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 )1(  

ووسيیم االسامر في االثامنة عشرةة من عمرهه٬، حيین أألتحق بحركة االمقاوومة االفلسطيینيیة في لبنانن٬، 
ً ما تنزااحح خصلة من االشعر على جبيینهھ  حنطي االبشرةة٬، أأسودد االعيینيین تمريي االشعر٬، ووكثيیراا

بحركة من أأصابعهھ نحو شعرهه االكث. كانن جالسا على تلة في معسكر "االبدااوويي" فيیعيیدهھھھا 
للمقاتليین االفلسطيینيیيین في شمالل لبنانن بعد أأنن أأنهھى ددررسس تفكيیك ووتركيیب ررشاشة 
ً بمالبسهھ االكاكيیة٬، ووأأمامهھ صحنا من االبالستيیك ووفيیهھ مرقة االفاصوليیا  "االكالشنكوفف" مزهھھھواا

ووقليیل من االرزز مع علبة ماء صغيیرةة.  
ستلقى حراا على أأحرااشش سفح االتاللل في االمعسكر تحت ضوء االشمس االذيي يیدفئ ززمهھريیر إإ 

االبرووددةة. بعد أأنن تناوولل ووجبة ططعامهھ٬، ووسمع صوتت االنايي االذيي يیعزفهھ "يیوسف هللا" قائد 
االمعسكر في إإسترااحة االمقاتليین٬، إإذذ يیذهھھھب بعد كل ددررسس نحو سفوحح االتاللل االتي تحيیط 

سطيینيین .. بالمعسكر٬، وويیعزفف لحن االرعاةة االفل  

يیخجلل حسيینن االسامرر وواالدد االصبي ووسيیمم٬، أأنن يیددخلل مضيیفف االشيیخ في قرريیة االماجدديیة في االجنووبب 
االعررااقي٬، ووهھھھوو بددوونن عباءةة تستررهه .. يیجلسس وويیططوويیهھا حوولل جسددهه وويیأخذذ فنجانن االقهھووةة  االمررةة منن 
سرركالل االمضيیفف وويیستمع لحكايیاتت االشيیخ .. وويیستحي أأنن يیططلبب منن االناسس عباءةة تستررهه .. 

قرررر إإبنهھ االووحيیدد ووسيیمم االسامرر٬، االسفرر إإلى مدديینة االبصررةة إلكمالل ددررااستهھ االثانوويیة٬، ططلبب ووحيینن 
منهھ وواالددهه أأنن يیبحثث عنن عملل٬، بعدد أأنن يینهھي االمددررسة االثانوويیة٬، ووأأنن يیشترريي لهھ عباءةة سووددااء منن 

االصووفف االخالصص كي يیجلسس مع أأكابرر االناسس في االمضيیفف٬، وويیستمع لحكايیاتت شيیخ االعشيیررةة.  

يیمم .. حيینن تجدد عمال٬، إإشترريي ألبيیكك عباءةة سووددااء منن خالصص االصووفف تسترر " ال تنساني يیا ووس
فقررهه ووعووززهه ووظظهھررهه٬، ليیجلسس مع االناسس ليیال في مضافة االشيیخ وويیررشفف االقهھووةة االمررةة  .. وويیعوودد 

في آآخرر االليیلل ليیحكي حكايیاتت االعشيیررةة لوواالددتكك .. ال تنساني يیا ووسيیمم" ..   



ططيیع ووجهھهھ ووكبر مساررهھھھا كما نهھر ددجلة نزلت ددمعة من عيین "ووسيیم االسامر" ووسرتت بيین تقا
أأوو نهھر االفرااتت يیتمايیالنن بيین تعرجاتت االطبيیعة٬، ثم تعودد صغيیرةة كما هھھھي في ووجهھ ووسيیم 
االسامر فتسريي االدمعة بيین عيینيیة ووأأهھھھداابهھ ووتميیل نحو خدهه٬، ووهھھھو ال يیعرفف كيیف سيیتخلص من 

االكابوسس االبغيیض االذيي بقي يیطاررددهه في كل ثانيیة ووفي كل لحظة من حيیاتهھ.  

يیووعي يیا إإبنن االكحبة ..ش   

بضربة من قبضة ال ووهللا عمي .. ووقبل أأنن يیتمم كالمهھ "مو شيیوعي" باغتهھ "نعمانن االمتعب" 
"نعمانن االمتعب"  نزعع  .وواالدمم يینزفف من ررأأسهھ ٬،يیدهه ررمتهھ على االحائط ااألسمنتي فسقط أأررضا

سروواالهھ ووررمى بجسدهه فوقق جسد "ووسيیم االسامر" ووباعد وورركيیهھ صائحا "شيیوعي يیا بن 
هھھھكذاا كانن يیقولل لهھ "نعمانن االمتعب" ال ووهللا عمي مو شيیوعي٬، وونعمانن االمتعب  !كحبة" ..اال

ليیس االوحيید االذيي يیغتصب ووسيیم االسامر٬، فهھو ووااحد  من االذيین يیغتصبونهھ كل ليیلة يیسمعهھ هھھھذاا 
االكالمم فيیجيیبهھ "ووهللا عمي مو شيیوعي"! يینادديیهھ عمي فهھو بعمر أأبيیهھ أأوو عمهھ فيیباعد وورركيیهھ 

. يیقبلهھ أأحيیانا في ررقبتهھ وويیعضهھ وويیزفر وويیشخر ووهھھھو يیغتصب جسدهه وويیخترقق مؤخرتهھ .
االنحيیل. يیشعر االصبي أأنن عمهھ قد نهھض ووأأتى ووااحد آآخر.  ووسمع شخيیرهه ثم يیتضاءلل االشعورر 
باإلغتصابب وويیتناووبب ااآلخروونن لحيین أأنن يیغمى عليیهھ تماما٬، فيیحملونهھ في سديیة وويیلقى بهھ 

بالزنزاانة في آآخر االليیل ..!  
-حمل شخصانن االسديیة االنقالة٬، ووعليیهھا ووسيیم االسامر مغمى عليیهھ ووفتحواا االبواابة االحديیديیة  ـ

للزنزاانة ووررموهه على ااآلجر٬، االفرشي االبارردد وواالدمم يینزفف من جبهھتهھ ووبقايیا ماددةة لزجة بيین 
فخذيیهھ.  

هھھھلل لي أأنن أأعررفف إإسمكك؟ سألهھ االمقاتلل االفلسططيیني االمستلقق إإلى جانبهھ على االحررشش ..   

حسيینن  االسامرر .. ووسيیمم .. "ووأأضافف" االسامرر .. ووسيیمم  

عررااقي؟   

نعمم .. عررااقي ..  

ووأأيیشش  جابكك لهھيینن ؟  

نفسس االسببب االلي جابكك لهھيینن ..  

ضحكك االمقاتلل االفلسططيیني .. ووقالل لهھ أأنا ضيیعتت فلسططيینن٬، فجئتت هھھھنا معتقدداا أأني سووفف أأستررددهھھھا 
.. أأوو في ااألقلل .. أأعيیدد ااإلعتبارر لنفسي ..  

صرتت تعرفف تطخ؟ سألهھ االفلسطيیني  



ررأأسهھ باإليیجابب مبتسما.حركك ووسيیم االسامر   
هھھھلكيیت تكدرر تعيید  ااإلعتبارر لنفسك من أأووالدد االكحبهھ.  وومرةة أأخرىى ذذكرهه بما كانن يیرددددهه أأحد 
مغتصبيیهھ "شيیوعي يیا إإبن االكحبهھ"٬، ووأأقتربب لحن االرعاةة االفلسطيینيین  يینطلق من نايي "يیوسف 

فلسطيیني. هللا" االذيي كانن يیمشي في أأعالي االتاللل ووشاهھھھدهه قريیبا منهھ٬، ووهھھھو يیطلق االلحن اال  
عرفف ووسيیم االسامر حكايیة ".. هللا" االملحقة بيیوسف٬، فلقد نفذ عمليیة فداائيیة إلنقاذذ 
"االحكيیم"أأميین عامم االجبهھة االشعبيیة لتحريیر فلسطيین٬، من حكم إإعداامم مؤكد يینتظرهه ووهھھھو في 
سجنهھ بدمشق٬، فدهھھھم يیوسف االسجن بمالبس عسكريیة ووسيیاررةة عسكريیة إإستولى عليیهھا٬، ووصعد 

باإلعداامم في االسيیاررةة .. ال أأحد يیتحدثث من أأفراادد االمجموعة االثالثث في  "االحكيیم" االمحكومم
االسيیاررةة٬، حيین شعر "االحكيیم" بأنن االسيیاررةة على االحدوودد االلبنانيیة ووليیست في شوااررعع االمديینة 
ليیتسلم قراارر االمحكمة باإلعداامم .. فسألل "االحكيیم" قائد االمجموعة وواالذيي كانن يیقودد االسيیاررةة 

. "يیوسف" .. "يیوسف أأيیش؟" وولم يیجب يیوسف على سؤاالل االعسكريیة "شسمك يیا بنيیي؟" .
"االحكيیم" بل كانن تركيیزهه على ممرااتت االجبالل االوعرةة وواالطريیق نحو لبنانن خشيیة أأنن تعرفف 
االسلطة االتي كانت تعتقلهھ فتطوقق االحدوودد ووتمسك االفداائيیيین ووتعدمهھم.  كررر "االحكيیم" االسؤاالل 

