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ـسرحي في دورته الـعشـرين التي تـنطلق الـثالثاء عـلى مسـرح الدسـمة وتـستـمر حتى  18ديسـمبـر كانون تتـنافس سـتة عروض عـلى جوائـز مهـرجان الـكويت ا
سرح العربي و(البـارج) لشركة تياترو و(نكون سرح الـكويتي و(سهد) لفرقة مـسرح الشباب و(كوميديا بال ألـوان) لفرقة ا األول.العروض هي (هاديس) لفرقة ا
سـاعد لقطـاع الفنون بـاجمللس الوطني لـلثقافـة والفنون واآلداب سرح الـشعبي.وقال األمـ العام ا أو ال نكون) لفـرقة مسرح اخلـليج العربي و(صـرخة) لفـرقة ا
شـاركة فيه وطرح مـختلف القـضايا على سـرحية للـفرق ا ـسرحية ودعم الـتجارب ا هرجان هـو (تنشيط الـساحة ا بدر الدويش في وقت سابـق إن الهدف من إقامـة ا
واهب التي تـركت بصمة شهـد الفني بـالكويت بـالعشرات مـن ا هـرجان ان (رفد عـلى مدار سنـوات ا مائدة احلـوار من خالل الندوات الـفكريـة والورش). وأضاف أن ا
ـسرحي بـدر محارب سرحـية بـالكـويت من بيـنهم الـكاتب ا هـرجان هـذا العام  10من رواد احلركـة ا مهـمة فيـما بـعد وأصـبحوا جنـوما يـشار إلـيهم بـالبـنان). ويكـرم ا
سرح العربي شاركـة عدد من الباحث والـنقاد تتناول (الـنقد في ا هرجـان ندوة فكرية  مثلـة هدى حس واخملرج رمضـان علي.ويقيم ا سلم وا مثل عبد العـزيز ا وا
ـنقوشات سـرحية) وأخـرى بعنوان (ا كـياج واخلدع ا هـرجان ورشة بـعنوان (فن ا سرحي). كـما يشـمل برنامج ا ب احلضور والـغياب) و(لـغة اخلطاب في الـعرض ا
سـرحية احملـليـة ثم أقيمت الـدورة الثـانية في سرحي في  1989على شكـل احتفـاليـة ثقافـية فـنية تـضم كل الفـرق ا ـسرحي). وبـدأ مهرجـان الكـويت ا اجلدارية في الـعرض ا
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الصراع اإلسرائيلي الفلسطينى مدتها
ســتــة وعــشــرون عــامًــا تــقــريــبًــا كــمــا

ستبينه أحداث الرواية. 
ومِن أجل الـوصـول إلـيـهم رفعَ تـظـلّـمًُـا
تحدة بشأن فندق سونستا إلى األ ا
ـصـر  واستـشـهـدَ في مظـلـمته طـابا 
أنَّ إســرائـيـل هي مَن أنــشـاتـه  ولـيس
هـذا فــحــسب بل أنـشــأت أيــضًـا قــريـة
رافي نــــلـــســــون  وكـــان ردُّ الــــرئـــيس
ـصـريّ هو قـبـول تـظـلمه نـظـيـر مـبلغ ا
ضـــخم  أرســله إلـى صــنــدوق الـــنــقــد
ليسدّد بعض ديون دولته بعد أخذ قدرٍ

منه له ولبطانته.
وبـذا أصـبح لــيـعـقـوب قـاعـدة جتـسس
قـاومة في سيناء عريضـة على حركة ا

كلّها فضالً عن جتسسه على مصر.
ثُمّ أمر بـتطوير تـكنولوجـيا البحث عن

هذه األنفاق اللعينة.
كــمــا دعــا الــشـعـب الــيـهــوديّ كــلَّه إلى
فـلسـطـ لتـوسـيع االسـتيـطـان  ولكي
يــتمّ الـتـهــويـد عـلى أكــمل وجه أمـضى
مــعــاهــدة ربــاعــيّــة إلخالء قــطــاع غــزة
بـاخلصوص من الـشعب الـفلسـطيني 
ــصـريّ وقــد وافق عــلــيــهــا الــرئــيس ا
بـتأييـد الرئيـس األمريكيّ لـها ومنـظمة
ال التحرير الفلسـطينيّة نظير بعض ا
تحدة. ّ توثقيها في األ ا أيضًا  و

اجلزء الثاني
عصا الثّأر ب مخالب اإللكترون..

