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قصة حقيقية

عرض هذا العام  946 دار احتفلت سـلطنة عُمان بإطالق الدورة اخلـامسة والعشرين ألكبر وأشـمل حدث ثقافي تنظمه كل عام وهـو معرض مسقط الدولي للكـتاب. تشارك في ا
نشر من  32 دولة وحتل مـحافظة مسـندم بأقصى شمـال السلطنة ”ضيف شرف “الدورة. واخـتير السلطان الـسابق قابوس بن سعيد ”الـشخصية احملورية “لـلبرنامج الثقافي
عارض مستشار سلـطان عمان شهاب بن طارق آل سعيد ووزير اإلعالم ـعرض رسميا في مركز عُمان للمـؤتمرات وا تد حتى الثاني من آذار اجلاري. افتتح ا للمعـرض الذي 
نـعم بن منصور احلـسني ورئيس احتاد النـاشرين العرب مـحمد رشاد وعدد من الـسفراء العـرب واألجانب لدى مسـقط. وقال وزير اإلعالم في كلمـة االفتتاح (انـطلقنا من عبد ا
نجز احلضاري العريق يتجسد في ي وها هي محافظة مسندم حتط رحالها ضـيف شرف معرض مسقط الدولي للكتاب لتقدم برنـامجا حافال با نزوى إلى صحار فصـاللة ثم البر

عرض).  العديد من احملاضرات والندوات والعروض الفنية طوال أيام هذا ا
عرفـة ويقدم بـرنامـجا خاصـا لألسرة والطـفل وحلـقات عمل مـتخـصصة لـفئات ذوي اإلعـاقة إلبراز عـرض هذا الـعام برنـامجا ثـقافـيا مكـثفا في شـتى صنـوف ا وأضاف (كـما يشـهد ا
عـنية بـاإلضافة إلى اخـتيار  25مـبادرة قرائيـة من ب أكثر من  150مبـادرة قرائيـة مؤسسـية وفرديـة وفق معايـير محـددة وجلنة ؤسـسات ا إنتاجـهم اإلبداعي بـالتكـامل والتنـسيق مع ا
ـعرض في افـتتـاح دورة اليـوبيل الـفضي ثالث شـخصـيات عـمانيـة ساهـمت في إثراء ـعرض إلى خـمس مبـادرات فائـزة يتم رعـايتـها طـوال عام كـامل).وكرم ا تقيـيمـية مـحايـدة تصل في خـتام ا
سـرحية ووفاء بن سـالم الشمسـية في مجال أدب الـطفل.كما دشنت شهد الثـقافي العمـاني هي عبد الرحـمن بن علي الهنـائي في مجال التـصوير الضـوئي وآمنة ربيع في مـجال الدراسات ا ا

عرض موسوعة (تاريخ عُمان عبر الزمان) التي تتناول تاريخ السلطنة منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر احلديث. وزارة اإلعالم في افتتاح ا
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التدخل في أمورنـا وال تبيح حلياتها
أن تــتـقــاطع مع حــيـاتــنـا بل ال تــريـد
إصالحـنا أو إسـقـاطـنا من حـسـابات
الـوجــود كـمـا نــفـعل نـحـن مع الـنـمل