ش يیا بنيیي؟" .. "يیوسف هللا .. على االشخص االذيي كانن يیقودد االسيیاررةة االعسكريیة "يیوسف أأيی
إإتركني يیا ررفيیق ددعني أأووصلك إإلى معسكر االبدااوويي سالما٬، وونخفيیك عن ااألنظارر لبعض 

االوقت".  
منذ ذذلك االوقت عرفف يیوسف٬، بيیوسف هللا. هھھھكذاا يیعيید االناسس ااإلعتبارر لذووااتهھم .. وويیعيیدوونن 

يیهھا االسامر هھھھم من ااإلعتبارر لذااتت االوططن من االمغتصبيین .. إإنن االذيین كانواا يیغتصبونن جسدكك أأ
أأوولئك االمغتصبيین٬، يیقيیمونن االقصورر االمخيیفة االتي يیطلق عليیهھا بيیوتت ااألشباحح وويیغتصبونن 
ااألفراادد ووااألووططانن .. نعم فاألووططانن هھھھي ااألخرىى يیماررسس بحقهھا ااإلغتصابب ووتوضع على سديیة 

نقالة ووترمى في االسراادديیب االتارريیخيیة االرططبة!  
نن أأمامم قائد االمعسكر "يیوسف هللا" االذيي تجمع االمقاتلونن ووهھھھم يیمسكونن االرشاشاتت يیصطفو 

يیمسك بيیدهه االنايي مثل االعصا االماررشليیة٬، وواالقى فيیهھم كلمة قصيیرةة ووهھھھو يیمشي مقطب االجبيین 
ال تعرفف ووجهھهھ ااإلبتسامة .. إإلتفت نحوهھھھم ووصاحح:  

"ووأأبي قالل لي مررةة ..    
االذذيي مالهھ ووططنن ..  

ما لهھ في االثررىى ضرريیح .."   
 

إإستررحح .. إإستعدد .. إإنتشارر  

)2(  

ووحتى لوو إإمتلكك وواالدديي حسيینن االسامرر٬، عباءةة أأنيیقة فإنهھ حيینن يیعوودد إإلى االبيیتت سووفف يیجدد أأمي 
غاررقة في نوومهھا بعدد يیوومم مضنن منن االجهھدد٬، فهھي في االنهھارر تططبخ االططعامم االبسيیطط. تأخذذهه معهھا في 
"االصفررططاسس" إإلى حيیثث يیعملل وواالدديي. ووحيینن يیتناوولل ططعامهھ٬، تررووحح هھھھي٬، فتددلقق االنفطط ااألسوودد 



ددووغة بالنفطط ااألسوودد٬، كي يیصبح االططيینن فخاررااً منن ااآلجرر ووتعملل االشايي ااألسوودد ووتغذذيي جووفف اال
لوواالدديي٬، ووهھھھي تضع إإبرريیقق االشايي يیغلي على حافة االنارر في جووفف االددووغة ووتسنددهه بالحجرر 
االمتكسرر وواالررمادد٬، حتى يیختمرر االشايي٬، ووتهھدديیهھ لززووجهھا االمتعبب٬، ووتعوودد لتنامم في أأوولل االمساء .. 

منن ااألبناء سوواايي. وولوو عررفتت ما حصلل لي  لما أأنجبتني .. ! لمم تستططع وواالددتي أأنجابب مززيیدد  

أألمم يیكنن  ثمة منن يیسألل عنكك٬، أأبب أأوو أأخخ أأوو قرريیبب أأوو صدديیقق أأوو حززبب .. يیتابع قضيیتكك؟  كال .. 
كنتت ووصلتت إإلى مدديینة االبصررةة .. أأنهھيیتت االمددررسة االثانوويیة ووإإنتقلتت إإلى بغدداادد ووتعلمتت أأنن ال أأتيیهھ 

ال ووأأعوودد إإلى االماجدديیة٬، ووفي يیدديي كيیسس منن االنايیلوونن ووبددااخلهھ فيیهھا .. كنتت أأبذذلل جهھدداا أأنن أأجدد عم
عباءةة سووددااء منن االصووفف .. حيینهھا يیستططيیع وواالدديي االددخوولل إإلى مضيیفف االشيیخ وويیجلسس مع االناسس 
.. ال أأظظنن أأنهھ ااآلنن يیررغبب في إإررتددااء عباءةة االصووفف٬، فحيینن يیعوودد إإلى االبيیتت٬، لمنن سيیعيیدد رروواايیة 

أأمي ..  حكايیاتت االشيیخ٬، ووقدد ماتتت شرريیكة حيیاتهھ ..  

)3(  

ً بأمررهه ووهھھھوو مررمي في االززنززاانة االباررددةة٬، فلقدد  لمم يیكنن يیظظنن ووسيیمم االسامرر أأنن أأحددااً سيیكوونن معنيیا
ووجدد نفسهھ في بيیتت منن بيیووتت ااألشباحح يیعبثث بجسددهه ووررووحهھ قوومم ال يیررىى ووجووهھھھهھمم .. فقطط يیسمع 
 أأصووااتهھمم٬، فيیغمضض عيینيیهھ كلل ليیلة أأوو تغمضض عيیناهه لووحددهھھھما منن شددةة إإنهھاكك االجسدد تحتت ووططأةة

أأجسامهھمم االثقيیلة .. تغمضض عيیناهه ووحددهھھھما بعدد أأنن تذذبال  تحتت حمى ااآلالمم. تارركا أأباهه في   
"ددووغة االططابووكك" يیغذذيي جووفف "االددووغة" بالنفطط ااألسوودد. وواالددهه ال يیعررفف كيیفف يیسافرر لكي يیسألل 
عنهھ٬، فإنن االعالمم عنددهه حددوودد تلكك االقرريیة .. قرريیة االماجدديیة٬، يیحكمم فيیهھا شيیخ االعشيیررةة وويیسنن االقوواانيینن 
ليیال في االمضيیفف٬، فيیما أأبناء االقرريیة يیررشفوونن االقهھووةة االمررةة منن سرركالل االشيیخ. أأبووهه ال يیعررفف 
مدديینة االبصررةة٬، فكيیفف بمدديینة بغدداادد٬، ووكيیفف يیستددلل على بيیتت ااألشباحح االذذيي ززجج فيیهھ وولددهه ووسيیمم .. 

ثمم كيیفف يیسافرر أأبووهه للمدديینة ووهھھھوو بددوونن عباءةة تسترر جسددهه االنحيیلل؟  

حلل بوولددهه ووسيیمم االسامرر٬، ووحتى لوو عررفف فإنهھ يیستعصي عليیهھ حسيینن االسامرر لمم يیكنن يیعررفف ماذذاا 
االسفرر تارركا قرريیتهھ ووعملهھ ووهھھھوو يیددلقق االنفطط ااألسوودد في جووفف "ددووغة االططابووكك" كلما خفتتت االنارر٬، 
يیعملل منن االصباحح حتى غررووبب االشمسس .. يیخافف االسفرر وويیظظنن أأنهھ يیتيیهھ في مساررااتت االمددنن ووال 

مثلل االناسس في قرريیتهھ٬، إإذذ ال هھھھمم لهھمم  سووىى يیعررفف كيیفف يیعوودد إإلى قرريیتهھ.. حسيینن االسامرر ليیسس 
االسهھرر ليیال في مضيیفف االشيیخ .. يیشرربوونن االقهھووةة االمررةة  وويیستمعوونن للشيیخ ووهھھھوو يیرروويي لهھمم 
حكايیاتت منن تارريیخ وواالددهه ووجددهه ووبعضض االمعارركك وواالهھووساتت مع االعشائرر االعررااقيیة. .. نفسس 

فف منهھا أأحددااثا.  االحكايیاتت يیكررررهھھھا االشيیخ كلل ليیلة أأمامم ضيیووفهھ٬، يیضيیفف لهھا أأحددااثا أأوو يیحذذ
ووحسيینن االسامرر هھھھوو االووحيیدد االذذيي  ال يیرريیدد  االددخوولل في االمضافة ددوونما عباءةة تكملل شخصيیتهھ.  



قبلل أأنن يیغاددرر ووسيیمم االسامرر قرريیتهھ للتسجيیلل في االمددررسة االثانوويیة  ماتتت وواالددتهھ.. ال يیعررفف سببب 
ررضض مووتهھا .. قيیلل بسببب االنفطط ااألسوودد االذذيي تددلقهھ في جووفف ددووغة االططابووكك ووقيیلل بسببب م

االسررططانن في أأثدداائهھا٬، ووبقي ززووجهھا حززيینا يیددلقق االنفطط ااألسوودد في جووفف ددووغة االططابووكك ووحيیددااً.  

لقدد تمكنن حسيینن االسامرر منن بناء دداارر غرريیبة حيیثث كانن يیجمع ااآلجرر االمتكسرر باللوونيینن ااألصفرر  
ووااألحمرر وويیضعهھا فووقق أأكوواامم منن االططيینن لتصبح منززال يیعيیشوونن فيیهھ .. وويیوومم أأكملل االمنززلل .. أأمي 

قتت االحيیاةة. فارر  

)4(  

صررتت تعررفف تططخ منيیح ؟  

نعمم .. منيیح ..  

منيیح منيیح ؟  

أأيیووهه .. منيیح منيیح ..  

تعالل لنجرربب االهھددفف على صاحبب االقبعة على سفح االتلل ..   

