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المقدمـــه

ـأموال الدوله ال وهي، قُلِسبت الحيساة٢٠١٣ُفسي سسنه  ـدأ المُر بظهـور نتيجة تلعب الحكـومه ب   في الكـويت رأساً على عقب. ب
 الفلس. أعجاز الدوله عن دفع القروض أدى الى خساره الممتلكات و التكنولوجيا. الكثير من المواطنين غادرو الكويت بعد سقوِطها و
 لم يتبقى سوى القليه الرافضوا للستسلم. مع شعب بحدود المليون، و ارٌض خاليه كالصحراء، لم يبَق أختيار غير بناء الكويت بنظاٌم

جديد. 
  في السابق. عاش المواطنون بدون سيارات او هواتف متنقله. الحكم الملكي و الواسطات سقطت معالحياة لم تكن كما كانت

ـُن لوضع حاكم للـوطن، ـد بالتعاون و العـمل بجـد و أخلص. ولكن، عنـدما أتى الحي ـاء الكـويت من جدي ـدوله. فأراد الكويتيوَن بن  أقتصاد ال
دكتاتوري. ه دمـوقراطيه، و الجـزء الـخر ارادوا الحكـم اـل ـتيوَن أرادوا أن تكـون الكـويت دوـل ـاعه مـن الكوي د. جم ـاكل مـن جدـي دأت المش  ـب
ى نظـرات ـا بعـد، أدت الختلفـات اـل ن فيم واع الشـجار هـو سـوء المعـامله. ولـك ـدايه، كـان أسـوء اـن ـأختلفت ألـراء و أنقسـم الشـعب. ـفي الب  ف

الكراهيه، فالشتم، فالنزاع، فالقتال.
ــائد ُعِرفسست بحسسرب التفرقسسه٢٠١٤سسسنه  ــدكتاتوريون. ق ــدموقراطيّون و ال ــمان، ال ــى قس ــويت ال ــمت الك ــام. فأنقس   أو النقس

ـها، ويِت و أهلُ رةٌ تضـُم الـك ـه لمسـتقبل سـاطع، رجـٌل صـاحب فـك ـد كـان رجـٌل ذو رؤي ـبل شـعبه. فق ـاُره ـمن قِ ـم أختي ـدكتاتوريون كـان رجـٌل ت  ال
 رجٌل يُعرف بألمبراطور غانم. أما النصف الخر فكانت الدموقراطيّه. قادة الدموقراطيّه كانوا الخمسه الذين عرضوا فكرة الدموقراطيّه
 للشعب. فالخمسه طرحوا أفكارهم لِقومهم. فوعدوا الشعب بنظام مقام على الشورى. فالبعض أنظم الى الخمس، والخر، المبراطوريه.
 و هكذا أصبحت الدوله بنظامي الحكم. كل من القوميِّن عد الخر ظالما و أرادوا القضاء على الظلم، فلجئا للقتال في معركه، بل حرب،

النقسام.
َسن الكويستييَن ومتسم القتسال بي ى الـق ـبل الرؤئسـاء. فالخمسـه، و كـذلك الـمبراطور، أرادوا القضـاء عـل   ِلشـهر، ولكـن أنتهـى مـن قِ

 الخر، ولكن لم يُريدوا بالتضحيه بالمزيد من الكويتيوَن. فقد شارَك الكثير من الكويتيوَن في القتال لمعتقداتهم، فالكثير قاتلوا و قُتِلوا. لِكي
 يقف القتال، قررا الخمسه و المبراطور بالبتعاد عن الخر. وهكذا تم أنقسام الدوله. الدموقراطيّون أخذوا الساحل الشرقي موِطّن لهم
 حيُث أقاموا فيِه مجتمعهم الدموقراطي الصغير الذي ُعِرف بالسم حاليأكبر، بينما سيطرت ألمبراطوريه على الشمال الغربي، ممتدتاً

أفقيّاً للجنوب.
  حاليأكبر و ألمبراطوريه أرتقيا بسلم و بدون أي تداخل من القسم الخر. ولكن، كل من القسمانهدأت المور بعد النقسام. 

 ادركـا بقـدوم يـوم القتـال. قـوم حاليـأكبر لـم يُريـدوا القتـال ولكـن جنـود ألـمبراطوريه أرادوا ذلـك. فـأرادوا القتـال لنجـاز أهـم أهـداف
 ألمبراطوريه أل وهي توحيد الكويت مرةٌ أخرى. فأمنوا ألجنود بأفكار ألمبراطور غانم و قرروا الذهاب للقتال من أجله. ألسبب الوحيد
ع ألـمبراطور غـانم هـو خـوفهُ مـن المـوت ـذي مـن ـد ال ـال هـو أنتظـارهم لكلمـة  ألـمبراطور. ألـمر الوحي ـذهاب للقت ود مـن ال ع الجـن ـذي مـن  ال
 للمزيد من جنوده. على الرغِم من أن ألمبراطوريه أكبر من حاليأكبر، سكانهم أقل من أعدائهم. فنظرة ألمبراطور القاسيه جعلةُ يبدوا

كشرير في أعيُن حاليأكبر.

قرار التشــاورن الـــخمس
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مضى أربع سني منُذ النقسام …
  من عمره، شاب ذو مواهب عديده يدعى مشعل أنس دشت. العجيب بالمِر أن مشعل ليزال ف شبابه وقد٢٣حكايتنا تدور حول شاب ف الـ

ه الياه، ث رجل  عمل ف عددة مالت. أول أعماِلِه كان كمدرس رياضيات للصف الرابع البتدائي، ث أنتقل بعد ذلك ليصبح مستقبل الوكلء ف شركه تلّي
 أمن، و الن، بائع ف مل بيع اللبس التقليديه. أنتقال مشعل من مهنه لخر ليست أرادته، بل بسبب ظروف غي متوقعه. على ما يبدوا، المران الثابتان ف حياة

مشعل ها بيتُه الصغي و زوجتُه البه.
قّصتنا تبدأ بعوده زوجِتِه، روان حيدر، من العمل.

"عزيزي، لقد عدت." ألقت روان التحيه على زوِجها، و لكن تفاجئت عندما رأتُه خارج زَي عمُلُه. "مشاعل؟"
"… فعلوها بينا مرتا أخرى يا روان! لقد فصلون من العمل!"