والسحالي والصراصير..
     مـا حدث بـعـد ذلك يـجب االنـتـباه
إلــيه بــشـدة ألنـي سـأروي لــكم قــصـة
حقـيقـية جـداً جعـلتـني أعتـقد أن تلك
الـهـوام قـررت الـتـدخل في الـنـهـايـة..
شـيء غـريب أخــذ يـحـدث فـي الـهـواء
من حـولنـا يعـطي الـدليـل األكيـد على
أن ذلك الــوازع األخالقي قــد تــمـلــمل
في الــنــهــايــة وخــضع الضــطــرابــات
عــديـدة حتت وطــأة جــنـون اإلنــسـان
تنـاهي... يبدو لي أن وجـشعه غيـر ا
تــلك اخملــلــوقــات الــتي جتــاورنــا قـد
مرت بـظروف عـصيـبة وهي تـتأرجح
بـ حـسـهـا االنـعـزالي الـراقي وبـ
مسؤوليـتها الـكونيـة جتاه مسـيرتنا
تجـهة نحـو أفق متواضع الـبشريـة ا
جداً من األخالق بل يكاد يخلو حتى
من أدنى شـعور بالـتعفف والـتعاطف
واإليــثـار. يــبــدو لي انــهم في حلــظـة
صـدق نـادرة قـرروا الــتـحـرك إليـقـاف
هذا الدمـار.. و بدون تردد سأكف عن
مـخـاطـبــتـهم بـصـيـغــة الـتـأنـيث كـمـا
يفـعل النحـويون العـرب عند احلديث
عن احلــشــرات واســتــعــمل صــيــغــة
اجلمع اإلنـساني عنـد اإلشارة إليهم
فهم يـستـحقون أكـثر من ذلـك بعد أن
حـدث ما حـدث واثـبتـوا أنهـم ليـسوا
أدنى من الـبـشـر.. بل هم أعـلى مـنـهم
بـكـثيـر كـمـا سيـبـدو من ذلك الـتدخل
األخالقي العـظيم الـذي قرروا حدوثه

.. أخيراً
    مـاذا يــفـعـلــون? لم يــعـد صـمــتـهم
ــكــنــاً بــعـــد أن وصل أجــر فــنــانــة
مــجـــنــونــة كــمـــادونــا مــلــيــون دوالر
أمـريــكي لــلـحـفــلـة الــواحـدة وبــلـغت
ثــروتــهــا قــرابــة  500مــلــيــون دوالر
أمريكي ...واألدهى من ذلك أنها تظن
مــالــهــا حــقـاً زالالً يــجب أن  حتــرسه
وحتـــرس نــفــســهـــا من الــلــصــوص
فتـعـطي أجـراً  مـقداره ألف دوالر في
الــــيــــوم الــــواحــــد لـــــكل حــــارس من
حـراســهـا الـشــخـصــيـ أمـا مــنـحـة
زوجـــهـــا مـن أجل طالقـــهــــا فـــكـــانت
خــمــسـة وســبــعــ مــلــيـون دوالر....
تكـفي معـيشـة جيش كـامل من اخلدم
ـهاجـرين من شـرقي آسيـا إلى دولة ا
مـن دول اخلــلــيج الـــعــربي.. وهــنــاك
أيضاً سيلـ ديون التي تمتلك ثالثة

الكـثـير من الـهـوام موجـودة حولـنا
ــكــنــنــا رســمــهــا وال نــراهــا.. وال 
أيـضـاً عـلى ورقـة ألننـا ال نـسـتـطيع
تـخيلـها.. اخلالق األعـظم وحده هو
الـذي يخـلق مـا ال نـعـلم وهـو الذي
يستـطيع تخيل الـشيء قبل خلقه...
ـكـنه الـتـغـيـيـر في رسـمه أيـضـاً و
قبل أن يـراه... وعـنـد إيـداعه أفضل
أشـــكــــال احلــــيــــاة.. يــــقــــول له كن
فـيـكـون.. ومع أن ذلك الـتـخـيـل غـير
ـكـننـا نـحن مـتنـاهـي لألشـيـاء ال 
فـعله كـبشـر وتـعجـز قوانـا العـقلـية
عن اإلتيـان به فـإن هذا الـعـجز عن
تخـيل الـهوام كـما يـنـبغي ال يـعني
ــكـن أن تــكــون مــوجـودة أنــهــا ال 
حولـنا أو أنها ال تـستطيع الـتأثير
في أفـكـارنـا وأحالمـنـا وأجـسـامـنـا
وعــقـولـنـا.. فـمـثـلـمـا تـعـيش أخـطـر
الـــكــــائـــنـــات وهي اجلـــراثـــيم في
الـهـواء احملــيط بـنــا دون أن نـراهـا
بـالــعـ اجملــردة فـإن هــذه الـهـوام
حتــيـط بـــنــا مـن كل مـــكــان دون أن

