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َكسَ١
هصوص اجملموػة املصصية (كرابن امكوروان) كتبت يف فرتة زمنية كصرية وسبيًّا ،جاءت فرتة
احلظر املزنل ػىل اكفة فئات اجملمتع تؼد ثفّش اموابء ػىل هطاكات واسؼة ،اّتذت امسلطات يف
مؼظم ادلول اجراءات صارمة يف احلفاظ ػىل امصحة امؼامة ملواطنهيا .واكن الأردن س باكًا ػىل
امصؼيد امؼاملي يف ىذا اجملال.
امؼزةل الجبارًة أأخذت أأتؼادًا جدًدة ،واك ٌع فُرض ػىل امجليع تبأرضاره وفوائده .ابمنس بة ل كاكثة
فامؼزةل رضورًة لاتحة مساحة نلخلوة امتبأملية ،وكد أأطلت ػلهيا يف تؼض امنصوص (املرحةل
احلرائية) ،ومن فضل هللا أأ ُ
جنزت ىذه اجملموػة املصصية تؼنوان (كرابن امكوروان) ،تيامن ركزت ػىل
غنوان مركزي مجليع امنصوص ( أأدب امؼزةل يف زمن امكوروان) ،وذكل من أأجل ثؼميق املفيوم،
وجؼهل مصطل ًحا يف سوق الأدب ،س يكون هل شبأانً يف املس تلبل ،وحيظى ابدلراسات امنلدًة
متبأصيل املفيوم ،وطبيؼة املرحةل احلرجة اميت مر هبا امكون أأمجع تبأممو اخملتلفة.

امروايئ
محمد فتحي امللداد
معان – الأر دن
ــــا 3232 \5 \32
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سصا ٤أٚضٚبٞپ
$إٓدؿض ايكازّ ٖص ٙإط ٠قڀيب باضز دسٽا َ٪نچس ٖڀٍٛ
ايجًٛز بهجاؾ ١ابتساَ َٔ ٤ػا ٤غسَ .#ؿ ٢عاٜـ غڀٛات بڀ،١٦ٝ
ايهًُات اييت مسعٗا قٓعت َرتاغٶا ٗ أشْٝٵ٘ٚ ،مل تهتـ ،بٌ
ضاست تتػًچٌ ٕساعب ١سريت٘ سٝاٍ اْتٛاض ٙايعادعَٗٛ ،طَٛ ٙحڈ
بب٪ؽ َٓبجل َٔ بٌ أمساٍ أضزاْ٘ َٴًًٗٗ ١إٗٛط.
أؾهاضَ ٙهڀطب ١سسٸ ايكٸطاع ،عذع ٙايتٸاّ ٗ إهاز ْكڀ١
ايبسإ ١ٜؿطٚع َكا ١َٚتبعات َرتاؾكَ ١ع ايهٝـ ايكازّ غسٶا.
أتعب٘ إؿ ٗ ٞؾٛاضع إس .١ٜٓاتٸهأ عً ٢دساض بعٝس عٔ أبٛاب
احملًچات ايتذاضٜٸ .١إاضٸ ٠غاضق ٗ ٕٛاٖتُاَاتَِٗٚ ،كاقسِٖ اييت
ٜبتػْٗٛا .عًَ ٢ساض غاع ١ناًَ ١تابع تأَٸ٬ت٘ يتكاطٝع ٚدَٔ ٙٛ
ٍّ اغتػطق٘ٚ ،ابتعس ب٘ تؿػريٶا ٚتأًٜٚڄا
َطٸٚا أَاَ٘ .قطأ َ٬قِٗ بتإٔ
أْػاٚ ٙاقع ساي٘ ايص ٫ ٟوتٌُ ايتأدٚ ٌٝي ٛيػاعٚ ١اسس.٠
7

محمد فتحي امللداد

كرابن امؼشق

بطٚز ٠اؾساض اخرتقت َ٬بػ٘ ٚغطٳت ٗ أعكاب٘ ٚعه٬ت
نتؿ٘ ،ؾعط غسض امسض إٍ غاعسٚ ٙقٛيڄا إٍ َعكُ٘ ٚنؿچ٘.
عطنات قٜٛٸٜ َٔ ١س ٙا٭خط ٣ؾطٳى أقابع٘ يتبسٜس ايتٌُٓٝ
ايڀاض ٨عًٗٝا.
ٜ$ا إهل ..ٞايربز ٜٓ ٫تٛطْ ٞن ٞأڂنٌُ اغتعسازات٫ٚ .!!..ٞ
ًّٗين إشا داَٛ ٤عس.#ٙ
ٖص ٙايهًُات ايبػٝڀ ١إؿٗ ١َٛبس٫٫تٗا ،اْڀًل بٗا يػإ
عاٜـ يٝٴػُٹع أشْٝٵ٘ ؾك٘ .ضغاي ١عادً َٔ ١زاخً٘ زؾعت ب٘ ٫تٸداش
أَط ٖاّٸ غاب عٔ سٝات٘ َٓص ث٬ث ١أؾٗط عٓسَا ڂؾكٹٌ َٔ ٝٚٚؿت٘
ٗ ايؿطن ١اييت نإ ٜعٌُ ؾٗٝا.
تًُٸؼ قؿْ ١ٛكٛز ٙاطُإٔ قًب٘ إٍ َا تبكچ ٢ؾٗٝا َٔ بكاٜا
تعٜٛض ْٗا ١ٜخسَت٘ .عازت ْبهات قًب٘ ْؿڀَ ١ٴتذسٸز ،٠تٛاثبت
سُٶا يهػب ايٛقت ٫ .قاٍ ٫ستُاٍ ايتأخري ٚعٓٝاٙ
أَٓٝات٘ تعا ٴ
تطقبإ َكسٸَ ١سصا ٘٥نُٔ ؾػط ؾا َٔ ٙدٛع أ ٚعڀـ.
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َع ْٗا ١ٜنٌٸ ؾٗط؛ تٓؿتح عً ٘ٝأبٛاب َٔ طًبات أغطت٘ تػتٓؿص
َع ِٛضاتب٘ ،عًَ ٢ساض غٓ ١ناًَ ١سًڂِ عصا ٤دسٜس َتٛغٸ٘
اؾٛز .٠ؿ ١ٛاؿػِ ناْت ٗ قٌ عتٝل ٗ أسس ايؿٛاضع
ايؿطعٝٸ ١خامٸ ببٝع َٛز٬ٜت أسص ١ٜأٚضبٝٸَ ١ػتعًُ ١شات َػتٜٛات
َٔ اؾٛز ٠إدتًؿ .١عًَ ٢ساض ْكـ غاع َٔ ١ايبشح ٚتكٝٝؼ َا
ضام ي٘ َٓٗا.
ايبا٥ع ايبا٥ؼ ْٛط باظزضا ٤يكسّ عاٜـٚ ،نٝـ تػتڀٝع إٔ
ته ٕٛزاخٌ اؿصا ٤إڂتٛغٸع نا٫غتٝڀإ ايكْٗٞٛٝٸ ٗ ْٝع
ا٫تٸذاٖات؟.
اغتع ٤٬بٓرب ٠قٛت٘ عٓسَا هٝب عً ٢تػا٫٩ت عاٜـ عٔ غعط
نٌٸ ظٚز َٔ ا٭سصٜ ٫ ٖٛ .١ٜأب٘ يكطف ايبا٥ع ٫ٚ ،يٓٛطات٘.
 سا ٍٚعاٜـ تػًْ ١ٝؿػ٘ ٚإقٓاعٗا٪َ$ :نچس إٔٸ ٖصا احملٌٸزٳخٳًځ٘ قبً ٞابٔ أسس إػٚ٪يٌَٚ ،ا ايؿطم بٝين ٚب٘ٓٝ؟.#
َه ٗ ٢عج٘ بُٗٸْٚ ١ؿا ٙيًدطٚز َٔ َأظق٘ ،قسَ ١ايػٸعط
ايص ٟطًب٘ ايبا٥ع؛ دعًت٘ ٜتُطٸز عًَ ٢ا بٓؿػ٘ بعس إقٓاعٗا$ :أٙٚ
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ضنٓٝا باهلِٸٚ ،اهلِٸ َا ضن ٞبٓا"ٚٚ .دٸ٘ ن َ٘٬يًبا٥ع َٔ دسٜس:
"أفٸ !!..ايػعط غاي ٞدسٽاٜ ،ٴعازٍ نٹعؿٞٵ اؿصا ٤اؾسٜس غري
إًبٛؽ َٔ قبٌ.#
 ايبا٥عْ$ :عِٚ ..يهٓٸٗا قڀع ١تػتشلٸ مثٓٗا ؾٛزتٗا نُاضن١عإٝٸ ٖٞٚ ،١أخت يًذسٜس ،بٌ ٗ اؿكٝك ٖٞ ١أؾهٌ ،اْٛط..!!..
إْٸٗا غري ًَبٛغ ١نجريٶاٚ ،أنرب ٓٚٸ ٞأْٗا غٴطقت َٔ قاسبٗا،
أ ٚاْٸ٘ َٴكاب بٗٛؽ ؾطا ٤إٛز٬ٜت ا٭سسخ.#
ٍّ َُٗا عٳًځت غتبكَ ٢ػتعًَُٚ ،١ا ٜٴسضٜين
 عاٜـ$ :عً ٢نٌف
َٔ اغتدسَٳٗا َٔ قبٌٴ ،أٖ٬َ ٛىڅ أّ ؾٝڀإٷ ..أّ يلپ قرت ٷ
َٗٚطٸب كسٸضات ،أ ٚقشؿٞٸ أؾچام ّٮ ايسْٝا بهصب٘ ٚؾذٛضٙ؟.#
 ايبا٥عَٚ$ :اشا ٜهريٴى َٔ نٌٸ َا شنطتٳ إشا نإ شيوٖٓاى ٗ ب٬زِٖ؟َ .تأنچس أْٸو غتسع ٛي ٞبٗٛط ايػٝب بعس إٔ
تطتاح قځسٳَٳاى ؾ.#٘ٝ
تصنچط أَطٳ غسٺ ٗ اٱع ٕ٬عٔ ساي ١اؿٛط اييت غتبسأ َع
َػاٖ ٤صا ايٚ ،ّٛٝنـٸ عٔ فازي ١ايبا٥ع َٴد ٳتكٹطٶا ايتُسٸز ٗ
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اؿسٜح َع٘ بعس خكِ َٴطضڈ سكٌ عًٚ ،٘ٝمل ٜرتزٸز ٗ إٜساع
سصا ٘٥ايكس ِٜسا ١ٜٚايعٸباي ١قڂبايځ ١احملٌٸ ،غري آغـ عً ٘ٝبعس إٔ
يبؼ اؾسٜس.
***
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ؾٴعاع َٴٓعهؼ
عٓٝاٖا ساقطتين .أسهُت طٛقٗا عً ٢آخط سٴك ،ْٞٛؾ٦ٝٶا
ؾؿ٦ٝٶا تتكسٸّ بػٗاّ عٗٝٓٝا إڂكٛٸب ١إٍ قًيب .سري٠څ َؿٛب١څ خٛؾڄا
َٔ أب ٞع ٕٛٝدط.١٦ٜ
" ٜا إهل !!..ٞأْا ٗ َٛقـ  ٫أڂسػٳسٴ عًَ ..٘ٝا ايعٌُ؟".
إْٸٗا غٝٸس ٠أضبعٝٓٝٸ ،١أسًـٴ داظَٶا  ٫ٚستٸَ ٢ٴكازؾ ١أ ٗ ٚسٴًڂِ
أْٸين ايتكٝتٴٗا .قطم ايكُط بسضٶا ٜتُجٸٌ بٛدٗٗا .ثطثط ٠عَ٬ات
ثطاٗ٥ا تٴعبٸسٴ َػاؾ ١ا٭َتاض ايكً ١ًٝايؿاقً ١بٌ طاٚيتٝٵٓا.
قانا ٗ ٠زاخًٗا:
"ٜا هلا َٔ َكازؾ ١عذٝب ،١أّهٔ إٔ تتڀابل قٛضتٝٵُٗا؛ يسضد١
ٜكعب ايتؿطٜل بُٗٓٝا؟ ،نإٔ أنؿاْ٘ ْٳػذٳت َٔ ضٚس٘ قٛض٠
تكُٸكٗا ٚد٘ ٖصا ايؿابٸ بٛغاَت٘ اييت عٗست بٗا أخ..!!".ٞ
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اضتباىڅ زاخًٞپ اْعهؼ تٛتٸطٶا انتػت ب٘ ََ٬ح ٚدٗ٘" :عٓٝاٖا
 ٫تتشٛٸ ٕ٫عٓٸ ٞإٍ قسٜكتٗا ايجطثاض ٖٞٚ ،٠تتكٓٸع سطنات
ٚابتػاَات ٫ٚ ،تًتؿتٴ إيٗٝاْٛ .طاتٴٗا َٳداضڇظ تٓدع أعكابٞ؛
ؾرتػـ ضغُٶا عٓٸ."ٞ
٫سٛتٵ اغرتام ْٛطات غامل هلا .ؽؿچت خًـ ْٛچاضتٗا.
سطنتٴٗا أناؾت ي٘ زؾع ١إبٗاّ أدٸذت كاٚف ٖٛٚادؼ دسٜس٠
ٗ عكٌ غامل.
تٛاضز ا٭ؾهاض أخص ٙباتٸذاَ ٙٴػاٜط ُاَٶا ٕا أسؼ ب٘ بسا ،١ٜغبح
ٗ زٚٸاَ ١ايعاطؿٚ ،١ضاح ٜػتُع إٍ قًب٘:
 "أ ٹَٔٳ إڂُهٔ إٔٸ ٚغاَيت دٳصبٳتٗا ،ناْت أَٓٝيت إؿكٛز٠َٔ أٜٸ ١ؾتا ٠ناْت إٔ تٴبس ٟإعذابٗا ب .ٞنصيو  ٫أٔٚٸ إٔٸ
قُٝك ٞأ ٚبٓڀاي ٞأ ٚسصأٖ ٞ٥ٸ ايػبب؛ ٭ْٗٔٸ َٔ ا٭ٚضبٞٸ
إڂػتعٌُ غابكڄا ٫ٚ ،أعطف َٔ اضتساٖا قبً ،ٞأٖ ٛؾٝڀإ أّ
دٌٷ َهتٌُٴ ايطٸدٛي ١أّ َٹجٵًٞټ اؾٓؼ .أقاض ٨أّ داٌٖ..
َ٬ى ..أضٳ ٴ
أَػ ٍٚ٪نبري أّ َٴتػٛٸٍ!!..؟ ..٫ ..٫ ..بهٌٸ تأنٝس تػطو١
ؾعط ٟإكبٛؽ با٭غٛز".
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ٗ سطنَ ١ؿاد ،َ٘ٓ ١٦ايتك٘ قٛض ٠بٛاغڀٖ ١اتؿ٘ ايٓكچاٍ،
تٛدٸٗت أعٌ ظبا ٔ٥إكٗ ٢إي.٘ٝ
بٗس ٤ٚضاح ٜتأَٸٌ قػُات ٚدٗ٘ ،يًُطٸ ٠ا٭ ٗ ٍٚسٝات٘ أسؼٸ
بٛدٗ٘ .انتؿـ إٔ عكٛز ٙا٭ضبع ١عٳسٳتٵ عً ٘ٝتاضنٕ ١ػاتٗا
احملؿٛض ٠عً ٢دبٚ ٘ٓٝؼت عٝٓٝٵ٘.
غڀٛات ٚاثك ١تٛدٸٗتٵ إي .٘ٝبُٓٝا ٖ ٛغاضم ٗ شٖٛي٘ غك٘
اهلاتـ َٔ ٜس ،ٙعٓٝا ٙدشٛتا َع نٌ ؿ ١ٛتكرتب َٓ٘ ،دـٸ
ؾُ٘ نإٔٸ اؿڂًٝٵُات َٴتٛاط ١٦بتٛقچؿٗا عٔ إؾطاظاتٗا ،ؽؿٸب
يػاْ٘ عٔ اؿطن.١
ٚقؿت ..ؿٛات  ٖٞٚتتؿطٸؽٴ َ٬ق٘ .غ ٵٌٝٷ َٔ ايسٴَٛع َٴتًٛٸٕ
بأيٛإ (إانٝاز) .ؾهچٌ قٛؽ قعح عً ٢خسٸٜٗا إًٝ٦ٝٵٔ ت ٛٸضزٶا.
عً ٢غري إڂتٛقچع قطخت ظٓ ٕٛاضتٸذت هلا دٓبات ايكٸاي:١
"إْٸ٘ َٖ ..ٛٴتأنچس ٫ َ٘ٓ ٠فاٍ"عذعت قسَا ٙعٔ ا٫غتذاب ٗ ١ايٛقت إٓاغب عٓسَا ؾهڄط
باهلطٚبٓٚ ،ٸا َٓ٘ أْٗا اؾتبٗت ب٘ نُذطّ قاتٌ ،أ ٚيلٸ سطاَٞٸ.
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إسػاؽ َٴبِٗ بٹبځًٌڈ تػطٸب إٍ ايهطغٞٸ ؼت٘ ،أ ٚغْ٬ٝٶا عً٢
ايب ..ٙ٬ؾعٛضٷ َٴد ڈع بإځٗاْ.١
طٛٸقت٘ بصضاعٝٵٗا .اختؿ ٢ضأغ٘ بايهاٌَ ٗ غاب ١ؾعطٖا
إڂتٗسٸٍ ،اْٗايت عً ٘ٝبكبٴ٬تٺ فٓ١ْٛٺ١ُُٖٗٚ ،ٺ غري َؿٗ.١َٛ
اغتػٌ ٚدٗ٘ بسَٛعٗا إڂًٛٸْ.١
الً ٢إٛقـ بعس ٖسٗ٥ٚا عًٚ ٢قع اعتصاضٖا ايؿسٜس غطٚدٗا
عٔ اتٸعاْٗا ٚضظاْتٗا ٚٚقاضٖا .أعًٓت يًذُٝع:
"ٓٓٚتٴ٘ أخ ٞايص ٟقه ٢قبٌ غٓٚ ١با ٤ايهٛضْٚا َٔ عس٣ٚ
أقابت٘ َٔ كايڀت٘ ٭ْاؽ َكابٌ".
ضؾعت ٖاتؿٗا ايٓكچاٍ عاضن ١قٛض ٠وَ ٢ٝٴشاٚي١ڄ إقٓاعِٗ،
ٚنػب ايتعاطـ َعٗا .ايكٛض ٠اْتكًت َٔ دسٜس عرب (ايبًٛتٛخ)
إٍ ٖاتـ غامل.
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

َػطسٝٸ١
أعطٳبٳ ي" :ٞغطٚض ٟع ِٝٛباْتٗاَ َٔ ٞ٥ڀايعَ ١ػطسٝٸ١(َػاَط ٠إًُٛى دابط).
"غربتوځ ايعطٜك ٌٖ ،١تػتڀٝع إعڀا ٞ٥ؾهطٚ ٠انش ١عٔضغاي ١ناتبٗا غعساهلل ْٚٸٛؽ!!..؟".
أخص ْؿػٶا عُٝكڄا ..اعتسٍ ٗ دًػت٘ ..غشٳبٳ غٝذاض َٔ ٠عًبيت،
ؾكاٍ:
" -إُجًٜ ٕٛتشطٸن ٕٛبإؾاض َٔ ٠إڂدطز ايكابع ٗ ظاٜ ٫ ١ٜٚٴط٣
َٓٗا ،أٚاَط ٙقاضَٚ ،١بعكبٝٸ."١
"ٌٖ ٖ ٛعػهطٟپ غابل؟".ى بصيو؟".
" َٔٚأخرب ځ"َٔ ٚقؿوځ ي٘ ،تطا٤ت ي ٞا٭ٜاز ٟاـؿٝٸ ١اييت زاُ٥ٶا َاتٴشطٸى إؿٗس ٚؾل أدٓستٗا".
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"أثطتٳ َٛادع َٔ ٞدسٜسٚ ،إٕٸ ي ٌٝايعبٝسٚ ..ي ٌٝايٛچإٌقامسُٗا إؿرتى ايٛچ .ّ٬نعطبات ْكٌ إٛت ٠٤ًٖٛ ..٢بإًح
ٚايكسٜس .نُٖ٬ا َ٪ضٸقإ.
ايٓلٸ َٛدٛع ٜٓجط اٯٖات .ا٭بڀاٍ ؾاقس ٚايٓٸڀل ..اٱّا٤ات
ٚاٱؾاضات َٮت قؿشات ضغايتِٗ ايڀ ١ًٜٛناٱيٝاش.٠
ايعٓانب تتسيچ ٢ؾٛم ايػٸتاض ٠ايباٖت ١غري آبٗ ١بب٪غٗا .هلاخٴ
ا٭ْؿاؽ ٜتؿاضى ايعطض َع إُجٸًٌ ،ؾبٗٝٶا بككل استهاض
إٛت ٢اييت  ٫تٴٓػ.٢
ختاَٶا ..أڂغسٹيت ايػٸتاض َٔ ،٠غٸازٕ َبتٛض ايهـٸ ايٝٴُٓ،٢
ٚايٝٴػط ٣ب ٬أقابع.
سطاض ٠ايتكؿٝل َٴتٖٛٸذ ١تٗعٸ ا٭ضنإ عًٚ ٢قع قس:٣
(َٛطين.)!!..ٴبحٸ قٛتِ ،ٞتٴ ٚاغتؿكتٴٚ ،أْا َا ظيتٴ أضزٸز َعِٗ:
(َٛطين ..ايبٗاٚ ٤اؾُاٍ.)!!..***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

أَري ٠بٴكط٣
ؾطؾتٗا ،عٕٛٝ
تًذًر ايػٸ٪اٍ عً ٢ؾؿتٝٵ٘ َع إط٬ي ١ا٭َري َٔ ٠ٴ
اْ٫تٛاض تٓؿسٸ بًٗؿ ١ايؿٸٛم يطٚ ١ٜ٩د٘ قبٛب ١اؾُاٖري.
اْؿسازَ ٙع اؾُٛع أْػاَ ٙا نإ ٜٴؿهچط ؾ ،٘ٝزَٛع ايؿطس١
تػايب٘ يٛقٛؾ٘ أَاّ أَٓ ١ٝسٝات٘ ٖص ٙايًچش.١ٛ
ا٭َري ّٚ٪ْ ٠ايهٸش ٢تتجا٤ب نػًڄا ،تتُڀچ ٢ضاؾع ١شضاعٝٵٗا
يٮعًٚ ،٢قٝؿتٗا تكـ خًؿٗا تٴًًُِٴ أنُاّ قُٝكٗا ايعٸٖطٟٸ.
أقٛات ضعاٜاٖا تٴڀا ٍٚايؿٸطؾَ ١ٴشٝٸ ١ٝقبٛبتِٗ ابٓ ١غٝٸسِٖ
غٝٸستِٗٓٚ ،ٸٸا َِٓٗ أْٸٗا تٴشٝٝٸِٗ .مل تتُايو إيچا إٔ تٴبازهلِ
َؿاعطِٖٜ ..ٴُٓاٖا تٴؿٛٸح يًذُٝعٚ ..تطَ ٞهلِ ايكڂ ٴب٬ت عرب ا٭ثري.
تؿاعٌ غري َعٗٛز َٔ قبٌ .دا ٤ضٝ٥ؼ اؿطؽ ،يٝه ٕٛغسٽا
َٓٝعٶا يتبازيٝٸ ١اؿبٸٜٚ ،ٴڀًل سطغ٘ بؿٛا ١ٚيتؿطٜؼ ايػٸاس..١
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ٚتؿطٜل إڂشبٸٌ ،زَٛع ا٭َري ٠تٓعيل عً ٢قسضٖا إطَطٟٸ؛ يرتغِ
عٹكسٶا ي٪يٜ٪ٸا ٜٓحٸ سٴعْٶا ٚنآب.١
َا أٚدع عؿكُٗا َع قطاََ٬َ ١ح ايعػانط اؾاَس٠
نايباظيت ا٭غٛز ..ؾعاع ايكُط َات ٗ أسهإ ايـُػا..٤
ايؿطاؾات ْػٝتِٗ ..ن ٤ٛايؿذط ػاًِٖٗ ..إڀط ضتٸًِٗ قًٛات
ٖٳذٵطڈ عً ٢ضبٝع ٜ ٫عرتف با٭يٛإ.
يعٌٸ زَٛع ا٭َريٖٝ ٠ٸذتين؛ ٭شضف زَٛع ٞسٴعٶْا عً ٢غطٜطٖا
اؿذطٟٸ إڂبٗط بهجط ٠ظخاضؾ٘ ايؿطٜس ،٠ايص ٟأڂغك٘ أضنٶا،
ٚتٓاثطت قڀع٘ ٗ نٌٸ اتٸذا .ٙدٓ ٕٛإسؾع إكٗٛض سكسٶا ،مل ٜرتى
أثط ا٭َري ٠ايص ٟضؾعٗا ٚايسٖا إي ،٘ٝخٛؾڄا عًٚ ٢سٝست٘ َٔ نّ٬
ْٚب٤ٛات ايعطٸاؾٌ:
ت بًسغ ١عكطب".
"غتُ ٛٴٚنِ تؿڀچط قًب٘ إٔڄا ٚسٴعْٶا عً ٢ابٓت٘ ،عٓسَا ٌٓ إيٗٝا إٛت
ايع٩اَّ ،ع بٛانري عٓب بٴكط٣؛ يٝٴؿطح قًبٗا ..ؾْ ٬اَت أعٝٴٔ
اؾڂبٓا.٤
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ؾكستٴ قًيب بؿكسإ شنط ٣أَريت ..ٞيڀإا ؾاخطتٴ أقسقاٞ٥
ٖٔ ٜعٚضْين ٗ َسٜٓيت .عكسٷ َه ..٢إٔڄا ٚسػطٖ ..٠ذطٚ ٠ؾ٤ٛٶا..
ٚسٓٓٝٶا ٚؾٛقڄا ..أناعت.
ٜا يًُسؾع اجملٓ ٕٛايػيبٸٚ ،!!..أْت تكتٌ أسٚ .!!..َٞ٬ترتى
ايعُٛز اؿاٌَ يًػطٜط ٚسٝسٶا ٜؿهٛى إٍ اهلل.
امساع ٌٝقسٜكٚ ،ٞظا٥ط ،ٟدجا عً ٢ضٴنبتٝٵ ١عً ٢ب٬طات
ايؿٸاضعٌٚٚ ،ٸ سٛضٜٸات إاٜ ٤ٴًكٚ ٢ؾاس٘ بٴعٝٵس ايعكط عً٢
إهإٜٚ ،تًچُؼ بٓعٚ ١َٛسٓإ عً ٢ڂؾٛٸٖ ١فط ٣قٓا ٠ؾڂداضٜٸ،١
ٜ ٖٛٚك ٍٛبًٗذت٘ ايعطاقٝٸ ١إڂشبٸب ١إٍ قًيب:
 "عٝينٖ ..صا ٫ظّ ٜهعٛا عً ٘ٝقٓسٚقڄا ظدادٝٶٸا ؿُاٜت٘". "قسقتٳ بكٛيو٫ ..ظّ."!!..ٚقـٚ ..عٓٝا ٙغاُٖتإ تػُٸطٶا عً ٢غطٜط ابٓ ١إًوٚ ،ؾطز
بعٝسٶا ٫ٚ ،أٓٚٸ٘ مسع ؾ٦ٝٶا ٖا ؾطستٴ ي٘ َٔ خرب ا٭َري ..٠اْتب٘
إيٞٸ ؾذأٚ ،٠قاٍ:
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 "ٚززتٴ ي ٛأْٸ ٞقعستٴ إٍ ايػٸطٜط؛ ٭ٚق ٜتًو ا٭َري ٠ايٓٸا١ُ٥ٖٓاىٚ ،أيك ٞعًٗٝا ؼٝٸ ١إػاٚ ،٤أْتؿ ٞبربٜل عٝٓٝٵٗا
ايٓٸاعػتٝٵٔ".
نًُات٘ َاظايت َاثً ٗ ١شٖين ،تتكًچب عًْ ٢ط أسعاْٞ
نايػٸؿٛزٚ ،ي ٛاغتڀعتٴ ،يٓٳشٳتټٗا عً ٢أسس ا٭عُس ٠اجملاٚض٠؛
يتشه ٞقكٸ ١آ َٞ٫إڂتذسٸزٜ .٠ا يتعاغ ١سٛچو أَريتِٖٚ ..ٞ
ّش ٕٛشنطى َٔ َسٜٓتوَ ..سٜٓيت!!.
***

