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، لكنه یعبق أآثر من أي شعب عربي  هل تعلم أن ثمة شعبا عربيا یوجد خارج جدران األوطان العربية
  !أبى دمه األصلي أن یتبدد في دم آخر تزیفه األیدیولوجيا والغطرسة والصلف، وی آخر بأریج العروبة

،  ، بل وال یأخذهم شعور اإلباء ، یتنكرون ألبناء جلدتهم  تعجب إذن، لما ترى عربا ذوي أوطان معولمة
  ..  ، وباألحرى العربي المسلم الذي آان یأخذ العربي الجاهلي

شعبا عربيا اآتفى بذاته ..  ا عربيا یسكن خارج البيت العربيتعجب لما ال تسمع صوتا یبوح بأن ثمة شعب
، وآيف له أن یدخل أجندة األنظمة  شعبا عربيا لم یدخل بعد أجندة الجامعة العربية..  في مجابهة الشيطان

  !  العربية التي امتألت على آخرها باالتفاقيات والعالقات العربية اإلسرائيلية
، وهو تكتل مشروط بأن تكون  في زمن التكتل العربي المتشرذم؛ آيف یحدث هذا  ، وتسأل تعجب إذن

، وال یجلب الشغب من  ، مواطنا وطنيا ال یسبب الشغب في الداخل مواطنا وطنيا ليس آالوطنيين اآلخرین
  ؛ ، وإن آانت وطنيتك تخالف هذا المفهوم الخارج

  ! فأنت إرهابي أو غير عربي
  

*****  
  

، لكنه یلهج آأي شعب عربي أو  وم على الخریطة العربية، غير مرس هل تعرف شيئا عن شعب عربي
؟ أتدرون من هو هذا الشعب!  أآثر بالعروبة  

..  إن اسمه یبدأ بالحرف األول من األبجدیة العربية  
، على أسوار فارس التي راحت تعود إلى عادتها   إن شعبه ینقش بدمه الفوار مجد العروبة المغتال

! القدیمة  
..  خلف جدار العروبة الذي انهار، لكنه لم یحرر ذلك الشعب األبيإن نخله السامق یتاخم  

؟  أتدرون من هو هذا الشعب  
، الذین لم  ، فهو یسكن في عيون المالیين من الناس إنه شعب إن آان ال یسكن مؤقتا الخریطة العربية

! ، ألنهم یعلمون أنها أبخل من بخالء الجاحظ یتسولوا على باب الجامعة العربية  
!، ألنهم یسمعون أنهم أظلم من فراعنة الزمن الغابر یستعطفوا الحكام العرب ولم   

 
***** 

 
..هل تمكنت من حل هذا اللغز  

، ربما لن تجد خبرا حول ذلك عبر شاشات   حاول البحث فورا عن شعب ینتفض اآلن في وجه الطاغوت
، والجداالت  ترید أن تنقضي، والمسلسالت الطویلة التي ال  ، المشغولة بالفيدیو آليب الزمن العربي

.. الساخنة التي ال ترید أن تنطفئ  
... ، حاول التنقيب من جدید لكن ال تيأس  

، لكن  ، أن انتفاضة باسم العروبة النقية الصافية قد بدأت ، سوف تعلم قبل أن تأوي إلى فراش نومك أآيد
..، وإنما خارجها ليس في دیار العروبة  

... ، و  عربية تشدو بالنصر، وشهداء یتساقطون، وأهازیج أن ثمة دماء فوارة تسيل  



.. ، أو أقول ما یشبه الهراء ، قد تحسبني أهذي قد ال تصدقني  
، حتى تكتشف ذلك الشعب  ، وتابع أنباء هذا اليوم ولو في قناة ال تعجبك لكن صدقني هذه المرة فقط

. العربي الذي یسكن خارج الخریطة العربية  
 

***** 
 

 هل تابعت األخبار؟ 
؟  أدى بحثك إلى نتيجة ماهل  

.. أنا أثق في قدرتك  
؟  ، حل اللغز الذي آنت قد وضعته فما هو إذن  

؟  فما هو إذن اسم ذلك الشعب العربي الذي لم تعترف به بعد ال الجامعة وال األنظمة وال اإلعالم العربي  
؟ فهل حقا یبدأ بأول حرف من األبجدیة العربية  

؟ فمن هو إذن هذا الشعب  
!   عب األهوازي المغوار إنه الش-    
 

           
  
 
 