"أوه يا مشاعل، مرٍة أخرى؟"
"ليست غلطت، روان، وأنِت تعلمَي ذلك!"

"أعلم يا عزيزي."
"أنُه النظام الفاسد! يُب أن ُيَبدل!"

"أعلم يا عزيزي." كررت روان ِلمساندت زوُجها و تديئه.
"آه!" تنهد مشعل بينما أستراخ.

 ل يكن مشعل رجٌل سريُع الغضِب، فكان دائما هادئ و متفائل. بل من شدة هدوء و سلمه تفكي مشعل، قبلت روان الزواج منه. عِلمت روان أن
 زوجها ل يلُم لغضِبِه. فزوُجها عمل بأخلص ف كٌل من وضائِفِه، و ل ينال أٍي من النفصالت. السبب وراء أنفصال مشعل مرٍة تلوه الخره هو أن متمِع
حاليأكب ليزاَل ينموا. الشركات و الؤسسات تريُد كسب الزيَد من الال، فيفصلون الوظفي الزائدون. و من سوء حِظ مشعل أنُه دائما يتُم أختياِرِه للمغادره.

"مشاعل، لنذهب اليوم ال الديقه."
 روان تعرف زوجها جيدا، فهي تعلم أن النزهات ف الديقه تزيُل توترُه و عصبّيتُه. دافع روان الفي هو أن تنسي زوُجها عّما كاَن يقول. فأن سعُه
 أحدا يتكلم بالسوء عن المسه فسوف يتعرض مشعل لشاكل من ِقبل التمع. ل يكن هنالك ما أراَد مشعل عمله  ف العصر فوافق علي أقتراح زوجِتِه. نظرا
 ِلقرب السافه بي بيتهما و الديقه، ل يكن هناك سببا ِلتكاِسلهما. ولكن، قبل خروِجِهما، لقط مشعل تفاحتا من سلة الفواكه ِليأُكُلها بينما يتنزه. الديقُة ل

تكن كبيه ولكنها كانت طبيعيه. فلم يكن فيها شيئا صناعي. فيها أشجار جيله، و زرٌع أخضر، وطريقا للمشي، ونافوره ف النواه.
"أنِت تعلمَي من ِيُب أن يلم لكل هذا، أليَس كذلك؟" سأل مشعل زوجته بينما َمِشي، ث أجاب: "أنُه المباطور!"

"ليس مددا!"
"أنا القيقه، وأنِت تعلمَي ذلك! لول المباظور الظال لكانت الكويت بأكمِلها لنا كما ف السابق!"

"ولكن الياه جيلٌة هنا ف حاليأكب!" قالت روان، ماولتا تعليم زوجها القناعه، "الشيوخ المسه أعدوا لنا حياتا جيله."
"لو كان المُر ِبيداَي لعلنُت الرب على ذلَك الـ صدام حسي!"

"عزيزي."
"ل، أنن جاد! ألسِت غاِضبه على كِل ما فعلُه المباطور؟ ويرءؤ النذل بأدعائَه كويتيا!"

"واو يا عزيزي! ل أكن أعلم أنك مهتما بالسياسه لذِه الدرجه!"
"لسُت كذلك، كِل ما ف المر هو …"

"مشاعل، عزيزي، أترك المر لم. أنت لست قائدا، أنت مشاعل، زوجي العزيز."
"… معِك حق. انا أسف يا روان. ِيُب علَي التفكي بالواقع و ل أشغل بال بأمور ل شأن ل با."

"أن كاَن المر متعلق بشأن الوضيفه، فليزال مديري يرغب بسكريتي."
"ل شكرا، أخر ما أريده هو أن أرى وجهِك ِطوال اليوم!" مزَح مشعل مع زوجته.

لدافع القيقي ِلرفض مشعل النصب هو أن ف أخر لقاء لُه مع مدير روان تشاجر معه. فلم يرد مشعل التضحيه بكرامتُه من أجل وظيفه مؤقته ذو  ا
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راتٌب ضعيف. عند هذِه اللحظه، أنتهى مشعل من أكل التفاحه. عندما َرِمَي مشعل البقايه، رأى زوجتُه تنظر اليه بأبتسامه غريبه.
"ما المر؟" سأل مشعل روان.

"أتعلم؟ ل أظن أن يوما واحدا منُذ أن أصبحُت زوجتك قد مضي بدوَن تناولك تفاحتا."
"ليس مددا."

"ل، أتكلم بد. لا ذلك؟" 
"التفاح مفيد."

"عزيزي، أنا جاده. أريُد أن أعرف."
مبّيض و منظف طبيعي فاحه  تامي أي و سي، ومع ذلك، فالت ياف، يتوي على الفاي يل ف السعرات الراريه، كثي الل فاح قل نا أيضا جاد! الت  "و أ

للسنان و سعرها بٌص للغايه! وعلى كل ذلك، طعمها لذيذ!"
"كما ُتريد." يِأست روان من الاوله.

  التفاح هو سر أطمأنان مشعل، فطالا هنالَك تفاح، العال بي.مشعل أعطى روان السباب العامه ِلتناول التفاح، ولكنُه أخفى عنها دوافعُه الاصه.
هذا العتقاد متسبب من حرب النقسام. فبعَد القتال و مشاهدت كوابيس و أوجه دمار القتال، ل يظن مشعل بعوده السلم مره أخرى. 