20

محمد فتحي امللداد

كرابن امؼشق

(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

خڀــــاب
ٹ
نذٝر سطنات إُجٸًٌ ُٮ ايكٸاي .١اؾُٝع َٴُٓٗوڅ برتتٝب
أزٚاتَ٘ ..ٴُجٸًٖٓ ١اى خطدت َٔ خًـ ايهٛايٝؼ تعتين بٓؿػٗا،
ٴتطادٹع قٛضَ ٠ٹهٝادٗاٚ ،تػطو ١ؾعطٖا ا٭ْٝك ١أَاّ َطآ٠
َطن ٗ ١ْٛايعٸا ١ٜٚهلصا ايككس.
ٖجٸٌ ؾابٸٜ ..طٚح دٚ ١٦ٝشٖابٶا ،قٛت٘ ىاي٘ ا٭قٛات بعٓاز؛
يتجبٝت سؿ ٜزٚض ٙإڂهًچـ ب٘ .سطن ١زٚ٩بَ ١ؿػٛي ١بٓؿاطٗا
ٗ كتًـ أقػاّ زاض ا٭ٚبطا.
إڂدطز َٴُٓٗو بتكًٝب أٚضاق٘ٚ ،إعاز ٠تطتٝبٗا سػب ا٭زٚاض
إطغ ٗ ١َٛشٖٓ٘.
عاٌَ ا٫نػػٛاضات ،ثبٸت َٝهطٚؾْٛٶا َٔ أدٌ ا٫ؾتتاح،
ابتسا٤ٶ بهًُ ١إػ ٍٚ٪ايهبري ضاع ٞا٫ستؿاٍ.
ٚقـ اؾُٝع َٴتدؿٸبٌ نا٭قٓاّ ،أدػاَِٗ َؿسٚز،٠
ضٚ٩غِٗ ثابت ١ب ٬أزْ ٢سطن ،١ع ِْٗٛٝداَس .٠أٜسَ ِٜٗٴػبً١
عً ١٦ٖٝ ٢ا٫غتعساز .ناَريا ايٓكٌ ايتًؿعْٜٞٛٸ غري َعٓٝٸ١
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با٫يتعاّ َٗاب ١إٛقـ .عسغتٗا تٴػذٸٌ ْٛز ايٛد ٙٛبكطاَ١
ايًچش ١ٛايتاضىٝٸ ١ايؿاضق.١
ا٭نڂـٸ تًتٗب آطاضٶا َٔ تكؿٝكٗا اؿازٸ َع اْتٗاَٛ ٤غٝك٢
ايٓؿٝس ايٛطينٸ .إكاعسٴ َٔ دسٜس َٴجكً ١با٭دػاّ بعس دًٛغٗا.
عطٜـ اؿؿٌ أضغٚ ،٢أظٵبسٳ إٜػايڄا ٚتطسٝبٶا بايهٝـ .ثِٸ زعاٙ
٫عت ٤٬إٓكٸ.١
إػ ٍٚ٪اضػٌ خڀابٶا طًٜٛڄا اغتعطض َػريت٘ٚ ،إلاظات٘.
ايتكؿٝل مل ٜرتى ي٘ فايڄا ٕتابع ١نَ َ٘٬تٛاقًڄاٚ ،دٳٓٳبات
ايكٸاي ١تٗتعٸ.
ٚزٸع إػتُعٌ عطنٜ َٔ ١س ،ٙخطز َٔ إسخٌ اـًؿٞٸ،
يٝٴؿادٳأ بإتؿطدٸٌ ٜٓتٛط ٕٚطًعت٘ ايبٗٝٺٸ ٗ ١ايػٵاس .١أقٛاتِٗ
إبشٛس ٫ ١تؿتأ تٹطزازٶا يًؿٸعاضات ايطٸا٥ذ.١
عًَ ٢ساض غاع ١ناًَ ١اغتػطم ٗ اؿاي ١اْػذاَٶا غ٘٥٬ٝ
ٚقٛؾاْ٘ .ضاق٘ َٓٛط أعها ٤ايؿطق ١إػطسٝٸٜٗ ١تؿَ ٕٛع
اؾُاٖريٜٚ ،ٴكؿچك.ٕٛ
ضاقبتٴ ا٫ستؿايٝٸ َٔ ١ظاٜٚيت عٔ بٴعسٚ ،تبسٸٍ إٛقـ؛ ٭ْٸين
ٚيًُطٸ ٠ا٭ ٗ ٍٚسٝات ٞأغتعسٸ َجٌ ٖص ٙاؾاٖعٜٸ١؛ نٓتٴ
َأخٛشٶا باْتٛاض ايعطض إػطسٞٸ بؿػـ غري َعٗٛز ،يًتأثري
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ايؿسٜس يٲعْ٬ات ايَٝٛٝٸ ١عًٞٸٚ ..عًَ ٢ساض ؾٗط ناٌَ:
(اْتٛطٚا ايعطض ايهبري عًَ ٢ػطح ايكبٸإْ ،ٞػطسٝٸ ١تادطايبٓسقٝٸ .)١اييت َا ظايت َاثً ١أسساثٗا ٗ كٝٸًيت َٓص أٜٸاّ
ايكـٸ ايعاؾط .٭ْٸٗا ناْت َٴكطٸضٶا زضاغٝٽا.
َػا ٤أنؿتٴ َ٬س ٗ ١ٛزؾرت:ٟ
(اـڀابات َتاٖات اؾُاٖريٚ ،أيعٛب ١ايعٸعُا ،٤ٱقٓاعِٗ).ؾطاؽ ايكٸاي ١أغط ٣قس ٣ايتكؿٝل ٚاـڀاب ٚاهلتاؾات،
بايتػًػٌ س ٸس إس ٣تعآڄا عً ٢است ٍ٬ظٚاٜاٖا.
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

ؾريٚؽ نٛضْٚا
ٚقًت ا٭َٛض إٍ ايٓٗا ٫ٚ ،١ٜفاٍ يًرتادع عُٸا نٓتٴ
أؾهچط ب٘ .اتٸدص ايڀبٝب قطاض ٙا٭خري ،بعس استذاظٗ ٟ
اؿذط ايكٸشٸَ ٞػتؿؿ( ٢إڂٛاغا )٠اؿهَٞٛٸ .يعسٸ ٠أٜٸاّ
نٓتٴ َععٚيڄا ؾٗٝا عٔ ايبؿط ْٝعٶاْ ،عُتٴ ؾٗٝا باـً،٠ٛ
ؾػش ١أتاستين يٓؿػ .ٞدا٤ت ٗ ؿ ١ٛنٓت ؾٗٝا بأَؼٸ
اؿاد ١ي٬بتعاز عٔ ايبؿط ْٝعٶا ،ؾكس ُٓٸٝتٴ اؿك ٍٛعً٢
َجٌ ٖص ٙايؿطق ١ايجٸُٚ ،١ٓٝايكٝٸُ ١ؾًِ تٴتٳح ي ٞأبسٶاٚ ،ايٛطٚف
احملٝڀ ١غايبٶا َا تتهاتـ َٴعًٓ ١تآَطٖا عًٞٸ.
عً ٢غري ايعازٚ ،٠بؿهٌ َؿاد ٧زاُٖتين ْٛب ١عٴڀاؽ
أتعبت أعكاب ،ٞتطاؾكت َع غ ٕ٬ٝأْؿ .ٞانڀطضتٴ يتٓاٍٚ
سبٸات (ايبٓس َٔ )ٍٚايعٝاض ايجك ،ٌٝخؿچؿت سسٸ ٠اؿطاض ٠اييت
تٓاٚبتين عً ٢زؾعات ،عًَ ٢ساض ٚ ،ٌَٜٛأْا ٗ َٴعاْاٜ ٫ ٠عًِ
َساٖا إيچا اهلل.
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ْكا٥ح َٴتعاقب ١بايصٸٖاب إٍ طبٝب عاّ عٝازت٘ ٗ ططف
اؿاض ٠إكابٌ يٓا .ضغِ ا٫ستٝاطات إڂعتاز َٔ ٠ؾطب ايًچ،ُٕٛٝ
ٚايجٸَ ّٛع ايًچيٖ ٗ .ص ٙايٛقع ١نٌٸ شيو مل ٜهٔ ي٘ ْتا٥ر
ًَُٛغ ١إيچا آْٝٸَٚ ،١ا ٖ ٞإيچا ْكـ غاعٚ ،١اؾتسٸت ٚطأ٠
ؿُٸ ٢أنجط َٔ غابكتٗا.
ا ڂ
اؾتكسْ ٞداضْاَٚ ،ا ؾڀٓتٴ إيچا بايباب ٜٴكطع ،ؾتشٛا ي٘،
ٚضأَ ٣ا ضأ َٔ ٣ساي ،ٞدا٤ت٘ ايٓٸد ،٠ٛؾكاٍ:
 "دٗٸع ْؿػو ست ٢أسهط ايػٝٸاض ،٠غآخصى إٍ ايڀبٝبايكطٜب َٓٸا".
 " ٫أسبٸ ايصٸٖاب أبسٶا ،أْا غري..!!". "سايتو غري َڀُ ،١ٓ٦أؾععين ؾٴشٛب ٚدٗو َجٌ سبٸ١ايًچ ُٕٛٝايصٸابً".١
ضدٳشٳت نؿچ٘ اقرتاس٘ تهآَٶا َع أَٓٝات ظٚديت ٚأ٫ٚز،ٟ
ؾتعانسٚا نسٸ ععّيت اـا٥طُٖٚ ،٠ٸيت ايٛآٖ .١مل ٜهٔ بٴسپ
َٔ ا٫غتذاب ١هلِ.
ايڀبٝب َٓتكب أَاَ ٞغطٜط ايؿشل عصض ،يبؼ قؿچاظات
َڀاطٝٸٜ ٗ ١سٜٵ٘ٚ ،نُٸاَ ١عً ٢أْؿ٘ ،أعازَْٛٓ ٞط ،ٙإٍ
بهٝٸٔ ٚؾٛاضعٗا إعزٓ ١بايٓٸاؽْٚ ،كـ ٚدَ ِٖٗٛػڀچا٠
نهآ٥ات ؾهاٝ٥ٸ ١غعت نٛنبٓا َ٪خٸطٶا.
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مسٸاعت٘ تتشطٸى عً ٢قسضَٝٚ ،ٟعإ اؿطاض ٗ ٠ؾُ،ٞ
ٚدٗاظ قٝاؽ ايهٸػ٘ عً ٢غاعس .ٟدبَ ٘ٓٝٴكڀچبٚ ،خڀٙٛ
دبٗت٘ نأْٸُا ٖ ٞأقٓ ١ٝسؿطتٗا َٝا ٙايػٸ .ٍٛٝسادباَ ٙعكٛزإ
َت٬قكإٖ ،عٸ ضأغ٘ٚ ،قاٍ:
 "إٍ إؿؿ ٢ؾٛضٶا".قطخت ظٚديت:
 "يؿ ٛإؿؿ..٢؟"-.-

ايڀبٝب" :اؾتبا ٙبأعطاض ايؿريٚؽ نٛضْٚا".
ا٭ٚاَط قاضَ ٗ ١قػِ اؿذط ،ا٭طباٚ ٤إُطٸنٕٛ

ٜتعاًََ ٕٛع ٞعصض ؾسٜس .تعك ،ِٝيباؽ خامٸ ٜػڀچِٗٝ
بؿهٌ ناٌَ.
ٓستٴ اهلل عً ٢ايؿطق ١إڂتاس ،١دا٤تين عً ٢طبل َٔ
شٖب .ؾأنًُتٴ ٖا نإ َهػٛضٶا عًٞٸ َٔ قطا٤ات ٗ ضٚا١ٜ
(طٛاسٌ بريٚت)َٚ ،ػطسٝٸَ( ١ػاَط ٠إًُٛى دابط)،
َٚػطسٝٸ( ١ي ٌٝايعبٝس) .قباح اي ّٛٝايجاْ ٞنٓتٴ عً ٢أسطٸ َٔ
اؾُط؛ باْتٛاض دٛي ١ا٭طبٸا ٤ا٫غتؿاضٜٺٸٌ.
قطٚ٩ا ًَؿچ ٞإڂشت ٟٛعً ٢ؼاي ٌٝايسّٸ ٚايبٚ ،ٍٛقٛض
ا٭ؾٸعٚ ،١قٝاؽ َعسٸ٫ت ايػٸهط ٚايهػ٘ .قًچبٛا أٚضاق٘
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َطٸتٝٵٔ ،تؿاٚضا ؾُٝا بايًچػ ١اٱْهًٝعٜٸٚ ،١اتٸدصٚا قطاضِٖ.
ؾُٗتٴ ايكًٖ ٌٝا قايٛا.
أؾاضٚا يًڀبٝب إك ِٝبععي ٗ ٞايسضد ١ايجاْ .١ٝـڀٛض٠
ساييتٚ ،خٛؾڄا َٔ اْتؿاض ايعس .٣ٚأٜكٓتٴ أْٸين عًٚ ٢ؾو
اهل٬ى؛ اغتسعٝتٴ ؾهط ٠خڀري َٔ ٠فاٌٖ ايٓػٝإ نٓت
َٴعطنٶا عٓٗا ،ـ ٗٛايؿسٜس َٔ أسس عًِ أْٸين أؾهچط بٗا،
َ ٖٞٚؿطٚع نتاب مل أنتب ؾ ٘ٝغڀطٶا ٚاسسٶا ،ضغِ إٔ
ْٝع ؾكٛي٘ٚ ،سٝجٝٸات٘ َاثً ٗ ١شٖين؛ ؾكًت يٓؿػ:ٞ
 "َازاَت ساييت َٚ٪ٝؽ َٓٗاْٗٚ ،اٜيت قطٜب ٗ ١أ ١ٜغاع١ٜأخصْٚين إٍ قرب ،ٟغأنتبٗا ٗ اؿاٍْٚ ،ؿطتٗا عً٢
ايؿٝػبٛى :قطٜبٶا ٗ إهتبات طايعٛا نتاب ٞاؾسٜس
بعٓٛإ (اٱْػإ ٗ ؾهط ايػًڀإ ايصٜ ٫ ٟعرتف عكٛم
اٱْػإ).
اغتؿكتٴ بعس َٓتكـ ايًچَ ٌٝطعٛبٶا ،أعحٴ عٔ ٖاتؿٞ
ايٓٸكاٍ ٭سصف َا ْؿطت٘ قبٌ إٔ ٜٓتؿط عً ٢إٮٜٚ ،طا ٙأعٛإ
ايػٸًڀإ .طًبتٴ َٔ ظٚديت نأؽ َا ٤بًچًتٴ ب٘ دؿاف سًك.ٞ
ٖسٸأت َٔ ضٳٚٵعٚ .ٞضدعتٴ إٍ َٓاَ ٞبعُل.
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

قـسَـــ١
َهتٓع ٠اؾػِ ..نطبات ايهعب ايعاي ٞنُڀطق ١تكع
بجكًٗا عً ٢قؿا إػُاض ،تبعجط قُت ايكاع ١إٛسـٚ .قًتٴ
َٴبهچطٶا بٓكـ غاع ١قبٌ بس ٤ا٭َػ.١ٝ
َػاؾ ١أَتاض تٗتعٸ ضقكٶا تٴػاٜط سطن ١ضزؾٝٵٗا .عٓٝا ٗ ٟساي١
ُط ٜٔسطنٞٸ غطٜع تتابعإ اٖ٫تعاظات اييت تتؿاب٘ َٗاض٠
أقابع (فس ٟاؿػٝين) بايععف عً ٢ايبٝاْ.ٛ
ؾعطٖا إتٗسٸٍ عً ٢نتٝؿٝٵٗا غڀچْ ٢كـ ؾػتاْٗا اـُطٟٸ
ايػٸهطإ ايتؿاؾڄا عً ٢دػسٖا إٍ َا ؾٛم ضٴنبتٝٵٗا أقٌٸ َٔ
ؾرب بػٓتُرتات.
تكٛٸضات بعٝس ٠إٓاٍ؛ أغطقتين ٗ ٓ ِٝعٛاطؿ ٞإتهًچػ١
َٓص سكب تاضىٝٸ ١عسا عًٗٝا ايعٸَإ خٴُٛزٶا.
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تتكاؾع أؾٛاق ٞتعآڄا:
 "ٜا هلا ..ي ٛأْٸين أُػٸ ٢بطٚ ١ٜ٩دٗٗا."!!..اغتشهطتٴ َٔ فاٌٖ شانطت ،ٞأسً ٢ايٛد ٙٛإدتعَْٔ ١
أٜٸاّ َٴتابع ١أؾ ّ٬ا٭غٛز ٚا٭بٝض إكطٜٸَ ٗ ١ٴطاٖكيتَٔٚ ،
قٛض فًچات ا٭ظٜا ٤اييت ناْت ؽڀـ عكًٚ ٞأتطابَ ٞجً،ٞ
ْتساٚهلا بؿػـ ٚاْبٗاض َٴشبٸب يٓاٚٚ ،د ٙٛبٓات إعْ٬ات
ايؿاَبٛات ٚإ٬بؼ ايسٸاخًٝٸ ٗ ١ظَٔ ايؿهاٝ٥ٸات إڂٓؿًت.
عاز ايكُت يٝٴدٝٸِ عً ٢ا٭دٛاَ ٤ع تٛقچـ ٚقع خڀٛاتٗا.
دًػت عً ٢نڂطغٞٸ ظاْب إُط ا٭ٚغ٘.
تتؿٛٸم أس ّ٬ايڀچؿٛي ١ؾٹٞٸ؛ يط ١ٜ٩ايكُط َٴتُجٸًڄا بٛدٗٗا
ايكٸبٛح .ايٓٸازٍ أطٌٸ بطأغ٘ َٔ خًـ غتاض ٠تٴدؿ ٘ٝخًؿٗا َع
أزاٚت قٓع إؿطٚبات ايػٸاخٓ .١أؾاضت ي٘ بٝسٖا ..ابتػاَ١
َٴكڀٓع ١اضتػُت عًٚ ٢دٗ٘ إڂطٖل تعبٶا .دؿًت ْٛطاتٞ
إڂطتبهَ ١ع خڀٛت٘ ا٭ ٍٚباتٸذاٖٗاٖ .ادؼٷ غاَضٷ خايڀين
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بسٸز إسساثٝٸات ،ٞتٛاضزت أؾهاض ًٖ ٠٤ٛبتدُٓٝات َٴتٛايس٫ ٠
أغاؽ غكٛم إٛقـ اٯٕ.
ْربات خؿٓ ١اقتشُتين بؿذاد ،١نُا قٛت نعبٗا ايعاي،ٞ
طًبت:
 "َٔ ؾهًو أضٜس ؾٓذإ قٗ ٠ٛغازٚ ..٠يٝهٔ َػًٝٽا ظٜاز٫ٚ ..٠تٓؼ نأؽ إا ٤ايباضز".
 "ساااانط ..ؾاعطتٓا".قاهلاٜ ٖٛٚ ،ػتسٜط بٗٛط ٙٱلاظ طًبٗا .أدٸًتٴ طًيب ؿٌ
عٛزت٘ إيٗٝاَ .سٸت ٜسٖاٚ ،اغتدطدتٵ عًب ١زخٸإ ٚٚيچاعَٔ ١
قؿ ١ٛنتؿٗا اؿڂبٵً ٢بأؾٝاٚ ٤أزٚات.
َا إٕ ضؾعت ؾٴعً ١ايٓٸاض قطٜبٶا َٔ يؿاؾ ١ايتبؼ ٗ ؾُٗا ،ستٸ٢
اؾتعًت قٛضتٗا ٗ عكًٚ ،ٞتبدٸطت َع غٴشٴب ايسٴٸخإ ايؿا٥ه١
إٍ خاضز ايكٸاي ١عرب ايٓٸاؾص ٠إؿتٛس.١
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نذٓسٟٸ خًـ َه ٳُٓٹ٘ ٜٴطاقب أزمٸ سطنات ايعسٚٸ ،عآٜتٴ
خطٚدٗا َٔ َٴدٝٸًيت قبٌ ايكٸاي ،١تٓؿچػتٴ بعُل ..أشٖٳبٳ تٛتٸطٟ
ٕعاْك ١خٝاهلاٚ ،طٝؿٗا ايص ٟغازضْ.ٞ
ظطأَ ٫ ٠ٴبايْ ،١ٝازٜتٴ عً ٢ايٓٸازٍٜ ٖٛٚ ،هع ايكٸٝٓٝٸ١
ايٓټشاغٝٸ ١ايكٸؿطا ٤أَاَٗا عً ٢ايڀچاٚي ١ايكٸػري.٠
َا إٕ ؾطؽ َٓٗا َٴتٸذٗٶا مٚ ،ٟٛقؿتٴ َٴػازضٶا ب ٬اغت٦صإ.
ايٓٸازٍ" :إٍ أٜ ٜٔا أغتاش!!..؟".
قٛتٴ٘ َا ظاٍ ٜٴ٬سكين أثٓا ٤عبٛض ٟايؿٸاضع إٍ ايهٸؿچ١
ا٭خط ،٣مل أُايو ْؿػ َٔ ٞاؾًٛؽ عً ٢ساؾچ ١ايطٸقٝـ،
َٴتأَٸًڄا ساٍ إبٓ ٢ايصٜ ٟهِٸ ايكٸاي ١تًو .بكاٜا ضَاز قٛضتٗا
إڂتڀاٜطٜ ،تػاق٘ ؾٛم ضأغٚ ٞقٝڀٚ ،ٞأعتِ ا٭ؾل اغٛزاز ٗ
عٝينٸ.
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

أس٪َ ّ٬دٸً١
َٓص غٓٛاتٚ ،أْا َكِٝٷ عًْ ٢اق ١ٝسًِ مل ٜتشكچل بعسَا
ػاٚظتٴ ايعكس اـاَؼ بػٓٚ ١اسس ٠ؾكٕ٘ٚ ،اشا أسًِٴٜٚ ..كٝين
أْٸ٘ ئ ٜتشكچل؟ .ايتؿاٚ ٍ٩اْ٫ڀ٬م ٗ َٝاز ،ٜ٘ٓدعًين أْڀًلٴ ب٬
تٛقچـ ،أ ٚايتؿات يًدًـ بٓٛط ،٠ضغِ ايؿؿٌ.
أٖ ٛا٭ٌَ ايعٸا٥ـ !!..ايص ٟمل أضٸ َٓ٘ غ ٣ٛبطٜل إڂػتكبٌ
ايػٸطاب ،تعبتٴ عبجٶا ٚأْا ضانضٷ خًؿ٘ ٖٛٚ ،أَاَٖ ٞاضب
نايػعاٍ َٔ ايُٓط إؿرتؽ ايػٸاع ٞبهٌٸ َا أٚت َٔ ٞقٛٸ٠
يٲَػاى ب٘.
َٚاشا ي ٛػسٸز سٴًُ َٔ ٞدسٜس ،سكاض ٗ ٟايبٝت ععيڄا
ْاعٝٽا إدباضٜٽا بعس ايكطاضات ايكٸاضَ ١خٛؾڄا َٔ عس ٣ٚؾريٚؽ
(ايهٛضْٚا) ،بإغ٬م احملًچات ايتٸذاضٜٸٚ ١إكاٖٚ ٞإڀاعِ
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ٚإػادس ٚايكٸا٫ت ا٭ؾطاح ،ايتذُٸعات ٗ ا٭َانٔ ايعاَٸ،١
ٚٚغا ٌ٥اٱع ّ٬ايتٛاقٌ ا٫دتُاع ،ٞأقابتين باٱسباٚ ٙايكٗط.
ٚيًٗطٚب َٔ اؿاي ١عاٚزْ ٞسًُ ٞايكسٚ ،ِٜاـطٚز َٔ قٛقعيت
إٍ ايعامل اـاضدٞٸ ،بسأتٴ ضسً ١عح زٚ٩ب ١عً ٢ؾبه١
ا٭ْرتْت ،عٔ َٛنٛع  ٫ىڀط عً ٢باٍ ايهجري َٔ ٜٔأقسقا،ٞ٥
ؾإٕ عًُٛا بصيو ،غتٓؿذط قًٛبِٗ نشهڄا عًٞٸٚ ،أخ ٳٛفٴ َا
ٜٴدٝؿين غ٬ط ١أيػٓ ١ايبعض َِٓٗ ،أتٛقچع أْٸٗا ئ تطٓين
تؿطوڄا ٚتػؿٗٝٶا ٚتكطٜعٶاٚ ،ضبٸُا ٚقُ ْٞٛباْ٫تٗاظٜٸٚ ،١اهلُاي١
ًَٝڄا يرتى ا٫دتٗاز ايػٸع ٞاؾازٸ ٫نتػاب ايطٸظم َٔ عٌُ
ؾطٜـ.
َٓص ايؿذط ٜتٓاٚبين ايتٸؿهري اؾسٸ ٟبٗص ٙإػأي ١إ٪ضٸق،١
ايكُت ًٜچؿين عًَ ٢ساض ايػٸاع ،١ا٭٫ٚز ٜػأيْٛين ،ؾأدٝبِٗ
باقتهاب ؾسٜسٚ ،بكٛت خاؾتٺ أؾري إي ِٗٝإشا َا ؾاغبٛا،
ٚظٚديت  ٫تؿتأ تػأيين نًچُا عٔٸ هلا ا٭َط بعس عٛزتٗا َٔ
إڀبذ ،سُٓٝا تطاْ ٞغانٓٶا بٗ ١٦ٝغري َعتاز ٠عًٗٝا:
"َا بو ععٜعٕ٪ٜ ٌٖ ..ٟو ؾ٤ٞ؟ َا ايصٜ ٟؿػٌ بايو؟".34
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"ٗ اؿكٝك ١أتؿهچط َا غأنتبٴ ايّٛٝ؟".غهتت عًَ ٢هض ٖٞٚ ..تطٜس إٔ ؽربْ ٞعٔ عسز اٱقابات
إعًٔ عٓٗا َٔ ٚظاض ٠ايكٸشٚ ،١عٔ إُ٪ط ايكشؿٞٸٚٚ ،ظٜط
ايتُ ٜٔٛايص ٟطُإٔ ايٓٸاؽ عٔ تٛؾچط إٛازٸ ايػصاٝ٥ٸٚ ١احملطٚقات
٭ؾٗط قابً .١ن ّ٬نجري قايت٘ ..يهچين مل أعڇ نجري ..ٙغشبين
قاضب تؿهريَ ٟع َٛد٘ ايعات ،ٞيْ٬ععاٍ اٯخط َٔ أدٌ َا
أؾهچط ب٘.
أًُٖتٴ اي ّٛٝبأنًُ٘ ضغا ٌ٥ايٛاتػابٚ ،مل أغذٸٌ ٛٗٚض عً٢
ساييتٚ ،نإ أسس ا٭قسقا ٤أخربَْٓ ٞص ظَإ َه:٢
"إشا أضزتٳ ضؾع ايعتب عٓوځ َٔ أقسقا٥و ِٖٚ ،باْتٛاض ايطزٸَٓو."!!..
"نٌٸ ايؿٸهط يوٚ ..أْت تٴدطدين َٔ زا٥ط ٠اؿطزٚ ،ٱبعازٟعٔ ا٫نڀطاض يًهصب ٚا٫عتصاض".
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"َا عًٝوځ إيچا ؾكٌ بٝاْات ٖاتؿوٚ ،بعس شيو ازخٌ إٍاحملازثات عً ٢ايٛاتػاب ٚإاغٓذط ،ؾرتاٖا ْٝعٶاٚ ،ئ ٜعطف
أسسٷ بٓؿا ٙسايتو".
اي ّٛٝطبٸكت تٛقٝت٘ بعس غٓ َٔ ١عًُ ٞبٗا َٓ٘ٚ .اْػشبتٴ إٍ
غطؾيت َٔ ايكٸايٚ ١ايتًؿعٚ ٕٜٛا٭٫ٚز .دًػتٴ ٚدٗٶا يٛد٘ َع
سٴًڂُٚ ،ٞبعس قطاض دط ٨اتٸدصت٘ بعس اٱؾڀاض إڂتأخٸط ٚتٓاٚيٞ
ؿبٸات ايػٸهط ،ٟسإ ايٛقتٚ ،بسأت:
َاشا ي ٛتكسٸٸّ ًَْٛٝري عطب ،ٞأ ٚأدٓيبِٜٗ ٫ٚ ،ٸ ستٸٚ ٢إٕ نإ
ٍّ َجًَ ،ٞاظاٍ ٗ بساَ ١ٜؿٛاضٜ ،ٙػع٢
ٜٛٗزٜٶٸا؛ يتبٓٸ ٞناتب ضٚاٞ٥
داٖسٶا يتٛؾري يكُ ١ايعٝـ ٭بٓا ٘٥بعس نسٸ ٚتعب عًَ ٢ساض
ايػٸاعٚ ،١اٱٜؿاَ ٤ڀايباتِٗ ايَٝٛٝٸَ ١كطٚؾِٜٗٚ ،عترب ْ٘ٚزٜٓٶا
َٴػتشلٸ ا٭زا ٤إٕ قكٸطتٴ َٜٛٶا َعِٗٚ .نجريٶا َا أنڀچط ي٬عتصاض
هلِ عٔ ْػٝاْ ٞإڂتعُٸس َٓٸ.ٞ
غأْؿط إعْ٬ٶا َأدٛضٶا عً ٢اؾٛدٌٚ ،سػب قسٜك ٞاـبري
ايص ٟتٛيچٖ ٢ص ٙإڂُٗٸ ،١ؾإْٸ٘ غٓٝؿط ٙعًَٓ ٢كٸات ادتُاع١ٝ
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بايًچػات ايعإٝٸ ،١نٓتٴ أطُح إٔ ٜه ٕٛإع ْٞ٬بايًچػ ١ايعطبٝٸ.١
قاٍ:
"إًْٛٝريٜٸ ١ايعطب ّ ٫هٔ إٔ ٜكطؾٛا عًٝو قطؾٶاٚ ،ئَ ٛباب ايكٸسق ١أ ٚايعٸنا .٠إِٗٸ انتب ي ٞطًبو ،٭تطْ٘ إٍ
اٱلًٝعٚ ١ٜايؿطْػٝٸٚ ١اٱغباْٝٸٚ ١ايكٝٓٝٸٚ ١ا٭ٕاْٝٸ."١
"-زخًٝو!!..

