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 /

َعبیر الَجنابي : ُكلــكم یعرفني , فلــن أُعّرف نفسي , 
فأســاي جرح أعیا الزمان المؤسي , 

بني جام: َمن أنِت ؟ 
َعـبیر الجنابي : أنا عاصـمة األحزان و اآلھات , و " حائــِط مبكى " تـنتحب عنده الّنخوات ! 

أَنا آخر قــطرة حیاء َجفت على جبین األمة , 
أنا َوصمة عــَار لكل من باع الذمة , 

بني جام: ھل نــَعرفك ؟ 
عبیر الجنابي : كــلكم یعرف كــیف فتكت الذئــاب ببراءتي ,  

كـلكم یتذكر كیف عبَث العلـوج بطھارتي ,  

و یوم كانت الوحوش تنـھش عفـتي , 
قد تخیلتم ...لحظة كـانوا یتضاحكون على جـثـتي , 

آه , 
لِنـظراتھم , 
لِصـرخاتھم , 
لِلُـعـابھم , 

آه لعرضي المذبــوح على صلیبھم , 



و لنطفة األنجــاس تخــرج من صلبھم , 
تلوثــني , و أنتم صـامتون , خـائفون , متواطـئون ... 

بعضــكم : َیقرأ َعلّي الفاتـــحة , 
و بعضكم : َیبكي بـكاء النائــحة , 

مـِنكم من أدار ظھره و قال : ُغضــّوا أبصاركـم عن الفاحشة ! 
و بعضكم یلومني و یقول : الحـل وأُد الجــاریة ! 

َبني َجام : لعلك أنت الّزانــیة ؟ 
لعلك كنت راضــیة ؟ 

َعـبیر الجنابي : ما لھذا َولــدتني أمي , 
ما لھذا ربــاني أبـي , 

ما لھذا كان أبي یشتري لي الَحلوى ,  
ما لھذا كانت األم تدلل بنتھا الّصــغرى ,  

ما لھذا كان أبي َیحملني على ظھره, و یحضنني بصدره , و ُیحّفظني سورة الَعلق , 
ما لھذا كانت أمي ُتجــدل شعري , و تقــلم ظفري , و َتْرقیني ِبسورة الَفلق ,  

فلست كبشاً إغریقیا , یقدم قرباناً لآللھة ُزیوس ,  
و لست ھندیًة ِمـسكینة , ُتـحرق في عیٍد ذي طقوس , 

أنا حــرة أنا مسلمة , 
أنا غــرة للمكرمة , 

یا دمــائي الخاثرة ,  
یا عــظامي الناخرة...  

لن تصبحي مــاًء , لن تذھبي ھبــاًء , 
لن تھدئي قبل أن یثأروا ,  
لن َتُرمِّي قبل أن ینفروا ! 

َبـني جام : ماذا ؟ ھل قالت نفیر ! یا قومنا لقد ُجّنت عبیر ! 

َعبیر الجنابي : سأبقى كابوساً ینغص نومكم, و مأســاًة تخطف حلمكم , 

سیبقى قبري لكم قبراً , و عاري علیكم عــاراً , إلى أن تغسلوني بالدماء , 
و تدفنوني بین األشــالء ,  

و تقتــلوا قاتلي , 

و َتحــرقوا غاصــبي , 
بني جام : َوددنا ذلك ...و لكن ..لیس لنا من َرایة , 

ال إذن ولي أمر , ال فتوى لعالم قصــر ,یعني لیس لنا من غایة ! 



َعبیر الجنابي : أنا - ال أب لك- الرایــة , ِعرضي اإلِذن.. َدمــي الفتــوى... و الثأر لعرضي ھو 
الغایة ! 

بني جــام : سأسأل شیخنا , لعل لھ اجتھـاد ! 
َعـبیر الجنابي : و ھل سیأذن بالجھـاد ؟ 

بني جــام : اْصــبري للغد یا عبیر , فالصبر خیر زاد , 

)الیوم التالي ( 

َعـبیر الجنابي : الیـوم یومِك یا سورة األنفال ,  
الیـوم یفتي شیـخھ لینفر الخفاف و الّثقـال ! 

