      ً                                      ن ردي ًا طالبب كليب الفلسفب أعجبدا هها الرجل  ي    ل شر              درجينييف( ذات ا

                                     

                 سطنبول احلاليدب(   إ                                             طلق على ةوسكو هها اللق  د ن فتح القسطنطينيب ) ُ أُ  (1 )
               الشرقيب اجلنين.         الكنيسب               داعتبارها ةركز 
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                                          وق ت عيناها عليه صنفب عننةا كانت وصنيقاهتا    .     احلنطي    ددي     ال ر
                   داحت إحناهن: )يدا                                )غوركي( ال اةب وسط املنينب حي          يف حنيقب 

                                      أش لت يف نفسدا الريرية واخلوف تلك الكلمات    .              هلي كم هو وسيم( إ
                حتتضدن كتبددا                 تلك الشدقراء                     إحناهن إليه فأقبلت       تسبقدا       ةن أ  

     حيته        فوقف،     وقفت    .                                   فرية الطويلب الههبيب تضرب أسفل ظدرها ض   وال
                                                          رد التحيب دادتسام مث قالت: أأستطيع اجللو  ة ك؟ كا  جيلس أةام  ف

                                     ً                         نافورة املياه اليت كانت مجيع حواسه ةشريولًب فيددا: ددالطبع دكدل    
  ب                                د نةا ت ارفدا استشددنت مبقولد      .               مث جلست إىل جانبه   .    سرور

                              ً          ً  )أفالطو ( "إ  الرجل واملرأة سادقًا كانا جسنًا          اإلغريقي          الفيلسوف
          االنشدطار                 األيام لكن هها      ً                               واحنًا قبل أ  يفرق ديندما الربق يف أحن
                ً        الرأس  وصار لزاةًا علدى     ي                              د  اجلنس  أض ف قوة هها املخلوق ذ

                                 اآلخر لي انقه ويست ين دهلك ال ناق                         كل نصف أ  يبح  عن نصفه
                                                ُ    قودة" مث عانقته!! حلظتدا مل ت انق جسنه فقط وإمنا روحدُه           القوة املف

                          رغم احتياجه إىل حضن حيتويه   .                    األرواح الريريبب حوهلما            املداجرة د 
          ً                       ولو أ  أحنًا ةا كا  خلفدا عندنةا     ،        ّ                     إال أنه ةّثل الربود وعنم التفاعل

                    مل ت لدم أ  ال درب      .                                     أغمض عينيه ةن الراحب ل رفت أنه يكدهب 
  .                                        ةشاعرهم ال اطفيب النفينب حىت أةام أاواجدم      ظدار إ         دشأ   و    خجول

                                                       تصاحبا د ن ذلك اليوم وأخهت على عاتقدا أ  تقدوم ددنور   
        ّ                  لهلك لت ّرفه أكثر على ة امل       ٌ فسحٌب     الحت                      املرشن السياحي له كلما 

               ً                      ً  عرف ةن خالهلا أيضًا أ  الرو  يفتخرو  كثريًا    . (1 )             )ديضاء الصخر(
              وكهلك يفاخرو     ،      خاضوها                                دتارخيدم وداالنتصارات يف احلروب اليت 

                     هو كا  ي رف أ  املرأة    .   ً                               كثريًا ملا يتميز  ده ةن غزارة الثقافب   م      دنسائد
                                     

                                       تسميب قنميب ملوسكو داللب على طبي ب أرضدا.  (1 )
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                                            نصوص األدديب اليت قرأها تتميدز دأهندا وفيدب      ال               الروسيب ةن خالل 
                                                        إال أنه قرأ فيما د ن أ  الثقافب السوفيتيب أفسنت عقدوهلن،     ،      لزوجدا

        أوراقدا  و           ي ب املنينب         سحرته طب   .                             وحمت األنوثب وة تقنات أخرى كثرية
                          ً                                 اخلريفيب الصفر اليت تشبه كثريًا ش ر ناتاليا وكهلك خضرة أشدجار  

                ت رف إىل األخدرية     .       يف الروح     نفسه                                الرديع اليت هلا وقع عيين )إليانا( 
                                                         د ن شتاء طويل ال يريطي البياض فيه ة ظم أراضي روسيا، أحد   

        ةت دند         محدزة    .                ً                            املطبخ الروسي كثريًا ةن خالل طبخ إليانا اللهيده 
                             ، الكرديب، التركيدب( أتقدن            اإلنكليزيب                          املواه  واملتقن للريات عنة: )

      .... ب                       )أولريا، سفيتالنا، ناديد        إليدن     ت رف       الاليت   ً              أخريًا هلجات النساء 
                                                          خل( ةن مجيع األراضي الروسيب ةتراةيب األطراف ةت ندة الثقافدات   إ

      م شبه                          القمر الهي حيبه دسب  الرييو                       َ طوال ةوسم الشتاء مل يَر   .       والفنو 
   ،                                     ه وأقمار كثرية متشي على األرض تنجهب إليه ل                  النائمب وةا حاجته 

  .                 اليت تنور حوله و     والست   ب                    تشبه أقمار احل األرد 
                                                    ح  اصطحبته إحناهن لزيارة املتحف الفضائي القوةي وقدف  

       كتداب    يف         واملهكور    ،                                     أةام نص  )يوري غاغارين( أول رائن فضاء
                اليت أطلق فيددا               السنب نفسدا                                ً   ال لوم الهي درسه عننةا كا  صبيًا يف

                        ل: هل سيمتلك ال راق حمطب   اء   وتس      ددي،             ٍ          ال راق أول قمٍر صناعي عر
                                                            فضائيب استكشافيب على غرار النول ال ظمى؟ قاطع سرحا  ذهنه ذاك 

          اآل  حنلدق                                               صوت ةساعن الكادا ةن خالل املهياع وهو يقول: حنن
        حلدرارة                           سرعب الرياح كها ودرجدب ا    ،                        فوق أرض ةطار امللكب علياء

                                     الطائرة استقبلدم سكرتري القنصل الثقايف     ةن      نزول  ال       خل، د ن  إ         كها....
                                  األردنيب اهلامشيب وانطلق هبدم إىل دار                             يف سفارة ال راق لنى اململكب

                                                           ً     الضيافب التادع للسفارة، على أ  يسافروا د ن يوة  ةرة أخرى درًا إىل 
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               ة املرجوة لل مل         ً                     ومحزة أخريًا قن ظفر دشدادته واخلرب   ،                ال اصمب ال راقيب
                                                             املدم القادم يف خنةب دلنه ال زيز والهي سيفجر أحن جنوم اجملدرة أو  

  .         ً                              األرض قريبًا على ين هها البارع )السننداد(                حيصل على لق  جنم
                                               ً            يف أثناء رحلتدم إىل دريناد أدار السائق الراديو عصرًا د ن تكرار 

   عر                                 وكا  املهيع يصيح ويشوب صوته الده           ةرات عنة      األغاين       شريط
    اآل                                                            والنهشب والرهبب يقول: إ  عاصمب املال ال املي نيويورك تت رض

                                                         إىل غزو!! وقن حتطم درجا ةركز التجارة ال امليب وهجمات أخدرى  
        األدديض                                                    على املباين احلكوةيب وطائرات أخرى يف طريقدا إىل البيت

      ً             نه حقًا يوم احلساب!! إ                األةريكيب احلساسب،                 وكافب الواارات
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 سالسادالمنشور 

 األحمر النجم

      األخرية                                                  يف أواسط مثانينيات القر  ال شرين امليالدي ويف املرحلب
                          األةريكيب دتجردب السدتقطاب                                   ةن احلرب الباردة قاةت وكالب ناسا
             يف إحنى اجملرات      وات  سن      3245                                نيزك كبري ألهم النجوم املتفجرة قبل 

          ينب ةدن                                                      القريبب ةن جمرتنا عن طريق حتفيز اجملال املريناطيسي لبق ب ة 
              عبارة عن شداب    هو                                       األرض ونتيجب لتلك احلماقب ظدر ش اع ضوئي 

   .      األفريا                             ً                     اخترق غالفنا اجلوي وضرب ةنطقًب ةا أواسط آسيا يف دالد
                               ً                   النيزك الكبري صدر التردب حتته خملفًا قط ب كدبرية ةدن                قبل أ  خيتفي

           ً نبتت رجااًل أ                                      جتانست ههه املادة ةع التردب مبرور السن  و   (1 ) !       التكتيت
ٍ                كانوا يتنردو  كل صباٍح وةساء دداآلالف     .                   أشناء ال يدادو  املوت                     

       ً                                          سست جمندًا ةن قبل ال رب لتحرير البالد، ولكدن د دن            ُ يف قاعنة ُأ
                         االحتاد السوفييت وجتلى ذلدك                                    ةرور سنوات ةن ةقاوةب الرو ، اهنار

                                                    األسود أكثر وشه يف فكره وراح ينفي كل الثقافات واألفكار       احلجر
                           نشاء ةا أمسداه )القاعدنة(    إ                    ى دالقوة، مث أعلن عن     األخر         واملهاه 

                            األةريكيب هنفه القدادم ألهندا                                     التنظيم الهي أعترب الواليات املتحنة
                                     

           د ن أ  تربد    ،          جر النيزكي                                األرضيب املنصدرة الناجتب عن تأثري احل           وهي املادة  (1 )
   ي                يف احللي واخلوامت وه          جزء ةندا   ً          عادًة ةا يوضع   ً  ًا،          ً     تتصل  ةشكلًب جسم

  . ا           الس ر لننرهت   ب         حصى ةرتف 
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                                                       السب  الرئيسي يف الويالت اليت ةرت على مجيع شد وب الدنول  
ً       وف اًل ةا هي   .                                  اإلسالةيب )حس  ةا كا  ي تقن التنظيم(           إال أشددر       
                          ب النوعيدب ضدن املصدا                                  ة نودات حىت دنأت اهلجمات ال سكري

                                      األوسط وانتدت دأعظم حن  هدز ال دامل يف                    األةريكيب يف الشرق
                   نيويورك ةدن قبدل     -                               جي التجارة يف قل  أةريكا النادض       تنةري در

              دن الد  أعلدن                      تنظيم القاعنة أساةب           إال أ  اعيم    .             طائرت  خمتطفت 
                                           االعتناء الهي أودى حبياة أكثر ةن ألفي شدخص                   نفيه املسؤوليب عن

         ق ضدمري                     ّ رمبا كا  احللم الهي أّر   .                            دريء عرب قناة اجلزيرة إىل ال امل
                 ً                             األقصى قن دات سرادًا وهو الهي ي ن النقطب اخلاةسب              األةب يف حترير

             اإلسالم اليوم.                      لكن الثادت أنه كادو    .                      واألخرية يف أجننة التنظيم
      إال أ                                                     كا  تلفاا إدارة ةنرسب البيا  يهيع اخلدرب يف احلجدرة  

                                                  كانت ترتطم جبميع جنرا  املنينب وترجع إىل رأ  ةدنيرة    ه  ء    أصنا
                                     ست )رفاء دن الد ( أخت أساةب، اليت طرحت   ال                 املنرسب النموذجيب 

                                 د ين أمل راةب النفسدي كدل تلدك        ٍّ حنٍّ         ً               النةوع أملًا عليه يشبه إىل 
       حىت د ن    .                             اإلعاقب اجلسنيب اليت أصادت رجلدا             وة اناهتا ةن   ،       السنوات

   إال                                        إلعاقب النفسيب يف روحدا الديت مل خيففددا   ا                     جناح ال مليب دقي أثر
                             قبل سنت  ويف عطلب الصف الثال     .                          حفظ أجزاء ةباركب ةن القرآ 

    ً                                                      حتنينًا خض ت راةب هلهه ال مليب اجلراحيب الناجحب حي  مت استبنال 
                                     األصلي وعنم ةقاوةته للمرونب ال اليدب                         املفصل دآخر صناعي لض ف

         الكلمدب        إال أ     ،                واحليويب والفدرح                األطفال دالطاقب               اليت مت  أجساد
       ددنأت     .               ً                             األخرية تضررت كثريًا يف نفسدا خالل سنوات دراسدتدا 
        وأخدرى     ،                                                        ً أةزجتدا النفسيب وال قليب متيل إىل السواد وال نوانيب أحيانًا

             ددنأت مسدات      ً ًا                    كانت تلك الصبيب خملوق   .                     إىل حن النرجسيب املطلقب
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           هتا احلسديب        قدنرا      ً         جليًا ةع توسع         والظدور                       شخصيته ال ميقب دالتفجر 
                                 ً    األخت البكر كا  هلا عاملدا اخلاص وأيضدًا     .                   خالل السنوات الفائتب
                                   مل يكن أحن ي رف حقيقب ةشاعرها وةدا     ،                    خصوصيتدا عنن ال ائلب
                ف لدا السدلبيب        ردود                        إال أ  والنها كا  يستنتج                   كا  ينور يف ذهندا

        ه صدار          ً                                كا  قريبًا ةندا أكثر ةن قرده إىل إخوهتا لكن   .     ً         أحيانًا ويقرأها
ً                                          أكثر انشريااًل د ن افتتاح شركب املقاوالت واإلنشاءات يف عام     م.     3999          

               ً                                             وأصبح عليه لزاةًا التوفيق د  عمله احلكوةي وعمله اخلاص واالهتمام 
                      األوىل د ن سدنت  ةدن            لكنه ترك   ،     األخرى                      د ائلته وةشاغل احلياة

  .                                        االجتداد والتقصري جتاه عائلته على وجه اخلصوص
                             ً        السنوات د ن أحنا  أةريكا سري ًا علدى                   ةرت السنوات تلو

                             اآلخر للحملب املتوق ب عليه د ن                          األوسط الهي كا  يست ن هو       الشرق
            إال أ  خارطب    ،                        اإلطاحب دنظام طالبا  هناك                 ً     أفريانستا  وخصوصًا د ن

      دددي                                                  األوسط اجلنين تبنأ ةن البوادب الشرقيب للدوطن ال ر        الشرق
ُ      زف عسدكريًا وُعد                              ً       )ال راق( الهي أهنك جسنه سياسيًا واستن     دت ّ ّه        ً   

                                                      نسانيب فيه مبوت ةا يقارب ةليو  طفل ةن اجلفاف ونقص ةستمر   اإل
                فسقط ال راق دين    .    األوىل                                   األدويب جراء احلصار الشنين يف سنواته   يف

              م. ال ام الهي     4441                               بض على رئيسه يف هنايب ال ام نفسه         ً    ُ احملتل أخريًا وُق
                    ن ال راق اجلنين حندو                                              يبنو أ  رياح الترييري القويب فيه وكأهنا تنب   ة
   إال           نفسددا،          األةريكيب                        ً                 مجيع النول اجملاورة عسكريًا دطريقب ال نجديب

ُ                                                      أهنا ُضردت ةن قبل ةتطرف  د ن شدر واحن على احتالهلدا ال دراق        
      ألجان                                                      هناك يف ال اصمب الس وديب )الرياض( دتفجري جمم ات سكنيب

              ألةريكيب الديت   ا                        يبنو أ  املالدس ال سكريب   .                       أعلنت القاعنة عن تبنيدا
                                        ً               دخلت أفريانستا  كانت ت ج  حجر التكتيت كثريًا الدهي ددنأ   
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                             ً                            مبالحقتدا أينما وجنت، ويبنو أيضًا أ  الثق  يف نفدس وأعمداق   
          األسدود يف            إال الثق                                            الصبيب الهي خلفته ال مليب اجلراحيب ال يشاهبه

        ، لكدن         ً       ً                               فدي أيضًا وقريبًا ستبتلع ال امل قبل خرو  املددني    ،      الفضاء
              األرض الدنجم                    شارات لوجودها على إ                 اخلاصب والهي أعطى        دقوهتا

                   ً           األمحر الهي ظدر ةؤخرًا يف السماء.
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 المنشور السابع

 "الأيف"

 المداع العمالق
                                                       كا  النكتور )جريالن فنسنت دول( املدنن  الكنني الرائدن يف  

                    ق ملشدروعه )املدنفع                     ّ ات القر  املاضي يسّو ي                     جمال املنف يب ةنه سب ين
                                   ً            لهي كا  يناع  خميلته ةنه أ  كا  طالبًا يف جاة دب                الطويل( احللم ا

            ً                                                  )كوين( تزاةنًا واحلرب ال امليب الثانيب اليت كا  ةبدنعدا )جوايدف   
                       ِ                        ً               ستال ( دفضل جناعب ةنف يتِه اليت يقنسدا ويصفدا دائمًا على أهنا )إله 

                           دالقوى ال ظمى وعلى رأسددا         ً دادئًا                ُ  ظل دول ي رض فكرتُه    .     احلرب(
      طدالق   إ       ً                      رها أدنًا اةتالك ةنفع قادر على        ليت مل يث                 الواليات املتحنة وا

                                   لكن النكتور البارع مل يقف حىت وصل إىل    ،                   قمر صناعي إىل الفضاء
                 األدرا )ال دراق(                                               القوى الناشئب اليت تطمح أ  تكو  ةن ضمن القوى

   .                                        ً               ةدن احلضارات والرقم الص   د ن خروجه ةنتصرًا علدى إيدرا   
ٍ          كانت قيادته تبح  عن وهٍج أكرب ةن ذ                           اك الهي تريىن ده التاريخ عن                       

                                                        أوروك وتقنةدا احلضاري، فقن أعجبت فكدرة املشدروع )جدادر    
                                                           الس ني( املسؤول الندلوةاسي الكبري يف واارة اخلارجيدب ونقلددا   
                                                             دنوره إىل السين الرئيس الهي أةر على الفدور البدنء داملشدروع    
    ً                                                     خصوصًا دأنه قادر على محل ريو  نوويب أو ديولوجيب إىل أعمداق  
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ً                                       ً            ودا، وف اًل مت تصنيع منوذج  ةصريرين للمنفع مسيا تواليًا: )الفداو     أور         
                                                          وجمنو ( على أ  يستكمل املشروع دالنموذ  الندائي )ةشروع دادل( 
                                                          والهي يبلغ ةن الطول ةئيت ةتر دفوهب عرضدا ةتر واحن ومبدؤخرة  

                                        إال أ  ةاسورة ذلك الصاروخ الفوالذيب جي  أ     .             حبجم غرفب صريرية
                                               صانع الكربى ومت اختيار ةصنع يف دريطانيا د نها دنأ              تنتج يف أحن امل

                 نتاجددا أصدنرت    إ       كمدال   إ     ود ن    .                         ً التجديز خالل تس ب أشدر سرًا
                                                             احلكوةب الربيطانيب ةهكرة توقيف حبق الشدحنب التاد دب للحكوةدب    

       ود دن     .          األوروديدب                             األجزاء املدردب يف مجيع املوانئ                 ال راقيب ومت ضبط
  -              ً                  ر )دول( ةرينورًا دشدقته دربوكسدل    تو              ُ           أساديع قليلب ُعثر على النك

             اإلسدرائيليب                             م، وي تقدن أ  املخدادرات      3994                  دلجيكا يف رديع عام 
        أواخدر    يف           ويف ال راق    .                                      )املوساد( هي ةن نفهت ال مليب إىل حن د ين

                األةدم املتحدنة                      األخرى ةن قبل فريق        األجزاء                   التس ينيات مت تنةري
                       هنا انتددت املريداةرة     إىل    .   ورة ظ         األسلحب احمل                    املختص يف التفتيش عن

      األوىل.
ٍ        د ن اثنيت عشرة سنب أدت سواعن النشداةى أحفداد سد ٍن                                                  
  ُ                                                     وامُلريرية والق قاع إال أ  تربع كما درعت عقول وأيني ال راقي  
ّ         القناةى اليت دنت حضارات علمت التاريخ الكتادب لُيسّطر دطوالت    ُ                                             
                                                      ةستمرة جليل عراقي جنين قادر على أ  حيول ة طيدات سداحب   

                                              عجاا عراقي د مق سواد أرضه وخصودتدا التارخييدب   إ   إىل         امل ركب
         احلضاريب.

                         ( ي ملو  ليدل هندار دو      31                           "كا  الصنادين يف ةنشأة )س ن 
                                  يارى أدناء هها الدوطن ال ظديم يف                               توقف أو كلل ليكملوا ةسرية الري

                                                                   عادة كتادب التاريخ مبقولب )إ  التاريخ ي ين نفسه( واالرتقاء دالقدنرة   إ
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       ووعدي           دإميدا                                قاوةب ضن هوالكو ال صر )أةريكا(              إىل التصني وامل
                                                       وةوقف ومهب تفجرت ةن الوالدة اجلنينة ةع خطوط الفجر البددي  

              وةدن أهدناب      ،                                      وةن ش اع الشمس اليت أشرقت د ن غياب طويل
                     دوا ليشرقوا ةع الشمس                                     ٍ    ال يو  اليت جرحدا النةع اهلتو  على أحبٍب غا

           ً             يكو  فسيحًا ملولود قدوي        وجل أ    ُ       ُ            ّ ُفق أرادُه )الرمحن( عّز ُ ُأ        اجلنينة و
                                ميانه د ن املناالدب الكدربى يف أم    إ                ً               اصطفاه ليكو  دارًا يف أةته، وااد 

     ت                                           ً                امل ارك اليت قدر ال راق فيدا مثانيب وعشرين جيشًا ةن أصدل اثند  
                                                       وأرد   دولب احتشنت للشر ود ن حصار دام ثال  عشرة سنب.... 

                       اآل  قن حانت حلظب احلسم".
 

 ٌ        ُ ٌف وال وجُل                  أطلق هلا السيف ال خو

 
 

                            ُ   أطلق هلا السيف وليشدن هلا احدلُ  

                                أطلق هلا السيف قن جاش ال نو هلدا  

 
 

   ُ   طدلُ                             فليس يثنيده إال ال اقدل الب   

                                 أسر  هلا اخليدل ولتطلدق أعنتددا    

 
 

                          ُ       كما تشاء ففدي أعرافددا األةدلُ    

                            ً دع الصواعق تنوي يف النجى محمًا 

 
 

                          ُ     حىت يبا  اهلنى والظلدم ينخدهلُ   

 ئدالرئيس القا 
 صدام حسني
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ُ                       هكها كا  صوت آخر الرجال ُيسمُع صناه يتردد خالل أفدق      ُ                        
                                                           هها الكو  البدي ووقع كلماته تنب يف الصنور لتنني أع  الشرفاء 

                         سم على وجوه ال درب حد                                      ُ ةاء الفرح دقرب انتداء ال ار الهي ُر
                                                        اغتصبت ادنتدم الكربى )فلسط ( واليت هللدت للتسدع وثالثد     

                             ةن سجندا إىل ال امل الصاةت على            فرح انطلقت      ً           صاروخًا دتريرينات 
            األقدنام إىل                                    ال بين( الهين مت أسرهم وسوقدم على  -              نشاء )إسرائيل  إ

                    ً       ّ                    ارجتفت قلوهبم خلمس  عاةًا كلما ّةروا ةن أةام متثدال     ،         الكب دادل
       ً                                   اآل  جمندًا ليهيقدم الرع  والتشتت الهي عاشوه                    أسن دادل الهي اأر

                   األرد   ليقضي علدى               دور الصاروخ                        على ةنى القرو ، فقن حا  
                                             االستبناد والظلم لقل  ال رودب )القن ( وميسح دين          ً    مخس  عاةًا ةن
                 يدوذا ةن الوجود.

                                    عادة دناء املشروع )داددل( دتسدميته    إ                     كا  الفريق املسؤول عن 
                                                         اجلنينة )السيف( يتكو  ةن جمموعب ةن اخلرباء القناةى والشدباب  

                                  اساهتم يف ةينا  التصدنيع ال سدكري                         ً    املوهود  الهي أمتوا حنيثًا در
                                                         الروسي، أدراهم كدا : الربوفيسدور فاضدل الدنوري خدبري     

                            ةصمم اهلننسب امليكانيكيب، ود.                                 األيروديناةيات، ود. حينر املوسوي
                                                        دراهيم اجلاف عامل الرياضيات.... وآخرهم )محزة اجلش مي( دطلنا  إ

       الظدل                                                  وأهم عنصر شاب يف اجملموعب كلدا ي ملو  حتت قيادة رجل 
                  لكندم مل يفلحوا يف   .                                      ال قين مسري اخلليفاوي، يبهلو  قصارى جدنهم

      حلدم                            لى ةدا يبدنو! مث تبخدر                            جناا الهي حيتا  أليام أخرى ع  اإل
                       ُ                     حلم محزة، الهي ذرفت عيناُه النم ددنل الدنةع    /        حلم صنام /     ال رب

             ُ                                         الهي ترس  ةلحُه يف جسنه ةا حيا على ضياع النجمدات الديت   
                                دي  الركن )صنام حس ( وعلى دريناد                        ست لق على صنره دأيني امل
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                                 دبت آثارها وةتاحفددا وثقافتددا      ٍ           ُ ليلٍب وضحاها وُن   د            اليت احتلت 
               قال محزة ألصحاده    .        األةريكيب                                     دأيني املخرد  املتأثرين دثقافب الفوضى

     ً                                                      ةنكسرًا: أهها ةصرينا؟ نرى الريزاة حيتلو  أرضنا وال نستطيع ف دل  
ٍ                 كرٍي طويل سح  املسن                شيء؟... د ن تف                         دينه لقمه مث رف ه ليض ه 

                                                          يف فمه ليندي شتات أحالةه وكواديس أياةه القادةب، هرع ةصدطفى  
                                                       وأخه املسن  ةن ينه وهو يقول: أنسيت النصدف الثداين ةدن    

                            القصينة؟!.... وراح يتريىن هبا:
 
                           شرق دوجه النياجي كلما عتمت أ و

 

 

ً                     ُ ةشاعاًل حي  ي شى اخلائر اخلطُل       

َ          قنح انادَك وأددق   ا و  َ    النداَر                  ً   الهبدبً     

 

 

                          ُ       خيافدا اخلاسدئ املسدت بن الندهلُ    

  ُ        ُ   دُه وداركدهُ                 ِّ     أطلق هلا السديف جدرِّ   

 

 

                           ُ     ةا فاا داحلق إال احلداام الرجدلُ   

           ً            ٍ       عند هلا علمدًا يف كدل سداريبٍ    أ و 

 

 

                       ُ     دع إىل اهلل أ  اجلددرح ينددنةُل ا و 

  
            األسى علدى           ً    محزة أهنارًا ةن                    األديات الالهبب ةقليت         دكت تلك أ
          ت وسددرت            ّ األم اليت رّد     على   ،        قط أةاةه                على الوطن الهي س   ،   األب
         األطفدال                وعلى صديحات    ،      األراةل و                على دةوع الثكاىل    ،     وت بت
   ،                                                  وعلى ألوا  ال زة والرف ب والشموخ دكل أطياف الشد      ،       اليتاةى

              نائددا رغدم                              وعلى النخلب اليت دام ظلدا ألد   ،     األدي                وعلى الرافنين
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      علدى      ن، و                       ها وحج  مشس احلريب ةن جني ء                    السواد الهي أعتلى مسا
                              أخرى ةن قبل هوالكدو، مث أتبدع                               ً عاصمب الرشين اليت احتلت ةرًة
ً               ةصطفى قواًل: ال حتز  يا أخي                                   السين الرئيس سيبقى يقاوم ة نا فدو    ،        

  ه          ّ وهو قن وّج   ،               األةريكا  يف املطار                              كا  على رأ  الفرقب اليت قاوةت
       كمدال   إ                                                    لنا رسالب ةن خالل القصينة ةفادهدا: )إ  مل تسدتطي وا   

                                                بل الريزو فقن حا  الوقت لسيوفكم أ  تربع وختدر  إىل          املشروع ق
             ً                          صاح محزة ةتأثرًا وهو يشحه اهلمدب دصدنور      .                 ال امل ةن أغمادها(

ّ                          اآلخرين: حّي على اجلداد، حّي على اجلداد، اهلل أكدرب، اهلل          إخوانه               ّ          
                        أكرب، املوت ألعناء ال راق.
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 ثامنالمنشور ال

 األماكيغية ال عنة

                                لشباب الهين أكل الفقر أرواحددم                         انتدى اليأ  مبجموعب ةن ا
ِ     ومل يكتِف دل    ،                     وخنر الهي ورثوه عظاةدم   ،         قبل حلوةدم        ةتص حىت  ا      

ً              خناع ال ظم وج ل الهي يسري يف عروقدم سائاًل أسود ال خدري                                        
ّ    فيه!! يف وقٍت ال ُي ترف إال داملال كقيمب لإلنسا  الهي فّضد                                    ُ    ٍ       له اهلل           

         مل وفدق                                               على مجيع خلقه واصطفاه ليكو  خليفته يف األرض وال 
                               فقن صفع الوجه اآلخر للرأمساليدب     .                          شري ته الفضلى سبحانه وت اىل

ٍ                كل اةاٍ  وةكا ، ويف أكرب   يف                                   الوض يب دينه السوداء وجوه الفقراء        
                              وةن دور الصفيح الديت انتشدلت      .                              ال شوائيات ملنينب النار البيضاء

              خدر  الفكدر      (1 )                                          الصفائح النةويب قبل أ  تنتج يف )النقي األمحر(
                ق لده أةريكدا                                      ّ   عن فكرة "اجلداد" وتأثر الشباب مبا تسدوّ        املتشند 

                                                          وأعواهنا يف ال راق عن اإلسالم وتصوير اجلداد ضن الريزاة واحملدتل   
                                       اإلرهاب املصطلح الهي تدرجم يف قواةيسدنا     -     رهاب  إ        على أنه 

                                                            ال رديب خطأ ورمبا دت من حس  نظريب املؤاةرة اليت ي لدق عليددا   
              صدنع قدراره      إىل             و  أ  يبادر              كل شيء حوله د    ددي            اإلنسا  ال ر

                                     

                                                                يتم تصنيع مجيع خاليا النم يف النقي أو خناع ال ظم. هناك نوعدا  ةدن     (1 )
                                        األصفر. يتم تصنيع خاليا النم احلمر وة ظدم               األمحر والنقي              النقي، النقي

  .    األمحر                                   يا البيض والصفائح النةويب يف النقي   اخلال
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                                                        السياسي دينه، وةنلول الكلمب )إرهاب( يشري: إىل مجيدع تلدك   
                                                        األف ال ال نيفب اليت هتنف إىل خلق أجواء ةن اخلوف.... )واإلسالم 

     ً              ً                            ودائمًا ةا يكو  ةوجدًا ضن أتباع ديانب أو سياسدب     ،            ً  دراء ةنه متاةًا(
          لكل قدوة         حي  إ     ،                    أو هنف أينيولوجي ة     ،              ة ينب يف الريال 

            االجتاه. )كما   يف                                              ف ل قوة رد ف ل ةساويب له يف املقنار وة اكسب له 
          اجلاذديدب     ،             هكها حنن البشر   .                                  صور نيوتن احلركب وفق قانونه الثال (

   ،            نا النفسديب  ي                                              هي ةن حتركنا وتنتج عن قوهتا وتأثريها ةيولنا وأهوا
                                                      وكهلك تريهي خميلب كل فرد ةنا حس  ةساره الفكدري درييداب   

                                                 نفسي )الضمري( امليزا  الهي أتقن اهلل عز وجل خلقده يف           الرادع ال
                                كل نفس إنسانيب كما أتقن كل شيء.

                                          م ود ن أرد ب أيام فقط ةن تفجريات الريداض،      4445 / 5 /  42  يف 
  ن  ي             الواحن وعشدر    ي                                      صاحت خنجيب املفجوعب على نبأ وفاة ادندا ذ

ُ                                 ردي ًا امُلُحول، وعلى شباده الهي تاه خلف سراب        األةدل     ؛      األةدل       ً   ُ 
            يرحيده ةدن       ً ظاًل                                        طال انتظاره يف الننيا على أ  يتفيأ صاحبه       الهي
                           مل يسبق لراةب أ  رأت أةددا     .                              ت   الهي الاةه ةنه ن وةب أظفاره  ال

                         د ن أ  أخهت الصنةب ةناها    .                                  الثانيب ةرديتدا يف هها السوء ةن قبل
                  ملريرب علدا جتن ةدا      إىل ا           سافرت خنجيب       ددي.                  يف أرجاء ال امل ال ر
                                     خوانه أدناء جلنته ل ل خيبتددا الديت      يف إ    ُ  لنفسُه                 يفسر تفجري ادندا 

                              النور أ  جتن قط ه ةدن جسدنه،           عيناها                    استمرت ةنه أ  أدصرت 
        ب الديت                        خفاقاهتا وظروفدا القاسي إ              دا وتنفن ة دا                     تن يدا، تلوةدا، تنفن

                                      ن م إهنا لقمب ال يش املرة، حي  قام اثنا    .                       أد نهتا عن فلهات أكبادها
                      ( سنب ةن ضاحيب سديني    45  ،   44     )       ً                  عشر شادًا تتراوح أعمارهم د

          االقتصاديب                عنة يف ال اصمب                                  ةؤةن الفقرية دتفجري أنفسدم يف أةاكن
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              األوىل اليت قنحت                         تلك هي الشرارة السوداء   ،                    للمريرب النار البيضاء
                     األننلس املتجند واملصحح                   أرض الرداط ورافن    ددي              ةن املريرب ال ر

  . (1 )                       ملسار احلكم يف أرض الطوائف
             األنثويب أكثر              درات الصفات    فقن              الل تلك السنب            أةا يف جنة خ
                           الريزالب اليت يبنو أهنا ستصنر   -           يف جسن راةب       تنضج              ودنأت الثمرات 

ٍ    وعطرًا ةن ندوٍع     ،              كاملسك يف النفو                   ً        لكل ةن يراها سحرًا ةف وله        ً    
                        ةصنره وأصله احلور ال د      ،                               آخر ال ينفك عن ايارة خميلب الرجال

                         اجلنب اليت حيلم كل جماهن دأ     ؛      يف اجلنب              عباده املطي      هبا            اليت وعن اهلل
                                                            يكو  له قصر فيدا، ويبنو أ  إخواننا الشباب يف املريرب قن غرر هبم 

               ميا  كهلك ولدن    اإل                                         واننف وا للقائدا على ح  غرة! مل يكن طريق
        ً                                                       يكو  أدنًا، ةع ظدور ةفاتن الصبيب دتأثري هرةو  البلوغ الهي يدؤثر  

                                 ملراهقب وملا ي طيه ةن إدراك دضرورة                     ً        على طريقب التفكري أيضًا يف سن ا
              واجملتمدع،   ا             ما سبق الوالن                            الختالط اليت قن حفز حساسيتدا في ا     عنم

                                                         فسبحانه ةثلما ج ل ل رض املنتجب قوة جاذديب ةصدنرها احلقدل   
   ثر                                                       املريناطيسي يف أقطاهبا فقن غر  يف نفس كل كائن حي صفب التدأ 

                     عقلدا يتأثر ومييل حنو                راةب نضجت ودنأ   .                         جباذديب القوى احمليطب دبيئته
                                  اآلخر وفدم حقيقب ةشاعره كمدا هدي                          االنفتاح على حياة اجلنس
           األنثى هدي            أدركت أ    .            األسريب للرجل                        دتجرد وليس حبكم ال اطفب

                         وهي املسؤولب عدن عمليدب      ،    األرض                         الشمس وسر احلياة على وجه
                                     

      هد ملا    244                     األننلس دنأت حبنود عام                                ةلوك الطوائف هي فترة تارخييب يف  (1 )
               األننلس، اا حنا           األةويب يف                     دن جدور سقوط النولب                     أعلن الواير أدو احلزم
                              دويلب ةنفصلب، وتأسديس أسدرة             إىل إقاةب       األننلس                   دكل أةري ةن أةراء

  .       ه وذويه            حاكمب ةن أهل
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                                                            التمثيل الضوئي يف جسن كل ذكر ت طيه ةن دفئدا وحناهنا يف الطفولب 
                       ةن نوع آخر لشمس شدادب        ً وحبًا     أخرى       ً أرضًا             عاه حل  دخوله    وتر

                               وينتج عن هها التالصق والتماثدل     ،                        جنينة تنخل إىل أعماق روحه
                                     الننيا دل السفلى اليت أعطدت وجدددا     ؛                          أطفال هم اينب احلياة الننيا

                                                           اآلخر حلمزة املمزق د ن احتالل دلنه ال راق وأسر قائدنه ورةدزه   
  .        ومشس كونه

ً                                          ياًل على رئتيه املتضدخمت  واللدت  مل ت دودا                 أصبح اهلواء ثق  
                             يف املينا  د ن إعدادة تنظديم      .                  اآل  أضل ه املتشادكب            تتحمال  د ن

                                                       الصفوف واستي اب الصنةب املؤملب انطلق صوت احلق صوت املقاوةب 
                                                              ال راقيب الباسلب يف الهود عن أرض وةقنسات ال راق النينيب والروح 

    ليل    صد       ُ        ُ   ُ     ةح اهلل ُيرى دريقُه وُيسمع                             املتأصلب جلمجمب ال رب، ها هو ر
ٍ                احلق يف كل شرٍب مشخ وارتفع على  د           سيوف أهله                       ثار أقنام الريزاة وهنا  آ          

ُ                                                         )التأريُخ ي ين نفسه( فالفترة اليت استباح فيدا هوالكو قائدن جيدوش           
                           ً                                    املريول دريناد واحتل دالدها أدنًا مل ت ترب تلك الفترة دالسدوداء ددل   

ٌ           دال كس ففيدا درا رجاٌل كما ال را                  اآل  صدنقوا ةدا                 قيو  الرييارى                    
ً   ُ ضردوا لل امل ةثااًل ُي و               عاهنوا اهلل عليه                         حتهى ده كشد   ددرع يف                  
             ةقاوةب الشر.

                    ذروته كاندت راةدب       ددي     ال ر    ددي                   ح  وصل الصنام الرير
                                                            الوردة املتفتحب حتاول أ  ت رف تأثري غبار طل دا على أنوف الرجال 

               شب( اليت كاندت                                             ووجنته يف استخنام غرف احملادثب الكتاديب )النرد
                                                       تقضي ة ظم وقتدا فيدا دانتحال شخصيات وأمساء ومهيدب وقدن   

ٍ               يف ل   أدواٍر خمتلفدب ةدع      ،       األةريكي                   جنحت كما جنح الناخ            
                           على حس  قوةيته أو طائفتده      كل   ،                          السياسي  ال راقي  وتقسيمدم
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                                             األهليب دالفلم السينمائي )علي دادا واألرد دو                   وارع دهور احلرب
         حراةي(!!

                                               د ن اخلربة ال ميقب يف جمال املنف يب وصناعب املتفجرات       احلمزة 
   ً                                        ً               أخريًا وجن ضالته يف تفخيخ الشوارع النائيب د ينًا عن السدكا ،  
                                                      وعلى طريق الضالل والظلم ةشت املنرعات الرياايب واستحقت رد 
ّ                                     الف ل املناس  على ينّي هها البطل وإخوانه ةن جنوب ال دراق                      

                         ة )كركوك( ندار ال دراق                     الشمال ةسقط رأ  محز   ؛        وحىت مشاله
                                                        األاليب اليت حترق كل طاةع حياول االستيالء عليدا دتجرينها ةدن  

                                                اهلويب اليت تنوعت وأصبحت ةنه سب ينيات القر  املاضي    ،        عراقيتدا
ُ        أةا أهل محزة فقن ُرحلدوا     .                              تشمل يف حمتواها أغل  سكا  ال راق                 

        ً                 ً                                   عنددا قصددرًا كمدا أدخلددوا سدادقًا يف دميوغرافيددب املنينددب    
                                       رج وا إىل ةسقط رأسدم هناك إىل احلنود ةدع     (1 )  ن( ي   فين     )كمست

  مل  و   ً       كثريًا فيدا           مل يلبثوا                                      الس وديب يف ةنينب املثىن )السماوة( لكندم 
                                                            يتأقلموا حىت استقروا يف املوصل املت ندة الثقافات جارة التدأةيم  
                                                      )كركوك( وةثيلتدا دسب  نشأة األوالد على ةهه  إسالةي ةرياير 

                   ً                      الشي ب، وصار لزاةًا عليدم أ  يسدكنوا                    ملهه  أجنادهم املسلم
   م.     4442        نيسدا       42      ففدي     .                              يف ةنينب ةت ندة األعراق والطوائف

                                                   ً    خرجت ةظاهرة سلميب ةن أحن أحياء الفلوجب األديب احتجاجدًا  
                                                   على سكن اجليش األةريكي يف ةنرسب وحتويلدا إىل ثكنب متدار   

    رو                          ةا دفدع األهداز إىل اخلد      ،                         اعا  اليوةي املتكرر للمارة  اإل
                                     

                                 ً                                املستفينو : هم ال رب ان يوهبو  ديتًا واةتيااات فور قبوهلم السدكن يف    (1 )
                                                            كركوك، فاملنينب هي خليط فسيفسائي مجيدل ةدن ال درب والكدرد     

                 ً                والتركما ، تشجي ًا لت ري  املنينب.
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                                           ً           واحلصول على املكافأة املنةيب دقتل سب ب عشر شخصًا ةنددم!!  
                                                            "ن م ههه النميقراطيب األةريكيب" حتتل النول ودور ال لم فيدا وإ  

                  فكيف ترضى دأ  خير     ،                            قلت )ال( أو احتججت فمصريك املوت
                                                       املقاوةو  يرف و  السالح يف وجددا؟ عننها سيصبحو  إرهادي

                           خراجده كداةريات السدينما     إ       ت من يف                      يف نظر ال امل وهها ةا ت
                                                       الصديوأةريكيب وحس  سيناريو فاشل أشبه دفصدول املسدرحيب   

  .                                 اهلادطب )حماكمب رةوا النظام السادق(
                                                الظلم كبن السماء يف ذلك اليوم وطلى شوارع الفلوجب     شق

                                     اليت ت ودت كما يف دلنات وةن  ال راق أ          الفلوجب           ً   ال هراء دةًا، 
   ً                            فرحًا يص  يف كؤو  محر اليوم حتدول                         حتتفل د ين ةيالد الرئيس

                      جرام لتشت ل املقاوةب يف                                   إىل حز  صبغ امسه على اخلارطب دأيني اإل
                     ُ  ّ                      الوطنيب وتقنح نرياهنا وُتسّيل دةاء جنود االحدتالل      بدي       أحن قط

                                                       طوال مخسب أشدر وتكسر أنف الريطرسب األةريكيب دالكفاح املسلح 
      سدقط     .     شدرف                       ً                  الهي ظدر نصفه اآلخر جليًا يف ةنينب النجف األ

                                                       محزة يف األسر ومت نقله إىل ة تقل جنوب ال راق يف ةنطقب أم قصر 
        ه د دن   ي   نشا إ                                    سجن عسكري أةريكي مسي )رونالن دوكا( مت    إىل 

                                                  فضيحب سجن أدو غري  حي  س ى اجليش األةريكي إىل أ  جي ل 
ً       ً                               ة تقل دوكا، ة تقاًل منوذجيًا يصنر فكر اإلرهاب ةن خالل أفراد                  

   ب                                 حيرضو  الشباب على التكفري واسدتباح                     ةتشندين ارعوا هناك
                                                         دةاء املسلم  لتحقيق النصر على حن ةا يدزعم أةدرايهم! "إ    
                                                      اإلسالم حيمل يف روحه رسالب سالم إىل البشريب وينبده ال ندف   
                                                       وينعو إىل ال نل و)املساواة(" الكلمب اليت رأى محزة أهنا خنشت 

        صدوت         أصريى إىل   .                                       دإعنام الرئيس دتلك الطريقب يف صباح ال ين
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                    ً                                      ةطرقب الشر األسود أخريًا وقرر د ن خروجه أ  ينسخ الل نب الديت  
ٍ                           احتلت روحه وحّولت كل رديٍع فيدا إىل سواد ونسف كل شيء           ّ              

                                                   طريقه د ن انضماةه إىل خليب إرهاديب تاد دب إىل جملدس     يف     يقف 
              شورى اجملاهنين.
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 المنشور التاسع

 الحأ األوم

                    وصنق ةشاعر تترمجددا                                       ةا أمجل ههه ال بارة ملا حتتويه ةن نقاء
   ،                              ا عضو وظيفته األساسيب ضخ النةاء     ةصنره   ،                   رعشات ال تنفك تأتينا

                                                             النةاء يف ةرحلب البلوغ اليت يبنو وكأهنا تصل إىل أجزاء يف النةاغ مل 
                دراك والتواصدل                                 ، فتفتح قندوات جنيدنة ةدن اإل         ةن قبل      تصلدا 

      وةتدا     ً                    ً                   وأيضًا تنبت يف الروح أاهارًا تكو  ةسؤولب عن دمي   ،        االجتماعي
     اجلنس    هو                      ٍ                      البيئب احمليطب وأهم ةؤثٍر يف درجب تصبغ أوراقدا     ا.       ةن عنةد
         ةن خلدف          عيناها                                   اآلخر دالنسبب إىل راةب شاب وق ت عليه    ؛    اآلخر

ُ        الزجا  القامت عننةا كا  يف داحب ةنزهلم ةنعوًا ةع أديه، ُسدمع يف              ً                                        
  ب           صيبات املخي                                                ُ تلك اللحظب وقع طبول الفرح يف روحدا اليت نقلتدا الُ 

  ً                        ً        ً          ً               حبًا إىل مجيع أجزاء جسنها حمنثًب ارتباكًا رآه جنينًا عليدا ةن كا  
                      ً      األخرية ةن ضريط نفسدي وأيضدًا         السن    يف                       قرهبا، دالرغم اا قاسته 

       صدلبب                                                 إىل درجب اهلو  املرضي إال أهنا ةن اخلار  كاندت     وساو
                               عاطفتدا وةشاعرها وانف االهتا اليت   يف                          وهادئب ةتحكمب أغل  الوقت 

       "ن دم     .                   ً                       أقواها اآل  ظدرت جليًا على ةظدرهدا اخلدارجي          يبنو أ  
                                 مجيع انف االهتا ةدما كاندت دصدورة     يف             ً           نستطيع أحيانًا أ  نتحكم 

                                                           إراديب" )ت تمن على طبي ب الشخص( إال أ  احل  ةن النظدرة األوىل  
    ً                                                دائمًا ةا يصاب صاحبه مبرض مجيل وعلب على عكدس األوجداع   
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                            طاقب ةن الس ادة تسدتطيع أ           تزودنا د و            فدهه تضحكنا    ؛            اجلنينة علينا
      ردود                                                       تص ن دأرواحنا دو  رج ب إىل أد ن نقطب يف السماء، وةا أحلى 