اغتجين ايكٝٓٝٸ ..١أْت تعطف ايكٸٌ ٚبٟٚ٬

ايهٛضْٚا اييت قسٸضتٗا إٍ ايعامل."!!..
َ٦ات ا٭َٝاٍ اييت تؿكًين عٔ قسٜك ٞاـبري إكٗ ِٝ
بطٜڀاْٖ ،١ٝادط إي ٘ٝنُٔ ؾ٦ات إعاز ٠ايتٛطٌ ،ؾٖٗٓ ٛاى
ّتًو (ؾٝعا ناضز) ٚسػابٶا بٓهٝٽا ،يهٜ ٞسخٌ إٍ َتذط
دٛدٌ يٲع.ٕ٬
عًَ ٢ساض أغبٛع ٚا٭س ّ٬تتكاؾع ٗ كٝٸًيتٚ ،نأْٸين سكًتٴ
عًَٛ ٢اؾكًَْٛٝ ١ريٚ ،قطٸضتٴ زع ٠ٛأقسقا ٞ٥إٍ سؿٌ تٛقٝع
ضٚاٜيت ا٭خري ٗ ٠قاي ١نبريَ ٠أدٛضٚ ،٠بتػڀ ١ٝإعَٝ٬ٸ١
َسؾٛع ١ا٭دط َٔ ؾهاٝ٥ٸَ ١ؿٗٛض ٠يعٌُ تكطٜط عٔ ا٭َػ،١ٝ
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ٚغأٚٚچـ فُٛع َٔ ١ؾطن ١ع٬قات عاَٸ ١ي٘ خرب ٠ؾا٥كٗ ١
تًُٝع ٞإعَٝ٬ٽاٚ ،غأس ٢ٛبإٔ ٜه ٕٛاستؿاي ٞؼت ضعاٚ ١ٜظٜط
عً ٢ا٭قٌٸٚ ،زع ٠ٛناؾچ ١ايؿعايٝٸات ٚا٭مسا ٤إؿٗٛض ٠ا٭نازّٝٸ١
ٚا٭زبٝٸ ،١يٝهْٛٛا ٗ َكسٸَ ١ايكٸايٚ ،١ايهاَريا ايتًؿعْٜٝٛٸ١
تتذٛٸٍ عطؾٝٸ ١عاي ٗ ١ٝايرتنٝع عً ٢ايٛدٚ .ٙٛايربٜػتٝر َِٗٸ
دسٶا يَ ٗ ٞجٌ ٖص ٙإٛاقـ ايتاضىٝٸ ١ايٓٸازض ،٠اييت ئ تتهطٸض
ثاْ ،١ٝ٭ْٸٗا غتبكَ ٢ساض اٖتُاّ إٓبٗط ٜٔباؿسخ َسٸ ٠ط،١ًٜٛ
ٚغٝصنطْٗٚا ٗ فايػِٗ ْٛٚاز.ِٜٗ
أَٸا زاض ايٓٸؿط ؾكس ٚعسَْ ٞسٜطٖا ،أْٸ٘ غٓٝتٛط ؾٗطٶا قازَٶا
بعس ايهذٸ ١اٱعَٝ٬ٸ ٗ ١ايكشـ ٚإٛاقع اييت ي٘ ع٬قات َت١ٓٝ
َع َعَ ِٛسضاٗ٥ا َٚػاعس ،ِٜٗستٸٜ ٢تكسٸّ بايطٚا ١ٜإٍ دا٥ع٠
ايبٛنط ايعطبٝٸٚ ،١سػبُا أخربْ ٞبإٔ َٓؿٛضات٘ ايطٚاٜٸ ١يهتٴاب
عطب ؾاظت يًػٓ ١ايجايج ١عً ٢ايتٛاي ،ٞعً ٢ؾطٚ ٙقچعتٴ عً ،٘ٝإٔ
ٜه ٕٛعؿط ٜٔبإْ َٔ ١٦كٝب٘ٔٚ ،ؼ عؿط ٜٔ٭ْاؽ ٜعًُٕٛ
َع إٓٛچُ.١
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ٚغأؾرت ٟايبسيٚ ١اؿصا ٤ايص ٟغأٗٚط ؾُٗٝا َٔ قًچات (بٝري
ناضزإ)ٚ ،ظداد ١عڀط (ايؿٸاْْ ٌٝاٜٵٓيت) ايؿطْػ .ٞأضغٌ يٞ
ايتٸادط بڀًبٗا خكٛقٶا عً ٢سػاب ،ٞ٭ْٸٗا ْؿكت َٔ احملٌٸ
ايؿٸٗريٚ .تطنتٴ تطتٝبات اؿؿٌ َٔ ايهٸٝاؾٚ ١قٓع ايسٸضٚع
ٚؾٗازات ايتٸكسٜط إٍ ايًچذٓ ١إڂٓٛچُ.١
طاضت ايؿهط َٔ ٠ضأغ ٞعًٚ ٢قع قٛت ظٚديت  ٖٞٚتٴدربْ،ٞ
بٛق ٍٛضغاي ١ايكػا ِ٥ايػصاٝ٥ٸ( ١ايهٛبْٛات) َٔ َؿٛنٸ١ٝ
ايًچاد .ٌ٦اْتبٗتٴ ،بُٓٝا ٜس ٟاَتسٸت ؿوچ ضأغ ٞبؿسٸ.٠
***
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(أزب ايععي ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

ْاؾص ٠عً ٢نٛضْٚا
َا إٕ قسض أَط سٛط ايتٿذٛاٍ إڂتٛقچع يهطٚضت٘ ايكڂك٣ٛ؛ َٓعٶا َٔ
تؿؿٸ ٞايٛبا ٤عًْ ٢ڀام ٚاغع ،خٛؾڄا َٔ خطٚد٘ عٔ زا٥ط ٠ايػٸٝڀط٠
نُا سسخ ٗ إٜڀايٝا؛ ؾػٝهَ ٕٛا ٫تٴشُٳسٴ عٴكبا.ٙ
نٓتٴ أسسٸخ ْؿػ ٞبٗصا ا٭َطٚ ،أُٓٸا ٙعً ٢أقشاب ايكطاض إٔ
ٜؿطن .ٙٛمل أتؿادأ عٓسَا أخربْ ٞا٭٫ٚز ب٘ ،ايص ٜٔتطنٛا
ٖٛاتؿِٗ ٕتابع ١ا٭خباض عً ٢ايكٓٛات احملًٝٸ ،١تًبٸػِٗ اـٛف..
ؼصٜطات َٴتتاي ،١ٝغػٌ ا٭ٜس ٟبايكٸابٕ ٕٛسٸ ٠عؿط ٜٔثاْ ،١ٝعكب
نٌٸ َٴَ٬ػ ١٭ٟٸ ؾ ،٤ٞعب( ٠ٛاهلاهٌ).
ساظّ مل ٜػتػٔڇ عٓٗا ظاْب ضأغ٘ ٚقطٜبٶا َٓ٘ عً ٢ايسٸٚاّٚ ،نإ
ٜهعٗا ٗ دٝبت٘ أُٜٓا شٖب قبٌ ؾطض اؿٛط ٗ ايبٛٝت .نٌٸ قًٌٝ
ٜكبټ َٓٗا ْكاطڄا عًٜ ٢سٜٵٜ٘ٚ ،ؿطنُٗا ببعهُٗا.
41

محمد فتحي امللداد

كرابن امؼشق

تطٚقين سطنات٘ ايطٚتٝٓٝٸ ١بٗص ٙايػٸ٬غ ،١يهٓٸ٘ ٜ ٫رتزٸز ٗ
إبسا ٤اغتٝا َٔ ٘٥ض ِٜأخت٘ ايكٸػط ٣عٓسَا ُتسٸ ٜسٖا إٍ عٴًب١
(اهلاهٌ) اـاقٸ ١ب٘ ز ٕٚاغت٦صإ َٜٓ٘ٚ ،كطر بأعً ٢قٛت٘ ،إشا
اَتٸست ٜس أسسِٖ إٍ نأغ٘ إڂدكٸك ١يؿطب إاٚ ،٤نصيو
إٓؿؿ ١ايكڀٓٝٸ.١
بسٚض ٫ ٟأتطزٸز بايتسخٸٌ نُا ا٭َِ إڂتشٸس ٠بإضغاٍ دٓٛزٖا شٟٚ
ايكڂبٸعات ايعضقا ٤إٍ ب٪ض ايٓٸعاعات إڂكڀٓع ٗ ١ايعامل َباضن١
زٚيٝٸ .١أنشو َٔ أعُاق ٞإڂتعب ١إهت٦ب.١
ٚأْا أڂَجٸٌ زٚض ٟبؿضٸ اـ٬ف إڂؿتعٌ بٌ ساظّ ٚضَ ،ِٜٴتسٸخًچا
بك٬سٝٸات ..ٞاغتٓازٶا ٕا أَجٸً٘ نطبٸ أغط ،٠إڂتُاثًَ ١ع ق٬سٝٸات
دٌڈ ب ٬ؽڀَ ٫ٚ ٘ٝٴٛاؾكات
ٍّ َٓٸَ ٞٴرت ٳ
إٓٛچُ ١ا٭ٖٝٸ ،١بكطاض ؾٛضٟ
با٭غًبٝٸ ١اـانع ١يًتكٜٛت ٚاٖطٶا إڂتٛاؾل َع تٛدٸٗات ايسٸٍٚ
ايع.٢ُٛ
ٜعِٸ اهلس ٤ٚإهإ يبعض ؿٛات ٚتٴٓػَ ٢ؿهًتِٗ ،يٓرتانض
إٍ ايؿٸبابٝو َع مساعٓا يكؿچاض ٠غٝٸاض ٠ايٓٸذسٜٚ ،٠عً ٛقٛت
َٴهبٸط ايكٸٛت ؾٗٝا عً ٢ؾدل نإ ّؿ ٞعٓس َٓعڀـ يًڀطٜل
40

محمد فتحي امللداد

كرابن امؼشق

ايطٸٝ٥ػ ،١أعڀ ٢غاقا ٙيًطٜح ٖطٚبٶا ،ايسٚضٜٸ ١تتٸذ٘ بػطع ١ؾا٥ك١
باتٸذاٖ٘ ،اختؿ ٢نَٛض ايربم بٌ زضٚب ٚأظقچ ١اؿاض ٠ايعسٜس.٠
ايؿټبٸاى ْعُ ١نبريَ ٗ ٠جٌ ٚنعٓا ،ضغِ ؾؿاؾٝٸ ١ايبًچًٛض ٜبك٢
سادعٶا ْ٫ڀ٬م ايبكط ٗ ْٝع ا٫تٸذاٖاتٜٚ ،كعب إخطاز ايطأؽ
خاضز ْڀاق٘ ،إيچا بإظاست٘ ٚؾتح ايٛچطؾَ ١ع اـاضدٝٸ ١شات ايؿٸبو
اـؿٝـ إاْع ١يًٓٸاَٛؽ ٚايصٸباب قٝؿڄا.
أٜ !!..ٙٚا إهل!!..ٞ
تطانِ إڂدتعٳٕ ايكس ٗ ِٜخٝاي ..ٞتٛاضز أؾهاض أخصْ ٞبعٝسٶا،
يصيو ايػٸذٌ ايصٜ ٟٴعاسِ ظَ ً٘ٝعً ٢ايٓٸاؾص ٠ايكػري ٠يط ١ٜ٩ايٛدٙٛ
ايكازَ َٔ ١اـاضز ،يعًچ٘ ٜط ٣ؾٗٝا أًَڄا قازَٶا َٔ اـاضز ،عًُ٘
ٜكٓٝٶا إٔ  ٫أسس ٜأت ٞيعٜاضت٘.
غٓٛات سٴهُ٘ إ٪بٸس سكست َا تبكچ َٔ ٢عُطَ ٙع ٚايست٘ .آخط
َٔ نإ ٜعٚضٖ ٗ ٙص ٙايسٸْٝا.
أٜٸاّ خسَيت سهطتين دًػْ ١عتين بعػهطٟٸ اغتٴسعٞ
يًدسَ ١ا٫ستٝاطٝٸ ١إ٪قچت ٫ ،١أشنط َا ٖ ٞا٭ظَ ١اييت اغتٓؿطت
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ق ٣ٛاؾٝـ ايػٛضٟٸ ؾٗٝا ٫غتسعا ٤إسْٝٸٌٚ ،تعب ١٦ايٓٸكل إڂتٛقچع
ٗ ايهٛازض اييت تٴهًچـ ٗ َُٗٸات يٛدػتٝٸ ١شات طبٝع ١سطبٝٸ.١
ٚناٚ ٠٤دٗ٘ إڂسٚٸض َا ظايت تتٮ٭ ٗ َٴدٝٸًيت َٚا بٳٗٴت ٖٚٳذٴٗا،
ْربات قٛت٘ تأتٝين َٔ َػاؾ ١أضبع ١عكٛزَ ،ع اٖتعاظ َٔ ٠ضأغ٘،
ٜ ٖٛٚؿري يًكُط ساَسٶا هلل بكٛت َطتؿع يٓػُعٜ٘ .ٴعًُٸٓا زضغٶا بًٝػٶا
ٗ ض ١ٜ٩ايٛدٛز َٔ سٛيٓا بٓعُ٘ ايعسٜس.٠
أٔٚٸ إٔٸ أيؿ ١ا٭ؾٝا ٤ػعًٗا عازٜٸْٛ ٗ ١طْا؛ ؾإشا اؾتكسْاٖا..
ٜبسأ عجٓا عٔ قُٝتٗا بؿهٌ سكٝكٞٸٚ .قاٍ:
"أٜٸاّ ا٫عتكاٍ نٓٻا ْتٓاٚب عً ٢ضؾع بعهٓا يسقٝكٚ ١اسس ٠عً٢هٛٸ ٠ايكػري ٠إڂتػا ١ٜٚباضتؿاعٗا
ا٭نتاف؛ يٝتٛاظْٛ ٣طْا َع اي ڂ
يػڀح ا٭ضض ؾٛقٓا ،مل ْهڂٔ يٓٴؿٛٸت ضٜ٩تٓا يه ٤ٛايكُط ،ؾڂػش١
ع ١ُٝٛيٓا تأخصْا بعٝسٶا إٍ أًٖٓاٚ ،تٴشطٸقٓا أؾٛاقٓا هلِٚ ،أؾسٸ
إٔٚ ٞأْا أتكٛٸض أَٸٚ ٞزَٛعٗاٚ ،سٴعْٗا ايسٸا ِ٥عًٞٸ ٗٚ ،نٌٸ ّٜٛ
عٓس قطع ايباب ناْت تتٛقچع َٔ ٜأتٗٝا غرب ٜطٜح قًبٗا احملع."ٕٚ
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ْٛطتٴ إيَ ٘ٝٳًٝٸاَ ،ـتأَٸًڄا قػُات٘ ايؿطس ١باؿٝاٚ ،٠يًػيبٸ َجًٞ
بػ٪اٍ اؾاٌٖ:
"َٚاشا ٜعين نإ ٜعين يهِ ٚقتٗاٚ ..أْت ؼت ا٭ضض ٗايػٸذٔ؟ ٖا مٔ ْطا ٙغٜٛٽا اٯٕ."!!..
نشو طًٜٛڄا ٚاقبع٘ تؿري يًكُط ..بعس ٖص ٙإڂسٸ ٠ايڀ ١ًٜٛأضثٞ
ؿايٚ ٞقتٗا أَاّ شيو ايؿٸاب ايص ٟنإ ٜهبٴطْ ٞبػٓٛات تتعسٸ٣
ايعؿطٚ .تابع:
"َٛانبتٓا ايسٚضٜٸٕ ١طاقب ١ايكُطْ ..ٴشؼٸ َٓٗا أْٸٓا َك ُٕٛٝعً٢قٝس ٖص ٙاؿٝاٚ ..٠ايعامل ٗ اـاضز مل ُٜٓح ..قڀاض اؿٝاٜ ٠ػري..
ايٓٸاؽ ؾٛم َؿػٛي ٕٛبأعُاهلِ ٚقطاعاتِٗ ٚأؾطاسِٗ ٚأسعاِْٗ،
نٓٸا ْطدع بعس ٖص ٙاؿؿً ١متػ ٞآَٓ٫اًْ ..عل إٹربٳز اـؿٔ
ؾتٴسَ ٢أيػٓتٓاٚ ،تتٛضٸّ ؾؿآٖا ،نطز َٔ إغاض اؾڂسضإ ايكٸًب١
ايهٝ٦ب ١بططٛبتٗا ،أْا َٔ دٗيت نٓتٴ أتًُٸؼ أعهاٚ ٞ٥اسسٶا تًٛ
اٯخطْٚ ،به ٞعاٍڈ ضغِ انؿاض زضدات اؿطاض ،٠اييت تطتؿع عً٢
ٖٚر أْؿاغٓا إڂتٛقچسُٕ ٠اضغ ١ايبكا."٤
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اغرتغاي ٞايبعٝس ٗ فاٌٖ ايصٸانط ٠عًٚ ٢قع قُت ايػٴطؾ١
أَاّ ساغٛب .ٞساي ١ايعػهطٟٸ شاى تٴػٝڀط عًَ ٢ؿاعط ،ٟقطار
ساظّ ٚض ِٜايصٜٓ ٫ ٟتٗ ،ٞنػط قٛٝز سٛادع ٟايعسٜس ،٠٭تٛدٸ٘
إٍ ايػطؾ ١ا٭خط ٣يؿض ا٫ؾتباى ايٓٸاؾٚ .٤٢زٚضٜ ٫ ٟعس ٚإٔ
ؿهځِ ٗ َكاضع ١ايسٸٜه.١
ٜه ٕٛنا ځ
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

قؿچاض ٠ايهٛضْٚا
اضػچت اؾٗات ا٭ضبع عً ٢سٌ غٹطٸ ،٠دؿًت أعكاب ..ٞيًش١ٛ
ت
اْٵدڀچـ عكًَ ٞٴتٛقچؿڄا عٔ ايتؿهري بأٟٸ ؾ ٤ٞعً ٢اٱط٬م ،ق ٛٷ
قازّٷ مل أتبٝٸٔ َكسض ..ٙقٟٛپ خٴٝٸٌ ي ٞإٔٸ َٴٓڀًځكځ٘ زاخٌ ڂأشٴْٞٸ،
اٖتعاظ ايطٸعب ١أضعـٳ ناؾچ ١أعها.ٞ٥
غاقاٟٳ مل ٜعٛزا وتُ ٕ٬نآي ١دػُ ٞاهلځعڇٍ ..ٳٖ ٳُُٵتٴ باؾرتاف
ايطٸقٝـٚ ..قڃعٴ أقساّ ترتانض َٔ َػاؾ ١يٝؼ بايبعٝس ..٠أقٛات
ٚيػ٘ مل أتبٝٸٔ ٚد ٙٛأقشابٗا ..ايٜٓ ّ٬ٛؿط أضزٜت٘ ايػٸٛزا٤
َٴػتعذًڄا ططز آخط ش ٍٜٛايٓٸٗاض.
قٛت ٚانح َٴداطبٶا أسسِٖ ْ٘:
"-قؿچاض ٠اٱْصاض".
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ٖسأت نطبات قًيب إڂتػاضع .١أْؿاغ ٞاغتعازت تسؾچكٗا ايڀبٝعٞٸ
ٗ ا٫تٸذاٖٝٵٔ .اغتكطٸ تٛاظْ ٞنعازت٘ ..سججتٴ اـڂڀ ٢بايٛق ٍٛإٍ
ايبٝت ،أتڀًچعٴ إٍ ايػٸاع:١
"أ ..!!..ٙٚإْٸٗا ايػٸازغَ ،١ا ايص ٟأْػاْ ٞإٛعس ايص ٟضزٸزت٘ظٚديت ٚا٭٫ٚز َطاضٶا قبٌ خطٚد َٔ ٞايبٝت يؿطا ٤بعض اـبع
ٚاـهطاٚات؟َٚ .ا غأؾعٌ َع طابٛض ط ٌٜٛاقڀؿاؾڄا عً ٢ايسٸٚض..
ايٛقت قسٚزٚ ..طايب اؿاد ١أعُ."٢
ٚقٌ إڂرتانه ٕٛقطٜبٶا َٓٸ ،ٞأسسِٖ اغتعذٳًځين َػازض ٠إهإ
بػطع:١
"ايسٚضٜٸات ُٮ ايؿٸٛاضع يتڀبٝل سٛط ايتذٛاٍ عً ٢إدايؿٌٜ ..اعِ!!".
َٓص غٓٛات ط ١ًٜٛمل أمسع ٖص ٙايٓػُ ١ايڀ ١ًٜٛإڂطعب ١بٛقعٗا
عًْ ٢ؿػ ،ٞتتؿاب٘ ا٭ظَات َعڀٝاتٗاٚ ..ؽتًـ َٴدطداتٗا.
َطسً ١ايٛباٖ ٤ص ٙسطبٷ سكٝكٝٸ ١عً ..٘ٝدٗٛز إزاض ٠ا٭ظَ ١ع١ُٝٛ
تػتس ِٜايًچٚ ٌٝايٓٸٗاض؛ ٱٜكاف إسٸ ٚاؿسٸ َٔ اْتؿاض ٙإڂرتبٸل بٓا
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بب٘ ،٤خ٬ؾڄا ٫دتٝاح إػ ٍٛاـاطـ ايػٸاسل .قاتٌ اهلل إػٍٛ
ٚأٜٸاََِٗ !!..ا ايص ٟدًب شنطِٖ عً ٢بايٞ؟.
 ٫ ..٫ايهٛضْٚا ٖص ٙا٭ٜٸاّ  ٫تٴكسٸم ..ق ٌٝأِْٗ ناْٛا ٜصنطٕٚ
إػٛيٞٸ خٴؿ ٗ ١ٝأْؿػِٗ؛ ؾٝؿتش ٕٛايباب؛ يٝذسٚ ٙٚاقؿڄا َٴتٗٝٸ٦ٶا
٫قتشاَ٘ بُٗذٝٸت٘ إعطٚؾ.١
ٗ سطب ايج٬خ ٚايػبعٌ ٚقت ضَهإ ،نٓتٴ طؿًڄا قػريٶا ٗ
ايكـٸ ايجايح ..اٯٕ تآنًت شانطت٘ بعس أنجط َٔ أضبعٌ عاَٶا،
مل ٜبل َٓٗا إيچا اـٛف إعضٚع ؾ ٘ٝأقًڄا َٔ سهاٜا ايػٛيٚ ،١نًب
اؿسٜس ايصٜ ٟأنٌ ا٭٫ٚز إڂؿاغبٌ ٭َٸٗاتِٗٚ ،ايؿٸطط ٞايصٟ
أتٚ ٢أخص َٔ اؿاض َٔ ٠مل ًٜتعَٛا بٓكا٥ح ٚتعًُٝات اؾسٸ.٠
َٚا تػًچٌ يٝػتهٔٸ ٗ قًيب َٔ ؼصٜط عَُٞٛٸ ..إشا نإ
ايه ّ٬ىلٸ ؾ٦ٝٶا َٔ ؾ ٕٚ٪ايسٸٚيٜ ،١كٛي:ٕٛ
"اغٵهتٛا يًشٝڀإ أشإ."!!..ٜااا !!..ٙنأْٸ ٞشٖبتٴ بعٝسٶا ٗ َتاٖات ،ايكٸٛت ؾتٸتين َٹ ٳعقڄا ٗ
فاٌٖ ايصٸانط ٠ايبعٝس ٠أٜٸاَٗا ْكبٛا قؿچاض ٠إْصاض ٜسٜٚٸ٘ عً٢
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غڀح اؿُٸاّ ايطٸَٚاْٞٸ ا٭ثطٟٸ ٚغ٘ ايكط ١ٜإًؿٛؾ ١باهلس ٤ٚقڂباي١
َطنع اؾٝـ ايؿٸعيبٸ ٫ ،نذٝر غٝٸاضات ٖ ٫ٚسٜط قطٸنات.
َٓص إٔ أزاضت ٜس خً ٌٝقكري ايكاَ ١ن ٌٝ٦اؿذِ ،يٰٕ مل أظزز إيچا
عذبٶا يتػآَ ٍ٩ص شاى ايٛقتَٚ ،ا ظيتٴ ب ٬إدابت٘:
"غبب اختٝاض ؾدل ٕجٌ ٖص ٙإڂُٗٸ ١بٗصا إٛاقؿات؟َٚ ،ا إٕ
ٜطتؿع غاعس ٙيٮعً ٢يتسٜٚط اؾٗاظ إٓتكب عً ٢ث٬خ قٛا..ِ٥
تطتؿع قسَا ٙعً ٢ضٚ٩ؽ أقابع٘ٚ .دٗ٘ ايكٸػري ايهٸعٝـ ٜعزاز
استكاْٶا ..اغٛزازٶا ..اظضقاقڄا.
ؾسقاَ ٙٴٓتؿدإ باهلٛا ٤ىتعْ٘ ؾُٗٝا؛ يٝػتڀٝع ؾځتٌٵ (إاْ)ٌٜٛ
ٜٴسٚٸضٳ ٙباغتُطاض يبهع زقا٥ل؛ يتعِٸ بػ ٤ٛطايعٗا أضدا ٤ايكط١ٜ
ٚتتباضى ا٭مساع بععٝكٗا إڂ ٵ ٪ٹشٕڇ بإٛت ايكازّ .سصض  ..تطقچبٷ ..غاضات
ايڀريإ اٱغطاًٞٝ٥ٸ قازَ ..١اهلل ٚسس ٙأ ٜٔغتكبٸ غهبٗا.!!..
ْتأٖٸب عً ٢غڀٛح إٓاظٍ بكسٚض عاضَ ١ٜٴتابعٌ سطن١
َٓٚاٚضات ايڀا٥طات إشا َا سسخَ .جٌ شاى ا٫ؾتباى ايص ٟضأٜت٘ َا
ظاٍ َاثًچا ؾ٦ٝٶا َٓ٘ ٗ شانطت ..ٞقطاع بٌ ايؿاْتٚ ّٛإٝؼ .71
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قاؾط ٠ايسٚضٜٸ ١تكرتب َٔ َٛقع ..ٞي ٛإٔٸ ا٭ضض تٓؿلٸٚ ،تبتًعين
ن ٫ ٞأن ٗ ٕٛعٹساز خاضق ٞاؿذط ايكشٞٸ ايًچاظّ ٗ ايبٛٝت،
ؾاؿذع ٚايػٸذٔ ْتٝذ ١ستُٝٸَ ١ع تطاخ ٞخٶڀٛات ٞايتعبَٔ ٢
ايٛقٛف يػاعات أَاّ إدبع.
أغعؿتين إػاؾ ١ايككري ٠بايٛق ٍٛإٍ ْٗا ١ٜايؿٸاضعٚ ،غًٛى
ظٚاضٜب نٝٸكُٗ ١ٸًتٴ خٴڀٛات ..ٞؾٗكتٴ بٓٳِٗڈ ْٳ ځؿػٶا عُٝكڄا ..قٛت
قاؾط ٠ايسٚضٜٸ ١داٚظَْ ٞػاؾ ١آَٓ.١
٫بسٸ َٔ غٝذاض ٠تٴهًچٌ ضسً ١ايعصاب ..ضؾعتٴ ايهُٸاَ ١ايكُاؾٝٸ١
ايعضقا ٤اـؿٝؿ ،١غشٴب ايسٸخإ اْڀًكت َٔ ؾُ ٞععيتين عادع
نجٝـ ظاز َٔ غبٳـ ايػطٚب .اطُأْٓتٴ إٔ  ٫أسس ٜطاْ ٞأخاؾ٘ ٖصٙ
إطٸ .٠أْعيتٴ أٓاٍ ا٭غطاض ٚإڂ٪ٳٕ َٔ ٜسٟٸ عً ٢ا٭ضض ،يؿطى
أشْٞٸ َٔ ايكٸُِ إ٪قچت.
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