بعد عامٍ مِن تولّي يعقوب رئاسة وزراء
إسرائيل...

ُ في بيـته الـقائم بـجـنوب يجـلسُ فـطـ
سـيـناء قـبـيل الـظـهيـرة وبـجـانـبه ولده
فهـمـان يشـاهـد التـلـفاز ويـقـرأ في أحد
كتب الفيزياء لـيبتكرَ من خاللها بعض
األلعاب السحـريّة اجلديدة  ويتبادالن
األراء بــشـــأنـــهـــا  فــســـمع مـن إحــدى
ــيّـة نــيّـة الــعـالم وكــاالت األنـبــاء الـعــا
السـتـعـمـار الـقـمـر تـتـقـدمـهم الـوكاالت
الـفـضـائـيّـة اآلتـيـة ..األمـريـكـيـة نـاسا 
والــروســـيّــة “روس كــوســـمــوس ?”و
األوروبــــيّـــة   ?ESAوالــــصــــيــــنــــيّـــة
( ?(CNSAوتـتــابع الـوكـالــة أنـبـاءهـا
قائـلة..واالستـيطان سيـكون عبر تـقنية
صاعـد الفـضائـيّة بـعد تـذليل عـقبات ا

نصْبها.
شـكلة كـلّها كانتْ ـصادرُ أنّ ا وذكَرَتْ ا
تكـمنُ في وجود حبـال تتحـملُ الضغط
أكـثــر مِن مــادة الـكــيــفالر أو األنــابـيب
ـعروفـت آنذاك  اسـيّة ا الـكربـونيّـة ا
ــطـــلـــوبــة هى حــيـث أنّ قــوّة الـــشـــد ا
ثـلثـمـئة غـيـغا بـاسـكال وهـذه الـقوة لمْ

ادت سالفتي الذكر. تتوفر في ا
وكلُّ وكــــالـــة مِـن هـــؤالء تــــقــــول أنّـــهم
حـصــلـوا عــلى مـادة أقــوى بـكـثــيـرٍ مِن
ـادتيْـن ولم يفـصـحـوا عـنـها  هـاتـيْن ا
كلُّ ما يـقلنه أنّـها مادة خـارقة وسرٌّ مِن

أسرار الدولة.
ارتــعــشتْ يــداه فــســقط مــا فــيـهــا  ثُمّ
نـكس رأسه وهوتْ حـتى كـاد االنكـسار
وذِلّـة الـنّـفس يـقـتـلـعـانـهـا مِـن جـسده 
وقـال إنّ الـعـالم  يـبـتـغي سُـلّم الـسـمـاء
ونـحن العرب نـبتـغي السـقوط في نفق

األرض .
نـظر إلـيه فهـمان خـائفًـا دهشًـا وقال له

..ما بك يا أبتِ ? فلم يردّ فط .
فأقـبل تلقاء وجـهه وقبّل يديه ثمّ رأسه

اجلزء األول
قلب ذو شطريْن...

جــلسَ يـــعــقـــوبُ إســحــاق صـــبــاحًــا
بــجـانـبِ احلــاخـامِ األعــظـمِ في أكــبـر
مـعـبـدٍ يـهوديّ عـلـى أرض إسرائـيل 
وكــان مــرتــديًــا ثـوبــاً أســود وقــبــعـة
سـوداء  وحـول عنـقه لـفـافـة بـيـضاء

طويلة.
جـلسَ لــيـؤدّي صالتـه  وفي كلّ مـرّة
يــــقــــولُ لـه احلــــاخــــام اقـــــرأ صالتك
بـنـفـسك  ويـردُّ عـليـه يعـقـوب في كل
مــرّةِ .. بل أودُّ أن أســمـعــهــا مِن فـمكَ