  .                                            ف لدا اجلسنيب الالإراديب وةا أكثرها دقرب ةن حن 
              ً                                الستب عشر ردي ًا جرفدا قلبدا إىل أد ن اا كاندت       ذات       )راةب( 

                                                         تتصور فانشريلت عن هوسدا دقنةدا غري طبي يب احلركب إىل طبي دب  
       كليدب   د       طالد         وهدو        ً  ن ردي ًا  ي     ال شر   ي                    ب قلبدا جتاه )فيصل( ذ   حرك

      كدا      .                                                  األسنا  وصاح  االةتيااات يف كنف أديه، ادنده الوحيدن  
                         حلو اللسا  وامل شر، وشريك    ،        رح  احمليا   ،            مجيل التفاصيل   ،     ً وسيمًا

       وأحدن     ،                                    االسم املميز والكبري يف جمال املال واألعمال   ،            أديه )سلطا (
    ً                     عالةيًا دقرده ةدن األسدرة    إ          واملشدور     دي                     أملع رجال األعمال الس و

ّ       كا  )فّصدول(     .                                         احلاكمب وال ضو الفخري لنادي )اهلالل الرياضي(       
  ً  ًا،                             أنيق امللبس نقي السريرة خلوقد    ،              ه وأقرهبم والنه ي               كما يناديه أحبا

      إال أ     .                        وشنين النقب يف كدل شديء     ،                     حي  احلياة ويكره الفوضى
   ،                            لقاها ةن أرقام عنينة تطلبده                                   املكاملات ال شوائيب األخرية اليت كا  يت

                                                    وح  يرد يسمع قبالت ومهسات لقلوب ة هدب تاهت يف فضاء حبه 
                    ً          صمت ةنقطدع الدنظري خصوصدًا يف             كا  يسود              ً  الواسع وأحيانًا 

                                 ً  وةريااالت هاتفيب لبنات ةراهقات صباحًا    ،                      الساعات األخرية ةن الليل
   ات    مسد     إىل                                                   كا  وراءها كلدا دانب اخلليج )راةب( دينما كانت تت رف 

  .                                     احل  الصادق داخلدا ونقاء دةائه وعهريته
                        ً                              أصبحت احلياة اليوةيب جحيمًا ال يطاق دالنسبب إليدا حد  ال  
                                                             تسمع فيه صوت قلبدا النادض، ة شوقدا، فاتندا، أةريها "أةري نادوز 
                                                           النبيل )النوق فتشنزو(" صاح  السيف احلاد واللسا  الساحر يهيق 

                               ، جيرح قلبددا دط ندات سدري ب            ٍ                      قلبدا ةرٍة ةن هها ود نها ةن ذاك
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      ن دم     .          ٍ      دإحسا  شاعٍر ةرهف   ،                                 ويناويدا على الفور دبلسم دطيء اتع
                                          ، كانت اجلنب يف األرض دينه اليمىن وكهلك النار           ها ودواءها ء  دا    كا  

                                                           دينه األخرى دالنسبب إىل روحدا، ي ههبا كيف يشاء وينخلدا جنتده  
                     احلفرة الديت يريدنها           فتقع يف   ،                                    ً دريفرانه لهنوهبا اليت ينف دا إليدا عمنًا

                  ةرتبب ال شدق دو      إىل    و                                وفلسفته يف ذلك كانت "إ  احل  ال يسم
        ً                                          كا  ةاهرًا يف دور اجلالد )جالد الروح( ليخلصدا ةن مجيدع     .    األمل"

                   خل..... كل شيء( وهي  إ                              تب يب لريريه: ح  )نفسدا، أهلدا،         أشكال ال
                                                    كانت تستمتع دتجاوا روحدا ةراحل جنينة إىل حي  اخلالص حنو 

                                                            ياة الرباخ وخروجدا ةع قلبدا طوع إرادته اليت يبنو أهنا اكتفت ةن  ح
                                     ً                           ههه الل بب املتكررة ةع دنات ةثلدا يوةيًا ليقرر د ن التخر  اكمدال  

                            إىل هناك حنو كننا دلن اجلبدال     ،                             النراسب خار  حنود الوطن احلاةي
                        على ةنى عاة  وهو حياورها    .                               املريطاة دالثلو  والبحريات املتجمنة

                                                جردها ةن كل شيء له صلب دشخصيتدا املتحكمب إال ةدن     ،      ً هاتفيًا
            ن م كانت ةن    .                ً              سي الهي كا  فطريًا فيدا دو  جدن              اجتدادها النرا

ّ                      كوكٍ  آخر ةن نوٍع فرين، ةن ة ن  قّل تواجنه على وجه األرض                   ٍ            ٍ    
     جرده    ،                                                     "إال أ  احل  أقوى ةن اجلاذديب نفسدا" فف ل دامل ن  ةا ف له

                          غريه إال أنه رحل إىل األدن...                           ةن قادليته التأثر دأي قوة
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 المنشور العاشر

 عبو ضيغم الأفاح

                                                    د ن خروجه ةن السجن كا  )محزة( يريتص  اإلنسانيب ةن حوله 
                                                        يف كل يوم ويف كل )عجلب( يربع يف تفخيخدا داستنشاقه واستباحته 
                                                              لنةاء إخوانه ال راقي  أفراد اجليش والشدرطب يف ال دراق اجلنيدن    

   .                  إىل روح اإلسالم يف شيء    متت  ً              ردًا على أف ال ال                   واملواطن  األدرياء
                                                         ً    ويف أو  الصراع الطائفي الهي است ر كا  )الشي ي( يقتل كل يوةًا يف 

ّ   دةائه ةروءة عمر و)السين( يقتل يف جيناته ال رديب شجاعب )علّي(      رضي                                                        
               ن م ةات الوطن،    .               الراشنين الصاحل          اخلليفت                  اهلل عندما وأرضامها 
                وضجرت األوردة ةن    ،                     ت الشراي  عن ضخ احلياة                ةات القل ، وتوقف

                                                             ن اش )املضريب السوداء( اليت تفحمت ةن أسلحب النةار الشاةل امللقاة  إ
                                                     ً       دأيني الريزاة: على أرضه، على جسنه الهي ت فن وانتفخ كثريًا ةدن  
                                                                  احلرام قبل أ  ينفن دهاكرة التاريخ على أنه )النخلب( اليت أةطرت عليدا 

    ً        ً                               غبارًا كيماويًا ليس لقتل احلشرات فيدا دل لقتل                ٍ      الطائرات يف يوٍم أسود
                   ً                رأته غردا  الشر كثريًا على أدنائددا     ً ًا                 واةتصت جهورها نفط   ،     البشر

                                                                لت نل يف جينات النخلب األصليب لتنتج دنل التمر قنادل، ددسدا دم سال 
                                                           ةن يوم كردالء إىل يوم تفجري ةراقن آل البيت صلى ودارك اهلل عليدم 

                                              لتشت ل نار الفتنب اليت ساعنت على سرعب انتشارها                 أمج   يف ساةراء،
                                                            آدار )النفط(!! ةن مشال ال راق حىت جنوده وةن شرقه حىت غرده واليت 
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ّ                          تركزت يف دار السالم )دريناد( املنينب املنّورة اليت يبنو أ  خارطتددا                                       
             أشكال مهجيدب   د    ً           ً                            سادقًا تشكلت كثريًا دأشكال هننسيب ةت ندة واآل  

                                       ت إىل ةنطق اجلمال دشيء سوى أهنا تشترك ة ه                 فوضويب سوداء ال مت
   ،                  أشدرار أهدل األرض     (1 )                                    دصفب اجلاذديب اليت جلبت إىل )الدزوراء( 

      تحدت                         ً                            ُ واألشرار الهين نسبوا اورًا إىل اإلسالم ةن كل البالد اليت ُف
  .                          فتح على طول الثريور اإلسالةيب        ُ واليت مل ُت

      ، أول  (2 )                   ّ                      يبنو أ  احلسن دن الّصباح ةؤسس حركب احلشاشد  
                                                 ولوجيب الفناء يف عقول خناةه املنشق  عدن الطريقدب    ي          ةن صنع أين

                                                          اإلمساعيليب خلنةب اهلنف غري املقن  )االغتيال( حي  كا  هها التيار 
                                                   يف مجيع البالد اإلسالةيب وكا  ةركزه )قل ب املوت( هناك إىل       حيارب

                                     

                                                                 )الزوراء( ن ت أطلق عليدا أل  األدواب الناخليب ألسوارها ةدزورة عدن     (1 )
                                            أي ليست على مستدا، ويستخنم ترتي  ةناخل أدواب                 األدواب اخلارجيب، 

                                                              السور على هها الشكل املنحين أو املنكسر ألغراض دفاعيب. وةن احملتمدل  
 .                                         ههه الطريقب قن استخنةت للمرة األوىل يف دريناد     تكو     أ  

                                                               كانوا مجاعه إمساعيليب سريب دعت إلةاةب نزار ادن املستنصر. احلسن ددن    (2 )
                            يف قل ب املوت اجلبليب اليت كانت       3494          إيرا  سنب                    صباح أسس اجلماعب يف  ال

              قتل واغتيدال     إىل    هم   وي                       شيء كا  مييز احلشاش  هو جل                ةقر دعوته. أهم
                    "السدين" أو "شديخ                               كا  يقودهم واحن يلق  دد و     احلشاش  .       أعنائدم

       هنداك                                                       اجلبل" وكا  هو صاح  األةر والندي. د ن شيخ اجلبدل كدا    
         قسم  على               النعاة كانوا ة و  .            ةنه وينفهوهنا       األواةر         يأخهو                "النعاة" الهين 

 .                                    رت  حس  درجب اطالعدم على أسرار اجلماعب

     وكا    .                                                          أهم املرات  كانت رتبب "الفنائيب" ألهنم كانوا يقوةو  داالغتياالت 
   إىل              ةن وقت آلخدر           دإدخاهلم                                   اعيمدم شيخ اجلبل يكافئدم على أعماهلم 
       وقن مشل   .    املتع         ميارسو     عدم   وين                                    اجلنب املوجودة يف القل ب وي طيدم احلشيش 

                                       هاجم املريول دقيادة هوالكو قل تدم )قل دب        3451      يف سنب   .     الشام        نشاطدم
                                                     املوت( وقضوا عليدم، مث أكمل عليدم الظاهر ديرب  يف الشام.
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                                                              الشمال الشرقي ةن إيرا  احلاليب واليت كانت إددا  حكدم الفتدرة    
                                              تنطلق إليدا محالت عسكريب وحتاصرها ألشدر عنينة دو            السلجوقيب 
                                                   )عمر اخليام( االسم الالةع يف جمال ال لوم والهي له الفضل    .    جنوى

                                                          يف التقومي والرياضيات والش ر وغريها ةن اإلدناعات الديت ردطدت   
ً               امسه كا  اةياًل يف األاهر للحسن د                          صباح!! لكن شتا  د  النور   ال   دن             

ِ    والظالم، مل يكتِف احل          فأنشأوا                                  شاشو  هبهه القل ب د ن ةرور ةئب عام              
                                                        قل ب أخرى قرب دةشق كا  قائنها )شيخ اجلبل(، كانت عقيدنهتم  
                                                               تتركز على إطاعب أواةر الزعيم طاعب تاةدب د دنةا يقدوم األخدري     

                                           دخاهلم جنب يف تلك القل دب ويف الديت سدبقتدا     إ            ً   دتخنيرهم حسيًا و
                   اليت كا  جيلبدا هلم مث                                         ويسحرهم ةنظر جناول اللنب والنبيه واجلواري 

                                                            خيرجدم ةندا لينفهوا خمططاته على أ  يرج وا إليدا د نةا حيققدو   
                  ً                                            اهلنف املنشود، ودائمًا مل يكونوا ي ودو  إليدا فإةا يقتلدو  د دن   
                              ً                              تنفيههم ال مليب أو ينتحرو  خوفًا ةن االعتراف الدهي سديب نهم   

ُ         حس  تصورهم عن اجلنب )الومهيب( واليت يبنو اآل  ُسدوق هلد       ا يف                                           
    اليت              املادة نفسدا                 أنفسدم دتأثري  و                  فجر الرجال واملراهق          ً    ال راق كثريًا في

            ال صر احلني     ي                                      متيت أعصاب وادراك احلشاش  القناةى، وحشاش
                                                          اخلوار  اجلند يفقنو  ش ورهم دالواقع عن طريق تلك األناشين اليت 
                                                        تلد  احلما ، وجبميع ال مليات اليت نفهت يف الصداريج املفخخدب  

                                  ً                 يت أخفق سائقوها يف النجاح مل يسمع يوةًا ةن خالل ةكدربات     وال
          ً                        ً                             املسجل جتوينًا للقرآ  أو قراءة له أدنًا وهنا الدنليل "أل  كدالم اهلل   

                               ميا  أينما وجن النفس البشريب إىل                              يدنئ النفس املضطردب وال ينعو اإل
                                                          االنتحار" وهنا دراءة اإلسالم ةن اجملرة  الهين شوهوا صورة اجلداد 

                            ي يف ال راق ويف خمتلف البلنا .    النق
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                                  على شاطئ األةنيات مبنينب جدنة عدم      ،    ً              د ينًا يف ال امل اآلخر
                                                            الفرح طقس تلك املنينب دظدور نتائج املرحلدب األخدرية للنراسدب    

                                       جين للطالبب )راةب حممن( اليت حتلم عندنةا         تقنير و                اإلعناديب ودنجاح 
            خل قسم علوم                                               كانت طفلب أ  تكو  رائنة فضاء، لكن قنر هلا أ  تن
             لطاملا جهدتدا    .                                             احلاسبات لتكو  )رائنة( تريوص يف عامل )املاورائيات(

        ً                             أرادت حقًا أ  ت لم كيف ت مل تلك القطع    ،                  األارار وشاشب ال رض
ّ                    الصريرية املرتبب يف أحشاء سفينب الفضاء اليت تّسريها أينمدا رغبدت                                            

        ت لم ةا                                                   ً    وكيفما أةرهتا يف عامل امل لوةات االفتراضي، وأرادت أيضًا أ 
                                                         هو السر السحري الهي يفقن حمادثيدا عقوهلم وجاذديب أجسدادهم  
                                                      ل رض اليت هم عليدا، أهي جاذديب سطحدا )سطح كوك  الزهرة( 

                            متاةدا السنب األوىل دتفوق واضح  إ    د ن    ؟                        الهي يسحبدم حنوه؟ أم ةاذا
ُ  تقا  اخُلط إ     ود ن     ً                                       هونًا ختلصت ةن تلك ال قنة اليت توقفت عندنها     ى      

                                     لكثري ةن املرياةرات الروةانسيب لصاحباهتا  ا               هتا، ود ن مساعدا    ً     كثريًا حيا
              ً                                           اجلند أرادت شيئًا ي زا رصينها ةن امل جب  أةاةدن فنخلت ةواقع 

                                                  التواصل االجتماعي حبهر دو  الكشف عن هويتدا احلقيقيب.
                                  ُ                      يبنو أ  )احلمزة( صياد األسود دات يثريُه صين البشريب ددالريش  

     أخرى    إىل       ةنينب               كا  يتنقل ةن   .      القسوة                       واملكر واخلناع والكثري ةن 
                                                               ك اةل دناء دثياده الرثب وش ره املتسخ ودهقنه الهي سطا فوق شارده.

                                                    ً    ال مليب القادةب هي ةن أهم ال مليات يف مشال البالد وحتنينًا يف 
                                                          املوصل لب نها االستراتيجي ول بدا يف ترجيح كفب الفوضدى علدى   

                     ةينا  ال مليب يستدنف                                       حساب سلطب النولب الض يفب املض فب، كا 
                                        اجليش ال راقي اجلنين، الهين أت بدم توقدف     يف              لتجنين األفراد    ً ًا   جتم 

                               فقن أخرجتددم لقمدب ال ديش ال       ،                            احلياة املننيب وننرة فرص ال مل
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                                  ً                  كانت سيارات األجرة تنقل املدرول  فرحًا إىل احلياة اجلنينة    .     سواها
                 ال رديدب )حسد                                 ً             يف ذلك املوقع والهي ظدر فيه صنفًب ة لم اللريب 

                                    محزة الهي كا  يست ن إلضدافب الرتدوش     -                 اجلش مي( والن محزة 
     س اف                             دسيارته املت طلب جبان  عردب اإل                            األخرية للوحب النم رأى والنه

         حس  عمله                        َ       ٌّ نسف أجساد املتطوع  وتوَدعدم كلٌّ              املفخخب واليت ست
   ار                   ً                  للنار، حي  كا  ةربجمًا أ  يقوم داالنفجد       وإةا                 الننيا إةا للجنب    يف

                                                         التاز محزة د ن تفخيخه للمبىن املالصق ملركز التطويع خر  كاجملنو  
ّ      عننةا حملت عيناُه القل  الكبري، الشيبب اليت علّمت ورد            ت وت بدت،               ُ                            

                                         ه دأياةه اجلميلب اليت فقنها، األةدل األخدري    ر                    ّ )احلياة( أداه الهي ذّك
                                                             لشفائه ةن )الل نب األةاايرييب( واخليط الهي سيخرجه ةدن ةسدتنقع   

                                        ً             سواد الهي طلى حىت لسانه الهي حترر وصاح أخدريًا وصداحبه     ال
                         ً                                   يركض ويؤشر دكلتا ينيه فزعًا ألديه الهي أدار رأسه صوب الندناء  
     ً                                                   ةبتسمًا لكن....! "هبت ال اصفب وضرب تسوناةي ال رب تارخيدم، 

                   ، وخارطدب األرض إىل                      ر ة ىن الوطن إىل املدجر                  ُ ّ وقتل االدن أداه، وُغّي
  . "           خارطب اجلحيم
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 الحادي عشرر المنشو

 الغابة الأودات

       كدهلك     ،                                         ةنينب جنة ادتل ت السيول كل شيء يقف أةاةدا  يف 
                     أخويدا ال ائنين ةدن   و                                     جرفت املياه عردب )حممن رسال ( والن راةب 
      كدا      .        يف الطائف    اء                                       خار  املنينب د ن حضورهم ةناسبب ألحن األقرد

           ً       ً                                          اخلميس يوةًا كارثيًا على أهل احلجاا قبل ليلت  فقدط ةدن عيدن   
         ةا أكدرب     .                                       ُ       األضحى الهي يبنو وأنه ضحى دالنا  قبل أ  ُيضحوا هلل

                                  أصادتدا نودب اكتئاب شنينة وصدنةب     ،                         ةصيبتدا وهي يف ةقتبل ال مر
   .                                                       عاطفيب أكرب ةن مجيع كواك  هها الكو  دفضائه وجمراته وجماهيله
                                                            اهنارت تلك الفتاة النحيلب ودقيت ألساديع طويلب يف املستشفى تت رف 

                                                   ل الجات اليت قن خترجدا ةن حالتدا اليت ال يشاهبدا فيدا إال      مجيع ا    إىل
                    ظلمب ليل محزة اهلالك.

    دا                                                  ههه السنب املفاهيم ال ميقب للحياة يف روح الشادب وعقل      تريريت
                             ً                              إىل األدن د ن أ  ختطت جبسنها سادقًا د ض ص وداهتا، د ن وفاة أديدا 

            ت ودالتداز                                                   دستب أشدر تقنم ال م األصرير ليطل  ين أةدا لكندا رفض
                                    ها وأطفاهلا الصريار يف ديت دو  رجدل مث   ء               مجيع أعماةدا دقا     رفض
                                                   انتقال ههه ال ائلب املريلودب على أةرها إىل ديت أةدم يف         داإلمجاع      قرروا 

                                                              ةكب لتبتنئ ههه الزهرة رحلتدا احلقيقيب يف ةواجدب ريداح التريديري   
       عزوفدا                                       اادادت ص ودات احلياة اليوةيب لراةب د ن    .                القادةب ةن الشرق
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                                   ّ                          استئناف اجللو  على ةقاعن النراسب وفّضلت البقاء قريبب ةن ذاهتدا  
         ّ                        ً                           املكسورة جتّبر ةا أصاهبا دالتسبيح تارًة وأخرى تبكي أهلدا ةع كدل  

                           غلقت أدواب اتصاهلا ةع مجيدع   أ  ّ                        فّضلت البقاء سجينب أحزاهنا و   .    دعاء
   ،      ٍ                         كل ليلٍب تنااع روحدا فيه احليداة    ،                    كا  سريرها فراش املوت   .     البشر

                                                        ً    وكانت غرفتدا يف ذلك البيت الكبري تقع يف الطادق ال لوي ةنفدردًة  
ٍ         وشاهنًة على أرقدا املؤمل الهي يستمر لثال  لياٍل دطوهلدا         كاندت     .     ً                                    

                        سر، قبحدا الناخلي أكدل                              ا )أحنب نوتردام( رغم مجاهلا اآل      ترى أهن
   .                                            نساين مجيل كانت حتمله روحدا وت يش عليه يف السادق إ        كل فتات 

                      غالق السدتائر ويريلدق    إ      دا إىل  مل أ     يدرع    ،           طر رغم قلته            كانت تكره امل
                                                        ها دكلتا ينيه أذنيدا وحتتضن وج دا ةستلقيب وكأهندا تقدرع    ي   دكا

        ً    كانت أيضدًا     .                         وتركض إىل االختباء يف عليتدا   ،                 أجرا  الصالة للنا 
                 ً      ً       ً                               ترى يف نفسدا إنسانًا اسوخًا ةل ونًا ال ميت حلياة النا  دأيب صلب، إال 

 ً           ً                           ريًا توقف ةولنًا يف نفسدا ح  االشتراك دكدم                   أ  خماض ة اناهتا أخ
              كاندت تدنخل      .                                                الشتائم الطائفيب اليوةيب املتراشقب ةن هنا إىل هناك

ٍ                                     غرف النردشب داحثًب عن فتاٍت تريهي عليه روحدا السوداء دهائقتددا           ً                
                                                       املريضب دل وت لمت كيف تنير وتصنر ثقافب احلضيض وتش لدا ةىت 

            ً             ةا دخلت غرفًا خاليب ةندا.
         ن م رحلت    ،         رحلت عندا   ،                      كانت األةل األخري لشفائدا ف         أم راةب

ٍ            لكن إىل ةوقٍع آخر يف األرض                                       إىل التردب اليت أنبتتدا وسقتدا ورعتددا     ،          
                                                            قبل أ  يقوى عودها ويثمر، إىل أةدا يف رحلب كا  ةن املفترض أهندا  
                                                           قصرية لكندا طالت ملرض اجلنة الشنين وتفدرغ ادنتددا الوحيدنة    

           ّ                            تدا ورد النّين "الهي ةدما حاولندا حندن                          لرعايتدا والسدر على راح
                                   لو افتنيناه دأرواحنا" )إ  ن مب األم  و        لن نقنر    ،                 ً     األدناء أ  نرد جزءًا ةنه
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                                            ً                  أعظم ةن فقن راةب ألديدا( إال أ  ذهاب أةدا د يدنًا عنددا أعطدى    
    ُ                     وأ  ُتقنم ولو خبطى دطيئدب     ،          ً     ً                 ضمريها داف ًا كبريًا لتصحو اا هي فيه

                                       ب االعتناء دأشقائدا وشقيقاهتا وأ  تدنير                        ةتحاةلب حنو األخه مبسؤولي
                           ً                         ً     ً    شؤو  ةنزل اجلنة اليت حتبدا كثريًا وأ  تنفع دساقيدا ةتحاةلًب جمدندًا  

   .                                       دت اد أكثر عن أشواك غادب الوساو  املظلمب                   على جرحدا الكبري داال
                                  اتصال فقط خيرجدا ةن كل ةا ةرت دده     ،                     كا  يكفيدا اتصال واحن

                              دتدا املريرة إىل عطاء ال ينض  إىل                       ليختزل أوجاعدا وحيول جتر    أمل   ةن 
                      حتنثه نفسده دالسدؤال       ومل                لكنه ال.. مل يتصل    .               آخر يوم يف احلياة

                             عشيقته اليت متنت أ  يأةرهدا يف    -                           واالطمئنا  على إحنى املتيمات 
               للمحبوب اجلحود.      كرةى  ٍ                   يوٍم ةا دأ  تفين حياهتا 
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 ثاني عشرالمنشور ال

 الرا ي وأطيع األلم

 (:909ال ي ة رأم )
   ،                                 يف خيمته ينظر دتركيدز إىل النجدوم           ً ةستلقيًا              كا  أدو فاطمب 

                          ُ    ّ     دن احلامل تلك الشد  الناالدُب كدلّ                          وكانت تزين سكينب ذلك املش
ٍ        حٍ ، عننها                   هتا رةال الصدحراء   أ                              تهكر نفسه وأ  ناره كتلك قن أطف   
                 ، د نةا هرب ةدن               دسرعتدا نفسدا       ً           فدو أيضًا كا  يدوي    ،       إىل األدن
   .      اجملدرم       دددي     رها                   ل شيء يهكره حبمزة اإل                ، ةن النا ، ةن ك      املنينب

                                  ً                        "انسلخ عن جلنه األسود ورةى عنه د ينًا ةضريته املتفحمب" أجددش  
ً                                                    دالبكاء طوياًل وثورة الننم تقتله، األفكار املتنااعب اليت هنشت رأسده              

    ً      ً                              يائسًا ةتكئًا على التراب الدهي مل يتحمدل      ،        ً            هتتف عاليًا لتسقط يناه
                              املسموم الهي روى ينيه ةنه كدل                                 وار دننه املتفسخ وال رائحب النم

                                               إال أ  قطرات املطر املتداطلب ارتدأت أ  تثبدت أ       .           تلك السنوات
    هور                                ٍ                        طبي تدا قادرة على أ  متحو كل شهوٍذ فيزيائي وأ  تنبدت دد  

     أرض.                         األرواح وحتمل جيناهتا يف أي
                حلمزة كانت ةنطقب        السيئ                             األرض اليت اةتصت إفرااات النصف 

                                   لى طول الشريط احلنودي الفاصدل دد                         يف داديب جزيرة املوصل ع
                  فب دنةا التقداه      .                                            ال راق وسوريا حي  ساقته أقناره جمتم ب إىل هناك

                    أخه دينه وانتشله ةن                  قارعب أحن الطرق                   ً      الراعي )فاضل( ةصادفًب على 
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                                                        عصار احلز  واألسى الهي أدةى ةقلتيده، استضدافه يف خيمتده     إ
       "ن دم     ،            يف رعي األغنام                                            املتواض ب، د نها دأيام اقترح عليه ال مل لنيه 

           راح الرائن    .     يتمىن"                                            ها هي الفرصب اليت تب نه عن البشر كانت جل ةا
      ً    ةتجداواًا        ً يسرًة و                                  ُ    ً  محزة على استحياء وعلى ةضض يقود سريتُه مينًب 

   ُ                  يبحُر د  أةوا  الرةال    ،                النقطب تلو األخرى   ،                  خطوط ال رض  والطول
        يضدمدا                                       ً          ود  ذكريات األةس، ةوجب يشق هلا ثريره دامسًا وأخدرى  

                                                    خشيب تهوق ةرارة دةوعه الساخنب على أديه، على أحالةده         ً ةكرهًا
                          ً       غشاء دكارهتا دكلتا ينيه سدوًا وعلى                              ّ الكبرية، على إنسانيته اليت فّض

                                                        كل شيء "لقن طال سراب األةل الهي أت به وجنوده يف الوصول إىل 
                                هكها كانت حياته على ةنى مثانيدب     .   ٍ                   واحٍب خضراء ةرات عنينة"

   ،                                             تجول لرعي قطي ه ود  ال ودة إىل نقطدب االنطدالق            أشدر د  ال
ّ  ُ                                              وهكها إىل أ  اّوجُه فاضل ادنته البكر )تول ( ليندي دهلك فترة جلن               

                   ً                                  يسمح له القنر أخريًا دأ  يرير  فسيلب يف أرض االطمئنا   أ       الهات و
                  ً  كا  حيبدا وأةدا كثريًا    .                                       فسمى تلك النخلب ال راقيب الصريرية )فاطمب(

                                          يئته اجلنينة اليت أعطته كل شيء ةن ال شيء ودال                 كما أح  ةدنته ود
     شيء.

   ،                                               "عننةا جترب كل شيء وتنتدي ةت تك يف الننيا وتضدجر 
                                                        تهكر أ  هنالك ةن يستطيع إعادة قطارك إىل سكب احليداة ةدن   
                                                   جنين دنظرة واحنة، ةن ضحكب، ةن إطاللب على ح  غفلب حىت 

      إهندم                                                   كنت ختتصم ويوةك وتنااعك ةرارة ال يش فيه. ن م إ و
                                                      املالئكب الصريار، األطفال الهين ال ميتلكو  حوا  كبرية تستوع  
                                                        كل ةا ينركونه حوهلم دل يكتفو  دإااحب ةا يثقل كاهلدك دو   

      عمن".
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                                              ً       كانت تلك خاطرة كتبدا محزة دإصب ه على الرةل  عصرًا وودع 
        ملداذا    َّ                                     وهمَّ دال ودة ألخه ادنته داألحضا ، مل ي لدم     ،             دوحه دادتساةب
   ؟                            ً      ؟ أتهوق سر س ادته احلاليب أخريًا ورضي         هها اليوم        ً ا كثريًا          اشتاق إليد

                   ... فادنيت تنتظدرين             ال جل ال جل    ..                ّ             أم ةاذا؟ صاح: هّيا أيتدا اخلراف
   إىل    ا   مهد  ا   أنف             لقن اشدتاق    .                                   أكاد أراها واقفب ةع أةدا خار  البيت و

           إىل أصدوات         آذاهنما       وكهلك            ُ        ِ إىل ةا تثريُه أقناةِك       عيوهنما  و        رائحتك
                                              ب دقنوةنا، داةتزا  شفق السماء وأدمي األرض تكونت            األجرا  اآلذن

                                                      ّ        لوحب مل تقنر لوحات عصر الندضب اإليطاليب دكل فنانيه أ  ت ّبر عندا 
        األب وأ                          ُ                           داأللوا  فقط دل كا  يلزُةدا اقتطاع ذلك املشدن ةن عيين

      ت هبما   حس أ و      صنره  يف     لجا  ت خ ا    ُ                              تلونُه دأصباغ الشوق واللدفب اللهين 
                            ةن املنزل أكثر لكن... ال أثر!   ه   ّ دنّو                    كتيبته املباركب، ةع

                                   الزريبب سأل ةن كا  يف اجلوار دشيء ةن    إىل             دخال املاشيب  إ    د ن 
                                                            القلق: أين فاطمب وأةدا؟ قالت أختدا: لقن عنفتدا )تول ( وخرجت 

   .                                                  ً   ظننا يف دادئ األةر أهنا اجتدت صودك لكندما غردتا تواليداً    .    تبكي
                       اب املاشيب خلف السدراب     ً                               فورًا اتبع خطاه املضطردب خلفدما اضطر

                                                            د ين  جاحظت  أت بدما االنتظار والترق ، مث ةع ولو  الليل طريدى  
    ماُ                            ُه إىل أ  رد عليه ةن د ين خوفد   خوف    ما                        وته على أةله ودات يناديد ص

  !   ما                               ز الرصاص الهي يسادق أقناةه إليد    دأاي   أ          ً            "استبشر خريًا" لكنه تفاج
                    النم حيضدن اةرأتده              إليدما إال و              عينيه دوصوله   ا                وةا إ  ضاقت حنقت

      صدرخ     . ه د  د  ا  نج  ست         أةدا يف اال   دم                               وهي حتتضن ادنتدا اليت سادق دةدا 
     ً                          ً                         ً  ةفجوعًا هبما وظل يردد امسيدما عاليًا وراح يننب ويولول ةستنجنًا 
ً             لكن ال أحن يس فه يف ةصيبته، ضمدما آلخر ةرة طدوياًل ود دنها                                               

     كتين،          ملاذا تدر       ددي،    يا أ      ددي،         ً                        صاح ة اتبًا عتاده األمسى ويصيح: يا أ
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                               ً                            ملاذا تركتين؟ نطق جرحه األكرب ةناديًا على أوجاعه كلددا لتبكدي   
                   دقي ذلك املشدن املؤمل    .                              وفناء شباده وسواد أياةه املقبلب       شقائه   ة    حاضر

                           أضواء دوريب شدرطب احلدنود      ت                            القامت ي ات  السماء إىل أ  كشف
        اليت كا     ،                                 لقن جنت على هها املسك  وقتلت أياةه   .            ُ السوريب ظالةُه

ٍ                                      است ادهتا ةن جنيٍن هنا أو خيلق سواها درصاصات دننقيب أحن       حياول                
                  صاح رفاقه عليده:     . ل                                       ّ اجلنود الهي أراد اقتناص ةدرب قبل أ  يتسّل

   ا                              ت يا أمحق!! استفزت كلماهتم قربمهد                             ةاذا ف لت )يا لي (؟ ةاذا ف ل
                               هنى حياة اجلاين قبل أ  ترديه هدو   أ                ةنه األال مث قام و    ما        الهي ضمد

  .   رمحب              اآلخر رصاصات ال
      دددي                                                د ن يوة  ةن تلك احلادثب قام )حدزب الب د  ال ر  

                                                         االشتراكي( دقياداته احملليب يف ريف حل  مبواراة جثمدا  شددين   
                                                        الوطن مث ح  القضاء دكلمات خمتصرة ةوجدب للسلطب التشدري يب  

                                                 ةن القاتل الهي أصي  وهو ينافع عن اوجته وادنتده،            داالقتصاص
                         عن الفضاء الرح ، عن جيشه                                عن س ادته، عن آخر ة اقل حياته، 

            د ن أشدر ةن    .                                             الهي يثريو ويدجو كصاحبه )ادنته وحفينته ونسيبه(
   ً  أخريًا                                             يف املستشفى وأشدر أخرى ةن املناولب يف نطق احلكم        التوقيف 

   .        ً                    عنام شنقًا على محزة حس  اجلش مي               ً     أصنرت احملكمب حكمًا داإل
         نت هتجدم                                 كل ليلب ةن لياز السجن املقيتب كا   ، و               طوال تلك الفترة

  ا                               ركدا، تبكي وعمه )فاضل( ةا أصاهب ت    على               ً       عليه اخلراف الئمًب إياه 
                                          دريزارة دةوعه دو  كالم أو حني ، إال أهنا وحبد          عليدا        وهو يرد 

   ا                                  تهكره دأياةه اهلادئب اجلميلدب ة دد     ،                         ةف م ت اود ايارته يف ةناةه
                         واوجته تبتسم وادنته حتييه    ،        إىل البيت   ا   ياه إ          ُ           وتناع  حلمُه دال ودة و

                ً           ضمريه ةن نوةه فزعًا وهكها إىل    و   يصح               كلما كا  يننو   .       ةن د ين
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            على أصدوات     ،                   ك ادته لكن دفزع أكرب   ا                    أ  جاء اليوم الهي صح
                ل لددا تطالد                                            مجاهري تنادي خار  أسوار السجن: ةاذا هناك؟ 

                    دت جيل القصاص ةنه!!
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 ثالث عشرالمنشور ال

 من المبجار  لى البو كيكه

 م8212\18\11
   ويف    ،                 ً                املتجول  طريقه فجرًا حنو سوق اخلضدار                شق أحن الباعب

                                                   ِ        أحن األاقب اعترضته شرطيب ت ودت كل يوم أ  تأخه ةن عرقِه ةقنار 
      جلبينه          َّ ومل يتسنَّ                                           ً  حفنب، إال أ  ساعات الندار األوىل كانت داردة جنًا 
ً     ً                                أ  يننى حالاًل طيبًا د ن، عننها ثارت الشرطيب وة اون      ً       هدا حمقدًا،    و          

           ً                           دالسلطب دطشًا، ورةوا مجيع ةا ميلدك ةدن                    ً    اهنالوا دال صي ضردًا، و
      طبدع         الةرأة               ٌّ دته وفوقدا كفٌّ                              شرف إىل ةنا  األقنام مث صادروا عر

                   ه دريق ةدر، د دن    ي            ً                            على خنه ةدانًب لن يرضاها، أىب أ  ي يش كربيا
ٍ         حماوالٍت يائسب ال    ً         أخريًا استجاب    .   لته  وآ        شدادته،  و       أحالةه،         سترجاع    

                 ً       النار يف نفسه ةنديًا شقاء       أضرم و                               لصوت احلريب يف دةائه الهي ناداه، 
                          يتمه وشقاء أياةه القادةب.

                                                  أش لت تلك احلادثب الشارع التونسي وتواصلت االحتجاجات 
                                                        ضن الفساد والبطالب والظلم على ةنى أشدر يف مجيع أةصار تونس 

      بددي                                         ً               إىل أ  أدار قائن طائرة الرئاسب حمركدا هردًا ةن الريض  الش 
                         كر غصب لقمب ال يش يف نفس               الريض  الهي أن   .                الكبري الهي تصاعن

         ً                        تفجر ةلدمًا مجيع شد وب املنطقدب يف      ه                    )حممن البوعزيزي( وروح
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                                                          الثورة على اجلمدوريات ال رديب الطاحمب للتوري ، فسدقط حكدم   
                                                         رئيس ةصر، واادادت االحتجاجات السلميب يف كل ةن ليبيا واليمن 
ٍ                       ود ن أشدر حتول هها اخلرو  إىل كفاٍح ةسلح أسقط نظاةيدمدا                                 

  ً  يًا.    توال
         ّ     ّ       اهلل، سورّيا، حرّية، وبس
         ّ     ّ       اهلل، سورّيا، حرّية، وبس

         ّ     ّ          اهلل، سورّيا، حرّية، وبس...
ُ          كانت األصوات يف الشوارع تزفُر نارًا والصنور يقنُح أةلددا                ً     ُ                         

ٍ              ً                          هناء فترة حكٍم آخر عا  فسادًا يف ال رودب وسحق ددالقوة   إ    ً    عاليًا يف             
           ً                 ها ولو سدوًا خار  حنود اجلسن. ي             ضمائر خير  ننا    أي

  :           َ    ً حن السجناء َفرحًا     صاح أ
              ال تفزع يا محزة
              ال تفزع يا محزة

   ..                    إهنا احلرية، إهنا احلرية
ٍ      وأكمل اهلتاف دقيب السجناء دصوٍت واحن                 كاندت تدرددات      .                            

ّ              ةوجاته: حريب، حريب، حريب، لكن ليس طوياًل! فقن هّشدمت أفدواه            ً                                      
                                                           املساج  ال صي ونالت ةن محاستدم فوهات البنادق اخلائفب اليت يبنو 

                      فب نةا أةطرت الرصاصات    .                              كزت على ةا يقلقدا يف اخلار  أكثر     أهنا ر
                          اللجوء إليدا، سالت دةداء      بدي                                    الناقمب مساء احلريب جاء النور على طال

               احلريب هنداك يف     و      ف عاشق                                 ُ املتظاهرين يف كل شرب ةن أرض سوريا وُا
                                             إىل عشيقته وادتنأ صراع كل شيء لكل شديء يف أرض             ّ السماء كّل

                                         االجتماعيب االفتراضيب دور ددارا يف تنظديم                      احملشر. كا  للشبكات
                                                          صفوف الثوار يف كل البلنا  وةن جسور االتصال ونقدل االحتقدا    
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  .                                                     الناخلي واستنساخه د  دق ب وأخرى لكس  املؤينين املتفاعل 
                            كانت جتاهن يف فدم ةا حين  حوهلا  ف                     أةا راةب يف دالد احلرة  

                           ، دهرة التأييدن األعمدى يف         ً                                 ةتفاعلًب دإجياديب ةع ةشاعر الثوار الرياضبب
               يرانيدب عدام                         ً                       روح الشادب ارعتدا سادقًا احتجاجات االنتخادات اإل

                                                    م. كانت تثريها ةشداهن االعتصدام واالحتجدا  وال ندف         4449
   .                                                   الكبري ةتكئب دهلك على عكااة الطائفيب اليت داتت تقنسدا    بدي     الش 

   ،                                                     كرب ذلك الثق  األسود الصريري يف ساقدا الهي مل ي ن كما كدا  
                                                            التدم حىت روحدا، كانت حتتا  لشيء ينقل الشحنات السلبيب املتولنة 
                                                              دناخلدا كل ثانيب إىل ال امل دأسره، محم الربكا  تفور داخلدا والديت  
ٍ                ترغ  دأ  ميوت كل أب وأ  يبكي لفراقه كل طفٍل ةنلل وأ  ي اين                                          

    بدي                                            أكثر ةا شن راةب ةن مجيع ةظاهر الرفض الش  إ   .             ةا ت انيه اآل 
      ً    ب دائمدًا                                                  ل دالثورات ال رديب ضن السلطات كانت الثورة السوري     املتمث

                                                   فيدا نتانب الطائفيب اليت أدةنتدا أو أل  الدنةاء      ً      ً        وأدنًا وجمندًا، رمبا أل
           خنراط فيدا.                                 اليت يف عروقدا تصيح عليدا كل يوم لال

       حريب:؟
         ً                                              )محزة خماطبًا نفسه( لطاملا ترينيت هبهه الكلمب يف داحب امل سكر، 

                                    ً          ؟ د ن صمت است رض فيه شريط حياته سدري ًا نطدق            ماذا جنيت ف
                                                             دشيء ةن اليأ : )وحنة، حريب، اشتراكيب( لفت أنظار السجناء إليه 
ً                                           دنهشب مث أتبع قائاًل: ن م جردتين األهناف اليت اعتنقت ةههبدا ةدن                   

ُ  فب نةا كنُت أةسُك    .           االت تطاردين    ةا    فدي    ،                   كل شيء إال ةن ل نتدا      ُ          
ِ        دسوِط السلطب ّ              السوط قن مترد علّي يف أرض الب                   يف ال راق ها هو                     

             ً                                   وهنش جسني جروحًا تالةس جروح روحي اليت غادت ةع آخدر  
                            ضياء حملته يف عيو  ادنيت واوجيت.
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  :           ً مث أنشن قائاًل
 الضيق                زلت  أقاوم خمالب ما ،                إليك  عين يا صديق

                                          إليك عين ودع ين أكمل وحدي ما تبقى من الطريق
            وما ال ت طيقمل يكن هناك ورود بل أشواك، وحجارة، 

 ليق                 ه حيقق نصرا  بنا ي                نشيدا  لغرينا عل                  دعين أحلن األمنيات 
 األوىل                           دنا يف هناية ألفية املعان اة       نت  ولأفأنا و

ّ زالت تتخ ما ا وأمتن                         بط يف وادي الوحل  العتيق       
                                                ك نا حنلم  يف الصغر أن يكون بيت نا اآلخر على القمر

            اليوم حيتضر                                        وك نا حنلم  أن نكون  خلفاء  تاريخ أراه 
                                                    وك نا حنلم  أن ن صلي يف األقصى والعدو دمه  خلفنا ينهمر

      س ق ر                 نا اليوم ك لهم يف                               نا حنلم  بالوطن الواحد لكن قادت   وك 
 

 ال أعلم أين وصلنا؟

 يف هذه األلفية اجلديدة
          أنست جيب 

                                  لعصبية  العدوية أم لنداء التحرير؟
        أم قص ر العفيفة                       تورا بورا ومل تستشهد                   ليت  املصيبة بقيت يف

      نفسه                     ر  بـ "بوعزيزي" حلرق                  وليت  مل يدفع  اجلو 
                         ن القيد  منذ زمان منكس رأ                          ويا ليت  ما وعدنا باحلرية و

                                               ليت  القدر  ما أراد  لنا احلياة  وبقينا ل قرون 
               يف ضمري  م ستت ر

                                      يا صديقي إن ك نت  تعلم  فتلك  م صيبة 
 مروأ ى             فامل صيبة  أده      تعلم             وإن مل تك ن 

 "نوريخ"
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 رابع عشرالمنشور ال

 المعبر

                                                       ً    ةنه ةطلع األلفيب اجلنينة وال امل دنأ يصطبغ دلو  ال وملب شديئًا  
ٍ             ى د ن عقٍن ةن الدزةن                                    ّ إال أ  الريزو اجلنين املت ند اجلوان  جتّل   ،     ً فشيئًا         

                                                             وأخهت اهلويات الثقافيب للنول املستدلكب وةندا ال رديب تصارع هها 
                         أةا يف ال امل اإلسالةي فكانت    .           ان ب احملنودة                        املارد ال تين دشيء ةن املم

                                                               التيارات الناخليب ةنه سب ينيات القر  املاضي تكافح الفكر التكفريي 
                             ً                                املتطرف الهي هو على النقيض متاةًا ةن الرسالب ال امليدب السدمحب   

                      ً           ً           ى هها الفكر الشاذ ةؤخرًا دنوره أيضًا على األرض              ّ لإلسالم، وقن جتّل
             إ  ةا مج تده     .                           والشام فوق ةنادع النفط اخلام                    ةنطقب ةا د  ال راق  يف 

                                                        الطبي ب ةن ضوء الشمس على ةنى ةالي  السن  أخرجته أناديد   
                                      ت شركات التنقيد  األجنبيدب يف الشدرق     ي   ونس   ،             النفط ال مالقب

   ةا                                       تردم آدار اخلدوار  الناضدبب د دن    أ   ، ن           ّ ورمبا عن ت ّم   ،     األوسط
              ة األرض اهلشدب                                               فتحتدا، اا أخر  أنويتدا اليت تفاعلت ةدع قشدر  

             ً          ً     ً                              وأحنثت انفجارًا دميوغرافيًا كبريًا طرده احلقل املريناطيسي األرضدي  
ّ   إىل خار  الريالف احليوي ليكو  ذلك الرياا أسا  اجلرم الهي كّو                                                       

            نت ةن جدهب                                               ّ دنورانه املستمر حول نفسه جاذديته اخلاصب واليت متّك
   .                                                        عنين األجسام اليت تنور يف فلكه حىت وصل إىل صدورته الندائيدب  
 ُ                           ً                              وُيطلق على ذلك الكويك  اختصارًا له )داعش( الدهي اختدار أ    
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                                                          يت اةن فوق نقيضته نسبب األرض الههبيب )ةكب( ةركز الكو ، حي  
                                                        إ  جزيئات هها الكوك  ال ت رف االستقرار وهي يف حالب تصدادم  
                                                               وتنافر دائم ةع كل شيء يت ارض وجاذديتدا املاديب املضادة جلاذديب أم 

