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يا رب قد حلف األعداء واجتهدوا
بأنني رجل من ساكني النار

هذا البيت متثل به احلجاج عند موته ،فقد
روى الأ�صمعي �أنه ملا مر�ض احلجاج �أرجف
النا�س مبوته ،ف�صعد املنرب وخطب قائال � :إن
طائفة من �أهل ال�شقاق والنفاق نزغ ال�شيطان
بينهم  ،فقالوا :م��ات احل��ج��اج ،فمه؟ فهل
يرجو احلجاج اخلري �إال بعد املوت ؟ والله ما
ي�رسين �أن ال �أموت و�أن يل الدنيا وما فيها وما
ر�أيت الله ر�ضي التخليد �إال لأهون خلقه عليه
�إبلي�س ،قال الله� :إنك من املنظرين«الأعراف
 »14ف�أنظره �إلى يوم الدين ،ولقد دعا الله
العبد ال�صالح فقال :وهب يل ملكا ال ينبغي
لأحد من بعدي«�ص  »35ف�أعطاه الله ذلك �إال
البقاء ،وقد طلب العبد ال�صالح املوت بعد
�أن مت له �أمره فقال :توفني م�سلما و�أحلقني
بال�صاحلني« ،يو�سف »101-وك��ان عمر بن
عبدالعزيز يقول بعد وفاة احلجاج :ما ح�سدت
احلجاج عدو الله على �شيء ح�سدي �إياه على
حبه القر�آن و�إعطائه �أهله عليه ،وقوله حني
ح�رضته الوفاة :اللهم اغفر يل ف ��إن النا�س
يزعمون �أنك ال تفعل ،وملا ح�رضت احلجاج
الوفاة �أن�ش�أ يقول :ي��ارب قد حلف الأع��داء
واجتهدوا ----ب�أنني رجل من �ساكني النار
�أيحلفون على عمياء ويحهم
ما علمهم بعظيم العفو غفار
وزاد بع�ضهم� :إن املوايل �إذا �شابت عبيدهم
يف رقهم عتقوهم عتق �أبرار
و�أنت يا خالقي �أولى بذا كرما
قد �شبت يف الرق فاعتقني من النار
ذكر �أنه ملا مات احلجاج مل يعلم �أحد مبوته
حتى �أ�رشفت جارية فبكت وقالت� :أال �إن مطعم
الطعام ،وميتم الأيتام،ومرمل الن�ساء ومفلق
الهام و�سيد �أهل ال�شام قد مات  ،ثم �أن�ش�أت تقول:
اليوم يرحمنا من كان يبغ�ضنا
واليوم ي�أمننا من كان يخ�شانا
وملا حتقق موت احلجاج قال الرجل ال�صالح
طاو�س اليماين :فقطع دابر القوم الذين ظلموا
واحلمد لله رب العاملني«الأنعام »45وملا ب�رش
احل�سن الب�رصي مبوت احلجاج وكان م�ستخفيا
�سجد لله �شكرا،وقال  :اللهم �أمته ،فاذهب عنا
�سنته ،وبكى �إبراهبم النخعي فرحا مبوت
احلجاج ،تويف احلجاج يف ليلة �سبع وع�رشين
من رم�ضان �سنةخم�س وت�سعني يف خالفة الوليد
بن عبدامللك،وعمره خم�س وخم�سون ،اما
الأبيات التي متثل بها احلجاج عند املوت فكثري
من النا�س يظن انها للحجاج وهذا وهم ف�صاحب
الأبيات هو عبيد بن ايوب العنربي التميمي،
وفيها يقول :يارب قد حلف الأعداء واجتهدوا
�أميانهم �أنني من �ساكني النار
�أيحلفون على عمياء وبحهم
ما علمهم بعظيم العفو غفار
�إين لأرجو من الرحمن مغفرة
ومنة من قوام الدين جبار
�أنا الغالم عتيق الله مبتهل
بتوبة بعد �إحالء و�إمرار
خليت بابات جهل كنت �أتبعها
كما يودع �سفر عر�صة الدار
وعبيد هذا كان �صعلوكا ل�صا �أهدر دمه ال�سلطان
فهرب الى الفيايف البعيدة ،وال يعرف له تاريخ
مولد وال وفاة اال انه من �شعراء الدولة الأموية
ووا�ضح من ابياته التي ذكرتها انه تاب واناب.
ودمتم �ساملني.