ؾطنا ٤ايهٛضْٚا
"إْٸٗا يًڀُأْ ١ٓٝؾشػب" بٗص ٙايهًُات أْٗ ٢قسٜكَ ٞهإت٘
غري إٓتٛط ٠بعس اْكڀاع ٭نجط َٔ غٓتٌ ٫ ،أزضَ ٟا ايص ٟشنچطٙ
بٖ ٗ ٞص ٙايًچش ١ٛايعكٝب .١نٝل ؾڂػش ١ايعٸَإ ٚإهإ ،قًچكت
َػاس ١ايسٸْٝا بعٝينٸ إٍ خٴطّ إبط.٠
تٓبٗٝات ايٛاتػاب عًَ ٢ساض ايػٸاع ٫ ١تتٛقچـَ ،كاطع ؾٝسٜٛ
عسٜس ٫ ٠أغتڀٝع ض ١ٜ٩غايبٝٸتٗا ،غٌٝٷ داضفٷ َٔ ايٓٸهات..
ايتشً٬ٝت ..ن ّ٬اهلُبه .١أؾٝا ٤تأتٝين خاضز زا٥ط ٠اٖتُاَ٫ ٞ
تعٓٝين  ٫بهجري  ٫ٚبكً.ٌٝ
َا إٕ اْتٗ ٢إُ٪ط ايكشؿٞٸ عً ٢ايتًؿع ٕٜٛا٭ضزْٞٸ ـًٝٸ١
ا٭ظَ ،١بإع ٕ٬ععٍ َس ١ٜٓإضبس ايككب ١عٔ قٝڀٗا َٔ ايكط٣
اجملاٚض ،٠ستٸ ٢اْٗايت عًٞٸ ا٫تٸكا٫ت َٴػتؿػط٠ڄ عٔ أسٛايٓاٌٖٚ ،
َا ظيٓا عً ٢قٝس اؿٝا٠؟.
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ا٭ظََ ١ٴًو اؾُٝع ؾطنا ٤ؾاعًٌ ؾٗٝا ،ايؿٸطنا ٤ػاضٜٽا
ٜٳسٵأب ٕٛعً ٢تُٓ ١ٝؾطانتِٗ يًُعٜس َٔ اْ٫تؿاض ٚا٭ضباح .غٴً٦ت َٔ
ت إيَ ٗ ٘ٝعطض سسٜح ٖاتؿٞٸ َع٘:
قسٜل َٴػتػطبٶا ؾُٝا شٖب ٴ
 "نٝـ ٖصا؟". "ٗ اؿكٝك ١أْٸٗا ْعتٓا أ ٸٚيڄا عًٖ ٢سف ٚاسسَ ،كا١َٚايؿريٚؽ َُٗٸ ١نٌٸ ؾطز ؾٓٝا باحملاؾ ١ٛعً ٢ايتعًُٝاتٚ ،أغايٝب
ايٛقا ١ٜبعسّ ا٫قرتاب ٚإكاؾشٚ ١ايتٸكب ٗ ٌٝايًچكا٤ات ٚايتذُٸعات،
ٚيبؼ ايهُٸاَات ٚايكؿچاظٸات إڀاطٝٸٚ ،١إػح ايسٸا ِ٥بػٛاٌ٥
إڂعكچُات".
تٓٗٸسٸتٴ بعُل تعبٺ زاخًٞٸ َٴؿاد ،٤٢أْؿاغ ٞاؿطٸ ٣غدْٛتٗا
أسطقت ا٭ثري إڂتباعس َع قسٜك ٞإٓكتٴ ؾٛاب ٞباٖتُاّ؛
أسػػتٴ أْٸ٘ َٴبايٹؼٷ ؾٚ ،٘ٝتابعتٴ بعس اغرتخا ٤أعها ٞ٥باضتٝاح:
 " ٖصا عً ٢قعٝس ،أَٸا اـٛف أعازْا يڀبٝعتٓا ايبؿطٜٸ ١إػاَط٠ايًچاَبايٚ ،١ٝايكًل عًَ ٢كا٥ط أ٫ٚزْا ٚعا٬٥تٓاٚ ،اؿذط زاخٌ
ايبٛٝت ٚايتعآَا ؾٗٝا ،أت ٢طٛٵعٶا بساؾع اـٛف َٔ ايعس."٣ٚ
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 اٯٕ ؾُٗت قكسى ٜا قسٜك !!..ٞضغِ أْٸ ٞأعطف ٖص ٙا٭ؾٝا٤ايبػٝڀ ،١يهٓٸٗا ناْت غا٥ب ١عٔ شٖين ،نُا أْٸ ٫ ٞأغتڀٝع
تطتٝب أؾهاض ٟبڀطٜك ١عطنو يتهَٛ ٕٛنٛعٶا وٌُ ؾهط،٠
أض ٣أْٸٗا تٛدٝٗٝٸ."١
 "أؾهطى ..نُا إٔٸ ايعامل تكاضب ٗ َٴػتٜٛات اـٛف اييت ملتٳعٴس ْكٝبٓا مٔ ايعطب ؾك٘ ،بٌ اهلًع ٗ ايس ٍٚإڂتكسٸَ ١٭ٚٸٍ َطٸ٠
بٗص ٙايڀچطٜك ،١ضغِ إَهاْٝٸاتِٗ إازٜٸ ١اييت تؿٛقٓا بآ٫ف إطٸات،
ؾعٛض ٟاٯٕ إٔٸ قسضاتِٗ ايٜٓٚٛٸٚ ١ايعػهطٜٸٚ ١قؿت عادع ،٠نُا
مٔ مل ْكـ َتؿطٸدٌ َٴٗٛط ٜٔعذعٸا أبسٶا ،اْٛط يًُبازضات ٖٓا
عًَ ٢ػت ٣ٛإًُهٚ ،١قٛٸ ٠ظٔٗا ظسٜٸٚ ١سعّ عً ٢تٓؿٝص ايععٍ
ٚي ٛنإ شيو بايكٛٸٖٚ ،٠صا نإ غبكڄا َ ٫ج ٌٝي٘ َٓص بسا١ٜ
انتؿاف أٚٸٍ ساي ١نٛضْٚا ٗ ايب٬ز َٔ ايكازٌَ ايص ٜٔناْٛا
عً ٢غؿط ٗ اـاضز".
زاخٳًځين ؾعٛض برتاخ ٞاٖتُاّ قسٜك ٞعً ٢اؾاْب اٯخط..
تٓشٓشتٴ نإٔٸ ساظٚق ١غلٸ بٗا سًك ،ٞٱؾعاض ٙبتعيب َٔ ،ؾٛضٙ
بازضْ:ٞ
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 "غَ٬ات ..غَ٬اتٜ ..بس ٚأْٸ ٞغبٸبتٴ يو ايتٸعب غاقين ..إٍايًچكا."٤
 " بأَإ اهلل ..إٍ ايًچكا."٤غأنٌُٴ نٚ ..َٞ٬ي ٛيٓؿػ !!..ٞ٭بطٗ٥ا أَاّ ايتٸاضٜذ ؾُٝا يٛ
عازت إطسً ٫ ١مسح اهلل:
 "سايتٓا اٯٕ نأقشاب ايػٸؿ ١ٓٝاييت خطقٗا اـهط ٗ ضسًت٘بكشبْ ١يبٸ اهلل َٛغ ٢إڂتعذٸٌ بايتٛقچـ عٓس ٚاٖط ؾعٌ اـهط
عًُٗٝا ايػٸ ،ّ٬ضغِ تٓب ٘ٗٝإڂؿسٸز ٕٛغ ٢بعسّ اغتڀاعت٘،
ٚتأنٝس َٔ ْيبٸ اهلل بايكٸرب َُٗا نًچـ ا٭َط ..تعذٸٌ اغتد٬م
اؿهُ َٔ ١أؾعاٍ اـهطٜ ،بس ٚأْٸٗا ناْت زضغٶا بايكٸرب
ٚايتأْٸ ..ٞايْ ّٛٝتًكچا ٙنُا ْيبٸ اهلل َٛغ .٢يهٔ بايتعآَا با٭ٚاَط
بٴػ ١ٝقشٸتٓا."!!..
إْٸٗا يًڀُأْ ١ٓٝؾشػب !!..خاُ ١أٚٸٍ اتٸكاٍ ٚضزْ ،ٞضبٸُا نإ
يتصنري ٟأْٸين َٳسٜٔٷ ي٘ َبًؼ َايٞٸ قػري ،أعتكسٴ إٔٸ خٛؾ٘ ٖصٙ
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إطٸَ ٠ٴربٸضٓٚ ،ٽا َٓ٘ َٛتٚ ..ٞإٕٸ أنجط ائٛٸ يٝؼ بإثِ ..عً ٢خ٬ف
ساي ١اـٛف ايعاّٸ عً ٢نٌٸ إڂػتٜٛات.
نجري ٕٚتتٛقچـ َكاؿِٗ ايكٸػري ٠أَاّ َعطن ١اؿٝا٠
ايهڂرب ،٣نُٔ ٜٴشاٚ ٍٚنع اي ٴعكٵٞڇ ٗ ايعذًَ ١ٳٓعٶا يتشطٸنٗا
ٚتٛقٝؿٗا َٔ دسٜس عٓس أْاْٝٸَ ١ٴؿطط .١ايتٸعاَ ٞعٔ ايتهشٝات
ايع ١ُٝٛيًؿٸعٛب أَاّ اـڀط ايسٸاِٖ.
بعؿٜٛٸ ١بػٝڀ ١أغًكتٴ اهلاتـٖ ،صا ايكسٸض ٜهؿٝين ٖص اي..ّٛٝ
أتٵدٹُتٴ نَ٬ٶا َٴهطٸضٶا ب ٬طا ٌ٥غ ٣ٛإناع ١ايٛقت ،ضدٛع ٞإٍ
ت خڀًّا ٗ ايطٸَاٍ – ٖاْ ٞايطٸاٖب) ٖ ٛاؿٌٸ
قطا٤ت ٞضٚا( ١ٜضمس ٴ
ايسٸا.ِ٥
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

قًل نڂٛضٴْٞٚ
َٓص ايؿٸٗط ايؿا٥ت قاهلا قسٜك ٞايؿٸاعط" :قًل اْا" .بعسٖا  ٫أزضٟ
َا ايص ٟأقابين!!..؟ .تؿهري زا ِ٥اغتػطقين دًٛغٶا سبٝػٶا ٗ
قُكِ .ؾاضز ايصٸٖٔ ٗ  ٫ؾ َٔ ٤ٞايكعب ؼسٜس َا ٖٝٸت٘ ،مل
أتبٝٸٔ َٛقؿ ٞسكٝك َٔ ٌٖ ١ؾٜ ٤ٞٴٓهچس عٝؿ ٞأ ٚخ٬ؾ٘.
ايٛاتػاب ٜأتٝين عًَ ٢ساض ايػٸاع ١بػ ٌٝداضف َٔ ايطٸغاٌ٥
ايتشصٜطٜٸٚ ١ايٛعٝٛٸٚ ١ايؿهاٖٝٸٚ ١ايتشًًٝٝٸٚ ١ايرتنٝبٝٸٚ ١ايتهعٝبٝٸ١
ٚايطَعٜٸٚ ١ايػٝاغٝٸٚ ١ا٫دتُاعٝٸٚ ١ا٫قتكازٜٸٚ ١ايسٜٝٓٸ .١إناؾ١
ٕكاطع ايؿٝسٚ ٜٛؾٗٝا َا ؾٗٝاْٝ .عٗا غبٸبت إضبانات ٗ شٖين،
ٚانؿاض َػت ٣ٛاغتٝعاب ٞؿسٸ ا٭زْ ٢قطٜبٶا ايكٸؿطٚ .أغًكت
َػاس ١ايتٸؿهري اييت ناْت تٴُهچٓين غابكڄا َٔ اٱؾ٬ت ٖطٚبٶا ٗ
ٖجٌ ٖص ٙإعاَع ،ضغِ أْٸ ٞيػتٴ َٔ خا٥ه ٞزاسؼ ٚايػربا.٤
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ٚنُا ٜٴكاٍ( :ايؿان ٞبٝعٌُ قان )ٞأ( ٚقٹًچ ١ايؿټػٌ بتعًچِ
ايتٸڀطٜع)َ ،ا ظاز ايڀٌ بًچ ١نطّ ٚغدا ٤ؾطنات ا٫تٸكا٫ت
بإعْ٬اتٗا ايع( :١ُٝٛاؾٵشٔٵ خڀچوٚ ،ايسٸؾع ٫سكڄا) ..نطَٗا
اؿاُٞٸ ايباضس ١داَ ٤ٴتذًچٝٶا ٗ ععٸ أظَيت إايٝٸٚ ١إعٜٓٛٸ ،١أضغًٛا
يَ ٞػاعس ٠يتععٜع قُٛز ٗ ٟعٴعي ١اؿذط عؿط( ٜٔدٝذا)،
ضقٝس َٔ ٟسٴعَيت ايؿٗطٜٸ ١عًٚ ٢ؾو ايٓؿازَٚ .ٴؿهًيت ايهبري٠
إشا اْكهت باق( ٞإٝذات) ايكً ١ًٝآخط ا٫ؾرتاى.
 ٫أزض ٟنٝـ أڂغٵس ٟؾٴهط ٟهلِ ٫ ،أعطف ٚغٕ ١ًٝهاؾأتِٗ
عً ٢ؾڀٓتِٗ ٚزضاٜتِٗ ٗ سادات ٞا٭غاغٝٸ .١ؾهٝـ ب ٞإشا
اْكڀعت عً ٢ايعامل اـاضدٞٸ ،قُت دٗاظ ٖاتؿ ٞايٓكچاٍ عٔ
قؿري اٱؾعاضات ..يٝؼ ايكًل ٚسس ٙغاعتٗا َا ٜػتٛطٓين ..بٌ
غتتكاطط قاؾً ١ايٝأؽ ٚاٱسباٚ ٙقًچ ١اؿٚ ،١ًٝعً ٢ضأ ٟمسري٠
تٛؾٝل:
نٌٵ  ٫ٚٳبؿٵطٳب ..بؼٵ أطچًعٵ بٹعٵ.)ْٞٛٝ
( ٫بٴ ٛٹاخت٬طات ٗ شٖين أَػكتين بؿسٸ ٗ ٠بڀين .مل تأٍٴ دٴٗسٶا
ظٚديت بإغعاؾاتٗا ا٭ٚيٝٸ ١ي ،ٞقٓعت نٛبٶا غاخٓٶا َٔ ايععرت
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ايربٸَٚ ،ٟاظاٍ ا٭مل َٴػتُٸطٽا ..أتبعت٘ بآخط َٔ إريَٝٸ .١ايٛنع تأظٸّ
إٍ ساي ١إغٗاٍ ؾسٜس مل أؿل ْؿػ ٞبايتٓاٚب عً ٢اؿُٸاّ نٌٸ
زقٝك .١ي ٫ ٛايتعاسِ ايعا ًٞ٥عًٖ ٢صا إطؾل اهلاّٸ ايٛسٝس ٗ ايبٝت،
٫تٸدصتٴ قطاضٶا غٝازٜٽا باٱقاَ ١ؾ ٘ٝخٖ ٍ٬ص ٙا٭ظَ ١ايڀاض ١٥إتآَط٠
َع سكاض ٟاٱدباضٟٸ إعً .ّٛاحملاٍٸ ايتذاضٜٸَ ١ٴػًك ١ؼت طا١ً٥
إدايؿٚ ١ايػطاَٚ ١اٱغ٬م .ايكٝسيٝٸات بسا ١ٜأغًكت أبٛابٗا ٗ
ا٭ٜٸاّ ا٭َ ٍٚتٛاؾكَ ١ع ساييت ايڀچاض١٥؛ تٓؿٝصٶا يتعًُٝات اؿٛط
إ٪قچت.
ٖٛادؼ ؼٛطين َٔ نٌٸ داْب تتكاطط تٳتٵطَ ٣ٴػتٛطْٓٝ ١ع
غاسات ،ٞيتٓػسٸ نٌٸ إٓاؾص أَاّ عٝينٸ ،أ ًِٚايؿها ..٤دٴسضإ
ايػطؾ ١ناقت نايكرب َا عاز ؾٗٝا َٴتػٸع ي .ٞعح ؾاٌَ زٚ٩ب عٔ
سبٸَ ١ٳٓػٝٸ ١نا٥ع ٗ ١أغؿٌ نٝؼڈ َٗرت٨ڈ وت ٟٛعً ٢عٴًځب أز١ٜٚ
ؾاضغ ١اغتدسَٓاٖا غابكڄا .أُٖٚتٓا بطقٝسْا ايكَٞٛٸ َٔ ا٭ز١ٜٚ
ٍّ اغرتاتٝذٞٸ.
إڂػتساّ ٚدٛزٖا ٗ ايعاز ٠ناستٝاطٞ
مل تػتػًِ يًٛنع ايطٸأٖ بهٝك٘ٚ ،قًچ ١اؿ .١ًٝتصنچطتٵ أْٸٗا
ْػٝتٵ أْٸٗا ناْت تٴدبٸ ٧سبٸَٛ ١ظ يًبٓت ايكٸػري ٠أثٓاٚ ٤دٛزٖا ٗ
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إسضغ ١شاى اي ّٛٝقبٌ أغبٛعٚ .دست إٛظ ٠نأْٸٗا سبٸ ١باشلإ،
يبػت غٛازٖا سٴعْٶا عً ٢ساي .ٞأطعُتين بٝسٖا اؿَٓ ٗ ١ْٛجٌ ٖصٙ
إٛاقـ عٓس عذع.ٟ
ٕچا ؾعطت إٔٸ سبٸ ١إٛظ ايٛاسس ٫ ٠تهؿ ٞٱَػاى َٳعٹسٳت ،ٞأغاضت
عً ٢إڀبذ ،يتأتٝين بعس شيو بهأؽ يي َٴ ٳجٛٸّ ،ؾطبت٘ عً٢
َهض بعس إؿاسٗا ايؿسٜس بإنُايْ٘ .ؿػ ٞتأب ٢قبٖ ٍٛصٙ
ايهُٝٸ ١بؿهٌ َٴباؾط .مل تٓؼ غًل سبٸات بڀاطا ،سػب قٛهلا:
"ٖصا زٚاى ٚعً ٢اهلل ؾٹؿاى ،عًٝو بايٓٸ ّٛبعس تٓا ٍٚايبڀاطا؛يريتاح دػُو تٗسأ أعكابو".
اغتذابيت ٭ٚاَطٖا ناْت غطٜعٖ ١ص ٙإطٸ ،٠عً ٢خ٬ف َا
نإ أٜٸاّ َا قبٌ سكاض ايهٛضْٚا ،اغتػطبتٵ َا ٕػت ٗٻ َٔ
َڀاٚعيت هلاٜ ،بس ٚأْٸٗا مل تؿعط بهعؿ ٞأَاّ خربتٗا بتڀبٝيب.!!..
مل تتٛقچـ قاططات ا٭س ّ٬تسؾچكڄا أغطقتين عُٝكڄا ٗ ْ ّٛعً٢
داْب ٚاسس مل أتعسعح عٓ٘ ،ؾعٛض ٟباـسض ايؿسٜس ..أغطاب ٌِڈ
تػط َٔ ٟغاعس ٟستٸ ٢خٓكط قسَ .ٞنأؾٛاى ايكٸباض ُٮ
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ڀٛڇْا ايؿكٞٸ عً ٢بٝت دريآْا ٫قتٓام سبٸات تتٮ٭
دػس ٟأثٓا ٤غٳ ڃ
اغتٛا ٤بًْٗٛا ايصٖيبٸ .كاطط ٠قؿٛؾ ١بٓدع ا٭ؾٛاى عًَ ٢ساض
أٜٸاّ ،قشٛتٴ َٴعت ٹسيڄا ٗ دًػيتٜ ،سٷ ساْْ ١ٝاٚيتين نأؽ َا ،٤مل
أغتڀع ضؾعٗا بٝس ،ٟبًٗؿَ ١تػا:١ً٥
"َا بو ٜا سبٝيبَ ..اشا تؿعط؟"" ٫ؾ ٤ٞغ ٣ٛإٔٸ دٓيب َٴتٝبٸؼ نشڀب ٚ ،١ٳُْٵٌ ٜػط ٟؼتدًس."ٟ
ٕػات ْاعُ ١تٴسيچهين عٓإ ،ظٜت ايعٜت ٕٛغٗٸٌ َُٗٸ ١اْع٫قٗا
عً ٢غاعس ،ٟايبٓت ايكٸػري ٠تكطر ٗ ايػطؾ ١ا٭خط ،٣تٓاز ٣عً٢
أختٗا ا٭نرب إػتػطق ١أَاّ أؾ ّ٬ايهطت ٕٛعً ٢ايتًؿع.ٕٜٛ
ٜػتُطٸ ايكٸطارٜٚ ،سٖا  ٫تتعب َٔ ُػٝذ ٞبُٗٸ.١
اْكهت ٖص ٙإطسًٚ ،١دا٤تين بهأؽ ؾا ٟثكچًتٗا ٕ٪اظض ٠إٛظ
ٚايبڀاطاٚ ،إعڀاْ ٤تٝذَ ١ٴطن ١ٝؾعطت بتشٸػٔ ..زبٸت اؿطاضٗ ٠
دػسَ ٟٴذ ٸسزٶا ..تٓاٚيتٴ اهلاتـ مل أقرب عً ٢ؾطاق٘ طًٜٛڄا.
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

ؾٛا٥س ايهٛضْٚا
 ٫أزضٕ ٟاشا ٜأتٝين اٱهلاّٚ ،أتصنچط ٚادب ايهتاب ١يسٟٸ َع
اْڀ٬م قؿچاض ٠اٱْصاض نٌٸ  ّٜٛعٓس ايػٸازغٚ ،١أتعذٸٌ أَط ٟنإٔٸ
اؿٛط َؿطٚض عً ٢قؿشات (ايٚٛضز) أٜهٶا .قًُ ٞإڂتٹًهچ٧
اغتذابٕ ١ا وٛى ٗ ضأغ َٔ ٞأؾهاض؛ ٜتكچ ٜؾذأَ ٠ٴتساضڇنڄا
تككري ٙايص ٟاعتاز ٙغا٥ط أٜٸاَ٘ ٚقبٌ شيو اؿٌ.
ٗ قػطْٝ ٟع إڂعًچٌُ ٗ ايكٸؿٛف ا٫بتساٝ٥ٸٚ ١اٱعسازٜٸ ،١مل
ٜسٸخطٚا دٴٗسٶا ٗ تًكٓٓٝا إعًَٛات ،ستٸٚ ٢ي ٛاغتًعّ ا٭َط اغتدساّ
ايكٛٸ ٗ ٠نجري َٔ ا٭سٝإ ،عباضتِٗ ايصٖبٝٸ ١إڂهطٸض ٠عً ٢مسعٞ
عًَ ٢ساض غٓٛات إكاعس ايسضاغٝٸ:١
 ٫(-تٴ٪دٸٌ عٌُ اي ّٛٝإٍ ايػس).
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َٚا ظاٍ ايتأد ٌٝطبعٶا ٜ ٫تعسعح عٔ ساي٘ إٍ إُات ،إيچا ٗ
ساي ١اٱؿاح ٚإ٬سك َٔ .١ؾٛض ٟؾتشت قؿش( ١ا٭ٚؾٝؼ) .زٚٸْتٴ
ايعٓٛإ َتعآَٶا َع زخ ٍٛابين بڀًب ي ،ٞقطأ ايعٓٛإ ،ؾٛا٥س
ايهٛضْٚا.
باغتػطاب ايسٸٖؿ ١إؿاد ٧إدايـ ٕا اغتكطٸ ٗ شٖٓ٘ َٔ اؿصض
ٚتعًُٝات اؿٛط ٚعسّ ا٫قرتابَٚ ،ؿٗ ّٛاـڀط ايٛبا ٞ٥ايسٸاِٖ،
تػا:ٍ٤
" ٌٖٚيًهٛضْٚا ؾٛا٥س بطأٜو..؟"."بهٌٸ تأنٝس يهٌٸ ؾ ٤ٞؾٛا٥س ٚأنطاض .يٝؼ ايؿا٥س٠بإطض عسٸ شات٘ ،بٌ عطؾٓا ْٝعٶا َٔ ؼصٜط كاططٚ ،ٙإدباض
أْؿػٓا عً ٢ايعٴعيٚ ،١ايععيْ َٔ ١تا٥ر إطض".
ٖعٸ ضأغ٘  ٫أزض ٌٖ ٟاقٓع به ،َٞ٬أ ٚمسعين أّ  ٌٖٚ ..٫ضام
ي٘؟ٚ .تابعت:
"أ ٫تط ٣أْٸٗا ْعتٓا ٗ ايبٝت بؿهٌ زاٖٚ ،ِ٥صا ا٭َطاؾتكسْآَ ٙص ظَإ ُّٖٛ ،ايعٝـ ٚقعٛبات اؿٝا ٠ؾطنت عًٞٸ َجًڄا
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غازض ٠ايبٝت َٓص ايكٸباح ستٸ ٢ايًچٚ ،ٌٝنإٔ ايهط ٠ا٭ضنٝٸ ١تؿتام
اغرتاستٗا َٔ هل ٛايبؿطٚ ،ايػٸُا ٤تتٛم يسعا ٤ايبؿط بعس ْػٝإ ٗ
َتاٖات اؿٝا."٠
اغتػطاق ٗ ٞايؿٸطح أخصْ ٞبعٝسٶا برتنٝع ؾاقٌ عٔ قٝڀ،ٞ
ٚترتانض ا٭ؾهاض إٍ ؾؿيتٸ بتعاسِ عً ٢اـطٚز:
"َٔ أع ِٛايؿٛا٥س ٜا بينٸ قؿا ٤اؾٚ ،ٛاغتٓؿاقٓا يًٗٛا٤ايٓٝٛـ ،خاقٸ ١غهچإ إسٴٕ عاَٸَ ١عاْاتِٗ ايڀچَ َٔ ١ًٜٛعسٸ٫ت
ايتًٛٸخ اهلا ١ً٥إًٗه ١يًكشٸَٚ ،١ٴػبٸب ١٭َطاض اؾٗاظ ايتٓؿچػ،ٞ
ٚتًـ ا٭عكاب ،نصيو زعٓا ْػتُتع بٓعُ ١اهلس َٔ ٤ٚايهذٝر
ايعاي ٞإطٖل يًٓؿؼ ٚايكًب.
َٔ َطاقبيت ٚاط٬ع ٞعًَ ٢ا ٜكًين عرب ٚغا ٌ٥ايتٛاقٌ
ا٫دتُاع ،ٞنٛٸْت ضأٜٶا دسٜسٶا .اظزازت زٚاؾع اٱّإ ٚعاز
ايهجري ٖٔ ناْٛا نا٥عٌ ٗ ظٓ ١اؿٝا ٠إٍ ضبٸِٗ بايسٸعا٤
ٚايڀچاع"١
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قشٛٵتٴ َٔ غهط ٠اغتػطاق ،ٞ٭دسَْ ٞٴٛدٸٗٶا سسٜج ٞإٍ
ْؿػ ،ٞؾعٛض َساِٖ بايتؿاٖٚ ١أْا أنًچِ ْؿػ ،ٞاؿُس هلل إٔٸ
ظٚديت مل تكرتب َٔ ظاٜٚيت ،بهٌٸ تأنٝس يتعاُٚت ؾهٛنٗا
بكسضات ٞايعكًٝٸ ،١يتتأنس ؾهٖٛا ايكسّ ١ظٓٚ ،ْٞٛاؿا٫ت
إعادٝٸ ١ايكعب ١اييت تأتٝين بؿهٌ َتباعس.
ٜا يو َٔ ٚيس ؾكٞٸ تطنين ٚسٝسٶا بَ ٬با ٠٫يػُاع إدابيت عً٢
تػا٩يو ،أدٝاٍ ْاؾس ٠ايكٸرب ..عذٛي ٗ ١طًب َكسٸضات اؿٝا ٠ب٬
تعب ٚعٓا ٫ٚ ..٤دٗس َٚؿكچ ،١تتدٝٸٌ إٔ ٖٓاى َٔ غٝكسٸّ هلا نٌٸ
ؾ ٤ٞعً ٢طبل َٔ شٖب.
ضدعتٴ إٍ قؿشيت أؾهچط َٔ دسٜس يٛقٌ َٔ اْكڀع َٔ تػًػٌ
نإ ٗ شٖين يرتتٝب إٛنٛع .ؾٓشإ ايكٗ ٠ٛعًّ ٢ين ضؾؿتٴ َٓ٘
 ٟقٛت ايكؿچاض.٠
تػٝٸط طعِ ؾَُ َٔ ٞطاض ٠اغتكطٸت ب٘ َٓص ز ٚٸ
يٝت٘ اغتُع يباق ٞن ،َٞ٬يهٓٸ٘ َٛنٛع ٚاْؿتح .غأنٌُ َا
اغتشهطْ َٔ ٞؾٛا٥س ايهٛضْٚا ،ا٭ِٖ عً ٢اٱط٬م ..ػسٸز ُٖٸيت
إٍ ايكطا٤ات إڂ٪دٸً َٔ ١ظَإٚ ،تؿٛٸق ٞهلا ٳتػٳاٚٳم اْٵػُاغٶا َؿاغٌ
إعٝؿ ١اييت  ٫تطسِ َٔ نجط ٠طًباتٗاَ .ع ِٛأضباب ايبٛٝت ٫
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ٜطدع ٕٛإيچا ٚقت ايٓٸ ّٛي٬غرتاسٚ ١ايڀچعاّ ،أعُاضِٖ تؿٓ ٢عً٢
قدٛض داَس ٠غٳشٳًځتٵ عٛاطؿِٗ.
َٔ دسٜس عاز ايٛيس يؿه ٫ ٣ٛتٓكڀع عًَ ٢ساض ايػٸاعَٔ ١
أخت٘ .تػًػٌ أؾهاض ٟتٛقچـ عٓس ٖصا اؿسٸ ،ځؾٛٵضٳ ٠غهيب نازت
تٴٛز ٟبآخط ُاغوٺ ٭عكاب ٞايتٸايؿ ١أقًڄا ،ي ٫ٛاغتعاز ٠ضٴؾسٗ ٟ
غٛٵضت ٞعٔ ٖصا
ايًچش ١ٛا٭خري ،٠ؾعٛض سٓإ غاَط طػ ٢بكڀع ٳ
ايها ٔ٥ايكٸػري .
اغتسضتٴ بهڂًٝتٸ ٞإيَ ٘ٝٴشتهٓٶا دػُ٘ ايهٸ ،ٌٝ٦ٳبؿٳؿٵتٴ بٛدٗ٘،
ٚقبٸًت٘ عطاضٚ ،٠أْا أغتُع يؿهاٜت٘ َاغشٶا يسَٛع٘ ،اغرتنٝتٴ٘.
َٚه ٢إٍ ؾأْ٘ َٔ دسٜس .ضدعتٴ عاظَٶا إٔ  ٫أ٩دٸٌ إْٗا ٤نتابيت
إٍ غس ،ؾعٛض ٟباٱْٗاى اؾػس ..ٟدًٛغ ٞيػاعات ط ١ًٜٛأَاّ
اؿاغٛب ؾاقين يًعٛز ٠إٍ ايؿطاف.
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