ندري أنها موجودة..
 إذن ال بـــد من االعـــتــقـــاد بـــوجــود
كـــيــــنـــونـــات أخـــرى  حتــــيط بـــنـــا
وتتجول حولنـا من جهات مختلفة
ا هي قـادرة عـلى االسـتـمرار  ولـر
ـوجـود ـاء ا إذا مــا شـربت بـخــار ا
في الـــهـــواء لــــكي تـــتـــغـــذى أو إذا
امــتـصت الـضـوء الـقـادم من أشـعـة
الشمس لكي تعيش..... وقد تتناول
ذرات السـكر من مالعـقنـا وأطبـاقنا
..وتــتــشــارك مــعــنــا في الــعــصــيــر
والشـكـوالتة ... ومـادامت اجلـراثيم
هي اخمللوقات األخطر واألشد فتكاً
بـنا عـلى اإلطالق فإنـني سـأفترض

قدار أن هـذه الهوام تـساويهـا في ا
وتــعــاكـســهــا في اإلجتــاه فـهي إذن
األشـــد لـــطـــفـــاً ورفـــقــــاً بـــنـــا عـــلى
اإلطالق.. وإنــهــا حـــشــد كــبــيــر من
عمرين الذين يتعذر علينا األطفال ا
رؤيـتـهم.. قـد يعـيـشون فـي جيـوبـنا
أو بــ أصـــابـــعــنـــا... ال نــدري هل
يــــقـــلــــدونــــنــــا أم نـــقــــلــــدهم?.. هل
يسـتمعون إلـينا أم نسـتمع إليهم?..
وهـل أن الــــتـــــواصل مـــــعــــهم الزال
سابقاً ألوانه ماعدا البعض من تلك
اإلشـارات الـضـعــيـفـة الـتي تـصـلـنـا
عــلـى شـكـل أفــكــار خالقــة ونــوتـات
عادالت رياضية موسيقية وحلول 

استعصى حلها ألعوام طويلة...
اذا      أتسـاءل مع نفـسي أحـيانـاً 
ال تـتـصل بـنـا هـذه الـهـوام الـطـيـبـة
....? بـطـريــقـة أخـرى أكــثـر وضـوحـاً
ــــاذا ال تـــــرسل لــــنـــــا ســــوى تــــلك
اإلشارات الـضعيفـة التي تأتي على
شـكل كوابـيس في النـوم  أو شعور
بـالنـدم أو إحسـاس مفـاجئ باحلزن
لــدى حــضـــورنــا عــرســاً بــاذخــاً أو
سمـاعـنا حلـنا بـهـيجـا... أرقني ذلك
الـسـؤال طـويالً وفــكـرت فـيه كـثـيـراً
وانـا اســتـلـقي مـسـتــيـقـظـة من يـوم
اجلمعة ليوم اخلميس..ومن أقصى
الربيع ألقصى اخلريف.. ومن حافة
الــنـــوم إلى حــافــة الـــفــجــر إلى أن
رأيت قبل أيام فـيلم (نبوءات الرجل
ـــمـــثل شـــعــره شـــديــد الــفـــراشــة) 
البيـاض اسمه رتـشارد كـير فـعثرت
عـلى ما بـدا لي اجلواب األكـيد لذلك
السـؤال..ال تـخـرج األجوبـة اجلـيدة
من منـازلها وجحـورها إال في الليل
وال أســتــبـــعــد أن  يــكـــون لــلــهــوام