انت�رشت يف الآون��ة الأخ�يرة تقنية بلوك ت�شني
 ،Blockchainيف العديد من القطاعات ال�صناعية
واالقت�صادية وهي �أ�سلوب جديد لتنظيم البيانات
تعمل على هيئة نظام �سجل �إلكرتوين ملعاجلة
ال�صفقات وتدوينها مبا يتيح لكل الأطراف تتبع
املعلومات عرب �شبكة �آمنة ال ت�ستدعي التحقق
من طرف ثالث ،وت�ساعد على احلفاظ على قوائم
مقاومة للتالعب يف �سجالت البيانات املتنامية
با�ستمرار.
وتختلف ه��ذه التقنية احل��دي��ث��ة ع��ن الأنظمة
التجارة التقليدية ب�أنها تتيح تبادال �آمنا للمواد
الق ّيمة كالأموال �أو الأ�سهم �أو حقوق الو�صول الى
البيانات،بدون احلاجة لو�سيط �أو نظام ت�سجيل
مركزي ملتابعة حركة التبادل ،بل تقوم كل
اجلهات بالتعامل مبا�رشة مع بع�ضها البع�ض.
وقد طور بنك ات�ش ا�س بي �سي العمليات املالية
بالبنك من خالل ا�ستخدام تقنية بلوك ت�شني،
كذلك �أكد بنك  R3يف �سنغافورة �أنه يعمل لتطوير
�إجراءات كتب االعتمادات Documentary Letter
 ،of Creditوهي �أكرث الو�سائل ا�ستخدام ًا لتقلي�ص
املخاطر بني امل�ستوردين واملوردين ،وبالرغم
من التحذيرات من قبل بع�ض املخت�صني ب�إمكانية

شهادة لمن يهمه األمر

التالعب �أو عدم الأم��ان والثقة الكاملة يف هذه
التقنية اجلديدة �إال �أنه من املتوقع �أن يتجه العديد
من البنوك الكبرية بطرح منتجاتها امل�رصفية
والتمويلية با�ستخدام تقنية البلوك ت�ش ني kbloc
 chainخالل ال�سنوات القليلة املقبلة.
وال�����س��ؤال ال��ذي يطرح نف�سه هل �ستجد تقنية
البلوك ت�شني  Blockchainطريقها يف جمال
املال والأعمال الكويتي؟! وما دور البنك املركزي
الكويتي؟ وكيف �ستتعامل البنوك الكويتية مع
تقنية البلوك ت�شني  Blockchainم�ستقب ًال وما
هي �آثارها على ا�ستعمال العملة الورقية والأعمال
التمويلية وامل�رصفية؟! وهل لدينا البنية التحتية
والتقنية واملعرفة العلمية الكافية بتقنية
البلوك ت�شني Blockchain؟ وهل �ستكون هذه
التكنولوجيا اجلديدة حمل ثقة باملجتمع الكويتي
ويتم تقبلها يف جمال العمل امل�رصيف وبني مفردات
املجتمع الكويتي؟ وهل �ستكون تقنية البلوك ت�شني
 Blockchainهي الو�سيلة امل�ستقبلية يف الق�ضاء
على الر�شوة والف�ساد والتحويالت املليونية
بالتايل يكون لدينا قطاع بنكي وم�ؤ�س�سات مالية
وا�ستثمارية �شفافة؟
ودمتم �ساملني.