                                         ن على غفلب ةن نوم األةب اإلسالةيب اسدتطاعت    لك   .             القرى الروحيب
                                           ً               إش اعات هها الثق  األسود السلبيب أ  تفتح جزءًا ةدن الريدالف   
                                                       احليوي وأ  تصل ةن خالله إىل اإلش اعات اإلجياديب ل رض املباركب 
ّ                        اليت صارت ُترى ةن د ين على أهنا ةن صّنرت تلك اآلفب إىل ال دامل                           ُ         

                               ع ال يش أو التدأقلم يف جمتم ده                            "أي إنسا  يرى أنه ال يستطي   .   أمجع
ٍ             النا  ةن أي عرٍق أو لو  كا     ةن    ه و  كر     أنه ة                   ويكره احلياة أو يظن                

          ً                       يدرول ةسرعًا إىل ذلك امل رب" لكن دو     ،                    يسكن على وجه امل مورة
             "كل ةادة ختضع    :                                       عودة حبكم جاذديب جسمه املضادة جلاذديب األرض
    رب       ذلك امل   .       اآلخر"                                            جلاذديب ال امل الهي جاءت ةنه وليس جلاذديب ال امل

ٍ     اجتاٍه واحٍن فقط   ا                        كا  امل رب املادي الوحين وذ    ً ًا         ُ         وكا  قريندُه ة درب     ،   ٍ     
                                          اخترق حىت ذرات الكو  اخلارجيب يف الفضاء لشنة    ً ًا     ش اعي إ   ً ًا       افتراضي
                وكدا  يسدتريله      ،                        "شبكات التواصل االجتماعي"  د    مسي د و   ،     توهجه

    ناد                                                      أنصار هها الكوك  الريري  لصاحلدم دالنعوة السدتقطاب أعد  
َ  أخرى راغبب داهلجرة إليه أو ةن اليت تتمىن دنعائدا اليوةي له أ  يرَ                                                                

     مجال.                            فوقدا وةا حتتدا وةا عليدا داإل    ُ      ٍ              سوادُه يف يوٍم ةا: األرض ةا 
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ِ                     "لِك أكت  عن الكو  املضاد                         كا  جي  أ  أذه  يف رحلدب     .  
                           ةنفوعب التكاليف إىل الفضاء"

 
 
 
 
 
 
 
 

                  وادتنأت امللحمب...
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  .                             على صفحته الشخصيب يف الفيس دوك               ً كت  آدم صباحًا
                                                    حني يغمرك احلزن تأمل قلبك من جديد، فسترى أنك يف احلقيقة 

  .                           تبكي مما كان يوما  مصدر هبجتك
 "جربان خليل جربان"

 
 
 

                                                   وانصرف إىل عمله، يف فترة الظدرية ت ودت حدواء وهدي يف   
         وقن وض ت    . ا                                                الطريق د ن الفراغ ةن اجلاة ب أ  تتصفح ردود ةنةنيد

                                ً                          صورة تزعم أهنا التقطت يف املطار فجرًا وهي ةتوجددب إىل جزيدرة   
                              سبانيا لقضاء ال طلب الردي يب. إ  -      يبيزا إ

       34341                            ً     ذ دالتنبيدات تسمن جوعدا غدرورًا )  إ             فتحت صفحتدا و
                    رسالب على اخلاص( وكل      444        ةشاركب،     51     ً   ت ليقًا،      514        عجادات،  إ

                          راف يف املنح، االدتهال فيده   س                               التفاعالت كانت تتفق على املنح، اإل
                                                   تقبيل األقنام! كا  ي لو وجددا الشاح  نظرة ةصطن ب ةن     ّ حّن   إىل 

                                                        حتت النقاب الهي يريطي تاجدا وكأهنا جتلس على عرش اململكب، قبل 
                 ً                                            أ  تقوم عنه تواض ًا لترأف دش بدا وتقرأ ةا كتبوا ةدن خطاددات   

                   نتبه لده السدائق    ا   ،                ً                              ً أةالت ثريرها جانبًا دادتسام ااد حسن عينيدا تألقًا
                                   ً                              د نةا أةرته دأ  يرفع صوت املهياع طردًا ألغنيب عراقيب تتكلم إيقاعاهتا 

                               ً  السري ب عن اخليانب واالنتقام رقصًا!
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                                                         يف تلك األثناء كا  األةري يتفقن أحوال املنينب ليتأكن دنفسه ةن 
                                                            تطبيق الئحب القوان  اجلنينة اليت مت  الشوارع إال أنه كلما رأى ةا 

                                                 ف لهلك يطل  ةن قائن املركبب أ  يتوقف وقن أخر  نصف       هو خمال
                 حفص التركمانستاين    و                                            ذراعه املزين دساعب سوداء أهناه إياها اةيله أد

                             صاد ه تؤشر ةع تكراره النناء: أ             عرب النافهة، و
                    ال جيوا أ  ترفع اوجتك    .             ، السالم عليكم                َ يا أخ يا أخ ت اَل -

  .              ذلك خمالف للشرع   ،              عباءهتا عن األرض
  .             ، دارك اهلل فيك ً ًا   حسن -

                                                            انطلق دنا يا ة تصم، ترجع ذاته إىل خماطبته قبل أ  يرد عليددا،  
  :                       يسأله أحن أفراد النوريب

                                                  يا أدو ضيريم: أمل يزد مجال ههه الشوارع د نةا اكتسدت   -
                                   الرقب ةظاهر تطبيق الشري ب اإلسالةيب؟

 
         قبل قليل    .                                             اانت االدتساةب وجده قبل أ  ينطق لسانه: دلى واهلل

                                  ، سبحا  اهلل، د ن استوائه على ةق نه  ه                   أحن  نفسي داألةر ذات     كنت
                                                        جبان  السائق أخهت صور املناظر امللتقطب ةرة أخرى كدل حلظدب   

               تكن  كم السؤال    .                                       خالل عينيه ختترق روحه دسرعب انطالق السيارة
                                                         الهي طرحته ذاته ةرات وةرات وةرات، خفف السرعب يا ة تصدم:  

              ل ةن ةركودته:           ودو  أ  ينز   .              هنالك خمالف آخر
                              ال جيوا أ  تضع صور الكفار علدى     ،                  يا أخ، السالم عليكم -

         رعاك اهلل.   .         واجدب حملك
                 أعاهنك أةدام اهلل     .       ن الشمس ة   هبا    أ            ّ سف ولكين أتفّي آ    أنا  -

                                                وأةام النا  أنين لن أجري على إعادة خطأي ةن جنين.
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                        حنن حنرص على أ  تلتزةدوا     .        هو  عليك    ..           ال دأ  ال دأ  -
        اجلنينة.           دالت ليمات 

                                      ة تصم انطلق دنا ةن جنين، السالم عليكم.        هيا يا -
 

                                  ً                  يف ةكب كانت راةب تصحو ةن نوةدا دائمًا ةع دخول توقيدت  
ٌ                        صالة املريرب، ةكتئبب ورأُسدا ي لوه وجٌع جاهنت نفسدا يف األيدام               ُ                      
         ً                                               األخرية كثريًا للتأقلم ة ه لكن مجيع حماوالهتا فشلت، رف ت مساعدب  

                          حضار فنجا  قدوة على وجده   إ       اخلادةب                       اهلاتف األرضي وطلبت ةن
                                                          السرعب، تناولت احلبوب املسكنب وراحت تتأةل شريط حياهتا دلمدح  
                                                             البصر ليتوقف عنن حمطتدا احلاليب، ضردت وجددا دكفيددا أدقتددما   
ً                                                    هناك قلياًل خشيب أ  يرجع ةا قاسته، فتحت أجفاهندا ورأت الندور            

                البارد املنب د                                             الهي يتخلل ةن د  شقوق األصادع وأحست داهلواء 
ٌ             طرٌق وصوت ينادي:   ا ذ إ                              ةن فتحات املكيف ينغنغ وجنتيدا و    

                                               ً      ةاةا: كويف، طق طق طق، ةاةا؟ عاد إليدا وعيددا ةندديًا    -
   ،                                                 تأةلدا الطويل ذاك، نزلت عن سريرها خبطدوات رشديقب  

  .          ض يدا هناك   :                             فتحت دينها الباب املقفول وقالت
                   ة  دالبيت؟ يف ضيوف؟ -
  .       يس ةاةا -
  .    أوكي -
 
                                                    ن فراغدا ةن االغتسال وشرب القددوة لبسدت وتزيندت     د

                                                      ووض ت دهن ال ود على ة صميدا املزين  دنقوش احلناء مث ةسحت 
                              جت على غرف إخواهندا وأخواهتدا     ّ عّر   .           ً رقبتدا أيضًا    بدي        هبما جان
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                                                           الصريار قبل أ  تنزل إىل الطادق األرضي لكن يبنو أ  ال أحن فدوق  
      غريها.

                        سجن وق ت يف يني محزة نسخب                    متاةه صالة املريرب يف امل إ    د ن 
                                                           ةن الئحب القوان  اجلنينة اليت ختص احلياة املننيب داخدل النولدب   

         اإلسالةيب:
                                                   حظر ارتناء ةالدس الكفار للنسداء وااللتدزام ددالزي     - 3

  .      اإلسالةي
  .                              مينع تنخ  السكائر وكهلك األرجيلب - 4
  .                                       تريلق حمال احلالقب الرجاليب ومينع تقصري الش ر - 1
                                        ضع املالدس النسائيب على واجدات احملالت وجيد        مينع و - 2

  .                   أ  يكو  البائع أنثى
  .                                              ً تريلق حمال اخلياطب النسائيب يف حال كا  البائع ذكرًا - 5
  .                                          تزال كافب اإلعالنات والالفتات للمحالت النسائيب - 1
                                      جلنة ةن يقول كلمب )داعش( وجي  عليده           جلن سب  ُ يُ - 1

  .              النولب اإلسالةيب   :   قول
  .                                    ة النساء ل طباء النسائي  دقصن امل اجلب        مينع ايار - 2
                                                  مينع الشبا  ةن تسريح الش ر وفق املوضدب أو وضدع أي    - 9

  .              ةادة على الش ر
                  اخلصر الساحل كمدا     ي                             مينع على الشبا  ارتناء اجلينز ذ -  34

               مينع فتح احملدالت     .                              منع الفتاة ةن اجللو  على الكرسي ُ ُت
          ةن يقدوم     .                                       التجاريب أوقات الصلوات وإال ي اق  الفاعل

                                                  دادتزاا املواطن  ةن سائقي األجرة عقودته ستكو  قطدع  
                                   الين أو الرأ  ألنه أضر مبصا  ال باد.
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                                          دينما هو جالس يقرأ البيا ، قاطع صمته صوت:
                     تقبل اهلل يا أدو ضيريم. -
                                            ةنا وةنكم صا  األعمال، كيف حالك يا أدا عمرو؟ -
 

              ألب إعالةيب ختص                                        واسترسل خماطبه دالكالم يسأله عن رأيه يف ةس
    رجل       ةندما     دنا    .                                              التنظيم، دينما أوصلتدما أقناةدما عنن داب املسجن

  :                  ةسلح ومهس يف أذ  محزة
           هيا دنا يا    .     َ ال تنَس   ،         رأيي هكها   ،                      كما قلت لك يا أدا عمرو -

                 أين داقي الرجال؟   ،   أمحن
                                كلدم جالسو  ينتظرو  يف السيارات. -
            ً  ال أرى ة تصمًا؟ -
                                   ن أنه أخه غفوة صريرية خلف املقود، فدو                  آه أال ت رفه؟ األكي -

                 ال يشبع ةن النوم.
                                  ٍ            دل أنا ةن يطيل اجللو  يف املسجن كل ةرٍة )األةري حين   -

       نفسه(.
 

                                                  دخلت املطبخ وكانت حترص على تنوع الط ام ولهته يف كدل  
                                                           ةرة، تسأل اخلادةات األردع عما ينقص املائنة ةن ةدواد أو أدوات  

                        كانت حريصب على حتضري حساء    .  ة                           لتحضري الوجبات للزوار القاد
                                ً                          جنهتا اخلاص دينيدا وعلى السؤال أيضًا عن نوع طبق احللوى امل دن  

                                      ً           ألهنا كانت تتريهى أكثر على السكريات ونادرًا ةا كدا      ،         هلها اليوم
ُ                        ُيستساُغ هلا تناول الط ام املطبوخ                                 كانت قليلب األكل ودالتاز قليلدب     .ُ     

                        ها أغل  الوقدت ينخدنع                              ةن يراها ةن الضيوف هادئب هك   ،     الكالم
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              كن أ  ينفجدر   مي                       داخلدا تفور شواظ دركا    يف                 دا ذاك، إال أ      ّ دتصّن
                                إىل أد ن ةكا  خار  جسنها النحيل.

                                                    هو د ن اجتماعه ةع واز الرقب يف دار األخدري واملسدؤول    
                                                          األةني  والقضاة ال داةل  يف النولدب اإلسدالةيب للتباحد  يف     

                        اع ةع قدوى التنظيمدات                               ةستجنات األوضاع األخرية ةن الصر
                                                     اإلسالةيب األخرى: ةن جبدب نصرة وأحرار شام وغريهدم علدى   
                                                               اخلارطب السوريب، متت ةناقشب النتائج املينانيب واملريامن احملققب وتقييم 

                               م. انصدرف إىل داره اخلداز ةدع        4432                     أحنا  شدر نيسا  ل ام 
    أدو                                                          انتصاف الليل، األةري املسؤول عن إدارة شؤو  الناخليب للنولب: 

                                                         ضيريم محزة الشمري، مل يكن يأده لكل ةا وضع على الطاولب قدنر  
                                                        اهتماةه مبتاد ب ردود األف ال على األرض خار  حنود كيا  داعش 

       ً                لكترونيًا، دينما أغلد    إ                                      وةا تتناوله وسائل اإلعالم املرئي واملقروء 
ٍ                   كا  د ن يوٍم طويٍل شاق يستسلم للنوم    .                      النا  خيلو  إىل شياطيندم      ٍ          

                                                  دزائري الليل "أحباب القل " الهين يطرقدو  أددواب            والترحي  
          وادتساةته         ّ   حليته الكّثب     دما  ت                                أحالةه ويرمسو  على خنيه غماات  أخف

      د دن     .                                                       ً الصفراء واملسؤوليب الكبرية امللقاة على عماةته السوداء كرهًا
       ُ      ً              كانت أةُه ةؤخرًا تزوره دكثرة    َ َم                              ِ استقراره يف درة الفرات ال ينري ِل

        ه أةاةه  ي   ً                               فرحًا لربهب قبل أ  يتهكر ةشدن ةوت أد       يستيقظ    ،       يف ةناةه
                                   ه الننم وكهلك األسى على ةوت اوجته                        ّ مث هروده إىل الباديب، يقّط

                                            ً                  وادنته اللت  مل يرييبا عن داله، كا  يراهن يوةيًا دكدل أم تدهه    
      كدا    و                      ً                              دطفلتدا إىل املنرسب صباحًا أثناء جوالته ةن هنا إىل هناك، 

ٍ                            وخجٍل عظيم كلما ةدر دشديخ أو      ً                      أيضًا خياط  أداه دتواضع كبري     
                                                       كدل، إال أ  د ضدم يقاط و  صفاءه الروحي وس ادته دكلمدات  
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                      إىل واق ه املدر الدهي      هبا                         ّ             ةن اللدجب احملليب وةندا )خّيوه( ي ينونه 
                 اليزال ي يشه هنا.

        ً                                           كا  حريصًا كل صباح أ  يفتتح يوةه حبكمب يضد دا علدى   
                عين ال مال، حين          ( أيار 3                                  صفحته الشخصيب يف الفيس دوك، اليوم )

                         ً                          رى ةاذا أكت  ل صنقاء؟ أخريًا، يستقر رأيه علدى مجلدب    ُ ُت   :    نفسه
        ويض دا:

  .  بع                              ّ خري العمل ما نفع وخري اهلدى ما اّت
 "عبداهلل بن مسعود"

                                       ً             د ن الفراغ ةن اجملاةالت طوال الليل ختصص جزءًا ةن وقتددا  
      بحر يف         نترنت وت             يقظب تتصفح اإل ت                             لالهتمام دشؤو  إخوهتا مث تبقى ةس

                                                             أةواجه وتريوص يف أسرار حمادثيدا وعاشقيدا الهين أت بتددم ندنرة   
ُ                                                        تواُجنها للرد على ةا كتبوه هلا، كانت أغل  ةشاركاهتا يف الفديس      

                                           دوك تكو  د ن صالة الفجر واليوم قن وض ت ههه:
            يب( حياة....    بـي               وكان لنا يف )ال

      حراجي إ      ويكفي         تعال 
                    تعبت وما عرفت أختار

   يين              ترى ما بينك وب
                حلويل أنت أكثرها

 
                                                   يف كل مج ب التزةت األخت البكر دأخه إخوهتدا الصدريار يف   
                                                              الصباح الباكر ليجلبوا ة دا الطبق احلجدااي التقليدني )الفدول    
                                                      ً      والتميس( وذلك د ن طادور طويل يقف فيه السائق وة ده أحياندًا   
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                                             إال أ  صرب الفىت لصرير حجمه ينفن دسدرعب، ي دود      ،       ها فار  و  أخ
                                                 خته راةب والصريرية هواا  يف ال ردب ينقل هلما ةستجنات     ً      راكضًا إىل أ

             سائر أرجداء    يف              ةكب وحنها دل   يف          ً                  اخلبز وأيضًا الطبق املفضل ليس 
                    ً                        ً              الس وديب، يف جنة سادقًا كا  األب يأخهها ة ده دوةدًا يف هدها    
                                                        املشوار، كانت حريصب على أ  تنقل كل ةا كا  يفرحدا دصدحبب  

                             وهنم نفسدا، وترى دقفزهم كل ح                                أديدا إىل إخوهتا الصريار، ترى د ي
                         ً      ً                              تلك الزهرة الصريرية اليت شيئًا فشيئًا ذدلت وتفحدم عودهدا، إال أ    

    طار  ف                      د ن االنتداء ةن وجبب اإل   .                              عطرها ال يزال يثري يف السكو  جلبب
                                                        يف املنزل حت  إخوهتا على اخلرو  هبم ةع ةن كا  عننها ةن النساء 

            ً           أ  جينوا ةكانًا هلم وسدط                                    إىل داحات احلرم املكي الرحبب على أةل 
                                                       اجلموع الريفرية القادةب ةن كل حنب وصوب دأرجداء امل مدورة   
                                                     حلضور خطبب اجلم ب وتأديب الصالة. يف الريالف اجلوي ل رض وعلى 
                                                            الكوك  )داعش( تلك اهلالب السوداء املت اةنة فوق الك بب ترفدرف  

      ال أنه                                  ً       ً         ً    فوق ةآذ  عاصمتدا رايات اإلسالم: ظلمًا، واورًا، وعنوانًا، إ
             ً                                           كا  هناك ةؤخرًا ةن قاوم هها االدعاء فقن ثارت د ض األصدوات  
                                                          املناهضب والرافضب يف ثالثب ةساجن دريف الرقب خالل خطبب اجلم دب  

                                                 سكات ةطلقيدا دالقوة، حاجزين دف لددم ذاك تدهكرة    إ           قبل أ  يتم 
                                                         اخلرو  ةن الننيا على وجه السرعب، كانت جاذديب ذلك الكوكد   

                                             رض تستقط  املقاتل  ةندا دإثارة ةا دأرواحدم ةن                 املضادة جلاذديب األ
                                                       ح  للقتل والبطش والت طش للسلطب الوحشيب اليت أرعبت نصدف  
                     ً                                             السكا  الهين دقوا قصرًا دو  إرادهتم يف تلك التردب الفراتيب السدوداء  
                                                              واليت يبنو أهنا قن اختارت أ  ت اكس قوان  الكو  وقوان  الطبي دب  

               وت اليم اإلسالم.
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                                                     أدو ضيريم خالل ههه الفترة املنصرةب ةن حياته د ن تأديدب    د    ّ ت ّو
                                                                 صالة اجلم ب أ  ينعو رفاقه الهين يتوقو  لتناول الثرين يف داره: أددا  
                                                             عبناهلل التونسي وأدا عبينة الفرنسي وأدا سلما  اجلورجي وكهلك أدا 

                 كا  يطبخ اللحدم        بدي،                                    حفص التركمانستاين وأدا عبن الرمحن اللي
ٌ                          واليوم كا  هناك ضيٌف جنين هدو أددو دجاندب                    دطريقته اخلاصب،                   

            والهي سأله:         القصيمي
                                                    داهلل يا أخي أين ت لمت هها الطبخ الرائع؟ هل كنتم كهلك  -

                     ً  مو  يف در ال راق سادقًا؟  ّ ختّي
 

                                                        يبتسم احلمزة ويتهكر أيام السكن اجلاة ي اجلميلب يف ال اصدمب  
              احلبيبب دريناد.

                      راةب وإخوهتا ليخرجدوا                                      د ن استيقاظدا يف الساعب احملندة تتجدز
                                                         وجنهتم إىل شاطئ )احبر( السياحي وكا  هلم فيه شاليه جيتمع فيده  
   ً                                                            عادًة دقيب أفراد عائلتدا الكبرية ةن عمات وأعمام دأوالدهم وأاواجدم 
                                                      هنايب كل أسبوع، ةندم ةن كا  يسكن جنة وةندم ةدن يسدكن   
   .             ً                                       ً   الطائف وأحيانًا يف ةوسم ال طالت حيضر ةن يقطن الرياض أيضداً 
ّ            تستمتع كثريًا دصحبب قريباهتا الاليت دسندا تتجاذب ة ددّن أطدراف                                         ً          
ٍ         احلني  وتسر د ضدن ةا تتمىن يف احلياة ويسمر  على أحلاٍ  خليجيب                                                 
           ً                                             ال ختلو أحيانًا ةن عروض الرقص أو ال ب  اإللكتروين ةع أحدنهم  

         ً                                  كانت دائمًا حت  أ  ختطو لوحنها حافيب القدنة      .          دقصن الضحك
                                            م البحر، تسأله وجياوهبا على عجل دأةواجه الديت                 على الساحل: تكل

                                                              هتجم عليدا وعننةا يسكت تأتيدا الرياح فتنثر أةوا  شد رها علدى   
                                                           وجددا وعلى داقي ةفاتندا، متسك دش رها الطويل املسدنل وتلفده   
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    ددي                                                      ٌ    دينها مث ت ين نثره يف اهلواء إىل أ  يرتن خلفدا وكأين هبا ةدٌر عر
                                إال أهنا عننةا حي  الصبح ترجدع إىل                              أديض د زته ومجاله وعنفوانه،

                   حياول صنرها التجاوب    ،                                       عادهتا القنميب يف االكتفاء دالنظر دو  تفاعل
                          ً                               ةع حركب املن واجلزر فيمتلئ مهًا إىل أ  تفرغه أصدوات األةدوا    
                                                            املتكسرة عنن أصاد دا الريارقب يف الرةل، وقن نشرت صورة قدنةيدا  

                 ً  رى على الرةل أيضًا.                                   هكها على صفحتدا وكتبت امسدا دصورة أخ
ً                           أثناء جتوله يف اليوم التاز راجداًل درفقدب أحدن رجالده و        ذ  إ                            

ٍ                                                      دشيٍخ كبري يتشفع ده وأمحن يقول ملا ال تهه  إىل ديدوا  املظدامل       
      عماه؟   يا

                              يسم و  ةنكم أةدا أندا فدال،       ،                      يا ادين ال يأهبو  مبا أقول -
                        ساعنين ألخر  ادين ةن السجن     ..            أرجوك يا أةري    ..     أرجوك
  ،                                              ً أخهته دوريب احلسبب ةنه أسبوع  وال ن رف عنه شيئًا    فقن 
    ...                أةه تبكي ليل هنار و
 

          يقول خبجل:
   ً     ً                                          حسنًا حسنًا يا عماه سأذه  اآل  ةن أجله، ةا امسه وةاذا  -

      ي مل؟
                                                   إنه يبيع السو  على قارعب الطريق وميسح اجا  السيارات  -

           ً                                       الواقفب طم ًا دفتات النقود، حاولت أ  أصل إىل جنداب  
                لكنين مل أستطع.     الواز

 
ِ       )واهلِل صنقت(   :                         خر  دزفريه ةا مل يستطع قوله أ    .  
  .                                أدشر سأخرجه إ  مل تثبت عليه إدانب -
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                جربت لسانه تكرار  أ ّ                                وّدع الرجل دبشاشب أثلجت صنر حمنثب و
                                                           النعاء له، كا  وهو ميشي د  النا  يواع االدتساةب على الوجدوه  

                    فزعب ويالطف األطفدال                                           ال ادسب البائسب ويفشي السالم على ال يو  ال
                                             ويقبل الصريار ةندم واليوم سأل أحنهم وهو حيمله:

                                                   ةاذا ترين يا دطل؟ أتريدن قط دب شدوكوال أم كديس      -
      حلوى؟

  .                  أرين كرة، أرين كرة -
                                                 سكت محزة دو  أ  ينطق دشيء، كاندت قدنةاه وعصداه    
                                                          دالتناوب حتادثا  األرض وتشكوا  هلا ةا ة  صنره وأثقل كاهلده،  

                                              هي ااره قبل قليل شباب د ضدم هتمته التنخ  فقدط              ففي السجن ال
           دتجدارة        ةنان       فكانوا      و                                   أو عنم احلضور يف صالة اجلماعب أةا الباق

                                                           اخلمور واحلبوب املخنرة، كا  يكره نظراهتم اخلائفب ومتلدق احليداة   
                ً                                        دتوسلدم إياه أيضًا، ل سف د ضدم عقودته اإلعنام كالهي حضدر  

                                    حب ال اةب ةع النا ، على الرغم ةن أ                             ساعب تنفيهه قبل قليل يف السا
       ً                                      ره يوةيًا مبنينته األم )كركوك( إال أنده مل يكدن                   ّ شوارع املنينب تهّك

             كدا  يدتمىن      .                              خراجه وامل تقل  خار  حنود السجن إ    ً      س ينًا ةنه 
                     ً                                      املوت على أ  يرجع حليفًا ملن كا  السب  املباشر يف قتلده ألديده   

                          الشدرعيب عليده واهتاةده                                         دكلتا ينيه، لكن د ن إقاةب جلسب احملكمب 
                                              ً            دتفكيك وخيانب اخلليب اليت كا  ي مل ةن ضمندا سادقًا يف املوصدل  
        ً                                                       صار لزاةًا عليه أ  يثبت دراءته دال مل وحترير رقبته ةن الرجل األول 

                                   الهي اكاه دنيل حسن ظنه على النوام.
                                                        راةب مل يكن أكرب مهدا أ  تنال الرضى قنر اهتماةددا الظفدر   

                                         دي األعمام إال أ  سن إخوهتا الصريار كا  يؤجل                   دتركب أديدا ةن أيا
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                                                       توايع احلصص ويسدم حس  ظندا يف استدالك الثروة أكثر، سدأهلا  
                                        عمدا األكرب أثناء اجللسب الصباحيب لل ائلب:

                                      يش تبريي د ن التخر : نزوجك وإال تكملدي   أ           ريوم حبيبيت  -
  .                              النراسب يف اخلار ؟ )دلدجب احلجاا(

 
ٍ              سكتت لثواٍ  ة نودة طار ف          ً                       ؤادها فرحًا للسؤال الدهي حيثددا            

                                                             للحاق دقلبدا الهي أد ن عنددا إىل كندنا )فيصدل( حبددا األول     
                                                           واألوحن، ظن السائل أهنا خجلب على أ  تصارحه داختيدار الشدطر   
                                                          األول ةن السؤال لكن ذاهتا أرج ت إىل عينيدا سوادمها ال ميق وهي 

                     ت لن صراحتدا للجميع:
  !        ق لصحادو                           ال هادي وال ديك، أدريى ي ود احل -
 

                                                    أدهشت ههه الكلمات مجيع احلاضرين ورمبا مجي دم اتفقوا على 
                        لوقاحتك" دطريقب ت اطيدا                                   كالم اوجب عمدا وهي حتن  نفسدا: "يا

              ةع ذلك املزاح.
               أعماةك ةدنود      .            دنت دال دشكلك   يا                 صاحت اجلنة: اسكيت

                                                      حاهلم دالشوغل ةن شا  ة ؟ هاه كلو خلاطر عيونكوم، كول ديك 
                              أدوكي دإدارة الشركب وأنيت ت ريف      سروة                ومها حمافنين على          السنوات

  .                                                كويس ص ودب املومهب دي والبلن ةليانه دشركات املقاوالت
                                                       د نها ساد الربود الصباحي دقيب أنشطب اليوم األخري يف املرسى.

               رجع إىل املندزل     .                                       كما ساد الفتور ذاته روح أدو ضيريم الكسلى
                            قرأ د ض الكت  اإللكترونيب إىل     ً                         داكرًا وفتح جداا احلاسوب وراح ي

                                                         أ  أصاده امللل، د ن تصفح املشاركات كلدا ل صنقاء املضداف  يف  
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                                                        الفيس دوك خطرت له فكرة دالبح  عن ة ارفه وأخده يفدتش يف   
                                                             الهاكرة عن أمساء رفقاء النراسب سواء األوليب يف كركوك أو اجلاة يب 

       تفحدص     .      ء يهكر                                            يف دريناد أم التطبيقيب يف ةوسكو لكنه مل يوفق دشي
                      ً                    ةنشوره الهي تركه صباحًا قبل أ  يريادر وكا :

             حزن  صموت...
     متوت،             بأن أمنية        الرضاء               والصمت  ال يعين 
                  وبأن أياما  تفوت،

      احلياة                       َّ وبأن رحيا  من ع فن  مسَّ
                          فأصبحت ومجيع ما فيها مقيت!

 "صالح عبد الصبور"
 

       ب فيدا                                                   تندر ة اين ةنشوراته السادقب كلدا وقن كانت جينة ةنوع
      دددي                             دناع عقلي فه ألعالم األدب ال ر إ                   ر  ثقايف واضح ودصمب  إ

   ب                         إىل ذائقب األصدنقاء اخلمسد                                َ واإلسالةي، لكندا مبجموعدا مل ترَق
                   عجاد  فقط! قال وهو  إ                            كلدم ومل حتصل دنورها إال على         والسب 

            حين  الشاشب:
                                                   ةا دالكم مل ت ن تريريكم النصوص األدديب وتريريكم أكثدر   -

       عدرب؟       يدا              ةاذا حل دكم   ؟                    نم والطائفيب واالحننار        ثقافب ال
ٌ       غريٌ  أةركم      تده                 ّ لكتروين ص لوك وّل إ               عننةا يضع ناشط    !   

                      ظدارها لل امل تتدافتو   إ                               النولب اإلسالةيب نشر ةقاطع أرادت 
                                                داآلالف للتفاعل وكأنه دهلك يط مكم اخلبز الهي ندزع  

                     ً      ةلحه يف دلنانكم، تبًا لكم.
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               يف صدنري حدز          واهلل يا
 

               يف عدديين دةددوع       يددا   واهلل 
                        كندا عطايدا ةدن ةدز     

 
                       وكنه دقايا ةدن خشدوع   

            حساسدي وا            لو كدا  إل  
 

ّ    هتّشدد                    مت ةندده الضددلوع 
   

 
                                                   وض ت تلك األديات ونزلت تصا  اجلنة د ن كميدب الدربود   
                                                             الهي ساد جو البارحب مث رج ت إىل الريرفب لتقود املركبب الفضدائيب  

                   حدناثياهتا دسدرعب    إ       تنقلدا    ،                                    دأواةر جنينة تكتبدا على لوحب املفاتيح
           وةن جمرة إىل    ،                وةن كوك  إىل كوك    ،                   الضوء ةن شخص إىل آخر

ّ    أ  دامهدا وقت نوةدا امل تاد ظدرًا وغّطد       ...،      جمرة إىل           ت دسدبات                               ً    
      عميق.

                                                       كانت السنادل الههبيب متن عنقدا على طول الطريق الواصل د  
         الحو  على                                                    الرقب ودير الزور حتمل احلبوب الناضجب واليت ينتظرها الف

                                                            أحر ةن اجلمر ةنه أشدر عنة، قاطع ذلك املنظر الهي اةتز  ةع ارقب 
   ،                        أدو ضيريم إىل اجلدب األخدرى    يا     نظر ا          وهو يقول:    ً ًا            السماء ة تصم

                         د ن وصوهلم إىل ةقر الدواز     .                                 السح  النخانيب قن لوثت مساء املنينب
    قشب                                                         وتباحثه ةع املسؤول  هناك حول األوضاع السائنة يف املنينب وةنا

                    ً  انطلقوا ةرة أخرى عصرًا    ،                                       أحوال األقضيب والنواحي والقرى التاد ب هلا
                              ساد املركبب الصمت وعادت نفسده     .                            عائنين داجتاه ال اصمب )الرقب(

    واهلل    :                                            ً كل ةا كانت تراه خالل األيام املاضيب، جاوهبا أخريًا   عن      حتنثه 
ِ                                                     صنقِت أ  ههه البقاع مبحصوهلا ودخندا ودشدرة رجاهلدا تشدبه        

                                                ه ةىت أحترر ةن هها القين؟ وكيف أصل إىل ذلك ال قدن   آ  ،      كركوك
                                           الهي سجنين هنا؟ وأين املسري د ن جدنم إىل جدنم؟
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               يف املتجر أعجبته    ً ًا                   ً                      دينما هو ةستلق  ةساًء ي ب  هباتفه وجن درناجم
                                  رسال رسالب إىل أشخاص جمددول  د دن    إ         ً           فكرته كثريًا تتحن  عن 
َ            افتراضي، شرَع يف حتميلده               لقائدا يف حبر إ                      وض دا يف قنينب اجاجيب و            

    ً                                                         وفورًا أخهت أصاد ه تتمر  على الكتادب فيه، ةاذا أكت ؟ أنقدهوين  
                            ً       أرين اخلرو  ةن هنا؟ هدده حسنًا سنرى:

 

 يف أحد األيام املأساوية

 فقدت نصفي اآلخر

 نزلت إىل الشيطان

 ألوقع معه عقد األبدية

 كان له ما أراد ومل أعلم

 إنه يعيش غربته األزلية

ّ   فحو ل   نصفي الباقي كما طلبت  

 لكن بقوانينه الرجعية

 زور به كل ليلة معشوق ي الراقدة هناكأل

 يف قربها يف إحدى قرى

 مشال العراق العربية

 ت بعد مخس سنواتوصح

 وإذ بالطني األسود احملترق

 طعمه بفمي ويغطي حىت

 تلك مالحمي الطفولية

 صرخت يف حبر النسيان

 أنقذوين إين أغرق
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 زول ليس يلوأستمر يف الن

 من أحد يساعدين على اخلروج

               فكثريا  هي حااليت

 السود امللعونة الشيطانية

 واليوم أرى نفسي
                تنني  بسبعة رؤوس

 أنفخ النار على من حويل

 وأقطع احلبال املمدودة

 واستمر بالنزول إىل قدري احملتوم

 وهو الغربة األبديةال أ

 سألتين فتاة يف أحد األيام

 ب من جديد؟ملاذا ال جترب أن حت

 جاوبتها:

 أستطيع ألن يومي ليس كله يلال 

 نصفي إنسان والنصف اآلخر يتغري كل ليلة

                       واختاري أنت  من بني مجيع

 األشكال غري اإلنسانية

 أوقات أحتول إىل طائر أخذك

                      بعيدا  إىل حيث السعادة

 ومرات كثرية حتولت إىل سحلية

 تلعق حىت قدميها من شدة

 تجهميةالرمزية والنرجسية وال

                                   ويف أيام  سرمدية أصبح أرنبا  لطيفا 
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 ة                       يهديك  أعز ما لديه، جزر

 حيملها بني أصابعه الوردية

                                 وأخرى أصبح قائدا  للجن وأمحل معويل

                                       ألشعل به نار الفتنة  يف كل البالد الشرقية

                                 فابتعدي عين ألين يف أحد األيام سافرت 

 مع گلگامش ألفتش عن عشبة احلياة األبدية

 نيليس لتول

                   ألهنا رحلت بعيدا  عين

 ولكن لنفسي لتستمر يف حبها

 أن تفىن البشريةإىل 

 لقد جنحت أيها الشيطان فحولتين

 من حال ي الطبيعية

 أنا )محزة( إىل مجيع أشكالك

 ال ي تدعو هبا إىل ترك العبودية

 وتدعو الناس إىل التحرر حىت من اإلنسانية

 تبعوك وحترروا من أجسادهم

 لكن إىل أين؟

 ىل النار ال ي سجرت أرواحهم فيها هناكإ

                 لقالدة علقت كثريا              وأصبحت خياال 

 على عنق حمبوب ي الراحلة

 إىل حياة الربزخ وبعدها بعون اهلل

 إىل اجلنة األبدية

 ياك؟إ                           تبا  لك كيف سأختلص من عقدي و
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 ليهإصل أكيف أحرقه و

 وهو بني يديك النارية

 ته الفضيةآ                    ضحك عاليا  وأعطاين مر

 نفسي ال ي أصبحت هي األخرى ألرى

                                   بني نصفها البشري والنصف اآلخر ناريا 

 ألصيح لكن بعد فوات األوان

 وأقول أنا
 ابن الشيطان

 "نوريخ"

 
                                                    وألقى الزجاجب يف البحر على أةل أ  تصل إىل شداطئ غدري   
                                              ّ             شاطئ األحزا  هها، وةا هي إال دقائق ة نودة وإذ درّد على رسالته 

ً  ةداًل                                ا كانت: أي هراء تتكلم عنه؟ أنت                      داللريب الصينيب وترمجتد        ةا هها   
        اجلنو !!

                                                     على اجلان  اآلخر ةن ال امل خرجت راةب ةع رفيقاهتا إىل املول 
                      حن املقاهي األجنبيب اليت    يف أ                                 لشراء د ض املالدس املستوردة والتسكع 
          ا االدوا   ة                الشباب يف اململكب    .                             أصبحت ةن أدرا مسات ال امل اجلنين

                                         دقصاصات الورق املتراشقب ةن هنا إىل هنداك،                      يزعجو  البنات فيدا
                                                              انتبدت راةب إىل حقيبتدا وهي التزال واقفه أةام الكاشري وقن ةلئدت  
     ً                                                         أرقاةًا هلواتف رةتدا كلدا د ن أ  ةزقتدا وهي تبتسم ةن خلف النقاب 

      ه أرض  ا                             الهي ت ود ةنه أ  وطدأت قدنة      بدي     األجن         حملاس  احملل 
                        لرطودب يف ليل جنة قن كست                                  الس وديب رييب تلك الظاهرة، كانت ا

                                         النافورة ال مالقب املشينة قبالدب الشداطئ      ا              حتاول اختراقد يت        مساءها ال
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                                               راةب ال تقنر على فراق جنة وكيف ذلك وقن أصرت على    .     اجلميل
                                                            أ  تكمل دراستدا اجلاة يب هناك درفقب صنيقاهتا صنيقات الطفولدب  

  .                                               وصنيقدا األكرب البحر دكل أسراره وةكنوناته النفينب
                                                        د ن انقضاء ال طلب الردي يب عادت راةب إىل قاعات احملاضدرات  
                                                            واملشي يف املمرات اليت اينتدا لوحاهتا وصنيقاهتا الفنانات، فددي مل  
                                                           تتوقف عن ةزاولب هوايتدا ةنه الصرير واليوم قن شاركن يف ة درض  
                                                           أقاةته عمادة اجلاة ب لتكرمي ذلك الفن ود ض املشريوالت النسديجيب  

                      ً                       حنى تقاناهتا القنميب أخريًا، وضد ت صدورة علدى                واليت أتقنت إ
                 صفحتدا وقن كتبت:

                             اجلروح اللي جتيدك ةدن صدنيق   

 
 

                             تهحبك أكثر ةدن جدرح ال دنو    

                              كندددا الشددكه يف حلظددب شددديق 

 
 

                              وكندا املريدزل يف قلد  السدنو    

 
 

 "من أعمايل اليدوية"

 

                                                            يف اليوم التاز دينما هو يتجول يف شوارع الرقب انتبه إىل ظداهرة  
                       تلك املشكلب يف ضمريه، ذه     .                              خهة دالنمو وقن وصلت اليوم حنها آ

                                         ً                 إىل الواز وطرح ةا رآه حللدا إال أنه كا  عاجزًا عن حل ةشدكلته  
                                                        الكربى اليت أرقته وج لته يف األيام األخرية كثري الصدمت ةشدتت   
                                                             الههن دارد الطباع يقضي عقله أغل  فترة نشاطه يف املساء وهو يبحر 

                                   حياول صين أي شيء صا  ل كل يبقيه على    .        امل لوةات            دقارده يف حبر 
                                                            قين احلياة ويطيل أةله يف الوصول إىل واحب خضراء تندي كل آالةه إال 
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                                                  ً         أ  رجاءه الوحين يف هها اجلحيم يبنو ةستحيل احلنو  قريبًا ةدمدا  
                                                           كانت الطريقب وةدما كا  حجم التضحيات املبهولب لهلك، فب ن قطع 

                                      ةن ةزاولب ةدن كانت توفر هلدم احلاجدات                         أرااق الطبقب امل نوةب
                                                           األساسيب لل يش كا  احلل الوحين أةام أدو ضيريم للحن ةن ظداهرة  

                              غاثي، لكن رفض طلبده ودشدنة،                                 التسول املترتبب هو دعم املطبخ اإل
                     ةن قبل دكتور صدينالين     ، م    4433                               فاملطبخ اإلغاثي تأسس أوائل ال ام 

                        ب كل يوم د ن مجع اهلبات                                      حملي يواع الط ام على طوادري البطو  اجلائ
                                                     ةن السكا  املقتنرين وةن أدناء املنينب املريترد  يف اخلليج.

                      ً                             ً      د ن الفراغ ةن عمله هنارًا ود ن الزيارات االجتماعيدب ةسداًء   
                                      ً                  يتوقف يوم محزة يف حمطته األخرية )البيت( دوةًا، يقضدي سداعات   
ً                  خلوته يف تصفح جملن حياته الكبري، يقف طوياًل عندن الصدفحات                                         

                                            ً               ملشب ب دالس ادة ويقل  اخلاليب ةندا على عجل خوفًا ةن تهكر كدل   ا
                                                         ةا يسكن نفسه ةن أمل وغصب وننم، دينما هدو يطدالع صدفحات    
                                                          األصنقاء يف الفيس دوك استوقفه ةنشور أسطوري عن خرافب يونانيب 

                   ةاجنب وض دا أحنهم:
                                                    "دتحريض ةن أةه األرض قتل كرونو  والنه أورانو  داملنجل 

                       ً                              ت أخربه دنبوءة ةقتله أيضًا على ين أحن أدنائده، فقدام             وقبل أ  ميو
  .      ً          ع واحنًا تلو آخر"                         ّ كرونو  دادتالع أدنائه الرّض

 
                           ً                            أذادت تلك القصب عيين محزة دكاًء وحسرة د ن ةا رأى أنه يقرأ 
                                                               عن نفسه دقتله ألديه ومبناداته على ادنته واوجته قبل أ  يقتلن، ضرب 

                      ج لت حول جسنه حلقدات                               ً       رأسه دتكرار دكلتا ينيه نادةًا وروحه
                                                           حز  يراهن ةن د ين ةن ينظر إىل احل د ن ادت اده وتنحيده عدن   
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       الشمس.
                                                     راةب )الزهرة( رغم قرهبا ةن مشس األرض )ةكدب( إال أهندا مل   
                                                       تستطع االحتفاظ دقمرها فيصل )عطارد( الهي استطاع اإلفالت ةن 
                 ً       ً          ً                           ةنارها ليكو  كوكبًا ةتفردًا نراه جليًا يف السدماء فدوق القطد     
                                                  ٌ        الشماز، كانت األيام كل ةا متر عليدا وهي ال تزال ةتمسكٌب مبكاهنا 
                                                       على األرض تزين حرارة سطحدا، فدي الكوك  الوحين الهي ينور 
                                                    حول نفسه ةن الشرق إىل الريرب عكس مجيع كواكد  اجملموعدب   

                                                  ةن يراها ةن د ين يقول إ  األقمار األخدرى هدي ةدن       .       الشمسيب
                             مل ي لم أ  الثق  األسود الدهي     .                         تصطنم هبا وتتكسر على سطحدا

                                                           يقع أعلى فخهها األيسر قن أكل روحدا ةنه الطفولدب، فحرارهتدا   
ٌ      ُ        ُ      ٍ      ٍ                  الناخليب اليوم جحيٌم قن ُغلفت شواظُه دقشرٍة هادئٍب دداردة د دنةا                      
                              ً                         أكلت أجسام األقمار اليت جتنبت دوةًا االصطنام هبا، كانت كمدا  

           لشمس علدى                                                الزهرة تريري ةوض دا داستمرار يف السماء تشرق قبل ا
                                                ً          األرض وتودعدا د ن الريروب لترتفع إىل كبن السماء جمندًا وحتداول  

                                 ش اعاهتا املستمرة اليت ال نزال نراها  إ                           اجتهاب قمر األرض إىل ةنارها د
                            كل ليلب ةن ذلك النجم األفاك.