فأنُه ليس متي ول ضعيف، ليس أبيض ول أسر البشره. ولكن يكن قوام ول قصي،   يصعب على أي أحد وصف مشعل، فهذا لنُه ليس طويل ال
 القول بأن لديِه عيناِن بنّيتان. و ربا أوضح ملمِه أنه لديِه شعٍر أصفر قصي. أما روان، فشعرها ناعم وقصي، بّني اللون. على عكِس زوِجها، روان أقصر و أنل

و أبيض بكثي.
 أنيا الزوجان نزهتهما عند غروِب الشمس بشراء شاورما للعشاء و الذهاب للمنزل. تلك الليله، ناما الثنان مبِكرا ِلنهضه مبكره. فروان لديها دوام

ساعه  في ال خرى لما. ف َضَع خطط أ كن، هناك شخٌص َو يد. ول ٍل جد عن عم را ِليبحث  فأرادا الستيقاض مبِك ما مشعل  كر، أ يل،١:٠٠مب صِف الل عد منت   ب
ته. ل يرد مشعل أقلق زوجته فلم لدور الرضي ف بي  أستيقض مشعل لصوٍت حاد. كان صوت تطم الزجاج، وأسوء من ذلك، كان الصوت منبعث من ا
 ُيِقُضها. مشعل، حاِمًل ِمضربا، توجه ال السفل بذر و توتر. النزل ل يكن فخما، فلم يكن هناَك دافٍع لٍي من كان ليسرقهما. عند رؤيِتِه ِلغرفه اللوس كما

كانت، أته ال غرفه الطعام. ل يرد مشعل أياد مشاكل، ولكنُه أراد أن يتأكد بأنُه و زوجتُه بعيدوَن عن الطِر. ث، رأه، رأى مشعل الدخيل.
 كان الدخيل رجٌل غريب مرتدي ملبس سوداء، ول ينتبه بأن صاحب البيت كان يقُف خلفه. فكان الدخيل يبحث ف الثلجه عن طعام. ف تلَك
يداه، فيطرق على رأس الدخيل بضربٍت واِحدٍت مدقنه. بينما يا ب يه، فأذا به يرفُع الضرب عال ُه عيناه. زاد غضبه ِلُيسيطر عل  اللحظه، غِضب مشعل على ما رأت

تسارعت نبضات قلِب مشعل، وقفت نبضات الدخيل. فوقَع الدخيُل على الرض وأذا برأسِه يصب دماُء ُصماخه.
"هذِه غلطته … ل يكن عليه التسلل لنا!" قاَل مشعل ِلنفسه وهو يرجف.

 ف الصباح التال، أمتلئ منزل عائله دشت بالشرطه و مققي. ل يهرب مشعل لنُه ظَن أنُه بريء، وكان مقتِنعا بأَن النظام سوف يظهرُه كذلك. فعلى
 الرغم من ظنه بأن النظام خانه عّدت مّرات اآل انُه آمن بهُة القانونيه. غيا ذلك، فكاَن هناك سببا أخر لعدم هروبه: حاليأكب الوطن الوحيد لدى مشعل. بينما

ت أعتقاله، رأتُه روان بعينيها الباكّيتان.
"ل تقلقي يا روان،" قال لا مشعل ماِوًل تطميئها، "كِل شئ سوف يكون بي."

 بعد الستجواب ف الخفر، مشعل ُأِخَذ ال الكمه. حاليأكب لتزال قريٌه صغيه، فالقضايا التعِلقه بالقتل تأخذ مباشرتا للخمسه. لول مره ف حياته،
من عمرهم. فالول كان أقصر من نات  نا ف أواخر الربعي بأكثر ما تصور، فكا مام المسه. أندهَش مشعل عنَد رؤيه أن المس أصغر سننا   وقف مشعل ا
 الخرين، ومكعب البنيه. كان ذقنه خشن بسبب اِللقه. على خلف من الخرين، ل يكن شعره رمادي، بل أسود مع بعض الشيبات من منطقه ِلخرى. أما
 الثان، فكان أطول بقليل. رأسه بيضاوي كبيض الدجاج، و شعرُه أقصر من شعِر حواجبِه. بدى الثالث ِلمشعل كثعلٌب مكار، و فوَق ذلك غامض. من مظهِرِه
 فِزع مشعل رعبا. الرابع كان أصلع البهه، ولكن بقّية شعرُه الرمادي ُمتِصل ال ليِة على مستوٍى واحد. أما الامس، فكاَن السن. على الرغِم من هدوئِه، من

الواضح أن لُه السلطه مثل الباقي.
 أثناء الوقوف أمامهما، شعر مشعل بأنُه مظوظ لنم هم المسُة نفسهم الذيَن وقفوا ضد المباطور الشرير، ملك الظلم. فكانوا هم نفسهم الذيَن

جعلوا هذِه الياة و الريه مِكنه. ف تلَك اللحظه أفتخر مشعل لوِضِه و ِلمشاركِتِه ف القتال من أجِلهم.
"أتبتسم يا سيد دشت؟" سأل السيد العنزي، واحدا من العضاء المسه، "أُتهمت القتل مزح عندك؟"

"أعتذر، يا معال الوزير." قال مشعل بكل أحترام، ماسحا البتسامه من وجهه.
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"سيد دشت، أنت ُملقى اليوم ف هذا اللس على تمت قتل عمر قتيبه. ما حكمك من هذه التام؟"
"لسُت مذنب، يا معال الوزير."

يس كما كان ف ظام هنا ل َم مشعل أن ف هذه اللحظه المسه ُيقِرروَن مصيه. فالن سمع سوى تساسر المس. َعِل عد ذلك، هدء الوضع، ول ُي  ب
السابق. فلم يكن هناك مامون او قضاة، فقط التهم و المس.

 عِرَف مشعل حقوقه وما عليِه تاما. ل يَق لُه الكلم اذا ل يأذن له. يُب عليِه عدم حكاية ما حدث لن الشرطه أخبوا المسه بنتائج الاوبه. عنَد
الجابه، يب أن يعل أجوبِتِه قصيه و ملوئه بأحترام عظيم للمجلس و للنظام و للخمسه.

بينما أنتظر مشعل، رأى أحداها، الدعوا السيد الرشيد، يقف.
"دعوا السيده حيدر تدخل." نادى السيد الرشيد.

 أستغرب مشعل عند رؤية زوجِتِه تدخل الكمه. أتهت روان ال النصب المامي دون النظر ال مشعل. ل يتخذ مشعل موقفا من تصريفها لنه يعلم
بأنا ُوِجهت ِلهذا التصرف. فمشعل أستغرب من دخوِلها ال اللس لَن روان كانت نائمه طوال الادثه، فل تستطيَع أن تشهد بشئ.

"سيده حيدر،" السيد الداد خاطبها، "أصحيح أنِك كنِت نائمه أثناء حدوث الريه ول تكِن عاِلمه بشئ؟"
"أجل." أجابت روان ببساطه.

"وهل هو صحيح" تابع السيد الداد، "بأنِك و زوجك تسِكنان بالنزل ِلوحِدكما؟"
"أجل."