واالستبدال «»3-1

يف جميع املعامالت املالية يف العمل
العام والعمل اخلا�ص يكون هناك
اوراق ر�سمية تنظم العمل ومنها ما
ي�سمى «�شهادة ملن يهمه االمر» ,وهي
�شهادة تكون عليها جميع ما يتعلق
ب�أي معاملة مالية �أو غريها ويكون
فيها جميع التفا�صيل فيما يتعلق
باملعامالت املالية �أو غريها.
امل��واط��ن ي�ستغرب م��ا ي��ح��دث يف
الت�أمينات االجتماعية عند طلب
���ش��ه��ادة مل��ن يهمه الأم����ر تو�ضح
جميع التفا�صيل اخلا�صة مبعاملة
املتقاعد من الراتب ال�شهري وقيمة
اال�ستبدال وقيمة الفوائد التي اخذت
على رات��ب اال�ستبدال ومتتنع عن
اع��ط��اء املتقاعدين ه��ذه ال�شهادة
املالية املهمة،ليعرف املتقاعد
ما له وم��ا عليه من التزام ،ملاذا
ال تعطي الت�أمينات املتقاعد هذه
ال�شهادة املف�صلة؟ال�س�ؤال املهم :هل
الت�أمينات ال تريد ان يعرف املتقاعد
قيمة الفائدة التي اخذت على قر�ض
اال�ستبدال؟ امل��واط��ن يف ح�يرة من
�أمره ،املواطن ال يعرف قيمة الفائدة
التي اخ��ذت على قر�ض اال�ستبدال،
اين دور اع�ضاء جمل�س االم��ة وحل
م�شكلة فوائد اال�ستبدال؟ من دور
االنعقاد الفائت قامت اللجنة املالية
ب��ال�برمل��ان مبناق�شة االق�تراح��ات
ب��ق��وان�ين اخل��ا���ص��ة بتعديل بع�ض
�أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية
وذلك حول مو�ضوعي التقاعد املبكر
وتخفي�ض فوائد قرو�ض اال�ستبدال على
الراتب التقاعدي ،كما �ستناق�ش قرار
الت�أمينات االجتماعية ب�أخذ فوائد على
قرو�ض املواطنني املتقاعدين ,بعد
هذه اخلدمة الطويلة بالعمل احلكومي
يعترب غري معقول وغري حممود وغري
منطقي ،لقد انتهى دور االنعقاد الثاين
ومل ن�سمع عن مو�ضوع فوائد القرو�ض
وحل هذه امل�شكلة ،وال�س�ؤال هنا:
هل هكذا يكافئ املجل�س واحلكومة
املواطنني بعد اخلدمة التي ا�ستمرت
�سنوات طويلة ت�صل �إلى � 30سنة ،لقد
خرجت ق��رارات للت�أمينات بع�ضها
ممتاز وبع�ضها يحتاج �إع��ادة نظر،
ومنها ما ي�سمى بالفوائد العالية,
اال�ستبدال ،وهو اجراء غريب وعجيب
يعني بعد خدمة املواطن الطويلة
ل��ل��وط��ن وق��ي��ام��ه ب��واج��ب��ه يتقدم
للتقاعد لريتاح بعد العناء الطويل
املمتد الى ثالثني �سنة و�أكرث يتقدم
بطلب التقاعد ،وعند قيام املواطن
بالتقاعد يخ�صم من راتبه جميع
البدالت والزيادات وينزل راتبه الى
الن�صف وذلك قبل و�صول كتابه الى
الت�أمينات.
يتبع

تناقضات

هبة اهلل الذهبي

كيف تفكر بشكل إنسان؟

املفارقة ب�سيطة �أن تكون نبي ًا فذلك م�ستحيل،
�أن تكون �إن�سان ًا فذلك م�ستحيل �أكرث يف االعتقاد،
لكن �أن تتخذ �شكل الإن�سان يف تفكريك فممكن،
ولكن بعناء �شديد فلنذهب للبداية وللنهاية
نحن نفتقد لهذا التفكري النقي ال�صايف ال�صادق
الوا�ضح.
كلنا معذبون ون�ستطيع �أن نفعل �أي �شيء ،ولكن
ما ذكرته �صعب املنال ،يف كل خطوة نكذب
وتت�صادم حقائقنا مع واقعنا فن�شوه ال�صورة
الإن�سانية لنا؛ لأننا يف الأ�صل نتلقى �أي�ض ًا �صورة
م�شوهة من غرينا.
م��راي��ا ...وانعكا�ساتها ،متى نك�رس املرايا
وال ننظر لغرينا ي�سلبوننا طاقاتنا الإيجابية
ويلقون بطاقاتهم ال�سليبة علينا فنعود �إلى
بيوتنا بال قوى روحية �أو ج�سدية ،لنعيد الكرة
كل يوم.
متى ال ن�سمح مل�صا�صي دماء �أرواحنا من حولنا
�أن يرتادوا �أفكارنا ويعي�شوا فيها لي�سلبونا
الب�صرية والب�رص فن�سقط رويد ًا رويد ًا وي�صعدون
على �أكتافنا بنجاحاتهم.
لكي نفكر ب�شكل �إن�سان علينا �أن نتحلى بال�صدق
ال بال�شجاعة ،و�أن نربط �أنف�سنا ب�أ�شخا�ص ذوي
طاقات �إيجابية لت�شع احلياة من حولنا كالنور
وتدخل ظالم القلوب ،ولكي نفكر ب�إن�سانية
مطلقة يلزمنا كثري ًا من احلب والعطاء لنتعلمه،