سيدي احلاخام األعظم.
فــلم يــجــد احلــاخــام بــدّاً من تــلــبــيـة

رغبته.
فــــيــــقــــول لـه ..ردّدْ ورائي يــــا وزيــــر
إسرائـيل  فيعـترض علـيه ويقولُ أنا

يعقوب فقط .
فيقول له ..ردّدْ ورائي يا يعقوب فتال

مِنَ التوراةِ ..
»اسـمعْ يـا إسـرائـيل الـرّب إلـهـنا ربٌّ
واحد فتحبّ الرّب إلهك من كل قلبك
ومِنْ كل نـفـسك ومِن كل قـوتك.ولـتكنْ
هذه الكلمـات التي أوصيك بها اليوم
على قلـبك.وقصّهـا على أوالدك وتكلّمْ
بها ح جتلس في بيتك ح تمشي
في الطريق وح تنام وح تقوم 
واربــطـهــا عالمـة عــلى يـدك  ولــتـكن
عصـائب بـ عـينـيك  واكـتبـهـا على

قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك«
يـقولـها فقـرة فقـرة ويردّد كـذلك خلفه
فقرة فقرة كأنّه يلقّنه  وبعد االنتهاء
يـــصــرُّ يـــعــقـــوبُ عــلـى تــلـــثــيم رأس

احلاخام .
بعدها يتنـاول يعقوب لفائف التوراة
وفيـها جـميع األسـفـار اخلمـسة يـقرأ
بـعضًـا منهـا باللـغة الـعبريّـة كما هي
مـكـتـوبــة  ثُمَّ يـرفـعـهــا بـيـده  وبـعـد
الـقـراءة تُـطـوى اللـفـائف وتُـحـفظ في

كسائها ثمّ تُعاد إلى مكانها.
ـجـرد أن تُـطـوى الـلـفائـف يـنزوي و

عتاد. عبد ليحدّثَ نفسه كا في ا
وكــــان في هــــذا الـــيـــوم بــــالغ األسى
واحلــزن عــلى حــال الـيــهــود الـذي ال
يستقرّ لهم مقام  فالرئيس األمريكيّ
لمْ يـــؤازرهم بـــقـــوّة كـــســـابـــقـــيه من
ؤازرة الرؤساء  وميوعة هذه ا

جعلـته يفكر كـثيرًا حتى قـاده تفكيره
ـاضي الـسـحـيق  مـاضي بـني إلى ا

إسرائيل مع فرعون مصر.
فـــتـــذكّــر مـــحـــاولـــة فـــرعـــون مـــصــر
السـتـئـصـال شـأفـتـهم  فـقـال لـنـفـسه
احلمد لله أن أرسل إلينا ربنُا موسى

فأنقذنا منه.

كما تـذكّر التيه  تـيه أربع سنة في
األرض  ولــقــد تـوّهــته هــذه الــذكـرى
فــشـعــر بـأنّه لــقـيـط رغم أنه وزيـر في

دولة إسرائيل.
وتذكّـرَ بـختـنـصـر بابل وكـيف تـعامل
مع الـيهود عـلى أرض فلـسطـ  فقد
..اضـطـهدهم  اسـتـعـبـدهم  قـتـلهم 
ــقـدس مــزّق تــوراتـهـم  خـرّب بــيت ا
..ثُمّ قال بازدراء غاضب..ألَا لعنة الله

على العراق .
ثُـمّ أمـعـن في الــذكـرى األلــيــمــة حلـال
وطـنه عـنـدما أحـرقـهم هـتـلـر وفـتكت
هــذه الـذكــرى بـقــلـبه وكــأنّ هـنـاك مَن
قذفه بشهب النـار  وبالفعل عند هذه
الـذكـرى ارتفـعتْ درجـة حرارة جـسده
وبــــدا ذلـك من خـالل الــــعـــــرق الــــذي
أجلمه تـمامًا حتّى أنّـه بلّل ثيابه  ثمّ

قال في نفسه متبسمًا..
ولــوال ســتـــر الــله الســـتــأصـــلــهم من
جذورهم ولكنّ الـله أراد بقاءهم ألنّهم
أبنـاؤه وأحباؤه  فقـادهم ذكاؤهم ألّا
يتجمـعوا في أرضٍ واحدةٍ إلنّ العالم