الــطـيــبــة دور في عــثـوري عــلى ذلك
اجلـواب وذلك من خالل عالم عـجوز
إتـهـمـهه الـنـاس باجلـنـون العـتـقاده
هــو اآلخـر بــوجــود تـلـك الـكــائــنـات
الــتـي حتــيط بـــنــا دون أن نـــراهــا..
اذا سأله البطل سؤالي نفسه وهو 
تفوقة ال تتصل بـنا هذه الكائـنات ا
إذا كــانـت مــوجــودة? أجـــابه قــائالً:
إنك اكــثـر حتــضــراً من الـصــرصـور

فهل تفكر باالتصال به ذات يوم?
ــفــروض تــرجــمــة عــنـوان     كـان ا
الفـيلم إلى (نـبوءات الـرجل الهـامة)
ولـيس (نبـوءات الـرجل الـفـراشة)...
ــســمــاة لــدى ــوث) ا ألن حــشــرة (ا
الـعـرب بـالــهـامـة هي الـتي جـعـلـهـا
الفيلم تـبث حالة الرعب ب الناس
ولـيـست حــشـرة (الـبــتـرفالي) الـتي
نــراهـا فـي احلـدائق واحلــقـول.. مع
األسف أعطى الـفيـلم طاقـة تدمـيرية
ـوث الذي يـعتـقد الـعرب أنه لذلك ا
فــراشــة الــبــر وحــشــرة احلق الــتي
وت حتـوم حول قـبر الـقتـيل الذي 
غـيـلـة وال تـخـتـفي من فـوقـه إال ح
يـؤخذ  بـثـأره دمه من الـقـاتل. أشار
الـــفـــيــــلم أيـــضــــاً الى وجـــود هـــذه
الــفــراشـة فـي تـراث شــعــوب أخـرى
كـأوكـرانـيـا ولم يـشـر إلى وجـودهـا
في تـــراث الـــعـــرب الـــقــد فـــقـــلت
لـنفـسي كان يـنـبغي عـليـهم التـفكـير
ـصــادفـة (لــيـست مــصـادفـة بـتــلك ا
بالـتأكيد) أن يـكون اسمهـا في اللغة
ـوت اإلنـكــلـيــزيـة مــقـاربــاً لـكــلـمــة ا
الـعـربـيـة...... هـكـذا هـو الـغـرب.. قد
أصبح يـتـحاشى ذكـر الـعرب في كل

أفالمه.. سواء في اخلير أم الشر. 
    بــتـلك اجلـمــلـة الـسـحــريـة الـتي
تـستـحق اجلائزة الـوحيـدة في فيلم
ـطلـوب وجدتُ ـستـوى ا لم يكن بـا
تــفــســـيــراً مــعــقــوالً لــتــقــاعس تــلك
اخملــــلــــوقــــات عن االتــــصــــال بــــنـــا
والتـحاور أو التفـاعل معنا.. إذن ...
هــذه الـهـوام مـوجـودة في مـكـان مـا
وتـتــشـارك مــعـنــا الـضــوء والـهـواء
واجلاذبـيـة ولكن عـدم اتـصالـها بـنا
شبيه بعدم إتصالنا نحن بالنمل أو
الـنـحل أو الـعـنـاكب وهـذا الـتـبـاعد
عـنا قـد يكـون له سبب وجـيه مرجح
عـلى بـاقي األسـباب الـكـثـيـرة .. كأنْ
تـكون لـتلك اخمللـوقات شـؤون راقية
ــا هي تــخــتــلف عـن شــؤونـنــا ور
متفـوقة عـليـنا أخالقـيا إلى درجة ال
تعطي لنفسها حق التطفل علينا أو

d¼UA « rOŠ—
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ديــدنُــهــا أنـهــا عــنــيــدة التـتــوبْ  كي

يغضب اإلله 
ــطــرْ فـــيــحــبسَ الــنــعـمْ  ويــحــبسَ ا
ويرسلَ عليهم طـيرا أبابيل ْ  ترميهم
بـــحـــجـــارةٍ مـن ســـجّـــيـلْ  فـــيـــغـــرقُ
الفرعـونْ  بالهولِ والطـاعونْ  فنبتلى