     حلايل:
                                        هو شخص لطيف اعتدت اجللوس معه بكل أعيادي،

                      حلايل هو من أعز أصدقائي
     حايل"   يا         بريث داي    بـي    "ها
                           اليوم عيد ميالدي ما يف مربوك؟   5 /  72

                                                      كيك ي حا تبقى متل ما هي يف الصورة مـا حـدا يـزورين:   
  حياكم     .  
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          بعد قليل:
                ت  اليوم باكرا وصح

 بعد ليلة صاخبة

 من أيام العمر اجلميل

         على مهسك 

          وعلى يدك 

                             ال ي داعبت أصابعها كثريا  جبه ي

ّ                   فتحت عيين  ألراك  أخريا  أمامي         

 تلك املالمحإىل اق بصري لقد اشت

 السمراء اخلجولة

 وإىل تلك العيون

 ال ي سكنتين واعتصرت قليب

 ألهنض من فراشي البارد

 وأركض إىل حضنك الدافئ

 أضمك بلهفة ويربد صدري

                                  أخريا ... أخريا  أغمر أنفي حتت عنقك 

                   وأتنفس رائحة جسدك 

                                أصابعي تتحسس إدماهنا حرارة نبضك 

                   لكنك  مل تتكلمي معي

 ملاذا..؟

                         ملاذا هكذا دائما  تفعلني يب

 ملاذا تكتفني باالبتسامة

                    أهي ثقتك  بعشقي لك 
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        أم أنك 

 إىل اآلن عاتبة لتأخري

 اصرخي ال تقفي مكتفية بعناقي

 والنوم على كتفي

                 أنت  دائما  هكذا

 لألسف حىت هنا يف الرقة

      فزعت 

 وقد أيقظين نشيد املدرسة

 القريبة من بي ي

ّ والربد على وجن ي                

 غالق النافذةإ      نسيت  

ّ             أرفع يدي  وأمسح دموعي         

                    ال ي اشتاقت إىل أرضك 

                    هل أنت  سعيدة ألجلي؟

 ؟ملاذا أشتاق إليك حىت بأحالمي

 وأسجل ذكرى هذا اليوم يف دفتري

                   فأنت  الشيء الوحيد

 الذي أردته وفقدته... بشدة

                 نعم أنا من بعدك 

                   ال أرى نساء  من حويل

                  فاألنوثة ق تلت معك

           ل ذهب معك واجلما

 والرشاقة مل تعد موجودة بأي شيء
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                      فكل أيامي دونك  رتيبة

 مملة ال تستطيع اجلري

 ياوال حىت قدم

                     أرجوك  أرجوك ... كفى

 توقفي عن زياريت

 هنا بني أضلعيبـي ألن قل

 إىل اآلن يثري جلبة

                 وأردت  هلذا الصدر

 قام ي هناإبعد سفري و

 أن يعيش بسالم

 أن يعيش بسالم
 "نوريخ"

 
                  ألقاها يف البحر... و

                                                      كا  كل ليلب ينتظر األحالم ليدرب ةن واق ه، وعلى أةدل أ   
ٍ      جتني إحنى جناويه اليوةيب دردٍّ ةن أنس أو جا  أو حدىت خملدوٍق                            ٍّ                          
                                                        فضائي خيفف غردته إىل ح  ال ودة إىل أرض الوطن، دخلت راةب إىل 
  ط                                                             الربناةج مث أتتدا رسالب ةن "نوريخ" لكندا مل ترد عليدا، اكتفت فق

                                                           حبفظدا على اهلاتف، أحزهنا ةا قرأت وقالت يف نفسدا: أة قول أنه ال 
                                                             يزال هناك رجال أوفياء يف ههه الننيا؟ تأثرت هبا حبكم والدهتا يف در  
                                                          النلو الهي ميلي عليدا ةا سكبه أورانو  يف هنر الفضول والتحني.

      ِ                              ةرافقيِه امل جب  دده وكدا  أكثدرهم         األةري     حال     َ        انتبَه لتبنل 
                          م( الهي لطاملا تريىن دصفاته.     )ة تص
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             السالم عليكم. -
              وعليكم السالم. -

                                  وانطلقت السيارة إىل غايتدا دصمت...
                                        أدو ضيريم؟ هل هنالك شيء؟ مل أعتدن صدمتك      يا       ةا دك -

  .                  األخري )ة تصم يكلمه(
                                     اله.... ال شيء إهنا ضريوط ال مل امل تادة. -
                                        لكين الحظت سرحانك الطويل يف الفترة املاضيب؟ -
 

                                                    مث ميااحه ة تصم: اليوم سأقول لزوجيت أم ةنصور أ  تبحد   
            لك عن اوجب.

ً    ال ال.... إياك أ  تف ل )وقن فر  عن كرب صنره قلدياًل   -                                              
  .     تالشت(         سرعا  ةا          دادتساةب 

 
             تدرى ةداذا      يا                                     ويرجع محزة إىل صمته الطويل وحين  نفسه:

                                                        هناك؟ وهو ميسح حليته، هل عاد )احلا  دكر( ةن ةدمته أم ةاذا؟
             ةكا  االجتماع    إىل                                     ل يسأل نفسه طوال الطريق إىل أ  وصلوا  ظ

  .             الصباحي املبكر
                             السالم عليكم ورمحب اهلل ودركاته. -
                              وعليكم السالم ورمحب اهلل ودركاته. -
 

                                                 ود ن عناق حار ةع اإلخوة أعضاء جملس الشورى، جلس على 
  .                   كرسيه املخصص للتناول

            أةري املؤةن ؟   يا          ً قال: خريًا
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                       البارحب ويف ساعب ةتأخرة    .      كل اخلري   ،        أدا ضيريم   يا        كل اخلري -
  .             دمب ةن ال راق ة                       ةن الليل وردتين ة لوةات 

          عراق( وهو    يا     ددي أ   يا                               ال راق؟ )ياه كم اشتقت إىل أرضك -
  .        حين  نفسه

                                                خبصوص إخوانكم امل تقل  يف ةنينب املوصل تقول امل لوةب  -
     سجو                                                إنه د ن عشرة أيام سيتم نقل اإلخوا  اجملاهنين إىل

                                                    ةن  الرافضب الكفرة وقن يبينوهنم عن دكرة أدديدم إ  مل  
  !                       نتحرك لنجنهتم يف أسرع وقت

 
                         ً                     رج ت روح محزة إىل جسنه جمدندًا واستنشدط صدوته    

      أكثر:
            أةري املؤةن ؟   يا             هل وض ت خطب -
                                               ن م، وها هي النسخ د  أينيكم، تصفحوها. ههه اخلطب  -

             شق األول ةدن                                      وض تدا قبل عام ةن اآل  د نةا نفهنا ال
                                                  ً  استراتيجيب حترير السجو  ال راقيب، وتشري امل لوةات أيضًا 
                                     ً            إىل أ  ة نويات اجليش ال راقي ةتراج ب جنًا ههه األيام 
                                              وهي يف أدىن ةؤشر هلا ةنه هجوةنا املبارك على سدجن  
                                                 أدو غري ، إضافب إىل أ  إخواننا يف املوصل قن شدندوا  

           األحدرى أ                                       رةيدم وهم يف ذروة اإلميا  وأنا أرى ةن
                                              نتقنم يف هها التوقيت ودشكل سري وسريع وةباغدت،  

             ةاذا تقولو ؟
                  قن يفتح اهلل علينا؟ -
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               دكر البريدنادي      ددي                              أدىل دنلوه ومحزة صاةت ينظر إىل أ     ٌّ وكلٌّ
  .          أةري املؤةن 

  !     علينا   ْ ْر                        ِ أدو ضيريم؟ أعطنا رأيك، أِش   يا           ةاذا هناك -
           أرى أفضل                                         ةا تفضلتم ده واألخوة هو ع  الصواب، وأنا ال -

                                                      ةن إنقاذ اجملاهنين إخواننا لين موا ة نا يف رددوع دولدب   
                                        اإلسالم هنا ديننا وةن ينري قن نتوسع هناك.

  .     أحسنت -
 

                                                      كانت أقنام محزة ترين أ  تطري ده إىل خار  املبىن ةدن شدنة   
                                                           الفرح يرين أ  يزف خرب رجوعه لل راق إىل كل الننيا، أةسك هاتفه 

                 ، مث رفع عينيه عن message in a bottle     دولب                      فتح درناةج احملادثات اجمل
                                                          شاشب اهلاتف وانتبه إىل )أمحن( الهي كا  خيتلس النظر إىل شاشته مث 

  :                                                 عن عمن د ن تردد قليل كت  أةاةه حني  رسول اهلل حممن

  .                       "تبسمك يف وجه أخيك صدقة"
 صدق رسول اهلل

 
      جدل.                        ً                         مث تبسم يف وجه أمحن ةبادرًا والهي أعادها دشيء ةن اخل

                                                            أرجع عينيه إىل شاشب اجلوال ودلمسب سري ب عليدا دسبادته رةى تلك 
                            الزجاجب يف عمق البحر الريري .

                                                      طوال ذلك الندار واالدتساةب مل تفارق حميا احلمزة وال روحده  
                                  ً                         احلاضرة دشنة يف صوته الهي أفرح ة تصمًا وداقي أفراد دوريته اليت 

               و يدتف: "لقدن                                         كانت أصواهتا تتفق ةع صوت ة تصم يف صنره وه
  .                  عاد أةرينا" لقن عاد
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           كدا  هدو     «                أدا ضيريم الشمري »                           مل ي لم أدو دكر البرينادي أ  
                                                     اآلخر يرت  خلطب ةنه خروجه ةن السجن واخنراطه يف سجنه األكرب 

                                ة دم، ن م لقن حانت ساعب الصفر!!
ِ                       هلل إجادايت كويسب، أنِت كيفك ةاةا وكيف حالك؟       احلمن -                   

           صارت أحسن؟                         كيف صحتك؟ كيفدا تيتا هلق 
                               ةو، أي طالل وفار  وةالك وهدواا      يا               ةشتاقب لك كتري -

  .                  ةو ناقصنا إال شوفتك   ،                كلدم يبوسو  أينك
             ريت دقنر أجي    يا                                  يه داقي ز ثال  اةتحانات واخبلص، آه إ -

  .                             ّ عطلب الصيفيب، واهلل اشتقت لسورّيا   ى  عل
   ى                                              ن م أي واهلل، اهلل يكو  د ونو  ةساك ، دنشوفدم علد  -

  .                                كل يوم، أي واهلل ة ترين هل ش        تلفزيو  ال
ّ                                             أةّي: كيف األوضاع عنكو ؟ أها، احلمدن هلل، اهلل يدنمي    -   

                                                 األةا ، واألحزاب الكرديب ال يكو  يضايقوكو ألنكدو 
     عرب؟

                                                هلل، ديبقوا أحسن ةن النظام الرافضي، ههول أخوالنا،       احلمن -
                                         آآآه أديش ةشتاقب لك واهلل ةا دتكفي االتصاالت  آ    أةي    يا    آه
                   سكاي  ديقطش االتصال    ى                         ليوةيب، كل ةا دني شوفك عل ا

                                      ّ            قبل ةا دنقطع اخلط أو نشوفك دتبك  وتبكيّنا ة ك: يس ن 
  .     ديريك   يا      أرضك

                        نترينا مبصيف ع  ديدوار؟     ددي                        أةي تتهكري يوم كنا ةع أ -
                                  وكيف سرق خاز سليما  سيارة البادا؟

                                                      هدده، أي واهلل كا  ةراهق يت لم السواقب، ةنيح ةا صدنةا  -
  .       دشي حيط
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                                                   أوف يا ليت يرجع املاضي، اهلل خيليكي يا أةي ت از؟ ةاةا:  -
ِ    ّ              نرسلك الفيزا على أرديل وتيجي أنِت وسّتي اهلل خيليكدي                                  
                                                قوز أي؟ اهلل كرمي، اهلل كرمي، سلمي عا تيتا وعلى نسوا  

                   الضي ب، يف أةا  اهلل.
 

                                                 اضطج ت على فراشدا تبكي وهي حتتضدن وسدادة أةددا    
                                         سكت دةوعدا وهي تكلمدا، فدي يف أةس احلاجدب                وتشمدا، لقن أة

                                                        هلا حىت أكثر ةن الصريرية هواا ، مث د ن أ  هنأت دخلت إىل الفيس 
                                                   دوك وكتبت على صورة لطفلب سوريب ةصادب ةلفوفب الرأ :

 

 لو ينجرح راسي ويندا  ةا ها 

   ٍ                     عزم  ارعه اهلل دصنري وراسي

 قولو لبشار القهر كا  ةا كا 

 دس ةا ميوت ساسي بأةوت واقف

 

                                                       مث ناةت وةا هي إال دقائق ويشت ل الفيس ددوك دالت ليقدات   
                                                            املؤينة ملا طرحته، دل وت نى ذلك إىل سيل ةن الشتائم حبق الدرئيس  
                                                         السوري ةن قبل أصنقائدا وكا  أغلبدم سوري  وس ودي  وثلب ةن 

                  ةرينيدا ال راقي .
         ، تتيده                                                  كانت ةسؤوليتدا كنجمب السماء اليت ترشدن التدائد   

                                                             الراشنين ةندم حببال ةودهتا، إال أ  تلك النجمب اليت تريري ةوق دا ةن 
                                  ُ                     أقصى الشرق إىل أقصى الريرب ت رف كيف ُتهه  عقول ةتاد يددا  
                                                         الهين يتخبطو  اخلطى يف وحل هواها الزائف وةشاعرها الفياضدب  
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                                                     حنوهم كلن على حنا على وجه اخلصوص، تارة نراهم ميشو  حنوها 
                                            ً    أ  ينركوها فترتفع إىل السماء قبل أ  ختتفي وتدارًة                إىل الشرق دو 

      ُ                                                   أخرى ُتبكيدم وهي ترسل هلم ةع الريياب إشارات ودها ويرجع ةدن  
ً              حي  ةا أنطلق عاشقدا إىل نقطب البنايب ويت ناها قلياًل قبل أ  ختتفي                                                  
  ً                                                          ةرًة أخرى، كانت ترى يف نفسدا تلك الفر  البيضاء ال رديب األصيلب 

ٌ                                   أحٌن على ترويضدا وكانت تدرى يف فيصدل                       الكحيلب اليت مل يقنر   
ً  حصانًا أدهم جاحمًا وننًا وقرينًا وحبيبًا وقاتاًل.       ً       ً       ً     ً          ً     

                                                 صحت فزعب يف الظالم يكاد قلبدا أ  خير  ةن صنرها، هنضت 
                                              ً             وهي حتاول ةن ه ةن ذلك دكلتا ينيدا، دلت ريقدا ةداًء درشدفات   
ّ         املقطوع يف الصحراء على أةل أ  ت ين روحدا إىل احليداة، أّرقددا                                                      
                                                         الكادو  الهي مل ينفك عن ايارهتا ةنه احلاد  قبل مخسب أعدوام.  
                                                     وض ت كفيدا على وجددا وهي حتاول أ  هتنئ ةن روعدا دقيدت  
ً                                                  جالسب قلياًل يف الفراش تفكر يف طريقب متنع تلك الكواديس املزعجدب            
            ً                                               ةن ايارهتا ةرًة أخرى فقن جردت مجيع أنواع الرقى دو  فائنة، وإذ 

                                           قاةب لصالة ال شاء. طمأهندا الندناء وأعداد                      دصوت املؤذ  يرفع اإل
                                               ٍ            السكو  إىل نفسدا املنزعجب املضطردب، دخلت لتستحم مباٍء دارد دنيب 
                                                              ترييري ةزاجدا د ن محام االكتئاب الرياض  وفورات الننم القاتلب الديت  

                               تلتدم روحدا كلما صحت ةن النوم.
 

            ً                                      "ةن الص   جنًا أ  يرى اإلنسا  ةن نفسه ةصنر شؤم وشر، 
ٌ        دا كلما حين  ةكروه لقريٍ  حيبُه دو  أ  يكو  لده يدٌن يف       يلوة                   ُ    ٍ                       

      ذلك".
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                    ً                                   رجع محزة إىل النار فرحًا يتفحص أغراضه ةاذا يأخده وةداذا   
                                                           يبقي ةن ذكريات األةس. إنه ال راق، إهنا كلمب احلريب اليت هتف هبا 
                 ً                           ُ                 اةاليه املساج  سادقًا إنه السماء الهي أشتاق دصرُه إىل ة انقتددا،  

                                                       ليت نشأ فيدا أنه اهلواء الهي قن ي ين ةا تبقى ةدن فتدات               إنه التردب ا
                                   روحه إىل ةكاهنا وختضر أوراقه ةن جنين.
                                وكت  يف الفيس دوك د ن غياب أليام:

 
 الشمس أمجل يف بالدي

 من سواها والظالم
 حىت الظالم هناك أمجل

 فهو حيتضن العراق
 واحسرتاه مىت أنام؟

 فأحس أن على الوسادة
 من ليلك الصيفي

 عراق؟ يا فيه عطرك    طال 
 اب"             ّ "بدر شاكر السي 

 
ُ                  ونام على انتصار احلن ، فقريبًا َسينُك أصفاد أسره دقوة!   َ   ً                            

                                                        د ن انتصاف الليل دنأت يف دراسب املادة السادسب اليت سدتخترب  
       ً      ً                                             فيدا غنًا صباحًا ومل ترفع رأسدا عن ةراج ب الكراسات والكت  إال 

                         والوضوء وأداء الصالة دخلت                                 على صوت أذا  الفجر. د ن االغتسال 
                                                            النت ورأت كميب التفاعالت امل تادة على ةنشوراهتا السادقب، شج دا 

ٍ      ذلك على إضافب ةنشوٍر آخر:                    

  .                                    "خار  التريطيب أذاكر........ دعواتكم"
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                                                  وانصرفت إىل خزانب ةالدسدا ختتار ةا ترتنيه هلها اليوم.
        وم يبكي          ً                                       صحا ةرعودًا ك ادته د ن فرحب البارحب لكن ها هو الي

  !    حبرقب
 

  .     بيدا"                                           ّ "فالكواديس رسائل عتاب تأخرت يف الوصول إىل ةسّب
 

ً       ّ كت  حماواًل التخّل                     ر ةزاجه هها الصباح:    ّ ا عّك   ّ ص ّا       
 

                  تأيت إيل  مرة  أخرىال            كفى أرجوك  

 مبنامي وتوقظيين على جرحي

 الذي أحاول أن أغفو عليه

                                 مل أعد ذلك الفىت الذي أحببته يوما 

 تات إنسان                   ها أنا بعد فراقك  ش

             ّ                 انظري إىل كرسي ي الذي مل أبارحه 

 وكيف متشي قدماي

 وأنا يف حبر من األحزان

 وانظري إىل وجهي وشعري وجسدي

 يتذكربـي قد أتعبين قل

 وأنا أريد النسيان

 ارحلي واحبثي عن مالك

 أو يف اجلنة عن إنسان

 حبيب ي مثلهم أصبحت يا فأنا

                            ّ   أليس الفكرة  بأن كل رجل  خو ان؟
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       خراسه إيبكي وال أستطيع بـي قلولكن 

 كل يوم يعلو به احلنني إىل األوطان

 حسبت أنساك بعدما بدلت العراق باألحزان

                                      فأنا خنتك  منذ فقدت  وعيي لتسعني يوما 

                                  وأنت  تعانني هناك من الدم والعدوان

 يف يوم وداعنا وحيي

ّ كيف ترد                      دت بأخذك  يف األحضان؟      

                           وخنتك  قبل قبلها عندما مسحت

 ش الظالم والدخانجلي

 أن حيتلوا بلدي ويزرعوا

                              بدل كل زهرة  فيه متطرف  شيطان

 مل تعلميال     نت  أ                   فأنا دائما  أخونك و

                             حىت عندما كنت  راقدا  يف املشفى

                             أتيت  وزرتين ومعك الورد األبيض

                       أدري ملا أدرت  وجهي عنكال 

 األيامبـي ليتها تعود …   ف أ

 ليكإ    هنض  أألصفع نفسي و

 نتشل مين          وأحتضنك  أل

 كل ضعف وحرمان

                آه كم أنا جبان 

                    ّ  نعم جبان ودائما  خو ان

 ليتك تنظرين بعيون النساء اليوم يل

ّ     فإهن ن يرونك يف عيين  فقط                  
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                              وأنت تستحقني أن أصلب  نفسي لك 

 الوأكتب على جبه ي 

                   لست  شهيد اإلنسانية

                   وإمنا املسيخ  الدجال

                    كل يوم أزحف  يف األرض

 ان                     وأنشر  الفساد يف كل مك

 أضحك مع هذا وأشفي جرح ذاك

 مع ذلك لست بإنسان

         يل يف حبك                      كي ال أنسى أول خيانة 
                                       كنت  كل يوم أقول غدا  أخرج إىل أرض حبك 

 ألصحى وفوقي زبر احلديد أطنان

 ضبان                             فأنت لست يل منذ  كنت  خلف الق 

                                واليوم أقول هلا لك  بفصيح اللسان

 أحببتك أكثر مما أحببتين

       قربك               والربهان أنت  يف

 ها األحزانؤوأنا يف دنيا متل

                        نعم احلقيقة هلا وجه  واحد

 اثنان ال

 رجل يف الدنيا     ك ل 

   ّ  خو ان

   ّ  خو ان

   ّ  خو ان
 "نوريخ"
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          ً                                       ده رةى شيئًا ةن الهي يسكن قلبه إىل البحدر وأكمدل         وكأين
                                                           ترتيبات يوةه األخري هنا قبل أ  يسافر يف رحلته األخرية إىل املدالذ  

         الندائي.
            ً                                هتا ةوفقب كثريًا اليوم، رمبا حا  الوقت املناسد              مل تكن إجادا

                                                           للترويح عن النفس د ن الضريط الكبري يف األيام األخرية، وهدا هدي   
                                                        الفرصب ةؤاتيب حلضور حفل اوا  هنايب األسبوع ألحن األقردداء يف  

                                        ً        كانت حترص على ةرافقب جدنهتا يف املناسدبات دائمدًا       .      الطائف
                        حي  هلا فسحب تقف عنن ةنصب                                  واجللو  دالقرب ةندا إال أهنا كل ةا

             ً  كانت تصفق فرحًا    ؛                                      ال رو  تشاهن نفسدا وهي تزف يف أحن األيام
                         ت ودت ال ائالت الرينيدب يف     .                                   تسادق قريناهتا دطل  أغنيب ترقص عليدا

                                                         الس وديب على أ  ينتجوا داسم ال ريس وال رو  على وجه اخلصوص 
           ل لدنيكور                                               أغنيات يتريىن هبا املطردو  اخلليجيو  املشاهري كمكمد 

                                                           وأجواء حفل الزفاف رغم تكلفب األلبوم املرتف ب واليت قن تصدل يف  
                                                         د ض األحيا  إىل أكثر ةن ةليو  ريال س ودي، يسرح خياهلا هبا إىل 
                                                        ألبوم اواجدا وةن ستختار ةن ةطرديدا املفضل  وكيف ستنخل إىل 

                هكها خيطط أغلد      .                                        قاعب االحتفال على أغنيتدا ةن ةرينيدا األفضل
  .         حيلمن هناك     ذاهتا           ودالطريقب         البنات

                                                    د ن الرجوع إىل البيت ةع اخلطوط األوىل للفجر هتد  راةدب   
    ً                                                     َ    ةسرعًب إىل نزع قناع اجملاةالت امللو  وامل بأ دال طور وقن عال اليدوَم  

              ةه وهو حيلل كل   وأ                                       على وجددا الصاةت، حاجبدا الهي سطا على ت
       جدداد                                                    كلمب وكل حركب كانت ةوجدب إليدا ودت بري ةندا عدن اإل 

             ً                      يقف هكها ة لنًا عن حالدب الطدوارئ      ،                        البنين وال اطفي والتمثيلي
ٍ                                       د ن حبٍ  طويل استقرت على صورة تض دا مل جبيددا     .            والنفري ال ام      
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                                        وكانت استمارات تسجيل ألطفال أيتام وكتبت:

                                  دشر كافدل اليتديم درحيدب اجلندب    

 

 

                              داةه دقرب اهلل وةن خرية أحبادده  

  ى                             وقال الرسدول الكدرمي املصدطف    

 

 

  .                              عنه، ديين ودينه ةثل وسطى وسبادب 

  

                                                    ةع غياب الشمس اجتدت قوافل اجملاهنين ةن واليب الرقدب إىل  
                                                  ُ          واليب نينوى لنصرة أعضاء اجمللس ال سكري ال راقدي الدهين ُقتدل    
                                                         د ضدم يف ةقرات التنري  على طول احلنود ال راقيب السدوريب يف  

                    البيالوي حانت اللحظب                                          واليب الفرات، ودقيادة األةري أدو عبن الرمحن
                                                       لنك حصو  ة تقالت الروافض يف الواليب وإخرا  امل تقل . د دن  
                                                      ةنتصف الليل مت الوصول إىل سجن )دادوش( ود ن حصار دام لست 
ٍ       ساعات ةن أدناء النولب اإلسالةيب يف ال راق مت حترير ألُف سيٍف لريفع      ُ                                                 

             ي ز علينا اف                                                  للجداد يف سبيل اهلل يف وجه الرافضب واملرتنين، إال أنه
                                                         خرب استشداد دطل ةن أدطال النولب وسيف ةن سيوفدا وقائن ةدن  
ٌ                ٌ              قادهتا األدرار ورةز ةن رةواها وَعلٌم ةن أعالةدا وإةاٌم ةن أئمتددا    َ                              

           رب ال امل .   يا                                               ورجل ةن رجاالهتا، اللدم تقبله يف علي ، اللدم آة 
 "املكتب اإلعالمي لوالية نينوى"

 
                           يو نشر حتت عنوا  )حترير سجو                        انتشت وهي ترى ةقطع فين

                                                           واليب نينوى(. تفاعلت وطادور مجدور الشاةت  الشامت  املدنئ  دعاة 
             دنورها كتبت:   .                                          الفتنب ةن ص اليك اجلزيرة ال رديب واملطبل  هلا
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                                                    "اللدم انصر اجملاهنين يف ال راق وسوريا واخسدف اللددم   
       جائد                                                     األرض دبشار الزننيق وأرنا اليوم يف ندوري املدالكي ع  

        قنرتك".
                                                 د ن إخرا  مجيع نزالء سجن دادوش انضم ألف ةتطرف جلنود 
                                                              النولب ةن امل تقل  أصحاب السوادق، أةا دقيب املنان  فقن مت اإلفرا  
                                                            عندم دو  الشي ب الهين مت اقتيادهم ملكا  ليس دب ين ويف سديارات  

        ة تقدل       244                                              النقل اجلماعي إىل ش ي  جاف روته دةاء ةا يقدارب  
                 بل أ  حترق جثثدم.      شي ي ق

 "قناة العربية احلدث"
 

                                                        إصب دا ولساهنا مل يتوقفا ولو للحظب ذلك اليوم يف االنتقال ةن 
                                               حمطب ألخرى وةن النعاء دالنصر إىل النعاء دالتنكيل.

                              عبن الرمحن البديالوي، سدنحاول       ددي             رجال سنثأر أل   يا     ً غنًا
  ن                                                         اقتحام مجيع ةراكز الشدرطب االحتاديدب يف اجلاند  األميدن ةد     

                   ً           دكر اخلاتوين يتأدط شرًا يف األثدري      ددي                       الواليب...... وظل صوت أ
                                 ً               ً         ومحزة حين  نفسه وهو واقف ديندم ة لقًا داستدزاء "حسنًا سدنرى  

        ً                            ذلك" غنًا سأختلص )أنا( ةنكم وإىل األدن.
                     خرجت فرحتدا ةن جدنة      ددي                         د  مجيع نكسات حزيرا  ال ر

ُ                   هتلُل دانتداء االةتحانات   .  

                              ِ     السؤال الرادع كنت خمردطدب واندتِ                     أنا جاودت ةنيح دس -
      سارة؟   يا
                                               هوا النكتور كا  حالف إال جيي  أص   األسئلب، كدنه   -

  .                   كنه أنا غرقانه هدده
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                                                   استين دني كلم ةيمو ال تيجي ة نا، تأخرت البنت لسداته   -
  .             دقاعب االةتحا 

                                           ةنزوةي؟ احنا نستناكي درا، اي أنا عدااةتكن     يا          ألو وينك -
  .                  نروح نفطر دشي ةكا 

  .       وكي سالم أ -
                هافينه حا تيجي؟ -
  .      ي جايي إ -
  .           تتكلمي شاةي    ددي            ريوم كتري حتو   يا          خيرب ديتك -
  .                   ي ولو أنا خواز شوام إ -
  .          قبضاي هدده   يا           لك تسلملي -

                                                   وةا إ  حا  وقت صالة ال صر إال وراةب دنأت تريط وهدي يف  
  .                          الطريق للمنزل دريفوات ةزعجب

  .   نام                          حممن ال متشي شوي شوي عجل دني    يا    شو -
                           )نظدام ةراقبدب السدرعب      .                     وكي ةاةا دس يف سداهر  أ -

  .       املروري(
  !                        دال ساهر دال دطيخ ةسمر، شن -
 

َ                 ود ن وصوهلا إىل ةكب غطت دسبات مل تصَح ةنده إال قدرب                                    
                                               ً            ةنتصف الليل ودصناع شنين أثر على فتحيت عينيدا ضديقًا، ود دن   

      عكدس                                                        طقو  االستيقاظ املر امل تادة نزلت إىل الصالب لتبتنئ يوةدا 
                                                      داقي دين البشر، وكيف ال وكوك  الزهرة ينور حول نفسه د كس 
                                                          دورا  داقي اجملموعب الشمسيب اليت يقبع يف آخرها احل والهي توعن 

                                         الكويك  "داعش" اليوم دقرب االصطنام الكبري!
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  !                                 سقوط حمافظب املوصل دين ثوار ال شائر
  !                        سقوط نينوى دين حزب الب  
  .                       تضارب األنباء حول احلنداء

  !           م انتظروا ن
        عاجل!!!

 

                                                      سيطر تنظيم داعش على ةنينب املوصل "أم الردي  " د ن سقوط 
                                                            اجلان  األمين ةن املنينب دينه ود ن ةقاوةب اجليش لسداعات قليلدب   
                                                           هردت قياداته وأةرت اجلنود داالنسحاب اا ترك ةنظر املنينب ي دج  

      الكبري                                                 دسح  النخا  وجبموع املدرول  إىل اخلار ، االهنيار األةين 
     ً                                 ر سلبًا على داقي قطاعات اجليش يف احملافظات                     ّ الهي شدنته املنينب أّث

                                                          الشماليب األخرى، فسقطت الواحنة تلو األخرى كقطدع الدنوةينو   
                                                           واستوىل التنظيم يف ال راق على ةنرعات وآليات وأسدلحب ثقيلدب   

                                                 وطائرات حرديب وصواريخ نقلت أغلبدا إىل واليب الرقب.
                                     ا  حيضر له محزة تبخر أةله فيه داهنيدار                    اهلروب الكبري الهي ك

                                                            ة نويات أفراد اجليش ال راقي اليت اجتم ت كلدا دسلبيتدا يف جسنه، 
                                   خراجه ةن السجن ويرسم على وجده ةالةح  إ                   كا  ميثل ك ادته ةنه 

                           عبن الرمحن البديالوي دتلدك       ددي                              الفرح داالنتصار الكبري والثأر أل
                     الرةل "األةدل" قبدل                                       الطريقب، تشتت، وىل، ضاع، انكسرت ساعب 

           ٍ                                                 نزول آخر حبٍب فيدا، االصطنام الكبري حتول إىل انقياد أكثر حنو ةركز 
                                                      جاذديب ذلك الكوك ، وحتول احل إىل األدن كهرة تراب يف ذلدك  
                            ً                                النجم اآلخه حجمه داالادياد يوةًا د ن يوم، يبدنو أ  التكدبريات   

       ل دامل                                                         وةشدن رفع األيادي واألفراد دالسبادب، تكرر أةام كداةريات ا 
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                                                         لكنه قن ال ي ين التوحين هلل، دل قن يكو  اإلشارة إىل ذلك الكوك  
ُ               األمحر الهي ظدر سادقًا يف مساء أفريانستا  "أي حندُن ةدن ذلدك                            ً                  
                            ً                               الكوك " الهي ي ترب ظدوره سادقًا يف ثقافب ش   املايا نهير شدؤم  
                                                      ودنايب ويالت وحروب ودةار وةصائ  للبشريب مج اء، الكوكد   

                                             الهي يزين السماء هو ةصنر ت   جلميدع ةواليدن                  األمحر )الزهرة(
   ،                                                        األدرا  اليت قن مير هبا وداألخص األسن )محزة( الهي ال يزال ي داين 

                                     جراء ةكو  فينو  يف درجه ةنه سنوات عنة    ،                   دل هو يف قمب امل اناة
                                                  ي يبنو دأ  تأثرياته السلبيب قن وصلت اآل  قمب ذروهتا. ه   وال

                            )دل أم السوادين( وهو حيداول                             كت  يف إحنى لياز أم الردي   
              ةناواة جراحه:

 
 أنا اجلسد الوحيد املمزق على هذه األرض

 حباطات الرجال يف أصدقائهمإنا أ

 أنا ثورة احلق ال ي باءت بالفشل

 أنا احللم اجلميل الذي استمر يف النوم

                                 أنا شعلة العلم ال ي توهجت كثريا  مث

 انطفأت

 أنا ذاك األعزب الذي عرب التسعني

 ا السجني يف تلك الزنزانة الفرديةأن

 أنا األخرس الذي كان أبلغ الناس يف الكالم

                                          أنا الضرير  الذي كان يتمىن نور الشمس كثريا 

                                           أنا الطفل الذي تعب من براءته وقد أصبح رجال 

ّ أنا خصوبة التراب ال ي ح و   لت إىل رمال عادية                       
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                                          أنا جذع النخلة الذي أىب اخلضوع للموت فرديا 

ّ وطن الذي متز أنا ال                ق جسده سياسيا           

ّ أنا ذاك الشعب الذي ه ج           ر قسريا                      

                   يف دول ي حقوق  مدنيةله نسان الذي مل يعد أنا اإل

                                           أنا من سافر وبقي  يعيش يف املطارات  دون هوية

 أنا رجل مطارد خرج ومل يعد لدولته الفالنية

 أنا املواطن الذي مل يعد لدول ي

  جنسيةوال حىت ،    علم ال              نشيد  ال جيش  ال 

 أنا معاناة كل العراق يف األعراق

 أنا وأنا وأنا

 ذاك الظل الطويل

 أنا الوحيد الفريد البعيد النادر

 دول ي الوردية يا            آه أين أنت 

 تولني.. تولني.. تولني

 بـي؟تلال قد هتف الشعب بامسك أ

 النداءبـي النداء نعم ال تلبـي تلال 

 قد قتلتك جيوش التكفري واحللفاء

 عراقوكلهم لل

 أعداء

 أعداء

 أعداء
 )العراقي(
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                                    ً                       وألقاها يف البحر على أةل أ  ترسو د ينًا عن ةتنداول البشدر،   
                     قدرر د دن اسدتالةه       ، و                                  لكندا وصلت إىل أحنهم قرأها وهو يبكي

  :                أ  يرد عليه وكا    ه                            للرسالب الثانيب ةن الشخص نفس
 

          إىل نوريخ:
                            السالم عليكم ورمحب اهلل ودركاته

   ً                                 ادقًا، واليوم قن أخرجت ةدا مل خترجده                      لقن قرأنا ةا كتبت س
                                         فيا أخي خفف داهلل عليك واستريفر ردك فمدمدا     .   قبل   ةن        ةناة ي 

              ُ         رحيم وس ت رمحتُه كل شيء.                    ٌّ دلريت ذنودك هناك ربٌّ
ٍ    د ن اةت اضه ةن وقوع رسالته دين شخٍص عر        صدحيح        دددي                                   

                   اللسا  كت  ةا يلي:
 

              إىل جارة األاد:
ٌ                     هها غيٌض ةن فيض والقادم أعج        !  

         أنت وين؟    ليش  -
  .     ةسجو  -
                وين دريوانتناةو؟ -
  .     املوصل د  ال  -
                   آها ي ين أنت عراقي؟ -
  .             إي، كنت عراقي -
             ليش حتكي هيك؟ -
  .                      واضح ةن هلجتك أنك سوريب -
  .                                    أوف أوف أي واهلل شاةيب وةتلك ةسجوين هو  -
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        دالشام؟ -
  .                ال أنا يف الس وديب   ،              أي شام اهلل خيليك -
  . ا                          ها اين واهلل أحسن لك ةن سوري -
ّ       ٌ دالدي وإ  جارت علّي عزيزٌة -                 .  
  .                    إيه إيه أووووف، صنقيت -
                        احكيلي كيفدا املوصل هلق؟ -
  .                  يه خليدا على اهلل دس إ   يه  إ                      ةن  ادتني ولوين انتدي  -
  .                       اهلل ي ينكن أجوكم النواعش -
  .   أخيت   يا                     املشكلب النا  فرحان  -
     ليش؟ -
                                                   ةو كا  اجليش ال راقي ةآذي الندا  وي اةلددم كدأهنم     -

  .    جناء س
  .              ليش اهلل ال يساحمن -
                                             واهلل كا  كل حي سكين ةسيج دصبات كونكريتيب وةنفه  -

                                               واحن دس للنخول واخلرو  وتفتيش السيارات وتدنقيق  
  .                           على اهلويات وأكثر ةن هها د ن

    يش؟ أ    ةتل  -
                                                     ةن جيي الرجال دالليل وة اه عايلته جيربوه إال يشريل الضدو   -

                 ها ةو ةدن شديم                                    الناخلي حىت يتفرجو  على النسوا  وه
                      ةا يفين احلكي والنواعش    .      ّ            د ن اطّب و داألةريكا    ،        ال راقي 

                                                   استريلوا الفرصب ةن اجونه، فرجوا عن الندا  املسداك    
  .    خطيه
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       دقيقب:    35    د ن 
           ألو، وينك؟ -
  .              هو  هو  ةوجودي -
ِ               أنِت ةن نفس الشام؟ -    
  .               ال، أنا ةن الرقب -
                  الرقب! وشلو  يصري؟ -
  .              كيف ي ين؟ ةنينيت -
  .              س ةا حتك  ةثلدم د -
                                               ي، أنا داألصل ةن الشام دس طفوليت ودراسديت كلددا    إ -

                فك دلدجب الرقب؟        ّ نت شو عّر   . إ                      دالرقب، حبكم عمل الوالن
                                                  كا  عنني شركب نقل دضائع د ن فتح احلنود د  ال دراق   -

                                                  وسوريا د ن االحتالل وكنت ةقيم دالرقب، ألهندا صدايرة   
  .                           دوسط املسافب د  الشام ودريناد

               ّ                                 حلو شريلك، شو عّرفك؟ ميكن دأحن األيدام التقيندا     اهلل -
       هونيك.

                        ميكن، كم صار لك ةن طل يت؟   ع ه -
  .             صار ز شي سنت  -
                                          وليش ةا رحيت لتركيا أو األرد  أو حىت ال راق؟ -
  .                    جينا عمرة ودقينا مبكب إ                هيك صارت القسمب  -
  .                                         اهلل ةكب شقن أحبدا وأمتىن أجيدا ديوم ةن األيام -
        ا تيجي؟           ت ال وليش ة -
  .   ص   -
  .                           وليش ص  ؟ ال يكو  صحيح ةسجو  -
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  . ي إ -
          وشو هتمتك؟ -
  .          قتلت عائلب -
  .     ففففف أ -
  .                هدده، أشاقه ويا  -
  .                         شلو  ي ين؟ ةا فدمت شو تقصن -
  .          أةزح، أةزح -
                                  طي ، هات احكيلي: ليش لساتك هونيك؟ -
                               شريلي وحماليت أهنا ودييت، وين أروح؟ -
                     خيرجوا ةن املنيين، أخطي                            اةبارح شفت النا  كيف كانوا  -

                       حنا السوري  طل نا ةدن   إ                       كسروا خاطري أتهكرت كيف 
  .          ات الطريقب ه       دلننا د

                                              اي واهلل النا  حقدا، خافت ةن القصف، داعش ترةدي   -
                                                   النا  داهلاونات واجليش د ن ةا قصر حىت دالطيارات قاةوا 
                                                   يضردو  البيوت د ن ةا فقنوا السيطرة، اسكيت صار فلدم  

  .              أةريكي البارحب
                                    هلجتك ةو ةتل أهل املوصل، تكت  ةتل أهل    ،      َ ، ت اَل    َ ت اَل -

       دريناد؟
ِ                      وأنِت ش رفك دلدجات ال راق؟ -     
                                                   هلجب املوصل ةتل حل  واللكنب البريناديب كدتري ة روفدب    -

                          )شكو ةا كو عيين؟( هدده
                                                هدده أي أين داألصل ةن دريناد وهتجرنه للموصدل د دن    -

  .                    االحتالل دسب  الطائفيب
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         ة األاد"؟            شتقصنين "جبار -

  !              ود ن ةرور ساعب
  ً        ُ                                               تبًا ز أرهقُتدا داألسئلب، كل ةا ادتنأ ةدع أحدنهم حتقيقدايت    
                                                          الصحفيب يدرب وكأنه دات ي رف أنين الوحين املل و  علدى هدهه   

  !       البسيطب
                                                      مل ي لم دأ  راةب غطت اليوم دسبات عميق على عكس أياةددا  

          أص   ةدن                ً            ً     ً                   السادقب، أخريًا وجنت إنسانًا ةثريًا لالهتمام لرمبا ي يش
  !               ً      ظروفدا، فدي أيضًا ازقب

                 ويدا ةناصدريدا      ،              أيدا املؤةندو     ،                        "يا أدطال النولب اإلسالةيب
             أخبار عدودة     ،           أخبار ال زة   ،                         اليوم نزف لكم أخبار النصر   ،        وةؤينيدا

                       فب ن االنتصدارات يف أرض     .                               األةب اإلسالةيب إىل ةكانتدا الصحيحب
                دأ  ننتصر هلم ةن                                            الشام حا  دور أهل ال راق ةن السنب املستض ف  

                                                            الرافضب اجملو  الكفرة، وقن رأى ال امل أمجع دركات غزوة أدو عبدن  
                                                            الرمحن البيالوي األنباري وةا جننيه اليوم ةن مثارها، فالزحف ةستمر 
                                                          داجتاه عاصمب الرشين، عاصمب اخلالفب اإلسالةيب، ولن يتوقف إال د ن 

              اليدوم علدى                                                 حترير كاةل أراضي ال راق ةن السطوة الفارسيب وحنن 
                               ً                               أعتاب ةنينب دريناد املنورة، فدنيئًا لكم وددارك اهلل لكدم أراضدي    

           لده إال اهلل   إ                                                   فتحتموهنا وغنائم كسبتموهنا إلعالء رايب التوحين رايب )ال 
  .             حممن رسول اهلل("

 )بعض من خطاب أبو بكر البغدادي يف جند اهلل(
 

  :     سالم         دولة  اإل
                     باقية، باقية، باقية.
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  :    تكبري
       اهلل أكرب

  :   كبري ت
       اهلل أكرب

  :    تكبري
       اهلل أكرب

                                           رين هبا داطل( ال واهلل إهنا داغيب لكن سأصرب حدىت   ُ أُ      ُ    ٍّ )كلمُب حقٍّ
      ُ                                          ً          جييء أةُر اهلل، يرفع ذراعه إىل األعلى ةثلدم وحيتفل ةرددًا كلمات ال 

             ستباح احلرةات           ُ وداسم اهلل ُت   ،            ستباح النةاء                         ُ يؤةن هبا قلبه، "فباسم اهلل ُت
                                     يف عاله تستباح األعدراض وتصدبح احلدرة             ودامسه جل    ،      واألةالك
ٌ         باع يف سوق النخاسب، أي شرع خمالٌف مبا جاء          ُ )جاريب( ُت        حممدن؟     ده                              

ٍ                ي عدٍن هها؟ ال وفاء ده ملختطٍف أو أسري أو ذةي  أ و                      ٍ                ِ  ثر البقاء يف ديتِه  آ    
                                                       احلفاظ على أةالكه ةن الضياع وعلى نفسه ةن اللجوء إىل أقوام    ب   دريي

ٍ                        أرٍض ال ترينه وال ترين ةاله و                                      ال هتتم دقضيته" اليت اسدتباح التنظديم     
                                                           حرةتدا اليوم، فب ن تطم  نصارى املوصل، ها هي دوريات النولدب  
ُ                                                    اإلسالةيب ُتبلُغ دار دار وتطرق أدواب الكنائس دالقوة خلرو  أدنائددا     ُ         
                   ً                                     ةن ةنينب املوصل، حفاًة عراة ال ةال وال ذه  وال حىت جنسيب تثبت 

               الحتالل األةريكي.                                عراقيتدم اليت ةزقت أول أوراقدا دا

               ً  قال محزة ةستنجنًا:
                                                      يا أدو دكر أليس ةن قررمت أ  تضرب اجلزيب ويؤخه خراجدا ةن 

                  فكيف خترجوهم اليوم                                             الهةي  ةن أدناء الطائفب النصرانيب يف املوصل؟
      عنوة؟
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ّ                     أمل يشفق عناُ  النصرايّن على رسول اهلل صلوات ر         ُ       عليه،     ددي            
                       أال يشفع هلم طبق ال ند      ؟  وه                                د نةا أنكر أهل الطائف دعوته وضرد

       ً                               فدو أيضًا كا  ةن أهدل املوصدل، أهدها          بدي؟     ُ          الهي ُقنم إىل الن
    هم؟ ي   جزا

                                                        يا أدو ضيريم دقايهم خطر على ةتانب أسا  النولب اإلسدالةيب،  
                                                         فجميع اخلالفات اإلسالةيب احتضنت أهل الهةب ةن اليدود والنصارى 

            ات والنسائس                                              وكا  خراهبا على أينيدم، يستمرو  يف حياكب املؤاةر
                                           حالهلم يف أرض املسلم  ةا حرم اهلل علدى املسدلم     إ         إضافب إىل 
        أنفسدم.

                                                     دل خراهبا ةن فساد رعيتدا وخوفدم ةن ةواجدب احلاكم الظامل 
                                         )وقن الحظ اخلليفب ةا ت نيه عينا محزة( وقال:

                                  أدو ضيريم واختهته دو  رج ب وسدتقطف     يا               قن مت ذلك األةر
       ال حتز . ف   ،                القري  إ  شاء اهلل              أخي يف املستقبل    يا      مثاره
                               ذ  ال فائنة لنوري يف جملس الشورى. إ

                                                       كال دل أنت ةن أعمنة النولب، ولكن هها القرار ندادع ةدن   
                            سياسات ةصلحب النولب ال ليا.

