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ت مذوطم ، أن أؿىؼ الحىازر وأيثرها  ئضهانا ال جحسر ئال لُال ، ًسضى ًل هابٍ ؿًط

وبػس ًىم غمل غلِب وموني ، ال ًطؾب قُه اإلاطء ئال اإلاىث حتى الُىم الخالي ، قهٍ 

 للحلىُ غلى ػاغاث ضاحت حهُهُت .

ًاهذ اللُلت مً جلَ اللُالي الؼىزاء ، والتي قاحأ قيها اإلاهسم ) غمطو البِـبِص ي (  و

مت نخل ؿيُػت ، لصخلُت اجلاُ مً مؼاغسه الطائس ) دمحم مظهط ( لُذبر  ه بىنىع حٍط

حن الاحخماعي والؼُاس ي ، وأنهم جم جٍلُكهم بخىلي الهوُت ،  غامت وزهُلت غلى اإلاؼخٍى

ًاقت هباي ؤلازاضة  ..زوها غً 

لػً شلَ الىؾس الهاجل الصي لم ًجس  أؾلو اإلاهسم غمطو هاجكه اإلاحمىُ ، وهى ٌؼب ٍو

م  خه البـػت .ئال مشل هصه اللُلت الٌئِبت لُكؼسها بجٍط

ًان غلُه أن ًىنظ ظوحخه ؿهحرة ، لخػس له نسح مً الههىة ،حتى ًيخهي مً اضجساء 

 زُابه ، ئن ًىمه لً ًبسأ بسوهه .

ػاث نلُلت  نامذ ؿهحرة مً الكطاؾ مخصمطة ، قهي لم جحظى مً الىىم ػىي بؼَى

 أضههذ حؼسها أيثر مما أضاحخه .

اث ظوحخه اإلابهمت واإلاخصمطة زون أن أدص ًطجسي زُابه غلى عجل ، وهى ًىلذ لٍلم

ًلخكذ لها ، أو ٌػحرها اهدباها ، ونس نسض أن ئضهانها هى الؼبب في حالتها اإلاعاحُت 

الؼِئت ، ئنها ًبِبت وغملذ حتى ونذ مخأدط هي ألادطي وػٍ حاالث الىالزة 
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ًان ًىما مطهها نطضث قُه ًل وؼاء ملط الىالزة قُه ، البس ت واإلاخػثرة ،  وأهه  الهُلٍط

 أهُل للدؼػحن ملُىن ملُىها أدط .

اهخهى اإلاهسم غمطو مً اضجساء زُابه الؼىزاء والتي ججػله أنطب ئلى اللحازًً ، بجؼسه 

الىحُل اإلاـسوز ، ووحهه الىحُل اإلاملىق ، والصي ًوكي غلُه وػامت ال جذكي غلى 

 أحس .

ًاإلا ؿُبت ئلى قطاؿها السافئ ، جىاُو ًىب الههىة مً ًس ظوحخه ، التي جطيخه نبل أن حػىز 

لُىٌلو هى هحى ػُاضجه الطابوت أػكل الػماضة في مٍان ضيىتها اإلاػخاز ، وفي ضحلت 

ه دالُ اإلالػس جلهى اجلاالن آدطان أدطهم مً مؼاغس وظٍط السادلُت هكؼه .  هبًى

ًاضسي بالكػل .  البس وأن ألامط 

يما أنها أيثر وؼاء  ئن ؿاهُىاظ ممخاظ شخلُت أػٌىضٍت داكت في مجاُ ألاغماُ،

 الحعب الحايم هكىشا وػلٌت،ولًٌ هصا ال ٌؼخسعي ًل هصه العجلت .

خلذ واهخهى ألامط ، قهل ًذـىن اػدُهاظها لخػىكهم غلى جأدطهم للحوىض ئلى 
ُ
لهس ن

مت ؟! .  مؼطح الجٍط

لم ًيخظط اإلاهسم غمطو لِسخً اإلاحطى ،بل اهٌلو بالؼُاضة مباؿطة ، لُهٌؼ ؿىاضع 

لػً شلَ الُىم الصي أمتهً قُه هصه اإلاهىت الهاهطة ا لباضزة ؿبه الخالُت ، وهى ٌؼب ٍو

 البائؼت .
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مت . و إلاؼطح الجٍط  اجلاُ هاجكي أدط ًذبره بأن وظٍط السادلُت هكؼه في الٌٍط