كلّه لألسف يتربّص بهم ويكرههم.
وظـلّـوا مـذلـولـ لـلـرومـان حـتى جـاء
الـغـزو اإلسالميّ وأخـذَ منـهم اجلـزية
...وبسخرية قال ..يأخذ منهم بدلًا أنْ

يدفع لهم!.
وعـاشـوا مشـتـت  في أمـريـكا ودول

أوروبا.
ومـا إن انـتهى من هـذه الـعبـارة حتى
ارتـطــمتْ أسـنــانه فـسُـمـع صـكـيــكـهـا
ـســيـحـيّـة الـتي وقـال ..ودول أوربـا ا
تــــرى أنّ الــــتـــوارة ألــــدُّ أعـــدائــــهـــا 
اضـطـهـدوا واسـتـعـبـدوا مـعـتـنـقـيـهـا
طــوال تـاريـخـهم الـعــتـيق حـتى سـنـة

ثمان وأربع وتسعمائة وألف.
فـــخفَّ احلِـــمـلَ عــلـــيـــهم  وردّد عـــلى
مـــســـامــــعه قـــائـالً ..والبـــدّ أن يـــخفّ
احلـمل نهـائيًـا  البدّ أن تـركع أوروبا

لدولة إسرائيل.
ثُمّ اتّجه ببصره إلى أعلى باكيًا وقال

..
أنحن أبناء الله وأحباؤه فعالً !.

أنحن أسياد العالم فعالً !
نـحن عـشـنا عـبـر تـاريـخـنـا كلّه أراذل
الــعــالم .فـالبــدّ من اخلالص من هــذه
ــســكــنــة والــذّلّــة  البــدّ أن نــتــقــلّــد ا
ـا فـيـهم الــسـيـادة عـلى الـعـالـم كـلّه 

أمريكا.
وظلّ شـــاردًا حـــتى جـــاءه احلـــاخـــام
األعظم فـاستـنبـهه وقال له ..كنتُ أودّ
أن أراك ولـو مــرّة واحـدة مـبــتـسـمًـا 
دائــمًـا أرى وجــهك كــاحلًـا غــضـوبًـا 
وأحــيـانًـا حــزيـنًـا شــاحـبًـا  ال تـخشَ

على الـيـهود فـهم أبـناء الـله وأحـبائه
فـتـرفّـق بـنـفـسك  ثمّ تـركه مـسـتـعـبـرًا

ودعا له وبارك .
رنَّ هــاتـــفُه بـــعــد مـــغــادرة احلـــاخــام
مـــبـــاشــــرة  إنّه رئـــيـس اخملـــابـــرات
اخملـلِـص يـخــبـره بــإجــمـاع أصــحـاب
الـقــرار اإلسـرائــيــلي تـولــيـته رئــاسـة

الوزراء.
بعد أيام ..

جـاء خبر تـولية يـعقوب إسـحاق على
ــقـــاومـــة الــفـــلــســـطـــيــنـــيّــة احتـــاد ا
ـعـسـكـرين في كـالـصـاعـقـة وخـاصـة ا

األنفاق .
وبـتولـية يعـقوب الـذي يصـمونه قادة
ــقـــاومــة بــأنّه أكــثــر رؤســاء احتــاد ا
إســرائـــيل دمــويّــة عـــلى مــدار تــاريخ
االستـعمـار اإلسرائـيلي لـلمـنطـقة  لم
ـقـاومـة بُـدّا من إثـارة األوضاع جتـد ا
قالوا..البدّ من الضرب حتى الغليان 
ـستـوطنـات لكي تـعلم في كل أنـحاء ا
قـاومة ال يـخاف إسـرائيل أنّ احتـاد ا
من أحـــد حـــتـى ولـــو كـــان مـــثل هـــذا

السفاح الدمويّ يعقوب إسحاق.
وصـدر األمـر من نـفق الـوادي اجلـديد
ـصــر بـتـنـفـيـذ سـلــسـلـة الـعـمـلـيـات