! بصامتِ اإلرهابْ
 ××
كورونا على االبوابْ
لكنه جاءَ من الشباكْ
حارتْ به األفالكْ

فياشعوبَ األرضِ (التموتُنّ)
وانـــتمْ كـــورونـــيـــون وكـــورونـــيـــاتْ 
لُـيُصـدم األمواتْ بـاألمواتْ فـالذبابُ
اتـفق مع كـورونـا في ليـلـة ظـلـماءْ أن
يـهبَّ هـبوبَ اجلـراد  فـيأكلَ الـزنوجْ

ويأكلَ األربابْ! 
××

كورونا على األبوابْ 
كـورونـا مـحـنـتي لـيس مـثل كـرورونا

الص
انه كــورونــا الـبــشـر يــأكلُ الـبــشـر 
لـــتـــبـــدأ قــصـــة أخـــرى في لـــغـــزهــا

! تتحطم األسبابْ

كورونا على األبوابْ
كورونا  موت 

يداهم الشعوبْ  ويطرق األبوابْ
صُموا األنوفْ

وتوسلوا العَطوفْ
تكفّنوا واغتسلوا لتدخلوا احملرابْ

عزرائيلُ صار (مباغتاً) بوّابْ!
××

كورونا على األبوابْ
في الص  
يظهر فجأة 

  ْ خلبٍ لع
يصيحُ صيحةً في السماءْ
ترتعد لها عظائم البالءْ

يهاجم البشر ْ فيخبُثُ الهواءْ
تـمـوتُ عـصـفورةُ الـشـجـرْ  وتـنـتهي

احلياةْ 
طرْ ويحزنْ ا

يالد  بعتمةِ السحاب وينطوي ا
في الص يظهرُ فجأة

عــفـــريت   يــتـــغـــذى عــلى شـــحــومِ
البشرْ

فال تراه الـعيونْ يـدخل من العيونْ
ـنـونْ فــيـأكـلُ األحـشـاءْ ْيــقـول أنــا ا

يهدُّ 
احلصون

عــلى احلــصــونْ فــيــروسه يــقــضي
على

األصالبْ
××

كورونا على األبوابْ
جــاء لــيــأكل الــشــعــوبْ  تــلك الــتي

آالف زوج من األحـذيـة وتـسـمي تـلك
الـعــادة بـالـســيـئــة وال تـراهــا كـارثـة
شــبـيــهــة بـغــرق الــتـايــتــنك.. وبــعـد
سيـل ديـون هـناك جـوليـا روبرتس
التي  تخدع نفسها بالسكن في بيت
صـديق للـبيـئـة واستـعمـال حفـاظات
صديقة للبيئة.. وتكلفة تلك الصداقة
ـاليــــ الـــــتي ــــضـــــحـــــكـــــة هي ا ا
تتقاضـاها من أجرة فيلم واحد.. وال
نـنــسى الــدول الـعــربـيــة الــتي يـأكل
فـقـراؤهــا من الـقـمـامـة بـيـنـمـا تـرمي
الـغادات من راقصـاتهـا أموالهن إلى
ـــراحــيض ســـلـــة الــزبـــالـــة أو إلى ا