والت�سامح يف عقولنا وم�صائرنا ،فكل خطوة
فينا ترفع من �ش�أننا �أو تهملنا ،و�إما �أن نكون �أو
ال نكون ،مل ي�سبقنا �أحد لهذه املقولة فهي يف
كينونتنا منذ الأزل وال ي�صح �إال ال�صحيح الإن�سان
احلق الذي يتغلب على الإن�سان الباطل.
يف كل نهاية طريق ،يكفيك من املتاع جعبة
من ال�صدق واملحبة تخطو بها ،وتواجه كل
املذالت وال�صعاب ،وكلمة الف�شل يف قامو�سنا
�إمنا و�ضعت لت�أنيب �ضمائرنا ،فنزداد ف�ش ًال فوق
ف�شل ،وتكون �أ�سباب الف�شل حدود ًا للناظرين من
حولنا اننا �آيلون لل�سقوط ،ف�أهل القمة دا�سوا
على �ضمائرهم التي ال تُ قتل والتي بعد برهة
�ست�ستيقظ وتقتلهم.
عجينة الإن�سان خالية من الأ�شواك ،فنحن ال نزرع
ال�شوك وغالب ًا ما نح�صد ما يزرعه الآخرون،
ولكن ح�صاد القليل من املظلمني ي�ضع الإن�سان
يف كذبة خيالية تنقله ليكون ناق�ص ًا وهو قادر
على الكمال.
حقيقة �أن تفكر ب�شكل �إن�سان يجب �أن حتمل قناعة
�أنك �إن�سان بحق ،و�أنك قادر �أن تحُ دث فرق ًا يف
كل خطواتك ،و�أال حتمل م ��ؤث��رات للآخرين
تعيدك حيث كنت ،ف�أ�سباب النجاح ت�صدر منك
وحدك,و�أن تكون �إن�سان ًا هو �أن متار�س �إن�سانيتك
ب�صمت بال �ضجيج ..حتى ذلك ال�ضجيج الذي
بداخلك.
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زيد شحاتة

مل تعد القوة واحل��روب ،هي اخليار الأف�ضل لفر�ض االرادات،
بني خمتلف القوى عاملية كانت �أو اقليمية ،فقد �صارت هناك
�أدوات �أخرى ،لها فعل م�شابه للحروب ،دون �أن ت�ضطر لدفع ثمن
احلرب مبا حتمله من �آثار كبرية� ،سيا�سية كانت �أو اقت�صادية �أو
انتخابية.
رغم �أن �أمريكا تقليديا كانت ت�ستند لقوتها الع�سكرية املتفوقة،
يف فر�ض ارادتها ور�ؤاها على الدول وال�شعوب الأخرى ،لكن هذا
مل يعد خيارها الأول ،رغم �أنها ما زالت تلوح به كو�سيلة لرتهيب
الآخرين ،بني حني و�آخر خ�صو�صا بعد و�صول ترامب للرئا�سة
فيها ،وميوله االقت�صادية الوا�ضحة ،وتقدمي رغبته بنيل منافع
اقت�صادية ،على ح�صول الواليات املتحدة على مواقع قوة ونفوذ،
ولنا يف ما ح�صل مع دول اخلليج وخ�صو�صا ال�سعودية وقطر ،دليل
وا�ضح ال لب�س فيه.
مع �أن القوة كانت خيارا مغريا لإيران ،خ�صو�صا بعد خروجها
�شبه منت�رصة يف حرب الثماين �سنوات مع �صدام ،باقراره بكل ما
ادعى �أنه حارب من �أجل تغيريه ،بل وحتمل كل تبعات احلرب
باعرتاف �شخ�صي ر�سمي و�ضمن قرار �أممي وافق عليه ،لكن �إيران
توجهت لدبلوما�سية القوة الناعمة ،حيث بد�أت يف احل�صول على
موطئ قدم لنفوذها ،و�صارت قوة اقليمية يح�سب لها �ألف ح�ساب،
ويجب �أن ي�ؤخذ ر�أيها بكل ما يخ�ص املنطقة.
�آثار حكم البعث و�صدام ،خيمت على م�ستقبل العراق ،و�ستظل كذلك
ل�سنوات عدة ،فجعلت ذلك البلد وبعد �أن كان �صاحب خري ال ينفد
كما تذكر ق�ص�ص التاريخ� ،صار مثقال بالديون� ،ضعيف االرادة
ال�سيا�سية ،حمطة ل�رصاعات النفوذ وت�صفية احل�سابات ،بني كبار
الالعبني وحتى �صغارهم ،بل و�صار حمطة لتدريب خمتلف وكاالت
اال�ستخبارات ،عامليها واقليميها.
هذه ال�صورة الرمادية ،وه�شا�شة و�ضعه بعد احتالله ،و�أهمية
العراق ،مبا يحتويه من خريات وموقع ا�سرتاتيجي ،وت�شعب
عالقاته املتداخلة مع جريانه ،وبحكم تاريخه العظيم ،جعله