"أذا، أظَن هو من العقول أن أقول أن ليوجد أي شاهد ِلبئ السيد دشت من التهمه."
التزمت روان بالصمت خوفا من خساره زوجها.

"سيده حيدر، هل يُب على اللس تذكيِك بألزامية أجاباتِك على السئله الطرحه بقول القيقه؟" سأل السيد الشاش.
"أجل." أجابت روان السيد الداد.

 "شكرا لِك، سيده حيدر، هذا سيكفي." تكلم السيد الطبطبائي، ث خاطب التهم، "سيد دشت، اللص مالف القانون، ولكنُه ليس بقاتل. ما كاَن
سُيذي عائلتك غي أن يسرق بعض الطعام. سيد دشت، نظرا ِلسلوِب قتلَك الؤل لرجًل بل سلح، اللس يراك مذنب بالدرجِه الول من القتل التعمد."

 عند ساع الكِلمات ترُج من فم السيد الطبطبائي، تطم مشعل. فلقد َت تدمي عاله امام عيناه ف ثانيه واحده. روان وضعت يداها على فِمها لنع
البكاء الشديد، ولكنها فشلت ف السيطره على مشاعرها. فسقطت على ركِبيها مندلعتا ف البكاء.

 "ولكن،" أضاف السيد الطبطبائي، "نظرا ال أن سجلتك ُترينا بأنك قاتلت ف حرب النقسام ِلأجِلنا، سوف ُنخفض عقوبتك. لن يتم أعدامك، بل
نفيك من التمع. سوف يتم أخراجك الن، ولن تستطيَع العوده ال حاليأكب أبدا."

 وبذلَك القرار، جاء الرس بأخذ مشعل خارج حاليأكب وَت اللقاء به ف الارج. وقف مشعل على رجِليِه وهو ياول أستيعاَب ما قد حصل. بينما
أخذ مشعل يدور ليى الصحراء الاليه من حوله، فهَم ما قد حصل. للتو فهم أنُه أصبَح منبوذا.

َن يذهب او ماذا يفعل. فكل ما يعرفه و كل من يعرفه ف ُه ل يعلم أل أي ته متحطما. فكانت افكاره مرتبكه للن  أخذ مشعل يشي ف الرض الّي
 دياره. ل يستطيع العوده لن الرس لديهم أوامر لقتل مشعل أن أقترب لاليأكب. ث، تول أكِتئابه ال غضب. أصبح مشعل ملوكا بغضبِه على المس ِلحكمهم
با قاتل من أجِلهم و مستعد من القاتله من أجِلهم من جديد أذا أتى الوقت. والد مشعل ُقِتل ف الدفاِع عن المس. َث، بدأ مشعل  القاسي. فقد نفوا رجًل طّي
 بالتفكي باليأكب، فتوصل ال أدراَك كراهيُة ِلمجتمعه ِلمحولة الميع بتدمي ذاته. فمشعل ل ُيعطى فرصٌة قط. كّلما حصل على عمل، ُطِرد بدل أن يترقى. بينما

أرتقى الميع و أمتازوا، ُنِزع الزيد من المل لديه. فجأه، رأى مشعل البديل. جولة النبوذ القته أمام فرصه ثانيه، فأمامُه رأى المباطوريه.
 ف هذِه اللحظه من حياته، ل يعلم مشعل ما يكره أكثر، المباطوريه أم حاليأكب. فكان يعلم شيئا واِحدا وهوا أن يُب عليِه  النِتماء ف متمع. فأن
بدأ مشعل بالتاه نوا يأكب، و بالخص، المسه. وهكذا،  من حال قام  هو النِت هدافه  هم أ لن، أ ف الياه. وا هدافه  من أ ٍي  يق أ ستطيَع تق لن ي بوذا ف  ت من

المباطوريه ِبنيه ماِدعه. أراَد مشعل النظمام اليهم فقط ِليملك منصب ذاَت قوه، أرادها ِلتدمي حاليأكب.
   

○○○
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قرار التشــاورن الـــخمس

لفصل الثاني:مولد الغراب.ا

٩صفحه 
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وريه، "عّرف نفسك!"اطف!" صرَخ الندي عند سور المب"ق
"هريب من حاليأكب!" كذَب مشعل، مبِدًأ خداعه، "كنُت سجّي، فهربت. عاش المباطور!" أضاَف مشعل ِليبدو صادَق.

 بعد الجابه، خرج جندياِن ال مشعل، فأخذاه مسرعَي للداخل. فّتشا الندياِن مشعل للتأكد من سلمه المباطوريه ِبوجوده. مشعل ل يكن يمل
لمباطور و مة ا ا أراَد خد حد طال تدخيل أي أ صرَح ِل فأنُه  لمباطور،  ِلوامر ا عا  لمباطوريه تب يدخَل ا شعل ِل َل م تداها. ُقِب لت أر بس ا ي الل تاع غ  أي م

المباطوريه. أعطى النود مشعل ملبس جديده و غرفه، بالضافه ال جدول تارينه مع بقيه النود. فقد أصبَح مشعل واحدا منهم.
قر الام و يأكب، المباطوريه تفت ها فارغه عدا السرير الزعج. على عكس حال غرف الخرى. فكانت كل فه بشئ عن ال  غرفه مشعل ل يكن ُمختِل
 العادن الّيده. حينما عطش مشعل، ُأعطى ماًء قليًل غَي صاف بألضافه ال شرح السبب. فشِرحوا له بأَن المباطوريه تقع على الساحل الشرقي من الكويت،

فالاء ُيصعب الصوُل عليه. حاليأكب ُتِسيطر على الاء و لديها ِحراسه و ِرقابه ُمشدده على الشاطئ.
 بدأت حصص مشعل التدريبيه ف الصباِح الباكر قبَل الفطار. فكانت التدريبات قاسيه، ولكن مشعل رفض الستسلم. أولها كان تدريب التحّمل،
 حيُث وقَف مشعل ف الشمس ِلمّدة ساعه من الزمن. كان هذا التدريُب قاسي على الرغم من أن الشمس لتزال تشرق. التدريب الثان كاَن ِليوا مدى أمكانية
 مشعل على الري. فكاَن عليِه أن يركض حت يقصر نفسه. وحت عندما يلهث ِبشده، أجبوُه على التابعه حت يسقط. عندما يسقط، ُيعطى نصُف ساعه ِليجري
 ال أيَن بدأ و ال فاتُه موعد الفطار. أن تأخر، فلن يِصل على أِي طعام حت وقِت الغداء. كُل هذا فقط للتسخي، فبعَد الفطار، يبدأ التمرين القيقي. كِل هذا

