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العدد 2448 :

(الحمنان) و(الصابون)
ِ
وتراكم الديون

(الحمن���ان) ه���و ن���وع من
الحش���رات الت���ي تعي���ش
كطفيليات على أجسام الطيور
الداجنه  ,وقد تنتقل الى البشر
إن كان مثل المرحوم (خلف)
تش���اركه الدجاج���ه كوخ���ه
حي���ن (تك���رك) ...فقد قض
مضجعه ه���ذا الضيف الثقيل
(المق���رف)  ,وحين ش���كى
مم���ا عاناه لبع���ض معارفه
نصح���ه أحدهم بأس���تخدام
(الصابون) للتخلص من آثار
(الحمن���ان) كم���ا (تخلصنا)
نحن ف���ي العراق م���ن آثار
الدكتاتوري���ه (بأألنتخابات)
 ...قص���د المس���كين دكان
القري���ه لصاحبه(أبو عزيز)
 ,وبعد أن س���خر الرجل من
طلب���ه غي���ر المعت���اد ناوله
(قطعة الصابون) مطالبا أياه
بثمنه���ا البال���غ ( )25فلس
عدا ونقدا  ,لك���ن (الزبون)
إعتذر ع���ن تس���ديد المبلغ
لعدم توفر (السيوله) كما هو
حال (خزينة) العراق اليوم ,
عندذاك قال له البائع  :سوف
أُسجلها بصفحه خاصه على
أن أض���ع ( )0عل���ى يمين
الرقم عند كل موس���م حصاد
ال تس���دد في���ه مابذمت���ك !!
 ,واف���ق (خل���ف) على ذلك
الشرط الخبيث وهو اليعرف
مايبيته له (أبو عزيز)  ,وبعد
إستخدامه (للصابونه) زادت
أسراب الضيوف الوافده على
جسمه من (الحمنان) وحين
ش���كى وضعه الجدي���د قيل
له إن نظافة جس���مه جعلته
مرغ���وب أكثر م���ن ذي قبل
بعد زوال (طبقات أألوساخ)

المتنراكمه فوق جلده  ,وفي
نهاية الموس���م ذهب ليسدد
(تاج���ر القريه) عم���ا بذمته
من أس���عار الس���لع (الشاي
 ,الس���كر ,التب���غ) ولم يذكر
(الصابونه) ولغاية خبيثه لم
يَ
ُذكِ���ره (أبو عزيز)  ,ومرت
ثالث مواس���م و(خلف) في
غفلته والش���رط (الجزائي)
يفع���ل فعله  ,حينه���ا طالبه
التاجر ب( )25دينار  ,فثارت
ثائرته لضخامة المطلب الذي
يس���اوي مجموع مايستهلكه
من السلع أألساسيه لخمسة

لعبة اإلستثمار
حميد حران السعيدي

سنوات  ,ضاقت عليه أألرض
بما وس���عت كما تضيق على
فق���راء العراق الي���وم  ,فكر
بمواجه���ة (العارف���ة) وهو
(قاضي القري���ه) لكن بعض
معارفه منعوه ألن (العارفه)
قد خطب (إبن���ة أبو عزيز)
ألبن���ه ونصح���ه آخ���ر بعدم
تقديم شكوى لمخفر الشرطه
ك���ون (عزي���ز) ش���رطي
بالمخفر واليمكن أن يس���كت
عن ش���كوى ُتقدم ضد والده
 ,وبوس���اطة م���ن (ش���يخ)
العشيره دخل على الخط أحد

تجار الحبوب المتواجدين في
القرية آنذاك وتعهد بتخليص
المدين من سطوة الدائن بدفع
مابذمته كامال على أن يسدده
المبلغ في المواس���م القادمه
على طريقة تج���ار الحبوب
آن���ذاك (أألخض���ر) وبه���ذا
أنقذ المس���كين بطريقة التقل
وحش���ية ع���ن (الصابونه)
كما تفع���ل العديد من البنوك
الدولي���ه أألن ألنق���اذ خزينة
الع���راق من أألف�ل�اس الذي
تعانيه بس���بب (أألنتخابات)
وما كان يدفعه (مرش���حو)