تووجهھا نحوو ددميیة خشبيیة  بقبعة أأمرريیكيیة وونيیاشيینن على كتفهھا٬، هھھھددفا للتددرريیبب على االررمايیة٬، ووقدد 
سيیمم االسامرر يیمططرر االررصاصص على االددميیة٬، االتي نبتتت على تلة في أأططرراافف االمعسكرر٬، ووصارر وو

تمززقق ووسططهھا٬، ووجهھهھا٬، صددررهھھھا٬، وونيیاشيینهھا. تططلع االمقاتلل االفلسططيیني نحوو ووسيیمم االسامرر ووقالل 
لهھ:  

" شاططرر يیا ررفيیقق ووسيیمم. هھھھدديیفف .. وولكنن غيیرر إإسمكك .. أأططلقق على نفسكك ووسيیمم هللا. ووإإفعلل مثلما 
ثمم إإنهھضض ووأأمشي على االتاللل٬، ووأأعززفف  فعلل يیووسفف هللا في تحرريیرر ااألبرريیاء منن حبالل االمشانقق٬،

لحنن االررعاةة االعررااقيیيینن .. كلل أأددووااتهھمم ددمى٬، ووكلهھمم مررعووبوونن في ددووااخلهھمم٬، مثلل هھھھذذهه االددميیة االتي 
أأططلقتت عليیهھا االنارر .. فززااعاتت عصافيیرر في عقوولنا ووفي حقوولنا  .. االذذيي يیضع فززااعة االعصافيیرر 

في بستانهھ٬، تضحكك عليیهھ عصافيیرر هللا"  

"5"  
 

ووقف االمسافروونن أأمامم ططائرةة "االبويینغ" في مطارر فراانكفوررتت٬، ووكانن ووسيیم االسامر يیقف خلف 
ليیلى٬، ووثمة شرططي مع مرااقب سيیكولوجي يیفحص سماتت ووتقاططيیع ووجوهه االمسافريین 
ووإإكتشافف من هھھھو قلق مرتبك منهھم٬، ووإإذذاا كانن ثمة إإررتباكك بادد على محيیاهھھھم. صارر يیركز على 



صعودد االطائرةة بعد أأنن كثر إإختطافف االطائرااتت. كانواا ووجوهه االمسافريین ووعلى عيیونهھم قبل 
يیدققونن أأكثر في ووجوهه االنساء٬، إإذذ رربما ثمة من يیشبهھ ووجهھ االفلسطيینيیة "ليیلى .." أأوو شخصا 
يیشبهھ "باتريیك أأووررغللو" من ااألووررغواايي.  كانن ووسيیم االسامر هھھھاددئا يیتمتع بأعلى شكل من 

انيیتهھ االعاليیة٬، فهھو باتريیك أأووررغللو أأشكالل االثقة بالنفس٬، هھھھاددئئ متماسك ااألعصابب٬، يیشعر بإنس
من أأووررغواايي ووهھھھو تشي جيیفارراا من ااألررجنتيین ووهھھھو كاررلوسس من فنزووال ووهھھھو كوززوو أأكوموتو 
من االيیابانن ووهھھھو حسن سريیع من مدبنة االثوررةة في بغداادد. إإقتربب االشرططي االذيي يیرقب 
لى االمسافريین االذيین يیصطفونن أأمامم االطائرةة ووهھھھو يیتمعن في سحناتهھم. تمعن في ووجهھ ليی

ووإإبتسمت٬، وولم تكن شبيیهھة بصوررتهھا في االصحف بعد أأنن أأجرتت عمليیة تجميیل على ووجهھهھا 
االجميیل٬، ليیلى سمرااء بعيیونن لوززيیة ووثمة بحة في صوتهھا ووحيین تبتسم فإنن عيیونهھا تبتسم هھھھي 
ااألخرىى٬، ووقبل أأنن يیقتربب االشرططي كثيیراا منهھا٬، ووحتى تخفي ووجهھهھا فإنهھا إإلتفت نحو ووسيیم 

تقبلهھ كما يیفعل بعض االعشاقق من االمسافريین٬، كي تخفي ووجهھهھا في االسامر ووعانقتهھ ووررااحت 
صدررهه. لم يیكن ووسيیم االسامر قد ذذااقق ططعم االقبلة٬، وولم يیتعرفف على صبيیة صغيیرةة أأوو أأمرأأةة في 
خريیف االعمر ليیقبلهھا٬، فسرتت االرغبة في أأووصالهھ٬، ووهھھھو ال يیدرريي حقيیقة ما يیدوورر٬، فيیما هھھھو 

مطارر. كانت ليیلى تمثل تقبيیلهھ بولهھ حيین متوجهھ إلختطافف االطائرةة االجاثمة على أأررضض اال
توقف االشرططي إإلى جانبهھما٬، ووهھھھو يیرااقب مشهھد االعناقق فضحك وومر مبتسما إإذذ نجحت ليیلى 

–في أأددااء ددوورر االعاشقة االولهھة مع ووسيیم االسامر  باتريیك أأووررغللو". صعد االمسافروونن االطائرةة  
غرفة االقيیاددةة ددوونن  ووحلقت في سموااتت هللا. أأستغل ووسيیم االسامر ددخولل إإحدىى االمضيیفاتت في

أأنن تغلق االبابب٬،  ووددلف إإلى غرفة االقيیاددةة مع ليیلى ووشهھراا االسالحح بوجهھ قائد االطائرةة بعد أأنن 
أأقفل بابب غرفة االقيیاددةة٬، ووتركواا ثالثة٬، يیوجهھونن االمسافريین بالهھدووء ووأأألمانن. ووفيیما كانت 

ووسيیم ليیلى توجهھ االندااءااتت إإلى سكانن ااألررضض ووتعريیف االعالم بالقضيیة االفلسطيینيیة٬، كانن 
االسامر يینظر لألررضض من غرفة االقيیاددةة ووشعر بأنهھ يیمتلك االعالم ووسوفف يیحاسب كل االذيین 
إإغتصبوهه ووهھھھدمواا ررووحهھ االجميیلة .. شعر بأنهھ يیعيید ااإلعتبارر لذااتهھ٬، ووحتى لو ماتت أأوو قتل فإنهھ 
سوفف يیموتت في االهھوااء االطلق ووفي أأعالي االسموااتت ووليیذهھھھب كل أأهھھھل ااألررضض إإلى االجحيیم .. 

ررووحهھ مثل سربب االحمامم وومثل ططيیورر االسنونو وومثل ررحالتت االلقالق االتي كانن هھھھو يیشعر بأنن 
يیشاهھھھدهھھھا ووهھھھي تمر مغرددةة في سماء قريیة االماجديیة .. لتحط االطائرةة في االمكانن االذيي يیريیدهه 
هھھھو ووليیلى .. هھھھما ووحدهھھھما يیستطيیعانن االتحكم في مسارر االطائرةة .. ووتمنى لو يیغيیر مسارر 

تابتهھ ررغبة حقيیقيیة بأنن يیبولل فوقق االقصر االرئاسي. ووإإنتابتهھ االطائرةة وويیحلق  بهھا فوقق بغداادد ووإإن
قشعريیرهه ووهھھھو يیتذكر ذذلك االماضي االذيي بقي يیطاررددهه وومن االصعب أأنن يیتخلص منهھ٬، ماضي 
ااإلغتصاباتت ليیال حتى ووهھھھو في ااإلغماء .. نظر إإلى االسماء ووشعر أأنهھ يیحلق بيین غيیومهھا 

ً ووحراا٬ً، ووتمنى أأنن يینزلل بإتجاهه ااألررضض دد ً ووسيیما وونن أأنن يیسقط عليیهھا .. أأنن يیبقى محلقا ططائراا
في االفضاء مثل االطائر ااألسطورريي٬، يیطويي جناحيیهھ وويینامم عليیهھما في االفضاء ..  

تعرفف تطخ؟   
نعم أأعرفف أأططخ.   
نعم أأعرفف أأططخ .. وولو كانت بحوززتي ااآلنن عباءةة سوددااء من االصوفف٬، لطلبت من قائد  

ة االطابوكك" ووبيیديي كيیس االطائرةة أأنن يینزلل في قريیة االماجديیة٬، ووأأنزلل هھھھناكك قربب "ددووغ



االنايیلونن٬، ووأأقف أأمامم وواالديي االكهھل ذذيي االمالمح االحاددةة االقاسيیة االجميیلة٬،  ووأأعطيیهھ االعباءةة٬، 
ووأأصعد سلم االطائرةة٬، وويیبقى وواالديي مدهھھھوشا٬ً، ووهھھھو يینظر للطائرةة تحلق في سموااتت هللا. 
ووسوفف يیجلس وواالديي في مضيیف االشيیخ وويیرشف االقهھوةة االمرةة٬، وويیروويي لهھم حكايیة االعباءةة 
االسوددااء من االصوفف وويیلمسهھا بأططراافف أأصابعهھ .. ووسوفف لن يیصدقهھ أأحد من أأبناء االعشيیرةة٬، 
ووسيیقولونن لهھ هھھھذهه قصة أأغربب من االخيیالل ووهھھھم يیتلمسونن ماددةة االصوفف في االعباءةة االتي 

يیضعهھا فوقق كتفيیهھ االوااهھھھنيین!  
"6"  