 
                     ُ                                سكت محزة وهو يطمئن قلبُه أثناء اخلرو  ةن دار اخلالفدب "ال  

                 به يدردد طدوال                                                 حتز  إ  اهلل ة نا، إ  اهلل ة نا، إ  اهلل ة نا" وظل قل
                    الطريق اآليب الكرميب:

 إ ن ه  م ن  ي ت ق  و ي ص ب ر  ف إ ن  الل ه  ال  ي ض يع  أ ج ر  ال م ح س ن ني ...                                                           َّ           َّ        
 [.94]يوسف: 
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                 النولب اإلسدالةيب     ا         اقتط تد يت  ال   ة                        ود ن وصوله إىل داره اجلنين
       خولده                                                        ألةري ةن أةرائدا يف ةنينب املوصل احلنداء إذ هباتفه ير  حلظب د

  :     النار
                                        لو، السالم عليكم، أخي أدو ضيريم كيف حالك؟ أ -
ً                            احلمن هلل، أهاًل أخي أدو حفص، كيف حالك أنت؟ -            
  .                     ً هلل، أرين أ  أهنيك شيئًا      احلمن -
                          ً                        ةا أكثر عطاياك حفظك اهلل، خريًا إ  شاء اهلل ةا هو هدها   -

      الشي؟
                                  إهنا فتاة يزينيب دكر، اشتديتدا لك. -
                           حن اهلل ديين ود  ةا تستبيحو .               ال، ال، ة اذ اهلل،  -
   ن. هب                                              ةا دك؟ إهنا إحنى السبايا وقن شرع اهلل لنا التمتع  -
             ُ                      أخي تلك حالب ُأحلت للمجاهنين املسلم     يا           ستريفر اهلل، أ -

    . و        ةسامل و                                      أثناء حرهبم ةع الكفار امل تنين وهؤالء فالح
                            إىل ةىت؟ ختاف على نفسك حىت ةدن     ً ًا               ستبقى هكها عفيف -

                                       ال تقبل الزوا  وال تقبل هنايا النكاح، ةا   .     ددده         النساء، ه
ٌ          هل هناك ة شوقٌب لك يف دالد الكفار وةتيٌم هبا قلبك      دك؟                       ٌ             

                ال يقبل خيانتدا؟
 

                    ِ     ً                              وظل البائع ي رض جتارتِه حبوًا دينما دقي عناد ةدن ميشدي يف   
                     ً  األسواق وال يشتري واقفًا.

ٍ                            وةا هي إال دقائق وهو ةستلٍق يف فراشه ينتظر سكرات النوم      اليت                         
ّ                                                         ت ّود أ  خترجه ةن عهاده إىل ن يمه حي  األحالم، وإذ درسالب علدى     

  .                      درناةج "رسالب يف اجاجب"
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 معنى جار  األكد:
                                                        األاد: ةن قبائل ال رب القحطانيب وأكثرها شدرة حي  دلريدوا  

ّ        حفظ التاريخ ذكرهم ودّو  جمنهم    .                           ةن اجملن قمته وةن الشرف رف ته                     
                             املهكورة يف القرآ  الكرمي وكانت                            فدم أصحاب اجلنت  يف الكب سبأ 

                                                            هلم السيادة والسيطرة على أجزاء كثرية ةن دالد اليمن، وهم سدادة  
                                                           ال رب وةلوكدا د ن نزوحدم ةندا د ن تفرقدم، ةلكوا ة ظم ددالد  
                                                            الشام وال راق واحلجاا قبل اإلسالم، د نه كا  هلم ددادرة عظيمدب   

   ً                  ميانًا مبا أندزل علدى    إ و                                             ً وةنزلب شريفب أهنم أول القبائل ال رديب تصنيقًا
                                                         الرسول الكرمي فآووه يف أرضدم ونصروه دأةواهلم وأنفسدم، وهدم  

            ٍ      رفوا دالفصاحٍب كما                                           ُ الهين أمساهم اهلل )األنصار( إضافب إىل ةا تقنم ُع
                                                           كانت لرياهتم ةن ةصادر االحتجا  اللريوي والنحوي عنن علماء اللريب 

                ثوةب ال رب )أصل                               ً           ال رديب وغريهم، فأمسيت نفسي تيمنًا هبم ألهنم جر
                                                    ال رب( وأسا  الشيء وهم ةوجودو  يف كل البقاع ال رديب.

ُ                                       كلمب "جارة" أردُت هبا القرب ةندم، أي ةن ال درب أينمدا                   
ّ       عرديب هلم وال يتجاوا أحنهم على األخدّوة يف     ً  أختًا      ألكو     ،     كانوا                                 

        نترندت                                                  شيء سوى النصر واالستجارة هلا، فكما ت رف أ  فضاء اإل
                                        الل احملادثات ةع األشخاص الريرداء "سوء الظن"                  واسع ويريل  عليه خ

                                                            فأردت أ  أد  لك يف الوجه األول ةا أسلفته ويف الوجه الثاين اجلملب 
                                                       اليت أقصنها )جارة الك بب( وهبها قن كسبت حسن اجلوار وحسدن  

              أخي يرعاك اهلل.   يا     ددي               الظن فأحسن ظنك 
 
ِ                      ينك أحسنِت، ةا شاء اهلل علم وفدم. إ     عاشت  -          
  .                          ه شكلك نسيت إين شاةيب، هدده    ّ  شو خّيو -
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                                                هدده ال واهلل ةا نسيت دس حبيت اسأل عن عنوا  الكتاب  -
                                  واتضح أنه داين ةن عنوانه، والن م.

                       وأنت ليش امسك "ندوريخ"       ذوق.                 وةنك، ةشكور كلك  -
  !               اسم غري  دالف ل   .      احكيلي

         ً                      ً               ً  لست ةتأكنًا إ  كا  جهر االسم عرديًا لكنه يسمى كثريًا  -
       تقدول     .                            يف شبه جزيرة ةاليو )ةاليزيدا(            ههه اللحظب    حىت 

                                               األسطورة إنه كا  هناك رجل ةالئكي وسط الشياط  اليت 
                                                  تسكن اجلزيرة وكا  هها النوراين ي مل على نشدر اخلدري   

                                فأحبتده النباتدات واحليواندات       ،                   واحملبب د  املخلوقدات 
                                ونقلت أخباره الطيور إىل األراضدي     ،               واملخلوقات األخرى
        ً              درف سدادقًا ددأرض                 ُ رة اليت كانت ُت                اجملاورة لتلك اجلزي

                                      نسا  دطب ه ةيال إىل املرياةرة واالكتشداف     واإل   .       الشياط 
                             فنخل أحن الصيادين تلدك األرض     ،               والبح  عن احلكمب

                   د ن سب ب أيام ةدن        نوريخ                            املرعبب والتقى احلكيم املالئكي 
                                                     ةقارعب الشياط ، والهي أهناه دنوره ههه احلكمب )البدهر  

                                 حر ألنبت جزيرة(. وةنه ذلك اليدوم                   اجلين لو سقط يف الب
                        ُ                         وجزيرة ةاليزيا تتقنم يف ُسلم احلضارة دفضل ههه احلكمب 
   .                                               اليت حتتوي دشقيدا على تزكيب النفس وعلى اراعب األرض
                                              ً        وأنا ة ج  دالثقافب املاليزيب فقن درسدت هنداك سدادقًا    

                                         ىل روح التساةح والوئام د  أطيداف الشد      إ       وت رفت 
                 وتطبقه النولب ةن       حممن    ده    اء                      الواحن الهي يؤةن مبا ج

                              ٌ                  خالل وسطيتدا يف الت اةل، فنحن أةٌب وسطى والهي يفرط 
ّ                    يف حق اهلل ويقّصر يف القيام ده ةتطرف                ندين د دو  اهلل    إ و   ،           
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َ                                 ة تنل وهلها اخترت اسَم )نوريخ( االسم املاليزي املتدناول                      
   ،                                                    دالرغم ةن أ  الكثري ةن قناةى ال راقي  قن تسدموا دده  

   أم       دددي                           عرف أصله هل هو ددادلي عر              وكما ذكرت ال أ
        ةاليزي؟

                         نوريخ طل ت فيلسوف، هدده؟   يا    شو -
                                           هدده ال دس حبيت أد  لك ألنين ةنيو  لك دتوضيح. -
                             ةن هلق دنيت حتط حواجز ورمسيات؟ -
ِ             ال ال فو، إ  شاء اهلل أنِت أخت عزيزة و -               متىن أكو  عندن   أ                     

          حسن الظن.
  :     عجاب  اإل           أنت كنت حمط                         دس حسن الظن؟ خيرب ديتك! -

  .     اوجتك      نياهلا 
  .                                       ي واهلل هنياله وهيه عن رهبا )وهو حين  نفسه( إ -
          دنيت أغار -
     ليش؟ -
      نياهلا                                             كل هاد: ش ر وفصاحب وفلسفب وأدب ودين، أي واهلل  -

  .                                ةيب ةرة، اهلل يط ميين او  ةتل حنرتك
ِ                                             وأنِت مه  واهلل فصيحب ولبلبانب دالكالم وفامهب وروحدك   -    

      حلوة.
    لك؟ إ                      هلل خريك، أنا هم دالنسبب            ةشكور كتر ا -
ِ            ال ال الاااا، مه  ة ناها أنِت ةثلي وأحسن -                        .  
                                                   هدده، واهلل اللدجب ال راقيب كالةدا شي وة انيدا شي تاين  -

             ةتل أغانيكن.
  .          ِ هدده، صنقِت -
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                                           اكن أطل  ةنك طل ؟ دس ةا تفدمين غلط اهلل خيليك. -
  .               أيةريين عيوين إلك -
  .               دني شوف عويناتك -
  .     تقول(   اا               ؟ )وهو ةتفاجئ     شلو  -
                  سألك، عننك سكاي ؟ أ       شو دني                   هددده، أةزح ة ك. -
            ال، شنو هها؟ -
                                              دتحسسين أنك ةن كوك  تاين، ي ين شو درناةج حمادثات. -
  .                                ال خلينا أهنا أحسن، كوهلن نفس الشي -
             يف الربنداةج:        دددي          وهها حسا  .                      أل  هها تتأخر تنبيداتو -

( Rauma 911 )  يال دستناك؟           
  :            رور نصف ساعب      ود ن ة

                 راسلك ةنه، أوكي؟ أ     داجر  -
                  ةن هلق دنيت تتقل؟ -
                                   وال شي دس ةو راضي يتحمدل الربنداةج       ثقل         ال واهلل ال  -

  .                                           واخلط ض يف ومه  تأخرت الساعب صارت ثنت  دالليل
  .                     مه ! وكما  ت ينا؟ هدده -
  .                  ال تزعل  هم واحن دس              هدده ال ال.... -
   !!    نسا  إ    أرق    يا             تصبح على خري -
                                              ِ         ن حريه وارتباك ةن كلماهتا السري ب اليت كانت تصليِه هبا كل  د

        ح  كت :
ِ    وأنِت خبري                 أم ال رب احلنو .   يا     

       يف نوةه     ّ وغّط
 



018 

                                                      "إ  األرض كرميب دطب دا فمدما تلوثت قشرهتا تستطيع أ  تنتج 
   إىل                  ٍ                      فال حتكم على أي تردٍب ةن د ين ددل ددادر      ،                أمجل أنواع الزهور

  .      حرثدا"
 

                                     ظب جتالس شياطيندا ةن اجلن واإلنس، تتحن                  دينما دقيت ةستيق
                                                      إليدم وتتآةر على د ضدم وتضحك على د ضدم اآلخر حلد  أذا   
                                                             الفجر، الهي يرج دا د ن كل ليلب إىل حالتدا األصليب كنجمب الصباح 

ٍ                اليت تزين مساء الفجر أو إىل خاٍل تريىن ده الش راء              ٍ      رأوه دوجده فتداٍة      ،                           
ٍ           حسناء درييب اختال  حلٍظ ةن أطرافد                              ا، كانت د ن انتصاف كل ليلدب                    

                                                              تتحول إىل جنيب تش ل نار الفتنب يف كل البالد ال رديب دصوهتا وة وهلا 
                         ُ                                  ود ينيدا الفاتنت ، فدي إلدُه احلد   وكدهلك احلدرب يف مجيدع      
ّ               امليثولوجيات القنميب، إهنا فينو  )الزهرة( اليت لن َتشّم عطرها إال عنن    َ                                              

     تكمل    ن                    نك إذا التفت إليدا ل             رائن الفضاء أل   يا                     االقتراب ةندا، فاحهر
                                 ةدمتك ولن ترجع إىل األرض ةرة أخرى.

ُ                        ةؤملب هي األحنا .... لكندا ُسطرت لنا جبمال حرفك أروع                           
  .       الكلمات

  .                                  روايب )حبيبيت دكماء(..... حملمن السامل
  .                       أنصحكم فيدا رااااااائ ب

  .   فلت أ                     كتبت ذلك على صفحتدا و
             ُ        غاةرة شقت ثريرُه حلظدب                   ً              استيقظ محزة صباحًا دنشاط وس ادة

                                                           رييب ذاته يف املرآة عنن االغتسال وأخه يفتش على آفدات الشدي    
  .                 وسط ارع حليته الك 
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  !   كدف  يف                        ةا هها؟ وكأنين كنت أقطن 
   ً                                  ُ                أخريًا، انتبه إىل ذلك اجلسن الهي غادت روحُه أو أنه كا  عن 

         ُ        احلاضرة ة ُه علدى       آالةه      تهكر    ب                    ِ     ن يتجن  النظر إىل نفسِه خشي   ّ ت ّم
   م.     النوا

     أخي؟   يا                                     ألو، ة تصم؟ السالم عليكم إىل اآل  نائم -
ّ          الساعب تشري اآل  إىل الثاةنب صباحًا هيا عّر  علدّي أندت    -      ّ       ً                              

                    فطار الصباحي امل تاد                           ً       والشباب أرين أ  أذيقكم د ضًا ةن اإل
                          هنا يف ةنينب نينوى احلنداء.

    ً           حسنًا، ال تتأخر. -
 

          د ن درهب:
    ظل.         خويا ةا   يا          واهلل آسف  -
                    ة تصم إىل حي الزهور.   يا  ً           ًا، اذه  دنا   حسن -
         أنسديت    .                       أنا ال أعرف طرق املنيندب    ؟                 وةن أين أذه  إليه -

                           أدا ضيريم أنين ةن أهل الرقب؟   يا
     أخي.   يا               ف، أعهرين نسيت أ -
 

                          يسأله أمحن وكهلك فضول سامل:
     أةري؟   يا                      هي األكلب اليت فوتناها    ةا -

         شددورو             ّ                              تسمى )القلّيب( أي طبخب اللحم، أهل املوصل ة -
                                                   عناد شىت أنواع الط ام اللهيه علدى ةسدتوى ال دراق     إ د

       إخواين.   يا                  ٌّ واملطبخ املوصلي غينٌّ   ،           وكهلك أنظفه
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  .                              د ن الوصول إىل ةط م سينيت اجلميلب
  :                   محزة يسأل صاح  املط م

         كو داجب؟ أ -
                                         أخويا خلصت ةن السب ب وانتو جاي  ةتأخرين،    يا       ال واهلل -

           ل الصدبح،              ّ ق الباجب ةفّض                     حنا أهل املوصل عننا طب إ     ت رف 
             ستوى إذا حت ؟ ا                       كل شي أكو حىت القواي هم 

                      رجال إىل ةنطقب اجملموعب،    يا     هيا   :                      محزة يطيل السكوت ود نها
                                                             ةا رأيكم دقطع الكاهي ةع القيمر؟ أم حتبو  أ  نهه  إىل النركزليب 

                              ألكل تشري  الكص عنن حس  الشيخ؟
               ً       هو الكاهي وأيضًا الكص؟     وةا   :         يسأله أمحن

    أهل    ن                                            الكاهي نوع ةن املخبواات أشبه دالفطري املشلتت عن -
                                      والكص هو شاورةا حلم الرينم تشدتدر دده      ،        ص ين ةصر

          ً              املوصل دونًا عن كل البالد.
ً                                أظُن أين سأدقى طوياًل وأرسل علدى أم ةنصدور واألوالد    -               ُ   

     أةري.   يا                 ليسكنوا ة ي هنا
                                    ة تصم؟ إذ  صحيحب تلك املقولب )دطو   يا               هددده، ةا هها -

  .                          الرجال أقصر طريق إىل قلوهبم(

                                                      توحن ذلك اليوم جسنه ةع املنينب ةع روحه املتوهجدب الديت   
                                                          طريت على هواء دجلب ال ليل الهي ينخل النفو  ويريري ةدا خيدا    
ٍ                                ً      الصنور فيدا ةن هٍم وكنر يف املساء، كا  حي  اجللو  كثريًا على                  

           ٍ  ا خيرجو  دنزٍه                                                 جان  الشاطئ يتهكر أيام طفولته د  أهله عننةا كانو
  .                                       ىل هنر الزاب القري  ةن ةنينته األم )كركوك( إ     كثرية 
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    ددي                            فب ن نزوحكم إىل املوصل واغترا   ؟    أهلي   يا                 آه أين أنتم اآل 
                      ! أرج تم إىل كركوك؟ أم  ً ًا                                 عنكم كل تلك السنوات مل أجن لكم أثر

                                                          ةاذا؟ قن تكونو  اآل  يف دريناد؟ أو حىت يف السماوة، هدل ي قدل   
     ذلك؟

ً             ام واجباهتا ال ائليب هترع إىل غرفتدا لدياًل لتمدار     مت إ       هي د ن                                      
                                                          دةاهنا )الريوص يف أسرار النفو ( دنل الفضاء ةن خالل إحدناثيات   إ

                                                 ً              تنوهنا أصاد دا على لوحب املفاتيح واليت قن مج تددا سدادقًا أثنداء    
                    ً  اللجوء إليدا، فدي حقًا     بدي                                   ص ودها إىل كبن السماء عرب ةناجاة طال

                                             مر اليت تريري الرجال على استمرار النظر إليددا                    عشتار دإش اعاهتا احل
          دو  تشتت.

  .     صباحو -
          صباح اخلري.   ،    أهل  -
                      وينك اليوم ةا راسلتين؟ -
                      أعتهر واهلل شوي انشريلت. -
                          انشريلت وإال ةا دنك تراسلين؟ -
                       هددده، ال واهلل ةو القصن. -
     دده. -
         شنو ي ين؟ -
         نتا دده. أ -

  .           دده دده دده
      متوين   ،       ل أو مجل                دراحتك دب وإال في -
                                          هددده، أو ةا مجل! حته وحنه؟ ال يكو  دتشبدو؟ -
  .   ميكن -
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                                                    مث توقف عن الكتادب وقن عال وجده اخلجل الهي ينف ه احلما  
                                                              دإحلاح، فدو للمرة األوىل يش ر دالض ف ةنه اصطناةه هبنن ادنب اللواء 

     ؟ ةن  ْ ْن َ َة   ْ ْن                 ً               ِ ترى ةاذا هناك أيضًا؟ هناك اخلجل وِة   يا                  أيام اجلاة ب، لكن
                   ً           وال أعرف إ  كا  ذكرًا أم أنثى!؟     أراه                شخص د ين عين ومل 

 
               داللحظب نفسدا:    دا              كتبا اجلملب نفس

                            ُ                 اكن امسع صوتك؟ )هو ليبند شكوكُه وهي لت رف سدر   -
  .                  اجنهاهبا الشنين حنوه(

    ً            حسنًا، سأتصل دك. -
 

                                                  حلظتدا أحس أ  قلبه يرين أ  خير  ةن صنره ةن شنة احلر  
                                      لحاق ده يف أرجاء املنزل اخلداز ودةدايه                    وراح يركض حياول ال

ّ             عصاٌر حّل ده حلظب رن   إ                                   تتشب  دكل جزيئب ةن جسنه قبل الهدح،     ٌ    
  :                                                          هاتفه "يا اهلي" وهو يقرأ ةا ظدر للمدرة األوىل علدى شاشدته   

( Rauma 911 calling you!!!)     

                   ً                        رد دصوته ال هب حمركًا ذرات السكو  ةن الفراغ:
   !؟                            ألو، ألو، ألو، تسم يين؟ ألوه! -
 

                                                كانت ةريمضب ال ين  وهي تستمتع دصنى نبضات قل  احل 
                                                        واليت حجبتدا عندا الكواك  األخرى )كل تلك السنوات( ودشديء  

                                 ً  ةن اخلجل واللهة يف إطالق صوهتا ةنخفضًا:
                 ألو، ألو، تسم ين؟ -
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           مل يسم دا!!
   ،                           إىل ةكاهنا ةنه ةاليد  السدن      ،                    دل طارت روحه إىل هناك

                                   املتمثل دكوك  )احدل( ةنده تنحيده                       ورج ت إىل جسنه األول 
       كاندا     ا   فدم   .                                               وتباعنه د ن غض  الشمس عليه وطردها إياه إىل املنفى

                   هي عشتار وهو متدوا     .             ً الندائيب دشرًا   ا                    قبل أ  يولنا دصيريتدم     ق ش  عا
   ً  خريًا: أ                    ةيسودوتيميا القنميب و    إهلا 

  .      ي أمس ك إ -
  .     ً ةرحبًا -
  .     ً ةرحبًا -
  .                         كيفك؟ إ  شاء اهلل تكو  ةنيح -
                هلل خبري أنيت شلونك؟          احلمن   أهل -
 

                                           قتل ا  ةن حمجريدما دتركيز نظره إىل السماء ةن                ُ وعيناه تكادا  ُت
  !             ً      خالل الشرفب حبثًا عندا

  .     ّ  نا طّيبب أ -
           سألك شسمك؟ أ         رب، نسيت    يا     دوم -
  .        أنا الرمي -
  .          رمي اسم حلو -
  .                             ال، ال.... ال تزعلين ةنك امسي الرمي -
ً  وش راح يفرق ةثاًل؟ -                
                                             ند دأل الت ريف، و)رمي( أي دنت تقنر تسمي نفسدا       الرمي حم -

  .   هيك
  .          تشرفنا أخيت -
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              وأنتا شو امسك؟ -
  .  ار               ّ          ّ أنا؟... أنا؟ نّصار، امسي نّص -
  .                ار وال فزاع هددده  ّ نّص -
ِ          داين ةن صوتِك إنك اغرية  .   ار                  ّ هددده إ  شاء اهلل نّص -            .  
          كم ت طيين؟ -
  .   سنب    32            ، أو دالكثري   31  ،   31 -
  .  41     عمري    ،       ال غلطا  -
  .                    ةستحيل صوتك كثري ناعم -
                                           وأنت صوتك كتري خشن، أختيدل شدواردك هيدك،     -

  .     هددده
  .                                   أنا أكرب ةنك د شر سن ، ي ين عمو، هدده -
                               ّ                ي، ال ال، أكين عمرك مخس ، هدده، اّطلع عا شديباتك،   إ -

                                       ال عن جن خل املزح على جن ، أديدش عمدرك          جنوه؟
    ار؟  ّ نّص

     سنب.    11 -
    رب.   يا           ال مر كلو -
  .     تسلم  -
                                 حكيلي شو وداك ملاليزيا؟ وشو ختصصك؟ إ -
                                                   رحت ملاليزيا أيام احلرب الطائفيب دال راق وحصلت د دن   -

  .                                          أردع سنوات على شدادة املاجستري دإدارة األعمال
                                                     واو، واهلل كتري ةنيح، ةا ختيلتك هيك؟ اللي يقرا كتاداتدك   -

                                              ديحكي أنك سكري غرقا  دالسدر ةن الوجع، وشو رج ك 
  .            كملت دكتوراه              لل راق؟ أكا 
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                                                 الوالن توىف ال ام املاضي واضطريت ارجع حىت أدير ةصا   -
  .       ال ايلب

                        اهلل يرمحو والوالنة عايشب؟ -
  .                            تسلم ، ال واهلل ةن عشر سن  توفت -
  .                         وه، اهلل يرمحن درمحتو الواس ب أ -
  .  خيت أ      تسلم   -
         نت ةوظف؟ أ -
  .           ال، ةا توظفت -
  .   ب   جاة   ذ                           وليش دقه؟ شدادتك ت ينك أستا -
  .               ً                        ةاكو وظايف حاليًا دال راق، ةتوقف التوظيف -
         حكي غريه؟ إ        يا رجال  -
              هلا أين ةن عاةب  إ                                  ي واهلل، ينراد ز واسطه وةا عنني ظدر  إ -

  .                                 الش  ، الواسطب هل يوة  دكوةب فلو 
  .                     ل ن اهلل الراشي واملرتشي -
  .          ِ ي واهلل صنقِت إ -
        ت درف؟    .                                  ال كا  خلك هيك أحسن اا تريض  الدرب  -

  .      ّ خري علّي     وجدك 
      دشري؟ -
ِ  هلل اليوم استلمت النتيجب واجنِحت      احلمن -                           .  
        سدألك،   أ                 رب، حىت ةا خليتيين    يا                   ي ةربوك وشايفب اخلري إ -

ً       أكلتيين داألسئلب ةا شاء اهلل ف اًل شاةيب                            .  
  .    هدده -
                  على أي ةرحلب عربيت؟ -
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  .                شاء اهلل األخرية إ                املرحلب الراد ب و -
          شنو ختصصك؟ -
  .                ةتلك إدارة أعمال -
  .                                             ي ديدا اخلري، يوم نشوفك سينة أعمال وت مرين دلنك إ -
  .             ةشكور اهلل خيليك -
                                                ف! تأخر الوقت الساعب ثالثب الفجر واهلل ةدا حسديت    أ -

  .      دالوقت
                                     وأنا كما .................. ةليت ةين؟ -
                                                  ال ال فو، أمتىن ةا تفدميين غلط دس داجر عنني ق نه ةدن   -

  .     الصبح
       داعشي؟   يا         شو عننك -
 
                                  ا أحس دالضيق ةن كالةدا وتريريت نربته:  هن
  .                        شريل، وت رف  الشريل ةا خيلص -
                                                ال يكو  عننك خطيبب تروح تكلمدا؟ وإال يي نسيت أديش  -

          أنا غبيب؟
             ليش حتج  هيج؟   ،      ال حشاك -
  !          أكين ةتزو    ب  سن    11     عمرك  -
  .     ال واهلل -
          وال ةنفصل؟ -
  .   أدن -
          طي  خاط ؟ -
  . ال -
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                      تكلم دنات ةن هو  هلو ؟ -
  .    مه  ال -
  .                            يي اهلل خيليك ال تلفظ هاي الكلمي -
                    ري ةدتمب ت رف  حاليت؟ ت                  هددده، داين عليك ك -

                                         ودشيء ةن االرتباك الهي خفف جرعب فرحدا ده:
  .          سأل عن أخي أ      ديدمين    ،        ولو أكين -
  .   كثر أ                شاء اهلل أخو و إ -

                                  أكثر؟ )وهي حتاول أ  ترد ارتباكددا                 ي ين شو تقصن دد -
  .     عليه(

                                          يق وةرات الصنيق يكو  أكثر ةن األخ )جنا ةدن        أخ وصن -
  .              شركدا دأعجودب(

  ي  ج                   ّ                         هلق دتقول عين كتري حّكايي ورغايي وةا دقى تسدتر  -
       تكلمين؟

  .                          اهلل يساحمج دال كس اتونست ديج   ،            هدده ال.... ال -
  .           كرتن وال ةرة ذ                   إخوانك وين؟ كنك ةا  -
  .                      ي أهلي ةداجرين دالسوين إ -
ُ  رُجل   يا           روح احلقو  -  .  
                        اهلل أكنر أسدافر، وهسدا      يا                      د ز أصفي أةالكنا أهنا    ينرا -

  .         صارت ص بب
  .         نت الصادق أ       ي واهلل و إ -
          اكن سؤال؟ -
  .    تفضل -
                             نيت شنو حالتك؟ خمطودب وإال شنو؟ إ -
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  .                                            هدده، كنت أح  قبل دس هلق ال دطلت، تبت هددداي -
                                           ياهلل ساحمين طولت عليك دس واهلل ةا حبسن سكر اخلدط  

  .  َ نَت                    دوشك دستحي.... سكر أ
  .          ال سكري أنيت -
  .     ال أنت -
                                                     ال أنيت، أنا راح أنام واخلي اخلط هوا يسكر حلاله، اتفقنا؟  -

  .    أوكي
  .                أوكي، أحالم س ينة -
  .            تصبح  على خري -
  .       وأنت خبري -
 

   ٍ                                                   دنوٍم هانئ مل يتهوق ةثيله ةنه سقوط النظام ال راقي عدام       ّ وغّط
   م.    4441

              مل تاد ووضد ت                      أكملت دراةج يوةدا كا       ، فقن              أةا هي وك ادهتا
           د ن الفجر:
 

                                                  يبه متنيت لو أنك تشاركين فرحب جناحي، أنت ةن حي  هاحلظب 
  .                 وأنا ةن حقق الوعن

  .                         هلل الهي تتم دن مه الصاحلات(       )احلمن
 

                                      ودينما هو واقف يف الشارع على غري ال ادة    ،               يف الصباح الباكر
        الطفدل      ً     ً                                        ً      نشيطًا فرحًا ينتظر حافلب املنرسب اليت اشتاق إليدا كثريًا ذلك 

  :       اجملن كت 
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                                           إىل مكان  ما يف عراقي أهديك بعضا  من كل مات:
 

 أحن إىل صوت اجلرس وتدافع أجسادنا

 حلظة الدخول

 وغبار أقدامنا املختلط بدقيق الطبشور

 ومكان يعلو صوت املعلمة فيه

                                  ومكان آخر يشتت مسامعي إليه دائما 

 أصوات لعب أصدقائي يف باحة املدرسة

 يوروزقزقات أعشاش الط

                    ضوضاء املدينة صباحا  وإىل دوي
 الفول ال ي تنادي أنوفنا عربةإىل وحىت 

 اجلدار املتشقق يف مدرسة النسور من خلف ذلك
 تلك الطلبات املتكررة لزمالئيإىل  حىتو

 قلم، ممحاة، مقطاطة، مسطرة

 وإىل تسابق أصابعنا لإلجابة
 امليل للغرور أو طبع فينا

      ط صف                         وإىل نشيد  كان جيمعنا كضبا

 يف قاعدة الصقور

 زلت أراك اموطين  يا حييت
 هرمك كهلك مرضك عجزك رغم

 زعاج احلضورإو

                                         أسدا  ينادينا زئريه حىت من سكن فينا القبور

 اعذرنا فواهلل قصرنا
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 تيسري األمور وله السر يف

      ليثا  عساه جيعل يف يوم ما من أحدنا
 األهل يهديك النصر وخيفف مرارة خسارة

 .للثغوروهجر الوالة 
 "نوريخ"

  .                            صباحكم حن  إىل أيام االدتنائيب
 

    رها                                                  ّ أحس أ  األرض جبميع ويالهتا ونكباهتا وحروهبا تناديه لي ّم
        ً                              ُ    وأحس أيضًا أنه املستخلف الوحين الهي حيق لدُه     ،             ةنه آالف السن 

  مل    .                           سليما  جبمع خملوقات اهلل حولده     بدي                       اليوم السري على هني الن
                             ة ذلك الصباح دل مشسا ، مشس دنت                       تشرق على املوصل مشس واحن

                                                       األرض ةندا لتجفف حماصيلدا اليت هجرها الفالحدو  يف األريداف   
   ً                                            ً         رغمًا عندم، ومشس متشي يف الشوارع تواع على النا  د ضدًا ادا   
                                                           فقنوه يف األيام املاضيب، كا  هو ةصنر اإلش اعات اإلجياديدب الديت   

           رغدم كدم                                                 ً تسردت إىل أرواح السكا  ورف ت ةن ة نوياهتم قلياًل
      داعش(   -                                               اخلوف والرهبب ةن احتالل أشرار أهل األرض )التكفريي 

             أضريبب املوصل    .                                               لكياهنم وتارخيدم وثقافتدم وذلك دتميي دا كلدا دينه
                                       ً                  ةن عنم ةناهضب وةقاوةب احملتل األةريكي سادقًا وهو يستوز علدى  
                                                              ةن  ال راق )الواحنة تلو األخرى( تنفع اليوم هكها؟ وداسم ال قينة 

                                                سالم؟ فمن حاات لق  )النجاجب البيضداء( يف وسدائل           وداسم اإل
                                 ها يف ضرب أمسى آيات الفناء والتصني  ي           ً              اإلعالم تننيسًا هلا، درع أدنا

                                                              يف وجه ةريول اليوم )أةريكا وحلفائدا( لكن يبنو أ  اليوم قن حدا   
                     ضريبب غىن هلجتدا احملليب   -                            ً            لتنفع ههه املنينب ال ريقب أيضًا أكرب ضريبب 
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                                                           ردات ال رديب الفصحى، فتضرب فيدا اللريب ال رديب والنين احلنيف     داملف
           ً                                                   والتاريخ ةرًة واحنة وةن أين؟ ةن ةنرب أقنم جواة دا )جاةع النوري( 

                                                        املنارة احلنداء املشدورة وذلك دإعال  قيام اخلالفدب اإلسدالةيب      ي ذ
              كا  هو األةدل     .                                              الزائفب والوجه اآلخر ألةريكا ادنب )ال وملب الكربى(

                                                   مل ينطفئ رغم كثافب ةشدن رقص امل اصدم الديت حتتضدندا          الهي
            ً                                                     الساعات عاليًا، وكا  هو الين البيضاء اليت مل ترفع سدبادتدا إىل ةدا   

                                          نه محزة حبلقاته التسع املميزة والديت أعدادت    إ   .                 ينتمو  وةا يتمنو 
                                                             إحياءها يف نفسه ةن جنين البنت البكر )راةب( "لقن عاد محزة" ةدن  

                         ً                 ل على تراب روحه املريربة ةطرًا أعاد للبشدريب                  خالل صوهتا الهي نز
  !                                                  أةل استمرار اراعب األرض ودميوةب خضرهتا يف أياةدا األخرية

  .   ألو -
  .   ألو -
                 شاء اهلل ةنيح؟ إ               ةساء اخلري، كيفك  -
  .  هال   يا                    ةساء النور والسرور -
                                شو داين عليك فرحا  دإعال  اخلالفب؟ -
  ؟ ب                    هددده، أنيت شلونج اين -
  .           حلمن هلل هددده ا  ب       آين اين -
                        رقصتوا وواعتوا احللويات؟ -
                 ّ                   حنا دس نباوع د يوّنه، مها سووا كل شي،  إ             هددده، ال واهلل  -

ً                أصاًل واحن ةندم قال:    
 

                                                    "حنن خري ةن ميشي على األرض د ن األنبياء" ليش ةا حتتفلدو   
  :        وجاودتوا                                     ويانا؟ أشو دس األطفال؟ وجا  حيل اعال 
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  .     جبناء   يا        هددده،     يقه       ّ                 ال واهلل خّيرنا جا  يبالع در -
                  هددده، أنيت شسوييت؟ -
  .                                     واهلل أدن ةا طل ت ةن غرفيت ةن صحيت املريرب -
  ّ                       حّيل هاي ةن البارحب ناميب؟ -
  .        نت السب  إ             ال، منت الظدر و -
           أنا؟! ليش؟ -
  .                           ليت أفكر فيك د ن ةا سكر اخلط ظ          خفت عليك،  -
                                           ً      هدده ال ختاف  أنا دأةا  )شرحت صنره كلماهتدا أخدريًا    -

  .              اك ةن يدتم ده(  هن
                           احجيلي ليش حلن اآل  دالريرفب؟ -
  .                            حبيت أنزل حتت يف ضيوف دةن تقيل        واهلل ةا -
ُ        شلو  ةندريدا وعايش  دالريردب؟ ُشريل عمل؟ -                               
                          ال واحن ةن أصحادو القناةى،    ،                      دادا ةنير دشركب ةقاوالت -

  .            هلل أةورنا متام      احلمن
  .              اهلل ال يريري عليكم -
  .   آة  -
            حلوة املوصل؟ -
  .                      ي ختبل املوصل، ةاكو ةندا إ -
                  شو ختتلف عن الرقب؟ -
  .                    نظف والشط مير ةن نصدا أ       : أكرب و ي     دكل ش -
  .            حىت الرقب هيك -
                           ال، الرقب الندر مير ةن ميدا -
  .     ً                          ي طب ًا سيني ألهنا دلنك دتكو  أحلى إ -



011 

ّ        ّ ال واهلل أين ةو عنصري، أحجي اللي اّز وال لّيا -                               .  
                   خالص ال يف سدوريا أو                              حا  دقى صرنا دلن واحن هدده،  -

  .                           عراق أحنا مجاعب النولب اليوم
  .                                هدده أي واهلل أخيت الشكوى هلل، اهلل كرمي -
  !          ال تقول أخيت -
     ليش؟ -
  .             ةو حلوه ةن متك -
 
   (.       كاألطفال          داالدتسام                   عجز عن الرد واكتفى  )
                                   شو عم ت مل؟ دتل   املزرعب عا الفيس؟ -

  .     ال واهلل -
                    ال كا  قاعن تكت  مل ؟ -
  .           هايا وال ذيج   ال -
  .     خليفب   يا                           احكي ليش ساكت، ت جبين هلجتك -
        خليفب؟! -
  .                                     لك أي خليفب شو نسيت أنك درينادي؟ هددده -
                                             هدده شكن حلوات سوالفج وآين حيل ارتاحيدت لدك    -

  .                           )شقاجيب(، كأين أعرفج ةن اةا 
           شو شقاجيب؟ -
  .             ي ين أحتب  املزح -
      ت رف؟  .         ها، أوكي أ -
     شنو؟ -
                                 ةي غري ، ةا د رف كيف قوله؟ أندت               دنو  ةا حتس كال -
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                                               دالنسبب ز صرت كتري ةدم وقريد ، أشد ر دوجدودي    
                      حولك، كأين عايشه ة ك!!

 
                                                 صمت ومل يبح هلا دأ  كل شيء حوله خيتفي حد  يكلمددا   

ٍ  وكأهنما يف ةكاٍ                                             خر، ليس فيه دشر وكيف ال وهو ال اشق املتديم   آ            
       يدتريىن                                                 حب  سوةر ةنه األال، احل كا  حياورها وهو اسك هبدا 

ُ                دأمجل القصائن ويضرب على أوتارها الناعمب ويسمُع الندا  أمجدل                                               
                                     شتاقت أصاد ه ملناعبتدا والل د  علدى    ا                فدي قيثارته اليت    .     األحلا 

             ّ                السكو  الهي ةّله الفضاء ةنده                                نريماهتا اليت عادت ةن جنين لتم 
                                                            فراقدما، كا  صوهتا يبند امللل يف روحه وي ب  دتلك املضريب السوداء 

ّ            ً     فحّمت فيزيل شيئًا فشي     اليت ت                ةدا، لقن أحبدا   آالً             ً     ًا قشورها ود ضًا ةن  ئ  
                                                        دسرعب ودو  ةقنةات، وقن يسأل سائل: هناك ح  ةدن النظدرة   

                   األوىل فدها ةا يكو ؟
                              قول ةا قاله "جربا  خليل جربا ": أ

                                                             نريلق أعيننا عننةا نبكي وعننةا حنلم وعننةا نتمىن وعننةا نت انق، 
                                     اة ال نراها دال  ، دل نش ر هبا دالقل .                      أل  األشياء اجلميلب يف احلي

                     هلب احل  واجلمدال عدن    إ    تخه                              ُ فينو  يف امليثولوجيا القنميب مل ُت
                        ومل تسدرق عقدول ةلدوك       ،                      ً  بن يف روةا القنميب عبثًا    ُ ومل ُت   ،    فراغ

                                            ً             األكني  قبل جيوهبم هكها؟ ومل يشين هلا ال رب ة بنًا يف الطدائف  
   ري.                     دل هي أكثر ةن ذلك دكث   ،            ألهنا أنثى فقط
                                           ةنت احلضارات اليت حكمت دالد ةا د  الندرين وةا  آ    ً     دائمًا ةا 

        هلب اجلنس  إ                                           حوهلا ةن دول دوجوب متدين األرض الحتضا  أفروديت 
                                        احملاوالت فشلت ويبنو أ  داعش اليوم مل حتتدل       مجيع             والتكاثر لكن 
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                       ً                                األراضي اليت اغتصبتدا صنفًب دل هي متشي على نفس هنج التوسدع  
         ً                ويبنو أيضًا أ  دولب اخلالفب    ،               احلضارات ال ريقب                  الهي متندت ده تلك

ّ                               املزعوةب حتّضر تلك البق ب ةن ال امل الستقطاب              فشاء الفساد  إَ      هَلد م د إ         
    آالف                                                    اجلنسي داسم النين لتجلس عشتار على عرشدا املشين ةنده  

                            ً           السن  وحتكم األرض ةن األرض أخريًا وإىل األدن.

                         شددر الكدرم والتدراحم           قبلت يا أ
 

 

                            نا  تنتظدرك شددور طويلدب      وال 
                              الحظ تباشدري الفدرح يف تدزاحم    

 

 

  .                          ةرحبا دأمجدل ثالثد  ليلدب      يا 
  

       د نها:
    ار؟     ّ لو نّص أ    لو،  أ    لو،  أ -

  !   صحى إ   ار   ّ نّص   ،   صحى إ   ار   ّ نّص
  .    تسحر ا             أخي قوم، قوم    يا     قوم

           شنو أتسحر؟ -
      نسيت؟   .                   اليوم األول ةن رةضا  -
              هاه، ةنو أنيت؟ -
                نا الرمي شو ديك؟ أ -
  .                   نسيت نفسي، كنت أحلم     هاه،  -
                ي وشو كا  احللم؟ إ -
  .                     واهلل ةنري، أووووه راسي -
                          قوم تسحر ال تصري كسول، قوم؟ -
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     حلدق   أ             ةام الصالة ةا            خالص أقام اإل    14 : 2             فففف، الساعب  أ -
                  واهلل ةو ةشتدي أقوم                                على اجلماعب )وهو غارق يف ال سل(
  .                               ةن الفراش أآآآآآه )دتثاوب طويل(

  .              ّ   طر عليك، قوم خّيوه                ال ختلي شيطانك يسي -
         ّ                                       ال تقول  خّيوه! خالص كامي كامي أكره هالكلمدب، ولدو    -

  .                                      جانت أحلى نوةب دس الصالة أحسن على قولتك
                                  دده، أنا ناالب أتسحر وراج ه ةاشي؟ -
  .             ةاشي عيين ةاشي -
ّ                   لك قوّز عيين وال تقول أخيت!! ظ               ي هلق أحنا متام  إ -       
          ونتفداهم                                       واهلل أةرك غري ! عل عموم روحي اتسدحري   -

  .             د نين أم خيوه
 

                         ً                             د ن الصالة محن اهلل وشكره كثريًا على الن مب اليت هدو فيددا   
                                                       طال النعاء دأ  خيلصه ةن وار الفئب الباغيب ولدو أسدكنه    أ        دسببدا و

ٍ                    ه حىت يف إسرائيل لكن دقرهبا وحتت سدقٍف واحدن، لطاملدا     ي   دعا                                
                                                        أستوقفته د ض البنات وهو يبح  يف النت عن سبيل للخرو  ةدن  

                                                    داعش لكن مل يكمل ةشواره ة دن، كانت الوحينة اليت أرتاح       قبضب
                                                      ة دا وكيف ال وهي اليت خلقت ةن ضل ه ةن نفسه ةدن روحده،   
                                                          يتهكر وهو حيادثدا كالم ناتاليا عننةا كا  يف ةوسكو عدن احلد    

                                   ال شاق احلقيقي  روح واحنة تنفصل  إ                      ً   واليت كانت تقول له دائمًا "
             ً                     سيتوقا  دائمًا إىل ال ودة ككيدا                  ههين النصف  إ            عنن والدهتا، و

                        النصف الضائع ةن أحجيدب        إليه                         كانت هي دالتحنين دالنسبب    .     واحن"
                    قنوةه إىل ههه احلياة.
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         نا ةدا  ا                                       ي عيين أحجيلي شلو  أنيت تقول  أنت أخوي! و إ -
                 يصري أقول لك أخيت؟

                                            هدده، أنت جيت؟ على فكرة غري مساعاتك ألهنم طوشوين  -
  .        ةو صافي 

                           ةرك، اليوم أشتري جند، د ن؟ أ د     وكي،  أ -
                                                  شوف أةا عن سؤالك، أنا ديحق ز أقول لك اللي دني ياه  -

  !        ديطلع لك           دس أنت ةا
  .                            يا سالم، واهلل خوش سالفه؟ هددده -
ّ         ي ةو أنتيّي ختيار و إ -   .             نا دلوعه اغريي أ         
                 صحيح أتهكرت شدي                                هددده، واهلل ياده صحيح يطلع  ، -

  !   ةدم
    شو؟ -
   !!          حنجي ةع د ض        ّ         حنا صّيام ةا يصري إ -
                      داهلل شو؟ ليش دقى عيوين؟ -
  .                       ي ين ةن داب أنو صوتك حلو -
    ةا؟   ة             تقول روحي حلو      قصنك -
  .                روحك وصوتك هددده -
  !       يا دكاش -
  .                                                شنو دكاش؟ أنا أعرف دكناش اللي دسوق احلمينيب هددده -
                        وقلت ز أنك كنت درقب ةا؟ -
ّ   دنينا أخنّو ؟   ،  ها -          
                        نر تاكل د قلدي حدالوه،                           ال، دس ةو أنو اغريي ي ين تق -

ً              شوي كما  تقوز دني شوف وشك، أصاًل أنا ةا حبد                                 
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               كالم املنح كتري!!

                                              خالص ياده أنيت أكرب دده خوش؟ أقول صار وقت الشريل،  -
  .  اهلل       يف أةا          أروح أين 

  .                        وين تروح؟ خنين ة ك أدو أين -
  .                         دس ةا عنني )واي فاي( داحملل -
                ّ          وخطك؟ ليش ةا تفّ ل فيه نت؟ -
  !              ّ               دس مبنطقب احملل حّيل ض يفب الشبكب  ّ   ةفّ ل  -
  !             طي  أعطين رقمك -
         ةو أحسن؟    بدي                     ليش ةا ختلينا عل سكاي -
          عندك وإال        غصدنب                 دنك ت طيين رقمك     بدي          ي الئه حبي إ -

           دزعل هاه!!
                                              خالص خالص كله إال اعلك ياده، وهها رقمي هسه أد ثه  -

  .                   ا  ةسج، يال عيوين داي
  .   داي -
 
         تصدلت!!   ا     إ                طريقب ةا للتدرب                 ً      ةاذا ف لت؟ حسنًا سنرى    ٍّ أفٍّ

        نتظاره: ا                                                         دينما كتبت على الفيس دوك للمرة الثانيب اليوم وهي مل تنم يف 
   ً                                             أحنًا يسبقك إىل حتفيظ الصريار "سورة الفاحتب"!! ألنده       ْ تنْع   ال

ّ                سيصلّي هبا طوال حياته.      
 

                                               جناا املدمات اليت أنيطت ده دخل يصلي الظدر يف املسجن  إ    د ن 
                             هلل أهنا مل تتصل لكا  قدن الحدظ              اتف )احلمن                   ود ن فراغه، تفقن اهل

                                                            حراجي ومتن ي أحن ةن الزةالء( وةاهي إال دقائق أثنداء جتوالده يف    إ
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  +   911           ..........                                           ال ردب لتفقن نقاط املرادطب وإذ درقم يتصل:
                 ُ                              ً     تهكر أنه أعطى رقمُه هلا، ظل حينق يف شاشب اهلاتف حمتدارًا!  