صار الفيس قطيعة رحم
الفيس بوك له كذلك سلبيات صحيح
أن����ه وس����يلة تع����ارف و لكن حتى
ً
فمثال
التعارف قد يكون فيه مصالح
أحده����م يضع صورته الش����خصية
يحصد ملي����ون إعج����اب و مليون
تعليق ما شاء اهلل !! لكن أليس هذا
األمر رغم أنه جميل بعض الش����يء
إال أنه سطحي .
ليس له����ذا خلقنا  .ليس لهذا تعلمنا
و نقرأ و نكتب لنضع مجرد صورة
ش����خصية أو صورة قطة أو كلب و
نأتي بالتعليقات  .بصراحة أستغرب
و لم����اذا كل ه����ذا االهتم����ام ؟؟ هل
بالفعل الرجل وسيم أو المرأة جميلة

؟ و حت����ى لو كانا فاألمر يبقى كذلك
سطحي .
و هناك من يأخذ كالم الغير و ينسبه
لنفس����ه س����رقة كما يقولون عيني
عينك جرأة في األداء .
الفي����س جعلنا نظن كثيرين أصبحوا
أدب����اء و مفكرين و لك����ن بعضهم
اعت����رف أنه ليس كذلك و لكنه يقرأ
بعض المواقع و ينسخ و يلصق  .و
الحظت و هذا عدد قليل يكتبون بعد
الكالم منقول يعني ليسوا من قاموا
بهذا الفعل المنش����ور و هذا األفضل
و ما تدعو إليه قوانين حقوق الفكر
من المحافظة على حقوق فكر الغير

و عدم نسبه إليهم .
هن����اك م����ن يكتب عن الدي����ن و ما
أكثره����م ! و هذا جيد من يس����تطيع
أن يعترض على كالم اهلل عز شأنه
س����بحانه و تعالى و لكن هل بالفعل
ما يعرضونه على صفحاتهم هو ما
يشعرون به ؟؟
يعني هل ه����م ملتزمي����ن بالدين و
يحافظ����ون على أوامر الش����رع و
الش����ريعة؟ فلو كان كل هذا الكم من
أصحاب الفيس بوك الذين يتحدثون
عن اهلل ه����م بالفعل أتباع اهلل فلماذا
مازال����ت الق����دس غير مح����ررة و
س����ورية يموت شعبها ؟؟ أم هم من

معشوقتي بين الضلوع
اري����د ان اكون اناني����ا هذا اليوم
 ،فق����د تذك����رت ذل����ك المهاجر
العراق����ي الى كن����دا قبل اكثر من
30س����نة،عاش هناك وفي نفسه
حني����ن ال����ى معش����وقته بغداد.
طوى ش����وقه سنين طويلة وكان
همه اال يترك فرصة لنفس����ه ان
تصفن م����ع نفس����ها وتتذكر تلك
المعشوقة،اش����تغل ف����ي معظ����م
المهن التي يراها دون مس����تواه
من اجل اال يدع ذلك الحنين يطل
برأسه عليه.
صحيح انه يبك����ي مرات ومرات
خصوصا في ليالي البرد القاسية
حي����ن يضم س����اقيه ال����ى صدره
ويلتحف كاتم����ا غصات يعج بها
بلعومه.وكانت س����لواه الوحيدة
التوس����ل الى بغداد بان تأتي اليه
وترفرف فوقه بجناحين ابيضين
م����ادة له ريش����ة من ريش����اتها
لتمس����ح عن عين����ه دمعة ومن
حاجبيه قطرات ندى بيضاء.
تذكرته االن حين صحا ذات يوم