لخليیج عمالل االبلديیاتت يیلصقونن االملصقاتت عن بدء االمهھرجانن االسيینمائي في ددوولة من بلداانن اا
االعربي. فرشش االعاملونن االسجاددااتت االحمرااء كي تمشي فوقهھا االوفودد ووحسنوااتت االسيینما.ووقفت 
فتيیاتت تايیالنديیاتت ددااخل االمطارر االخليیجي٬، يیحملن أأسماء ممثالتت يیظهھرنن على االشاشة 
االسيینمائيیة االعربيیة ووشاشاتت االتلفزةة االعربيیة. االمستقبالتت من االشركة االتي تنهھي إإجرااءااتت 

بضع كلماتت عربيیة "أأهھھھال ووسهھال" حضرتك االسيیدةة ..." ووتكمل حديیثهھا  االدخولل٬، يیتحدثن
باإلنكليیزيیة "أأنا من شركة موبيیل تفضلي معي في صالة   في آآيي بي" قدمت االتايیلنديیة 
لضيیفتهھا٬، كأسا من االليیمونن ووأأخذتت منهھا جواازز االسفر ووررقم حقيیبة االسفر٬، ووبعد حيین عاددتت 

االسوددااء. كانن سائق االسيیاررةة من االجاليیة االهھنديیة االذيي إإليیهھا وورراافقتهھا  لتستقل سيیاررةة االليیموززيین 
فتح بابب االسيیاررةة ووأأغلقهھ بهھدووء٬، ثم تحركت االسيیاررةة نحو االفندقق. لم يینبس االسائق ببنت شفة. 

فقط كانن يیلقي بضع نظرااتت نحو نجمة االسيینما وواالتلفزيیونن ليیرىى مالمحهھا.  
 

غراافف ووكاميیرااتت االقنوااتت ووقف االجمهھورر على جانبي االسجاددةة االحمرااء ووكذاا مصورروو االفوتو 
االفضائيیة االتلفزيیونيیة. ووررسمت االممثلة على ووجهھهھا إإبتسامة  لجمهھورر االصف ااألوولل فيیما كانن 
جمهھورر االصف االمقابل مستمتعا بالموااهھھھب ااإلستثنائيیة لخلفيیة االجسد٬، فإستدااررتت لتوززعع 

ااهھھھب االقبالتت االهھواائيیة لمشاهھھھديي االصف االمقابل ووتركت مشاهھھھديي االصف ااآلخر يیتمتعونن بالمو
ااإلستثنائيیة لخلفيیة االجسد.   كانت  تمشي االهھويینا٬، يیصحبهھا نجم خليیجي يیصر كما االعاددةة على 
إإررتدااء االدشدااشة االخليیجيیة االبيیضاء االرقرااقة االتي تكشف عن لباسهھ االدااخلي ووتكشف في ذذااتت 
االوقت عن االجيیب االجانبي للدشدااشة ووبدااخلهھ االمحفظة االجلديیة ترووحح ووتجيء مع خطوااتهھ 

ذذلك ما يیعبر عن قوةة  االجنس ووووفرةة االمالل. إإلتقطت االصورر االتذكارريیة لنجمة االشاشة  االمتأنيیة٬،
االعربيیة ووتأبطت ذذررااعع االنجم  االخليیجي٬، وونشرتت االصحف ووبثت االصوررةة على شاشة إإحدىى 
االقنوااتت ووعلقت مقدمة االبرنامج بأنن مسلسال تلفزيیونيیا سوفف يیتقاسم "االبطولة" فيیهھ االنجمة 

ووذذهھھھبت إإحدىى االمجالتت االنسائيیة بالتعليیق عن إإشاعة مشرووعع حيیاةة االعربيیة وواالنجم االخليیجي٬، 
مشتركة بيین االنجميین.   

يینسلل نجوومم االشاشة للجلووسس في مقددمة االصالة يیتقددمهھمم شيیووخخ االخليیج ووأأبناء االشيیووخخ ووأأبناء 
عموومتهھمم. تططفأ أأضووااء االصالة وويیعررضض فيیلمم ااإلفتتاحح تتألقق فيیهھ نجمة االمهھررجانن ووأأخووااتهھا 

ووتعززفف االمووسيیقى ..  



لم تكن لنجماتت االسيینما االعربيیة ووال لنجومهھا٬، ال لمخرجي االسيینما ووال لكتابب االسيینارريیوهھھھاتت 
قيیمة تذكر سوىى أأنهھم أأسماء ووووجوهه يیمشونن في شوااررعع االشاشة االسيینمائيیة االعربيیة٬، يیصعدوونن 
االسيیاررااتت االفاررهھھھة٬، يینزلن على االبالجج بالمايیوهھھھاتت٬، يیسكنونن وويیسكن في فيیالتت فاررهھھھة وويینمن 

يیرةة وويیتقلبن على االسريیر٬، ثم   تتوقف االكاميیراا عند حدوودد قواانيین االرقابة. في على فرشش ووث
نهھايیة االفيیلم تعودد االعالقة االمتوترةة بيین االحبيیبيین وويیندحر االوااشونن ووتطبع نجمة االشاشة قبلة 
على شفاهه االممثل االذيي كانن يیثيیر االلغط وويیلقي حواارر االثرثرةة بمناسبة ووبدوونهھا ليینطبع في 

ني وويیتمنى االجنسانن إإلتقاطط االصورر االتذكارريیة مع نجومم االسيینما. هھھھذاا هھھھو ذذااكرةة االوعي االمتد
االفيیلم االسيینمائي االحقيیقي٬، كل االفيیلم االسيینمائي. وويینتهھي االفيیلم٬، فيیذهھھھب ضيیوفف ااإلفتتاحح لتناوولل 
ووجباتت االطعامم حيیث تدوورر االخراافف في بساتيین االنخيیل االنابتة في تراابب مستورردد من االعرااقق 

سقة خضرااء ووسط ررمالل االصحرااء٬، ووتبقى االسهھرةة حتى ساعة حتى تمكث شجرةة االنخيیل با
متاخرةة من االليیل حيیث يیماررسس االشقاةة عمليیة إإغتصابب "ووسيیم االسامر" في أأقبيیة بيیوتت 
ااألشباحح لحيین يیغمى عليیهھ ووتنطفئ عيیونهھ بالنعاسس وويینامم حتى يیكمل آآخر االمغتصبيین ررغبتهھ 

نزاانة! وويیدلق االمني على جسد االصبي االمالكك٬، وويینقل بسديیة إإلى االز  
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لقد مللت االمكوثث في االزنزاانة ووإإنهھاررتت  قواايي ليیالً وونهھارراا٬ً، ووصرتت هھھھزيیال. نقص ووززني 
ً ووتضاءلت. أأصابهھم االملل مني٬، أأوولئك االذيین أأفرغواا ووحشيیتهھم في جسديي ووررووحي. لم  كثيیراا
أأعرفف االطريیق نحو بيیتنا خاررجج االعاصمة بغداادد حيین تركوني أأغاددرر االمكانن. وويیوما شاهھھھدتت 

صحبي يیسكن قربب غرفتنا االطيینيیة االمزيینة باآلجر االمتكسر ااألصفر ووااألحمر في ووااحداا من 
قريیة "االماجديیة". أأخذني صاحبي معهھ بعد أأنن أأقسمت لهھ أأنني ال أأعرفف االطريیق نحو بيیتنا٬، 
ووعندما ووصلت لم يیعرفني وواالديي٬،  لكنهھ ووبعد أأنن ددقق في مالمحي٬، سألني فيیما إإذذاا إإشتريیت 

يیجلس في مضافة االشيیخ ليیال مع أأبناء االقريیة٬، ال أأعرفف من  لهھ عباءةة االصوفف االرقيیقة حتى
أأيین آآتيیهھ بعباءةة االصوفف االرقيیقة االسوددااء٬، فهھو ال يیعرفف إإني جئتهھ منهھك االرووحح وواالجسد. 
صاحبي سرني أأنهھ يینويي االسفر إإلى  بيیرووتت لنلتحق بالمقاوومة ااألمميیة .. تعالل لنموتت٬، فقد 

تحت ووططأةة أأجسادد االوحوشش. يیكونن االموتت هھھھناكك جميیال في االهھوااء االطلق ووليیس  
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لماذذاا لم تكن يیا "ووسيیم االسامر" قائد االعمليیة االتي أأنقذتت شخصا بريیئا من ااإلعداامم٬،  ووتختارر 
ً غيیر إإسمك وويیناددوونك "ووسيیم  هللا" كما إإقترحح عليیك صاحبك االمقاتل٬،  لنفسك إإسما مستعارراا

حيیاةة ووعذااباتهھا٬، تذووبب لماذذاا بقيیت تحمل إإسم "ووسيیم االسامر" يیتحمل جسدكك ااألنيیق كل آآالمم اال
ررووحك في ااألحالمم االميیتة ووتخاططب مغتصبيیك "ووهللا عمي مو شيیوعي" فيیما هھھھو يیعض ررقبتك  
وويیشخر. وويیأتي آآخر وويیبصق في أأعلى فخذيیك ووأأنت تقاوومم االنعاسس فيیذبل جفناكك ووتطبق 
أأهھھھداابك ووهھھھم يینهھضونن وويیقومونن وويیتناووبونن٬، ثم تحمل في االسديیة شبهھ ميیت وويیرمى جسدكك 

نة٬، ووال أأحد يیجرؤؤ على أأنن يینث ررذذااذذ االماء على ووجهھك كي تستفيیق٬، فيیما نثت ووسط االزنزاا
أأصابعك ررذذااذذ االماء على كل ووجوهه االمغمى عليیهھم كي يیستفيیقواا٬، ووأأنت ذذاابل االوجنتيین!  