القتاليّة .
وأيــدهم عــلى فــعل ذلك مــؤيــد أصـيل
صـريّ إذ قـال لقـائـد النـفق الـرئيس ا
ـــلــقّب بـــعـــبــد بـــالـــوادي اجلــديـــد وا
الـشـهـيـد..البـدّ أن يضـرب االحتـاد في
ـستـوطنـات ليـعرفـوا أنّنا كلّ أنـحاء ا

ال نخاف.وعلى ذلك ..
حتــــرّكتْ كـلُّ الـــقــــوى فـي آن واحـــد 
تـســلــلتْ عـدة مــجـمــوعــات في أمـاكن
سـتوطنـات اإلسرائيـليّة مـتفرّقـة من ا
وقـامتْ بتـفجـير عـدد منـها أبـرزها تل
أبيب وقـطـاع غـزة والقـدس احملـتـلة 
سـقط على إثـرها مـئات الـقتلى وآالف
اجلرحى فـي صفـوف اإلسـرائـيـلـي 
وكـان مـنـهم عـشـرات األطـفـال الـرُّضّع

وكذلك عشرات النساء.
ـتـطـوّعـ  كـمـا تـقـدّمَ الـعـشـرات من ا
الــفــلــســطــيــنــّيــ وارتــدوا األحــزمـة
ـستوطنات النـاسفة واقتـحموا هذه ا
وأحدثوا فيـها خسائر بـشريّة وماديّة

فادحة.
ــقـاومـة هـجـومًـا ولــقـد شـنّتْ أيـضًـا ا
متوسـعًا بقذائف الـهاون والصواريخ
سـتوطـنات التي تـفجّرتْ عـلى نفس ا
في الــعـمــلـيــات الـســابـقــة وسـقط من
نـتـاجـهــا أيـضًـا أكـثـر مـن ألـفي قـتـيل

إسرائيليّ وآالف اجلرحى.
وتـرامـتْ اجلـثث اإلسـرائـيــلـيّـة تـنـزف
العـار قـبل الـدماء في عـيـون قـادتهم 
جثث جنود وأطفال ونساء وعجائز.
وقــد ردّ يـعــقــوب فــورًا عــلى حــركـات
ــقــاومـــة األخــيـــرة بــأنْ ذبّـحَ أبــنــاءَ ا
الفلسطينييّن وطارد كلَّ مَن عليها مِن
الــرجـال والــشــبـاب حــتى أجالهم مِن
عـلى األرض فــاخـتـبــأوا في األنـفـاق 
فحـاول مطاردتـهم بيـد أن تكنـولوجيا
أجـــهــــزة الـــبــــحث عـن األنـــفـــاق إزاء
تكنولوجيا التـعمية عليها منَ الطّرف
الـفـلـسـطـيــني ضـعـيـفـة نـسـبـيًـا  فـلمْ
يستطعِ النـيل منهم وخاصة أنّ هناك
أنفاقًا محصّنة حتصينًا كبيرًا  ومنذ
هذه الـلـحظـة تـبدأ مـرحـلة جـديدة مِنَ

 بـعدها مـباشرة رفـع رأس أبيه بكـلتا
يـــديه إلـى أعـــلى قـــائالً ..بـــيـــدي أرفع
رأسـك يـا أبتِ فال حتـزن وال تـبـتـئس 
لـعلّ حــضـارة مـصـر تـنـطـلق يـومًـا من

األنفاق لتعتلي الشموس.
فـنظـر إلى ابـنه واحـتـضـنه ثمّ أجـلسه

بجانبه مرّة أخرى.
ا عـلى حـالـهــمـا حـتى أُعـلن خـبـر وظــلـَّ
آخـر  وهو بـشأن قتـيل فنـدق هيـلتون
ـة قتل الـعالم طـابا  وهـو تقـييـد جر
ــشــهـــور ضــد مـــجــهــول  ــصـــريّ ا ا
ُ من مــكــانه كــالــلـيث فــانــتــفضَ فـطــ
الغـضوب األشجع  قـائالً ..ماذا ? ماذا

?
وتابع اإلعالميّ كالمه..