من ايام االس����بوع الماضي ليعلن
بان شوقه الى معشوقته بلغ حد
الطغيان ولم يع����د يتحمل المزيد
فقرر ان يشد الرحال اليها وياليته
لم يفعل ذلك.
واقلع����ت ب����ه الطائرة،تخيلت����ه
طف��ل�ا يرى امه بع����د غياب عنه
س����اعات،تخيلته ولدا اهداه جده
طائرة ورقية،تخيلته شابا ينتظر
حبيبته عن����د كراج عالوي الحلة
في اول لقاء له معها.
ال ادري بم����اذا كان يفك����ر وهو
يمع����ن النظر في غيوم الس����ماء
وهي تتدحرج امامه كفتاة لعوب
تغيب عن����ه مرة ثم تظهر له مرة
اخ����رى في كتلة بيض����اء وكأنها
تس����ابق الطائرة التي يس����تقلها
االن.
تخيلته وهو يسأل احد المضيفين
عن وق����ت الوص����ول متمنيا ان
يك����ذب علي����ه ليقرب ل����ه الزمن
ويغم����ض عينيه ولكن س����رعان
مايفتحهما ليسأل المضيف:
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كم بق����ي من الوق����ت لنصل الى
مطار بغداد؟ وه����ل هذه الغيمات
ستطاردنا الى هناك؟قل لي بربك
مت����ى رأيت بغداد آخر مرة؟ وهل
مازال الح����اج زبالة يبيع عصير
العنب في شارع الرشيد؟ يقال انه
فتح فرعا جديدا في اول ش����ارع
ابو نؤاس سماه عصير «الحاج
زبالة الثاني»؟.
اتعرف ياصاحبي انت الذي تقضي
اكثر من نصف عمرك محلقا في
الفضاء ان عدد بارات شارع ابو
نؤاس بعدد ايام،مرة حس����بناها
انا وثلة من المجانين في س����نة
ما حيث بدأنا يمين����ا ب»كازينو
الحمراء» يمينا وبار آسيا يسارا
وحين وصلنا الى الجسر المعلق
كان العدد ال����ذي وصلنا اليه هو
 359كازينو وبار وكان البد ان
نعث����ر على الكازين����و التي تكمل
عدد ايام السنة ووجدناها تحتل
زاوية في نهاية شارع ابو نؤاس
ليس من السهولة رؤيتها اال من

الكت���ل النافذه م���ن ميزانية
البلد لضمان تجديد (واليتهم)
وحمدا هلل إن تراكمات س���عر
(قاتل���ة الحمنان) إس���تمرت
لثالث سنوات فقط  ,ولو ُق ِد َر
للتاجر أن يس���تمر بسكوته
لثمان س���نين لكانت الطامة
أكب���ر  ,وال يعل���م إال اهلل بما
كان س���يحصل ل(خلف) لو
كانت المده إثنتا عشرة سنه
كما طالب البعض في عراق
اليوم .
حين س���ؤل (أبو عزيز) عن
سر قسوته على ذلك الرجل
المُع���دم أجاب ( :ردت أتوبه
من الصاب���ون هو جلد خلف
م���ال صاب���ون ؟)  ....فهل
يريد والة أمرنا من ساس���ة
الصدف���ه أن (يتوبون���ا من
أألنتخابات) ؟ هل نسي تاجر
القريه إنه ل���م يُصبح تاجرا
لوال( ضحيته) وأمثاله لينتقم
منهم بع���د أن كس���ب منهم
ماكس���ب ؟ هل نس���ي (والة
أمرن���ا) إن أألنتخابات التي
كانت سبب وصولهم وتكرار
وجوهه���م الكالحه على بلدنا
لكي يحولوها الى سبب لنهب
خزينة البالد وتبديد ثرواتها
وضياع فرص العيش الكريم
على من أوصلهم الى مراكز
الص���داره ؟ أن ماص���رح به
رئيس مجلس الوزراء بهذا
الخصوص اليختل���ف كثيرا
عن فع���ل (أب���و عزيز) مع
خلف الذي م���ات وفي ذمته
من س���عر (الصابونه) مالم
يُخلص أبناءه من تراكماته .

كتبت عائدة حسنين
ه����ؤالء الذين يتحدث����ون عن الدين
بألسنتهم كبعض األحزاب المتطرفة
الت����ي تعتدي على كرامة الش����عوب
باس����م الدين أي الدين عندهم كالم
نظ����ري يتحدث����ون عنه ش����فاهة ال
تطبيق����اً  .ال أعيب عل����ى أحد و ال
أته����م أحداً و لكن أكت����ب هذا ألنني
حريصة على وطني و أمتي و ديني
و حريصة عليكم .
يارب نستخدم التكنولوجيا ووسائل
االتصال بالخير فاآلن ظهرت أمور
جديدة على الفيس أقصد تكون على
صفحت����ك متابع و مبس����وط يضيء
أحد األصدقاء يري����د المحادثة كنت
ً
مشغوال رفضت الوقت متأخر يصبح
هناك خصومة .لماذا الخصومة شعر
األخ أو األخت بإهانة فيسبوكبىة .
ط����رد أو طردت من بيتك ( صفحتك
صارت بيتك ) .
و بعدها خذ على رأس����ك تلميحات
كل شيء يكتبه في صفحته ضدك و
لكونه صديق أو لكونها صديقة ترى
الحرب الفيسبوكية المستعرة ضدك
 .ال أمزح الكل أصبح يعاني من هذا
الكالم و لو فك����رت تمنع أو تحذف
الصداقة إذا قريبك صارت المسألة
قطيع����ة رح����م و اهلل مهزلة إذا أنت
أردت أن تتف����رغ و تكت����ب كم كلمة
على صفحتك كل هذه المعارك و كل
هذه الحساسية بال منه الفيس و بال
منه االنترنت اهلل يحفظنا و يهدينا و
يصلحنا يارب !! .