لماذذاا لم تكن أأنت االسائق االذيي تلبس شخصيیة االمخابرااتت٬، ووتسرقق سيیاررةة نقل االسجناء٬، 
ة االرصاصص االخاررجة من فوهھھھة االبندقيیة تأكل ووتخطف االموااططن االبرييء٬، ووتنطلق  مثل حب



االجبالل  ووتتوجهھ إإلى لبنانن ثم تقودد تدرريیباتت أأبناء االمخيیماتت٬، ووتمسك االنايي  في ااإلسترااحة 
ووتطلق أألحانن االرعاةة االفلسطيینيیيین أأوو االرعاةة االعرااقيیيین٬، ووتوااجهھ كل ررجالل االمخابرااتت 

ء حتى ااألغماء .. لماذذاا ال االمهھزووميین أأمامم أألعدوو ااإلسراائيیلي وواالمنتصريین على جسدكك االبريي
تطلق ااأللحانن من االنايي ووتشم هھھھوااء هللا ووهھھھوااء االسماووااتت ووهھھھوااء شجر االتفاحح وواالزيیتونن .. 

وويیسمونك"ووسيیم هللا"؟!  
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"حسبت تجو االسبت ووإإحلفتم حتيیجو االحد.  

ووحد ووإإثنيین يیفوتو ووبرضو لم جي حد.   
ووأأمركم في االداللل عٌدىى ااألصولل وواالحد٬،   

قلتلكو عيیب ما تجيیش وولما ططالل هھھھجركم  
قلتولي إإحنا كدهه ملناشش ررباطط مع حد    

يیا ليیل يیاليیلي يیا عيیني  يیا ليیلي يیا ليیيیيیيیيیل ..آآآآآآ"  
 

أأددااررتت لجنة االتحكيیم ظظهھورر كرااسيیهھا  في بالتو برنامج "ذذيي فويیس"٬، ووأأخفت إإحدىى  
االمحكماتت مالمحهھا بعمليیاتت االتجميیل على ااألنف االبدوويي االخليیجي االمفرووشش٬، ليیتحولل إإلى 
أأنف مدبب ددقيیق االنهھايیة٬، وولم تعد بحاجة إإلى تجميیل االشفتيین فبقيیت االشفتانن غيیر منسجمتيین 

لقسريیة على االوجهھ.مع االتحوالتت االفيیزيیائيیة اا  
كبست االخليیجيیة على نصف االكرةة االمثبتة في مسند االكرسي فإستداارر االكرسي بإتجاهه  

االمطربة االتي ررااحت تقلد االمطربة وواالممثلة "نعيیمة عاكف" ووهھھھي تلبس "االجالبيیة االمصريیة" 
ووتهھز ررددفهھا ووتغني "لهھاليیبو يیا وولد لعبيیهھ يیا وولد ووشهھيیهھ يیا وولد" ووصاررتت االمطربة االثانيیة 

للبنانيیة في لجنة االتحكيیم تهھز كتفيیهھا٬، ثم لم تتحمل فنهھضت ووهھھھزتت أأرردداافهھا مع صوتت اا
االمطربة االهھاوويیة٬، فيیما نزعع "فدعم االدووهھھھانن" بنطالهھ ثم سروواالهھ االدااخلي وومسك االصبي 
"ووسيیم االسامر" من كتفيیهھ ووبدأأ يیقبل شفتيیهھ حتى كادد أأنن يیخنقهھ ووبدأأ يیعبث بجسدهه٬، ثم أألقاهه على 

ء ووسيیم االسامر٬، ووقالل لهھ "شيیوعي يیا إإبن االكحبهھ" فبكى "ووسيیم االسامر" االفرااشش االملونن بدما
ووقالل بصوتت ووااهھھھن "ووهللا عمي مو شيیوعي" فقالل لهھ فدعم االدووهھھھانن .. عمك .. عما االعماكك .. 
 ً يیا أأبن االكحبة .. ووررمى بثقلهھ عليیهھ ووبدأأ ووسيیم االسامر يیئن تحت ووططأةة ااأللم٬، فتقيیأ سائال مراا

من جوفف معدتهھ االفاررغة.   
وتك حلو قالت االمطربة  االخليیجيیة ووهھھھي تتحركك على كرسي لجنة االتحكيیم٬، وولكن لو غنيیت ص

ااألغنيیة ووااللحن بصوتك كانن أأفضل من أأنن تقلديي صوتت نعيیمهھ عاكف٬، فصوتت نعيیمة عاكف 
صعب االتقليید .. صوتت نعيیمة عاكف فيیهھ بحهھ يیصعب تقليیدهھھھا. وومع ذذلك عندكك مستقبل .. ما 

أأعرفف شو ررأأيي حبيیبتي نونو!   
لو كتيیر ووفي حضورر غيیر ططبيیعي على االمنصة٬، ووفيیهھ كتيیر هھھھاررموني ما بيین حركاتهھا ح

ووإإيیقاعع االموسيیقى ووخليینا نشوفف في االبرنامج االتاني بكرهه. أأنا حبيیت صوتهھا كثيیر كثيیر.  



 

في آآخر االليیل أأقامم مديیر االقناةة حفال ساهھھھراا في بيیتهھ حضرتهھ نساء لجنة االتحكيیم .. كن غيیرنن 
سهھرةة تليیق باإلددااررةة االتلفزيیونيیة .. فرشت االماززااتت على ططاووالتت مالبس االشو بمالبس 

االصالة ووررنت كؤووسس االخمر٬، ثم توززعت االخاددماتت ااألسيیويیاتت وواالبوسنيیاتت يیأتيین بصحونن 
تزدداانن بغريیب االطعامم٬، ووإإنتشواا سكراا٬، وونامواا على االكنابايیاتت ثمليین٬، ووكانت ااألهھھھاتت تسمع 

االذيي يیأنن في جسدهه .. ووحتى في إإسترااحة  من االزوواايیا٬، فيیما "ووسيیم االسامر" يیقاوومم ااأللم
االساعة االمسموحح بهھا في باحة االمعتقل فإنن االشرططي االذيي كانن يیحرسهھم نهھض من كرسيیهھ 
ووررفع االبندقيیة االتي في حضنهھ٬، وومشى متوجهھا صوبب ووسيیم االسامر وومد يیدهه لتعبث في خدهه 

فدفعهھا ووإإحتمى بأحد االمعتقليین.  
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رريیة بمالبس أأنيیقة وورربطاتت عنق حريیريیة وومالبس سوددااء تحركك موكب عمليیة ااألووبك ااإلنتحا
من محالتت "فالنتيینو" في بارريیس٬، تحركك االموكب في سيیاررااتت فاررهھھھة تحمل أأررقاما 
ددبلوماسيیة ووخلفهھم مصورروو االتلفزةة أأرربكت حرااساتت مقر ااألووبك االذيي يیجتمع فيیهھ ووززررااء 

اائحة االعطورر االنفط االعربي٬، تحيیط بهھم االمترجماتت وواالسكرتيیرااتت االجميیالتت٬، ووتسريي رر
االبارريیسيیة من االنسوةة وومن ووززررااء االنفط .. ووززررااء أأصر بعضهھم ااإلجتماعع بالدشدااشة االبدوويیة٬، 
ووغيیر بعضهھم مزااجج دديیكوررهه بطقم كحلي. أأمضت االمترجماتت ووحامالتت االحقائب وواالملفاتت 
ساعاتت في تصفيیف االشعر ووتلويین االخدوودد وواالشفاهه ووتكحيیل االعيینيین. ووقبل أأنن يیأخذ ووززررااء 

كنهھم في مكانن ااإلجتماعع٬، ووقبل أأنن تأخذ االمترجماتت وومديیرااتت ااألعمالل موااقعهھن إإلى االنفط أأما
جانب ووززررااء االنفط لمنظمة ااألووبك ررمى ووسيیم االسامر االكاميیراا االتي في يیدهه٬، ووإإستل من 
تحت سترتهھ ررشاشة آآليیة ووأأططلق بضع   إإططالقاتت نحو جداارر االصالة فتطايیرتت نتف  من 

ؤؤووسس ووززررااء االنفط ٬، ال أأحد يیعرفف كيیف تسلل صخورر مرمر االجداارر٬، ووتساقطت فوقق رر
ووسيیم االسامر إإلى ددااخل االصالة بأناقتهھ.. "أأنا ووسيیم االسامر من االعرااقق وومن بيیرووتت وورراامم هللا 
وومن رريیودديي جانيیروو٬، وومن هھھھافانا وومن االريیاضض وومن أأقاصي حضرموتت ألقاصي االمغربب" 

هھمر االرصاصص صاحح ووسيیم االسامر"أأنا من ووططأتم ررووحهھ ووجسدهه في بيیوتت ااألشباحح" ووأأن
خاررجج االصالة ووقتل حرااسس االمقر. ددخلت مجموعة ووسيیم االسامر٬، ووبقيیت مجموعة ثانيیة 
تطوقق مقر ااألووبك. إإخترقت ررصاصاتت االشاجورر من االبندقيیة ااآلليیة خشب ااألبنوسس 
ووتساقطت بعض االكؤووسس ووقناني االماء ووددلق ماؤؤهھھھا على ملفاتت االنفط٬، ثم عندما أأططلقت بضع 