َبني جـام : عذراً یا عبیر , فأنت فـتـنة و مؤامرة , أنت بدعـة و مغامرة ! 
عبیر الجنابي )صارخة ): و ما ذنبي أنــا ؟ 

بني جام : ال تصرخي بنا ! 
فلقد سمعت من شیخي أن القتـال في العراق مھلكة , 
و هللا تعالى یقول : و ال تلقوا بأیدیــكم إلى التھلكة , 

عبیر الجنابي : ھل قال ھذا شیــخك !!؟ 
بني جام : لیس شیخي و حده بل كل علماء المملكة ! 

نحن أھل االتباع , لسنا أھل االبتداع ! 

َعبیر الجــنابي : ُرّب وا معتصماه انطلقت ملئ أفواه الصبایا الیتم ** 
ال مست أسماعھم لكنھا لم تالمس نخوة المعتصم ! 

)فارس ملثم یتراءى في األفق ( 

الملثم : َلـبیك أختاه , 
عبیر الجنابي : وا فرحــتاه وا فرحتاه , و لكن من أنت یا عبدهللا ؟ 
الملثم : أنا حـفید أبي عبیدة الجراح , أنا ابـن األیوبي َصــالح ! 

َعــبیر الجنابي : لــْم أعرفك بعد ؟ 

المــُلّثم : أشقاؤكم بالشرق شـَّدوا سروجھم *** وكــابول شدت والنجائب ضــمـر  
وفي نجــد أعلنت الشباب جھادھا *** وعــَدن تلبي والّرجــال تــدمـر  
مدمـــرة یخشى أولو الباس بأْسھا *** َتزیــدك رعبــا حین ترسو وتبــحر 
تشق عباب الَبــحر یحدو مسیرھا *** غـرور وزھـــو وإقتــدار مــزّور 

عبیـر الَجنابي : و ماذا حــدث لھا ؟ 

الُمــلثم : فلما التقى الجــمعان جمع محــمد *** وجمــع صــلیبي أتــى یتبخـــتر  
أطل على القــرأن من قلب أمـــتي *** شھیدان باســم هللا لّبــــوا وكــــبروا 
ودكــــا من الكفار جیشا یقوده *** بـــحـــقد صلیــبي المــنابع قیصر  
ودارت رحى الحرب التي یعرفونھا *** ثوان من الرعب بل ھي أقصر  
وكان لنصر هللا وعد محقق *** فـلـم یتـــقـــــدم ســـاعة أو یـــؤخـــر 
وطارت رؤوس الكفر في كل وجھة *** وأشالؤھم من حــــولھم تتبعثر  
فذلك یوم أنزل هللا نصـــــــــــره *** وأصدق وعدا في الكتــــاب یسطر 



َعبیر الَجنابي : هللا أكبر یا أیھا المقدام , و لكني إلى الساعة لم أعرف الّضرغام ؟ فأنا مت 
صــَغیرة , وحیاتي كانت قصیرة , 

المثلم : هللا َمــقصدنا وھو لنا غایة 
والشیخ أبو مــصعب قد أعلن الرایة  

قائدنا بن الدن یا مرھب أمریكا 
بقوة اإلیمان وســِالحنا البیكا 

 

أمیرنــا الُمــال عن دینھ ماتخلى 
 w كل الجــنود باعوا أرواحھم

إن قالوا إرھابي قلت الشرف لّیــا 
إرھابنا محمود بدعوة إلھیــة 

شرطة عراقیة ردة ونفاقیة 
بالذبح جــیناكم ال ال اتفاقّیة 

دمــرنا أمریكا بطیارة مدنیة 
برج التجارة غدا كومة ترابیة 

عبیر الجنابي )تصرخ مضطربة ) : عرفتكم ...عرفتكم , أنتُم جند أسامة , أنتُم عنوان الكرامة , 
أنتم في جبین العز شامة , 

)عبیر تبكي و تمسح دموع الفرحة(..... 

َبـني جام : ھؤالء ھم الخوارج , 
عبیر الجنابي : بل ھم من دمروا البوارج ... 