لن المباطور ُيهيئ جنوده للقتال.
 ظَن مشعل بالمباطوريه كجحيم. فلم تكن هنالَك حريه على الطلق. كِل شخص كاَن جندي ملتزم ِبجدوٍل ت تقريرُه من ِقبل قائٌد ما. أستغرب
 مشعل من النود الخرين حيُث أنم ل يروا المباطوريه كسجن. ففي وقت الغداء أو العشاء أسترخوا و ضحكوا و كأنم ف نعيم. عندما سأَلهم مشعل عن
 سبب سعادِتهم، أخبوه بأن المباطوريه تشُد على مواِطنوها فقط لكي يكونوا ُمهّيئَي للقتال من أجل الكويت. فهدفهم تاما كهدف المباطور وهو تليص
 الكويت من حاليأكب وتوحيدها تَت ِنظام و حكم واحد. فالكم اللكي و الِنظام الديوقراطي سوَف يوئدي بم ال التهِلكه. عِرف مشعل بأَن الكم اللكي
عترف بأن يأكب، ولكن مشعل رفض بأن ي لديوقراطيه أيضا فاِشله لنا دمرت حياته منُذ أن أنضَم ال حال ُه سبب تدهور الميع، و عِرف أن ا  فاشل حيُث أن

الدكتاتوريه على صواب. فأنه مازال يظُن بأَن المباطور شرير يستخدم الكويتيوَن ِلُمقاتلة بعضهم الخر.
 النود، ولكن هذا ل ينعُه من العمل بد و أخلص لتحقيق أهدافه. فأراَد مشعل الوصول ال منصب ذاَت كيان ول يكن مشعل يؤمن با أمَن به 

قوه، ُمتشِجعا بفكره واحده. دافعُه كاَن بسيط، ولكن قوي. فكان دافع مشعل النِتقام.
 مشعل رُؤساِئِه بالرتقاء ال مناصب أعلى منهم. فقد تطور مشعل كثيا منُذ دخوِلِه المباطوريه. فقد أرتقى ال منِصبمرت عّدة سني و أدهش 

 اللزم الول، النِصب الذي ينحُه المتياز بالتحدث ُمباشرتا للمباطور. أنتَقَل مشعل بعد ذلك ال القسم الشمال من المباطوريه حيُث سكَن المباطور. ُيَعُد
هذا َشَرفا عظيم، ولكن لشعل، قأنُه أراد أن يستغل الفرصه ِلمعرفة عدّوِه.

ضرَب مشعل الباب بكل ثقه، ث دخل بعَد أن ِسع الذآن. أستغرب مشعل عند رؤيه غرفة المباطور، فلم تكن أفخم من باقي الغرف.
المباطور مشعل."ما المر يا ملزم؟" سأل 

يل من مشعل، و لديه بشره ما بينما تصورُه مشعل كشيطان. فكان غان أقصر بقل له تا  أنصدم مشعل عند رؤيه المباطور غان. فقد كان بشر مث
 بيضاء و شعٌر أسود مثل لوَن عيناه. رؤيه غان يقُف بل حرس شّهت مشعل ِبذبه و تليص العال منه. ولكنه ل يفعل، فلم يرد مشعل أن يقتل رجل ل يعرفه

بسبب سعة.
"أأنت بي يا ملزم؟"

"ما؟ نعم. أجل، سّيدي." أجاب مشعل ِبأحِتراٍم كِذب. "اللزم مشعل أنس دشت، تت أمرك."
"ل أناديك."

"العِذره، سّيدي." قال مشعل منحِرجا.
المباطور دوَن دافع أو سبب.حينما ِسع مشعل بأرِتقائه، ذهب مسِرعا للقاِة 

"أذا أنت دشت الشهور!"المباطور بعد تذكر السماع عن الترقيه لحدى اللزمي، "أنت الديد، اليس كذلك؟" سأل 
"سّيدي؟"
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لم أن فالميع يع ٌل ف قصِتَك.  كن، هنالَك خل يأكب، ول َت سجّي ف حال بأنَك كن ما  َت ال هنا زاِع بل سنتي. أتي من ق لذي ظهرَت فجأه  نت ا  "أ
الساجي ُذِبحوا ف حاليأكب. أذا، نظرت ال المر هو، وأرجوا عدم أسائتك، أنَك خنَت قومك و المسه و أنضميَت ال أمباطوريت."

عجز مشعل عن النطق حَي ساع نظرية غان.
"أن أعطيتن فرصه للنِطلِق بنظريٍة أخرى، لقلُت أنك جاسوس أتيت من حاليأكب لتصعد ال هنا و تقِتَلن."

عند هذه اللحظه، أصبح مشعل خاِئفا من المباطور أكثر من ما هو مندهش.
"حسنا يا ملزم،" "ها أنا."

 أنتظَر المباطور أمام مشعل واِقفا و راِفعا يداه وكأنُه ينتظر ضربه من ملزمه. ل يتحرك مشعل قط، فواقف أمام المباطور ملوًأ باليه من القائد
الغريب.

"أعتذر أن أخفتك، يا ملزم،" قاَل غان مفض يداه، "أأمل أن تساِمح دعاب، قيل ل أنُه غي متع."
أستغرَب مشعل من تصِرفاِت الرجل الذي أعدُه شيطانا.

"ولكنن فعًل منبِهر، فكما ترى، أنَت خرجت الول على صَفك ف رقم قياسي. على ما يبدوا، ربا أنت أفضل ِرجال."
"ِلخدمِتك يا سّيدي."

"دعَك من تلك التصرف، نادن بأسي، سيف."
"سيف، سّيدي؟"

"هذا أسي الول، ألديك واحد؟"
"أه، مشعل أنس دشت، سّيدي."

"أنس؟" سأل غان عن أسِم واِلِدِه بصدمه، "أهو أنس الشمال؟"
"ل، أنس دشت هو واِلدي."