أبت���دأُ مقال���ي بقص��� ٍة أجهل
عصر من عصور
صاحبها :في
ٍ
المجتمع البشري ،ذهب يهودي
إلى قري���ة نائية ،عارضا على
س���كانها شراء كل حمار لديهم
بـ ،-$-10فباع قسم كبير منهم
حميرهم ،بعدها رفع اليهودي
الس���عر إل���ى -$-15للحمار
الواحد ،فباع آخرون حميرهم،
فرف���ع اليهودي س���عر الحمار
إلى ،-$-30فباع باقي س���كان
القرية حميره���م ،حتى لم يبق
في القرية حماراً !
عندها قال اليهودي لهم:
أن���ا مس���تعد لش���راء الحمار
الواحد بسعر ،-$-50ثم ذهب
إلى إس���تراحته ،ليقضي إجازة
نهاي���ة األس���بوع ،حينها زاد
الطل���ب على الحمي���ر ،وبحث
الن���اس عن الحمير في قريتهم
والقرى المجاورة ،فلم يجدوا!
ف���ي ه���ذا التوقي���ت ،أرس���ل

اليهودي مساعده إلى القرية،
وعرض على أهلها أن يبيعهم
حميرهم ،التي إش���تراها منهم
ب���ـ -$-40للحم���ار الواح���د.
فق���رروا جميع���اً الش���راء،
حت���ى يعيدوا بي���ع تلك الحمير
لليهودي ،الذي عرض الشراء
منهم بـ -$-50للحمار ،لدرجة
أنه���م دفع���وا كل مدخراتهم،
بل وإس���تدانوا جميعاً من بنك
القرية ،حتى أن البنك قد أخرج
كل الس���يولة اإلحتياطية لديه،
كل ه���ذا فعلوه عل���ى أمل أن
يحققوا مكسبا سريعا !!
ولكن لألس���ف ،بعد أن اشتروا
حميرهم بسعر  -$-40للحمار،
لم ي���روا التاجر اليهودي الذي
عرض الشراء بـ ،-$-50وال
مساعده الذي باع لهم.
في األس���بوع التال���ي ،أصبح
أه���ل القري���ة عاجزي���ن ،عن
س���داد ديونهم المستحقة للبنك

ُ
األفكار أم الكباب ؟
ُ
فرحت َ
ألن شاباً في مُق َت ِبل العُمر
 ،م���ن أهالي العُمادِية  ،إس���مه
سارع
« صالح اإلدريس���ي « َ ،
وس���َلم علي ً
قائال :
لللحاق بي ّ ،
هل ستتمشى إلى سوالف ؟ ُ
قلت
ل ُه َ :نعِ���م َ .
قال  :اُريد اإلنضمام
إليك  ،لنتح���دث في الطريق ؟ .
ينتظر إجابَتي  ،بل بدأ يتمشى
ولم ِ
رحبت على َ
ُ
الفور ( على
جنبي .
إس���تأت ً
ُ
قليال ألن ُه لم
الرغم إنني
َ
يُخاطبني ب « دكتور أو إستاذ أو
حتى خال ! « بل بإسمي ال ُمجَّرد
فق���ط ) .وحي���ث ان البعثيين ،
كانوا يُحذ َ
ِرون الناس وال س���يما
ُ
والطالب  ،م���ن م َ
َغبة
الش���باب
مُخالطة الش���يوعيين ،

حيدر حسين سويري

ويُحاس���بون م ْ
اليلت���زم بذلك
َن
ِ
 .وكان ص�ل�اح في المتوس���طة
ُ
وكنت
ويبلغ السادس���ة عش���ر .
ُ
أعرف والد ُه وبعضاً من إخوان ِه
وأوالد أعمامه  .أما صالح نفسه
ُ
فتى م ّ
ُتهِور ،
،
فكنت أس���مع أن ُه ً
وأن منظم���ة ح���زب البعث  ،قد
إست ْدع ْت ُه عدة مرات  .البعث َ ،
كان
والربط
الحل
حزب ُسلطة وبيده َ
َ
َ ..
فكان يس���تخدم سياسة العَصا
ً
ّ
فمرة ي ّ
ويتوعد ،
ُهِدد
والجزرة ..
ومرًة يُغري وي ّ
ُقِدم اإلمتيازات .
ّ
ومن الطبيعي  ،فأن ُه َ
كان يحصل
عل���ى تأييد العديد من الناس وال
س���يما الش���باب العديم التجربة
والخب���رة  .أي ِبعب���ار ٍة اُخرى ،
َ
كان يمتلك األدوات