ااء االنفط االمتكدسيین على جداارر مقر ااألووبك٬، كانت االسكرتيیرةة ررصاصاتت ثانيیة بإتجاهه ووززرر
االلبنانيیة تمسك بوززيیر االنفط االسعودديي ووهھھھو يیرتجف٬، صاحت االسكرتيیرةة "أأوو مامي ددخيیلك يیا 
عذرراا .. إإحضريیني". حاوولل ووززيیر االنفط االعرااقي أأنن يیتحدثث مع ووسيیم االسامر٬، لكنهھ عدلل عن 

مر٬، قائال "أأنا قنصل االسفاررةة االعرااقيیة" ررأأيیهھ٬، ووغمز للقنصل االعرااقي أأنن يیحدثث ووسيیم االسا
ووقبل أأنن يیتمم كالمهھ٬، أأمطرهه "ووسيیم االسامر" بزخاتت ررصاصص بيین فخذيیهھ٬، ززخاتت أأمطرتت 
ً سماوويیة بعد أأنن ضغط ووسيیم االسامر على ززنادد االبندقيیة ااآلليیة نحو ووسطهھ. ووصارر االدمم  نارراا

ططلبت من االدوولة يینزفف من ووسطهھ٬، قبل أأنن يیسقط ميیتا. كانت االفرقة االخاررجيیة للعمليیة قد 



االنمساوويیة تزوويیدهھھھم بحافلة بزجاجج أأخضر يیحجب االنظر عمن يیجلس ددااخلهھا. تسربب ووززررااء 
االنفط ووهھھھم يیختضونن من شدةة االخوفف ووددخلواا االحافلة االتي كانت االفرقة ااإلنتحارريیة توجهھ 
االسائق بدمم بارردد٬، ووقد مسك بعضهھم قربب االمقاعد االخلفيیة ووااألماميیة للحافلة٬، االبناددقق ااآلليیة٬، 

لحافلة تعطل االسيیر في شوااررعع فيینا٬، ووأأمامهھا سيیاررااتت االشرططة ووخلفهھا سيیاررااتت وواا
االمخابرااتت. سيیاررااتت إإسعافف في مقدمة االحافة ووخلفهھا٬، مصورروونن يیركضونن يیالحقونن 
االحافلة٬، االسكرتيیرةة االلبنانيیة االحسناء االتي كانت ترتديي االميیني جيیب ووهھھھي تسحب أأططراافف 

رتجفة"إإحضريیني يیا عذرراا". فستانهھا لتغطي ساقهھا االممشوقق ووهھھھي تردددد م  
ووصلت االحافلة ووسيیاررااتت االمخابرااتت وواالشرططة مطارر فيینا ووحيین حاوولل االمصورروونن ااإلقتراابب 
أأكثر من االحافلة٬، إإنهھمرتت عليیهھم ززخاتت االرصاصص من ووجوهه حبيیسة باألقنعة االسوددااء 
االمطاططيیة وواالتي ال يیظهھر من ووجوهه أأصحابهھا سوىى فتحة للعيینيین٬، ووفتحة للفم. ددفع االصبيیة 

لمقاتلونن بوززررااء االنفط االتي كانت مؤخرااتهھم االمكتنزةة تعيیق حركاتهھم بالصعودد يیصاحبهھا اا
خوفف جعلهھم يیرتجفونن مثل خضة االكهھرباء ووكانت االسكرتيیرةة االلبنانيیة تستنجد بالعذرراا أأنن 
تخرجهھا من هھھھذاا االمأززقق االصعب٬، ووصعب عليیهھا صعودد ساللم االطائرةة. وومثل خليیة االنحل 

ةة ووهھھھم يیلغمونن مقاعد االطائرةة بالعبوااتت االناسفة٬، وويیشدوونن توززعع االصبيیة ددااخل االطائر
االمختطفيین بالحبالل٬، ووحل بعضهھم في كابيینة االقيیاددةة ووكانن ووسيیم االسامر يیعطي أأوواامرهه 

باإلنكليیزيیة االصافيیة لقائد االطائرةة " أأتجهھ نحو مطارر االجزاائر"  
ئيیة ووأأفالمم توقفت ووكاالتت ااألنباء عن بث ااألغاني ووتعطلت االتلفزةة عن بث االبراامج االغنا

االرعب ووبرنامج "ذذيي فويیس"٬، إإذذ أأصبحت لديیهھم ماددةة مثيیرةة ساررعت كثيیر من االشركاتت٬، 
شركة االكوال ووعطورر شانيیل وواالكنتاكي وواالماكدوونالدزز لدفع أأجورر مضاعفة لبث ااإلعالناتت 
خاللل توااتر ااألنباء في تلفزةة االبي بي سي وواالسي أأنن أأنن ووتلفزيیونن تل أأبيیب ووقناةة االجزيیرةة. 

ليیبيیا معمر االقذاافي يیحاوولل أأنن يیعرفف أأيي فصيیل فلسطيیني من فصائل االمقاوومة كانن ززعيیم 
االفلسطيینيیة يینفذ هھھھذهه االعمليیة االشجاعة٬، ووكاالتت ااألنباء تتكهھن أأنن يیكونن االجناحح االثورريي للجبهھة 
االشعبيیة لتحريیر فلسطيین وواالذيي يیقوددهه "وودديیع حداادد" هھھھو االذيي خطط لهھذهه االعمليیة٬، ووقد تسربب 

فذ لهھذهه االعمليیة٬، وويینسبونهھ تاررةة إإلى ااإلررجنتيین ووتاررةة إإلى أأووررغواايي إإسم "ووسيیم االسامر" كمن
ووتاررةة إإلى جزرر االقمر٬، مرةة يیعتقدوونن أأنهھ من بلداانن االشرقق ااألووسط٬، قالواا أأنهھ من لبنانن ووتاررةة 
من موررتانيیا ووأأخرىى من أأفغانستانن٬، وورراابعة من فلسطيین٬، ثم تكهھنواا أأنن يیكونن قائد االعمليیة من 

عرفونن أأنهھ من االعرااقق هھھھم ووززررااء االنفط حيین أأعلن عن هھھھويیتهھ من االعرااقق٬، االوحيیدوونن االذيین يی
االعرااقق٬، ووظظن قنصل االعرااقق أأنهھ يیستطيیع االحواارر معهھ فأمطرهه بالرصاصص جحيیما في ووسطهھ.   

كل قنوااتت االتلفزةة االفضائيیة قد أأووقفت جميیع براامجهھا االرااقصة وواالغنائيیة ووكل االمسلسالتت 
رةة ووثمة ووززررااء يیصعدوونن ساللم االطائرةة االبدوويیة لتظهھر على شاشاتهھا لقطاتت مدااررجج االطائ

ووخلفهھم صبيیة آآمنواا بردد ااإلعتبارر لذووااتهھم ووألهھھھلهھم وولبلداانهھم االمحتلة إإغتصابا. هھھھبطت  
االطائرةة ليیال في مطارر االعاصمة االجزاائريیة. سمح ووسيیم االسامر للسكرتيیرةة االلبنانيیة بمغاددررةة 

مطرهھھھا باألسئلة لكنهھا كانت االطائرةة بدوونن أأيي سبب٬، ووتهھافتت االكاميیرااتت ووووكاالتت ااألنباء لت
ترتجف ووتردددد "االعذرراا .. حضرتني االعذرراا أأنقذتني .. ما بعرفف .. ما بعرفف شي .."  



فجراا٬ً، حلقت االطائرةة مغاددررةة مطارر االجزاائر ووتوجهھت إإلى مطارر ططراابلس ووكانن ززعيیم ليیبيیا 
إإشترطط إإططالقق سرااحح االبعثة االليیبيیة٬، ووحيین هھھھبطت االطائرةة في مطارر ططراابلس تم إإططالقق 

ااحح االبعثة االليیبيیة وولزمت االبعثة االصمت ووتم تزوويید االطائرةة بالوقودد. ثم حلقت مرةة ثانيیة.سر  
صعب على ووسيیم االسامر نزوولل االساللم في االطابق ااألوولل من مقر مديیريیة ااألمن قربب   

االقصر ااألبيیض في االعاصمة االعرااقيیة فحملوهه في سديیة ووكانت بقع من االدمم تنقط من خلفهھ 
لقي بجسدهه على آآجر االزنزاانة االفرشي االذيي فخرهه االسومريیونن قبل على بنطالل االجيینز وواا

 ً سبعة آآالفف من ااألعواامم ووكانن لما يیزلل في غيیبوبة .. إإستفاقق ووسيیم االسامر من نومتهھ فجراا
ووثمة ددموعع جافة على خديیهھ ووال يیعرفف مكانن ااآلالمم في ررووحهھ٬، وولم يیكن ثمة من يینث ررذذااذذ 

مم ..االماء على ووجهھهھ ووتبردد ررووحهھ من جحيیم ااآلال  
ااألسم وواالشهھرةة٬، ووسيیم حسيین االسامر .. شوفف إإنت االلي إإسمك ووسيیم االسامر إإذذاا ترجع إإلى 