 "… نعم." غان رَد ِبهدوء، ث أخذ جوله وهو ُيحاور مشعل، "كنُت أعرف رُجًل ُيدعى أنس. كان رجٌل طيب، دائما قوي ول يشى قول و أعلن
لديوقراطيون. لذا، صف ُه صدَق كلم المسه وأنضم ال ا  ما يؤمن به. فكنا أفضل الصِدقاء، بل أخوه .. ال أن أتت الرب. فكما ترى، كنا أخوه، ولكن

بانبهم و قاتلن. ل أرد قتله، ولكن أن ل أفعل فسوف يقُتل أكثر من جسدي."
فِهم مشعل ما قصده. أن ماَت غان، فيموَت معُه فكرته ِلكويٍت أفضل. أندهش مشعل من شّده التشابه بي أباه و صديُق المباطور.

"فهل أنَت، يا ملزم، كأنس؟ أسُتقاتل با تؤمن به مهما كانت الظروف، و مهما كاَن يِقُف ِبوجهك؟"
"أنا …" فكر قليًل مشعل با سيقول، َث قرَر قول القيقه: أجل، "أجل سأفعل!"

"جيد. أذا، سأعتمد عليَك يا أنس."
المباطور غان أعطى مشعل أحساس غريب، أحساٌس ُيصِعب وصفه بالكِلمات.

قد أرى أن ها. ف لم ِبوجوِد كن يع ل ي غان  من  فتره، رأى مشعل جوانب كثيه  َك ال ف تل غان.  مع  كثيا  تا  قد مضى مشعل وق سني و  رِكضت ال
 المباطور أجِتماعي مع شعبه، فلم يتكب ويجز نفسه ف حجرته. على الرغِم من تشدده مع الرجال، أنه كان رؤوف مع الطفال و كبار السن و اُلعاقي. وحت

عنَد تناول الغداء ل يتكب، فقد كان يلس مع اللِزِمَي و يأكل و يضحك معهم. ِلول مره ف حياِة مشعل، رأى سكان المباطوريه متساوون.
" أنس،" قاَل غان ِلمشعل ليلٌة ما بينما جِلسا أمام طاِولة العشاء، "أخِبرنا كيف كان الوضع عندما ُكنَت ف حاليأكب."

مون وهو سكران، " فهم يقولوَن أنم خَب مشعل المباطور غان و اللِز ُه هو أن معظمهم كاِذبون!" أ  " حسنا، أول فرق بي هنا و هناك لحظت
ُيريدونك أن تكون عضوا مشاِركا ف متمِعهم، ولكنهم سيضِربونك ُكلما أردت النهوض!"

ف تلَك اللحظه، عِرف المباطور أن مشعل ل يكن سجّي ف حاليأكب، بل أحد ُسكاِنها.
 "حاليأكب ليست كأّي شيئ مثل هنا، بل هي العكُس تاما!" تابع مشعل تليله، " فحاليأكب تبدوا كجنه مثاليها ليسكن فيها الرء، ولكنها ماِدعه!
يا سيف، فأنت،  قاده.  ِن على عكِسهما، حت ال يأكب و المباطوريه يظهرا بأنن دخلُت الحيم. فمن الارج، ِكل حال ُت   عندما أتيَت ال هنا ِلول مره، ظّن

لست كأِي شيئ ما قالوُه ل المسه الناِفقون!"
على ما يبدوا، أعَد مشعل المباطور صديقُه ليفضي به ما ف قلبه. ل يانع غان ساَع وجهة نظر مشعل لنه عاش ف ِكل الدينتي.

"دعن أسألك شيئ يا سيف، هل ستنفي شخصا من المباطوريه لذبح دخيل يسرق بيته؟"
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"أنفي؟ ل، فهنالَك أجرائات و ماكمه أوًل."أجاب غان بصدق.
"نعم نعم، أعلم ذلك، ولكن ماذا تفعل بعدها؟"

فتره نرى،" قال غان، "بصراحه، أنا تتلف من قضيٌه ِلخرى. ولكن، أقصى عقوبه ِلهذه التهمه هي أن يسجن التهم، أن أُثِبتَت تمته، ِل  "حسنا، ِل
معينه من الزمن، َث يضع للِرقابه بعدها، أيضا ِلفتره ُمحدده."

"وِلهذا، يا سِيدات و سادت،" قال مشعل ُمخاِطبا اللِزمي الخرين، "لا أنا أحب هذا الرجل!"
 أبتسم غان للخرين، ولكنُه علم بأن مشعل ِيُب عليِه اللتزام بالصمت وهو ف هذه الاله. أعتذر غان من الخرين و أنصرف مع صديقه السكران

ِليِجعُه ال حجرته.
ف صباِح اليوم التال، أستيقض مشعل متأِخرا مع صداع ف رأسه.

"أنس، من الِن فصاعدا، خفف من الشراب."قال غان.
عنَد رؤيه غان، تذكَر مشعل كل ما حصل ف الليله الساِبقه.

"سيف!" قاَل مشعل قائما، "أعتذر ِلما قلتُه."
"ل تعتذر، أنس. فمَن اليد أن نرى أنَك تذر مثل البشر."

أبتسَم مشعل. ل يذكر غان شيئا عن معِرفِتِه بأن مشعل ل يكن سجينا هارب بل عضو ُمنفى. فلم يرد أن يعلُه يبوَح بأسراِرِه أن ل يكن مستعد.
"أذهب ال قاعِتَك، أنس، فتلميُذَك منتظِرنك."

ث بعد ذلك، أستداَر غان ِليدع مشعل يستعد ِلملقاِة تلميذه، ولكن قبل أن يذهب، ناداُه مشعل.
"سيف … كنت أنوي أن أسألك …"

"تفضل."
ف هذِه اللحظه، حَس مشعل أنه يستطيع سأل غان عن خطِطِه.