شـهورين  قـتول كـان مِن الـعلـمـاء ا ا
كـان بـروفـيـسـورًا في كــلـيّـة الـهـنـدسـة
ـيـكـانـيـكـيّـة بـجـامـعـة الـكـهــربـائـيّـة وا

بيركلي الكائنة في والية كاليفورنيا.
وكـان بـصــحـبـة بــروفـيـســور أمـريـكيّ
يُدعى بـيتر  تخـصصه فيزيـاء طبيّة 
اِخـــــتــــفـى إثــــر احلـــــادث  ومــــا زالتْ
اخملـــابــرات اإلســـرائـــيــلـــيّـــة جتــدُّ في

البحث عنه ولمْ جتده حتى اآلن.
فأغلق فط التلفاز وتساءل ..
كيف  تُقيد ضد مجهول ..كيف?

ــوســاد وراء كــيف وكــلّــنــا يــعــلم أنّ ا
عمليّة اغتياله ?

ـاذا لم يُسـمّم أيـضًا بـروفيـسور بـيتر
معه ? 

ســلــبــوا الــفــنـــدق بــعــد أن بــاعه لــهم
رئيسنا العار  سلبونا وقتلونا . 

وكزَّ عـلى أسنانه وظلّ يـهذي ويضرب
جـدار احلـائط بـكـلتـا يـديه  ثمّ أمـسك
عصاه وضرب بها التلفاز فهشّمه  ثمّ
كــوّر قــبــضـة يــده الــيـمــنى ولــكمَ بــهـا
شُــبــاك احلــجــرة احلــديــديّ فــانــخــلع
ساقطًا عـلى األرض  وجرحتْ الشرفةُ
يـديه ولم يـشـعـر بـهـمـا  تـبـعه فـهـمان
بـوجه أصفـر وقلب مـضطـرب لتـهدئته
فلم يـستطعْ  فـلمّا رأى الـدّم ينزف من
يديه جرى ليحضـر شاشًا ليداويهما 
فلمّـا أبصرهمـا وجد الدم يتـجلّط كلّما
نـزف  فعـلم أنّ دم أبـيه عصيّ ال يـقبل

ة. الهز
فسـأله فهمان وجـسده ينـتفض بسبب
هــذيـــان وغــضـب أبــيه ..مـــا بك أبي ?

ْ من ثورتك . هدّ
فقال له فط ..

بُـــــنـي هـــــذا الـــــعـــــالِم بـــــرع فـي عـــــلم
الروبوتات براعة غير مسبوقة  وكان
أمل مصر في اخلروج من ديـونها بعد
أن أعــلن أنّ قــدمـيـه لن تــدبــا إلّـا عــلى

أرض مصر.
ُ مــهـدودًا صـامــتًـا  ثمّ قـاده خــرّ فـطـ
فـكـره إلى الـوراء قـلـيالً  فـتـذكّـر مـقاالً
قــرأه عن هــذا الـفــنــدق ألحــد أســاتـذة
االقتـصاد والـعـلوم الـسيـاسـيّة الـعرب

حيث قرأ  فيه ..
"فمن شـأنه أنّه اغتصـبته إسرائيل مِن
قــبل  وتـمَّـت إعـادته لــنـا بــالــتـحــكـيم
الـدوليّ سـنة  ?1988ثُم هـا هـو يـعود
إليهم بالتحـكيم الدوليّ بعد أن طعنتْ
َّ إعـادته بال فى قـرار سـنـة  ?1988و
رجـعة بـقرار أيـضًا من جلـنة الـتحـكيم
الـدوليّ إثـر الـبـحث الـدؤوب لـيـعـقوب
إسحـاق حملـاولـة استـعـادته  وقـدْ قام

يـاه الـراكـدة وأثـارَ الـعـديد بـتـحـريك ا
من الـــقــضـــايــا الـــتـــاريــخـــيّـــة والــتي
استشهدَ بها أنّ اليهود لهم أحقيّة في
أرض مصـر ولكنّه اكـتفى بهـذا الفندق

فقط.
وهـي خــطـــوة هـــامـــة ضـــمن اخملـــطط
الــصـهـيـونيّ لـتـهـويـد أرض فـلـسـطـ
كلّـهـا  إذ أنّه نـقـطة انـطالق لـلـوصول
ـوجـودة ـقـاومـة ا إلى أنـفـاق احتــاد ا
في جـنوب سـينـاء ومن ثمّ العـمل على

تدميرها بعد ذلك..
وفيما قرأ أيضًا..