آخط ا٭ْؿاؽ
ايًچشٛات ا٭خري ١٦ًَٝ ٠بإؿادآت تأت ٞعً ٢سٌ غٹطٸ ٠غري آبٗ١
َعڀٝات غابك ١أ٫ ٚسكٖ .١هصا ٖ ٞنايػٸهٌ قاطعٗ ١
قطاضٖا َان ١ٝيتؿه ٌٝساي ١دسٜسٜ ٠ٴبٓ ٢عًٗٝا ايهجري.
ْسا٤ات إڂٓٛچُات ايعطبٝٸٚ ١ايسٚيٝٸ ١إڂٓاز ١ٜعكٛم اٱْػإ،
اقڀسَت ظساض قاؽڈ َٔ ايعٓٸتٹ ٚعسّ ايكب ٍٛيسَ ٣ػٚ٪ي ٞايٓٸٛاّ
باٱؾطاز عٔ ايطٸدٌ ايص ٟقه ٢غٓٓٝٶا نجري َٔ ٠عُط ٗ ٙغٴذ.ِْٗٛ
َٴٓاؾسات َٔ ز ٍٚايعامل عً ٢اخت٬ف َٛاقعٗا أطًكت ٗ ٓ٬ت
ايٓٸاؾڀٌ ب ٬ؾا٥س ٠تٴصنطٚ .با ٤ايهٛضْٚا سطٸى اٱْػاْٝٸَٔ ١
دسٜس يتًتـٸ َٴذ ٸسزٶا يًتكسٸ ٟتٛعٜٛٶا ٚعًُٝٽا يًٛقا َٔ ١ٜكاطط
اْتؿاض.ٙ
قاقطٷ بأٓاٍ ُٖ ّٛعذِ ايٛطٔ ضٴٖٓت سٴطٜٸت٘ ب٘ .دطأتٴ٘ مل
تسع ي٘ فايڄا يًعٝـ إيچا ٗ ظْعآَْ ١ص غٓٛات ،تٴُٗ ١ايتآَط عً٢
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ايٛطٔ داٖع ٠نايبكُ .١عُط ٙتٗطٸأ بڀ٦ٝٶا ؼت ٚطأٚ ّ٬ٚ ٠ضطٛب١
اؾسضإٖٚ ،رٴ أؾهاضٜ ٙٴعانؼ غٚ ٤ٛنع٘ عٓسٶا قًبٶا بٝكٌ ثابت
ٜ ٫تعسعح.
شٴباي ١أْؿاغ٘ اؿطٸ ٣ترتزٸز نُٛدات قكٝع إٓدؿض ايكڀيبٸ.
ؾٴشٛب خطٜؿٞپ اغتٛطٔ َعامل ٚدٗ٘ ايٓٸات ١٦اهلابڀ ١اْٗساَٶا ،تبسٸيت
َ٬ق٘ عٔ قٛضت٘ تًو إػتكطٸ ٗ ٠أشٖإ قاض ٘ٝ٥أٜٸاّ ْؿط َكايت٘
ايَٝٛٝٸ ٗ ١اؾطٜس ٠ايطٸمسٝٸ ،١خؿت بطٜل لُ٘ َػتٓؿصٶا طاقت٘ عً٢
َساض غٌٓ َكٝٸسٶا ٗ غذٓ٘.
يَ ٛؿ ٢اٯٕ ٗ أٟٸ َٔ ؾٛاضع زَؿل إأيٛؾ ١ي٘ ٕا ٫سٚ ٜدٛزٙ
أسسّ ،ط ٕٚب٘  ٫ٚوؿً ٕٛب٘ ،ؾهً٘ تػٝٸط ُاَٶا عهؼ قٛضت٘
َٚ ١٦مثاٌْ زضد.١
غعاٍٷ اغتساَ٘ طٛاٍ  ّٜٛناٌَ َٛؾٸ ٢غٓ ٙٛٝطاٜ ،٤ا
إهل !!..ٞقازتين إٍ ايؿاعط ايػٝٸاب ايص ٟنإ ٗ َجٌ ساي١
عبسايطٸٚ٩ف ،سُٓٝا ٚقٌ ايػٝٸاب إٍ تًو اؿايَ ٗ ١ػتؿؿ٢
ايكٸباح ايهڂٜٛيت ،قاٍ:
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(ايسٸا ٴٜ ٤ٴجًر ضاسيتٜٚ ،ٴڀؿ ٧ايػٳس ٗ ..خٝايٞ
ؿٌٸ أْؿاغٜٚ ،..ٞٴڀًكٗا نأْؿاؽ ايصټباٍ
 ٚٳ ٜٴ
نِ يْ ١ًٝازٜتٴ بامسو أٜٸٗا إٛت ايطٸٖٝب..
ٚززتٴ إٔ طًع ايؿٸطٚم عًٞٸ إٕ َاٍ ايػطٚب).
طًع ايؿٸطٚم َٚاٍ اؿڂعٕ َع ؾٗٝل اٖتعٸت ي٘ اؾسضإ .شٴٍٖٛ
أؾِ أيػٓ ١بكٝٸ ١ايٓٸعَ ٤٫ع٘ ،اْڀؿأ إكباح إڂتٖٛٸر ٗ عإِٗ.
زَٛعِٗ سطٸ ٣أسطقت غ ٙٛاؾًچاز ،بًعٓات َٴػتساَ.١
قطخات  ..تً ٛقطخات ..نًچت أٜس ِٜٗايٛآٖ َٔ ١ايكطع عً٢
ايباب ايكٸًس ،اٖتعٸت اؾسضإ ٚايعػهطٟٸ اؿاضؽ ،مل تٗتعٸ
ؾعطٚ ٠اسسَ ٗ ٠ؿطم ضأغَ٘ٛ ٗ .عس تٛظٜع ايڀچعاّ .دا ٤غانبٶا،
َٴتػاً٥ڄا:
"َٳٔ ايص ٟنإ ٜكطر!!..؟"ْٝعِٗ بكٛت ٚاسس ْعع زا ٤اـٛف َٔ ايعكاب إڂٓتٛط:
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"إْٝ ٗ !!..ٜ٘ٸتهِ إٔ تعًُٛا إنطاب!!..؟".ْاعٝٶٸا بكٛت ٚاسس:
"بهٌٸ تأنٝس."٫ .."يهإ ؾ ٛطًبهِ؟"."َات ضؾٝكٓا عبسايطٸٚ٩ف ،نإ عاد ١ٱغعاف َٓص ايباضس."١ايعػهطٟٸ بعٓذٗٝٸ ١قٳًٹؿځ١ٹ ،ؾتح ايباب:
"أخطد ٙٛإٍ إُطٸ ..غسٶا ٗ ايكٸباح تأت ٞغٝٸاض ٠ايتُطٜض؛ؾتأخص .ٙإشا اؾتبٗٛا أْٸ٘ نإ َكابٶا بايهٛضْٚا ،استُاٍ نبري إٔ
ٜتٸدصٚا قطاضِٖ عځطٵم اؾڂجٸ."!!..١
قطقع ١ا٭قؿاٍ زٚٸت ٗ ايكب ٛبإغ٬م ايباب عً َٔ ِٗٝدسٜس.
قٛت خڀٛات اؿاضؽ آخط خطم يًكُت .ايػٸذٓا ٤استػٛا َطاض٠
ٚاقعِٗ .زخًٛا ٗ إنطاب سكٝكٞٸ .طعاَِٗ عً ٢ساي٘ مل ٜٴُؼٸ.
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

 ٜٴس ايكسض
ع ٕٛٝاؾايػٌ عً ٢ططف ايڀچطٜل تٓػطؽ ٗ ٚدٗ ٞت٬سكين
بعسَا قڀعتِٗ َػاؾ .١ايعابطَ ٕٚٴػطع ٞاـڂڀٜ ٢تؿطٸغْٛين
بؿطاغ ١ؾطٖ.١
أځْعڀـٴ ّٓٝٶا إٍ ايؿٸاضع اٯخط إٛاظ ٟيٮٚٸٍ ،يڂٗاخ أْؿاغٞ
أتعبين ،غاع ١اهلاتـ ايٓكچاٍ مل أتطى ايٓٸٛط إيٗٝا نٌٸ قًُ ،ٌٝطٸ
ايسٻقا٥ل غطٜع ١تٓٗب ايٛقت ،أسحټ ْؿػ ٞبايػٸطع ١ؿام َٛعسٟ
َع ايڀچبٝب ايص ٟأْتٛطَٓ ٙص أغبٛع .خ ٍ٬ؾرت ٠ايػٸُاح يٓا باـطٚز
َٔ َٓاظيٓا ،بعس ؽؿٝـ ساي ١اؿٛط ايعاّٸ.
ايعٴٖٓ ٕٛٝا َا ظايت تٴڀايعين باغتػطاب .عآٜتٴ ٚدٗ ٞعً ٢ؾاؾ١
إٛبا ٌٜايػٛزا ،٤اْعهؼ عًٗٝا ًٚچَ ٞع ن ٤ٛايؿٸُؼ ،نأْٸٗا
َطآ.٠
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تٛقچؿتٴ يًش ٫ .١ٛؾٜ ٤ٞبس ٚعً٬َ ٢ق ٞاغرتع ٢نٌٸ َا
٫سٛتٴ خ ٍ٬عبٛض ٟيًؿاضعٝٵٔ ،تأنچستٴ َٔ تطتٝب ٖٓساَٞ
ٚيٝاقت٘ إعٗٛز ،٠مل أؽًچـ عٓٗاٖ ،صا أْا ٫ ..دسٜس ٫ٚ ..غطٜب
ٖهصا تبٝٸٔ ي.ٞ
ثاضت عاقؿ َٔ ١ايتٸدُٓٝات ٗ زاخً ،ٞؼً٬ٝت ٞمل تكٌ إٍ
ْتٝذٚ ١انش ١يسٟٸٖٛ ،ادؼ نجري ٠تباعستٚ ،تكاضبت بعَاْٗا
َٚهاْٗا .ؾعٛضٷ زاِٖٷ عڀچٌ ْٝع َٓاؾص تؿهري ٟبا٫تٸذاٙ
ايكشٝح ،اختًڀت ا٭َٛض.
ٚقًتٴ بٴٛاب ١ايعٝازَٛ ٠عس ٟإڂشسٸز ،تطاؾكت أ ٍٚخڀٛات ٞعتب١
ايكٸايَ ١ع ْسا ٤ايػهطتري ٠عً ٢امسَ ،ٞا إٕ ٚقًتٴ عً ٢بٴعس
خڀ َٔ ٠ٛطاٚيتٗاٚ ،قؿت قاضخ ١بعكبٝٸ ١أدؿًت غهٕٛ
إطن ،٢خطقت زا٥ط ٠ايكُت ،تٛقچـ سطن ١ا٭ٜسٚ ٟا٭قابع
اييت ُػو بإٛبا٬ٜت ،قٛٸبٛا أع ِٗٓٝنشطاب غڂطغت ٗ دػسٟ
إڂٓٗو َٔ إؿٛاض ايڀچ ،ٌٜٛايڀبٝب َٴػتػطبٶا أَطٶا مل وكٌ َع٘
ط ١ًٝغٓٛات٘ ايعؿطَٓٗ ٗ ٜٔت٘ .ؾاغط ؾا ،ٙسادبا ٙقؿعا يٮعً٢
ػُٸاع١
يريمسا قٛغٝٵٔ عًَ ٢كسٸَ ١قًعت٘ اؾطزاُ ٤اَٶا .تتسيچ ٢اي ٸ
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عً ٢قسض ،ٙساضت ايهًُات تتًذًر بٌ ؾؿت ٫ ،٘ٝتػتڀٝع
اـطٚز بٛنٛح يٝػأٍ.
ؿ ١ٛشٖ ٍٛؾادأتين بكسَتٗا غري إڂتٛقچع ١أبسٶاَ .ٳبٗٛتٷ ،ؽؿٸب
يػاْ ،ٞأغتشًبٴ ضٜك ٞتططٝبٶا يًذؿاف ايڀچاض ٗ ٨اؿاٍ.
تؿري أقابعٗا باتٸذاٖٚ ٞعٝٓٝٸٗا تٴكٛٸبُٗا م ٛايڀبٝب ،إٍ ٖصٙ
ايًچش ١ٛمل تٓڀل بهًُٚ ١اسس ٠شات ز٫ي ١عً ٢ؾَ ٤ٞا ،ضبٸُا
تطوينٚ ،تٴع ٌٜعٓٸٚ ٞقع إكٝب ١ايع.١ُٝٛ
غڀٛات َٴتػاضع ١م ..ٟٛايڀبٝب قازْٜ َٔ ٞس ٟإٍ غطؾ١
قػري ٠فاٚض ٠يػطؾت٘ ؾاضغ ١إيچا َٔ نطغٞٸ ب٬غتٝهٞٸٚ ،غطٜط
َعا .١ٜٓأؾاض عًٞٸ باؾًٛؽٚ ،اغتساض خاضدٶا ،أغًل ايباب خًؿ٘ َٔ
ز ٕٚإٔ ٜٓبؼ بهًُٚ ١اسس:٠
"ٜا إهلَ ٞا ٖص ٙايٛضط ١اييت ٚقعت ؾٗٝاَ ،ا ايص ٟؾعًت٘ بٓؿػ،ٞيٝتين ػاًٖتٴ إٛعس ٚاجملَ ٤ٞجٌ  ّٜٛايٓٸشؼ ٖصا".
عؿط زقا٥ل ؾكًتين عٔ عٛإ ٞايػٸابكٚ ١ايًچاسك ،١خسٸضت
أعكاب ٞظُٛز قكٝع قڀيبٸ ،تػُٸطت دٴًٛغٶا َهاْ ،ٞعٓٝاٟ
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تسٚضإ ٗ ظٚاٜا ايػطؾ ،١ايػٸتاض ٠تػڀچ ٞاؾع ٤ا٭نرب َٔ ايٓٸاؾص،٠
تػُح بسخ ٍٛنَ ٤ٛعك.ٍٛ
أقٛات َٔ بايكٸايْ ١كافٷ كتً٘ ،نٌٸ اثٌٓ ٜتهًچُإ ؾ٦ٝٶا
َا ،مل تتهٛٸٕ عٓس ٟؾهطٚ ٠انش ١عٔ ن ،َِٗ٬يعًچٗا تٴصٖٹب
عٓٸٖٛ ٞٵٍ ايكسَ،١
ايباب ٜٴكطٳعٜ ،ٴڀٌٸ ؾبحٷ َ٬بػ٘ ايب٬غتٝهٝٸ ١ايعضقا ،٤نأْٸ٘
قازّ َع غهچإ ايؿها ٤يػع ٚنٛنبٓاٜ َٔ ،كـ ٚد٘ ايڀچبٝب
َٴكؿچطٶا نًْ ١ُْٛٝهذت عً ٢أَٸٗا .مل تٴػازضَ٬َ ٙح اؿري٠
إهػٛٸ ٠باـٛف.
تكسٸّ ايهاَ ٔ٥ع َٴػاعس ،ٙاقتازاْ ،ٞبعسَا ٚقًين قٛت٘ ا٭ٚٸٍ
َٔ خًـ نُٸاَ ١عً ٢ؾُ٘ٚ ،قٓاعٶا ب٬غتٝهٝٽا ؾؿچاؾڄا سادعٶا بٌ
ٚدٗ٘ ٚبٌ احمل.٘ٝ
"ؾطٸف َعٓاٜ ..ا أر"."إٍ أ َٔٚ ..ٜٔأْتِ!!..؟"."إٍ اؿځذٵط ايكشٸ."ٞ73
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عً ٢ايڀچطف ا٭ٜػط َٔ َسخٌ ايعٝاز ،٠ضأٜتٴ قٛض ،٠نأْٸٗا
َٓػٛخ ١عٔ ؾهً ٞسسٸ ايتٸڀابل ،أٜكٓتٴ إٔٸ قاسب ٖص ٙايكٸٛض٠
َڀًٛب.
ٖٓاى ٗ إهإ إڂدكٸل ،خهعتٴ ٫غتذٛاب غري َػبٛم ٗ
سٝات ،ٞزقٝل يسضد ١إسكا ٤أْؿاغ ّٜٛ َٔ ٞإٔ نٓتٴ ٗ بڀٔٵ
أَٸ ،ٞطًبٛا َٓٸ ٞدٛاظ غؿط ٟايص ٟقسَتٴ ب٘ َٔ زٚي ١أدٓبٝٸ ١تؿؿٸ٢
ؾٗٝا ايٛبا ٤بؿهٌ نبري.
تٓؿچػتٴ بعُل ،اضتٝاح غطٸ ٗ ٣أعكابٖ ٞس٤ٚٶا طاض٥ٶا .أٜكٓت إٔ
ي ٵبػٶا ٗ ا٭َطَ ،جٌ تؿاب٘ ا٭مسا ٤عٓسْا ٗ غٛضٜٸ ،١ايص ٟشٖب
نشٝٸت٘ أبطٜاْ ٫ ٤اق ١هلِ  .ٌْ ٫ٚاْڀًل يػاْ َٔ ٞعكاي٘ بڀ٬ق:١
"أقًڄا أْا ٫د ٫ ٧أَتًوڂ دٛاظ غؿطٚ ،مل أغاؾط خاضز ا٭ضزٕٸَٓص ف ٞ٦ٝإيٗٝا قبٌ غبع غٓٛات".
" غري ٖهٔ ..أبسٶا ََ ٛعك ٌٖ ..ٍٛتٗعأ َٓٸا ستٸ ٢تؿًتٜ ،ا أخٞا٭َط خڀط عًٝو ٚعً ٢اٯخط ،ٜٔهب إٔ ؽهع يًؿشل ٚاؿذط
ٕسٸ ٠أغبٛعٌٚ ،بعسٖا ٜٴٓٛط ٗ أَطى".
74

محمد فتحي امللداد

كرابن امؼشق

أبطظتٴ بڀاقيت ا٭َٓٝٸ ..١تأنچسٚا َٔ غَ٬تٗا ٚدٗ ١قسٚضٖا،
تػٝٸط إٛقـ َٚ ١٦مثاٌْ ٚزضد .١شٖ ٍٛغري َٴتٛقچع ..ؾؿٌ دٗٛزِٖ
اؿجٝج ١عجٶا عٔ ؾب .ٞٗٝقطٸضٚا بعس َٴؿاٚضات:
"َا أ ٸْوځ ٚقًتٳ ٖٓا؛ غتبك ٢عٓسْا ٗ ايععٍ ْڀُ ٔ٦عً٢قشٸتوٚ ،نٝـ ٚقس قسض اٱع ٕ٬عٔ ايعجٛض عًٝو".
"ٜا ْاع ١اـري نٌٸ ايؿهط ؾٗٛزنِ ٚسطقهِ عً٢سٝات ،ٞأ٫ٚزٚ ٟعاً٥يت باْتٛاض ،ٟ٭ضدع هلِ بڀعاّ ايػساَٚ ،٤ا
ٜهؿ ١ْٚ٪َ ِٗٝايػسٸ".
" ٫تبت٦ؼ ..غٝكًو ططزٷ غصاٞ٥ٷٚ ،ناؾچَ ١ٴػتًعَات ايعا١ً٥ؾرت ٠غٝابو عَِٓٗٚ ،ا ٜعٜس عٔ سادتِٗ".
َٔ دسٜس تٓؿچػتٴ بعُل ،تصنچطتٴ أْٸين نٓتٴ غأغتسَ ٜٔبًػٶا
َٔ قسٜل قس ،ِٜبعسٖا غأؾرت ٟايكًٖ ٌٝا ٜهؿ ٞبكاْ٤ا عً٢
قٝس اؿٝا.٠
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

نػط اؿٛط
أؾهاض ايٛيسْ ١إڂتباعس ٠عٔ ظَاْٖ ٞصا مل تٴػازضْ ،ٞيصٸ ٠ايٓٸؿ٠ٛ
ؾٗٝا تٴعاٚزْ ٞبٌ ؾٝٵٓٚ ١أخط .٣خ ٗٛؾسٜس ..غطپ أتهتٸِ عً ٘ٝبٝين
ٚبٌ ْؿػَ ،ٞاشا ي ٛعًُت ظٚديت ٚأ٫ٚز ،ٟبڀطٜك ١تؿهري،ٟ
ٚسٓٝين ايسٸا ِ٥إٍ تًو ا٭ٜٸاّ؟.
اختًؿت ايٛچطٚف ،اْعهػت ططٜك ١سػاب ٞيٮَٛض ،قٓاع اهلٝب١
ٚايطٸظاْ ٫ ١أْعع٘ ٚي ٛيًشٚ ١ٛاسس ،٠إيچا ٗ اؿُٸاّ ،أ ٚإشا أقؿًتٴ
باب ايػٴطؾ ١عًْ ٢ؿػ .ٞايجكب ايصٜ ٟسخٌ ؾ ٘ٝإؿتاحٜ ،جري
امش٦عاظٚ َٔ ٟدٛزٖ ٗ ٙصا إٛقع ضغِ نطٚضت٘ اييت  ٫غٓ ٢عٓٗا.
عٓس ٟسػاغٝٸَ ١ٴڀًك َٔ ١عٌ تٴطغٌٴ ْٛطاتٗا إيٞٸ أثٓا ٤تبسٌٜ
َ٬بػ .ٞإغ٬قٗا باعح اغتكطاض؛ ٕ٬قا ٠دػس ٟايػا٥ب عٓٸ،ٞ
إڂتٛاض ٟخًـ أيٛإ َٚاضنات ا٭يبػ ١إدتًؿ.١
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ٗ غؿً ١اْؿػاٍ عاً٥يت اْتٛاضٶا ٕٛدع خًٝٸ ١ا٭ظَٚ ،١ايتڀٛٸضات
إڂػتذٸس .٠هلؿ ١ايرتقچب ..ايعَ ٕٛٝٴكٛٸب ١إٍ ايؿٸاؾ ..١باْتٛاض تكطٜح
ٚظٜط ايكٸش ١ؾكٖ٘ ،صا ايصِٜٗ ٟٸ ؾطوتٓا ا٫دتُاعٝٸ.١
دسضإ غطؾيت عٳعٳيتين ٗ َأَٔ َ٪قچت.
َاشا ي ٛخطقتٴ اؿٛط!!..؟.
َاشا ي ٛؾاٖسْ ٞابينٚ ،أْا َجٳًڂ٘ ا٭عً٢؟.
مل ٜڀڂٌ اتٸداش قطاض ،ٟأزضتٴ إؿتاح عهؼ اتٸذاٖ٘ ،سطٜٸ ١ب٬
ضقابْ ،١ػٝتٴ ْٛطات ٹقٓٳاع ٞإكٗٛض ،عرب ايٓٸاؾص ٠أضغًت ْٛطاتٞ
عً ٢اَتساز ا٭ؾل إؿتٛح أَاَ .ٞايؿٸُؼ َٴٓػشب َٔ ١إٝسإ،
خًچؿت ؾؿكٗا ٜؿٝٸعٗا إٍ َٴػتكطٸٖا .ايؿٸٛاضع خايُ ١ٝاَٶا بعس قؿري
اٱْصاض.
اختؿت اؿطن ..١خٝٸِ اهلس ٤ٚاٱدباضٟٸ عً ٢إهإ .إغطا ٷ٤
زاخًٞپ َٴٓب٤٢ٷ عٔ خطم عٜ ِٝٛٴػذٸً٘ تاضىَ ٞدايؿ ١ا٭ٚاَط
ايكٸاضَ .١اعرتاٗ ايعًينٸ ٖصا ٚؾا ١ٜب .ٞضتاب ١اغتشٛشت عً ٢قڀاض
عُط ٟبٴ٘ڃ٤ٶا سسٸ اؾُٛز .طٝب اؿطنٚ ١إػاَط ٠قسٜك ١إڂكاَط.٠
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ؿ ١ٛؼطٸض ٟتٛقچـ َعٗا تؿهري ،ٟخڀؿ ١غطٜع ..١اقڀسّ
ضأغ ٞبايبًچًٛض ايؿٸؿاف ايًچعٌ ،اقؿعطٸ بسْ ..ٞتٛقچـ ؾعط ضأغ.ٞ
أسببتٴ ؾؿاؾٝٸت٘ َع إڀط ايٓٸاظف خريٶاٚ ،قًيب ٜرتاقل ططبٶا عً٢
أقٛات اضتڀاَٗا ب٘.
َا ايص ٟقاز شٖين إٍ إعك ١ٝاٯٕ؟.
َا ٚد٘ ايؿٸب٘ بٌ ؾعًيت َٚعك ١ٝايطبٸ؟.
بعكبٝٸ ١غشبتٴ  ٚٵطؾځ ١ايٓٸاؾص .٠ايتٛاقٌ َٴباؾط َع اـاضز ب٬
عٛا٥ل .مل ڂأُٖٹٌ َٴطاقب ١إهإ ٚدٛاض ،ٙخرب ٠قسّْ ١ػتكك ٞبٗا
خًٛٸ نڂطٴ ّٚايتٝٸٔ ٚايعٓب َٔ ْٛاطريٖا إڂذاٚضٕ ٠سٜٓيت بٴكط.٣
أضٜس ايتشًٝل خاضز ايعٸَإ َسزتٴ ضقبيت ايككري ٠خاضز دٛٸ
ايػٴطؾ ،١٭ٚٸٍ َطٸ ٠أغتٓؿل ٖٛا ٤عطٜٸ ١تاَٸ ١ب ٬ضقٝب .ؼطٸضت أثكاٍ
دػُ ٞ٭غبح نطٜؿ ٗ ١مسٛات.
تبدٸطت ؾٝعٜاٝ٥ٸ ١ناع ثكٌ دػُ ،ٞ٭قبح نطدٌ ؾكس ٚظْ٘،
ت بأٖسب ايػٸتاض ٠ايٛاٖ ،١ٝداشبٝٸ ١ا٭ضض ؾكست
ػه ٴ
ُ ٸ
ت َٔ ْاؾصت ٞئ أعٛز.
خاقٝٸتٗا ،إشا خطد ٴ
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يٝؼ يسٟٸ سًِ ا٫غتكطاض ٗ أٜٸ ١بٴكع َٔ ١ايهط ٠ا٭ضنٝٸ ،١إيچا
ايعٛز ٠إٍ َػك٘ ضأغ ،ٞ٭سكٌ عً ٢قرب أضتاح ؾ.٘ٝ
قطعٷ عً ٢ايباب ،اضتبو َٛقؿ ..ٞيبػتٴ قٓاعَ ،ٞػشتٴ آثاض
ايطٸٜبٚ ١ايؿوچَ ،طآ ٠اـعاْ ١أنچست غَٗٛ ١َ٬ط ،ٟأٜ ..ٙٚا
يػباٚت .!!ٞنٝـ مل أْتب٘ يطقسٖا ناؾچ ١سطنات ٞبسقچ١؟.
ـٛٳاٗ َٔ إڂتابعْٝ ١اب ١عٔ عاً٥يت.
تؿاٖ ١إغ٬م ايباب مل ُٓع ا ځ
ٜبس ٚإٔٸ إٛدع ايكشؿ ٞاْتٗ ٢يًتٛٸ.
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