هھھھذاا االمكانن مرةة ثانيیة ماررااحح تطلع .. سامحناكك هھھھذهه االمرةة .. مرةة ثانيیة ما ررااحح نسامحك.  
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ال أأحد يیعرفف ووسيیم االسامر٬، فمرةة كانن إإسمهھ يیوسف وومرةة كاررلوسس ووتاررةة باتريیك أأووررغلو٬، 
سريیع٬، فيیما إإسمهھ ووسيیم االسامر٬، مشى في االسوقق االشعبي لمديینة االكويیت ووأأخرىى حسن 

ووتفحص االعباءااتت االرجاليیة٬، وولم تعجبهھ .. كانت عباءااتت مصنوعة في هھھھونك كونغ٬، ووكانن 
يیريید عباءةة كما عباءةة شيیخ االكويیت ووعباءةة ررئيیس االبرلمانن االكويیتي ووررئيیس االوززررااء. أأعطى 

ريیب في مكانن ناء بعيید ووهھھھو يیصنع االعباءااتت االرشى لبعض االدالليین ووددلوهه على ددكانن غ
بيیديیهھ.. نظر إإليیهھ االبائع ووهھھھو يیتفحص االعباءااتت. كانت االعباءااتت شبهھ شفافة تطرززهھھھا خيیوطط 
االكلبدوونن االذهھھھبيیة بطريیقة أأنيیقة. سألهھ االبائع عن مبتغاهه ووقالل لهھ "عباءةة" كما عباءةة شيیخ 

هھھھذهه صناعتي يیا ووسيیم٬،  االكويیت ووررئيیس ووززرراائهھ ووررئيیس االبرلمانن. ضحك االبائع ووقالل لهھ
ووأأندهھھھش أأنهھ يیعرفف إإسمهھ٬، قالل لهھ ووسيیم ليیس هھھھذاا هھھھو إإسمي٬، إإسمي يیوسف٬، فأبتسم االبائع 
ووغيیر مجرىى االحديیث .. أأسعارر هھھھذهه االعباءااتت عاليیة. هھھھناكك عباءااتت شبيیهھة تباعع في سوقق 
"مبارركهھ" مثل هھھھذهه تماما٬، وولكن االماددةة االصوفيیة مختلفة ووهھھھي ليیست صوفف أأصلي ووهھھھي 

مع أأنهھا مزيینة بخيیوطط تشبهھ خيیوطط االكلبدوونن٬، تشغلهھا نسوةة صيینيیاتت في  صوفف صناعي٬،
هھھھونك كونك٬، قيیمتهھا ال تتجاووزز االمائة دديینارر. االعباءااتت عنديي االف دديینارر كويیتي حواالي ثالثة 
آآالفف ددووالرر .. هھھھل أأنت من االعرااقق االشقيیق؟ قالل لهھ ووسيیم أأرريید عباءةة تشبهھ عباءةة شيیخ 

انن. وواالديي بطولي وونحيیل االجسم مثلي. االسعر  االف االكويیت ووررئيیس ووززرراائهھ ووررئيیس االبرلم
دديینارر كويیتي ال يیهھم .. إإقترحح عليیهھ االبائع أأنن يیرتديي االدشدااشة وواالغترةة وواالعقالل ثم يیلبس 
االعباءةة٬، ووبذلك يیستطيیع أأنن يیدرركك جمالل االعباءةة وومستوىى حيیاكتهھا. لبس ووسيیم االسامر 

ة على كتفيیهھ ووططوااهھھھا بيیدهه. نظر االدشدااشة وواالغترةة وواالعقالل ثم ووضع االعباءةة االسوددااء االشفاف
إإلى نفسهھ في االمرآآةة االطوليیة ووشاهھھھد أأباهه في صوررتهھ بالمرآآةة ووأأحس كم هھھھو ووسيیم٬، ثم جلس 
ً بهھذهه االعباءةة  على االكرسي كمن يیجلس في مضافة االشيیخ ووشاهھھھد وواالدهه في االمرآآةة سعيیداا

نن  يیسلم ووبشكل ووأأناقة جلستهھ متكئا على مخدااتت االمضيیف ووهھھھو يیرشف االقهھوةة االمرةة. ووكادد أأ
على وواالدهه ووهھھھو في االمرآآةة  حيین ررأأىى صوررةة وواالدهه في صوررتهھ .. هھھھل تريید أأنن تشتريي 



االدشدااشة وواالغترةة وواالعقالل٬، سألهھ االبائع .. كال أأجابهھ ووسيیم االسامر٬، االعباءةة فقط .. سوفف 
أأشتريي  االدشدااشة وواالغترةة وواالعقالل من مديینة االنجف.  
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االمرةة جاءتت االفرصة إإلى رربب ااألسرةة االعرااقيیة٬، من يیربح االمليیونن سيیدااتي ووساددتي٬، ووهھھھذهه 

االتي  تريید أأنن تهھاجر إإلى أأسترااليیا .. رربب ااألسرةة نوجهھ لك االسؤاالل االذيي بإجابتهھ سوفف تربح 
االمليیونن ... من االذيي أأددخل االديین ااإلسالمي إإلى بالدد االراافديین ووإإلى بالدد االشامم٬، خالد بن 

ت محدوودد وواالساعة أأمامم عيینيیك ووررااقب االوليید؟ أأبو عبيیدهه االجرااحح؟ أأمم ططاررقق بن ززيیادد؟  االوق
مؤشر االثوااني. وونحن نريید أأنن نساعدكك فإنت لديیك مواافقة االهھجرةة٬، بعيیداا عن ووططنك ووأأمتك٬، 
ً ووتتمتع بمشاهھھھدةة االكنغر. خالد بن االوليید لقب بسيیف هللا  ووسوفف تعيیش في أأسترااليیا سعيیداا

نة حمص هھھھجريیة ووضريیحهھ في مديی 21قبل االهھجرةة ووتوفى عامم  30االمسلولل وولد عامم 
بسورريیا. عرفف بإنتصاررااتهھ ووحسن قيیاددةة االجيیوشش ووتدبيیر االمعارركك ووحيین ددخل االعرااقق 
ووووصل إإلى جنوبهھ ووااجهھ ااألهھھھواارر ووسكانهھا ووسحر بجمالهھا ووقالل هھھھذهه هھھھي جنة هللا على 
ااألررضض. كانن أأهھھھل ااألهھھھواارر ال دديین لهھم فدخلواا االديین ااألسالمي ووتشيیعواا٬، ووهھھھناكك أأقواامم مسيیحيیة 

ااإلسالمم فغاددررتت ااألهھھھواارر ووذذهھھھبت صوبب نيینوىى. أأما ططائفة االصابئة ررفضت االدخولل في دديین 
االمنداائيیيین ووألنهھم حسب دديیانتهھم ال يیستطيیعونن االعيیش بعيیداا عن االميیاهه٬، فأضطروواا للبقاء 
ووددفعواا االجزيیة حفاظظا على دديیانتهھم. االقائد االثاني هھھھو أأبو عبيیدهه االجرااحح ووهھھھو عامر بن عبد هللا 

هھھھجريیة ووضريیحهھ في بلدةة دديیر عال  18ةة ووتوفى في عامم قبل االهھجر 40االجرااحح وولد في عامم 
في ااألغواارر ااألررددنيیة ووكانن على ررأأسس االجيیش  االمتجهھ إإلى فتح ددمشق وومناططق من االشامم. 
عيینهھ عمر بن االخطابب قائداا للجيیش بعد خالد بن االوليید. االقائد االثالث  ططاررقق بن ززيیادد٬، وولد 

ووعرفف بقيیاددةة االجيیش في فتح  هھھھجريیة في ددمشق في عهھد االخالفة ااألمويیة  101في عامم 
ااألندلس. وومن أأشهھر معارركهھ معركة وواادديي لكهھ.  سوفف نعطيیك االفرصة أأنن تستعيین بعائلتك 
أأوو تكلم من ترااهه مناسبا في ووططنك ليیساعدكك في ااإلجابة. نعم أأرريید أأنن أأستعيین بمعلم االتارريیخ 

يي ررقم في مديینتي ووإإسمهھ "مصطفى االدووغجي" أأستاذذ االتارريیخ في جامعة االبصرةة .. ووعند
هھھھاتفهھ.  