"أريُد أن أعرف نواياَك بصوِص كل هذا التدريب."
"نواياي؟ أل يزال الشك؟"

"ل أقصد السائه، ولكن … كنُت ف الاضي أظن أن أفعل الصواب. ل أريد تكرير نفس الغلطه."
 "أنس، أظُنَك تعلم أل أين المباطوريه تَتجه. أهداف تاما كأهداف مواطني المباطوريه، وهي توحيد الوطن وجعلُه متكاِمل كما كان. أذا حالفنا
بأن ماليه، سأقول  َك الحِت عد تل ظرا ِلب كن، ن من يقبل. ول بدًل من دخول معركه، فسأكوَن أول  يأكب للستسلم  ما ِلُنخِضع حال قه   الظ و حصلنا على طري

الرب و القتال لبد منه."
 بعد ذلك، ذهب غان تاِركا مشعل ُيفكر با قاله. أرتدى مشعل زّيه و ذهب ِلقاعِتِه ِلأعطاء الوامر للطلب. ف أثناء الصه، فكر مشعل بكِلمات غان

بدًل من مراقبة تلميذه. فُقِرَق مشعل بالتفكي ِلدرجه أنُه ل ينتبه ِلنِتهاء وقت التدريب.
ف العصر، أدى تفكي مشعل ِبِه ال حجرة غان.

"أنس، ما المر؟"
"أسع ،سيف. كنُت أفكر … و وصلُت ال ُخطه."

"ُخطه؟"
أنَك أردت الستولء على حاليأكب بدوَن خوض معركه، فأنا الفتاح." قال مشعل بماس، "الطه بسيطه و سهلة التنفيذ. نقتحم ف  "أجل. ُقلَت ِب
 حاليأكب بنتصف الليل، لنه موعد نوم السكان، و من هناك ال المسه مباشرتا. فأنا أعرف أين يسِكنوا. نستطيَع الستيلء بل قتل البرياء. أما من ُيعاند و

يِقُف ف وجِهنا فنقتله."
كان مشعل مستعدا للتضحيه بالوفياء للخمسه.

"أُتريد الذهاب للحرب؟ ظننُتَك أخر من يطلب ذلك، أنس."
"… أنا كذلك."

 تغي مشعل كثيا خلل السنوات الاضيه. تغي لن عاله تغي من حوله، و الذي ُيلَم ِلهذا التغي ل أحد غي المسه. تابع مشعل ِبقنع المباطور بتفيذ
خطته حت أقنعه. فقرر المباطور بتفيذ الطه مباشرتا بعد أعلِنها ِلقومه.
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 "النود سيقتِحمون القريه من البوابه الرئيسيه ف الغرب. بعد الدخول، سيؤِمنوَن الطريق. كُل من يِقَف ف طريقهم سُيقتل، أما التفِرجون و الارون لن
يؤِذهم أحد. حَي تأمي الطريق، سندخل. اللزم أنس، أنَت ستقود الفريق نو المسه."

"أمُرَك يا سيدي." أجاَب ملزمُه.
 عند سع الوامر، أجتهز أفضل جنود المباطوريه للهجوم على حاليأكب. عندما وصلوا أمام بوابه حاليأكب الرئيسيه، ل يبقى الكثي من الوقت قبل
 الشروق. كل شيئ جرى تبعا للخطه، فُقِتَل الراس ِبهدوء و بدون مقاومه ِلنم ل يتوقُع الجوم الفاجئ و الفي. أقتحموا النود القريه و معظم أهِلها ناِئمون.

بعد تأمي الطريق، أتهوا النود نو المسه ِبقيادة مشعل. ولكن، الصوات الت أصِدرت من الركه أدت ال أستيقاض القليل فالتمع.
 أنقلبت الدينه الاِدئه ال ساحه قتال. قتلوا الكويتّيَن بعضهم الخر ِلما أمنوا به. ولكن مشعل ل يرد قتل أي أحد، فتسلل بعيدا عن الرب و نوا
 الصدر. فذهب مشعل ال المسه. ل يتاج مشعل ِلمفتاح للدخول ال منزل المس، فكانت حوائط منِزلما مطمه كحاِل معضم بنيان حاليأكب. فأنيار التمع

كان نتيجة الرب.
 أثناء مرى الرب و الفوضى، سطعت الشمس. التشاِوروَن المس عرفوا أن عليهم الختباء ف ملجٍئ ما حت مغادرة القوات المباطوريه، ولكن

قبل هروِبهم، ظهَر جندي واِقفا ف طريقهم.
"العِذره يا ساده،" قاَل اُلندي، "ولكنن ل أستطيُع السماح لكم بالغادره. فكما ترون، هذِه الفله أقامت ِبشرِفكم أنتم المسه."

"هل سنرى وجِه قاِتلنا؟" سأل السيد الرشيد.
ل يستطع أٍي من المسه رؤيه وجه الندي بسبب الشمس الساِطعه من خلفه. 

"أل تعرف صوت؟" سأل الندي، "ل. ل تعرف. فأنتم المسه ل تسمعوا أصوات من تدِمروَن حياتم."
ث، نَزَل الندي ال مستوى المسه.

"مستحيل!" قاَل السيد الطبطبائي وهو مصدوم برؤيه وجه الندي.
"أجل، عدت." قال مشعل.

بينما وجَه مشعل سلحُه نو المس مرتديا زي المباطوريه، َضَحَك على السخريه ف المر.
"لا الدهشه، يا ساده؟ هذا ما أردِتموه."

 رءوا المس غلطتهم، فهم حُولوا رُجًل منهم ال وحش. فلول حكمهم السرع و الظال لا أنظَم ال المباطوريه، و لا أدى باليأكب ال التهِلكه، و
لا حاصر المس ف وقت حاجتهم لرجًل قوي و مؤمن مثل مشعل.

"مشاعل! أرجوَك توقف!" ُسِمَع صوتا.
عِرَف مشعل الصوت الذي أنبعث من خلفه، فكان صوتا يعدُه من أجل الصوات الت ِسعتُه أذناه. كان صوت زوجِتِه روان.

"مشاعل، أرجوك." َتَرجتُه روان مره أخرى.
 ل يرغب مشعل باللِتفات نوها ِليى وجهها بعَد كل هذه السني، فقد أجب مشعل نفسه لينسى عن زوجِتِه طوال سني ِفراِقِهما. عندما رائت روان
 أن مشعل رفض النظر اليها، ذهبت أمامه. نظرا ِكل الزوجاِن ال وجه الخر ملوٍء بالزن الشديد و الشوق لضم الخر مرٍة أخرى. ث، تطم قلب مشعل عندما

عرف ما مدى حب زوجته ِلحاليأكب و المسه، فمشعل رأى روان تقف بانب المسه.
"ل يفت الوقت، سيد دشت،" أعلَن السيد الداد، "سِلم نفسك، و سنحاول تفيض عقوبتك."