عادن  . طلية بأغلى ا ا
مــاذا يــفــعـلــون?.. لم يــعــد صــمــتـهم
ـكـنـاً عـلى هـذا اخلـراب.. عـذبَـتـهم
ــصــنـوعــة من أفــاعي احلــنــفــيــات ا
ــلـفــلف في الــذهب وأمــيـال الــورق ا
ـيــاه والـشـبـكـات الــقـطـنـيـة دورات ا
راحيض.. عطرة التي تغطي ماء ا ا
أصـــابـــهم الـــذهــول مـن ذلك الـــعــالم
الـسري للـمجانـ فراحوا يـحومون
كــالـهــامـات حــول أرواح الـقــتـلى من
البشر الـذين ذهب دمهم هدراً بسبب
بشـر آخـرين يظـنون أنـفـسهم أحـياءً
يشعرون.. قرروا التدخل إليقاف هذا
الدمـار الـشـامل لألخالق.. وكـان هذا
الـتـدخل سـهالً عـلـيـهم لـلـغـاية ألنـهم
يـسـتــطـيـعــون رؤيـة مـا مــكـتـوب في
يالت الـتي يـنقـلهـا موج الـهواء اإل
ـسـتــقـيـم ومـا يـوجــد في فـقــاعـاته ا
اخلفـيـة من حواالت وأوامـر بـنكـية..
كـان ذلك الـهــواء هـو سـاعـي الـبـريـد
الــذي يــتــداول تـلك األرقــام فــيــحـمل
مـليـارات الـدوالرات تـذهب إلى أمـير
واحـد من أمراء اخلـليج.. وفي مـكان
ـــــوت مـن أجل دوالر آخــــــر طــــــفـل 
ـيالت حتول واحـد.... بدأت تـلك اإل
ـهــولـة إلـى حـســابـات تــلك األرقــام ا
وهمية ألشـخاص ماتوا قبل عشرات
السـنـ وتغـيرت أسـماء أصـحابـها
إلى أســمـــاء قــتــلى  ومــجــهــولــ ال
يـعــرف بـهم أحــد. كـمـا كــانت بـعض
ليونـية تصل ألصحابها يالت ا اال
فـارغـة من األرقـام وبـعـضـهـا يُـمـحى
... كل هــــذه األرقـــام وال يــــصل أبــــداُ
يــجب أن تُـمــسح من الــوجـود.. وكل
هـذا الرعب يـجب أن ينـتهـي.. ويوماً
ـيالت تزول بـعد يـوم كـانت تـلك اإل
وتـخـتفـي من األقـمـار الـصـنـاعـية أو
تصل مرسوماً عـليها إشارات غريبة

ورسومات غامضة. 

يالت انشغل العـالم طويالً بتلك اإل
صدر وعزا وجودها إلى اجملهولة ا
نـوع من الــفـيــروسـات الـتـي تـصـيب
احلـــواســيـب والــتي ســـمــيـت بــهــذا
االسم ألنــهــا تـشــبه اجلــراثـيـم الـتي
تــؤذي الــبـشــر وتــشـتــرك مــعــهـا في
الــتــســتــر دائــمـــاً خــلف مــلف آخــر
بـــحــيـث حــ يـــشــتـــغل الــبـــرنــامج
صاب يتم تشغيل الفيروس أيضاً ا
من أجل الــتــخــريب.. وكــلــمــا تــأخـر
وقت اكتـشـاف الفـايـروس إزداد عدد
ــصـابــة.     ولــكن مـا هي ــلـفــات ا ا
فيـروسات احلواسـيب?.. أليست هي
كـائـنـات طــفـيـلـيـة ال نـراهـا و بـرامج
صـــنـــعت عـــمـــداً بـــغــرض تـــغـــيـــيــر
ـلــفـات الـتي يـصــيـبـهـا خــصـائص ا
لـتــقـوم بـتـنـفــيـذ بـعض األوامـر إمـا

بــــــــــاإلزالـــــــــة أو
الــــــتـــــعــــــديل أو
الــتــخـــريب ومــا
شــــــــابـه ذلـك من
عمـليـات. أليست
هــي بــــــــــــــــرامـج
خـارجية يـكتـبها
بـطـريـقـة مـعـيـنـة
من مــبـــرمــجــون
مـــــحــــــتـــــرفـــــون
بـــغـــرض إحلــاق
الـــــــــــــــضــــــــــــــرر
بكومبيوتر آخر
أو الــــســـيــــطـــرة
عــلــيه أو ســرقــة
بــيــانــات مــهــمـة
مـــــــــــنـه. هـــــــــــذا
صـحـيح الى حـد
بـــعـــيــــد فـــيـــمـــا
يتـعـلق بالـسـطو
والـــــــتــــــخــــــريب
والـقرصـنـة عـلى
فــايـالت األمــاكن
احلـــــــســـــــاســــــة
وحـــــــســــــابــــــات
الـبـنـوك أمـا في
حــالــة الـــبــرامج
الـتي تريـد األخذ
بالثأر للمقتول
غـــــــــدرًا فــــــــــمن
اخلـطـأ الـقول إن
مبرمجيها الذين
أحلــقـوا الــضـرر
ــــــــــيـالت بـــــــــــإ
ــلـوك األمــراء وا