ررنن جرسس االهھاتف ووجاء صوتت ااآليیة االقرآآنيیة  مسجلة على االهھاتف " نعم االهھاتف يیرنن ووأأاليیة 
االمسجلة على االهھاتف االنقالل "بسم هللا االرحمن االرحيیم  إإذذاا جاء نصر هللا وواالفتح ووررأأيیت االناسس 

أأنن يیدخلونن في دديین هللا أأفوااجا٬، فسبح بحمد رربك ووإإستغفرهه إإنهھ كانن تواابا" صدفة جميیلة 
تنسجم أأيیة االموبايیل مع االسؤاالل ..  جاءتك االفرصة أأيیهھا االعرااقي كي تربح االمليیونن٬، ووتعيیش 
سعيیداا في أأسترااليیا. جاء االصوتت من إإمرأأةة ووهھھھي تبكي. لماذذاا تبكيین سيیدتي؟ هھھھل هھھھذاا هھھھو 
هھھھاتف  االسيید مصطفى االدووغجي٬، معلم االتارريیخ؟ نعم صحيیح٬، لكنهھ ماتت في إإنفجارر حصل في 



االبقاء في حيیاتكم سيیدتي٬، وولكن نحن في برنامج من يیربح االمليیونن  ساحة "أأمم االبروومم".
ووبإعتبارركك ززووجة االشهھيید٬، ال بد ووأأنن تعرفي االجواابب "من أأددخل االديین ااإلسالمي إإلى بالدد 
االراافديین ووبالدد االشامم خالد بن االوليید٬، أأبو عبيیدةة االجرااحح٬، أأمم ططاررقق بن ززيیادد؟ االجواابب ووال 

سالمي للمنطقة هھھھو االمخرجج االسيینمائي٬، مصطفى االعقادد ووااحد من هھھھؤالء. االذيي أأددخل االديین ااإل
صاحب فيیلم االرسالة. ووهھھھو االذيي كرمنا برسالة ااإلسالمم حيیث شاهھھھدنا جيیوشش االفاتحيین ووهھھھم 

يینشروونن ررسالة ااإلسالمم على شاشة االسيینما..!   
هھھھل تواافق على االجواابب؟   

ووضعهھا تنظيیم نعم مواافق هھھھو االمخرجج االسيینمائي مصطفى االعقادد االذيي ماتت في متفجرةة 
االقاعدةة٬،  تنظيیم بالدد االراافديین في فندقق حيیاةة بعمانن٬، ووهھھھو االذيي أأددخل االديین ااإلسالمي للمنطقة 
من خاللل فيیلم االرسالة. ووقد أأظظهھر االمخرجج عكاززةة االرسولل عليیهھ أأفضل االصالةة وواالسالمم ووهھھھي 

تسحب االتماثيیل ووتهھشمهھا عن بكرةة أأبيیهھا.  
اليیيین من أأبناء ااألمة ااإلسالميیة وواالعربيیة٬، فيیما  كانن برنامج من يیربح االمليیونن٬، قد شغل  االم 

نزلل "ووسيیم االسامر" من االسيیاررةة االكويیتيیة االتي توقفت في منطقة صفواانن على االحدوودد 
االعرااقيیة االكويیتيیة٬، ووإإنتقل إإلى االسيیاررةة االعرااقيیة .. مشت االسيیاررةة االعرااقيیة بدوونن رركابب .. فقط 

لطريیق٬، تلك االتي ددمرهھھھا قصف االقوااتت ووسيیم االسامر مع االسائق .. شاهھھھد رركامم االبيیوتت في اا
ااألمريیكيیة وواالبريیطانيیة .. ددباباتت محترقة على جانبي االطريیق .. إإخترقت االسيیاررةة منطقة 
االزبيیر ووكانن "ووسيیم االسامر" ساكتا ال يیتحدثث ووهھھھو يیشاهھھھد رراايیاتت سوددااء على سطوحح االمناززلل 

ااء ووكانن لما ووكأنهھ موكب حزيین مصورر على شاشة االسيینما٬، ووتذكر يیومم حلت أأيیامم عاشورر
ً وولم يیكن عندهھھھم رراايیة سوددااء يیرفعونهھا فوقق بيیتهھم٬، ففتحت وواالدتهھ صرةة قديیمة  يیزلل صغيیراا
ووأأخرجت ثوبا أأسودداا٬ً، ووغسلتهھ ووقصت منهھ رراايیتيین ووشدتهھما  فوقق قصبتيین وونبتتهھما فوقق 
سطح االداارر.. نظرتت أأمهھ إإلى االراايیتيین ووسمعهھا تقولل بصوتت ووااهھھھن "سامحني يیا أأبا عبد هللا 

حي فدااكك. االعيین بصيیرةة ووااليید قصيیرةة٬، ووذذررفت االدمع ووأأنسابب بيین تجاعيید ووجهھهھا االحسيین رروو
االحنونن .. حاوولل االسائق إإستفزااززهه٬، وولكنهھ بقي صامتا يیتطلع إإلى معالم مديینة االبصرةة االتي 
تغيیرتت. قالل لهھ االسائق .. إإنهھا أأيیامم عاشوررااء االتي إإستشهھد فيیهھا ااإلمامم االحسيین عليیهھ االسالمم.. 

لم يیجب ووسيیم االسامر .. عادد االسائق يیحدثهھ ووهھھھو ال يیجيیب .. تحمي نفسك أأنت بدوونن لحيیة .. 
..  
.. إإخترقت االسيیاررةة ساحة أأمم االبروومم فلم يیتعرفف عليیهھا وومشت في االطريیق االسريیع .. االنخيیل  

ذذاابالتت ووررؤؤووسس االنخيیل محترقة .. بيیوتت متناثرةة .. ثمة من يیخرجج منهھا وويیمشي بطيیئا .. 
ااتت االسوددااء يیدخلن االبيیوتت االمتناثرةة أأوو يیخرجن منهھا. مرتت نسوةة بالمالبس االسوددااء وواالعباء

االسيیاررةة على مضيیف شيیخ االعشيیرةة. بداا االقصب قديیما ووثمة رراايیة سوددااء معلقة فوقق االمضافة 
ووكتب عليیهھا "يیا حسيین" ..   

من  انن ااألسودد٬، وويیمتزجج بدخانن ثانن آآتتٍ الحت "ددووغة االطابوكك" من بعيید٬، يیخرجج منهھا االدخ
قفت االسيیاررةة قربب "االدووغة"  ووثمة شخص كهھل يیدلق االنفط ااألسودد في االسماء االملوثة .. تو

جوفف االدووغة كي يیشويي االطيین في بطنهھا .. نزلل "ووسيیم االسامر" من االسيیاررةة ووهھھھو يیحمل 
كيیس االنايیلونن ووبدااخلهھ عباءةة االصوفف االسوددااء .. إإلتفت االرجل نحو االقاددمم .. ووسيیم ظظنهھ أأباهه 



. وولم يیعانقهھ إإذذ شك في مالمحهھ .. أألست حسيین ووقد تغيیرتت مالمحهھ .. سالمم ووعليیكم أأبي .
االسامر .. كال حسيین االسامر أأظظنهھ وواالدكك .. لقد توفى منذ عامم تقريیبا .. مرضض غريیب ددهھھھمهھ 
في االرئتيین ال أأحد يیدرريي٬، رربما من االنفط ااألسودد االذيي يیدلقهھ في جوفف "ددووغة االطابوكك" أأمم 

إإذذاا كنت إإبن  االمتوفى.. االبقاء في من ااألسلحة ااألمريیكيیة االتي ررمت بالمبيیدااتت في ووططننا .. 
حيیاتك .. أأعطى ووسيیم االسامر كيیس االنايیلونن للرجل  .. فتحهھ ووووجد فيیهھ عباءةة سوددااء ررقيیقة .. 
لم يینبس االرجل بكلمة ووكذاا ووسيیم االسامر٬، االذيي إإستداارر متجهھا نحو االسيیاررةة .. ووقبل أأنن يیصعد 

وكك" ووإإشتعلت االنارر من فيیهھا لمح االرجل ووهھھھو يیدلق االنفط ااألسودد في جوفف "ددووغة االطاب
جوفف االمعمل ووتصاعد االدخانن في سماء االقريیة. قبل أأنن يیصعد ووسيیم االسامر االسيیاررةة٬، شاهھھھد 
االدخانن ووقد حجب قرصص االشمس  .. ووفيیما االسيیاررةة تبتعد عن قريیة االماجديیة وواالراايیاتت االسودد 
سس تحركهھا نسماتت هھھھوااء ساخنة فوقق بيیوتت االقصب ووبيیوتت االطيین ووثمة حركة شبهھ ساكنة للنا

بيین االبيیوتت٬،  سمع من بعيید صوتت ااآلذذاانن ..!  

 

سيینمائي ووكاتبب عررااقي مقيیمم في هھھھوولندداا •  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



االغالفف االخلفي  

 

 

–قاسم حولل  سيینمائي ووكاتب عرااقي مقيیم في هھھھولنداا   

االحضاررااتت  كبررتت ووتالشتت ووأأتتت حضاررااتت غيیررهھھھا ووتالشتت٬، ووغررقتت 
االسامرر في ررؤؤيیتي  ووغمررهھھھا االططووفانن ووحمتهھا االسددوودد ثمم تالشتت٬، ووبقي ووسيیمم

صبيیا وولمم يیكبرر!  

ال أأعررفف كيیفف وومتى مضى بي االززمنن٬، ووكيیفف وومتى تجاووززتت االعثررااتت 
وواالصخوورر٬، االتي تساقططتت٬، بعدد أأنن إإنفجرر االبرركانن منن تحتت ااألررضض االناتئة٬، 

أأوو منن أأعالي االسماء فتناثررتت االحجاررةة في ططرريیقي٬، ووفشختت جانبا منن 
يیامم٬، تارركة آآثاررهھھھا على جبهھتي وويیدديي٬، ووبقيیتت أأعالجهھا حتى شفيیتت بمرروورر ااأل

ساعدديي ووجبهھتي ووررووحي. نسيیتت أأحددااثا جساما٬، وولكنني لمم أأنسس ووجهھ  صبي 
في االثامنة عشررةة منن عمررهه .. ترركتهھ٬، أأوو ترركني٬، فلقدد إإفتررقنا في االعامم 

ووكانن عمررهه ثمانيیة عشرر عاما ..! 1969  

إإني لوو شاهھھھددتهھ االيیوومم ووبعدد نصفف قررنن منن االززمانن٬، لعررفتهھ٬، إإذذ لما يیززلل في 
االعمرر .. وولمم يیكبرر!ذذلكك   

 



 

  