ٖاهٌ
سٳٝٵطت ٞطايت ايتٻؿهچو ٗ نٌٸ ؾ ٤ٞسٛي .ٞايهتاب أتطن٘
أغع َٔ ٢ؾٛض ٟيػػٌ ٜسٟٸ ٕسٸ ٠عؿط ٜٔثاْ ،١ٝبطٚز ٠إا ٤تٴطعـ
زٚاخً ٞاٖتعاظٶا .عٴًبٴ غا( ٌ٥اهلاهٌ) ٗ أنجط َٔ َهإ ٗ
ايبٝت عٓس إسخٌٚ ،عً ٢ايڀاٚي ١ظاْب ايتًؿعٚ ،ٕٜٛقبٌ ٚدبات
ا٭نٌ أعتكطٖا؛ يتعك ِٝا٭ٜس ٟقبٌ ايبس ٤بتٓا ٍٚأٚٸٍ يكُ.١
ٖاهٌ نًُ ١دسٜس ٠عً ٢قاَٛغ ،ٞتساٚيتٗا ا٭يػٔ َٴ٪خٸطٶا
بؿهٌ َؿاد ،٧مل أمسع بٗا َٔ قبٌ ،غأيتٴ أبٓا ٞ٥يًتأنچس َٔ
ايهًُ ١عًٚ ٢دٗٗا ايكٸشٝح ،ستٸ ٢إشا انڀطضتٴ يٓڀكٗا أَاّ
أسس ،٭زضأ عٔ ْؿػ ٞغدطٜت٘ َٓٸٚ ،ٞي ٛنإ شيو ٗ غطٸٚ ،ٙمل
ٜهٔ يٝٴٗٛط ٙإيچا ٗ غٝاب ٞبعس اؾرتاقٓاٜٚ .تٓسٸض عًٞٸ أَاّ أقسقا٘٥
َا ؾا ٤ي٘ شٖٓ٘ َٔ تعٜٝس يًُٛقـ؛ ٫غتسضاض نشهاتِٗ .ايهشو
فچاْٶا عً ٢سػاب.ٞ
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نٓتٴ قبٌ شيو أقاب بايكٸساع عٓس ضدٛع ٞيًبٝت َٔ ،ضا٥ش١
أضدٌ ا٭٫ٚز بعس عٛزتِٗ َٔ إساضؽ ،ؾأؾأ ٫غتدساّ ق٬سٝٸاتٞ
ٍّ ،بتٛدٸِٗٗ إٍ ايػػ ٌٝبايكٸاب .ٕٛتصَٸط ٚاستذاز
بإقساض أَط ؾٛضٟ
غري َعكٜ ،َِٗٓ ٍٛطؾع ٕٛأضدًِٗ إٍ أْٛؾِٗ ٜتؿُٸُْٗٛا َع
دٛاضبِٗ ،ؾهٌٸ َِٓٗ ٜػع ٢يٓؿ ٞايتٸُٗ ١عٔ ْؿػ٘ٚ .زٹضٵ٤ٶا يكُع
ايطٸا٥ش ١ايهط ١ٜٗعً ٢اؾُٝع ايكٝاّ بعًُٝٸ ١ايػػ ٌٝؼت إؾطاٗ
َٴباؾطٚ ،٠أْا أقـ ؾٛم ضٚ٩غِٗ .يًتأنچس.
ٗ ايكٸٝـ أ ٚغريٙ؛ أدٴرب عً ٢اغتٓؿام ضٚا٥ح تعًل ٗ أْؿ ٞنُا
ضٚا٥ح ظضا٥ب إاعع أ ٚايػِٓ ٚايبكط ٚاؿُري ،أِٖٸ َهإ ٗ بٛٝت
ايؿًچاسٌ أٜٸاّ ظَإ ،ؾشٝاتِٗ ناْت َٴطتبڀ ١بٗص ٙاؿٛٝاْات،
بُٓٝا أْا سٝاتَ ٞٴطتبڀ ١بعًُ ٗ ٞقاي ٕٛاؿ٬ق.١
"ٜا إهلَٓ !!..ٞص َتٖٚ ٢صا ايطٸدٌ مل ٜػتشِٸ".تساعٝات أؾهاض تٓتابين َٴػتشٛش ٠عً ٢قطٗ َٔ إٛقـ إڂدذٌ
َٔ ايعٸب .ٕٛأععٸْ ٟؿػَ ٞا تٓاقًت٘ نتب ايتٸاضٜذ عٔ ا٭ٚضبٝٸٌ؛
سٌ ٚقٌ إٗادط َِٗٓ ٕٚا٭ٚا ٌ٥إٍ أَطٜها عً ًَ ٢غؿ١ٓٝ
80

محمد فتحي امللداد

كرابن امؼشق

(إاٜؿٚ٬ض) ،أٚا ٌ٥ايكطٕ ايـ ،71ناْٛا ٜتُٝٸع ٕٚبطا٥شتِٗ
اـاقٸٚ ،١مل ٜهٔ ٖ ٤٫٪ا٭ٚضٚبٝٸٜ ٕٛػتشُٸ ٕٛباْتٛاّ.
أؾكتٴ عً ٢زٖؿيت َٔ َٛقـ قطأت٘ َٓص ظَإ ٗ فًچ ١طبٝبو
ايؿٗطٜٸ " :١إٕٸ إًو يٜٛؼ ايـطٸابع عؿطًَ ،و ؾطْػا خ ٍ٬ايكطٕ
ايـ ،71مل ٜػتشِ غ ٣ٛث٬خ َطٸات ٗ سٝات٘ بايهاٌَ".
أغًب ٓٚٸٚ ،ٞإٕٸ نجريٶا َٔ اي ٛٸٔ يٝؼ بإثِ:
"أْٸٗا ناْت بٓا ٤عًْ ٢كٝش ١ايڀبٝب يع٬ز تؿٓٸذات إٔچت ب٘،ٚيٝؼ َٔ أدٌ ْٛاؾت٘ ايؿدك."١ٝ
ٗ إكابٌ شنط ايڀچبٝب (ستاست) قاسب إكاٍ:
"إٔ ايعطٚؽ ٗ زَؿل ناْت تصٖب َع ايٓٸػا ٤إٍ اؿُٸاّ ايعاّٸٗ ايػٸٛم َٔٚ ،نجط ٠ايؿطى ٚايتٸسيٝو؛ ٜتدطٸف دًسٖا ،ؾهإ
بعهٗٸٔ تأتٗٝا اؿطاضٚ ٠اؿُٸ َٔ ٢ايتٗاب دًسٖا .ؾا٫عتكاز ايػٸا٥س
ٚقتٗا ،إٔٸ ٖٓاى ٖٔ نٔٸ ٗ اؿُٸاّ عًٗٝا ايسٸٚض ٠ايؿٸٗطٜٸ،١
ؾهإ  ٫بسٸ َٔ ايبدٸٛض ٚايطٸقٚ ١ٝاؿڂذٴب خٛؾڄا َٔ تًچبؼ اؾٔٸ
يًعطٚؽ".
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ابتعستٴ نجريٶا ..نستٴ أْػ ٢قكٸيت َع اهلاهٌ ،قبٌ ؾطض
اؿٛط عً ٢خطٚدٓا ،نًچُا عٴستٴ إٍ ايبٝت ،تعنُين ضا٥ش١
إؿاٗ اغتكچطت ؾ ،٘ٝتؿابٗت ايطٸٚا٥ح عًٞٸ نُا تؿاب٘ ايبكط عً٢
بين إغطآَ ،ٌٝ٥كٛع اـهاض بإاٚ ٤إًح اـٌٸ ،ضا٥ش١
ايهًٛضٚنؼ ٗ اؿُٸاَات.
ناعت َٔ شانطت ٞضا٥ش ١عڀط( ٟاؾان )َٛٛايٓٸاعِ إڂؿهٸٌ،
ٚايـ(َ ٕٚإ ؾ ،)ٛاغتٛطٓت ساغٸ ١مشچ ٞايطٸٚا٥ح ايڀچاض ١٥عًٓٝا
بؿذاد ،١استًُتٴٗا عًَ ٢هض َٴهطٖٶا ٫ ،خٝاض آخط أَ ٌٝإي٘ٝ
ؾطاضٶا َٔ ايٛنع.
اغتػًُتٴ يٮَط ب ٬استذاز  ٫ٚتأؾـ ،قٗطٷ زاخًٞٸ أقابين
بإػل ايسٸاٚ ،ِ٥ايتؿٸٓذات إعٜٛٸٚ ،١ؾعٛض ٟبإٔٸ ساغٸ ١ايؿٸِ
تًؿتٚ ،ئ أْعِ بٗا ثاْٚ .١ٝاقًتٴ ايععف عً ٢أَٓٝيت باْتٗا ٤اؿٛط
عُٸا قطٜبٚ ،عٛز ٠اؿٝا ٠إٍ طبٝعتٗا.
يهٔ ؾطسيت ايع ،١ُٝٛبتعًچِ نًُ ١أدٓبٝٸ ١دسٜس ٠أضزٸزٖا ٗ
سٛاضاتَ ٞع أقسقاَٚ ٞ٥عاضٗ ،أتؿاخط بًؿ ١ٛنًُ ١غطٜب١
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أنؿتٗا عً ٢قاَٛغ ،ٞتعطٸؾتٴٗا َٔ أبٓا ٞ٥يهطٚضتٗا ٗ ايٛقت
اؿاي.ٞ
***
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(أزب ايععي ١ف ظَٔ ايهٛضْٚا)

ز ٕٚنٝؿٛت
 ٫أض ٣تؿبٗٝٶا أيٝٳلٴ بكسٜل َ ٫ٴباٍڈ أبسٶا بأخباض ايهٛضْٚا إيچا
بـ(ز ٕٚنٝؿٛت)ٜٚ ،عترب شيو َٔ ايهصب ايص ٟتطٜس ٚنا٫ت
ا٭ْباَ ،٤تآَطَ ٠ع ايكٓٛات ايؿهاٝ٥ٸات يتػٜٛك٘ٚ ،بحٸ ايطٸعب ٗ
ْؿٛغٓا ٫ .أي َ٘ٛأبسٶا ؾُٝا شٖب إي٘ٝ؛ ؾُٝا بعس شيو أقبح ا٭َط
أخڀط ٖچا ٜؿٛم ايتكٸٛضٚ ،اْتكٌ إٛنٛع َٔ فطٸز ؾريٚؽ نطب
بعض َٓاطل ايكٸٌ ،إٍ ٚاٖطٚ ٠باٝ٥ٸ١؛ نطبت ايعامل بٌ ايؿٸطم
ٚايػطب بسٚي٘ ايهڂربٚ ٣ايكٸػط ٣ب ٬تؿطٜل ،ا٭َط ايػطٜب ٚبعس
أٜٸاّ أعازْ ٞا٭َط إٍ ْٛطٜٸ ١إ٪اَط ٗ ٠شٖٔ قسٜك ،ٞايصّ ٫ ٟطٸ
عً ٘ٝأٟٸ خرب أ ٚقكٸ ١إيچا َٔ غطباٍ إ٪اَط ٠ايهْٝٛٸ ١عًٓٝا مٔ
ايعطب باـڂكٛم.
ٚقًين عً ٢ايٛاتػاب ايعسٜس َٔ َكاطع ايؿٝسٜ ،ٜٛؿري
َكُٸُٖٛا ؾٗٝا إٍ َ٪اَط ٠غاظ ايػٸاض ٜٔايص ٟنطبت٘ أَرينا ٗ
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أؾػاْػتإٚ ،يًذٛاض اؾػطاٗ ايكطٜب َٔ ايكٸٌ سكٌ ايهٸطض
هلِٚ ،بعض ايتشً٬ٝت ،شٖبت إٍ إٔٸ ا٫غتجُاض ايكٸٝينٸ ٗ ايٛبا٤؛
ؾاؾرتت أغِٗ ايؿطنات ا٫غتجُاضٜٸ ١ؾٗٝا بأغعاض ايؿڂذٴٌ .ستٸ٢
شٖبٛا أنجط َٔ شيو بتػا٫٩ت ،أ ٜٔشٖب اٱضٖاب ،ايص ٟتٛقچؿت
آيٝٸات٘ عًٚ ٢قع ايهٛضْٚا.
قسٜك ،ٞظاز ٙاهلل بػڀ ٗ ١اؾػِ طٛيڄا ٚعطنٸاَ٬َ ،ح ضدٛي١
ْبڀٝٸْ ١ابه ١باؿٝا ،٠غٓٛات ايعكٛز اـُػٚ ١ايٓكـ ،مل تعز ٙإيچا
إؾطاقڄا ٗ سٝاتَ٘ ،ٴٓعهػٶا ٚنا ٠٤قُط أبسض ٗ َٓتكـ نٌٸ
ؾٗط .و ٌٝأٜٸآَا بٝانٶا ٚقؿا ٤ضٚح ْٚؿؼ.
عًُ ٞايَٞٛٝٸ ٗ ايكٸايٕٛ؛ ٜٴًُ ٞعًٞٸ َٴتابع ١احملڀچات يًتػًٗ ١ٝ
أغًب ايٛقتٚ ،ٱظاس ١ايكًل ٚايعٖل َٔ غاسات غذين ٗ احملٌٸ
ط ١ًٝايٓٸٗاض .أسػسٴ إػاٜ َٔٚ ..٤ٴُه ْ٘ٛتأَٸًڄا ٚاغتٓؿاقڄا هلٛا٤
ْٝٛـ ًّ ٕٚ٪بِٗ قسٚضِٖٚ .إشا ناْا سبٝبإ ..تتًچٗـ ْؿػ ٞإٍ
بسا ١ٜظٚاد ٞقبٌ أضبعٚ ١ث٬ثٌ عاَٶا ،أٜسٜٓا َٴتؿابه ١تأبٸڀڄا..
ْػٛم ٗ ٖٴٝآَا باْػذاّ عُٝل ٗ عاض ايطَٚاْػٝٸ ،١تأخصْا
أؾهاضْا بعٝسٶا ٗ َتاٖات  ٫عكْٝ٬ٸ ١عٔ اؿٝا.٠
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قسٜك ٞغري َتابع إيچا ا٭خباض ايػٝاغٝٸ ١إٛدع ١يًكًب إڂتًؿ١
يٮعكاب ،غذا٥ط ٙعًَ ٢ساض ايػٸاع ١بتٛاتط ا٭خباض إڂتذسٸز،٠
نٓتٴ أُٓٸ ٢إٔ أدس عٓس ٙأ ٸشْٶا قاغ ١ٝيٚ ،ٞيٕ ٛطٸٚ ٠اسسٗ ٠
ػٓٳٚ ٗ ٖٛ ،١از ٚأْا ٗ آخط ،ؼصٜطات ٞاؾسٜٸ ١ي٘ با٫يتعاّ ٗ
اي ٸ
بٝت٘ ،ثاضت ثا٥طت٘ اْؿذاضٶا ٗ ٚدٗ ،ٞمل أنڂٔ أتٛقچعٗا:
"َٚاشا تطٜس َٓٸ ،ٞإٔ أسبؼ ْؿػٞ؛ ٭َٛت اختٓاقڄاٚ ،يٝتٛقچـنُٳسٶاٜ ،ا ضدٌ اتٸل اهلل ٗٸ ،ؾُٗتٴ عًٝو َٔ إطٸ٠
قًيب قٗطٶا  ٚځ
ا٭ ،ٍٚنَ٬و َٴهطٸض سؿٛتٴ ايهًٝؿٚ ١ايسٜباد ١عٔ ٗٚط
قًبٚ ،ي ٛأْٸو َعًچِ َسضغٚ ١أْا تًُٝص عٓسى ؿؿٛت زضغو إڂعاز
ن ٸٌ  ٫ .ّٜٛأضٜس إٔ أقسٸّ اَتشاْٶا عٔ ايهٛضْٚا".
قُتٷ ايكسَ ١تطاؾل َع سطاض ٠دٛاب٘ غري ايڂتٛقچع .أؾكسْ ٞايكڂسض٠
عً ٢ايطزٸ عً ٘ٝؾٛضٶا ،خ ٗٛعً ٢اغتُطاض ع٬قتٓا إُتسٸ ٠يػٓٛات،
َٔ ايػٸٌٗ إٔ أخػط قسٜكڄا ،يهٔ يٝؼ إٔ أعجط عً ٢غري .ٙمل
أُايو ْؿػ ،ٞبٹتٳًڃْ ِٜٛؿػ ٞعً ٢سطق ٞايؿٸسٜس َٔ إٔ ٜٴكاب
بػ.٤ٛ
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إٛقـ أعازْ ٞيصيو ايطٸدٌ ايبٸا٥ؼ اٱغباْ ،ٞايصُ ٟجٸٌ ساي١
أبڀاٍ ٚؾطغاْٶا َػاَطٜ ٜٔكٓع ٕٛإعذعات ،بكتاٍ ايتٓاٌْ
ٚايعُايكٚ ،١وه ٕٛبتكب ٌٝأٜاز ٟا٭َريات ،ؾأطًل عًْ ٢ؿػ٘
(ز ٕٚنٝؿٛت)ٚ ،ضاح هٛب قڂط ٣ا٭ضٜاف عًٗٚ ٢ط سكاْ٘ َع
قسٜل ي٘.
خٝاي٘ ايٛاغع قٓع ي٘ ايعسٚٸ إڂتٖٛٸِ ٗ طٛاسٌ اهلٛا .٤ايٓٸاؽ مل
هُٳٔ َٴؿهًت٘،
ٜٓتٛطٚا ستٸ ٢تٓتٗ ٞإٗعي ،١بٌ أزضنٛا ٳَ ڃ
اقڀسَٛا ظٓ ٕٛايع ١ُٛإڂتٛيچس يسٜ٘؛ ؾطمسٛا كڀچڀِٗ ٱعازت٘
إٍ غطٜط.ٙ
ٗ غاع َٔ ١غاعات ايعٸعي ١بعسَا ؾڂطنت ضمسٝٽا ،اـرب ايصَ ٟا
نٓتٴ أٚزٸ مساعْ٘" :كٌ قسٜك ٞإٍ إؿؿ ."٢ؾٌٗ غبا( ٤زٕٚ
نٝؿٛت) اْتكًت عسٚا ٙإي٘ٝ؟َٚ .ا ؾا٥س ٠إزضاى (ز ٕٚنٝؿٛت)
إڂتأخٸط ب ٬دسَ ٣ٚا قاّ ب٘؟ .ؾات ا٭ٚإَٛ !!..ت قسٜك ٞعً٢
غطٜطَ ..ٙاثٌ بڀٌ ايڀچٛاسٌ َجٌ ْٗاٜت٘.
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مل تٴذس زَٛعْ ٞؿعٶا ،سعْ ٞعً ٘ٝاْهاف إٍ قٗطَٛ ٟت٘
ٚسٝسٶاٚ ،مل أغتڀع إيكا ٤ايٓٛط ٠ا٭خري ٠عًٚ ٫ٚ .٘ٝادب ايععا٤
٭ًٖ٘ ،إيچا عرب ايٛاتػاب.
***
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)أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا(

اـڀ ٠ٛا٭ٍٚ
تطانُت اـڂڀ ٢عً ٢عتب ١ايبٝت ٫ ،أنرتخٴ بتعسازٖا ،ػُٸعت
أنٛاَٶا نازت إٔ تػٴسٸ َٓاؾص خٝاي ٞعٓس ايبٛاب ٫ ،١خٴڀچ ١يسٟٸ
عً ٢ا٭قٌٸ اٯٕ بؿأْٗا ،مل تهتٌُ ضٜ٩يت نٝـ غأؽًچل َٓٗا،
ٗ إان ٞنإ إٛباٜ ٌٜعسٸٖا؛ ؾٝتؿهچٌ خٛفٷ ٗ زاخًٖ َٔ ٞصا
اٱسكا ٤ايسقٝل ،بعض ا٭سٝإ نٓتٴ أتًؿچت سٛيٚ ٞإٍ اـًـ،
نٌٸ ؾ ٗ ٤ٞتكطٜط. ٙ
ٖادؼ إٔٸ َٴدربٶا ٜتعكچبين َٴػذٸًڄا ڂ
اغتُتعتٴ باؿٛط َٴدتًٝٶا بٓؿػ ٞأنجط َٔ ايًچاظّ .اضتاح يػأَْ ٞ
نجط ٠ايجطثطٚ ٠ايهَ ّ٬ع ايعبا ٗ ٔ٥ايكٸاي ،ٕٛغاعات ط٫ ١ًٜٛ
ٜتشطٸى بهًُٚ ١اسس ،٠أتصنچط ؾذأ ٠أْٸين ْػٝتٴ ْؿػَ ٗ ٞػاض٠
قُتٗا ،أغتٛسـٴ َٔ ٚسستَ .ٞطٸ ٠بسأت بايه ّ٬بكٛت َػُٛع،
اغتػطاق ٗ ٞيڂذٸ َٔ ١أؾهاض غطٜب ١َُٖٛ ١باـٛف ،مل أسؼٸ
بٛدٛز ظٚديت  ٖٞٚتٴٓٛچـ ايػطؾ َٔ ١سٛي ،ٞبٴٗڇتٳتٵ ٖا مسعت،
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تٛقچؿت خًؿ ٞيتتأنچس ٕٔ أتٛدٸ٘ غڀاب ،ٞػُسٸت سطنتٗا
ؿٛات ،تػا٤يتٴ:
"َا بو ٌٖ دٴٓٓت!!..؟"." ٫أبسٶا ..ؾك٘ أڂدطٸبٴ قٛت".ٞتتًُٸؼ دبٝين َتأنچسَٛ َٔ ٠د ١سطاضَ ٠كرتْ ١عڂُٸ ٢زاُٖتين
عٌ غري إضازَٓ ٠ٸٞ؛ ؾاختٌٸ تٛاظْ:ٞ
"اغِ اهلل عًٖ ..٘ٝا٭ٜٸاّ قاضت بتدٛٸف "." ٫تكًك ٞععٜعت ٞأْا غري".بعس نٌٸ ٖص ٙايؿرت َٔ ٠اؾًٛؽ ٗ ايبٝتٚ ،اْعساّ اؿطن١
عسٸٖا ا٭زْ ٢إٍ اؿُٸاّ أ ٚايػطؾ ١ا٭خط ٣يتٓا ٍٚا٭نٌ،
ٚايطٸدٛع إٍ ايػٸطٜط ايتًشٸـ ٫تٸكا ٤يػعات ايربز؛ اييت َا ظايت
تػط ٗ ٟأٚقايٚ ،ٞأسؼ بٗا تٓدط عٛاَ .ٞأطايبٴ أ٫ٚزٟ
باغتُطاض إشا َا ؽؿچؿٛا َٔ أيبػتِٗ بتجكًٗٝا.
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أتصنچط آخط خڀٛات ٞقبٌ ؾٗط ناْت عً ٢بٴٛاب ١ايؿٸك،١
إؿهً ٗ ١أٚٸٍ خڀ ٠ٛتسٚغٗا قسَاَ ٗ ٟؿٛاض قازّ ،أسّ٬
اـطٚز َٔ ايعٴعي ١تٴطاٚزْ ٞعًَ ٢ساض ايػٸاع .١أخٛف َا أخاف َٓ٘،
ْػٝإ نٝؿٝٸ ١إؿٚ ،ٞأعٛز يتعًُٸ٘ َٔ دسٜس نڀؿٌ ٜتٗاز ٣عٓس
ٚقٛؾ٘ َٓتكبٶاٚ ،قعٛبْ ١كٌ ضدً٘ غڀ ،٠ٛيٝٴتبعٗا با٭خط .٣قطٸضتٴ
ؾطا ٤عٴهچاظ ،أتٸه ٧عًٗٝا  ٫ٚأٖـٸ بٗا ؾ ٤ٞغ ٣ٛايصٸباب ايصٟ
ٜكتشُين بًعٚد ١نطَ ٫ٚ .١ٜٗآضب ي ٞؾٗٝا أبسٶا ،ن ٫ ٞأٖسٸز
ايػٸًِ ايعإَ .ٞؿهًيت اٯٕ َٔ !!..أ ٜٔأسكٌٴ عً ٢ٴعهچاظ،
ؾاحملًچات ايتذاضٜٸْٝ ١عٗا َٴػًل عسا اييت تبٝع إٛاز ايػصاٝ٥ٸ ١ؾك٘ .
داضْا ٗ ايعُاض ٠إكابً ١ع٬قت٘ ٖتاظ ،٠ؾٜٓ ٬كڀع ايػٸ ّ٬بٓٓٝا
عٓسَا نٓٸا ًْتك ٞقٴسؾ ١أثٓا ٤خطٚدٓا إڂتعأَ َع بعض ،ؾأبتػِ
ي٘ َع إيكا ٤ايتشٝٸ ،١نجريٶا َا ٜطزٸ بكٛت عاٍڈ ،ز ٕٚضؾع ضأغ٘
يرياْ ،ٞسؿْ ٜرب ٠قٛت ،ٞؾريزٸ ايتشٝٸَ ١ؿؿٛع ١بًكيب ،إٍ إٔ
أقرتڇبٳ َٓ٘ يتؿذٝع٘ٚ ،ايؿسٸ َٔ أظضٚ .ٙاٱؾاز ٠بكٛٸت٘ ٚؾباب٘؛
ؾٝتًٗچٌ اي ٹبؿٵط عًٚ ٢دٜٗ٘ .تٓؿچؼ بعُلٜ ،ٴشا ٍٚداٖسٶا تعسٌٜ
امٓاٗٚ ٠٤طٚ ،ٙا٫غتٓاز عً ٢ايػٸٝازٜٚ ،ؿرتٴ ؾُ٘ ا٭زٵضٳز بابتػاَ١
عطٜه ١تٓب ٧عٔ اضتٝاسٜ٘ٚ ،ك:ٍٛ
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"ٜا عُٸ ٞايؿٸباب ..ؾباب ايكًبٜ ،ا سػطت ٞعً ٢ضٴنيب ٫ؼًُين ،أٜٸاّ ايؿٸباب ٚايكٛٸ ٠أتبعين ايعٌُ ايؿٸام ٗ ايباطٖٚ ،ٕٛصٙ
ايٓٸتٝذ ١نُا تط!!..٣؟ .
اظزساّ ا٭ؾهاض بأٚيٝٸات أٚٸٍ  َٔ ،ّٜٛأ ٜٔأبسأ!!..؟ .ؾٮدطٸب
ٹُٖٸيت بتُٗٸٌ .خٳڀځط ي ٞاغتعاض ٠عٴهاظ َٔ داضْا ايعذٛظ ،أتٛقچع إٔٸ
يسٜٵ٘ أخط ٣استٝاطٝٸ ١غري اييت ٜػتدسَٗا ،أ ٚقسّ ١عٓس ٙضَاٖا ٗ
َٴػتٛزع ا٭غطاض اـؿٝؿ ١ايكسّ ١ؾٛم اـعاْ ١أ ٚؼت ايتٸدت.
طاٍ اؿٛط يٝتأنچسٚا َٔ اْتٗا ٤ايٛبا ،٤ساييت ٚقًت سسٸٖا
ا٭قك ٢عً ٢استُاٍ ايٛنع .قًل عًَ ٢ساض ايػٸاع ،١تأخٸط ايٛقت..
ٚأْا دايؼ إٍ ساغٛبٞ؛ أتابع َٛاقع ا٭ْرتْت بكطا٤ات ٚزضزؾات.
ؾڀٓتٴ ٫ستكإ ايب ،ٍٛبسٍ ضٴدٛع ٞإٍ ايػطؾ ،١تػًچًتٴ عصض يؿتح
ايباب اـاضدٞٸْ ،عيتٸ ايسٸضز عً ٢ضٚ٩ؽ أقابع ،ٞايڀچطٜل ايؿطعٝٸ١
 ٫تػًهٗا ايسٸٚضٜٸات ايػٸاٖط ،٠قًت يٓؿػ: ٞ
ٜ ٫"-ٴُهٔ إٔ ٜهْٛٛا غٗطاٌْ إٍ ٖص ٙايػٸاع". ١

93

محمد فتحي امللداد

كرابن امؼشق

خطقتٴ قٓاعيت بٝكٛتِٗ ايسٸا ،١ُ٥ؾٮڂتابع َؿٛاضْ .ٟكـٴ غاع١
عازيت عُطٚ ،ٟأْا أتٓؿچؼ ٌَ ٤ض٥يتٸ ٖٛاْ ٤كٝٽاٖ ،ادػ ٞإڂتعب
بتشهري دٛاب َٴكٓع:
"َاشا ي ٛزاُٖتين زٚضٜٸ ١بؿهٌ َؿاد!!..٧؟ ".سٹطٵتٴ تؿهريٶاَ ..ؿٝتٴ َٚؿٝتٴ بٹٓٳِٗ دٛع َٴعٵَٹٔ ..ايؿٛاضع ايؿطعٝٸ١
ٗ َٓڀكتٓا اغتػطقين ب ٬إسػاؽ بايٛقت ،أؾطقت ايؿٸُؼَٚ ،ا
ظيتٴ أَؿ ٞإٍ إٔ ٚقًت ايعاؾطَٛ ،٠عس ايػٸُاح باـطٚز بؿهٌ
ت ٜٴدٝٸِ عً.٘ٝ
آَٔ .عستٴ إٍ ايبٝتَ ،اظاٍ ايكٸُ ٴ
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