ال���ذي أفلس ،وأصب���ح لديهم
حميراً ال تس���اوي حتى خمس
قيم���ة الديون ،فلو حجز عليها
البن���ك مقابل ديونه���م ،فإنها
ال قيم���ة لها عن���د البنك ،وإن
تركها لهم أفل���س تماماً ،ولن
يسدده أحد! بمعنى آخر أصبح
على أه���ل القرية ديون ،وفيها
حمي���ر كثي���رة ال قيم���ة لها!
ضاعت القرية ،وأفلس البنك،
وإنقلب الحال بالرغم من وجود
الحمير ،وأصبح م���ال القرية
والبنك بكامله في جيب التاجر
اليهودي ،وأصبحوا ال يجدون
قوت يومهم! إرتفع سعر النفط
إل���ىَّ ،-$-150
فوقع(الغمان:
مخت���ار العص���ر وحكومت���ه)
عق���ود التراخيص بقيمة -30
3+27(-$مصاري���ف عل���ى
رواية الجلبي) للبرميل الواحد،
ولو حس���بنا النس���بة المئوية
لوجدناه���ا ،%20وس���ؤالي:

لم���اذا ل���م يكتبوا النس���بة في
العقد ال القيمة!؟ فعندما وصل
س���عر البرميل إلى -$-30كنا
سندفع -$-6فقط! ما هي نسبة
ذكائكم؟ إن أبس���ط تهمة تقدم
للذين وقعوا عقود التراخيص،
هي خيانة الوطن وتبذير المال
الع���ام! والقان���ون ال يحم���ي
المغفلين!
بقي شئ...
إرتفع سعر كل شئ ،ولم يرتفع
العائ���د على الن���اس ،وعندما
إنخفض س���عر برمي���ل النفط،
لم تنخفض األس���عار! لماذا!؟
أتوق���ع أن الج���واب نجده عند
حفيد التاجر اليهودي!

امين يونس

الالزم���ة  ،لكس���ب األعض���اء
الجدد يومياً  .بينما الش���يوعيين
ُ
 ،ولكي يكس���بوا فرداً جديداً الى
التنظيم َ ،
كان عليه���م إقناع ُه ،
وشرح سياس���ة الحزب بصور ٍة
مُبس���طة ومفهومة  ،وفوق ذلك
اليُؤملون ُه بالكس���ب الش���خصي
او اإلمتي���ازات  ،بل بالعَكس من
ُناضل في
ذلك  ،يطلبون من ُه أن ي ِ
ُقابل
م
صف���وف الحزب بدون أي ِ
 ..ب���ل و َت ّوُق���ع المضايقات من
السلط ِة أيضاً .
ً
ُ
ُ
إعتقدت إنه���ا فرصة طيبة  ،أن
أكسب شاباً مُتحمِساً مثل صالح
َ
 ..السيما وأنني منذ قدومي إلى
ُ
أش���هر  ،لم أنجح
العُمادية  ،منذ
أحد ! .
في كسب َ
َس���ألَني ص�ل�اح
عش���رات األسئلة
ُ
وكن���ت اُجيب���ه
،
بتأني وبساطة َقدر
إستطاعتي  ..وصلنا
سوالف وجلسنا في
اح���د الكازينوهات ،
ُ
وشربت بيرة وشرب
ه���و بيبس���ي  ،ولم
ُ
طلبت
يُمانِ���ع حي���ن
الكباب لكِلَينا  ..سألَني
عن أفكار الشيوعيين
 ،وهل حقاً ُه���م َك َفرة
وه���ل أخالقهم س���يئة
ويُمارسون الجنس مع
أقرباءه���م ؟ !ُ ..
قلت ل ُه