mishrefeqab@yahoo.com

بنوك المستقبل وتقنية البلوك تشين

تلميحات

لعبة ...يجب أن نجيدها

مشرف عقاب

هدفا مهما ،وحمطة ل�رصاع �أبرز قوتني نفوذا يف املنطقة� ،إيران
و�أمريكا.
كل الدول تبحث عن م�صاحلها �أوال ،فال عواطف يف ال�سيا�سة ،وال
مواقف جمانية متاما ،و�أف�ضل ما يتوقع من مواقف ،هو ما يحقق
م�صالح م�شرتكة ،وبهكذا منطق وم�ستويات خمتلفة من «القباحة»
تختلف م�ستويات تعامل ال��دول ،لكن �ضعف الو�ضع العراقي
وه�شا�شته ،وعدم وجود ارادة حقيقية جلعل العراق ،ميتلك زمام
�أمره� ،أ�ضاع عليه فر�صا عدة لتحقيق م�صاحله ،يف �أي عالقة ممكنة
مع الدول الأخرى.
الفر�صة الذهبية ل�سا�سة العراق �أتت ،عندما خرجوا منت�رصين
ب�شكل وا�ضح من حربهم مع «داع�ش» ،مدعومني بفتوى دينية،
�أتاحت لهم دعما �شعبيا هائال ،وموقفا دوليا م�ساندا ،رغم �أن
بع�ضه كان «ا�ضطرارا» لكنه �أتاح لهم زخما العادة البلد ملوقعه
الطبيعي� ،سيدا لنف�سه ال تابعا �أو دائرا يف فلك �أحد ،ميكنه �أن يقيم
عالقات متوازنة مع كل القوى الكربى ،حتى من كانت حتتله �إلى
وقت قريب ،فهل جنحوا يف ا�ستثمار تلك الفر�صة؟
تظهر �أحيانا بني حني و�آخر ،بوادر مواقف عراقية ،توحي برغبة
بتوحيد املوقف ال�سيا�سي ،خلف م�ؤ�س�سات الدولة ،من خالل دعم
مواقفها يف رف�ض وجود قواعد لقوات �أجنبية ،ورف�ض االمالءات،
وحماولة اقامة عالقة معتدلة مع اجلميع حتى لو كانوا خمتلفني
بينهم ،مع جعل م�صلحة العراق �أوال ،معيارا لكل ذلك.
لي�س �سهال �أن تكون متوازنا يف ظل هذا التجاذب الدويل واالقليمي
العنيف ،فاملنطقة تعج بالأحداث ،لكنه لي�س م�ستحيال �أن يكون
لك موقف معقول ،بني قوتني ك�إيران و�أمريكا ،فال ت�شارك بح�صار
�أمريكا لإيران وال ت�ستعدي �أمريكا ،وحتتفظ بعالقات حتقق م�صلحة
معقولة لبلدك ،مع ف�سحة للآخرين لكي يحققوا م�صاحلهم �أي�ضا.
يف ال�سيا�سة والعالقات الدولية ،ال يوجد ربح تام ،فهذا كالم
عاطفي فارغ ،بل هناك م�صلحة م�شرتكة تعود باملنفعة للطرفني،
ملن يتعلم كيفية اجادة اللعبة.