ناغٓسضا
تآنًت آثاض ايٓٸاؽ عً ٢زضٚب ٖص ٙإس ١ٜٓايعاَط ٠بعس إط٬م
قؿچاض ٠اٱْصاض؛ ؾٌٗ اْؿٸكت ا٭ضض عِٓٗٚ ..ابتًعتِٗ ٗ َجٌ غاعات
ايصٸض٠ٚ؟ .عًَ ٢ساض أٜٸاّ أؾتكسٴ ايهٸذٝر ،قبٌ شيو نٓتٴ أُٓٸ٢
تٛقچؿ٘ يًشٛات َٔ ايًچٌٝ؛ ٭ْعِ بٖٓ ّٛاز ٨تطتاح ؾ ٘ٝأعكابٞ
إڂطٖك ١عً ٢ايسٚاّ ٌٖ .إس ١ٜٓنطٖتٓا !!..عاقبتٓا؛ ؾشطَتٓا ْٝع
َطاؾكٗا!!..؟.
ٳضٖٳبٴٛتٴ إكابط إڂْ ١ًُٛؿط أٚؾشت٘ عً ٢إهإ ،نإٔٸ ا٭َٛات
تٛاظعٖٛا آخٹصٶا نٌٸ سكٸت٘ َٓٗا ٚشٖب .عرب ايٓٸاؾص ٠تػرتغٌ
ْٛطات ٞبعٝسٶا ٗ ايًچا ؾ ٤ٞاجملٗ .ٍٛخٹًڃتٴ ؿٛيت ٖصَ ٙٴتسثٸط ٠بإٛت
ا٭غٛز ٗ عٝينٸٕٛٓٚ .ٷ تػاٚضْ ٞبؿطس ١ايڀچطٜل َٔ عابطَٔ ،ٙ
أثكاهلِ ٚأٓاهلِ َٔ ..قطاخِٗ ٚظعٝكِٗ ..نآب ١ايًچكٛم بتعڀچٌ
ْؿاطاتِٗ .ايبٛٝت وطغٗا أًٖٗا .زٚضٜٸات ايؿٸطط ٫ ١ترتى ظا،١ٜٚ
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َ ٫ٚٴؿرتقڄا إيچا آخصَٛ ٜٔقعِٗ ؾ .٘ٝغٝٸاضاتِٗ ػٛب ا٭ما ٤عجٶا عٔ
كايؿ ٞا٭ٚاَط.
بػا ٙايصنطٜات ٜأخصْ ٞعً ًَ ٢أثري ،ٙإٍ َا قبٌ بسا١ٜ
ا٭يؿٝٸ ١ايجاْ ١ٝبػٓٛات ،أٜٸاّ َٛن ١إػًػ٬ت إهػٝهٝٸٖٛ ،١ٳؽٷ
غري طبٝعٞٸ ادتاح إڂذتُع َع ِٛؾ٦ات٘ ايعُطٟٸ .خًٛٸ ايؿٸٛاضع أَط
يؿتٳ اْتباٖ ٞآْصاىَ .ا ايص ٟوسٴخ ٜا ْاع ١اـري ،قايٛا:
"ناغٓسضا"."ٖ َٔٚص ٙايهاغٓسضا؟".انتػبت ؾعبٝٸ ١طاغَ ،١ٝٴٓاؾػ ١يًُػًػ٬ت ايبسٜٚٸ ١ا٭قسّ
(ضأؽ غًٝل ٚٚ-نشٚ ١ابٔ عذٖ ،)ٕ٬صا ا٭ؾٗط اييت تعًكچت بٗا
قًٛبٓا ،بؿاضؽ ايكٸرب نٓٸا ْٓتٛط

َٛعس ايبحٸ ،أٜٸاَٗا نإ

ايتًؿع ٕٜٛبا٭غٛز ٚا٭بٝضٚ ،يٝؼ َٔ ايعٝب إٔ ٜصٖب اؾريإ
ٚأٌٖ اؿاض ٕٔ ،٠نإ عٓسِٖ ٖصا اؾٗاظ ايػٸشط ٟبهٌٸ أضوٝٸ١
ببػاطٚ ١ب ٬تعكٝس ،ايص ٟغٝٸط أِا ٙسٝاتٓا ،نإ ثٛض ٠ادتُاعٝٸ١
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سكٝكٝٸ .١تعازٍ ثٛض ٠تكٓٝٸات إٛبا٬ٜت َع َڀًع ايكطٕ ايٛاسس
ٚايعؿط.ٜٔ
َٔ إڂهشو إڂبه ٞاخت٬ف َٛاعٝس ايػٸؿط إكطٸضٚ ٠إ٪نچس،٠
بعس اْتٗا ٤إداظت ٞايػٜٓٛٸ ١أثٓا ٤عًُ( ٗ ٞأبٚ ٛيب) ،تعآَت َع
عٛز ٠إڂسضٸغٌ ٗ آخط ايؿٸٗط ايجٸأَ إٍ ٚٚا٥ؿِٗ عًْ ٢ؿؼ
ايطٸسًٚ ،١اؾتتاح َعطض زَؿل .٭َط تكينٸ خاضز عٔ غٝڀطَ ٠هتب
ايػٸؿطٜٸات ٗ زضعا ،طاٍ اْتٛاضْا َٔ ايعاؾط ٠قباسٶا إٍ اؿاز١ٜ
عؿط يًٝڄا ست ٢اْڀًكٓا.
نجط ٠ايتٴػا٫٩ت ايهٸذط ،٠تآنٌ قرب إػاؾطْٝ ٜٔعٶا..
ايتأؾچـ ٜٓ ٫ؿعٓا ،خٝاضْا ايكٸرب  ٗ ،ؿ ١ٛأنشهتٓا ضغِ َطاض٠
قٗطْاٚ ،تعب أدػآَا غري ايڀبٝعٞٸ .أسس إڂسضٸغٌ غاً٥ڄا َٚٛچـ
إهتب قبٌ ايطابع ١عكطٶا:
"َت ٢غٝأت ٞايبام!!..؟"."-أخربْٚا إٔ ايبام اْڀًل َٔ زَؿل إيٓٝا".
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"ٜعين إشا شٖبٓا ٚسهطْا ناغٓسضاٚ ،ضدعٓا ٜه ٕٛقسٚقٌ!!؟".
اْكًبت اؿاي ١إٍ ْؿ ٠ٛعاضَ ١اغتؿكٓا عً ٢نٚ ّ٬يػ٘ عِٸ
قاي ١إهتب ايٛاغعٚ ١خاضدٗاَٛ ،ن ١ايتًؿعْٜٛات ٗ إهاتب
احملًچات مل تٔ قس اْتؿطت ٚقتٗا.
ؾاب ٖٓاى ٗ ططف ايڀطف إڂكابٌ ،تٓشٓح بكٛت عاٍڈْ ،بٸٗٓا
إي ،٘ٝقاٍ:
"-غأخربنِ أْٸ٘ ٗ أسس

ايكڂط٣

 -تباعس ايٛقت أْػاْٞ

امسٗا -اؾٓاظ ٠تطنٖٛا ٗ إػذسٚ ،سسٸز إ٪ٸشٕ إٛعس ايكٸ٠٬
عًٗٝا ،بعس اْتٗا ٤ناغٓسضا".
تبسٸز ايػٸأّ ٚإًٌ ،باْڀ٬قٓا ٗ سهاٜا مل تهڂٔ يتدڀط عً٢
بايٓا .أسازٜح داْبٝٸ ١أهلتٓا غاع َٔ ١ايعٸَْٔٚ .عٛز لرتٸ إضٖاقٓا
ستٸ ٢ف ٤ٞاؿاؾً .١قؿچاض ٠اٱْصاض ٗ ايػٸازغَ ١ػا َٔ ٤نٌٸ
 ،ّٜٛقاضت تػرتع ٞاْتباٖٕ ٞعا ١ٜٓايػٸاع٫ ١بتسآَ ٤ع اـطٚز،
ٚيع ّٚايبٛٝت؛ تػتعٝسْ ٞإٍ بسا ١ٜاؿطب ٗ غٛضٜٸ .1177 ١ايؿٸٛاضع
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ٗ بكط ٣بعس ناْت ؽً َٔ ٛايعابط .ٜٔاْتؿاض اـٛف عً٢
ْڀاقات ٚاغع ،١اْكڀاع ايهٗطبا ٤أضدعٓا إٍ ايعكٛض اؿذطٜٸ.١
ؾٚ ٬غا ٌ٥تػً ١ٝأبسٶا ،اغتشايت ايتًؿعْٜٛات ٚإٛبا٬ٜت ٚاهلٛاتـ
ا٭ضنٝٸ ١أزٚات  ٫سٝا ٠ؾٗٝاَ ،جٌ أَٛات ؾاضقت أدػازِٖ ا٭ضٚاح.
تٓكًب إس ١ٜٓيًٝڄا إٍ غاس ١ضعب َطتعٶا يٮؾباح.
ٗ إضبس .ؾاضغ ١إيچا َٔ أعُس ٠ايؿٸٛاضع تٓري ايڀچطقاتٚ ،قؿري
غٝٸاضات ايسٸؾاع إسْ ٞأ ٚايٓٸذسٜ ،٠ٴطغٌ ي ٞضغاي ١اطُٓ٦إ إٔٸ ؾ٦ٝٶا
ٖٓاى ٗ اـاضز ٜتشطٸى ،أ ٚنذٝر غٝٸاضّ ٠تًو غا٥كٗا تكطٜح
خطٚز.
سكاض َٴطؾچ٘ بأزٚات٘ َع ا٭ْرتْت ،ؾعٛض ٟايسٸا ِ٥بهٝل ٜهتِ
أْؿاغ ،ٞسطنات ٞقسٚز ،٠خسض َؿاقً ٞأَاّ اؿاغٛب
ايؿٸدكٞٸ يػاعات َا بعس َٓتكـ ايًچ ،ٌٝاختَٛ ٍ٬اعٝس ايٓٸّٛ
ٚايڀعاّ ٚاـطٚز إٍ اؿُٸاّ .آخط عٗس ٟبإٛبا ٌٜقبٌ ايٓٸٚ ،ّٛأٚٸٍ
عٓام يَ ٞع٘ بتؿتٸح عٝينٸ ٗ ايكٸباح.
***
99

محمد فتحي امللداد

كرابن امؼشق

(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

نٝـ عً ٢اهلٛا
ْح اـٝاٍ ب ٞبعٝسٶا خاضز اؿسٚز إعكٛي ،١تٛاضزت أغطاب َٔ
ا٭ؾهاض إڂتٖٛٸُ ،١ؾعٛضٷ طاؽڈ غٝڀط عًٞٸ غاعات بعس ا٫تٸكاٍ
إڂؿادَ َٔ ٧ٴٓػٸك ١ايرباَر ٗ قچڀ ١ؾهاٝ٥ٸ ١غري َؿٗٛض ٠عٓس،ٟ
مل أمسع بٗا َٔ قبٌ؛ عً ٢ايؿٛض عجت عٔ (ايطٸّٛت نٓرت،)ٍٚ
خ ٍ٬زقا٥ل ٚدستٗاٚ ..أثبٸتٴٗا عً ٢قا ١ُ٥إؿهٸ٬ت.
"سهطتٴو ا٭زٜب إعطٚف؟"."أْا بصات٘ .يهٔ نٝـ ٚقًت إٍ ضقِ ٖاتؿ."ٞ"ٗ اؿكٝك ١ايؿهٌ ٜعٛز (يًؿٝػبٛى) ،بڀطٜك ١ايكٸسؾ ١نٓتٴأعح عٔ َازٸ َٔ ٠أدٌ ايتٸشهري يربْاف ،ٞعٔ ايعٴعي ٗ ١ظَٔ
ايٛباٚ ُّٖٛٚ ،٤قهاٜا ايٓٸاؽ ايَٝٛٝٸ ١خ ٍ٬ؾرت ٠اؿٛط،
َٚػاعس( ٠ايعِ دٛدٌ)ٗٚ ،ط ي ٞامسوٚ ،اطچًعتٴ عً ٢نتاباتو
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ٗ ٖصا اجملاٍ ،ؾتٛاقًت َع قسٜل َٴؿرتى بٓٓٝا ،ؾهإ سٌٸ
َٴعهًيت عٓس."ٙ
"َطسبٶا بو غٝٸست ..ٞعً ٢ايطٸسب ٚايػٸع ..١به ٸٌ غطٚض أعڀٝوٹَٴٛاؾكيت."!!..
ْرباتٴ قٛتٗا ايٓسٟٸ َا ؾاضقتين أبسٶاَ ،ٴدٝٸًيت ضامس١ڄ قٛض٠
اؾرتانٝٸ ١ؾا٥ك ١اؾُاٍ يٛدٗٗا ،يتتڀابل بصٖين يٛس١ڄ َٴؿعٸْٛ ١ضٶا،
سصاق ١أقشاب اٱع ّ٬باختٝاض ْٛعٝٸ ١ايٛد ٙٛاييت تٴڀٌٸ عًٓٝا عً٢
َساض ايػٸاع ،١تؿاضنٓا سٝاتٓا ايسٸاخًٝٸ ٗ ١ايبٛٝتْ ،ؿأت بٓٓٝا
أيؿْٛٓ ١ط بطْاَر إصٜع ١ايكٸبٛس ١ايٛد٘.
أغتعذٌٴ عكاضب ايػٸاع ١إٔ ُه ٞبٛتري ٠غطعَ ١ٴهاعؿ١؛ اْ٫تٛاض
سطٸقين ٭ن ٕٛأَاّ إ٬ى عً ٢اهلٛاَ ٤ٴباؾط ٠عرب ايػٸهاٜب.
تعآتين ا٭ؾهاض ..اختٝاض ٟيًبسي ١اييت غأٗٚط بٗا ،ططٜك١
تػطو ١ؾعط( ٟباؾٌٸ) أ ٚعً ٢طبٝعتٗا .أَاّ إطآ ٠تػُٸطتٴ ٭غتبل
ََ٬ح ٚدٗ ٞاطُٓ٦اْٶا ،اقڀٓعتٴ أنجط َٔ ططٜك٫ ١بتػاَيت
تتٓاغب َع ٛٗٚض ٟا٭ٚٸٍ عًٚ ٢غ ١ًٝإعَٝ٬ٸ ،١نٓتٴ أُٓٸا ..ٙستٸ٢
ي ٛأٗٚط ٗ (ضٜبٛضتاز) ٗ غٛم اـڂهط ،٠أَ ٚٴُجٸٌ (نَٛباضؽ).
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"ٜا إهل ..ٞأأْا ٗ سًِ أ ٚعًِ !!..ؾڂطق ١دا٤تين عً ٢طبل َٔٳشٖٳب ،ئ تهٝع ٖص ٙإطٸ ٠نُا ناعت غابكتٗا قبٌ غٓتٝٵٔ سُٓٝا
اْتٗ ٢ؾشٔ (إٛباَ ،)ٌٜا ظيتٴ أقهِ أقابعْ ٞسَٶا نُا
هػٳعٹٞٿ).
(اي ڂ
ْكـ غاع ١تؿكًٓا عٔ بسا ١ٜؾاض ٠ايربْاَر ،تؿكچستٴ يباغٞ
ٚتًُٝع ٚدٗ ٞبايهط ِٜاـامٸ اغتعطت٘ َٔ ظٚديت؛ بعسَا سًكتٴ
شقين ٖص ٙإطٸ ٠أنجط َٔ َطٸ٠؛ يًتأنچس َٔ ْعَٛتٗا غري ايعاز.١ٜ
ابين غاعسْ ٗ ٞػٗٝع (ايًچابتٛب) عً ٢ايڀچاٚي ،١داٖعٜٸ ١ناًَ،١
أعكابَ ٞٴتٸٛتٸط ،٠نٝـ غٝهٛٗٚ ٕٛض ٟا٭ٚٸٍ عرب ؾهاٝ٥ٸ!!..١؟.
ٗٚطت ؾاض ٠ايربْاَر َكشٛبَٛ ١غٝكٖ ٢ازٗٚ ،١٥طت إصٜع١
اهلطَ ١بٛدٗٗا غري إأيٛف عٓس ،ٟابتػاَتٗا ؽطزٴ بكعٛب١
َٴتعآَ ١ع أنٛاّ ا٭قباؽ .قسٸَتين عً ٢أْٸين خبري اغرتاتٝذٞٸ
بكهاٜا ٚبا ٤ايهٛضْٚا٫ ،ؾت ١إٍ نتابات ٞاييت ْاقؿت ايعسٜس َٔ
قهاٜا اؿٛطٚ ،اؿاثٸ ١عً ٢ا٫يتعاّ بايكطاضات ايكٸازضَٔ ٠
اؾٗات إڂدتٸك َٔ ،١أدٌ ايػٸٚ ١َ٬ايكٸش ١ايعاَٸ.١
ختُت نَٗ٬ا:
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"ٖص ٙايؿدكٝٸ ١إڂؿطقِٛ ١شز ا٫يتعاّٚ ،ايتعطٜـ بإداططإڂشتًُ َٔ ١خطم اؿٛط ،أؾهطى نٝؿٓا ايهطٚ ،ِٜغأْتكٌ
يٮغتاش إڂؿاضى َعٓا ٗ ا٭غتٛز."ٜٛ
ٖڀَ ٍٛڀط بًچًين بعس اختؿا ٤قٛضت ٞعٔ ايؿٸاؾٚ ،١اْكطاف
إڂصٜع ١إٍ نٝؿٗا .اغتؿكتٴ عً ٢قٛت قؿچاض ٠غٝٸاض ٠ايسٸؾاع إسْٞٸ
قبٌ ايؿٸطٚم بكً .ٌٝأغطعتٴ يتبس٬َ ٌٜبػ ٞقبٌ نٌٸ ؾ.٤ٞ
"تؿاق ٌٝؾطسيت مل تهتٌُ ستٸ ٗ ٢اؿًِ."!!..***
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(أزب ايععي ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

ًٖٛغات اؿٛط
بٝازض اؿطَإ ُتً ٧غاساتٗا بأنساؽ اهلُ ٫ٚ ،..ّٛتٓكه.!!..ٞ
تتكًچل اؿٝا ٠ؾ٦ٝٶا ؾؿ٦ٝٶاٚ ،تٓشػط ايؿها٤ات ايطٸسب ١إٍ ايػطؾ١
ٚايبٝت ؾك٘ ،تهٝل ايطټ ١ٜ٩خًـ اؾسضإٓٚ ،اٜات ايٓٛاؾص
اؿسٜسٜٸٚ ١ايبًچًٛض.
تتُاٖ ٞقٛض ايٛضٚز إتُاَ ١ًٜع ْػا ِ٥إػا ٤ايعًٚ ،ٌٝضٚا٥شٗا ٗ
شٖين َع ضا٥ش ١ضؾٸ ١ايعڀط َٔ ايكاضٚض .٠سطَإ مل أنٔ ٭سًِ ب٘
ٗ سٝات ٞأبسٶا.
ايٓٸٛض ايٖٛٸاز يًٝڄا ٜبسَ ٚٴعتُٶا ٫ ،أٌَ أٜ ٜٔه ٕٛايكُط َٳػعٶ٣
يٓٛطاتٚ ٞتأَٸ٬ت ،ٞناْت تتذػٸس اؿبٝب ١غٴهٓاٖا ٗ ايكُط،
ٜتڀابل ٚدٗٗا َع قطق٘ إڂػتسٜط ٜبحٸ غشط ٙا٭خٸاش ٗ ضٚس،ٞ
ؾٝػتس ِٜتعًچل ْٛطات .ٞايػٸه ٕٛايبٗٞٸ ايص ٟأْتٛط ٙعً ٢ايسٸٚاّ؛
اْكًب يًٝڄا طًٜٛڄا؛ نأْٸُا تٛقچؿت ؾ ٘ٝعكاضب ايػٸاع ١عٓازٶا ،بڀ١٦ٝ
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تػري اهلڂٜٛٵٓ ٢غري آبٗ ١عاي ٞأبسٶا ،تطٚقين ؾهط ٠ؼڀ ِٝايػٸاع١
ٚا٫غرتاس َٔ ١عٓاَ ٤ٴطاقبتٗا ٫ ٖٞٚ ،تػتذٝب ٕڀًيب ايٛسٝس َٓٗا
ظٜاز ٠غٴطعتٗا.!!..
عسيتٴ عٔ ايؿهط ٠يهب٘ َٛاعٝسَ ٟٴػتكبًڄا .تٴساُٖين دٛٝف
ايتػا٫٩ت:
"َٓص ٚعٝتٴ أخرب ْٞٚعٔ إڂػتكبٌ ٗ ،إسضغ ١قطأت عٓ٘ ،خسَتٴ
ٚاديب يًٛطٔ غٓتٌ ْٚكـ ،ناعٛا َٔ إػتكبٌٚ ،إٕ نٓتٴ أٔٚٸ
أْٸين قسٸَتٴ قڂطباْٶا ،بعس ٔػ ١عكٛز أغع ٢عجٶا داٖسٶا عٔ َعامل
إػتكبٌٜ ..ا هلؿيت ..نِ نٓتٴ َػؿچًڄا ..سٌ بًعتٴ ايڀُّعٵِ َكتٓعٶا..
اقطأ ٚادتٗس؛ يته ٕٛؾ٦ٝٶا ٗ إػتكبٌ .غاؾطتٴ اغرتابٶا يػٓٛات َا
بٌ ؾطم ٚغطبَٚ ..ا ظاٍ سًِ ايػؿًٜ ١ػتشٛشْ ..ٞتعٚٸدت ٚألبت
ٚضبٸٝٵتٴ ٚقاضٚا ضدايڄا ..تطنٚ ْٞٛضاسٛا َٓڀًكٌ َٔ ايٓكڀ ١اييت
ابتسأت َٓٗا ٗ ضسً ١تٴؿاب٘ ضسً ١عجْ ..ٞؿػ ٞمل تٴڀاٚعين
إخباضِٖ بايٓٸتٝذ ١ايػٸطاب ايص ٟضنهتٴ إيٚ ،٘ٝمل أقٹً٘ٴ."!!..
 ٫أزض ٟعًٚ ٢د٘ اي ٸسقچ ٌٖ !!..١غٝكً ٌٖ !!..ِٖ ٕٛإڂؿهً١
تهُٔ عٓس !!..ٟأ ٜٔايعٴڀٌ!!..؟.
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إشا اغتڀعتٴ َٴذسٸزا سٌٸ ٖص ٙا٭يػاظ أتٛقچع أْٸين اغتڀعت ٚنع
إدابٚ ١اسسَٗٓ ٠ا أَاّ دٛٝف ا٭غ ١ً٦إُٓٗطَ ٠سضاض ٠نإڀط،
٭قٗط ٚ ،ْٞٛٓٚيٕ ٛطٸٚ ٠اسس ٗ ٠اؿٝا٠؛ ؾتُٛت آخط ايؿٸهٛى ٗ
قًيب.
ؾهچطٚ ..ْٞٚأّٸ نًج ّٛتٴشا ٍٚإخطاد ٞبعٝسٶا إٍ آؾام خاضز
ايػطؾ.١
أغتؿٝلٴ عً ٢سايَٚ ،ٞا ظيتٴ َٴطابڀڄا أَاّ دٗاظ ساغٛبٞ
أغتذس ٟايهًُات؛ اغتذاب ١يتس ٜٔٚقؿشٚ ١اسس ،٠ؾك٘ نذع٤

ٍّ ط ٤ًَٞ ٌٜٛباـٝبات اييت سڀچُت نٌٸ تؿا،ٍ٩
َٔ غذٌ
ٚاغتُڀطت غٛزاٜٚٸَ ١تآيؿَ ١ع نآب ١اؿٛط ٚايٛسس ،٠أٔٚٸ أْٸين
بعس اْتٗا ٤اؿٛط عادٕ ١طادع ١طبٝب ْؿػ َٔ ٞزا ٤ايتٛسٸس.
نًُ ١مسعتٗا َٔ داضتٓا أثٓا ٤سسٜجٗا عٔ ابٓٗا ايكٸػري َع
ظٚديت ٗ دًػ ١تعاٚض ،خطقتا ؾ ٘ٝاؿٛط ،خطٚدٶا َٔ ايػٸأّ
ٚإًٌ ٫ ..٫ ..أٔٚٸ أْٸُٗا خطقتا اؿٛط ..تصنچطتٴ أْٸ٘ نإ خٍ٬
ؾرت ٠ايػٸُاح َٔ ايعاؾط ٠قباسٶا إٍ ايػازغَ ١ػا ،٤أْٸ٘ ٜٴعأَْ ٞ
ايتٛسٸس ،مل ّطٸ إٛنٛع بصٖين َطٚض ايػٸّ٬؛ ؾهإ (ايعِٸ دٛدٌ)
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ٜٓتٛطْ ٞب ٫ٚ ًٌَ ٬نًٌ باٱداب ١عٔ ْٝع َا زاض بصٖين ،تؿاب٘
عٴعييت َع ساي ١ابٔ داضتٓا ،أخاؾتين إٔ أنَ ٕٛٴكابٶا َت٬ظَ١
(زاٚ )ٕٚأْا  ٫أزض.ٟ
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