               أيرد أم ال يرد؟
                    رتباكه الهي طريى على  ا          ريض ؟ وخالل                    مل أرد عليدا، ست إ   هل 

                                ٍ                        هنوئه يف وضح الندار إذ هبا تتصل ةرٍة أخرى! ورجع هو إىل حتليل 
ٍ                    أجودب نفسه املضطردب لكنه توقف عنن آخر جواٍب هلا )إذا مل ترد، لن                                          

               أةر ة تصدم أ      .          ً                              تتصل دك ةرًة أخرى( وميكن أ  تفقنها إىل األدن
                     ف ل كها وكدها د دن       نت أ أ                                  يتوقف وقال له أنا سأرد على اهلاتف و

       تفقنا؟ ا       دقيقب، 
  .         حاضر سيني -
 

                               دت اده عن ةن كا  ة دم دال ردب: ا    د ن 
  .  لو أ -
  .  لو أ -
                                     كيفك قلت ةا دنام إال كلمك، كيف الشريل؟ -
  .          طالع دشريله   ،                          واهلل متام أين دالشارع ةو داحملل -
  .                     ليش واقف دالشمس؟ حارة -
   ب.   ّ خطّي   ،                               انتظر رجال ياخه البضاعب ةا يننل -
 
     ُ                                          ع صوتُه املنتقل هلا عرب األثري صوت رجل مل تفدم كالةده      )اتب
  .   ً  كثريًا(
                                         ُ        غلق اهلاتف، ةاذا تف ل؟ هل أنت جاسو  )وهدو ُيلقدم    أ -

  .        دننقيته(
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  .             ً             هو  عليك، حسنًا سأقفل اهلاتف -
                           ً       ة تصم، ههه املرأة أاعجتين كثريًا، فقن    يا              هددده، أشكرك -

  .      اعاجدا إ                            تصلت البارحب داخلطأ واستمرت د ا
                                      ني يبنو أهنا ة جبب دك، وةا احلر  يف ذلك؟     يا سي -
       ة تصم؟   يا                                وهل حنن لنينا وقت ملثل ههه األةور -
                            م ةنصور أ  تبح  لك عن اوجب؟                  ملاذا ال ختولين أقول أل -
                        ً             ال ترى ةا حنن فيه، رمبا الحقدًا د دن أ     أ      ة تصم    يا      ال ال، -

  .                  نسيطر على كل األةور
 

ُ           وة تصم حينُ  نفسه )واهلل                   ختفي شيء دتمن ك عن         أةري أنك    يا           
  .            ً  عسى املانع خريًا(   ،      الزوا 

                                      جسادهم ت بت ةن ةقاوةب ةيلدا اليوةي إىل  أ                 انقضى ذلك اليوم و
             فحمزة يسد ى     ؛           كل ضن نقيضه   ،           املت اكس                   جاذديب أحن الكوكب

                           حىت ولو دشق صريري يكفي خلدرو      ،                        لتنةري جاذديب الكوك  داعش
                   ه وةن يسكن هناك ةن                                        جسنه فقط ةن تلك اهلالب الشيطانيب اليت متن 

                                                            ال ودة إىل األرض، وراةب، الزهرة، فينو  اليت تنور حدول نفسددا   
                  جتاه عقارب الساعب،  ا                   اليت تنور دنورها ةع    ،                د كس مجيع الكواك 

َ             نتقاهلا سادقًا وهي صريرية ةن الرياض إىل جنة وةن مَث إىل ةكدب مل   ا ف                                 ً           
         ا ةن دو                                        فالك بب اليت شرفدا اهلل دزيارة حجيجه إليد   .       ةن فراغ     ِ يأِت

                                                           كل األةاكن "هي احلقل األكرب للطاقب النورانيب الواصدلب إىل األرض  
                                                           ةن السماء" ولكي يتم احلا  أهم ةناسك ايارته عليه أ  ينور حول 
                                                        ديت اهلل عكس عقارب الساعب ليأخه نصيبه ةن نور اهلل، واملدؤةن  

            فكل جسن على    .                                               دطوافه ذاك يزين ةن اهلالب النورانيب اليت حتيط جبسنه
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           وختتلف ةدن     ،              رى دال   اجملردة                              ُ ههه األرض لنيه هالب خاصب ده ال ُت
ٍ  شخٍص                                           وحتمل دصمات روحه وةنى درجب أميانه وتدأثره          إىل آخر  
                ة عندن الكشدف    د   ن  ةت    وا    أل          ، وهي على     فيدا             احمليطب وتأثريه         دالقوى

                                                             عليدا دأش ب ) األكس( إال أ  أقواها السوداء فدي ت مل ك مل الثق  
                            ع النجوم والكواك  اليت تنجهب  ال    دادت          الهي يقوم                األسود يف الفضاء 

                               دتالع الطاقات ةن األجسام األخدرى   ا                        ً   ليه، فتلك اهلالب تقوم أيضًا د إ
  .             ً              وتض فدا )خصوصًا املريضب ةندا(

                                                جسن راةب جيمع ةن خالل الثق  األسدود يف رجلددا     كا
                                                          "الطاقب" كل تلك السنوات ليطري إىل أرضه، إىل أصله الهي تكدو   

                         قترب إليدا أكثر دل ت اةن  ا                        ى شكل كوك ( والهي دنوره      ً    )حنيثًا عل
          شدتاق إىل   ا                                                 فوق الك بب )جارهتا( لت ود إىل الكتدا وعرشدا الدهي  

                 هلام الرجال فيدا. إ                                   عشتار ةلكب دالد ةا د  الندرين وةصنر 
  .  لو أ -
  .  لو أ -
       شلونج؟ -
  .                          نا اعالين ةنك، ال حتكي ة ي هاه أ -
           ف، أف ليش؟ أ -
  .   راك           منت هللق ةن و    ةا -
     ليش؟ -
        نت ةدا   أ              عتقلوك، أتصل و ا                     خفت عليك، قلت ال يكو   -

  .    دترد
                       هوا دس طل  ةدين أسدكر      .           عمري ال ختاف    يا       هدده، -

  .                         التلفو  خاف ال أكو  أصورهم
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                               ال... ال جن أنا اعالين ةنك اليوم!! -
                     شنو اللدي ترينيده؟     .                          "لك حق تزعل ولك حق نرضيك" -

  .                   أوةوريين عيوين كوز ا 
                                         ةرك ةا أةرك، أنت حىت شطر البيت ةا كملتو!!      ي شو أ إ -
    بدي                                    ، ها يلله نكمله ليش ال: "ةقوى اعل قل ة          هددده شاطر -

  .     وعيين"
     دةك!   يا          د ن وقت، -
  !                                       تصنق  إذا قتلج صوتج صاير أحلى د ن الزعل -
                                           نت الصادق ةن السدر، ةا درضى عليك إال تشدريل   أ   ال و -

  .          الكاةريا يال
         الكاةريا؟ -
َ      ك فينيو، ةسكت ة ي َخالص!!            ي دني أحكي ة إ -                     
  .                                     دنت احلالل أنا دريرفيت واملكا  ةو قن املقام   يا    دس -
                                                    ةو قن املقام وإال ةو قن البسط ةو شريلي، ةدا ديفيدنك    -

                       أةا اعلدي أو فيدنيو      يا       أختار   .                 وال ديطلع لك تتدرب
  .   هلق

ّ      حاضر، دس اكن أعرف شراح يتريري؟ ترى أنا أخدّوف،   -                                        
  .            شكلي كثري دشع

                                      دني دشكلك؟ أنا دني شوف عيونك ألين ددني        نا شو  أ -
                   أسألك سؤال ةباشر!!

                                                وكي، داةك ترينين عيوين دس، أدشري دديدن، دقيقدب    أ -
  .     وراجع
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                                                      وراح يبح  عن لثام وتهكر أنه دشخصيب ةزيفب أةاةددا، وال  
                                                 نطباع لنيدا أنه ةندم، مث جل  مشاغ أهناه لده أحدن    ا           جيوا له ترك 

                             على رأسه ولف جنباته على وجده                              األصنقاء، أخرجه ةن علبته لبسه 
  .    ً                  ً         تاركًا فسحه ل ينيه حتقيقًا ملا تتمىن

              شتريل الفينيو؟ ا    ها،  -
                                              هدددددددده، خيرب ديتك ليش عاةل هيك؟ أنت رجدال   -

          لشو اخلجل؟
  .         واهلل أستحي -
  .                        عيونك حلوين ةتل ةا توق ت -
                                              عيونك أحلى، دس ةا أشوفدم ميكن واقف النت ةن ميك؟  -

                    تريلب الكاةريا ةالتج؟     دس ةش           إال ةشتريل، و
  .          ال، ةا ديصري -
                                  نا ةو ةشريل لك كداةريت؟ واهلل قويدب    أ              شلو  ةا يصري؟ و -

  .     هددده
ّ  شكلك أنت نسيت اليوم شو عملت فيّي؟ -                                
  .                       سف وحقج على راسي ةن فوق آ      يا ده  -
        شو هاد؟ -
     شنو؟ -
  .                  كشف عليدا دني شوفه ا             اهلل عننك حليب،  -
                    نين تشوف  عيوين؟ هاي              تفقنا أنك تري ا        ودس، ةو     هلنا     ال ال  -

  .     قناةج     عيوين 
                                            دده، طل ت دده عن جن شوف عيونك ةن تنحك كيدف   -

  .             ديريطسو؟ هددده
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                       ً             لطاملا قن تريزلت هبما سادقًا الكثري ةدن             تلك ال ين            مل ت لم أ  
                          ، فدالب جسنه وحدنها قدن           استثنائي                  ً          البنات ومل ت لم أيضًا أنه رجل 

َ  ل امل أ  أردَ                                          تريهي ةنينب املوصل دأكملدا طاقب، دل نساء ا          سدتمرار   ا           
َ    شراقب وجوهدَن، يكفيدَن أ  يطالنَب حكوةداهتَن   إ         َ          َ         َ       علدى             دإظدداره            

                شاشات التلفاا!!
      صحى!! ا                  نصار، نصار، نصار،  -
    ها؟ -
ّ    صحى عم دتشّخر،  إ -   .   صحى إ          
                                                وف شنو أنيت ةا تناة ؟ خالص راح أسكر أندا ت بدا     أ -

  .     اليوم
      ددني                                           ال، أوعى وال تطفي الكاةريا خليددا شدرياله،       ال، -

  .      نت نامي إ       أحرسك و
                                   ناةي دادا ناةي قادل أنيت حار  ةرةى؟ -
                                            لك خص، أنا راح أسدر على راحتك، وكل ةا دتشخر  إ   ةا  -

                أصحيك غصنب عنك!!
 

                                    ً         ٍ       مل جياوهبا، دل وكأنه أرمتى على فخهها أخريًا وغط دنوٍم عميق 
                              كا  حيس أ  ينيدا فوقده تل د       .                           مل ينمه ةنه أ  هجرته الطفولب

           كانت عاةنة    .    ّ       ً                       ، تنّيمه رغمًا عنه كما كانت تف ل أةه           ُ دش ره، متسحُه
                                                لترديه على ينيدا وعلى أفكارها ةن جنين، كانت تثق               ً أ  ت ينه طفاًل

                        ، كانت تؤةن أكثر دضرورة      عينيه            د ن أ  قرأت    ، ً ًا   كبري   ً ًا    ه سر ء      أ  ورا
                     النفس احملطمب لتنف ده     ذي                                عطاء فرصب ثانيب ألي شخص ودالهات  إ

                          لكمال وإثبات ذاته أةاةدا.                       دفلسفتدا ههه حنو الس ي ل
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            نصار، نصار؟      بدي،   حبي      نصار،  -
     كدل     ،                 خليين أنام اهلل خيليك   ،        رمي ذحبتيين   يا               هاه، هاه؟ أوف -

                            شوي تصحيين ةا صارت نوةه واهلل؟
  !                                     نت عم دتدلو  وتقول كالم غري ، خفت عليك إ -
  .                       هلو  وإال جبدنم، ةالك شريل أ -

  [   توت ]     ... [   توت ]     ... [   توت ]                 !!! واقفل اخلط!!
  .            ّ           نصار، تقفل أّدوشي؟ دسيطب   يا      ةاشي -
 
              ً                                    ذ هباتفه ير  ةرًة أخرى، كاد جين وهو ينظدر إىل ةصدنر    إ و

                                   مسدا فقن دونه د نوا  )وطن عمري( ن م  ا                         اعاجه لكنه هنأ عننةا قرأ  إ
                  َ    ُ                                    كانت الوطن الهي حرَم ةنُه واألةل الوحين الهي دقدي حيفدزه إىل   

                اهلروب ةن املنفى.
        رمي، خري؟   يا    ها -
  .           لرمي، لو مسحت     امسي ا -
  .                   حاضر أخيت تؤةرين أةر -
                      ال تقول أخيت، أنت فاهم؟ -
                                                    كايف دلع، أرين أنام ت رف  شنو أنام؟ ال أفجر ديج، عنني  -

  .         شريل عوفيين
     هيك؟   ،   هاه -
  .   هيك   ، ي إ -
                                                  لكن أمسع: راح أقولك ة لوةب ود نها ةا راح أاعجك د ن  -

                  وال راح تسمع صويت!!
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ّ                 لريرفدب وحتدّول غضدبه إىل                           خه صنره يشحه اهلواء ةن ا أ          
                                              ى، تقط ت أنفاسه خشي أ  تب نه عن ةركز جاذديتدا        ّ خوف، وّل

                                                        د ن أ  لقيدا، لكنه صمت ينتظر خرو  روحه ةثلمدا تشدتدي   
َ  هَي.   

                                نا ةو عرفاين شو ةاز؟ كلماتك أحيت  أ              ةن يوم كلمتك و -
                                           روحي، ت رف؟ كنت ناميي ةن اةا  وصوتك صحاين ةن 

                      ا كنت، خباطرك!! )وصوهتا                          سبايت وةو عارفه أرجع ةتل ة
  .                 ينااع غصب البكاء(

 
   أ                                                    قفلت اخلط دو  أ  تسمح له أنفاسه املتصاعنة ةن أ  يتجدر  أ
                تصل هبا وهي كانت  ا                     يقاعات قلبه حلظتدا، مث  إ           فصاح هلا عن       على اإل
                                خر، حتاول نشر ةا كتبت على الفيس: آ      دشيء       ةشريولب 

                              ، ةا خربت اللي حي  يشتدي النوم. ّ      ْ سّيني قْم
     ردت:

                                              م؟ درضو دنك تقل ين؟ )وقن غدريت دةوعددا صدوهتا      ن  -
ّ  الشجّي(     .  

              ريدوم، أندا      .                ّ     نقطع لساين وةا اعّلتدك  ا    ريت    يا       ال واهلل -
       أحبك!!
  !        د ن عمري

  !                                  وال راح أاعلك ديوم د ن أدن، هها وعن
              ً                 دتنأ للتو ذهبيًا، رمسب حبه هدهه   ا                          كا  درواا لوحب ردي ه الهي 

ّ                         تفوقت على د نّي الزةا  واملكا  وعلقت هنا                    ك يف األعلدى دأحدن                
                  ً                     جنرا  اجلنب، عرفانًا جبميل أم البشر حواء.
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         لليدال                                           هتمام حواء درعايب آدم والسدر على راحتده   ا      استمر 
                               ه وهو نائم تناديه ليريطي جسدنه   ء                 كا  كلما يكشف غطا      عنة.

                                    وكهلك عننةا يشخر وعننةا يصك دأسنانه    ،    ً             وأيضًا روحه دطيفدا
ُ      تالسنه وهدي تضدحُك         ً  ه وطورًا    وقظ   ً   تارًة ت   ،              وحىت عننةا يدهي              

    ً      كثريًا.....
                         قتطاع النين اليوةي ةنده   ا       دعوهتا د    بدي          على أ  يل   ً ًا        كا  حريص

                    يترك طفلته املنللدب     .      نشرياله ا   ً                               ظدرًا، خيتلي عن النا  وقت نوةدا رغم 
                                                       تريط على صنره وتل   دأصاد دا الصريرية دش ر صدنره األشدي    

ٍ                 ً                               كأٍب حنو  إال أنه أيضًا كا  خياف عليدا حينما تصحو ةرعو  ً     دًب ةن   
                                            الكواديس اليت ال تنفك عن ايارهتا حىت وهي حبضنه!!

        ٍ       ذات ةساٍء صاحت:
  .             آآآآآآآآآآآآه -
                                                شبيج حبيبيت؟ دسم اهلل ال ختاف ، هدها كدادو ، هدها     -

  .                          كادو ، أين ويا  دسم اهلل عليج
  .      دسم اهلل -
 

                        ُ                         جتلس على فراشدا وجسنها كلُه يرت ش دريض  يكاد أ  خير  
                            وحيرق كل شيء حوهلا، حتداول أ           عينيدا                     على شكل أش ب ليزر ةن 

                                                       هتنئ ةن روعدا دوضع كفيدا على وجددا كامل تاد لكندا فشدلت  
    ً                        دبكاًء شنين ووالدنها حيداول            حنقتاها      نفجرت  ا                 ههه املرة، واليوم 

                      ويواسيدا دكلمات رقيقب       اآلالم       الدنته                   ويتوعن دقتل ةن سب          رضاءها إ
  .                    لينب ت ودت عليدا ةنه

   ل:                    وهي ال تزال تبكي، تقو
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               تيجي حتاول تب ج    ة     كل ةر   ة                      ةن مخس سن  وهادي ال جوا -
  .   دطين

 
  .                                                  حس محزة دتبنل هلجب ة شوقته وراح يفكر مبفرداهتا احلجاايب أ
  .                                ةا خيالف ةا خيالف، ههي فترة وتنقضي -
                                                  )د نةا هنأت( املوشكلب أنو جردت كول املشايخ وةا فادين  -

  .       قرايتدم
                           ا دامي أحلم أديتنا القدنمي،        آين مهين                         حبيبيت هها ال قل الباطن، -

                    اين ت رفيدا للمريب؟
                                                     ال واهلل ةو شايفتدا إال داحللم، ميه شكلدا ديشع ةدا أدريدى    -

            كر... تنري؟ ه          ةا أدريى أت     كر، ه  أت
   !! ب                              حس أين أقل ةن كول النا  دكل حاج أ -
  .           ال تقول  هيج -
                  كم صار ز ةن غفيت؟ -
  .                    حبيبيت ةا صار لك ساعب -
  .           ، أنا خايفب                وف ميه راسي يوج ين أ -
  .                           يا د ن راسي، ت از حبضين أنوةج -
         وين أنت؟ -
     بدي.      داحملل ح -
  !             يال روح عل ديت -
       وشريلي؟ -
                                      ةا أعرف؟ سكر احملل يف حنا فاتح دالنهريب؟ -
  .          أوكي ةشينا      بدي،     وكي ح أ -
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           ود ن درهب:
                ها دخلت الريرفب؟ -
  .                ال توي دخلت املطبخ -
     بدي.   حبي                              دوشك عل سرير، يال دني نام حبضنك  -
 

ّ            ً                    كانت ةسيطرة عليه متاةًا تنّوةه ةريناطيسيًا وتسل  ةا ترينه ةن      ً                    
  !                                        وحنا  وقبالت حارة للزوجب املستقبليب البارة     دفء

            وداتت تتحكم    ،              املتكررة أةاةدا           واحنناءاته                  فقن ملست نقاط ض فه 
                     ٌ         وهو كا  ي لم أنه ةنقداٌد هلدا      .                          ه د ن شدرين فقط ةن عالقتدما  في

        ُ                             تهه  نفسُه خلفدا إىل أد ن احلنود وددأ         ً         ، حريصًا على أ   ه       دإرادات
ُ                تت رى روحُه أةاةدا دو  الهكريات، كانت تسحُ  ةنه كل طاقدب                                  ُ         

ً                اليت خفتت ش لتدا قلياًل خالل السنوات امل              جسنه املتوهجب          نصدرةب،                     
     ثدر   إ           هتماةددا،   ا د   ،                                          إال أهنا أعادت تف يلدا ةن جنين دصوهتا، حببددا 

                      ص كل هالتده املشد ب،     ةت ا   ً ًا                        )الثق  األسود( أصبح قرةزي   .       ال مليب
      بددي         حدن قط  أ          ً              ً      ً               وارتاح أخريًا ألنه أصبح دشرًا عاديًا د ن أ  كدا   

                                    ً                       املريناطيس كل تلك السنوات، واليت هي أيضًا كانت قطبده الثداين،   
                                                          دالرغم ةن هالتدا السوداء اليت حتيط جبسنها وتض ف )ةنه أ  كانت 

                                           صبيب( كل جسن نوى فقط جمرد النيب أ  ينظر هلا.
          وعينيدك                           تسلم نفسك وروحدك وقلبدك                  "آه ةا أمجل أ 

ٍ            ً      ُ                                     لشخٍص تثق ده كثريًا وتنعُه يسلبك ةا يرين وةا تريدن لتصدل إىل       
                                وتتربأ ةن ح  ذاتك وةلهات نفسك إىل    ،                   اخلالص الندائي احلقيقي

                                                    وتستمتع دال هاب احللو ةا حييت وةا سوف حتياه يف ال دامل     ،    األدن
  . "    اآلخر
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      ً      ً     يش يوةًا واحنًا ةن                   صبح ال يستطيع أ  ي  أ            ن م أدةندا و   ،     دةندا أ
                                                     ُ      دو  صوهتا الهي دات ي هده يف الفترة األخرية أكثر ةدن أ  يرحيدُه   

             ف لدت قبدل     ا                   مثب اخلاض ب وخالصدا ا            حبدا ذاته اآل      أسواط       وجيلن د
                              ةوعن خلوده يف الفردو  املفقود!!

ً              ففي أحن األيام صنرت األواةر لياًل دأ  يهه  محزة        كونده     ،                            
       ديجدي      اة      إىل ةصف   ،         شر املدم ( ع      االثين                      أحن أعضاء جملس الشورى )

                      ليب عمل املصفاة ود دض   آ                    اليت وض دا التنظيم يف              االستراتيجيب      لتفقن 
  .                                                 األةور الفنيب املت لقب دتجارة النفط يف السوق السوداء

                     ويف صباح اليوم التاز:
  !                             ةا راح أقنر أكلمك اليوم الظدر    بدي    حبي -
        ليش دال؟ -
                دا وةا أظن أقنر                                  ألين حا روح لتكريت، عنني دضاعب أجيب -

                                                 أكلمك أل  ةثل ةا ت رف  أكو هوايا سيطرات ددالطريق  
                     كو  كثري ةشريول، أوكي؟ أ و
                   ام......... نشوف!! أ -
           صنق، قلدت         ِ اتصلِت                    واهلل ةا أقنر أرد إذا     بدي      ال حبي -

                                             أقولك ةن هسا على ةود ال تدزعل  وتسدوين لدك    
  .     سوالف

                                   دس راح أشتاق لك، صنق كيف أقنر نام؟ -
                                           دريبرياء راح أراسلك حلن ةا تت ب  وتناة ، أوكي    يا      هدده -

  .               ههي دوسه يال داي      بدي؟ ح
  !      يال داي -
        لو ردي؟ أ          لوووو ردي  أ                  يال داي!!!........  -
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  .                يا ويلي شقن أحبج -
  .       نا كما  أ           دكاش دده، و -
 

ٌ                               ُ        اجته رتٌل عسكري ةكو  ةن عشر سيارات يقودُه األةري )      ددو   أ      
                       قن مجيع القطاعات هنداك           ، ود ن تف ي                       ضيريم( محزة الشمري إىل ديج

                       دت ن عمن حوله ليكلمدا: ا                           تصلت )وطن عمري( ده وك ادته  ا   ً  ظدرًا 
  .       اهلل خيليك      بدي؟                     كتري ةشتاقه لك، ت ا جن    بدي       وف حبي أ -
ّ              ّ                   حبيبيت ةا أرين أضّوجك أنا دل الضّيم واحلر ميكن درجدب   -                 

      دطيخ؟   يا      فراش   يا    54       احلرارة 
                           هيك؟ تزعلين ةنك؟ راح أدكي -
  .             ّ لي أوقف دالفّي         يال أوكي خ -
                         شو هاد يف صوت ة ركب جنبك؟ -
  .  عين   ة          ال هاي د ين -
 

                                                      ودينما هو ةسترسل يف ةرياالتدا واحلرص على ت نيل وسدادهتا،  
                                خرى، أددو حفدص التركمانسدتاين     أ                       وإذ مبكاملب أخرى، وأخرى و

ٌ  فورًا على التواز، لكنه غارٌق         القصيمي          دو دجانب  أ                دوعبينة ال فري و أ و                       ً   
           ود ن قليل:            ً     ُ دال سل رغمًا عنُه

                                        يف ةكاملات واردة ةن األهل أكلمدم وارجع لك؟    بدي    حبي -
  !                                         ال كل ةرة يطينو عيشيت هاملرة ةا أقبل أدن هاه -
     بدي؟   حبي   يا  -
  . ال   ال -
     بدي؟     يا قل -
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     ال ال. -
                                                يا روحي ةا يصري ههي أخيت الكبرية تتصل ةن السدوين،   -

            د نين تزعل؟
                 ختك وإال دنت غريي؟ أ -
                                      إال داهلل ال لي ال ظيم، داددا ال تصدريين                 ال حول وال قوة -

                                             ، دس ةا دام هها ظنك؟ د نادك ةا راح أسدكر إال   ب    شكاك
  .                                    تناة  حىت أثبت لك دامي أنك أنيت على خطأ

     !!!!       االتصاالت       ُ         ويا ليتُه رد على  -
 

ّ                       ً د ن علّو أنفاسدا وهي تننو شيئًا      ً                       فشيئًا ةن الندوم ال ميدق،           
                   علدى األخدوة وإذ                     إعدادة االتصدال                 تصال ويف نيتده        قطع اال
       مب تصم:
                                    يا أدو ضيريم أعلمت ةاذا حن  يف املوصل؟ -
 
  .                                     كا  ينتظر البشرى دقرب خالصه ةن التنظيم و
             ةنصور، دشرين؟     أدا   يا          ةاذا حن  -

            شيت( وهدنم      بدي            يونس( و)الن    بدي                 مت تفجري جاةع )الن -
                            اجملاهنو  د ض ةساجن الشي ب!!!

 
       محدرار   ا      الحدظ                                      صمت ومل يتفوه دكلمب واحنة، لكن ة تصم 

     هدا   آ            ً                                         وجه األةري كنرًا وتلونت عيناه حبمرة جدنميب مل يسبق له أ  ر
  .         ً عليه أدنًا
  .            هيا إىل املوصل -
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                                                     دينما هم يف الطريق يتصل دواز املوصل، يتصل، يتصل، ويفشل 
  .                                   تصال، ود ن ساعات مت الوصول إىل املنينب  اال

  .              ة تصم إىل الواز   يا       انطلق -
  .           نتدى النوام ا    ،                      لكنه ليس يف النيوا  اآل -
       نتددت   ا      ِ   إىل ديتِه،                                     ٌّ اذه  إىل ديته ودع الرجال يتفرقو  كلٌّ -

  !        املأةوريب
 

ّ                دينما دقي ة تصمًا جالسًا يف سيارته وإذ د لّو صياح ةن ديدت                     ً      ً               
                                          ً              جناب الواز، أةسك دننقيته ودخل إىل هناك راكضًا وكا  األةدري  

  .                               دو حرب الفاسي( على تفجريات اليوم أ           محزة ي ات  )
               األةر لديس   أ                              أدو ضيريم أهنا ةبنيب على قبور؟ و   يا      ت لم   إال  -

  .                      نه ةن عننه اخلليفب نفسه إ        ةن عنني 
         يداكم يف   إ               ً                        دل أنت كنت حاضرًا واخلليفب عننةا تناقشت و -

     رساء  إ                                           جملس الشورى واتفقنا على تأجيل تلك املسائل حل  
                           قواعن اخلالفب وتثبيت أركاهنا.

                        ىل جاةع وانا قدن نزلدت              ً     ً            لقن كا  ديرًا قنميًا ومت حتويله إ -
  .          ً           دنفسي سادقًا ورأيت ذلك

 
  .            ً              خر  محزة غاضبًا ةن دار الواز

  .        نطلق دنا ا      ة تصم    يا     هيا -
         ىل البيت؟ إ -
  !          كال إىل ديتك -
  .   ً      حسنًا نف ل -



074 

  :           ود ن الوصول
  .   أةري   يا      تفضل -
  !  كال -
                                          نطلق دنا إىل ديتك؟ وها حنن هنا واقف  أةدام   ا        مل تقل ز  أ -

  .   دييت
  .                          خه ال ردب لتبيت عنني اليوم آ         انزل سوف  -
ّ     كيف ز أ  أمسح لنفسي دأ  تقّصدر     ،           أةري ة اذ اهلل   يا    كال -                          

  .               ً       ً يف خنةتك ولو يوةًا واحنًا
  !   نزل ا   ،             نزل ةن ال ردب ا              طع واصمت، هيا  أ -
       ولكدن     ،                                            يا أدو ضيريم أنا ال أرين أ  أتنخل يف ةا ال ي نيين -

ُ                       أطل  ةنك أ  تنزل وسوف حُتضر لك أختك أم ةنصدور                         
   (.              وهو حياول هتنئته )                شاء ةن الهي حتبه    ال 

                وقن وصلت ثدورة   )   .        نزل، هيا ا       قلت لك    ؟           مل تفدم كالةي أ -
   (.            دركانه ذروهتا

  .    ً حسنًا   ،    ً حسنًا -
 
    بدي                               ً                    نطلق األةري دال ردب السوداء قاصنًا ةا دقي ةن جاةع الن ا و

                                                    يونس قبل أ  حيل الظالم، فقن دنت الشمس ةن ةريرهبا، وصدل  
        ً    صبح خراددًا   أ                        ى؟ لقن تنةر دناء اجلاةع و                      هناك ةع األصيل وةاذا ير

                          ف السن ، دينمدا أقناةده    ال                             يف خراب د نةا كا  التل املقن  آل
                       أجدش دالبكداء وقدرفص      .  الذ و                     على أطنا  األحجار والف   ب    واقف

                           ً         حتناهبا يف آخر أحزاهنا فدي أيضًا كاندت   ا                  ليشارك أرض احلنداء 
         ا وعلدى                                                   تنوح وتبكي على أدرا ة املدا وعلى تارخيدا وعلى ةنارهت



071 

                  ينا احلمزة وهي تلم        ارجتفت                               أمسى شيء يف الوجود "القرآ " الهي 
            كوام التراب  أ                                  ه املب ثرة الريارقب د  أطنا  احلنين و   حات   ً       د ضًا ةن صف

                          قش رت ةندا أجساد السدكا    ا     واليت    ، ك ل                      والريبار هنا وهناك وهنا
                             ُ                           الرياضب  املريلود  وهم يلمو  قبلُه كالم اهلل، يبكي ويتوعن ةدع  

                 ن ف ل تلك اخلطيئب  ّ ّا         االقتصاص                  ذ  األخرى يف املنينب  آ مل       أصوات ا
         الشني ب.

                   ةدن وضد تين هندا       يا                      لن يشفي غليلي إال أنت           )حجي دكر(
                                                ً     خرجتين ةن حزين إىل شنة حزين، كال لن أج لك تدنةر قريدبً   أ و

    .            د يشك د ن اآل   أ        أخرى وهتن
                                                  غض  محزة الكبري تواع على سكا  نينوى ددنورهم، رغدم   

                                              اليت أطبقت على أفواهدم ودرغم القوان  اليت أطبقت            كميب الصمت 
                                                            على حريتدم دالتنقل أو اخلرو  ةن املنينب، فقن صار ةثلددم ةدن   

      ُ            ً      وقن رمحُه الدواز حقيقدًب              اةتياااته                     جرد األةري ةن لقبه وةن    .      ال اةب
                 كتمال نصاب جملدس   ا                  ً      ً      اجلربيب يف داره )ة زاًا ةكرةًا( حل           داإلقاةب

              عضو جنين فيه.         دانتخاب         رد ةنه،             ُ الشورى الهي ُط
ً      ً                               ودخل محزة فصاًل جنينًا ةن فصول عهاداته املستمرة......             

           ً                                           تريري محزة كثريًا عن ذاك القوي، ةصنر اهلام ة جبيه ةدن ةدا   
               ةصدباح فكدره      أ                 نكسرت شوكته وانطف ا    فقن    ،             سمو  داجملاهنين ُ ُي

                                            امل تنل د ن نفاذ ايته د  صفوف اجلنود إىل األدن.
  .  لو أ        تسم يين؟    رمي      لو؟ أ    لو،  أ    لو،  أ -
  .                  لو...... أيوه أمس ك أ -
ّ                     تصليت علّي اليوم، الساعب صارت  ا         وينك؟ ةا  -             دالليل وانيت    4       

  .                      ةاكو، قلت خلي أتصل أنا
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  .                   نشريلت شوي ةع ال يله ا    واهلل  -
ّ               أنيت هوايب ةتريرية علّي صار لك كم يوم   ،  رمي -                   .  
  .                                      ال ةتريرية وال حاجب، ةزكمب شوي داين ةن صويت -
  .    تريرية            واهلل ال ظيم ة -
                           امسع راسي ديدوج ين، ددنياك                               يي علينا هلق تقلبدا دراةا؟ -

                   هتنى ركز شوي، أوكي؟
  .                               اهنأ؟ ليش ةا كو شي أين هادي كولش -
              كتري دس أحكدي      بدي                          ةن يوم تفجري املسجن وانت عص -

             أنت املتريري ةش    .                              ة ك شوي تبني ترفع دصوتك وتصارخ
    أةك                                    فدمنا دئى أنك حزين وهيك؟ وملا كانت      بدي،       أنا حبي

                                    نت صريري هونيك!! دخيلك ديكفدي ت يدن    أ           تاخنك ة ا و
  !                             أسطوانتك املشروخب أحفزتا صن رد

 
                                                   صمت وهو ي ض دكل قوته على النواجده وحاجبيده قدن    
                                                     أسنال ستار ةسرحيب احل  الكدبري، األةدل األخدري، األةدس     

        الضائع.
               ود ن صمت طويل:

  .                   ها؟ ليش ساكت؟؟ أحكي -
                    ةا أسولف ة ك تطل يين                           حكي؟ ةا خلييت ديدا حكي، كل  أ -

         غلطا !!!
 

                      وعاد الصمت ةن جنين...
  .                               يصبح الصمت والتأمل لعبته األخرية"   ،           ما... احلياة  ٌّ حبٌّ               "عندما ينازع  
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   ..    نصار -
    ها؟ -
     حتبين؟ -
  .   كين أ -
 

ٍ            وصمٌت طويل للياٍل أخرى......            ٌ     
ٌ      ٌ وصمٌت وصمٌت وصمٌت      ٌ               ...... د نها:   

                           ليش ةا تنور لك ع شريل جنين؟ -
  .                           ن يوم حرقوا البضاعب النواعش          ةاز واهس ة -
  !                نت كنت تبيع ةنكر أ -
                                              ةنكر؟ هسا صار ةنكر؟ ةو جا  قبل خوش شريل؟ شدنو   -

                                                اللي تريري؟ أمسدن جكاير خوش؟ )وقن عاد عتاده دريضد   
  .           عتاب األحبب(   ً ًا      ةتجاوا

                                             ال خالص أنت ةو ة ئول، أنا دني صيح، ت رف شو ة ىن  -
        قيقدب:                                          دني صيح؟؟ أنت داملرة صرت، ت ال أقولدك احل 

                                                  )النولب اإلسالةيب ةا ديصري تقدول عليددا داعدش وإال    
                                       وتفجري املساجن هها صدح وكدانوا خمدالف        ،       ديجلنوك
        للشرع!!

                                                 وأنيت ش رفك دالشرع؟ أنيت آخر وحنة تسولف  دالدنين،   -
                                       يت داجلواةع عظام؟ وإال أنيت ةفديت الدنيار    ي           حفرتيدم ولق

                              املصريب جباللب قنره وآين ةا أدري؟
   ..    نصار -
    ها؟ -
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         قالتددا     .                                   )وهي حتاول أ  تشرب ةا تبقى ةن ندوره      حبك أ -
     بدي؟      ت ا جن  ،                        دنربة صوت مل ت ين ةا تقول(

  !       ةا أرين -
               قولدك خلداطري      ، أ ّ        طّلع خلاطري ا ّ   طّلع  ا              ع عا الكاةريا،    ّ اطّل -

  .                 )رجع صوهتا امل دود(
 

   مثب                      نه يرى نفسه الضالب اآل إ                                 ينظر إىل الشاشب وال يراها كال ادة، 
  .       يف ةرآة(            )وكأنه ينظر 

                                               دت رف شو عم أعمول ةن خلف اجلداا؟ وهي قن قالت له  -
ّ                              ّز، أقبلك ةن فمك وعلى حليتك اليت  إ    ً               سادقًا: )كل ةا تنظر 

  .       أعشقدا(
  . ال -
                  لت تصبرين لشيباتك؟      ّ ليش دّط -
  .                                         نيت ةو تقول  حرام؟ دطلت على ةودك حىت ترتاح  إ -
              ً                                  ال هو جيوا شرعًا يف احلرب دس صبغ اللحيدب دالسدواد   -

             رهاب ال نو!! إل
                                              خرب، عمي أي حرب؟ واي عنو؟ أنيت دطرانده، أندا    -

  .                                             درويش على قن حاز، اهلل خيلصنا ةندم الظلمب الكفرة
  .                       ال، ال تقول هيك، اهلل ينصر  -
                                             واهلل أةرك عجي ، غري ؟! قبل حتج  عليدم، أشو هسا  -

        ّ       صاروا وّلن عمج؟
  !                             ألهنم خري ةن ميشي على األرض دبساطب -
  .                               ج حتج ؟! ال ال أنيت ةو ة قولب صايرة      كل عقل -
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                                                  وكلما ي ودا  إىل جتاذب أطراف احلني  دود يرجع الصدمت  
  .                   ن اجللسب ةن جن وجنين               ّ د ن الريض  ليتسّي

                              وخالل الساعات األوىل لهلك اليوم:
                                شو أخبارك )دصوهتا الفدرح الدهي      ،    كيفك   ،        لو، أهل  أ -

  .          األخرية هنا(   ا            ياه يف أياةدم إ      حرةته 
                  ده، أي ال، شو حتكي؟     هدددد    ي، أ -
                                  وكي، أشوفك اليوم املسا، أي هونيك!! أ -
  .   داي -

     ً                ً              ً         ه رغمًا عن رجولته، رغمًا عن غريته، رغمدًا عدن    ظ      كظم غي
      وهدي     ا      حدناه  إ                                       دةوعه اليت أحرقت وجده وحنجرته واليت الحظت 

  . ه ت            تنسك  على حلي
         عم تبكي؟ -

ً  يصن عندا حماواًل            لى قلبده                           قواه اخلائرة ويطلق النار ع         استجماع            
  .     اخلائن
                                                ال عيين ةنري شفات ديدا؟ )وقن غلظ صوته أكثر ولكدن   -

  . (      االختالل               دانت عليه ةالةح 
  .     حكيلي ا              شو يبكيك؟ ها؟  -
                           مخاد نريا  الشك ةن أ  ي لدو   إ                    تهكرت أةي )وهو حياول  -

                                                  حسيسدا فتحرق لوحته اجلميلب امل لقب هناك( كا  حيداول  
   ،              أةده ويبتسدم                ً                   ةثلما كا  سادقًا ح  حيكي ألصحاده عن 

                                               لكنه خالل تلك األثناء أحس دالض ف ومل يقدنر علدى   
                     ت نيل ةيل املوااين...
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                                                   ذ هباتفدا اآلخر ير  دنريمب أخرى وهو جالس ينظر إىل نفسه  إ و
                    ها يف عينيه وهي تفور  آ                                       البائسب الثكلى وقن جتندت ثورة الشك اليت ر

     ةرأة  ا                                                       على الشاشب، وقلبه وروحه ينعوا  دأ  يكو  املتصل ههه املرة 
  .             أو أي شيء آخر        ً أو طفاًل
  .  لو أ -
             ةن اةا  عنك؟   ،                      كيف حالك أدو اين وحشتك -
               ي... هددده.... أ -

........         
.......        

    رمي؟   ،  رمي   ،  رمي -
  .          ة اي تلفو    ؟                       ش أش عي  فضحتنا، شو دنك أ -
                                                   ةنو هها اللي تكلمينه؟ هاه يال أحجدي ةندووو )وهدو     -

  .     يصرخ(
  !           هها ولن عمي -
  .                     حياول تصنيق ذلك دبالهب(                  واللي قبله؟ )وهو -
ّ                     ادن عمي درضو، شو غدرت علدّي؟ هداه أحكدي؟      -                         

  .    أحكي
  .                          ال، دس ةا ينفع يكلموك حبضوري -
                                  نت ةو ةن أرايبيين وال ولن عمي وال لك  أ               دلله شو؟ أمسع: -

ّ            سلطب علّي، أنت فاهم؟   !            ةتلك ةتل غريك         
  .               ب فدمه ملا قصنت(                          ّ ي ين شلو ؟ )وهو حياول أ  يكّه -
                          وعلى فكدرة كدل الرجدال       ..           تل ةا فدمت         ي ين هيك ة -

  .     كناد 
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                      هديج تبي ديين د دن                           ّ   ووين ةا أقنر أنام دلّياك؟           وين حبنا؟ -
                          نا تركدت الدننيا كلددا     أ                            ةا قضينا أيام حلوة ةع د ض؟

                                                  خلاطر  حىت الطل ب ةن البيت على ةود  دطلتددا، هديج   
        أجتاايين؟

 
  .       ها ة ه( ء                       ً                  )عاتبدا د نةا كا  ةتملكًا هلا صار يتوسل دقا

                                              أنت ةن جلست دالبيت صارت أفكارك غريبب، ود نين   ا  هو -
                        رجع أطلع هو أنا ةاسكتك؟ ا    أخي    يا
 

        قلبددا     ب         وقع يف فوه   ،           وقع يف حفرهتا   ،                  سكت وقن وقع يف الفخ
            االسدتمتاع               هلا أي شيء سوى      يبق     ومل    ،                       ً اليت صن دا هلا فيصل سادقًا

     ندب       على ج   ،         على طيفدا   ،        على صوهتا   ،                          كل ليلب دبكاء هها وحني  ذاك
      صبحوا  أ و   ،                                               األرض اليت حرةوا ةندا د ن ةا جردهتم ةن عيوهنم هبجرها

                اآل  حدا  دورك    .                                        ال يرو  دل ال يفكرو  رغم األمل إال هبا ود هاهبا
                    ياها حبدا الوحيدن،   إ           اليت أذاقدا       نفسدا                      محزة أ  تشرب ةن الكأ     يا

            ً                    ُ                          اآل  صار لزاةًا عليك أ  جترب ةا جردُه شاعرك املفضل )ادن اينو ( 
ّ                                           ة شوقته )واّلدة(، اآل  صار ةن الواج  أ  ن لمك ةدن هدي      ةع            

                       ف لته ةع الراعي املسك :             )عشتار( وةا
               شدن له ةثيدل،                                    ُ حكى أ  عشتار كانت ذات مجال داهر مل ُي  ُ "ُي

                          ً                           وكانت تنور د  عامل البشر حبثًا عن ضحايا حىت وصلت إىل ةلوك 
    ٍ  ل ةرٍة                                                       البشر فكانت تأخه ةا ميلكو  وت نهم ةثلما وعنتك )راةب( أو

ً  حىت إذا ةا أخهت أعز ةا ميلكو  تركتدم وهم يبكوهنا لياًل    ،       دالزوا                                                  
   ً        ٍ                              ُ               هنارًا، ويف يوٍم وصلت عشتار إىل راعي خراف فههلُه مجاهلدا وقدن   
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                                ٍ                     الفتاة )ةثلما أغوتك ة هدتك ةن ةرٍة واحنة( فقام ددهدح       عينا     ُ  أغوتُه 
  ٍ                                                        شاٍة هلا كل ليلب كي تبقى ة ه ألطول فترة اكنب، فأخدهت تأكدل   

     حىت مل    ،                                    ويف اليوم التاز ذدح هلا ويف الثال  كهلك   .         ار مث رحلت   عشت
                       ُ                                      يتبق للراعي ةن شيء يقنةُه ل شتار مث سأهلا البقاء ة ه لكندا رفضت 
                                                            وقالت: أنت ال متلك أي شيء يريريين للبقاء ة ك، فقام الراعي دسرقب 

              صبح هكها كدل   أ                                   خه يبح  عن عشتار ليقنم هلا ةا سرق، و أ  ٍ   شاٍة و
             خرين على أةل                   ً                   دا أصبح الراعي ذئبًا يسرق ةن الرعاة اآل            ليلب وةن يوة

  .                            أ  ت ود عشتار فقط لتجلس ة ه"
      أخرى؟                                          ً فدل ستصبح ةثلما كا  الراعي أم أ  لك كلمًب

                             ً                          فب نةا أصادته سدام الريرية سادقًا أصبح خياف أ  يفقنها طوال 
                                                         الوقت يسأهلا ةن تراسل ؟ حىت أنه كا  يشك جبميع أصنقائه وةدا  

          ادتساةات                             ودصنورهم، وةا ختلفه وجوهدم ةن         جبواالهتمُ  ُه         خيفونه عن
         ً                                               ُ         كانت غالبًا ةا تثريه جبنو ، إال أنه اليوم دنأ يكرهدا دقنر حبُه هلا ألنه 
                                                            ي رف نفسه حتتاجدا وقن أدةنتدا وال تستطيع ال يش ددنوهنا، هدها   

                                       دنأ ي تقن أنه ي تمن عليدا دكل شديء وال     .                     الش ور وحنه كا  ي هده
  .           ي شيء دنوهنا            يستطيع عمل أ

                                                ُ  خالل تلك الفترة كانت كل يوم دل يف كل ةناسبب ختترب حبُه 
                                  ً      ُ      ٍ               هلا دترييري طريقب ة اةلتدا له، أحيانًا تكلمُه درمسيٍب وأخرى ترجدع  
                         ُ                                  إىل عادهتا القنميب يف طل  قردُه وت اتبه إذا تأخر عن املوعن وكأهنا 

                                            كانت ت رف ةا تف ل ده، فب دنةا أوصدلته إىل      .    ٌ         فاقنٌة للهاكرة
ٍ          أراٍض مل يصلدا       ةدن              للمرة األوىل                كت  يف الفيس دوك    .   قبل   ةن    

      دوحه:
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                     ال تلبسي رداء  النصح 

 ةا زالت مذنبم        وحواسك  

                             فباأليام اخلوايل لبست  قناع احلب

 واليوم أدهس عليه

 نا"أبقوة ضمري املتكلم "

 تعلمني سأطلق الروح  و   أ 

 حتب وتشتهي ىل ماإ

 من أمسيتها الفراغ العاطفي يا

 ل بعد تولنياملم

 نستك رياح اخلريف أنك ورقةأ

                       حذري شتاء  أعمى ستتمننياف

 لة"                    فيه لو أنك فقط "مبل 
!!!! 