ھم من قھر الطلـیان , و قسم ظھر األمریكــان ,  
َبِني جــام : و قتلوا المستأمنین و المعاھدین , و استباحوا دماء المعصومین ,  

َعــبیر الجنابي : و ھل ھم من قتلني ؟ ھل ھم من اغتصبني ؟  
بني جام : لو الھم ما دخل األمریكان إلى بالدكم , 

عبیر الجنابي : و لوالكم؟ ....لو الكم یا بني جام ما بنوا القواعد العسكریة , و ما نصبوا منصات 
الصواریخ الغبیة , لو الكم ما احتلوا بالد الرافدین , ومن قبلھا بالد الحرمین ! 

لو الكم یا بني جام ما سقطت الكویت و ال احتلت َقطــَر , وال اْسُتعِمرت الظھران و ال ُشیدت قاعدة 
الُخبر ! 



لـَو الكم یا بني جام ما قتلوا األقصى قبلي ! 
َلــو الكم یا بني جام ما حرقوا األقصى قبلي ! 

لــَو الكم یا بني جام ما اغتصبوا األقصى قبلي ! 

) و َتغرورق عینا الملثم ...و تبلل الدموع لثامھ , و ُیقرر الرحیل إلى مبتغاه ( 

َعبیر الجنابي : إلى أین الجھة یا أیھا الملثم ؟ 
الملثم : إلى األخذ بثارك , 

عبیر الجنابي : تأخذ بثاري ؟ 

الملثم و قد ركب ظھر فرسھ :... سآخذ یا عبیر بثــارِك , و سأسقي بالدماء ثــراِك , 

عبیر الجنابي : َلكن ال تمْت , یا فارسي ال َتمت ,  

الملثم : ال تخافي یا أَســیرة الحزن , 
ال تخافي یا َكـسیرة الغضن , 

فمن خلفي آالف مــؤلفة من جنود الرحمن ,  

َعبیر الجنابي : أین ھم ھؤالء الفرسان ؟  
الُملثم : ھنا في بغداد وعّمان , ھناك في الشیشان و إیران , في أمریكا و بلجیكا , في لندن و 

دبلن ... 

َعبیر الجنابي تبكي حتى أصبح خدھا ورداً ...یقطر ندًى : ھل سیأخذون بثأري ؟ 

الملثم : و بـِثأر بغداد , و ثأر القدس , و ثأر األندلس ,  

َعـبیر الجنابي : من ھو قائدھم في بــِالدي ؟ 

الملثم -ھاتفاً- و قد محى غبار الفرس أثره : أبو ُعمر البــغدادي ! 

)بعد أیام , 
 

و بینما عبیر تنتظر فارسھا الصندید لیأخذ بثارھا , و یطھرھا من عارھا , لتنام في سالم و 
أمان ( 

َعبیر الجنابي : سأنتظرك یا َفجري , سأنتظرك یا َفخري , 

بني جام و قد شاب حاجباه و انحنى ظھره : لن یأتي ذلك الفارس حتى یلج الجمل في... 

عبیر الجنابي مقاطعًة : بل ھو في الطریق یا خانس , عد إلى ُجحرك ...قبل أن یراك فارسي 
فیْنـحرك ! 

)عبیر متوجسة حاِئسة , تقول لنفسھا لعل الُعذر حاِبُسھ ( 



و في ھذه األثناء , تسمع صوت مكــبر ! 
هللا أكبر هللا أكبر , 

عبیر تھتف فرحى : مرحى مرحى !  

فتحت أبواب السماء , و بدأت أرواح الشھداء بالعروج إلى الجنان ,  
یموتون و ھم یھتفون : 

یا لِثــارات عبیر , یا لِثــارات عبیر , 

َعبیر الجنابي : تبكي ..و تبكي... و تبكي ,  

)تسمع بطال یقول ألخیھ , خذوا األسیرین و انسحبوا , بعون هللا أحمي ظھركم ,  

المعركة مازالت محتدمة , (1) و أصوات إطالق النار تمر على مسمع عبیر و كأنھا أحلى " 
زغارید " 

ملحمة بطولیة َسجلھا المجد في أول صفحة , و كتب أعالھا : إھداء إلى من َصنعوا المجد من 
عدم ! 