ايٜٛٛٝ
ٜا يڀؿٛي ١مل أعؿٗا !!..خٴًكت ٖهصا  ٫أزض ٟعًٚ ٢د٘ ايسٸق١؛ َا
ٖ ٞأٚٸٍ نًُْ ١ڀكتٴٗا؛ يهٔ َٔ خ ٍ٬إسػاغ ٞايعُٝلَ" :اَا..
بابا" ،سايْ ١ػٝإ ضٖٝب اغتؿكتٴ َٓٗا ٗ ايكـٸ ا٭ٚٸٍ عً ٢إڂعًچِ
ٚنتاب ايكطا َٔ ،٠٤دسٜس ..اغتعستٴ شانطت ٞ٭نتب أٚٸٍ نًُ١
ٗ سٝاتَ" :ٞاَا ..بابا".
مل ٜهٔ عٓس ٟنٝؼ أ ٚنطت ١ْٛيٮيعاب ًَ ١٦ٝبا٭يعاب
إدتًؿ١؛ ٭ستاض بأٟٸ َٓٗا أهل ،ٛأ ٚأڂسڀچِ أنجطٖا ٗ ساي ١غهب
ٖعٚد ١بإًٌ ايػٸطٜع َٓٗا ،زضٸاد ١شات ايج٬ث ١زٚايٝب َكعسٖا
اـؿيبٶ ايكاغ ،ٞيْٗٛا ا٭ٓط ؾٛٸ ٙشانطتٚٚ ،ٞٳغٳُٗا تؿاَ٩ٶا
َٓٗاٚ ،أناع عًٞٸ َتعَ ١ٴطاقب ١قٛؽ قڂعحٚ ،قاٚي ١قٝازت ٞهلا
ايؿاؾً ١بٌ ا٭سذاض ايٓات ١٦نطٚ٩ؽ ايؿٸٝاطٌ ٗ غاس ١بٝتٓا
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ايرتابٝٸٚ ،١خاضز ايبٝت ا٭ظقچٚ ١ايڀچطم مل تهٔ َٴعبٸس ٠بايعٸؾت
ا٭غٛز بتٛقٝت بٴكط ٣آْصاى.
إٍ اٯٕ مل أڂزضى َ ًٞٝايؿسٜس يعٛز ايجكچاب بطأغ٘ ا٭ٓط إڂسبٸب
ايكٸػري؛ إڂػط ٟبإؾعاٍ اؿطا٥ل يًٛضم ٚكًچؿات ا٭ؾٝا .٤ؽٜٛـ
ؾسٜس َٔ ايٓٸاض بأيػٓتٗا اييت  ٫تطسِٚ .اْتٗت ق ٠٬عٝس ا٭نش٢
٭زخٌ ٗ ساي ١بٴهاٚ ٤ؾكسإ سصا ٞ٥ايب٬غتٝهٞٸ بً ْ٘ٛا٭ٓط..
ٜا يتعاغيت ..ايبٹؿطٴ ٜطغِ خڀ ٙٛعًٚ ٢د ِٖٚ ،ِٖٗٛخاضدَٔ ٕٛ
بٴٛاب ١اؾاَع ،عباضات َتبازي ١بايتٗاْٚ ٞا٭َٓٝاتٚ ،زَٛع ٞمل
تتٛقچٸـ ،تٴعاْس سريت ٞاؿعٚ ،١ٜٓأْا أعح َع بعض ايصٜٔ
ٜهربْٚين بػٓٛات ،نٓتٴ داظَٶا إٔ  ٫طؿٌ آخط ٗ ايكط ١ٜنًچٗا
ّتًوڂ ٖصا ايًچٕٛ؛ ٭ٕٸ أب ٞأسهط َٔ ٙايؿٸاّ عً ٢سسٸ ظعُٚ .ٞقًتٴ
ايبٝت ساؾٝٶا خا٥بٶا َٔ َٜٗٛا ؾكستٴ إسػاؽ ؾطس ٗ ١ايعٝس.
ْٛب ١ؾطٚز ٟبعٝس ٗ ٠فاٌٖ طؿٛي ١بعٝسٖٓ َٔ ٠ا َػاؾْ ١كـ
قطٕ ،نذٝر ا٭٫ٚز َٓٚانؿاتِٗ إڂتأدٸذ ١عًَ ٢ساض ايػٸاع،١
سٴطَٛا نُا سٴطَت اـطٚز َٔ ايبٝت ،ايتعاَٶا باؿٛط إؿطٚض
عًٓٝا خٛؾڄا َٔ ايٛبا ٤نٛضْٚا اـڀري.
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أْا ٗ ٚازٺ آخط أخصْ ٞطٛؾاْ٘ ايطٸبٝعٞٸ ٗ َجٌ ٖص ٙا٭ٜٸاّ اييت
 .ٞخذًّٓ ٞعين
أعٝؿٗا اٯٕ زاخٌ ايبٝٵت ،ادرتاض ايكس ِٜإڂشبٸب إي ٸ
َٔ ايهَ ّ٬ع أبٓاٞ٥؛ ٫غتػطابِٗ !!..نًچُا ٜػأيْٛين عٔ قػط،ٟ
ٚنشهاتِٗ ايٛاخع ٠قًيب عً ٢سطَإ َع ِٛأبٓا ٤د ٌٝشاى
ايٛقتَٚ ،ا بعس َٔ ٙضؾاٖٝٸ ١اَت٬ى ا٭يعاب ايػاي.١ٝ
ايٛقتٴ ّطٸ بڀ٦ٝٶا ..زّ ١َٛإٛبا ٌٜبٌ ٜسٟٸ ًَچًتين .نجط ٠ايبشًك١
ٗ ؾاؾت٘ أتعبت عٝينٸ ،أعٛز يًهتابٚ ،ايتًؿعَٚ ،ٕٜٛساعب١
ا٭٫ٚز ايًچاٌٖ ٗ َؿاضٜعِٗ ايَ٬تٓاٖٚ ،١ٝابتعازِٖ عٔ عإٓا ٗ
ايبٝت.
أغطتين يعب ١دسٜس ٠يًُطٸ ٠ا٭ ٗ ٍٚسٝات ٞتكع بٌ ٜسٟٸ ،مسعتٴ
نجريٶا ٗ غٓٛات غابك ١نًُ( ١اي )ٜٛٛٝترتزٸز عً ٢أيػٓ ١ا٭٫ٚز.
ؾڂكساْ ٞضغب ١ايػٸ٪اٍ عٓٗا ٓٚٽا َٓٸَٚ ،ٞا ٖصا ايؿ ٤ٞايص ٟغأنٝؿ٘
ٕٛغٛعَ ١عاضٗ؟ .غطاب ١ا٫غِ أؾعطتين َٜٗٛا بتؿاٖت٘.
اي ّٛٝغٝٸطتٴ ضأ ٜٞعٓسَا عجطت قسَ ٞغ ٘ٝغًَ ،ٜٝطبٙٛ
ببهط ٠نازت إغكاط ٞأضنٶاٚ ،ايٓتٝذَ ١عً ١َٛغًؿڄا عً ٢ا٭قٌٸ
ضضٸ ايػٸام ،أ ٚايهتـ٬َٚ ،ظَ ١ايؿطافٚ ،إڂسا ١َٚعً٢
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إڂػهچٓات ؛ٱغهات اٯ ّ٫إڂربس ١إاْع َٔ ١ايٓٸ ّٛيًٝڄاٚ ،ايطٸاس١
ٚسطٜٸ ١اؿطنْٗ ١اضٶا.
قطاخَ ٞٮ ايبٝتٖ ،ا أخطٳزٳ ا٭٫ٚز َٔ عٛامل اْػذاَِٗ َع
أيعابِٗ إڂشبٸب ١إي ،ِٗٝعسا يعب( ١ببذ ،)ٞاييت أدربت ابين عً٢
سصؾٗا قػطٶآَٚ ،عت٘ َٔ تٓعًٜٗا ثاْ ،١ٝإٍ إٔ أخربْ ٞبأْٸ٘ غٝبٝعٗا
َبًؼ َعك ٍٛغٝػاعسْ ٞب٘؛ يتذاٚظ عكبَ ١كطٚف ايعا ١ً٥إڂجكٌ يٞ
ؾرت ٠تٛقچؿ ٞعٔ ايعٌُ ،زٖؿيت ٖا أخربْ ٞب٘ أظايت غهيب َٔ
(اي.)ٜٛٛٝ
بسأت أ ٍٚػاضب ٞعً ،٘ٝإغطا ٤غري طبٝعٞٸ ،غاعات أَهٝتٴٗا
بعسَا أتكٓتٴ ؾٓٸٗا؛ بتٛاظٕ اضتؿاع ايٝس َع اٖتعاظاتٗا؛ نُٛز ايبشط
اـؿٝـ إتٛٸتطٖ ،ا ٜٴػطٸع سطن ١زٚضإ ز٫ٚب اي ٜٛٛٝاؾُ.ٌٝ
ناعت غٴدط ١ٜظٚديت إُٖايڄا َع اْػذاَ ٞايتاّٸَ ،جٌ شاى ايّٛٝ
قبٌ ْٗا ١ٜا٭يؿٝٸ ١ايجاْ ١ٝبؿطا ٞ٥يعب( ١ا٭تاض)ٟ؛ عٓس عٛزت( َٔ ٞأبٛ
ٚيب) بإداظ ٠ايكٸٝـ.
غاعات ط ١ًٜٛأدًؼٴ ايًچعب بربْاَر ايڀچا٥طات َطاسً٘ ايعسٜس٠
َػتٜٛاتٗاَ ،طٸات قًٚ ١ًٝقًت ؾ ٘ٝيًٓٗا .ٞ٥اْػذاَ ٞيؿت
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اْتباٖٗا ،دًځػتٵ يًُطٸ ٠ا٭ ٍٚتٴطاقبين ،ضغب ١ايتٸذطٜب بإؿاح
قازتٗا ٕڂذايػيت غاعاتْ ،ػٝت تػا٫٩تٗا قبٌ شيو:
"ٕاشا اؾرتٜتٗا !!..يػٓا عاد ١هلا ..عٓسْا أٚيٝٸات غريٖا؟"."َٔ أدٌ ايكيبٸ !!..ابٓٓا ايٛسٝس آْصاى"."َاظاٍ قػريٶا ٜ ٫ٴسضى َعٓ ٢ايًچعبٜ ٫ٚ ،١ػتڀٝع ايتعاٌَ َعٗا،ي ٛأدٸًتٗا ستٸٜ ٢هبٴط قًًٝڄا."!!..
"ٖا مٔ ًْعبٴ بٗاٚ ..عٓسَا ٜهبٴط ْعڀٗٝا ي٘".َٗاض ٠ايًچعب با٭قابع ،بسا ١ٜناْت عًُ ٢ط ٜٔايٛٴغڀ٢؛ يتذاٚظ
أمل خؿٝـ ٗ َؿكًٗا ّٓعين َٔ طٝٸٗا يٰخطَٓ .ص شاى ايّٛٝ
عٓسَا أؾطتٴ عطنتٗا إؿٗ ١َٛتًو ٭َط َا ،!!..دًػتٴ َٴػتٓسٶا
يًذساض ،تساخًت أقابع ايهچؿٝٵٔ بتؿابوٚ ،تسٜٚط اٱبٗاَٝٵٔ
عطن ١يٛيبٝٸ ١يٮَاّ تاضٚ ،٠تبسًٜٗا َعانػ ١يًدًـ ،دعًتين
أتصنچط ظَ ًٞٝايڀچايب ٗ ايكـٸ ايتٸاغعٜ ٖٛٚ ،كـ أَاّ ايڀًچاب
باْتٛاض ؾطاؽ ا٭غتاش َٔ ا٫غتُاع ٱدابات َٔ سؿٛٛا ايسٸضؽ.
اْبت٘ ا٭غتاش ؿطن ١أقابع٘ إُاثً ١ي ٞاٯٕٚ ،غأي٘:
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"أ ٫تعطف غري ٖص!!..ٙ؟".ايػٸ٪اٍ خؿچـ َٔ تٛتٸطٙ؛ ٓٚٽا َٓ٘ بٓذات٘ َٔ ايعكاب اؾػسٟٸ؛
يتككريٚ ٗ ٙادب٘ ،ؾأداب ظسٜٸ:١
"ْعِ أغتاش ،أعطفٴ أٜهٶا بٗصا ايؿٸهٌ".ٚبسأ بًـٸ إبٗاَٝٵ٘ عهؼ اؿطن ١ا٭ .ٍٚنتُٓا نشهٓا،
َٚاظاٍ َهتَٛٶا ٗ قسض ٟإٍ اٯٕ؛ ؾايعكا بٝس ا٭غتاش  ٫تطسِ،
ٕٔ ىطز عٔ َػاض ايسٸضؽ ،أٜ ٚٴشا.ٍٚ
إظٖام ايٛقت َٴُٗٸ ١عٌُٷ ؾامٸ؛ قعٸبت عًٞٸ تعبٚ ١٦قيت بأؾٝا٤
دسٜس ،٠دطٸبتٴ ٚدطٸبتٴ ،ضاٚزتين يعب( ١ايبٳبٵذَٚ ،)ٞا مسعتٴ عٓٗا،
َٛقؿ ٞاؾاظّ َٔ ابين ساظَّٓٚ ،ع٘ َٓٗا؛ أخصْ ٞيًتؿهري
بتذطٜب ايًچعب ؾٗٝا بعس ْ ،َِٗٛيهٓٸين أغتػًِ يًٓٸ ّٛبَ ٬ٴكا،١َٚ
َ ِٖٚاظايٛا ٜك ٗٚ .ٌٛايٓٸٗاض ٜ ٫صٖب ٕٛإٍ إساضؽٚ ،قاضٚا َجٌ
ب٬ز ا٭داْب ٜتعًچُ ٕٛعٔ بٴعس.
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

غاق ..ْٞٛأْا ٗ اؿُٸاّ
يكا ٤ايع ٗ ٕٛٝإس ١ٜٓعابط غطٜع٦َ .ات ايٛد ٙٛقاؾشتين
نؿط ٜ٘غُٓٝاٞ٥ٸ قس َٔ ِٜأٜٸاّ (ؾاضي ٞؾابًٔ) ،خَ ٍ٬ؿٛاض
قػري مل ٜػتػطم أنجط َٔ ٔؼ زقا٥ل يًٛق ٍٛإٍ شيو
إهإ ،أغتشحټ خٴڀا ٟإغطاعٶا يًٛق ٍٛإٍ دػط ؾهتٛضٜا؛
يتدؿٝـ َا ٜهػ٘ ٗ بڀين ٜطٜس اـطٚز ،غٓسٜٚؿ ١ؾ٬ؾٌ
تٓاٚيتٗا ٚقٛؾڄا أَاّ َڀعِ ايكػري قطٜبٶا َٔ َكٗ ٢اؿذاظ ٗ
زَؿل.
 َٔٚباب اجملاظ نًچُا آتٖ ٞصا إهإ أ ٚؾب ،٘ٗٝأعتكسٴ أْٸين
زاخٌ إٍ غذٔ ،أبٛاب غڂطٳؾ٘ ايعسٜس ٠عً ٢اؾاْبٌٚ ،اييت ٫
تتعسٸَ ٣ػاستٗا إرت طٛيڄا ٚعطنٳا ،أبٛابٗا َٴتكابً ٖٞٚ ١أؾهٌ َٔ
أبٛاب ايعْاظ ٜٔ٭ْٸٗا تٴؿػح ٕػاس ١ؾاضغَٓ ١ؿتش ١إٍ اـاضز َٔ
ؼت ايباب  َٔٚأع.ٙ٬
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ٗ ٚغ٘ إس ١ٜٓقها ٤اؿاد( ١ايتبٛٸٍ ٚايتػٛٸَ )ٙٴؿهً١
ع ،١ُٝٛأَانٔ اؿُٸاَات ايعاَٸَ ١ٴتباعسٚ ،٠ايٛق ٍٛإيٗٝا وتاز
ؿػاب ايٛقت .اقڀؿاف ا٭بٓٚ ،١ٝاحملًچات ايتذاضٜٸ ١إڂرتاقٸ١؛ مل
ٜرتى ؾػشٚ ،١ي ٛندٴطّ إبط َٔ ٠إُهٔ ايًچذ ٤ٛإيٗٝا ٗ ساي١
ا٫نڀطاض ٕجٌ ٖصا ا٭َط.
َٔ إٕ ٚط٦ت ٜٴػطا ٟايباب ايطٸٝ٥ؼ إڂعانؼ ٫تٸذا ٙايؿٸاضع
ايعاّٸ ،ستٸ ٢اغتكبًتين ضا٥ش ٫ ..١بٌ ضٚا٥ح ٜ ٫ٴُهٔ تكٓؿٗا٫ٚ ،
أعتكسٴ إٔٸ أعتَ ٢ٴدتربات ايتشاي ٌٝايڀبٝٸ ١إڂتكسٸَ ١تكٓٝٽا تػتڀٝع
تؿهٝو ضَٛظٖا إٍ عٓاقط َعطٚؾ ١يسٚ .ِٜٗي ٛإٔٸ ؾريٚؽ
ايهٛضْٚا َطٸ َٔ ٖٓا ..يكڂه ٞعًْٗ ٘ٝاٝ٥ٽا ْٚكڀع خڀط ٙعٔ
ايبؿطٜٸ.١
قڀعَٓ ١سٚ ٌٜضقٞٸ َا ظيتٴ قابهٸا عًٗٝا؛ بعسَا َػشتٴ بٗا سٍٛ
ؾُ ٞآثاض ايڀعاّٚ ،مل أؾڀٔ يطَٗٝا ٗ ٚاسس َٔ ٠غًچات إُٗ٬ت
إعًك ١عً ٢بعض ا٭عُس ٠ظاْب ايطٸقٝـ َٔ .ؾٛضٚ ٟنعتٗا عً٢
أْؿ ٞاتٸكا ٤ايطٸٚا٥ح إڂكطؾ.١
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اـڀ ٠ٛا٭خطْ ٣كًتٴ دػُ ٞبهاًَ٘ زاخٌ ٖطٸ بعطض َرت
تكطٜبٶاْٗ ٗ ،ات ٘ٝؾهٌ ؾٜ ٤ٞؿب٘ طاٚيَ ١ٴتٗايه ،١خًؿٗا ٜكبع
ضدٌٷ أؾعح ايؿٸعط ا٭ؾٝب ،عٴجٓ ْ٘ٛطٌٜٛٴ مل ٳُٜٳػٸ٘ َكلٸ سًچام َٓص
ظَٔ ط ،ٌٜٛبٴكع ا٭ٚغار إڂرتانُ ١عً ٢دانٝت٘ ٚغطٚاي٘؛
ؾهچًت خاضط ١ؾكط با٥ؼ أثاضت امش٦عاظ.ٟ
سٝٸٝٵتٴ٘ بكٛت َػُٛع ،ؾؿتا ٙمل تتشطٸنا ..ضزٸ عًٞٸ بٗعٸٚ ٠اسس٠
َٔ ضأغ٘ ؾك٘ .هًؼ عً ٢بكاٜا نڂطغٞٸ َٔ أٜٸاّ إُايٝوٖ .هصا
ٜبسٖ ٗ .!!..ٚصا ايطٸدٌ نٌٸ ؾ ٤ٞقس ،ِٜزٴخإ غذا٥ط ٙيٛٸٕ ؾعط
ؾاضبٝٵ٘ با٭قؿط َع أدعا َٔ ٤ؾعط ايسقٔ ٚسادبٝٵ٘ ٫ .ىتًـ
نجريٶا بؿهً٘ عٔ عُاضات ٖص ٙإٓڀك ١ايسٸانٓ َٔ ١غٴداّ
ايػٝٸاضات.
ٗ ْٗا ١ٜإُطٸ ؾڂػش ١أٚغع َطٸتٌ َٓ٘ .ث٬ث ١أؾدام ٚضابعِٗ أْا؛
ْكڀـٸ باْتٛاض زٳٚٵض ايسٸخ ..ٍٛأسسِٖ عابؼ .تػهٓات ٚدٗ٘ تٓب٧
عٔ اظزساَ٘ ايؿسٜس ..نٌٸ قًٜ ٌٝڀطم ايباب ايص ٟأَاَ٘ ٴَباؾط.. ٠
مٓشٜ ..١تًٖٛا ..اْؿذاض ٖاٜ ٌ٥ڀري ي٘ قٛاب ..ٞأْؿاؽ َكٗٛض ٠تتأٚٸٙ
قازض َٔ ٠ظْعاْ ١عً ٢ايڀطف ،طؿڀؿَ ١ا ٤تٓصض عٔ اقرتاب اْتٗا٤
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قٓ ١أسسِٖ ...ضٚا٥ح سٛٸيت َعادَ َٔ ٞتؿا ٌ٥إٍ انت٦اب٫ ..ٞ
ؾا٥سٚ َٔ ٠نع ٜسَٚ ٟعٗا قڀع ١إٓس ٌٜعً ٢أْؿ ٞيكسٸٖا.
زخٌ إعْٛم عطن ١غطٜعَ ١ٴطتبه١؛ اضتڀاّ ايباب اؿسٜسٟٴ
نُا قٛت باب ايػٸذٔ إطنعٟٸٚ ،نأْٸ٘ غذٸإ غانب ،أغًل
ايباب بكٛٸ ٠خٛف اْؿتاس٘ٚ ،ىطز أسس َػذ.ْ٘ٝٛ
ايٛاقـ أَاَٚ ٞدٗ٘ ٜتًٛٸٕ آطاضٶا َع قتاَٚ ١انش ،١ؾدصاٙ
ٜكڀچهإ بتٓاغِ َع تأٚٸٖات قازض َٔ ٠أعُاق٘ ،يهٔ  ٫س١ًٝ
ي٘ ،إيچا إڂكابطْ٫ ٠ؿتاح باب ايؿطز ٜأت َٔ ٞخاضز آخطْٛ .بَ ١ػلڈٺ
دعًتين أْڀ ٟٛيٮَاّٚ ،أؾسٸ عً ٢بڀين بهًتا ٜسٟٸَ .اظاٍ تأتٞ
أقٛات اْ٫ؿذاضات َٔ زاخٌ غاسات إعاضىَ ،تٓاغُ ١بكٛٸ٠
قٛتٗاٚ ،أخط ٣بؿصٚش بعهٗا عٔ إعتاز ،نربَ ٌٝتطَ ٘ٝطا٥ط٠
عً ٢سٞٸ غهينٸ اْتكاَٶا َٔ أًٖ٘.
زقا٥ل سػبتٴٗا زٖطٶا َٔ ايعصاب .تٴػايبٴين ايػاظات اْؿ٬تٶا ،اؿٝا٤
َٔ نشو ٚغدط ١ٜاٯخطَٓ ٜٔعينٚ .شيو ايعذٛظ خًـ طاٚيت٘
ٜتٓا ٍٚايٓٸكٛزٜ ٫ ،هرتخٴ يؿٖ ٤ٞا وسخٴ سٛيٜ٘ ،ػشب زٴخإ
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غٝذاضت٘ ايسٸا ١ُ٥ا٫ؾتعاٍ ،ؾػًتين  ْٞٛٓٚايهجري ٠ب٘ ،ضغِ إٔٸ
أنجطٖا يٝؼ بإثِٚ .ايسقا٥ل ُطٸ بڀ ١٦ٝبػطع ١ايًُٓ.١
***
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(أزب ايععي ٗ ١ظَٔ ايهٛضْٚا)

َطادعــــات
إٝعإ أٚٸٍ ؾ ٤ٞتٴؿري إڂُطٸن ١ب٘ إيٞٸ ٗ نٌٸ َطٸ ٠أزخٌٴ َهتبٗا
ٗ بسا ١ٜنٌٸ َطادع ١يُٕٛٓ ٞٸ( ١أطبٸا ٤ب ٬سسٚز) ،خؿٝيت َٔ
كايؿ ١أٚاَطٖا؛ َٔ ؾٛض ٟأغتذٝبٴ أٜهٶا باؾًٛؽ عً ٢ايهڂطغٞٸ
إڂدكٸل يكٝاؽ ايهٸػ٘ ٫ .أزضٕ ٟاشا أسا ٍٚإٗٚاض ايتعاَٞ
بإؾاضاتٗا!!..؟ٚ .مل ىڀط ببايَ ٞطٸ ٠ايتُطٸز عًٗٝا ..أ ٚبايتًهچٗ ٪
تٓؿٝص َا تڀًب َٓٸ .ٞبُٓٝا َٖٓ ٞؿػً ٗ ١تػذ ٌٝبٝاْات قطا٤اتٗا،
٬َٚسٛاتٗا عٔ تڀٛٸضات ساييت إڂطاقبٳ ١بسقچ ١تاَٸ ٫ٚ ،١تًتؿتٴ يٞ
ُْٗ٫انٗا ٗ عًُٗا ..بُٓٝا أَتجٌٴ ٱؾاضتٗا باـطٚز ٚاْ٫تٛاض َٔ
دسٜس ٕٛعس زخٛي ٞعًَ ٢هتب ايڀبٝب .ستٸٚ ٢ق ٍٛإنباضتٞ
(إًـ) إي ٖٞٚ ،٘ٝزا ١ُ٥ايػٸُٔ ٗ سذُٗا ٚٚظْٗا إڂتعاٜس نٌ َطٸ٠
آت َٔ ِٗٝإناؾَ ١عًَٛات دسٜس ٠هلا .
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ٗ قػط ٟمل أعتس ا٫يتعاّ بايسٸٚض عً ٢باب ايؿطٕ ٗ ايكٸباح
ايبانط قبٌ شٖاب ٞإٍ إسضغ ،١٭ْٸ٘ مل ٜهٔ ٖٓاى زٚض ،با٤ت
هٛٸ٠
ْٝع َٴشا٫ٚت إكًشٌ ٗ ؽؿٝـ إڂعآ ١عً ٢اي ڂ
ايكػري ،٠إػسٚز ٜٗٛ ٫ٚط َٓٗا ،نإ ؼتٗا َباؾط تاز عُٛز
أثطٟٸ ٖ ٛايهٸُإ يٚ ٞ٭َجاي ٞايكٸعٛز إيٚ ٘ٝايتذُٗط ؾٛق٘،
بت٬قل عذٝب  ٫ىًَ َٔ ٛهاٜكات .
ٗ ايعاّ  7891قسَتٴ إٍ ا٭ضزٕٸ يًعٌُ ؾٗٝا َٗٓيت ،ايتػٝري َِٗپ
با٫خت٬ف عُٸا اعتستٴ٘ ٖٓاى ٗ بًس ،ٟنجريٶا َا مسعتٴ عباض٠
ٖٓاى" :إشا تعًُٸٓا ا٫يتعاّ بايسٸٚض ..غٓطتك ."ٞباب ايؿطٕ نإ
َسضغ ١كتًؿ ١بسضٚغٗا ،تعًچُٓا أْٛاع ايػٸباب ٚايؿٸتاٚ ،ِ٥ايتؿابو
با٭يػٓ ١غايبٶا َا ٜتڀٛٸض إٍ عٹطاى با٭ٜس ٗ ،ٟبعض ا٭سٝإ نإ
ػهچ ١ٓٝايطقٝك١
أسسِٖ ٜػشب َٛؽ ايهبٸاؽ أ ٚايهٓسضدٝٸ ،١اي ٸ
إػًؿچ ١باؾًس ٜتذٓٸس ٕٚبٗا ؼت سعاّ ايبٓڀًْٛات.
إطٸ ٠اييت سسخ ؾٗٝا اْك٬ب َؿٗ ّٛبٝع اـبع ،عٓسَا نتبٛا
٥٫ش ١ؾٛم ايؿتش ١اييت ىطز َٓٗا اـرب :ايطدا ٤ا٫يتعاّ بايسٸٚض،
اَتسٸ ايكـٸ بايتٛا٤ات٘ نأؾع ٢تتًٛٸ ٗ ٣ظسؿٗا .ايؿهط ٠ع ١ُٝٛإٔ
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أْت ٗ ِٛقـٸ َع أَجاي ،ٞاـطٚقات إڂتهطٸض َٔ ٠ايٓٸاؾصٜٔ
نايؿٸططٚ ١ا٭َٔ ٚإٚٛؿٝٸٔ ٚأقاضب ايبا٥ع ٚدرياْ٘ٚ ،دريإ أبٓا٤
خايت٘ .قٗط ٟمل ٜتبسٸز إٍ اٯٕ َٓص شاى ايٛقت ،إٔٸ بٝع اـبع
تٛقچـٚ ،اْتٗ ٢ايعٌُ ٗ ايؿطٕ َع اْكڀاع ايتٝٸاض ايهٗطبا،ٞ٥
ضدعتٴ خايٞٳ ايٛڇؾاضٚ ،أشٜاٍ اـٝب ١تتذطدطٴ خًؿَ ٞجريْٛ ٠بات
ايتأْٝب ٚايتصَٸط َٔ نٝؿٝٸ ١تأٌَ خبعْا هلصا اي ،ّٛٝاؿٌٸ ٗ ضسً١
أخط ٣ي٬قرتاض َٔ اؾريإٜ .ساُٖين ايٛقتٴٚ ..أغطعٴ يًشام
بايسٸٚاّ ٚايػٸاع ١تكرتب َٔ ايجآَ ..١ايعكٛب ١تٓتٛطْٚ ..!!..ٞسًِ
ايطٸغٝـ ٱغهات دٛع ..ٞغاٍ َع زَٛع. ٞ
ف ٤ٞسٛط ايهٛضْٚا َؿطٚض بايكٛٸ ،٠عسّ خطٚد َٔ ٞايبٝت
خٛؾڄا إٔ أخايـ ايكاْ ،ٕٛن ٫ ٞأتٛضٸ ٗ ٙعكٛبات٘ ايكٸاضَ،١
خڀط ي ٞتكبٸٌ ا٭َط عً ٢غري ٖصا إٓش ،٢ؾًُاشا ٜ ٫ه ٕٛإٛنٛع
ٜأخص بٴعسٶا ؾًػؿٝٸا ٗ أسازٜج ٞخاقٸَ ١ع ْاع ١إڂجٸكؿٌ أقسقاٞ٥
ٚغريِٖ .زاُ٥ٶا َا أعطب هلِ عٔ غطٚض ٟعً ٢أَْ ٞٴًتعّٚ ،ئ أخطم
اؿٛط َُٗا نإ ا٭َط .
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شٖبتٴ تڀ ٸطؾڄا ٗ آضا" :ٞ٥اؿكاض سٝا ٠دسٜس ،٠خاضز اؿسٚز
يتشڀ ِٝإًٌ ٚايهٸذط ،إڂتٓاٚب غعٝٶا ٫ست ٍ٬غاسات ايؿطح ٗ
قًيب" .أضزتٴ إبطاظ ايبٴعس اؾُايٞٸ يعسّ خطٚدَ ٞٴتصضٸعٶا با٫يتعاّ
قػطٶا .أنشوڂ َٔ ْؿػ ٞغطٽا عكٝكَ ١ا أڂخؿ ٗ ٘ٝزاخً .ٞغأنطب
عطض اؿا ٘٥نٌٸ ايتعًُٝات ٚا٭ٚاَط ي ٫ٛاـٛف َاْع. ٞ
اغتسضنتٴ سػابات ٞظطز ٠بػٝڀَ ،١كاضْٶا بٌ ايػطٸ ٚاٱع،ٕ٬
أقابين اـٛف سكٝك ١ضغِ أْٸ ٞأدًؼٴ َع ْؿػ ٞؾك٘ٚ ،سسٜجٞ
بٗا ٜ ٫تعسٸ ٣سسٚز ؾؿيتٸَ ،اشا ي ٛعطف ايٛظٜط "غعس دابط"
بٗططكات ٞاْ٫تٗاظ!!..١ٜ؟ ..بْ ٬كاف ٫ٚ ..دسٍ أبسٶا ..غٝك" :ٍٛإٔ
ايػٸبب إباؾط يتدٝٝب أًَ٘ بإع ْ٘٬إڂتهطٸض إتؿاَ ٌ٥ٴطآٖٶا عً٢
ٚع ٞايؿٸعبٚ ..!!..أْٸين أعٌُٸ عً ٢تٚ ٌٖٛإنعاف ٚع ٞاؾُاٖري".
ظٚابع ا٭ؾهاض غشٝتين بعٝسٶا ،إٍ ايًچعٓات اييت غت٬سكين ستٸ٢
ٖات ،ٞنُا "عطؽ إضبس" ايص ٟاؾتٗط عإٝاڄٚ ،زخٌ َٛغٛع١
"غٝٓٝؼ""ٚ ،ايػا٥ل" ايكازّ َٔ اـاضز ساًَڄا يًؿريٚؽ َٴتػٝٸبٶا
بٓهب ١دسٜس ٠بعس أٜٸاّ َٔ ايؿطح ايػاَط بٓٛاؾ ١ايبًس َٔ اٱقابات.
َٚاشا ي ٛاتٸدص قطاضٶا بتكسّ ٞيًُشان ١بتُٗ ١ايتذسٜـ!!..؟.
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اٯٕ أزضنتٴ ؾساس ١ايص ٟأؾهط ؾ ،٘ٝقطٸضتٴ إٔ أن ٕٛضغٍٛ
ا٫يتعاّ عًٚ ٢غا ٌ٥ايتٛاقٌٚ ،أقٌٝٴ عجط ٠ايٝا٥ػٌٚ ،إڂشبٳڀٌ،
سٓٶا ٚؾاسٹصٶا ضٜ٩تِٗ
َٴدايؿڄا يًُتأؾچؿٌ إڂتصَٸط َٔ ٜٔنٌٸ ؾ ..٤ٞؾا ٹ
يٮٌَ ايكازّ عُٸا قطٜبَ ..ٴٗٛطٶا هلِ قاغٔ ا٫يتعاّ ايص ٟمل
أطٝك٘ َٜٛٶآَ ..ص شيو ايتاضٜذ أٜٸاّ باب ؾطٕ ايبًسٜٸ" ٗ ١بٴكط٣
ايؿاّ" ايص ٟاْسثطت آثاض ٙاٯٕ َع غطٜط بٓت إًو َٔ ُٖذٝٸ١
اؿطب .ئ أستػ ٞزَٛع ايٓٸسّ ثاْ١ٝ؛ ؾٮنڂٔ ٗ إكسٸَٚ ..١ئ
أتأخٸط نُا أٜٸاّ إسضغ َٔ ١أدٌ اـبعٚ ..أعاقځبٴ ٚأْا طاٚڈ ،عً٢
دٛع .ٞضدعتٴ إٍ باب ايؿطٕ يًتعاسِ ٗ اي ّٛٝايتاي. ٞ
***
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