رثاء

نعلن ا�شتياقنا لكل من رحلوا ،غابوا واندثروا،
من تف�صلنا عنهم �أحالم ،ر�ؤى ،م�شاعر ،وجرعات
زائ��دة من الكربياء�ُ ،س ُحب امل�سافات املمتدة
عمر ًا.
�ألنا �أن ن�شعل فتي ًال يقودنا اليهم؟ فحبال الوقت
املمزقة تقطعت من �شدة النوى الق�رسي الأبكم.
ال يتعلق الأمر بالزمن فح�سب ،ولكن تلك الذاكرة
املح�شوة ب��ب��ارود العمر اجل��اف� ،شارفت على
ال�رصاخ �أمل ًا ،على كل من خرج وترك الأبواب ن�صف
مواربة� ،أم ًال بدروب ذات م�سارين حمتمني ،ولكن
احلياة بحكمتها المتنحنا �سوى درب معبد ب�أحالمنا
البكر تقودنا �إلى �أماكن ظننا �أنها مالذنا وخال�صنا
من هول مامررنا به ومر بنا.
نحن املتهمون بالهروب من واقع �أخرق ،بتذبذب
قدم هنا و�أخرى هناك.
مرتنحٌ ،
ت�ؤملنا تلك الغ�صة العالقة بني �رشفتي �أنفا�سنا،
ت�ضيق اخلناق روي��د ًا روي��د ًا على �صدر احلقيقة،
وتعبث مبجرى الأم��ل ال�سالك �أحيان ًا واملغلق
غالب ًا.
ثمة كثافة ب�رصية لذاكرة ترمقهم من بعيد ،ت�شتاقهم
جميع ًا ،من تركنا على جدران قلوبهم نق�ش ًا من
جتمل �أرواحنا.
حياة ومنحونا ندبة حنني ِّ
ٍ
ما�ض يلقي حتية امل�ساء ،يرفع قبعته
ي�سحقنا
ومي�ضي ،دون �أن يكرتث لأم��ر احرتاقنا بلهيب
الزمن ،كيف يعود دونهم؟ ما قيمة الزمن بال
وجودهم؟
هم من �سيعطي للأيام قيمتها ،حني نح�شو ال�ساعات
والدقائق بكلماتنا امل�شرتكة وهواج�سنا ،بفرحنا
وحزننا ،بدموعنا وابت�ساماتنا امللونة.

�أولئك من تربطنا بهم �صلة الروح ،ورمبا الدم،
من قا�سمونا خبز الذاكرة وملح �شجوننا ،من
الم�ست �أيديهم زج��اج قلوبنا ال�شفاف و�أدرك��وا
معامل الكوارث التي ح َّلت بنا يوم ًا ،و�أ�صبحوا هم
فاجعتنا الكربى عند ُّ
توقد ال�شعور.
ن�شيع رفاتهم ،جثثهم املعنوية ،ن�صلي فوق تراب
ِّ
غيابهم ،ن�ستجدي ح�ضور كلماتهم ،عطر وجودهم،
و�سحر �ضحكاتهم املر�سومة على وجنة العمر.
ن�ستح�رضهم بوجداننا ،ن�ستجدي عودتهم من
غياهب الأي��ام ،نزورهم كلما �ضاقت بنا الدنيا،
نت�سلل نحو �أ�سرِ َّ تهم لنطمئن على راحتهم وا�ستمرار
تنف�سهم من �أوك�سجني الوقت املحموم بهم ،نغطيهم
مبخمل عاطفتنا لنمنحهم الدفء والهناء يف ليايل
ال�شتاء الزاخمة بهم.
� ٍ
أيد متتد نحو تاريخ �أرواحنا ،لتم�سح غبار ال�صور
جتمد الزمن
املدفونة يف رم��ال ال��ذك��رى ،لقد
َّ
عندهم� ،صاروا �ضمن حدود اطارٍ خ�شبي ل�صورة
حفظناها يف �أدراج الن�سيان.
مرتاح فوق وجوههم،
ال يف�صلنا عنهم �سوى زجاج
ٌ
ٌ
أ�شواك
وم�سافات �ضوئية من ح�رسة وعتب ونوى� ،
�صوتية ،ودموع ال تنتهي.
منهم من رحل ،خلف الأف��ق ،ك�شهب الف�ضاء لن
ي��ع��ود ،و�آخ���رون م��ازال��وا على قيد الوجدان،
يف�صلنا عنهم ب�ضعة �أرقام يختبئون خلفها داخل
هواتفنا النقالة ويف �صفحات و�سائل التوا�صل
الالجتماعي.
البد �أن نلتقي بهم قبيل امل�ضي يف �شوارع القدر،
لن�شاركهم الذكرى جم��دد ًا ،نحن �أ��سرى بع�ضنا
البع�ض ،النحيا اال يف زنزانة ح�ضورهم.