 كتمل اللون األسود الذي طلى روحيااآلن 

 نسان املمزق جروحوظهر على هذا اإل

   ا                  مي مطرا  أسود ماحلآالستجعل من 

 عصاريأكل قاربك الصغري ومن اإل

 هنضوااسكان البحر امليت  يا تصيحني،

                    مل يعد يف الدنيا ملح 

                             فمن أطعمته  البارحة هنش حيائي

            يل  مرة أخرىإومل يعد هناك ربيع يعيده 

                          ليت ندائي يصلك غدا  لتلبني ..وجعي يا آه

        ة  أخرىأمراوليت أن هناك غريك يف األرض 
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 هلة "تولني"تسميتها اإل أستطيع

 تعبد آهلةمل يعد من بعدك للعرب 

 هو ن اهلل ال اله إالإو

 رب السموات السبع

                   سبحانه  احلي العظيم
 "نوريخ"

                    ةا يشدوده عدهاري     ٍ  قصٍر       الطي  

 
 

                             والترديب هي سور قصرك وساسده  

                             ةن ال ترىب يف شباده علدى طيد    

 
 

                              ةا هو مبترددي ليا شداب راسده   

              ينل درده..... 

     ددل     ،                                             مل تكن كتاداهتا وةنشوراهتا على الفيس دوك حمض صنفب
         كل شدخص     ؛                                  رسائل ةلريوةب وصواريخ دالستيب ةوجدب          كانت كلدا 

      ملن هو    ى                      كانت تسليتدا يف ديع اهلو   .                             يقرأها يظن أهنا تقصنه دالتحنين
   ٌ                                                      جنيٌر حببدا ولكي يكو : تنخله يف ةنافسب ةع غريه ةن الرجدال يف  
                                                                 أحن امليادين الش ريب أو األدديب وحىت السوقيب ةندا، ختتار الفائز الهي 

                           نسا  الوحين الكاةل يف سدوق                 ا وللنا  أنه اإل                   ترين نفسه أ  تثبت هل
                                                       الرجال، كانت ت رف ةن أين تؤكل الكتف، فكل ةرينيدا أشخاص 
                          ً               ٍ                 لنيدم سوادق يف حبر احل  وغالبًا ةا فشلوا دصدورٍة أو ددأخرى يف   
                                                         إحنى نواحي احلياة أو مبجملدا، أولئك الهين يستخنةو  الشبكات 

                        أنفسدم دالريوص يف ظلمات      ا يثري          ّ ليبحثوا عّم            اإللكترونيب           االجتماعيب
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                                         ً                 الريموض أو احلصول على الكنز اخلفي والهي غالبًا ةا قدن يكدو    
ً                                                      ةتمثاًل دأحالم أغل  ال اطل  عن ال مل الاله  دأحالةدم الفارغدب       
           ً                                                      دال ثور أخريًا على الفتاة الثريب اليت سترف دم إىل ةرتبب ةتقنةب يف سلم 

                    ترتي  أغنياء ال امل.
           ً               ح  ننخل صنفًب إىل حساب فتاة          داستمرار           ً         نراهم يوةيًا ي لقو  

               ً                                          أو إىل صورهتا عمنًا يف إحنى تلك الشبكات: )فيسدبوك، تدويتر،   
  .  خل( إ               أنستريرام.....

                                                      على الرغم ةن أهنم مل يروها )ة ظم ال شاق( كانت كمالينا يف 
                                                           نظر الرجال ةريريب دشنة وهي تتمشى يف شارع فيا ةاكوينا الرئيسي 

                                     ، كانت حشود الرجال تقف علدى جنبدات           اإليطاليب             مبنينب دالريةو 
                                                           الطريق حتييدا وهي ةستمرة يف طريقدا إىل األةام، تنتظر أرواحددم  

                      سيجارة لريكض إىل خنةتدا  د          االستمتاع                          اللحظب اليت تقف فيدا وتقرر 
                                                         الفأر والقط والكل  وحىت األسن يف تلك األجساد اليت ت لو وجوهدا 

                         ذلك اجلسن الفاتن وال شديء                                    نظرات الرغبب اجلنسيب املطلقب يف متزيق 
                                                  كانوا كلدم ةتشاهب  يف نظرها إال أ  احلمزة كدا  فيده      .      غري ذلك

                               ً                      ً      شيء يريريدا داملكو ، ي جبدا ونادرًا ةا أعجبت دأحدنهم ةدؤخرًا   
                                                              تلك الشادب املمتلئب اجلسم ذات القوام اجلميل والصنر النافر واخلنين 

                ا تسكن فقط خميلب          كانت صورهت   .                              املف م  داحليويب وال ين  املشرقت 
                                                            حمادثيدا هكها الهين كانوا يتلمسو  مسو روحدا ورهافب طب دا وقوة 

                        ديات ش ريب، أداحت يف أحن  أ                                عاطفتدا ةن خالل ةا تنشره ةن صور و
  .                         األيام حلمزة ةا مل تبحه لريريه

   ،                                             وجدي شاح  يشبه لوحايت وصورة ال رض يلي دتشدوفه  -
  .       ههي أنا
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                     تربيين حىت لو رجال شافك  ع ا                       طي  ليش ةا ختليين أشوفك؟  -
                                               صنفب دسوق وهو يباوع على عيونج وانيت الدسه الربقع؟

  . ال -

     ليش؟ -
  .   هيك -
                                     اين ليش رامسه حصا  أسود وواقفه قباله؟ -
  .              ً رسم حصا  دائمًا أ        أنا أح     ،         هيك هوايب -
  .          هاي اهلوايب   ة   حلو -
                                                   دس ت رف؟ أغل  اللوحات اللي أرمسدم أكبدم دالنفايات!! -
  ؟   ليش   ، ف أ -
  .                 ألين أكره اللي درمسو -
                                                    دال كس الفن حلو واملوهبب تنمي القنرات على الت اةل ةع  -

  .               احلياة حبكمب أكثر
              نيت تشبد  ةنو؟ أ -
  .                       نا أشبه أةي دس هيا أحلى أ -
                                            هددده، وآين ةن  أعرف وجه أةك حىت أختيل شدكلك؟   -

  .        أويلي اهلل
                              ت رف أنو أنا وانت كتري نتشاده؟ -
                                      عنن  حليه؟ هددده، أين ةرديدا ةو ديدن              دس ال تقول  ز -

  !           عل ةوده ترى
                                               هدده، أقصن نفس اللي دف ين لطل  تشدرييل كاةرتدك    -

                              دك، دس تكرم حا خليك تشوف عيوين  ه              الفضول اللي ة 
        اليوم!!
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                    فقن عهدته دتمن ددا      ..                             واهلل! )وهو يكاد ال يصنق ةا تقول -
  .                         خفاء وجددا كل تلك الفترة( إ و
 
                             يف األسواق كا  يرى كل ال يدو          ٍ          كل ةرٍة ح  يتجول  يف 
   ، ه    اند      تنادي   ،      إليده     ا        ها تنظر ا   عين   ،             وجوهدا داخلمار        احتجبت    اليت 
              لكنه كا  يدهي    ،                      ده ليخلصدا ةن عهاب حبه    ا       تستنجن   ، ه  ان    ترين

          ال أكثر...
....     
 

 وكان الفراق

 حتراقابدايته 

                   قتل ج ل مشاعري فيك

 االشتياقوغابت روح 

 خر ثورة للسانكآب

 وودع الغروب

 اطئ األمنياتشو

 نام الفجر وتاه الناس

 فقدت األشياء صفاهتا

 وأصبح الضحك بال صوت

 والبكاء دون مالمح

 .                        بتدأ صراع احلضارات يف  أنااو

 "نوريخ"
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                              عننك صفحب ع الفيس وةا تقدوز؟     !    نصار   يا      ةاشي   ،  ها أ -
       اه !!!   يا       لقطتك

                        وهي تتصفح ةنشوره التاز:
 

 ملحمة كربى واأسفي يا تولني

                   قض العهد مرة  أخرىقد ن

 ال أستطيع إال أن أجلس قرب قربك

 وأندب حظي لتبكي روحي

 كما نعتك أول مرة

 خر؟آما حان جلسدي منك عناق أ

 ما حان هلذه املضغة أن تقرأ

                           وتبكي عيوين فرحا  من البشرى

 ى            هنا نار  تلظ إقفي واملسي جروحي 

              عذاب قربك  علىبـي سكاو

 عنواهنا الذكرى    رض أ

                        منذ فارقت مقلتيك  الكربى           فأنا نفيت 

 ومل أصادف أنوثة من بعدك

 إال شرذمة من بقايا لديوان كسرى

 ال تعودي فعبيدك اليوم يف الدنياأيا ناري 

 أسرى

 تنادي                  هو إال وقع  أصوات            ونوروز  ما

 "لكردستان الصغرى"

                                     ربيعي اخلريف قد أطعمين اليوم مثارا  مرة يا
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 يا دائي أن دوائي أن ي

 نعود إىل مهد حضارتناستعدي لاف
 ونسميها من جديد "تولني العظمى"

                        قد عانيت من فراقك كثريا 

 وأنا اآلن أشكو غرب ي القصوى

                        سأمحل درعا  ورحما  من ورق

 دفن قربكأي أقتل و   عل 

 ستكون تلك هي ساعة النصر

 ة.                 وأيضا  متعة النشو

 "نوريخ"
 
   ست               ً                                 حست دالهن  أخريًا وهي تبكي اا قرأته ةن جنين فقن ق أ

         ً        وصار لزاةًا عليدا    ،        ً                                    عليه كثريًا وداتت تش ر دالريرية ةن اوجته الفقينة
                                                           أكثر ةن ذي قبل أ  تفوا دالتحني الهي رف ته يف نفسه د  حبه هلا 

                  دقايا احل  القدنمي     و              علت رغبتدا يف حم   .                       ود  احلن  للزوجب الراحلب
      ن ةا   ً                         ً               جمندًا إىل حضندا وإىل قل تدا أسريًا ليحقق ذلك األس           داسترجاعه

                                      ترينه ةنه ةلكب ال راق األدنيب "عشتار".
..................                   

 
                 من كنت  تقرأين يل يا

 وتسخطني على وفائي

      نساك أاليوم سأدفنك و

 وإمنابـي لكن ليس بقل
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 هنا حتت نعلي حيث أقف

 جرحي                      ا  مل أعرف أنك  أحييت  ّ تب 

 تضحكني وهتمسني وتتصرفني

            مثلها متاما 

 الغالية

 حبيب ي

 تولني

 مل أعلم أنين كتبت عنها إىل حد اجلنونو

 ومسحت لك أن تنتحلي شخصيتها

 وتعذبيين من جديد

 عترف أين ضعفت أمامك وكنت أحسبكأ

 هي

 ك وبان معدنك الرخيصؤلكن اليوم زال طال

                                         لن أدعك مترحني بعد اليوم أبدا  مع هذا وذاك

 سأحرقك بنار فقدي هلا

 وأصيح على وجعي

 ةضب                       لتأتيك  أحزان الدنيا غا

 نعم
 ستعلمني وتنزفني حد املوت وترجفني

 وحتتضرين

 لسنواتك احلقرية القادمة

 متنيته بعد فقدها وستتمنني ما

 ال وهو اخلالص ليس يف الفردوسأ
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 منا حىت يف اجلحيمإو

        صاحبيك إىل ثالث ثالثة سأذهب بك     نت أ

 هاروت وماروت أقص جناحيك

ّ وتدمع عيناك حني تشم   مناآالدخان  ني                 

 يف غياهب اجلب حلني موعد وعذابنا

 السعري

 عدكأ

 عدكأ

 .عدكأ

 "نوريخ"
 

.............              
 

               لو أنك  مل تكذيب
 وصارحتين بأن لك

            تارخيا  أسود

                  من الرجال لساحمتك 

 لو مل تكذيب

 ما كان جرحي

             قد هنشه  الشك

        لف مرة أ

 سهابإب

                 ولو أنك  يف ليلة 
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      ب حت 

 لسان ة     يف زل 

 كان ما

ّ مسي ترد ا  ده الكالب     

      قرية     كل  يف

 ىل جسديإر   ش ؤوت

 خائنة األعني

                 لو أنك  شربت دمي
            دفعة  واحدة

 ومل جتعليه يقطر

ّ ليدهلم علي           

            وأنا مترنح 

 على جرحي الذي

 غالق البابإنسي 

           غيوم زفريك            ليتين مل أر 

      نفخة                     وجذبتين إليها مع كل 

 يف ذاك الصباح األرمد باملقهى

     جلسد    ا وقد كانت دخان

          قاب  لرجل           رمحه  عود ث 

              ليك  كان يسعىإقبلي 

 ؟تبغي             مل حين لك  لف أ

 قد جفت، وهجرها الفالحون أرضي

 وغادرهتا الغربان إىل أخرى
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           عندي سؤال 

 من كلمتني

 ترى من الذي سيحرقين يا

 بناره ويرمحين؟

                   لتنفضي جسدي رمادا 

        يف وعاء 

 لنفسك وهتمسني
 كغريه

 ال يستحق مين البكاء

 ال يستحق إليه العناء

 .                       وال حىت أبصره  شفق  لذكرى
 "نوريخ"

 
                يستمر يف الكتادب    ،               ه وهو ال يرد فقط د                      وهي ال تزال تقرأ وتتصل 

                         ً                                 على صفحته يف الفيس دوك، ظنًا ةنه أهنا ال ت رفدا، فقدط ت درف   
  .                              حساده يف درناةج "رسالب يف اجاجب"

 
 مات احلب

 وبكت عليه األرض

                  وأىب الزرع  أن يقف

 ه         نا سنابل                لقد كسرت معاول 

 جنته أيدينا؟ هذا ماأ

 وم              بضع  حبات  زق 
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 دلنا عليها غراب أعور؟
 ألبنائنا القتلى           دعينا نصل 

 قبل أن يولدوا

ّ                ودعينا نو دع ربيعنا اجلميل          

 ألنه لن يتكرر

 ريد أن أمسعك قبل الفراقأ

 امهسي، تكلمي، أضحكي أو

               ك وحنيبك صراخا ءين بكا  حل 

 وقويل

 مل يعد للفقراء شيء يذكر

               رحلي بعيدا  عينانعم، 
            لكين ال أزال 

          خاف عليك أ

          على جسدك 

          على قلبك 

 من رياح اخلريف القادمة

 من الشرق

 أتساءل     زلت   امو

            هل ستص مدين

 لشتائك األخري

 هل ستصمدين؟
 )جمهول(
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                                    رسلت له على درناةج "رسالب يف اجاجب": أ
 
   رد ا و   أ         ترى اخلطد    أ             كا  ةين خط إ

 
 

                               لكن تراين لدك اهلل ةدا ت منتده    
                              كا  عين رحل دك قلبك القاسي إ و 

 
 

                         شكرت رددي د ن رحت وحتمنته 
  

               مث أرسل هلا هنا:
 

 جتلسني        ما زلت   و   أ 

 على رصيف األمنيات؟

 فقد أحبرت سفينة ذكريايت

 معك إىل سواحل النسيان

 بغابات املطر األسود

              صغرييت من موسم  يا نتبهياف

 ه يدعو للسباتفيكل شيء 

ّ تله ال.... لن ت      فأنت                 ي للقائي يوما ف  

             تنظرين دوما     نت أ

 ىل القادمنيإ

 من خلف اهلضاب

 من خلف اجلبال الشاهقة
 من خلف البحار الغامقة
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 فاذكريين يف كتابك الصغري

 كطيف مسائي لطيف

                                   و سحابة صيف خففت عنك املعاناة يوما أ

                          ودوين أين كنت لك  ذكرى مجيلة

 حتكيها للقادمني إىل حضنك البارد

 ننا كنا أوفياء لبعضناأت حبيبك ووأنين كن

                           ختميها بفراق  ليس له  مثيلاو

 يف جزيرة احلب اخلالدة

                         فأنا زوج  حزين فقد زوجته

                           وأتى إىل حضنك  يبحث عن احلنني

                                 ولكنه  فقده معك حينما فرغت جيوبه

                                       ورجع إىل ذكراها عل ه على أيامه هبا يستعني

 ا زال يستعنيمو
 .             ودوما  سيستعني

 "نوريخ"
 
                                                    ةساء أول أيام ذي احلجب ودينما محزة ةستمر يف كتاداته ويف   يف 

                             اجلربيب أتاه ة تصم صنيقه الويف:        اإلقاةب               طرق ة اناته حتت 
                                                     يا أدو ضيريم ليس عنني ةن األخبار إال أ  واز املوصل كدا   

                               ً              جتماع ةع جملس الشورى املكتمل حنيثًا حبضور اخلليفب  ا          البارحب يف 
                       عناةك صباح يوم ال يدن   إ    مجاع    داإل                        دكر البرينادي وقن قرروا    ددي  أ

                                                يف ساحب سوق املوصل القنمي )داب الطوب(، فماذا نف ل؟
  .                 هاه! ثكلتدم أةدامت -
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                   رين أ  أساعنك وي ز  أ             ين أحبك يف اهلل و إ     أةري؟    يا          ةا ال مل -
ّ                    علّي فراقك دتلك الطريقب   .  

  .     ة تصم   يا     امسع -
  .  ً       مس ًا وطاعب -
  .           بضب التنظيم    ةن ق    ددي                        جي  أ  نرسم خطب حمكمب هلرو -
          ولكن كيف؟ -

  .                                        )صمت وهو خيطط لهلك على عجالب مث أتته فكرة(
  !     وجنهتا -
    هي؟    ةا -
                ةتصلب داحلاسدوب           الالسلكي        االتصال              ليس مجيع أجدزة  أ -

        املركزي؟
  .   دلى -
                               ويستطي و  ةراقبب ةكا  كل جداا؟ -
  .        ن م أكين -
  ا               ظن أهنم ت مدنو  أ                                تنري؟ إىل اآل  مل يسألوين عن اجلداا و أ -

  !   ذلك
  .         أةري؟ أخربين   يا           ةاذا تنوي -
                        نت الوحين املقرب ز د دن   أ             ً   أنا أثق دك جنًا و   ،     ةنصور     أدو -

             )احلا  دكر(!!
  .                    ن م، وهي ثقب أعتز هبا -
                      ةن هنا أ  تضع اجلدداا      ددي    ً                   حسنًا، أرين ةنك حلظب هرو -

                                                  دأي سيارة أنت ةتأكن ةن ذهاهبا إىل كوردسدتا  "مشدال   
  .       ال راق"
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  .                          مل ) هو ةتشوق لنجنة صاحبه(         ً     وةاذا أيضًا؟ أك -
       ً                     ذه  غردًا إىل حي  ةكا  احلدا    أ                  وأنا أغري ةن شكلي و -

  .   دكر
  .   أخي   يا                  ٌ      لكن كيف؟ وهها خطٌر عليك -
                                                  نا ال أرين اهلروب ةن دولب اخلالفب فقن ت بندا )وأندت    أ -

                                               تهكر( يف تأسيسدا واجلداد يف سبيل حتقيقدا، فقط أرين 
            هي سديحميين                                    أ  أصل إىل احلا  دكر فدو الوحين الد 

  .    ةندم
                       ٍ     ٍ                   ولكن كيف ذلك؟ فدو يف ةدمدٍب سدريٍب وال يريدن أ      -

                                                  يكشف؟ فدو كما ت لم اخلليفب احلقيقي للنولب اإلسدالةيب  
                  ً  وهها خطر عليه أيضًا؟

ً                                ال، لن أدقى طوياًل عننه، سأشرح له ةالدسات القضيب و -    نا  أ              
           وسأطل  ةنه    ،                                        ً ةتأكن ةن أنه ال ي لم ةا أقروه يف حقي هبتانًا

                      دكر البرينادي ود دنها     ا                      يداتف اخلليفب املزعوم أد        فقط أ 
ً    سأرجع ةنصورًا ةظفرًا وسأجز أعناق ةن أرادوين ذلدياًل                              ً      ً           

                    ة تصم لرمبا أكو  أنا    يا                                 يتوسل احلياة على أينيدم، وال ت لم
                             ً                   واز املوصل اجلنين وسأعينك ةساعنًا ز وةن د ني الواز 

     خرة.            : الننيا واآل      االثنت                         التاز هو أنت، وهبها تكس  
 

                               دتساةب مل تفارق وجده حدىت عندن                     ً     مل ت عينا خليله طم ًا واال
  .    ضيريم    ددي  أ             خروجه ةن عنن 

ٍ                                    يف ذات املساء وهو ةستلٍق يفكر داخلطب البنيلب وإذ درسالب ترد                      
                                            على هاتفه ةن حساب )األةرية الرمي( يف الفيس دوك:
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                عتهر ةدا كندت    أ     سفب و آ    أنا   .                        "اهلل خيليك يكفي ت هب حالك
                                            تك هيك، وترى حرام النوح على امليدت وال جيدوا              أعرف أنو قص

  .   ً                            شرعًا أنت دف لك هها دت ههبا أكثر"
                                                  الريض  يف نفسه يست ر ونريانه ترين أ  حتطم اهلاتف مث رد:

 
ّ             أشفق  على تلك الفتاة ال ي تد عي الربجوازية                            

 السحرية وأخشى على قطيع اخلراف لديها من عصاها

      شجنا  اعها                                هتش تارة  وأخرى تلحن  هلم نشيد أوج

 ختاف أن تسقط متكئةولدت هكذا متشي 

 سوادها ه قلمي وثار   خط                           واليوم  أراها تعثر بكتاب 

                                 ليلها اجملنون تطاول على قيس  وليلى يا

ّ ونطق لساهنا حمقا  "حمر حبهما نكر أ  "       م شرعا                   

 الربد                                       فهي دائما  هكذا تلبس  رداء النصح وتنسى

                                    صدمها من عشقته حني قال هلا أنت  معاقة

 الرجال قسمت على جرحها القدمي أن تذيقه لكلأ

 وتلبس جلميعهم أقنعتها املتعددة

 احلسناء، املرحة، الرومانسية، و... الشيطانية

 اللوزية كلها رأيتها حىت وجهها وعيوهنا

                                   وال ي دائما  ما كانت تفتقد إىل احلنية

            عليها هونا                       ترحم وويل  ألرض  مل ختط              ويل لبيئة  ال

 إال العذاب       يهد ك             لك  الذي مل          وويل  جلما

                وسوادا  للبشرية

 "نوريخ"



211 

      بددي                     هنا؟ أففف، كم أنا غ    ددي                     لكن ههه كيف عرفت حسا
                                                         لقن وض ت توقي ي "نوريخ" على كل رسالب أرسدلدا يف درنداةج   

      ٌ            "رسالٌب يف اجاجب"!!
      أخرى:     إثر                        ح صورها وةنشوراهتا واحنة                ّ وأخه دنوره يتصّف

 
       صباحات   ة                  ةنك "صباح اخلري" عشر

 
 

                      فيه ةن الفرح عمر كاةل        ٍ كل صبٍح 
  

................... 
 نا" غري عن أمس؟أين "إما قلت لك 

 حساسي، فرحي ودني ي صار مفقودإو
 عماين حبك أمشي وأتلمسك ملسأ

 موجودبـي مري البال مفقود وبقل
 نا أشوفك غري يللي ما حتسأ

 ورود وغبار صيفك عندي ترى أمطار و
................... 

 
                                  يكفيين أغي  وخافقي ةا جاك ةنه قصور

 
 

         ّ                        ويكفيك أّتهكر كل ليلب هلفب عنداقي  
  .                                    )وهي تضع ش ار درناةج السكاي  يف صورة( 

................... 
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   ..                       حساسي ولكن دال شق ةفضوح إ          حاول أخفي  أ
 

 

                                         تشوف الفرحب يف عيين و"حبك" دال قل والدروح  
  .                           )وهي تضع علم ال راق يف صورة( 

................... 
 

  (N )   د     ٍ             ودصورٍة أخرى حرف ال

                            تضوي طيوفدك يف وقدت املسدا   
 

 

                               وعلى طاري غالنا يتقنن للوله كيف 
 ................... 
                 اللي تبدي املنزال                  طوينا خيام احل  يا

 
 

         راضديدا  أ                        نوينا الشنين ةن احملبدب و  
                                  دالل اهلوا ةا عاد فيددا وال فنجدال   

 
 

            ةا أثنيددا                     تقدويت ز دلب وحلفت 
 ................... 

 
ّ             استكثرك وقيت علّي وغدنى ددك                  

 
 

ّ      اةاين كل ةا طداب هدّو        عادة                    
             ايدن جاددك                     ليت الهي وداك يدا  

 
 

ّ    تشوف عقبك كيف األيام سدّو                          
 ................... 
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  ى                            ال تسددأل وصدداز عددن الفرقدد
 

 

                              والصددمت كددل اللددي ت لمتدده 
ّ                  دّور دنظددرايت ة ددك          تلقددى    .. 

 
 

                        ي اللددي ةددا تكلمتدده      كالةدد 
 ................... 

                    )داللدجب ال راقيب(:
ــال حمبو ـــي                دوا خلخ ــن      ب          دواوي

                     يكتـب لـك دواويـن       بـي        وحزن قل
ّ                 عجز دكتور مـا حّصـل دوا ويـن؟                   
ــه  ــرم علّيـ ــاك وحمـ                   ّ            دواي هنـ

 
................... 

    ً                                   عهرًا أليام عمدري اللدي عشدتدا يف ذراك   
 

 

     درياك    ٍ لٍ                                ةا هقيت أنك تنوي هجري وتصن عن ق 
 ................... 

                          احلددد  غبددده ورى غبددده 
 

 

                            فقنت فيدا ثال  أرداع تفكدريي  
       لسدبه  أ     ندا   أ                   ةرات أقول اخلطا ةين و 

 
 

                              وةرات أقول السب  قسوة ةقاديري 
 ................... 
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ُ    ً  وهي تضع صورة حلافر فر  ينزُف دةًا:                           
                                   مرين أكسر عقوقك بالوصال وبرين، عطـين 

                       يل ومن ضحكة شفاهك فتيل  جد        الظلمة   من 
                       وعلى اللي ودك سرين.....

...................                    
       رجدال  ا                        لو ديدطل غيمنا ةطدانيخ  

 
 

                              ةا أرى غريك ولدو قلبدك نسدا    
                               ةا أخاف الب ن ينسديك الوصدال   

 
 

                            كل خويف تب دنك عدين النسدا    
 ................... 

                               ال تقطددين علددى البدداب املسددكر
 

 

           أجتدرى                    شرع أدوادك على شدا  
                               واحن ةدا هدز فنجالده وشدكر     

 
 

                           ص  له داةه لفنجالدك حتدرى   
 ................... 

                                دور علوةددك ةددن د يددن لب يددن أ
 

 

                      ليت املواعيدن أتشدرى         قول يا أ و 
                            فراقك ضديق وةواجددك عيدن    

 
 

                               والوقت قاسي والتقاليدن قشدرى   
 .....      
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   ا  دم                      ً                         س نته تلك املنشورات كثريًا، وض تدا خالل فترة خصداة  أ
                                    دينما هو حياول التركيز على طرق اهلروب   ،            قبل أسبوع        ادتنأت    اليت 

                      ةنشورات ة شدوقته وإىل     إىل                 يشرد ذهنه كل ح     ،            األخرى املمكنب
ٍ      ةا وض ته ةن كلماٍت وصور                                 حين  نفسه دادتسام أرهدق عينيده      ،                

      ً  سرحانًا:
                                                    كانت تقصنين أنا يف ةشاركاهتا دالرغم ةن جمموع أصدنقائدا  

                                          لف ةتادع، يتسادقو  كلدم للت ليدق لدنيدا    أ       ن املئب               الهين يزينو  ع
                        نا ةن علدق أول واحدن(    أ              ً                ويس  د ضدم د ضًا ويكت  أحنهم: )

   ،                                                    وهكها، كانت ال ترى غريي وتقضي يوةدا كله ة ي دو  سدواي 
                 تصلوا هبا دالف ل،  ا                        قن يكونو  أدناء عمدا ةن   .       هامجتدا   !           نا ةا أغباين أ و
 ً                          بًا ز )فقن كانت دقرهبا أمجدل         كتبت، ت   اا                       ااه أش ر داخلجل الشنين  آ

  .          أيام عمره(
   ً ًا              غلبدا كانت صور أ                                   ستمر يف تقلي  أياةدا على الفيس دوك و ا و

                       دعيب خاصب درةضا  وكهلك  أ             خليول وللشام و   ً ًا                للوحات فنيب وصور
        لقرب شخص    ً ًا                                      خاصب هلا وهي ة تكفب يف ال شر األواخر وصور   ً ًا   صور

ّ         تّنعي دأنه                         ا تنعي فيددا دأهندا يف    هل   ً ًا               أكثر لنقود وصور   ً ًا    وصور      أدوها  
         لقطتددا       أخرى    ً ًا                                             املطار ذاهبب وقادةب ةن األرد  لزيارة أةدا، وصور

                            ً                           كما أمستدا )جورجي( والكثري أيضًا ةن دطاقات دعوات األعدرا   
               ملوائن ط ام وهي    ً ًا                             وهي تفتخر وتبارك للزوج ، وصور         أقرداءها    ختص 

                        حتمن أهلدا وتتريىن دكرةدم.
             للنوم دريفوات          االستسالم       ب حاول                            ود نةا وضع هاتفه على الطاول

        وتدهكر        آخرها     على     صحا                                  ةتقط ب يفكر خالهلا داحلجي دكر إىل أ  
                                                  ندا عننه احلا  قبل ذهاده إىل املرادطب على احلنود ةدع               ّ احلقيبب اليت أّة
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                        هنض ةن فراشه ودخل الريرفب    .                             ةناطق سيطرة اجليش احلر دريف حل 
                 وداء ةن خمبئددا،                                           األخرى وةن ينه وسح  احلقيبب الندلوةاسيب الس

                                                        حاول أ  يفك شفرة األرقام السريب ود ن حماوالت طويلب فشدل مث  
ٍ                                              أحضر املطرقب ودضرداٍت ةتتاليب فتح القنبلب املوقوتب وكاندت ةليئدب                      

             راحت ينا محزة    .                                      داألوراق واملخططات ود ض املستننات الشخصيب
                                                          تفتش عن ةا يثري دهشته أو تهاكر رحلته وهو ال يدزال يدنقق يف   

                  : )مسري عبدن حممدن       داسم                        وق ت د  ينيه هويب شخصيب   .   اق    األور
  .         اخلليفاوي(

  !        اخلليفاوي
    مسري؟

                                       مسري اخلليفاوي، مسري اخلليفاوي، مسري اخلليفاوي؟
ً           حماواًل التركيدز        عينيه      أغمض    وقن    ،          ويف حلظب صمت        تدهكر     ،   

  .      الرنا       االسم         صاح  هها 
                  صرخ جبزع: ال قين!!

     نده   إ              ً  ه مل يره سادقًا،                                   ونظر إىل صورته الشخصيب ودقق فيدا لكن
                                                       رجل الظل ن م هو: ال قين مسري اخلليفاوي )عضو جداا املخادرات 

ُ     اجلويب( املسؤول عن تطوير األسلحب والهي طاملا حاولُت أ       ِ  لتقيِه  أ                                             
ّ                      كا  عصيًا علّي مجع أي ة لوةات أو حىت    .                  حىت د ن سقوط النظام     ً       

  يف            التدنقيق    إىل         مث عداد     .                   ّ ليه، اآل  أنت د  ينّي إ           خيوط توصلين 
                      نه احلجي دكر! هاه أيدا  إ                                    صورته واستمر يتأةل تفاصيل وجده وإذ: 

َ                                              املل و  لقن خَنعتين حليتك البيضاء الطويلب وطريقتك الفريدنة يف               
     ةدن       يدا                         ِ لكنك أنت الشيطا  د ينِه   ً ًا             كنت أحسبك ةالك   .       الت اةل

           ً                                               أدكيتين أهنارًا ةن النةوع د ن تأخرك يف صنع قل  "املنفع ال مالق" 
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    ه يف  ؤ                                          ن ساعات ةن البح  املستمر وجن ةا يثبت تواط    ً      سادقًا!! ود
             ألشخاص عنينين    ً  أيضًا            اإلنكليزيب                             رسالب قن كتبدا خبط ينه داللريب 

                                                            ويهكر فيدا دأنه ةن املتآةرين على ال راق ودأ  الرئيس صنام حس  
                                   داحلروب" دةر ال راق وحا  ةوعن هنضدب     ً ًا        ً       كا  "شخصًا ةدووس

                ً               ن أرض ال دراق حصدرًا د دن أ                              األةب اإلسالةيب دربوا اخلالفب ة
َ    تطيحوَ  ده                                                 كا  ال قل املندر واملخطط األول صاح  الرييا الثاقبب    .     

                                                       يف ةستقبل املنطقب والشرق األوسط ككل، كانت ةراسالته عبدارة  
                   وكأنه ميلدك فتيدل       ددي                       حصلت كلدا يف الوطن ال ر       نبوءات    عن 

   خبط                       ً                      النول امل نيب، ووجن أيضًا قوائم وجناول ةكتودب   يف         األاةات
                                                         ينه هليكل تنظيم النولب يف سوريا وكهلك ال دراق ودول أخدرى   

ً  ةستقباًل.       
     بدي.                                      قتلته ةاذا أستفين؟ فقط ألطفئ نار قل إ    لكن 

  .                   كال، ليس هها ةا أرين
   ،                                                  صحيح أنه أوقف حلمي دصناعب املنفع ال مدالق "السديف"  
         ً                                              وصحيح أيضًا أنه أحن األسباب لسقوط ال دراق وصدحيح أنده    

                                            ةن الضباط على تسليم ال راق للريدزاة داجملدا                    عسكري تآةر كريريه 
                      عنام الدرئيس! لكنده    إ                      ستراتيجيب واليت تبتنئ د                 لتحقيق أهنافدم اال

                      دنيت واوجديت الرياليدب    ا     وةوت     ددي                        املسؤول عن تشردي وقتلي أل
    ً                   دائمًا يف أيدام ال مدل      .                    ديندم كل تلك السنوات      كأسري    ددي     وعها

                   زي عن ة رفب شخصيته                            " تأتيين ةنه التحايا ود ن عج  31           مبنشأة "س ن 
                                                    ً    احلقيقيب ظننت أنه سيني الرئيس صنام حس  "رمحه اهلل" ةتخفيدًا  

                           ً          ً          املست ار وكا  ذلك ي طيين داف ًا أكرب وشدريفًا أمسدى         االسم     دهلك 
                 جناا ال مل دسرعب. إل
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                                                      مل ي رف احل أ  جمرته )درب التبانب( دأسرها كانت ةدندة ةن 
ٍ     ٍ           قبل ثقٍ  أسوٍد خفي أراد         ً   قريبداً              ن كا  وةااال     ، لق ء  شي        دتالع كل  ا      
                                    ترى ملاذا؟ هل أ  هها الثق  كا  ظلده     يا    ُ                    ةنُه هها ال مالق ال ظيم،

                                                           املن كس يف الفراغ ةنه دنء اخلليقب؟ وهل هو املسؤول عدن تنحيده   
                                                        وتباعنه عن كوك  الزهرة د ن ةا أكل ةن الشجرة؟ هدل كدا    

                                    لينسل احل عن جمموعته الشمسيب ويستفرد        اخلفيب    ُ             يسحبُه إليه دقواه 
                            ً                         دليس د ن أ  ل نه اهلل وهبط خملنًا إىل يوم الوقت امل لوم ةن  إ          ده؟ أم أ  

          ترى ملاذا؟   يا   ؟                   ً أراده ةنه األال خلياًل
                                                        انتدى ةن عمله وقن رسم يف خميلته خطته اجلنينة كلدا قبل أذا  

                                     ةلدمته وطريقب ننائدا له لتوقظه علدى           داتصاالت                الفجر الهي ذكره 
                          " حتسر يف سره ودعا اهلل وهدو      ليدا إ     شتاق  ا                    الصالة يف كل يوم "لقن 

         ً           كانت شرًا أد نها  إ         ً                           كانت خريًا اللدم قرهبا وقردين ةندا و إ      ساجن "
                             أنت أعلم دالنوايا وانصرين على    ،                  ياها ووفقين يف ةس اي إ    نسين  أ    عين و

  .             القوم الظامل "
ٍ                 ةن النوم على صوت طرٍق شنين لباب النار   ا  صح          نظدر إىل     ،                   

                                    ن نام نوةب أهل الكدف وتشري الساعب إىل       ذ ده ق إ                   هاتفه مل رفب الوقت و
                              اليت مل يرد عليدا وقن حج  صدوت           االتصاالت     تفقن    .    ً عصرًا    52 : 2

       خرهدا   آ    ةرة     34   ده     تصل  ا                                     هاتفه عن الرن  لكي ال يوقظه، ة تصم قن 
                                                         قبل دقيقب، وهو حين  نفسه: الدن أنه هو ةن يطرق الباب، خدر   

  !           الناخل أكثر                           ذ مب تصم ينفع األةري احملجور إىل  إ          ليفتح له و
                   أدو ةنصور؟! ةا دك؟   يا           ةاذا هناك -
  .                 سأحكي لك يف الناخل   ،        يف الناخل -
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                             ضيفه إىل النخول نطدق ة تصدم                       قنةاه تسادقا  قنةي       ودينما 
  :     الكثري   ء    الشي  ل       ّ والت ّج         االرتباك          ودصوته ةن 

                      هنم د ن صدالة ال شداء    إ                         قال ز أحن األخوة قبل قليل  -
                 ود نه دأسبوع يتم          إىل السجن          ويأخهونك     ليك  إ       سيأتو  
  .      القصاص

          ةا ال مل؟ -
                                       ةا ال مل!؟ ملاذا أنت نائم كل هها الوقت؟ -
                  كنت ةشريول البدال     ،               طوال الليل مل أمن   ،   أخي   يا        ال أدري -

        نقطع عن  ا                                          وحاولت د ن صالة الفجر لكن التيار الكدردائي 
       إال على           ُ ت ومل أصُح و   وغف  ،                           احلي وانتظرته يرجع لكي أنام

  .    طرقك
                                  هيا مللم أغراضك سأذه  دك إىل ةكدا        ً     ً  حسنًا حسنًا، -

     آخر.
    ً    ويسدرًة                     ً  محزة وصاحبه تتلفت مينًب           كانت عيو              وخالل الطريق 

   ٍ                         قريٍب ةدجورة تقع مشدال غدرب          وصال إىل                     ةن خلف اللثام إىل أ  
             ً               عشرين كيلوةترًا، أودعه ة تصم     حنو                           املوصل وتب ن عن ةركز املنينب 

ٍ          دنار طٍ  يبنو أ     :  له           قتط ه وقال  ا   قن            أحن الرعاة       
     ندت   أ                والدي د ردب نقل و أ                        سأجل  لك أختك أم ةنصور و -

                    ً  ر ةالدسك لتهه  هبم فجرًا                        ّ خفف حليتك هبهه املاكنب وغّي
       تفقنا؟ ا          إىل الرقب، 

  .      اتفقنا -
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      ستسلم  ا                                           ود ن فوات ةوعن قنوم عائلب ة تصم دنحو ساعت  
                                         واجسه، ليأسه، ودينما هو غارق يف ة اناتده   هل                 أدو ضيريم لظنونه، 

                 وةاهي إال دقدائق     ،         ُ أحيا أةلُه                        نور سيارة قادم ةن د ين   ذ د إ      األخرية 
       ةدال                            ةنصور حتط رحاهلا يف واحدب اآل     ددي  أ      عائلب         حىت كانت 

  .     اجلافب
   ً                      محنًا هلل على السالةب، تأخرمت؟ -
     هنم يف  إ                                        ال ت لم كم ةن نقاط املرادطب قن وض ت ألجلك؟  -

         استنفار.     حالب 
                      واجلداا؟ اجلداا أين هو؟ -
                                   ُ  ةع سائق أجرة أعرفه ودف ت له ةا يطم ُه      نته           ّ ال ختف فقن أّة -

  .                              يف أخهه ورةيه قرب حنود كوردستا 
   نا  أ                    على الشارع الرئيسي و    ددي                         ةا اآل  هيا لنهه  وارةوا  أ -

  .     ملنينب    إىل ا                   أتندر أةري دال ودة 
 

                                                         انطلق البنوي راعي األغنام ةع عائلتده اجلنيدنة إىل الرقدب    
                 ات الضحى )قضداء                                        ةستخنة  الطرق الربيب إىل أ  وصلوا ةع ساع

  م  أ             دنقطب تفتيش و   ا ذ إ                    كيلو ةتر غرب املوصل و                       الب ا ( الهي يب ن ةئيت
                   ةنصور تولول وتقول:

                        راح ميسكونا راح ميسكونا!! -
  .         نا سأتصرف أ و      هنوءك             ال تقلقي أمتي  -
َ                السالم عليَكم )دلدجب دنويب( -          .  
                                           عليكم السالم ورمحب اهلل ودركاته، وين رايح حجي؟ و -
               حدن األقضديب(    أ         َ     خوي جنت دَ فر )   يا     ينك          واهلل شوفت ع -
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                                                   حىت أديع ها شويدات )الن ا ( لكن السوق ناال ورديندا  
  .     ألهلنا

            هويتك أخوي؟ -
  .    تفضل -
                     علي مخيس ةانع الشمري؟ -
  .        ّ ي ن م هّو أ -
  .          ي اهلل وياكم       ّ تفضل حّج -
  .                  يرين يطلع ةن جمانو    بدي                  خويا ردت أةوت وقل   يا         يا ويلي -

  .  ب(                         )قالت أم ةنصور دلدجب الرق
 

  .            ً                    يضحك محزة أخريًا د ن سنوات ةن القدر
  .               ً   اهلل حيرسنا دوةًا إ      ال ختايف  -
 

                                   ً     ستمر لست ساعات أخرى وصلوا الرقب عصدرًا،   ا         ود ن ةسري 
      دنجاح          واطمأنوا       زوجدا  د     تصلت  ا                               أوصل أم ةنصور إىل دارها ود ن أ  

                   ً    ّ                                   اخلطب، شكرها محزة كثريًا وقّبل أطفاهلا وقال هلا أدلريي حتيايت ألخدي  
     ً        قريبًا سيفرح.   :         م وقوز له    ة تص

            ً             ً      نطلق محزة جمندًا يتشدارك ركاددًا    ا      ٍ                 د ن يوٍم طويل ةن الراحب 
               ستقبله ةندنوب   ا            ود ن الوصول    ،                          خرين سيارة أجرة إىل ريف حل  آ
                                                     دراهيم( ضادط اجليش السوري املنشق عن النظام والهي كدا    إ   دو  أ )

                                      دراهيم هها أحن القيادات ال سدكريب يف  إ                       رفيقه يف السجن، كا  أدو 
                ه على التلفداا   آ                             تصل ده محزة قبل اهلروب د ن أ  ر ا             اجليش احلر وقن 

  .                               سم كتائ  عسكريب تاد ب للجيش احلر ا               قبل شدر يتحن  د
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ً           هاًل صنيقي محزة أ -  .  
  .            هال ديك أخويا -
    هات                                            احكيلنا أيش جبت ة ك لك خاي؟ )دلدجب حلبيب( -

  .      ورجينا
                                                    تفضل هاي أمساء اخلونب اللي خمتدرقيكم واللدي كدانوا    -

  .                                       يكشفو  حتركاتكم لناعش وللنظام دنفس الوقت
                    دس أنت ةن وين جبته؟ -
        انفراد.                                         هها ةو ةدم املدم اللي أرين أحجيه وياك على  -
 

  .              اخلرو  ةن املكا  د                  ود ن أ  أةر جنوده 
  .   حكي ا          أدو فاطمب    يا      تفضل -
                    القائن الروحي لناعش      وجود                          عنني ة لوةب قويب عن ةكا   -

  .        دأراضيكم
              اد احلقري دينا؟         يش يسوي ه  وا -
  .                                    قاعن ينظم ويقتل وخيطف قيادات اجليش احلر -
                        شو أمسو؟ ال يكو  حجي دكر؟ -
  .         اي واهلل هو -
  .                              ف، أف ولك هاد نبحس عنو ةن اةا  أ -
          دس دشرط!! -
  .                   ّ   اشرط اللي دنك ياه خّيوه -
  .                                ترت  ز طريقب أدخل ديدا على تركيا -
  .                        ً دس واهلل هها طل  ص   حاليًا -
                       عنني أوراق هم تفينهم!!   ،     عليكم         ال ةو ص    -
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               ةيب ةرحبا واهلل،    يا                    قبضاي، أيش دا قلك؟   يا           ّ  واهلل ةنك هّين -
                       شرب شايك، اليوم املسدا   ا    شرب  ا                     اارتنا الربكب لك خاي، 

          دإسطنبول.                            راح أتصل دقياداتنا السياسيب 
 

                  ود ن ثالثب أشدر...
  .  لو أ -
  .  لو أ -
  .            لك ة ي دشارة إ                         كيفك أدو فاطمب اليوم أمحل  -
  .             اهلل يبشرك داخلري -
  .                    مت قنص ال ميل حجي دكر -
  !   واهلل -
                                                  ي واهلل وراح أجي ل ننك دني ت ملي أكلب عراقيدب ةدن    أ -

  .            أكالتك احللوين
                    عزةك على أحلى ةطاعم  أ                دراهيم أطبخ لك و إ             واهلل تنلل أدو  -

  .      ةيب هال   ،                 سطنبول ةيب هال ديك إ
  .         ةع السالةب -
  .                   ةع السالةب يف أةا  اهلل -

                           يف إحنى الشركات ظل محزة طيلب    ً ًا     سياحي    ً  ةرشنًا          د ن عمله 
                                           دتساةب مل تفارق حمياه ي مل حبما  ويشارك فرحته              ذلك اليوم واال

       يسدكن     ً ًا   ايز   ً ًا    وحين   ً  شخصًا          لكن هناك    ،                   ةع أكرب عند ةن النا 
  ،                  هنا راةب الرياةضدب    . إ               ً                         روحه مل ينسه أدنًا دالرغم ةن كل ةا ف له ده

             سده وحبددا    أ               اليت يسكن صوهتا ر و        عينيدا                      راةب اليت مل ير ةندا إال 
                                            ً  نفسه وروحدا روحه وقلبدا قلبه مث كت  هلا ة اتبًا:
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         لقدانو        ِ سسِت أ و   ،                     ً              يا ةن ج ليت للح  دستورًا يف اةن التمرد
       ومهدتين   أ و   ،                    ةصطلح "ال ناد" ديننا      ِ دخلِت أ و   ،                      ال اطفب قاعنة الهكريات

ٌ   دأ  أياةنا املقبلب كلدا أفراٌح و ِ  عياد... شكرًا لِك. أ                               ً            
      ً  هو أخريًا     ها  ،                              ده ةن خهال  ةستمر يف ال قن األخري           درغم ةا ةر 

                                                             يفرح خبروجه ةن عنق الزجاجب لكنه يف صباح اليوم التاز قدرأ ةدا   
                  وض ته على صفحتدا:

                                                اليوم سأتو  حبلمي، سأاف إىل حي  أحالةدي، إىل حيد    
  .                       س اديت، إىل ديت "الزوجيب"

  .  هبا        االتصال    قرر 
  +   945              يتصل هبا......    ً ًا            ً      وهي تالحظ رقمًا غريب

  .  لو أ -
  .  لو أ -
  .     ً ةرحبًا -
ً      هاًل، ة ؟ أ -   
                        نا نصار ةا عرفتيين الرمي؟ أ -
  !        قصنك محزة -
           شلو  عرفيت؟ -
                    عرفت وخالص، وين أنت؟ -
  .      سطنبول إ    نا د أ -
          وشو طل ك؟ -
  .                                                قنةت جلوء للسوين وراح أسافر، حبيدت أددارك لدك    -

  .             "ةربوك الزوا "
  .   محزة  ،    محزة  .    ً                  شكرًا لكن د ن ةا تزوجت -
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  .   ن م -
                                            نا أعرف قصتك كلدا كنت أسألك وحتكي ز يوم تكو   أ -

                                                  نامي، دالبنايب كنت تقول كالم ةو ةفدوم ويدوم جرددت   
  .               أسألك جتاودت ة ي

  .  ها أ -
                                   أنا س وديب وامسي نور لكن أةدي ةدن      ،             وأنا ةش سوريب -

                                                سوريا، محزة شفت كميب القدر اللي جواك ميكن داخلدي  
  .            أض اف ةضاعفب

  .   ..(                      )وحكت له كاةل قصتدا و.
                                                  محزة أنا ةضطرة دزواجي دني ياك تفدم أنو الزوا  شدي   -

               قن جردته أددن                                    واحل  شي ثاين، حَـ تبقى احل  اللي ةا
                      ةدما صار، تضحييت دنفسي     بدي                   وحَـ تظل لك داخل قل

      أوكي؟   ،                        ألس ن أخواين أمتىن أنك تتفدم
  .                                           احل  د ن ةا تطمنت عليك أقنر أسكر وضمريي ةرتاح -
 

  :        ةن الريصب    يء      هي ودش
  .       ةر حبيايت    شي     أحلى    يا        الوداع -
 

  :   ٍ داٍم           هو د ن صمت 
  .                  أةلي الوحين داحلياة   يا        الوداع -
 
                                                 قفل اخلط وساحت على الوجنت  النةوع األخرية، أةا هدي   أ

  .              طوال ذلك اليوم        عينيدا                            فأهنار احل  الصادق مل تنقطع عن 
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                                                     ود ن أشدر طويلب حلمزة يف تركيا قرر اللجوء ةدع اجلمدوع   
    فما                             فصول ةلحمته الكربى، أةا راةب        انتدت            ملانيا د نةا  أ            السوريب إىل

                                                     االت حتيك احلبال حول خصرها وتسح  ةن تراه قن وقع يف حبدا 
                               ً  وجتربه على الركوع حتت قنةيدا خاض ًا.