قـــويت شـــوكـــتُـــهم وســـيـــطــروا عـــلى
مـجـريـات األحـداث في الـشـرق كـلّه بلْ
ــيّـة  وعـلـى مـجــريـات األحــداث الــعـا
وتــوغّــلـوا حــتـى دخــلــوا أبـواب األ
تـحدة وأثّـروا في قرارتـها  حتى أنّ ا
الـرئــيس األمـريـكيّ آنــذاك لمْ يـسـتـطعْ
ـراوغـة إبـعــادهم ألنّـهم يــتـمــيّـزون بــا

وخفة احلركة وحسن التدبير.
ونـــحن الــــعـــربُ مـــنــــذ زوال اخلالفـــة
التركيّة وحتى اآلن في انحدار مستمر
 أمّا انـخفـاض مـستـوى إنـتاج الـنفط
ـيـاه بـدرجــة كـبـيــرة نـســبـيًـا وكــذلك ا
أيضًا مثلت الضـربة القاضية ..انتهى

قال . ا
نظر إلـيه فهمان فوجـده صامتًا  فظنّ
أنّ جـحـيم الثـورة بـداخلـه قد خـمدتْ 
وأنّ رمادهـا تطـاير في الهـواء  ولكنّه
فــجــأة هبَّ واقــفًــا مــنــتــفــضًــا  وعـاد
سـتـلب من يـزمـجـر ويـعـوي كـالذئـب ا

جديد  فارتعد ولده وأشفق عليه .
ظلّ فـي صــــــراخ مــــــتــــــواصـل حــــــتى
تسـاءل..كيف أطفئ الـنار التي تـأكلني

?
 ثمّ قال بـلهفـة ..القصـاص ..القصاص

..القِصاص إذن .
فتـناول عصـاه السحـريّة ولبس السته
ـزركــشــة ومـضى يــرفلُ في جِــلــبـابِه ا

الــفــضــفــاضِ قــاصــدًا فــنــدق طــابـا
لالنتـقـام  غيـر مكـتـرثٍ لولـده الذي
يرجتف جسده خوفًا ووجالً عليه. 
لمْ يعرفْ فـط الشـخص الذي قتله
 لـكـنّه يـرى أنّ كـلَّ إسـرائـيل قـتـلـته

شعبًا وحكومةًَ.
وعــلـى الــرغـم من ذلك فـــقـــد آثــر أنْ
يـعرفَ بـنفـسه الشـخص أو الوِحدة
الـتي عــمـلتْ عــلى اغـتــيـاله بــعـدمـا
عجزت أو عتّمت مصر في الوصول

إليه.
ــة أحـد هــو مـتــأكــد أنّ وراء اجلـر
أجهـزة اخملابـرات اإلسرائيـليّة وفي
الغـالب مِن وحدة الكـيدون اخلاصة
بـتـنـفــيـذ عـمـلـيــات االغـتـيـال خـارج

إسرائيل.
هــبطَ الـدرجَ مــنـتـفـخَ األوداج تـاركًـا
ولده الذي سعى خلـفه باكيًا ليدركه
لــكـنّه لـم يـنــجح فــقـد اســتــقلّ أبـوه