 :ه���ل ان إبن عم���ك « َ
برهم «
َصر  ،كافِر وس���ئ
الضعي���ف الب َ
تعرف
كما
شيوعي
األخالق ؟ هو
ُ
ً
يرد .
ولم
خجال
!  .إحمَّر
ُ
تكرر س���يرنا أنا وصالح  ،عدة
َ
مرات الى سوالف أو بالعكس ..
َ
وفي أحد األيام من صيف 1976
 ،وأثن���اء عو َدتِنا الى العُمادية ،
َ
إس���توقفني وقال بنبرته الجافة
الحادة  :إس���مَع  ..اُريد
ونظرته ّ
أعترف لك  ،بأن دائرة األمن
أن
ِ
ْ
أتع���اون معها ..
لم
إذا
ن���ي
ت
َّدد
ه
ِ
و ّكلَفتن���ي أن أتخالَ َط َ
معك وأكتب
تقاري���ر عنك  .لك���ن بعد تعُّرفي
عليك جيداً  ..لن أفعل ذلك  .ولن
الحقراء مَهما
أتعامَل م���ع أولئك ُ
فعلوا ! .
بعدها بس���نوات قليل���ة  ،أي في
ُ
س���معت
بداي���ة الثمانيني���ات ،
أن ص�ل�اح اإلدريس���ي  ،إلتحق
باألنصار الشيوعيين وأصبح من
أشجع البيشمركة الذين قارعوا
���رح في
النظ���ام الفاش���ي ُ ،
وج ِ
المعارك .
أحدى
ِ
لست مُتأكِداً  ..هل أنني ّ
ُ
أثرُت في
ص�ل�اح  ،بأفكاري وطروحاتي ،
أم أن مفعول الكباب والببس���ي ،
كان هو الس���بب  ،في إنضمام ِه
للشيوعيين ؟! .

محمد الرديني

زبائنها المعتمدين.
ف����ي وقتها ضحكن����ا طويال لهذه
الصدفة الرقمية العجيبة واحتفلنا
في تلك الليلة بالرقص تحت قدمي
تمثال ابو نؤاس وهو يمعن النظر
الى دجلة فيم����ا كان ذيل عبائته

الخلفي يوم����ىء الى المارة كأنه
يعرفهم منذ زمن بعيد.
جاءه المضيف مس����رعا :دقائق
قليل����ة وتحط الطائ����رة في ارض
المطار.اليعرف ماذا ّ
حل بنفس����ه
هل يقوم من كرسيه ليرقص كما

رقص زوربا على س����احل البحر
االس����ود أم ّ
يقبل الركاب القريبين
منه ويحتضن اطفالهم بيديه؟.
ال هذا وال ذاك وال غيره،ليتسمر
في مقع����ده كأي طفل عوقب ألنه
يبكي بدون سبب.

تخيلته ينزل من سلم الطائرة على
مهل ولكنه يمس����ك حاجز السلم
حين يص����ل الى منتصف����ه تاركا
المسافرين الذين خلفه في ذهول
وهم يروه وقد انتصبت قامته ولم
يتحرك للنزول خطوة واحدة بعد
ان لفحته نس����مات لم يجد اعذب
منها حتى ول����و قالوا له ان هذه
النسمات جاءت من الجنة.
كان يرتجف ثمال غير عارف انه
انجز اجراءات الخروج واستقبله
محبيه خ����ارج قاعة الوصول .ال
احد يعرف وال هو نفس����ه سبب
بكائ����ه الصامت ويد معش����وقته
تحتضن����ه وتضمه ال����ى صدرها
ليفوح منها عط����ر المثيل له في
االرض وال في السماء.
بعد س����اعات طويلة ربما امتدت
الى اكثر من يوم استيقظ جسمه
قلي��ل�ا ورأى صديق طفولته يقف
عند رأسه مبتسما،حضنه وبكى
طويال ولم يستطع حتى ان يقول
هل حقا ي����رى صدي����ق طفولته

امامه.
طلب منه وهو يش����هق ان يرى
س����احة الوثبة اوال فهن����اك نبع
صغير من قلبه نسيه بين شقوق
االسفلت.
وص��ل�ا هناك،وهن����اك كان النبع
الصغير قد ظه����ر متبخترا امامه
،رك����ض نحوه ،احس س����اعتها
انه عاد ش����ابا كما كان يس����ابق
الس����يارات المارة امامه ،لم تبق
اال مسافة قصيرة ويصل الى نبعه
ولم يكن يعلم ان الش����يطان كان
يحول بينه وبين ينبوعه،وسرعان
ماتطاي����رت اوصال جس����مه مع
اجس����ام آخرين كان����وا يركضون
ايضا الى ينابيعهم.
آخر ماسمعه:ان الشيطان وضع
سيارة مفخخة هناك حتى اليصل
المحبين الى ينابيعهم.