 
                                     ً             قاةته األخري يف تركيا وهو يف ال ردب ةنطلقًا إىل ةنيندب   إ      يف يوم 

   ذ: إ                             أاةري فتح الفيس دوك ةن هاتفه و
    ...       إسطنبول                    ىل ةنينب ال شق األدني           مت الوصول إ

                  راد الرجوع ةن حي   أ                 تفاقه ةع املدرد  و ا                  تردد يف الههاب قبل 
                                                           أتى فقط لرياها ولو ةن د ين... ظلت ساعات ذلك اليوم متر ددبطء  

              ويتصل ويتصدل     ..       تصل هبا ا                                 شنين عليه وقبل ةوعن الرحلب األخرية 
               لكندا ال ترد...

               وانطلقوا يف عرض    ً ًا    طاطي                    ً      ً   رك  ةع مخسب عشر ةسافرًا اورقًا ة
         البحر...
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 مدينة هيدلبيرغ
 م81/8/8219اي جاريس 

                                                   كت  محزة على صفحته الشخصيب د ن الفراغ ةن املنشدورات  
            األرد ب عشر:

         الت أعاين    ةا                                                    هنا الليلب الثاةنب والسب و  د ن املئب ز هنا، وها أنا  إ
      سدب    ُ       نُه حيصل د إ                                          ةن الطن  الهي قال عنه الطبي  )يف وقت سادق( 

  ،       ةفاجئب                                          تتشكل يف داخل األذ  جراء الت رض ألصوات عاليب        نتوءات 
                                                        سألين: هل ت مل يف ديئب صاخبب أو كنت؟ ال أدري حيندا كيف أرد 
                                                            عليه ودأي صيريب ألنين ال أجين اللريب األملانيب دطالقب، فأنا أصدبحت  

    كله     ً                                  ً جنًا د نةا فقنت ذايت لكن اجلواب كا  سداًل    سيئ          طال  لريب 
                                     ً          كلمب )صاخ ( وت ريفدا، ففي ال راق سادقًا الفدرح              يتمحور حول

                                                     حيول كل شيء حوله إىل صاخ  دشنة: األةاكن، الندا ، وحدىت   
                                                       األغاين أةا هنا فأشياء أخرى غري األغاين هي ةن تنعو الصخ  إىل 

                                           قن يكو  أمهدا الريض ، الوحنة، الننم، أم احلن    ؛                النزول د  النا 
                 ال أعرف دالتحنين!  ،         إىل املاضي
ُ                                                  ودُت يف هنايب كل يوم أ  أضع رأسي على الوسادة ألاور قبل  ت    

                                                              النوم ةنينتنا، ديتنا، أهلي، غرفيت، فراشي، وادتسم حد  أحدس أ    
   إىل                         تام للدنوء الهي يدنقلين          استسالم                     مجيع الصخ  حوز حتول إىل 

                                                       عامل األحالم ألكمل فصول روايايت املت ندة اليت مل تكتمل هناك...
  ذ  إ و   ه   ً                      فزعًا )ك اديت( قبل رن  املنب     صحوت    از                 يف صباح اليوم الت

ٍ      نهاره ةبكرًا يف رأسي ة لنًا عدن سدرٍب    إ                      دالطن  قن أطلق صافرات         ً             ً          
ٍ                                                           جنيٍن ةن الكواديس اليت دنأت ةنه أيام قليلب غزو أحالةدي ودقايدا       
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                                                  هرعت دو  أ  أفتح ريقي دقنح ةاء إىل علبب النواء قرب    .      ذكريايت
                       اين دنأت يف ةضريدا دقدوة                               وساديت أخهت واحنة وض تدا حتت لس

   أ     ً ًا                  إال أنين كنت ةتلددف       السيئ                               ورهبب وكره هلا دالرغم ةن ط مدا 
ً                           أتهوق ولو شيئًا قلياًل ةن اهلنوء قبل أي حاجب أخرى          دنأت أحب     .             ً     

                                                        يف رأسي عن السب  احلقيقي غري الهي قاله الطبي  وتوقفت عندن  
        أندا مل                دوار البحدر ف     ددي                                     دنايب رحليت الطويلب إىل هنا د ن ةا حل 

   ً    شديئًا           ً                                            أرك  اورقًا يف حيايت ةن قبل، ل له كا  السب ؟ أم أ  هناك 
               خر!! ال أدري... آ

 
          ذ درسالب: إ                           ً   د ن الفراغ ةن دوحه األخري ةساًء و

                           غاييت الندائيب... أنا اآل  يف    إىل               ً       محزة، أدشرك أخريًا وصلت  -
  !           ةنينب الرقب

 
    رد:
                                                دالرغم ةن السواد األعظم الهي يطريى على حاضدري ال  -

ِ  أنِت                              يزال هنالك شيء مجيل دناخلي هو              وسيبقى.....  
 

                                                   كانت راةب يف ةرات عنينة تضع على الفيس دوك صورة لرةز 
َ  ُ                           )البوم( َكُحلي متسكه دكفدا أو ت لقه على                     ، فرةز البوم هها يف      عنقدا        

                              للتحرر ويرةز إىل تلك املرأة اليت       ً ةثااًل                            احلركات النسائيب امل اصرة ي ن 
                 نده رةدز قدنمي     إ   .                       واملساواة واللهة دكل مترد                   ترين حقدا يف احلريب

                                                           )ليلي ( املرأة اجلميلب ذات الش ر الطويل والشددوة احليوانيدب      لد
           لقدت ةدن       ُ هنا ُخ إ                                             املنةرة، ليلي  )البريي املقنسب( كما تقول اخلرافب 
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                               أةرها اهلل دطاعدب آدم فأددت أ       ،                             التراب واملاء ألجل آدم قبل حواء
                              خلقت ةثله ةستقلب فليس لده أ      هنا  إ                         تطيع آدم ونشزت عنه وقالت 

                      إىل األرض مث ةسخت هنداك        االله        ففرت ةن    ،                   يأةرها وال أ  ينداها
                دم ونيس ةن ضل ه  آل                                وملا علمت ليلي  د ن ح  أ  اهلل خلق    .    دوةب

                                                       )حواء( أقسمت د ن أ  تريي  مشس كل هنار أ  ال جت دل ددين آدم   
      فددي     ، ء     واهلنو                  يدنئو  داالستقرار            دليس قسمدا(  إ               )د ن أ  سدل هلا 

                                                             تتحول كل ليلب إىل خلقدا األول وت رض نفسدا تلك الفاتنب اخلالدنة  
                                                          دكل سحرها اجلدنمي الهي ال يقدر وال يقاوم، توقظ مبا متتلكه ةدن  
ّ                                     خوارق عنن الرجال )حّس املرياةرة( وتقودهم حنو ضياعدم يف دواةب                     

                     هنا هي الالت، عشدتار،   إ   .                  ً         والنكبات واملوت س يًا للخيانب      اآلالم   ةن 
        ثارهدا   آ                                                الزهرة )إنانا، أفروديت، فينو  وداستيت( تركت    كوك

                      ويبنو أهندا وصدلت إىل      ،                                    داقيب إىل اليوم يف ضمائر الش وب القنميب
                                          صورهتا الندائيب واألقوى يف شخص راةب األسطوري.

                                                     يف الندايب ةن كا  ليصنق أ  محزة د ن كل تلدك ال اطفدب   
             ويترك ال راق                     أ  يتخلى عن كل شيء   ،                        اجلياشب لوطنه، أرضه، روحه

                                                      ً     دكل دساطب يف حمنته ال ظمى د نةا تلطخت أينيه دالنةاء )سددوًا(  
   إىل                  عن كل شيء ي دود      َّ يتخلَّ   مل  أ                       إىل إحنى النول الريرديب؟   أ     ويلج

                          ذلك الشاب النموذ  املتميز؟
                                                     وةن كا  ال يصنق أ  راةب د ن كل تلك السنوات ةن الت ريب 

                      والتملك تنةن )رائحدب                                      الروحيب املستمرة لطينتدا احملبب لالختالف 
           نساين علدى   إل            ةركز الكره ا  يف                                  الطائفيب والتكفري( وال هتاجر لتستقر 

  مل  أ   ؟                      سالةيب دكل ذاك الشدهوذ  إ          النولب الال       ترير ها   مل  أ            هها الكوك ؟ 
ّ  تتريّن                                              جنااات جنودها األدطال دكل ةا أوتيت ةن جدن؟ أم  إ      وتنعم    
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    ً            دائمًا ةا كاندت                     ل اهبا املت ندة واليت  أ                           أهنا ل بب كانت تتسلى هبا كما 
                          ً          وح  املداترة؟ أهو كا  ةفروضًا عليددا          لالختالف              تثبت أهنا وفيب 

                                                          حبكم التقلين أ  تلبس عباءة السواد ملوضب داعش؟ أم ختتلف فقدط  
                                          ثبات دأهنا ةا االت ت يش؟ ن م حىت حببدا املؤقت  إل        االختالف    جملرد 

ً        ً      لريًب وشدكاًل وةفدوةدًا           االختالف                       حلمزة فدي كانت متار  ة ه       ً  
ً        ً  واًل وةضمونًا.    وةنل   

                                    ً                   يبنو أ  ظدور ليلي  اليت جتوب اللياز حبثًا عن الرجال قن جتلى 
                                          واليت ت ن ال الةب الكربى ملوعن )يدوم الوقدت     ،      نسانب إل   ً         أخريًا دراةب ا

                                      للشيطا  سوى سنوات قليلب فقدط ويلدبس                        ّ امل لوم(، حي  مل يتبّق
    جرد                                    وخير  األعور ةن املختربات التجريبيب ليت   ،                جسن املسيخ النجال

   ،                     ً                               وحيكم األرض ةن األرض أخريًا يف آخر أياةدا دصدحبب خليلتده  
                                                          وميار  سلطانه على األشقياء والشقيات الراغب  يف اخللود املزيف يف 

                    ههه الننيا الفانيب.
                          ً  احل  عن د ن( مجيلب وعميقب جنًا   -         االفتراضي              جتردب )احل   إ

              اصلب دينه ود                                                 دالنسبب إىل محزة كانت كاةلب ال تشوهبا إال املسافب الف
  ين     ُ        ُ    دةانُه لراةب ُدد  إ       . إ                                 ُ ةن أح  أو داألحرى وجود ةن أح  حولُه

                                                         على أسا  املشاعر الفياضب اليت كا  يريرفدا دكفيه ةن جنول احل  
                         ُ                                  األدني النقي الصادق، كا  ُينقل إليه ةن خالل صدوهتا وتواصدلدا   
     ً                                                        كتاديًا ة ه )كل تلك الفترة( روحدا، ذاهتا، ةشاعرها، وهدو كدا    

                                                 ةالةح ة هدته ويستحضر جسنها وشكلدا وفق ةدا يدتمىن         يصور
                                         يضع كل تلك احلسيات املستوردة عرب األثري يف ذلك    .          وحي  ويتخيل

         السماويب          الرساالت                              ٍ            اجلسن الفاتن، ولو أنه عاش يف فترٍة سبقت هبوط 
                       ولسجن له حىت يتحول طيفه    ،                                     ل بن هها التمثال الهي صن ه دكلتا ينيه
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ٍ                                  د اد جسٍم يكلمه وي يش ة ه وي شقه حن اجلنو                    املقيم يف خميلته إىل أ        
ُ     ً     السن  يصبُح دينًا أاي    آالف          ورمبا د ن    . ً ًا    عاملي   ً ًا         
             ُ                                     احل  عن د ن ُي ن جتردب أمسى ةن أي ح  حقيقي )فددو   إ "

ٍ  دو  ة وقات تهكر( وكهلك أكمُل ةن أي حٍ  ُعهري )ةن طرٍف             ُ   ٍ          ُ                           
     حد                   نسا  تهوقه فدو إ                                        واحن( قن يزورنا يف دنايب الصبا، ال دن لكل 
ٍ  )ةن عامٍل                                      يقع حتت أد اد أخرى ال ي يش فيدا البشر              خر( لكن لرمبا  آ      

  . "         الالةتناهي              نه احل  الكاةل  إ                      سي يشو  ده د ن الب  ، 
                لن أشفى منه  ما    ،                    وجعه  خارج حدود اجلسد   ،             مل  روحي مستمر أ     حبها 

                                  دمت  بعيدا  جدا  جدا  عنها.......
 محزة حسني اجلشعمي

 ملانياأ - شهر نيسان ن منيمتت يف الرابع والعشر
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                 بعض  من أ ائد...

 إين أغرق

                        ولست  أبصر سوى حميط أزرق

ّ وال قوارب  ألو        ال سفن   ح هلا فتقرب            

 حرق                              باألمس هرعت إىل الساحل ومدين ي ت 

                             واليوم ال جديد  يل غري أنين أشهق

 ال مكان يل يف األرض سوى وطين العراق

                         أصغر وحلم  باملتناول أقرب         ٌّليت يل هم 

 كلنا خرجنا منه إليه وكان الفراق

 وأنا اخترت البحر ألن

 طعم مدامعي إليه أقرب

                             خلفي بكى التراب من ظلم غ راب

 االبن سوءة أبيه      وفجر 

                  بدل مطر اخلري ضباب      وحل 

 أعمى بصائرنا لنبقى خارج الوطن

 هائمني يف األرض دون ثياب

                               نصيح يف الغربة على أوجاعنا مهال 
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                    نا من تيهه  ليأخذناو                 سوف يعود يوما  أب

                       ونقوهلا بكل فخر  للعاملني

 العراقبـي إن هذا الصامد األ

 ...يا عراق

 اليوم نريد أن نشكي لك حيف الغيوم

 انظر ما فعله الثلج بأيدينا ووجوهنا

 أصبحت من برده بائسة حزينة

 وانظر إىل أفراحنا وأعيادنا

 اآلن خالية من كل شيء تشوهبا الزينة

ّ تنا أوالد الناس بالتبين من بعد ضياعك ب                      

 أرجوك عد فخبزهم طعمه

 كل يوم يكوي بطوننا وضمائرنا

 كل شيء خارج أسوارك حىت املطر يبكينا

             اب مستنجدا :            ّ قد ناداك السي 

 يا عراق

 واليوم كل الشعب ينادي

 ماذا بعد فراقك

 أهو الفراق؟

 "نوريخ"
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                  من ت جافينا دواء        ن صنع       تعايل 

        اس دينا            يف أخباره  احل       ي غرد 

                                        ون طبق  الفاه  على مرارة  ص ب رن ا صربا 

              حناج ر نا ال ي        َّجيرع  سم 

                     رقصت  فرحا  ب ماضينا

                                            ف رسان  ف توحاتنا الفتية  قد  ق تلوا غ درا 

                                       طعن تهم أضغاث وعود نا وتدل يس  أمانينا

               الثرى  ف خ را ليواريهم         ق ت النا               د عينا ن سحب 

            نا وي بكيها    عين أ       ي زين     ال                           ون ذر  انت صارات ه م ك ح 

     بحا                            الد نيا س رقك  املوب قون  ص       َّيا حب 

                                 بني  يبكيه  الوفاء  ليال  وين عينا        وصبح  ال

    نا                الوجع  فينا هو  و        ال  ي غ فأيا ناصي ي 

 مينا                               من ذكرياتنا صوتا  يؤن س نا ويد        ألسقيه 

                                      يا سيديت س ميين يف ع ربة  زواجك  م ه را 

         وي شقينا ى         عا  ل يشق                      ي ركض  إىل ح تفه  م سر 

                               أو امسحي يل عقد  ق رانك  م كرها 

                    ا وصية  مويت "آمينا"ألتلو عليكم

                              واختذيين خامتا  ي زين  يدك  حبا 

              ليه  وتن سيناإ                          ك ل ما اشتقت  إيل  تنظرين  

                           أو اجعليين ق رين ك  واقت لي

     حمقا                خملوقات  الل ه 



224 

 "هو من كان طينا"                       وقبل  العذاب  قويل للرب

                      أطفالك  "أطفايل" عطفا  أرعىعيين    ود 

            ا ت ح لمينا                     هرول  إليك  ك لما ب نأ          ت ر ك هم وأ

          َّ            ونادي علي  ك لما تق سو

               وتض يقني  ذرعا        احلياة 

            فجر  الشمس   أ               قبض  رو ح ها وأ

 رينا؟  م أ              بع د ها ماذا ت

      تعايل       تعايل 

     حبا                  السماوات  ون شع        نسك ن 

  ّ        ص اغ ري نا                              ي ذبل  ع يون  احملبني  السهارى ال

                                     ون ه دي التائهني  يف درب  اهلوا س ب را 

 ينا                   َّ         ة  الف راق  الذي حد  م ن تدان          ي ضيء  عتم

    ن "و         "ابن  زيد يا امسح يل

      حروف            قتبس  بعض  أن أ

       الشعر      إهلة             فأنت غ دوت  

       الدين                  وللعاشقني  ق بلة  

              ين كنت  عاشقا أ                         ا ذك ري يف كتاب ك  الصغري 

                         ع  هل ا ح فظا  وال تأم ينااستطا وما            هداك  زهرة  أ

                           بأنين ك نت  م ختاال  ج اه ال         واذك ري

 ا                            طفال  لن ي كرب  بأحداق  أعادين            ي رى احل قد 

        قدار ناأ            ف نادوا على 
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   ا                تمعوا صفا ، صف اج

                       ّ  وثق  العاب رون  ذ راعي ناأ                  احتض ن ها الدهر  و

                    ة  ن ف را ، ن ف را        ا الغر                      ف قتل  الع ذل  أحال من

 قينا          م سيات  تال  أ          جر  فينا   ّ       وشي ع  الف

                                            ف اليوم  ن صيح  وما ي رجى  من وداع نا أسفا 

 اينء                              بكينا العيون  شوقا  بعد أن تنا  ت 

 "نوريخ"
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ّ فك   طلقين مع الرياحأوثاقي و  

              ورقة  يف دفترك        َّع د أهم أمل 

                                  مجع أحالمي الشقية بقربك  إنه الصباحاو

                           وبعنا ألول املساومني  يف متجرك

 انا يوم كان مباح     ن حب            واحكي له  ع

                               قبل أن يبخسه  العابثون يف خاطرك

                       واحكي له  من مهسنا مهال 

 إىل ثورات الصياح

 خمدعك                       ال ي أمخدهتا كثريا  وسادة 

 ااجتياح     مس ه                   واشطب تاريخ  أمسي 

                         وأعدد محالت  ك سري يف رقعتك

                              وال تسأل ج رحي هل آذتك  الرماح

 معك               وصلي الذي ب ت       طعون إهنا 

                                  ري وجعه  منك  ال يساعفه  إال النياححاض

                     ى متاما  بأعراض حاضرك        الذي جتل 

                              فدتك  نفسي وهل ت قايضين باجلراح

                                  وأنا أبدل  نزيف كله  ولو بساعة معك
 "نوريخ"
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 فلينقل الواشون نصفي الصامت

                          الذي يتأمل كثريا  عند ذكرك 

                           وليخربوك  أيضا  كيف  أصبحت 

                        فتش  عن عينيك بني الوجوهأ

  املراياويف

                         تائه  على قارعة  الطرقات

                      أمشي بني الناس ك اجملنون

 ين                       أحبث  عن نفسي ال ي حاربت 

                               أن أبقى مصابا  هامجته  الكل ماتورضيت 

                              اخترت دورك  يف مسرحي ي القادمة؟هل 

                                       أم البائس  اللعني  دائما  "أنا" هو ذاك؟

                                       دعيين أصفق  للقدر  الذي منحين هذا الشعور

 وقال:

                          فعة  أخرى أما زلت  ه ناك؟خذ هذه ص

                            رحلت سابقا  ودعت ها يف قرب ها     فمن 

                                     يقنت متاما  أن اهلل يب دل سيئاتنا حسناتأ

                            ظهرت  "أنت " فجأة دون  خطب 

                  أو كلل  بال مقدمات

      قلت :

                   معي يل جنة  يف األرض            تعال  ع ش 

                عرض ها السماوات
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 "ليس فيها ممات"

                           لك  فيها أن ال جتوع  وال تعرى

       وصدقت        صدقتك 

                   حني غطيت  فمي طينا 

 وألبستين من دموعي

 أو تبات                               َّحا  مينع  جروحي كل ليلة  أن تقر مل

                                     ما بال عيون  الوشاة اليوم أراها فرحة

     عال             تضحك  بصوت 

 قهقهاتو   ا وطرق   ا                        ي سمع  صداها بالرأس طرق

            عضها وتغمز تؤشر لب

                              ها هو أخريا  قتيل ينازع  املمات

     سوال                    ملاذا تركت  خلفك  مت

 النبات                               ل  املنافقني  خبزا  وملحا  وبعض يسأ

                               أال يصلح  العاشق  أن يكون زوجا 

                                       جيلب  لك  ك ل يوم  ورودا  ليست للذكريات

     يدك       ين خبط             د فترك  ودو        أ خرجي

       العيش  معي            من ال يستحق 

          مين امل مات         ال يستحق 

 ين       نعم دو 

    طى س          نين حالة و إ

 "الذرع          خل ضوع  إىل     ض  ا                    "ال تقبل  الزرع  ترف 
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      آخرا ين     ودو 

                               ن "ابن عبدوس" يف النهاية مل يف زأ

                             بل أن "ابن زيدون " من قد مات
 "نوريخ"
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                            أقف ه نا وأنت  هنالك  جتل سني

 احلنني وجبهتانا يعلومها رأسيناعي   ّ مقن 

     ب نا         ماذا حل 

 ننيأ                         إعصار  بل بركان  ي حركه  

 "وامجني"

                    حيز ن نا الفزع األصغر

                 ب عنادنا صاغ رين     وحنن 

 وامجني

             حيض ننا كاظمني        والغيض الفرح حولنا 

                         ملاذا أصبحنا ه كذا جامدين

               ت جالسني  بالطك 

                      وأنا ك بائع  سوس  رهني

                         وامجني حتما  لن نبقى راحلني

 نا               نا صدفة  وفراق ؤلقا

 نوتغىن هبا احلاسد        أمنيات 

 منها    آه 

                       تنطلق عيناك  بشوق  حنوي

 كسهام وأنا مثلها

 نااالثنان مرتبك وحنن

   ّ   خو ان               ن وقاموس احلب امتصا

                             ال ي ترجم  مشاعرنا مثل اآلخرين
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 أهذه هنايتنا؟

       إنسان                          مقتولني وال يستطيع  الدفن  

 هنا يف اآلخرة خاسرين صامتني

            حتما  تائهني ،مذهولني نعم

                          وس يزيد من تيهنا قهر احلنني

 عك   ود أخاطبيين بقلبك وأنا 

 وداع العراق لدماء احلسني

ّ عيين وامسحي يل أن أعصب         سوادا    

 مجعنيأيف الدنيا      ثكال راه أوأنشر ما 
 "نوريخ"
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            زلت  تذكرين       أ و ما

 مكان لقائنا يف يومه األخري؟

 إليه"قد شكوتك "

 صباح                 زلت  أزوره  ك ل ما فأنا 

      مجع هاأ              أسقيه  بدموع  

                       مساء  من نافذيت الغربية

            مخ ر ما تبقى  أ دعيين 

        تشربيه  من دمي الذي مل

                              أنسى أننا كنا شخوصا  يف مسرحية     عل ي

                     أليس ل ك ل بطل  قضية ..          بطل ها أنت

        إال أنت 

               قد بعت  القضية

          يا امرأة 
          البندقيه          يا تاجر 

                    تسمحي لسفين أن ترسو             أ طالبك بأن

                               فع راق  اليوم ضائع  تائه  مثلي

                                    كل يوم  حيلم  أن أيامه املقبلة سرمدية

 جازابنة احل يا          وحيي نسيت 

                         أن أيامكم ليست ك أيام نا

                     هترول  مسرعة  والعار 

                        فيها يلحق  من كان شقيا 
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 ارحلي

                     نعم ارحلي حيثما شئت 

                        فأنت  لست  أول  العابثني

           ثرثر  لصم ي  أ ودعيين 

              الذي قضى حنبه 

 يف زنزانة صدري

 :                  وكانت آخر كل ماته 

 "               شكرا  على اهلدية"
 "نوريخ"
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 سأكتفي جبلد ذايت

ّ ن أمامي متر يف كل يوم م  ين         

                                      حاملة لصغارك  حبات الكرز ورقائق احللوى

                                   جتاهليين كوعودي السابقة بلقمة  جتمعنا

            كنت  أهذييندي أن           جتاهليين ورد 

 ة                نين غارق  يف النشوإبل 

 ما بال أمنيات العاشقني؟

 ما بال قهقهات السكارى؟

 ما بال سعادة احلمقى؟

           ال تشفع  يل؟أ
 وابتسامةعياد حبنا أوباقات الورود و

 مقلتينا حلظة اللقاء كلها

 باع؟    ال ت أ

 رجول ي             فأنا مل أشتر 

 عندما باركت لبعلك

                              بل خبست ها للمدعوين ببضع نظرات

 من اإلشفاقعتب فيها الكثري 

 غرامة النظر فيك   م    ول 

 اآلن أصبحت الصمت؟

 أتدفعها أصوات حناجر األمس

                   بنحيب  وبكاء  ومهس؟
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 ملاذا؟

 قام ي نيف كل مرة تري

 عصار حاجبيكإيعقد 

 هن                       وبركان  أمحر  أراه  تضمي

 الكذاب؟              بثغرك  األسود 

                    مهال  لست بذلك الشبح
ّ     زال لدي  ظل  ما  صادق       

 فيهأختبئ 

      كفاك 

                        نك  مل تزوري حانات القهرإ

 والنوم كل صباح متسكعة حتت شباك

ّ ومل تدمين التسو  ّ ل والتوس               ل       

 بلقمة هذا ولكمة ذاك

 ومل يهجم عليك البحر

 ا""حبرن

 بليله الشتوي الغاضب

 ومل تالحقك السكاكني

                      ال ي حفرت  هبا ذكرياتنا

                                وال حلاء األغصان الذي يركلين يوميا 

 بأقدام رجال الشرطة اخلائفني

 السياحعلى مشاعر 
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 قويل يل ماذا أفعل

 أألوهنا؟؟ حبيايت

 باريسيف لسنا  ..    مهال  لكن

                    لن يأيت أحد  ليشتريين

                      ولن أستطيع جمددا  شراء

 بسمة بذكريايتال

                    فأنا رجل  هالك يعيش

 على هامش األمس

                  فأرجوك  ساحميين ألنين

                                     أحببتك  بشدة ومل أستطع حتقيق أحالمي معك

 "نوريخ"
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ّ      ولو يف حلم  علي  مترين ليتك ..آه               

             ري إيل  تشتكني                تسألني عين ومن جو 

 ليتين أمسع صدى صوتك حني تتكلمني ..آه

 نيوتضحكني وتنادين وحىت حني تتنفس

 حمت "حب ذايت" من سنني إليكفنار الشوق 

 بطيف روحك حويل            دائما  أحس  فأنا

 يزورين.. يناديين

 نظرايت بني منطلق وتسبح كسهمهب أ

 وجوه الراجلة الناظرين

 ىبأ                           وأرد إىل مكاين كجذع خنل  خاو  

 الرضوخ للتأبني

 أتسمعني ما أمسع وحتسني؟

 حساسإفهذا القلب كل نبضة فيه لك وكل 

 منكي بـ

 يا فاتن ي امحلي مرآتك وانظري

 فدموعي لفراقك استأذنت رجول ي وأبت

 للحننيال اخلضوع إ

                                      نعم أنت  لست  ذكرى المرأة أعجبتين يوما 

                             أنت حاضر  على أيامي به أستعني

                           وأنت مرض  أطلبه كل حلظة وحني

                                 وأنت لوعة  أهرب من سجين بك لعذابك
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 نظري إليناا

 متحمسنيننتظرك بـي أنا ومشاعري وح

 هو بكبـي ليت كل ما 

 قلبيناجنمع تعايل 

 أقف أمامك وتقفني ..ياناإومشاعرنا و

 وأشبك يدي بيديك لتعلق

 عيوننا ببعضها إىل األبد

 وشفاهنا تتحرك بنفس إشراقة الشمس

 نتظرها من شفتيك حني تبتسمنيأال ي 

                            حب الدنيا واملسي جسدي اليوم  يا تعايل

                      ذاب وكل يوم مير  ينصهر

 ترينال وتأيت اف أن أخ

 محم بركان مل تثرمن ال ما تبقى إ

 بل ساحت على قشرة األرض ليس لتميتها

                                    وإمنا لتزرع ح با  متأصال  هنا من أعلى

 ناصي ي إىل جذوري

 نس ي أصله قبل أنآ يا فحبك

 تولد الديانات يف جسدي

            ٌّوقبلها سامي             أصله عدناين     ٌّعريب 

 من اهلل   ٌّحب وقبل قبلها 

  أرضه ليكون خامتتهأنزله إىل
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   ٌّ             حب  نظيف  إسالمي 

 فحبنا تكرر على مر التاريخ

 يف مجيع األزمان

 ليكتب ألف ألف حكاية بأمساء ومهية

 يا سكان األرض

 إىل أنبـي                     نظروا إيل  فحبها وصل ا

 أفضح أمري أمامكم

 نعم كل تلك احلكايات كانت تتكلم عنها

 هلابـي وعن ح

 إهنا حتبين وختاف على قليب

 ي متىن أن تأمرين بشيءالذ

 كل ما تطلب دون تأجيل لينفذغري عشقها 

                                  واعلموا شيئا  إين أحبها حبا  لدرجة

                        أنين لو رأيتها مرة  أخرى

 سأضمها بكل ما أوتيت من مشاعر

 عجب هبا                    فقد عشقتها قبل أن أ 

                                 يا حواء أو ما قد ت سمني أنا أطلبك

                     اليوم وغدا  ويف كل حني

 جودأن احلب مو ما أن تثب يإ

 يف األرض أو تنفي

 الدنيايف فاليوم مصري اخلري 
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 وقف عليك لتتكلمي

 ل خبراهبا            ألن صمتك يعج 

ّ وجيعل مين األعور الدج   ال                 

 أصنع السعادة يف معصية اهلل

 وأستثين نفسي

 هنا تعرف كل ما سوف أفعله للناسإ

                    هو وهم  وكذب  وخداع

                                  فأرجوك  ال جتعلي مشاعري عرضة للضياع

             يشفع للضائع  ألنين هتت وال

 االرتياع     وجع 

 كال لن يشفع يل ما فات من عمري

 دونك يف الضياع

 قد كنت يف ضياع

 الضياعبـي وسيستمر 
 "نوريخ"
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 خانتين األيام

 وأنا هنا أقف

 ومل أذهب ولن أنتظر

 من جديد

 خفقات األحالم

 خانتين األحالم

 سعىأوأنا 

 خلف سراب األمل

 يف الصحراء

 ةخانتين الزهر

 هبا من الشمسيف قر

 ومل تأبه ملشاعر العشاق باألمس

 خانتين الشمس

 من شروقها إىل وداعها

 ساعة األصيل

 على مرافئ الضعف واليأس

 واحتضنين اليأس

 مياينإبعدما فقدت 

 وضاعت الفرصة

 عاد الدرس      ولن ي 

 "نوريخ"
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                    ج رحي النازف  عذرا  يا تولني

 سأرحل

                          وأودع  العراق إىل غري رجعة 

        ي ممكنا مل يعد بقائ

                              لتقاسي غربتك  وحيدة حيث ختلدين

 وأقاسي غرب ي األبدية يف غرب ي

 أيامنا اجلميلة يا       وداعا 

 شجرة حبنا القتيلة يا       وداعا 

 عش أحالمنا الدفينة يا       وداعا 

                وداعا  أيها احلب

 مل أعرف بعدها إليك وسيلة

              ومل أعرف أيضا 

 أن فيك حىت أفراحنا مستحيلة

 ملاذا كل هذا العناء

 قل إنين ال أصلح إال للسفهاء

                  أهو أنت دائما  من

 يفرق بني اخلل وخليله

 أم هي الغاية أم هي الوسيلة؟

 من هو املسؤول عن كل

 حباط واالنكسار والذهول؟هذا اإل

 نسانإبسببك أعيش اآلن نصف 
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 والنصف اآلخر يتأمل يف قربه من احلرمان

 دموعي أمل جتفي بعد؟ يا كفى

 يف كل مكانال أبصر سوى اجلفاف 

 أمل تتجرعبـي عذا يا كفى

 كل مرارة صربي.. ارحل

 اشتياق يا كفى

 إنين من خلفك أعاين

   ا حزن أمل تزرين أوقات يا كفى

 هناك يف السجن   ا وأوقات

 ليس احلبال.. اآلن ادركت 

 هو من جيعلنا نعاين

 إهنا املأساة

 بكل أشكاهلا وصفاهتا واملعاين

 تولني قدري يا وإنك

 ن يرحل وأنا أعاين؟أهو القدر م

 قدر سوف أمتىن يا ذنكإمن بعد 

 أن أعيش هناك مثل البشر

 عملأمرح وأألضحك و

                        وأسهر قليال  كباقي البشر

                           ويا قدري يل فيك أمنية  أخرية

 قها يل.....؟    أحتق 
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 أريدك من جديد يف جسد آخر

 وكلما يفىن جسد تتحول إىل جسد

                               ألين سأعيش  خملدا  إىل قيام الساعة

 رح ي هبا وما بعدهاويا ف

 ل إذا كانتاءإهلي أتس يا لكين

                         هي  يف النار وأنا يف اجلنة؟

 نها؟م                            أأستطيع الذهاب إىل جهنم بدال  

 ألين أخاف على جسدها الطاهر

 ويل رجاء موالي أرجوك.. أرجوك

 بعد قبول دعويت

 أن ال تنساين
 وجتعل ذكراها عالقة هنا يف وجداين

ّ ألجتر                       ع عذاب اجلحيم مبتسما   

                              وأختيلها أخريا  يف سعادهتا األبدية

 وتسمعين حني أقوهلا

 :يف كل حلظة

 تولني

 أنا

 أحبك

 أحبك
 أحبك

 "نوريخ"
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 تولني؟ يا مين         أين أنت  

 ما أراه وحتسني      لتري 

                             فمنظر الشرفة املطلة مجيل  جدا 

 ونسائم الليل أمسعها تنادي

 تسمعني؟ال أ ..          الشوق  لك بـي فقد هاج 

        يب  احلنني أخذر فقد أنا اآلن أحتاجك أكث

                            ليتين هناك ألشم تربتك  وتنادي ..آه

                      هيهات تسمع  أذين صوتك 

 مرة أخرى بعد كل هذه السنني

                          وهيهات عيين تدمع ألخرى غريك 

 كفى تعصرين ..             فقد مزقين حبك 

                          أحتسبني أين سعيد  ببعدي عنك؟

                                أو أنين تغريت  عليك وأصبحت  شخصا 

 ؟  ا عدمي

                أهيم فيك دائما ة فأنا كما عرفتين أول مر

                    أين أنت  من كل هذا؟

                                 أنوار وسعادة  وليل ينادي العاشقني

 أو جمتمعني متهاتفني

      رجوك أ ..أنا وأنتال إ
 عيناي ترفضان النوم أتوسلك: أال تأتني؟

 مثل الصبية العاشقنيونفعل كما 
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ّ                   أرفع الس ماعة أطلبك  وتردين         

                                تتكلمني وتثرثرين ومتزحني معي قليال 

 بعدها تغضبني

                                      وعيناي كما اآلن ترفضان النوم  تنتظرانك

                               تصحني من نومك  حىت أكلمك وتعذرين

 ماذا أفعل اآلن أخشى أن أصيح وأوقظ

 النائمني

                       شوق  إليك بركان  هائل بـي ف

                        أو قويل مشس  أناديها فتأيت

                               تعبت من مناجايت لك  أ حل فك باهلل

              حلمي كي أراك يف            أن تأيت إيل  

 تبتسمني يل وهتللني

 حضينإىل أضمك و

 أال تذكرين؟

                     فأنا مل أنسك  حىت اسأيل

ّ علي        تتأود أضلعي أتلمسها اآلن     

 وأنا مثلها أغمرها بأذرعي
        وفراقك       دفئك  نبكيك ونبكي

                آه ليتك  تنظرين

 هنا                     ٌّفأنا يتيم  بعدك مرمي 

 ستعنيأأو بـي ال أحد يهتم 
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 ولساين هذا

 آه منه مل يتجرأ

 نيمما حتب   ا                 أن ي سمع غريك كالم

 آه ليتين عميت أو طرشت

                     أو فقدت يدي ومل أكتب 

 وكم متنيت

 عقلي  َّن                برحيلك  عين أن جي

 بد ألرتاح ولكنألأو أفقده إىل ا

 بعد كل هذا

 عندي سؤال:

 هل ستعذرين؟

 هل ستعذرين؟
 "نوريخ"
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                                  هاجت شجوين وأمسيت  ال أرى إال عينيك 

 برغم أنوار شوارع برلني ورائحة الورود

 الزكية هنا

                           أقرأ  امسك على عالمات الطريق

 ّ                                       ي ل إيل  أنين قرأته أيضا  يف أرقام السيارات   وخ 

 ويف أمساء احملالت ويف إعالنات املنتوجات

 "ال ي تزين املباين الكبرية هنا"

                                       أقود العربة مندفعا  كاندفاع عواطفي حنوك

 فتقدك بشدةألكين اليوم 

 شفاء منهاال فحال ي 

 تكونني من املدعوين                   ه يل أين أراك  أو قد     ش ب 

                    تنظرين إيل  وتنتظرين

 منذ سنني وسنني

 ألصحو على أصوات التغريدات

 إىل الفرحني وانتهي

 خرىأ                         ها أنا قد خيبت أملك مرة  

 عنك دمع ي ال ي اشتاقت إىل           لتنزل بدال 

 وجهك

 آه ليتك هناك جتلسني واجلس وحتيني

 املدعوين

 كما يفعل أخي وزوجه مبتسمني
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 أهو فرح هلما ؟رجت دمع يخ     ل م ال أدري 

 الضحكمسعك بدل أأم أنك حاضرة بروحك و

 ؟تبكني

 تولني يا آه

           أأنت  مثلي ..حضانكأاشتقت إىل 

 حتسني؟
 وتتأملني؟
 وتبكني؟

 وأنت بقربك أال ترجتفني؟

                         فأنا قد بط ل  دمعي اليوم

 اختار بدل اخلد ..               وأصبح ينزف حربا 

 هناك إىل أعلى اجلبنيإىل يصعد أن 

 عين:       ويكتب 

                  حزين  حزين  حزين 

 هذه تعويذيت أعيش هبا

 بعاد النساء عينإستمر بأو

 عذاب السننيميحو ال شيء هناك يستطيع أن 

 قة هنا                     وال أن حيذف حروفا  معل 

 ليست يف الذاكرة بل يف الصميم

 :تولني

                  كنت  خريا  يف حياتك
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                              واآلن أراك  تتلفني، تنزعني، حترقني

 وجتردين

 معي   ت   م       تعال ملاذا مل تقويل يل 

                            وال تترنح على جرحك خلمس  سنني؟

 نسانإوتطلبني مين العيش هنا ك

                            فهذا واهلل حرام ، حرام ، حرام

 أال ترأفني وتساحمني وتسمحني؟

 مسيها  أ ختار غريك وأأن 

 حبيب ي األخرى تولني؟

                                   ألحيا وأضحك وأكون سعيدا  ليس بفقدك 

 بل ألنك معي ترجعني وتتحولني

 من فتاة ألخرى

 ين أال تسمعني؟نكفى تالحقي

 ألتفت ..                    اآلن أمسع أنفاسك  بأذين

      كفاك  ..وال أراك

 برغم كل الصخب حويل

 كال لن أنساك

 نظري إىل سرعة قياديتا

 قد جتاوزت املئتني

                            عل ي أحلق بك وتكفني عن مطارديت

 وترمحني
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 لكن ال

 سأعيش أتغىن حببك

 وأنت يف كل مرة تلحنني وأنا أكتب

 وغرينا يبكي:
 لى حزنناع

 على جرحنا

 على عرسنا الدفني

      فرحة     كل بـي ماتت 

 غري كالمي  أ ري حلنك و         أرجوك غي 

                عل ي أمرح قليال 

 يف آخر أيامي

                   ليس فرحا  وال طمعا 

                    وإمنا لتقر عيين بغدك 

 نرجع نعيد أيام خطوبتنا وتشرقي..

 :وتقويلفتضحكي وأهاتفك 

                      سأجنب لك أوالدا  ذكورا 

     اتا وأقول كال أريدهم بن

             وأمسيهم مجيعا 

 تولني.... تولني..... تولني

 وننام على اهلاتف مثلما كنا

              شبابا  مراهقني
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 أتذكرين؟ ..لنصحو على يوم الزفاف

                      حني متنيت حضنك  آلخر مرة

           وأنا مثلك         وترددت 

 ويا ليتنا غمرنا بعضنا وبكينا للفراق األليم

 كم متنيت وأنا أبارك للزوجني

                أنت  معي تباركني

 نتأفالنا ميرحون حولنا ووأط

 تشخطني هبم وتصيحني

 كم متنيت أنك زوج ي حىت ولو مقعدة

              معق دة، جمنونة

 تصيحني، حتطمني، متزقني

 تزيدينفضحك أو .بـي.حىت ثيا

 وليتك موجودة يف أقصى بقاع األرض

                           لنذرت  أن أمشي إليك حافيا 

                          وأل ف كوكب األرض سبع مرات 

 ن؟بدل الشمس وأقول لك ماذا تأمري

                            لكن واحسرتاه ليس يل إال عقار 

 ال أعرف جناعته

 فقط كتب عليه: تولني

            "عل ه يشفني"

 وصاح ذلك الصوت املزعج
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 ننييف صدري من األ

 ألبتلع كل ما يف العلبة علها

                       تكون عالجا  حلبك أو خترجني

 "أنا بعيون الناس أهذي" لكن

ّ                      نت  بعيين  تضحكني، تتكلمني، ترقصنيأ         

 ل؟اءأتس

 العالج؟هل سيدوم 

 أم محى حبك سوف تتطور

 بعدها ماذا سأفعل لتخرجي؟

 نعم

 سأركض إىل إسرافيل

             طالبا  القرن

 إن مل يطلق صفريه

                 احلنني يف صويت كفيل 

 بإخراج البشر الراقدين

             وأصيح عاليا 

 حبيب ي يا مربوك

 إنه:

 يوم الدين
 يوم الدين
 يوم الدين

 "نوريخ"



 

 
 
 
 
 
 

  



 

  



 

 
 