سيارة ومضى.
نـــزل مـن الــســـيـــارة وقـــبـل وصــول
الــفــنــدق بــعــدة أمــتــار وقف قــلــيالً
لـيعاين الـداخل إليّـه واخلارج منه 
ولمْ يــفـته مــعـايــنـة تـكــنـولــوجـيّـات
بـنـائه األمـنـيّـة والـتـرفـيـهـيّة  إذْ أنّ
ــقــاتـلَ البــدّ أنْ يــعــرف بــالــضــبط ا
ســاحــة قـتــالِه ..فــقـالَ عــنه..لألسف
إنّـهــا تـكـنـولـوجـيّـة اسُـتـخـرِجتْ مِن
رحِم أمــريـــكــا وأوروبـــا عــلــيـــهــمــا
الــلــعــنـة.وظـلَّ يـتــحــسّــرُ عــلى حـال
ـــصــريــ والــعـــرب  فــامــتــزجتْ ا
احلـسـرةُ بـالـغـضب وهـذا االمـتـزاج
مع شجـاعـته ولّـدّ انفـجـارًا بركـانـيًا

بداخله .
ــلك شــيـئــاً سـوى أمّـا فــهــمـان لم 
االنتظاراحلارق حل عودة أبيه

ــشــاركــة فـي كــتـارا -2019 { الــروايــة ا
2020                                        
l³²¹     
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تونس

l d½ s  
قالة  جوهر ا

امرأة 
هدف احلملة 

امرأة 
موضوع النقاش 

كذلك امرأة 
حول احلقوق واحلريات  

تدور أحداث 
صياغة عقد جديد   

أطلق عليه 
ساواة عقد ا تُنتقدُ ألنها ال تركع

رأة  ا
تُنتقدُ ألنها ال تركع 

جلبروت مخلوق 
اعتقد أنه صاحب 

ركز األعلى   ا
في عالقة 

تنهل من التفاوت 
يحظى الرجل
بإرث عجيب 

من امتيازات وحريات 
قال بأنها 
"مقدسة" 

 ×××

رأة ا
تُنتقدُ ألنها ال تخضع  

ألوامر ذلك 
اخمللوق اجلائر 

كائن 
رسخ فكرة 

األسمى 
ارتأى أن فرماناته

تقاليد 
طاعة وعبادة 

 قال بأنها 
" فريضة ال تفنى "

 ×××
رأة  ا

تُحاكمُ ألنها
 همشت

 ميثاق اإلذعان
ترفض  

 بنود اإلقصاء  
تبحث باستمرار 

عن مكانتها 
في كل مضمار 

 ××× 
اليوم 

موضوع القصيدة  امرأة 

بغداد هنا .. تعيد للشعراء الصور
بغداد هنا ..تعيد للضوء العطر

وتغني على عزف زرياب
ــــســــيل تــــرقص وحــــول خــــصــــرهــــا ا

واالدخنة
حافيـة القـدم تـراوغ الرصـاص تهرع

للجسر
لعناق شبابها أبدي ّ التكرار

ُهيل تستنشق كل ليلة عطر الشاي ا
وتــســـمع هــمس الـــســاهـــرين في ظالل

النصب
تتذوق كل صباح ٍخبز التحرير

تـشحات بدفء وتقبل ُ ايادي نـساءها ا
التنور

بـأصـبــعـهـا اإلبـهــام تُـشـاكس مــنـبـهـات
التكاتك

ن يُـــلــون الــنـــفق بــدال ً عن وتــلــتـــحق 
سواد الظالم

ـتـنــبيء  بـالـقـرطـاس واخلـيل يـأتـيـهـا  ا
والقلم

ويــتـــرا لـــهــا اجلـــواهـــري فـــوق جــبل
أحدِها يتنبأ بهذا اجليل

بغداد هنـا .. تنصب ُ للـجمال سرادقا ً
وللعزاء تنشد ُ موطني

بغداد هنا ... ح تُشيع شهيدها تفرد
للريح شعرها

وتصبغ كفيها بحناء الفاو
هنـا بـغـداد ... يُـسـمع في قـطـرهـا رن

اجراس الكنائس
هنا بغداد .. تُصلي مبتدأة ب الله أكبر
زارات ندى وا وتعلو فيها ابتهاالت ا

وبتوقيت ساعة القشلة
ذيع يُعلن ا

ــــســـاء وكل بـــتــــوقــــيت بــــغـــداد هــــذا ا
النهارات

الساعة اآلن.. العراق إال النصر ..
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بغداد

WKAI « WŽUÝ XO u²ÐË