واألثـرياء كـانوا من هـذا النوع.. بل
هم كــائــنـات أقــرب إلى (الــهــامـات)
الـــتي حتـــوم حــول قـــبــر اإلنـــســان
غـدور وتـصـيح: اسـقوني الـقـتيـل ا
اســقــونـي.. وال تــذهب بـــعــيــداً عن

مثواه حتى ينتقم من القاتل....
ــــتــــلـك حــــســــهـــا  ال نــــراهــــا وال 
ع وال نــــعـــرف إن االخالقـي الــــرفي
كـانت تنـام أو ال تـنـام وتـضحك أو
ال تــضـحك.. لــيس مـؤكــداً إنْ كـانت
مــخـلــوقــة من مـاء مــهــ أو كـانت
تلك من مـشاعر ـا  تـمتلك شـيئاً 
ـؤكد أنهـا تعرف ما وأفـكار ولكن ا
هـــو الــصـــحــيح ومــا هـــو اخلــطــأ
ـا وتــمـتــلك أضــعـافــاً مـضــاعـفــة 
ــتـلــكه نــحن من هــذه اإلحــسـاس

باخلطأ. 

ال أســـتــطـــيع اجــابـــتك في مـــقــاطع
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لــقـد مـزقت الـعـاصـفـة بـوابـة احلب
أطفو

مـثل شـبح وجــهه لألسـفل في بـئـر
حيث

اء البارد الداكن يعكس نصف  ا
النجوم مبهما

ـودة ـلـك من ا ويــتـاجــر بــكل مــا 
واللمس والنوم

معا للمحكمة واقف  بعيدا 
كقطار غارق وراء كومة من 
الهياكل العظمية لآليسكيمو.
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(1)
W¼U²

ــسـافــة بـ كـان أدالء الــطــريق في ا
قبريه.. أجالفا.. نقر الوجوه سلبوه
مــالـه وخــيـروه.. بــ تــســلــيــمه الى
دافن او الـعبور حجــــــــــال حرس ا

على قـدم واحدة.وإرتـضى اخليارين;
ـطاف بعد أن إذ  دفنه في نـهاية ا
قـــطع الــــطـــريـق حــــــجال عــــلى قـــدم

واحدة.
(2)

W uHÞ

حمل طـفولته البـاكية; ألنه ضُرِبَ من

أجل قــطــعـة كــيك لـم يـأكــلــهـا.. في
ــبــطـرون" ـبــطــرين.في "ا مــلــجــأ ا
أجـبـروه عـلى الـتـسـول ومـر علـيه
ــزقــة وضــربه الــعـــيــد بــثــيـــاب 
ـــــزقــــة و... االوالد ألن ثـــــيـــــابه 
أحدهم قتله الثائرون في إنتفاضة
آذار  1991بعد إفتضاح رجولته.

(3)
rKŠ

فــزت بــجـــائــزة نــوبل لــآلداب عن
روايـة سـأكتـبـهـا الحـقـا.. وأنا أهم
ـــيـــة بـــإرتـــقـــاء مــــنـــصـــة األكـــاد
الـسويـدية; لـتسـلم اجلائـزة بلغت
نـصور جـمعـية الـتـشكـيلـيـ في ا

و... دخلت.

Î«bł …dOB  hB
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بغداد
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