بدأت الّصغیرة عبیر , تشعر بدماء حــارة تسقي تراب قبرھا ,  
كانت دماء طاھرة ,ال أعــذب منھا وال أطــیب , تروي ثأرھا  

بكت َعبیر .... 

و تنشقت عبق الشھید , مْن أیقنت أنھ الصندید ,  
من بقي لیحمي ظھر إخوانھ الذین خطفوا جندیین صلیبیین من نفس الكتیبة التي قتلتھا ( 

عبیر باكیة : ألم أقل لك ال تمت یا فارسي المغوار ؟  

أَجــاب الشھید : و كیف ُیــمحى یا عبیُر العار ؟ 

عبیر الجنابي تجھش بالبكاء...: و كیف تركتم أمیركم من خلفكم ؟ 

الشھید : ھو بخیر , یقرئِك السالم , و یقول لك نامي بسالم یا أیتھا الطاھرة ,  

نامي بسالم یا أیتھا العفیفة , 

نامي بسالم , و لتھدأ جوانحك , و لتسكن جوارحك ,  
فلقد أخذ الرجال بثارك ! 

یقول لك نامي بسالم في لیلة فرحك , فلقد خطبك رجل من خیرة الرجال ,  
لقد تقدم لزواجك بطل من أشجع األبطال , 

و یستأذنك أمیر المؤمنین أن تقبلي بي زوجـــاً لك في الجنة بإذن هللا و توفیقھ , 

)عبیر الجنابي صامتة في خجل ُعذري ( 



الشـّھید : رضى البكر صْمتھا , یارب اجمع بیننا ازواجــاً في الجنة , یا رب اجمع بیننا أزواجــًا 
في الجنة ! 

ھذه سیرة خطیب عبیر , و سیرة خطیب فاطمة و سیرة خطیب صابرین ... 

w دركم یا رجال أبي عمر البغدادي , 

فمن لنساء المسلمین غیركم ؟ 

من للثكالى غیركم ؟ 

و هللا لو لم یبق إال رجل واحد یحمل رایة دولة العراق اإلسالمیة لتمنیت أن أكون أنا ھو, 

و كتبھ حبا و وفاًء لدولة العراق اإلسالمیة : 

" أبو دجانة الخراساني " 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) بیان مجلس شورى المجاھدین یصدر بیانا عن عملیة الثأر لعبیر : 
یا رّب سّدد الّرمي وثّبت األقدام  

الحمد w رّب العالمین والّصالة والّسالم على نبّینا محّمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین... أما بعد: 
فھذا إصدار عن " بقایا جثتي الجندیین األمریكیین الذین تّم اختطافھما قرب الیوسفّیة " نقدمھ ثأراً ألختنا اّلتي قام أحد جنود الكتیبة 

التي ینتمي لھا ھذین الجندیین بانتھاك عرضھا، فما أن سمع لیوث التوحید " حینھا " بالخبر كتموا اآلھات والزفرات في قلوبھم 
وما أحّبوا أن یشیع الخبر وعزموا على الثأر لعرض أختھم، وقد مّكنھم هللا تعالى من أسر جندّیین من نفس الكتیبة اّلتي ینتمي لھا 

ذلك الّصلیبي القذر، وھذه بقایا جثثھم نسألُ هللا تعالى أن یجعل فیھا شفاًء لصدور المؤمنین:  
وw الحمد والمنة. 

وهللا أكبر 
ةُ َولَِرُسولِِھ َولِْلُمْؤِمِنیَن َوَلِكنَّ اْلُمَنافِقِیَن َال َیْعَلُموَن(  ِ اْلِعزَّ َّwَِو(

الھیئة اإلعالمیة لمجلس شورى المجاھدین في العراق. 
صورة للكلبین الذین قتلھما رجال دولة اإلسالم ثأرا لعبیر الجنابي : 

 /



/


