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والصــاة والســام علــى رســول اهلل المبعــوث بالســيف بيــن يــدي 
الســاعة رحمــة للعالميــن 

ــا  ــروف وم ــو عم ــن دوك ــر المؤمني ــاني أمي ــارس الشيش ــل الف ترج
أدراك مــا عمــروف.. عــاش غريبــا ومــات غريبــا.. لكــن ماضــره ذلــك 
وحــداؤه قــول المصطفــى صلــى اهلل عليه وســلم طوبــى للغرباء.. 
ــا دام  ــك م ــره ذل ــا ض ــن م ــروف لك ــر مع ــاء غي ــد الغث ــروف عن عم
يعلمــه رب عمــروف.. رغمــت لــه أنــوف الملحديــن والمنافقيــن 
بوتيــن و..، وقاديــروف.. رغــم ذلــك ترجــل فــي صمــت وســكون غيــر 
معــروف.. ألن الغثــاء ال يعــرف إال الفنانيــن والرياضييــن التافهيــن.. 
عمــروف هــو الرياضــي الــذي روض بشــجاعته الجبــن والخــوف.. 
الفنــان الــذي أتقــن فنون الكــر والفر ألنه يعشــق المنايــا والحتوف.. 

ســطر لألمــة أمجــادا وبدمائــه كتــب الكلمــات وزخــرف الحــروف.
دوكــو عمــروف أميــر ليــس كاألمراء..أميــر ال تعــرف هامتــه االنحنــاء 
إال أمــام فاطــر األرض والســماء.. أميــر بــدون قصــر وال تــرف وال ثــراء.. 
وال حريــم وال إمــاء.. عــاش فــي العــراء يفتــرش األرض ويلتحــف 
الســماء.. جلســاؤه وندماؤه الخشــوع والبــكاء.. تســليته الكر والفر 
ــزة  ــة بالع ــوته مرصع ــه قلنس ــاء.. تاج ــاردة الظلم ــة الب ــي الليل ف
ــراش  ــان واألح ــعاب والودي ــاء.. الش ــى االبت ــر عل ــاء..زاُده الصب واإلب
ــوف.  ــه قط ــألواء ل ــواك ال ــاء.. وأش ــه العن ــاء.. فاكهت ــه الّغن حدائق
عمــروف أميــر ليــس كأمــراء الغثــاء.. قصــره الغابــات وقمــم جبــال 
القوقــاز والكهــوف .. خندقــه فراشــه وحســناؤه بندقيتــه وجواريه 

قنابلــه..
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ــوف.  ــا والحت ــان المناي ــن أحض ــاء بي ــه االرتم ــه ومتعت ــه جعبت  زينت
ــوف..  ــر والدف ــان والمزام ــاء القي ــراء الغث ــرك ألم ــروف ت عم

وعشــق ســمفونية الحــروب.. موســيقى كالرعــود تــردد صداهــا 
ــاص  ــزف الرص ــي«.. ع ــات »غروزن ــا جنب ــدح له ــو« وتص ــم »فيدين قم
ونغمــات الهــاون وزغــردة البيــكا والدشــكا تحــت أضــواء القصــف 

ــوف.  ــات الملوت وومض
ترجــل الفــارس األميــر عمــروف أســد الغابــات والكهــوف.. فــي 
صمــت وهــدوء.. لــم يكــن الملــوك واألمــراء والرؤســاء والــوزراء و... 
ــه لــم يتعبــد فــي محــراب البيــت  الكبــراء علــى قبــره وقــوف.. ألن
وال  الديبلوماســية..  طقــوس  يحســن  وال  الكرمليــن  أو  األبيــض 
بجيــد لغــة البراغماتيــة والحــركات البهلوانيــة.، وال يلبــس ربطــة 
ــاء العالميــة.. ولــم يجــد  عنــق عليهــا إمضــاء كبــار مصممــي األزي
الوقــت ليســود أقــواال بــا أفعــال تعــج لهــا جنبــات المكتبــات 
وتئــن مــن وطــأة ثقلهــا الرفــوف. أميــر علــى العــرض يغــار وعلــى 
ــُب  ــم الَكَل ــراء أصابه ــا ألم ــرك الدني ــر.. ت ــن النفي ــر وأعل ــر ُيغي الكف
مــن تكالبهــم عليهــا ألنهــا دنيــة وعمــروف أصابــه منها العــزوف.. 
عــاش متواضعــا وبإيمانــه مســتعليا فدانــت لــه الرقــاب ورغمــت 
ــات  ــات والجمي ــات والمجام ــفريات والمقاب ــاف الس ــوف. ع ــه أن ل
والحفــات والســهرات وصفحــات الجرائــد والمجــات والفضائيــات 
ــور  ــراء القص ــاء.. أم ــراء الغث ــا ألم ــرات.. تركه ــرات والمؤام والمؤتم
ــل  ــناوات القناب ــان حس ــن أحض ــادق بي ــي الخن ــاش ف والفنادق..وع

ــوف.. ــتمتع بالزح ــوف يس ــن الصف ــول بي ــادق يتج ــقراوات البن وش
يصــارع أحلــك الظــروف ويطــارد الــردى ألنــه ذاق حــاوة الســير 
مــن  عليهــا  ســار  وطرقــات  ومســالك  ووديــان  شــعاب  بيــن 
الصادقيــن ألــوف وألــوف منهــم الخطــاب وباســاييف و... الغامــدي 
ومســخادوف .. نبــذ ألقــاب الفخامــة والجالــة والســيادة والريــادة.. 
اتخــذ مــن الجهــاد ذروة ســنام اإلســام عبــادة.. يــده علــى الزنــاد 
ــره  ــادة.. عط ــه ق ــدام وجعبت ــه اإلق ــهادة.. تاج ــق الش ــه ترم وعين

ــوف ــنابك والَخل ــر الس ــات وعبي ــذى الغاب ش
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عمــروف أميــر المؤمنيــن.. لــم يركــب المرســديس أو رولــس رويــس 
 .. وُحَنْيــن  بــدر والفتــح  ُلَجْيــن اســمها  ليموزيــن.. جيــاده مــن  أو 
مطيتــه الحنيــن إلــى حواصــل طيــر خضــر تســرح فــي الجنــة حيــث 
تشــاء تــأوي فــي المســاء إلــى قناديــل مــن ذهــب معلقــة بعــرش 
ــا وال  ــزن فيه ــموات ال ح ــا األرض والس ــات عرضه ــي جن ــن ف الرحم

ــدا ــى اهلل أح ــي عل ــوف. وال أزك ــوت وال خ م
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