"أقبل، مشاعل. أرجوك."
 أعتقد المس بأَن مشعل سوف يتار ف هذا الوقف، ولكنُه عرَف ردَه فعله. فمشعل أشتعل نارا، فغِضَب على المسه و على كل ما فعلوه. فأراد
 ذبهم جيعا، حت لو طلب المر أن يتم أمام زوجته، فجَن مشعل و سِأَم من المس. ولكن، قبل أن يفعل أي شيئ، دخل غان. لظة رؤيه روان المباطور،

أخرجت بندقيه و صوبتُه نو الرجل الذي غّير زوجها راميه من غي تردد.
"ل!" صِرخ مشعل لِقيا نفسه أمام غان.

 كان مشعل مستعد أن ُيضحي ِبحياته من أجل المباطور، الشخص نفسه الذي كِرهه و لمه ِلنقسام الكويت، الشخص نفسه الذي ظن مشعل أنُه
 سيقاتل ضده ف ساحه العركه، ل معه. ولكن، ل يستِطع مشعل من أنقاذ غان. فَوَقَع غان على الرض بعد تلقي الرصاصه ف صدِره. أناَر مشعل ساِقطا على
 ركبتيه، فأنزلقت دمعه من دِمعاته على جسد غان. ل يظن مشعل بأنُه سيبكي يوما ما على وفاِة الرجل الذي ُيدعى سيف غان. نظر مشعل ف أعي غان، فلم
نافقي عدوان ال من  كويت  ير ال من مشعل أن يكمل مسيتُه لتحر غان  فأراد  من ذلك وهو المل.  هم  شيئا أ كن أراَد  بالوت أو الياه، ول تم   يرى شخصا يه
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المس. َقَبَل مشعل الواجب بأخِذ يد المباطور واعدا بالتمسك بالق و عدم الستسلم.
"مشاعل!" بكت روان بصدمه من تصرف مشعل.

"دشت." قال المس بكل ثقه، ماولي دفع مشعل للستسلم.
"أنس …" نطق غان أخر كِلماته قبل فراق الياه.

 وقف مشعل بدوء و ِبغضب. فكاَن غاِضبا، ولكن ليس على روان. فهي ل تقتل غان، بل المسه قتلوه. قتلوا غان عب روان ِبملِئها ِبأكاِذبم. فأنطلَق
 مشعل كالنمر نوا المس بنية القتل. أراَد قتلهم ِلينتقم لغان، وِلروان، وِلبيه، و ِلجميع الكويتيون الذين ماتوا على أكاذيبهم. ولكن، قبل أن يصل أليهم، وقفت

روان ف وجهه.
 وجهت روان البندقيه ف وجه مشعل و دموِعها تري كالنار. فروان لتزال تب زوجها، ولكنها ل تستطيَع أن تدعه يقتل المسه. فهي لتزال

مؤمنه با يفعُلُه المسه، بل ترى مشعل من الظالي. تسر مشعل على ما خِسره من هذه الرب. فزوجته كانت من أغلى ما يلك.
"ملزم!" جندُي صِرَخ من وراِء مشعل.

 ت أنقاذ مشعل من الوت ِبأقِتحام جنود المباطوريه الكان. فقد رءوا نتائج القتال الدِمره و أرادوا النِسحاب قبل أن يتم القضاء عليهم. ولكنهم لن
يهِربوا بدوَن المر من قائدهم. عندما رؤوا أن المباطور قد توف، أستداروا نَو مشعل ِلتلقي الوامر.

"ملزم الول سيدي، هناَك الكثي منهم، يُب أن ننسحب!"
 عرفوا أنم يسرون فأرادوا النِسحاب. أتى النود، أو ما تبقي منهم، ال هنا ِلخذ القائد معهم. روان ل تتدخل ِبهروبم ِلن المسه بطر، و داِفعها
 الفي ِلنا ل ترد قتل مشعل. أنسحبوا النود مع مشعل رغم رغبتهم الشديده من ذبح المس، ولكنهم ل يفعلوا لن قائدهم الديد ف خطر.أنسحبت قوات

المباطوريه من حاليأكب و رِجعوا ال المباطوريه.
"ما الن يا سيدي؟" سأل الندي مشعل.

 "هذا يوٌم أسود لنا جيعا." أجاَب مشعل، "سقط المباطور، ولكن المباطوريه قويه با فيه الكفايه لتتحمل. فربا ماَت غان، ولكن أفكاره ستحي
من ِخلِلنا، من ِخلِل المباطوريه، من ِخلِلي."

○○○
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النهايه.
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.

الحريه    أجل من !المقاتله

الحربب    وجبه علبى فبي      ٠الكبويت وقبع البذي النقِبسيام، البى     ٢٠١٤حبرب البدوله أنقِبسام البى أدى ، 

حاليأكبر    و المبراطوريه و          ٠قسمان، حاليأكبر عن الحقيقه مشعل المبراطور عرف أن بعد  الن،

مبن             تحريرهبم و لِمسباعدتِهم المخبدوعون أصبدِقائُه ضبد معركبةٍ َبض خو عليبه ُبب يِج الخمبس،  خبداع

كانت          كما الكويت توحيد ذلك، من الهُم و الخمسه،  ٠أكاذيب

---------مقطع من القصه------------------------------------------------------------

قرر المبراطور بتفيذ الخطه مباشرتا بعد أعلِنها ِلقومه.
 "الجنود سيقتِحمون القريه من البوابه الرئيسيه في الغرب. بعد الدخول، سيؤِمنوَن الطريق. كُل من يِقَف في طريقهم سُيقتل،

أما المتفِرجون و المارون لن يؤِذهم أحد. حيَن تأمين الطريق، سندخل. الملزم أنس، أنَت ستقود الفريق نحو الخمسه."
"أمُرَك يا سيدي." أجاَب ملِزمُه.

عند سمع الوامر، أجتهز أفضل جنود المبراطوريه للهجوم على حاليأكبر.
---------مقطع من القصه------------------------------------------------------------
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