ًىظط غبر ظحاج الؼُاضة ألامامي، لِـاهس ألامٌاض التي بسأث جخجمؼ ببٍء مؼخكع قىم 

 في هُو :ظحاج الؼُاضة ألامامي،قحزقط 

س مً ألامٌاض وػىء الحظ . - ..اإلاٍع
ً
 ئن هصا ما ًىهم ألامط حها

ألامٌاض تهٌل في ؾعاضة ، والطؤٍت ؿبه مىػسمت ، ولٌىه ال ًبالي باألمط ، قهٍ غلُه أن 

مت نبل أن ًلل وظٍط السادلُت هكؼه .  ًلل إلاؼطح الجٍط

ت وغبر ً ، ًلل ئلى الخجمؼ الخامؽ بػس أن يؼط دمؽ ئؿاضاث مطوٍض
ً
هحن غٌؼُا ٍط

وغىسما وكل ئلى قُال ؿاهُىاظ ممخاظ وؿاهس الؼحرى اإلاىلىب هىاى ، أزضى أنها لُلت 

ٍُ أدطي مً الخػب وؤلاضهام والؼهط . لت ػدسحب مػها ، لُا  ًٍى

قطز نامخه زم غبر مسدل الكُال ًلحو به مؼاغسه وبػى ضحاله ، نبل أن ٌـحر له 

 مؼاغسه لُلػس للٌابو الشاوي .

ًاهذ نلطا مىُكا ًىحي بثراء قاحف. ٌؼخٌُؼ أن ًهؼم أن لم جًٌ  قُال غازًت بل 

اث البهى جخجاوظ الخمؼحن ملُىها زون أن ًبالـ ..مً أًً ًأحي هإالء ألاوؾاز بٍل  محخٍى

 هصه ألامىاُ ئال مً ملازض ؾحر مـطوغت ؟..

ى كسمه ججاوظ اهبهاضه واإلامط الصي ًهىزه ئلى ؾطقت هىم ؿاهُىاظ ممخاظ ، وهىاى جله

 غمطه .
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 هل جحسزىا غً اللُالي الؼِئت ..لهس بسأث آلان .

قأمام غُيُه اإلادؼػخان مً السهـت والكعع ؿاهس اإلاهسم غمطو ، ما ػُجػل الىىم 

مت نخل غازًت أبسا  ًٌحر مً غُىاه لـهىض غسًسة نازمت ، وضبما لؼىىاث..لم جًٌ حٍط

ًاهذ قػل وحص ي همجي ال مشُل له .  يما جىنؼ..بل 

ًاهذ هىاى بطيت مً السماء اإلاخذثرة، قب جىاض الكطاؾ ألاهُو الخاق بـاهُىاظ ممخاظ ، 

لم حؼخٌؼ ضؾم يشاقتها محى جلَ الىجمت الخماػُت التي ضػمذ بٌبـىض أبُى غلى 

ألاضن ، وجحٍُ بها جلَ الـمىع الؼىزاء شاث الطائحت الـيُػت ، والتي لم جىجح 

ضائحت اإلاٍان أؿبه بطائحت مهبرة حماغُت حهىزهم في ئًكائها بػس ، والتي حػلذ 

 حسًشت.

اث الؿطقت في شهىُ وهى ًكٌط .  هظط إلاحخٍى

لهس جم هىا هىع مً ما الٌهىغ البسائُت الهمجُت ؾحر اإلاػخازة ، ويأن الهاجل اإلاجهىُ ، 

 نام بىىع مً ًهىغ السحط ألاػىز .

 سحط أػىز في ملط !!.

ت ، وػخظل جبهطها ًىاُ الىنذ ، بما ال لً جخذلى ملط غً ًىنها أم العجائب بؼهىل

 هخىنؼ .
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ًان الٍابىغ ًهبؼ حازما هىاى ، وػٍ بححرة مً السماء اإلاخذثرة  وغلى الكطاؾ 

 والكىض ى .

ت اإلاهٌػت ألاوكاُ في وحـُت؛ جخمسز قىم الكطاؾ  ًاهذ حشت ؿاهُىاظ ممخاظ الػاٍض

هت مجىىهت، بػس أن جم كبـ أؿالئه ا بألىان مخػسزة ، ونس جم جطجِب أغوائها بٌٍط

الُت مذُكت.  حػلتها أؿبه بلىحت ػٍط

البًٌ جم بهطها وهعع أحـائها في نؼىة، وجلَ ألاحـاء جم لكها بػىاًت وكبر غلى ؿٍل 

ت  هت جشحر الاؿمئزاظ والكعع ، ومؼ الىظط ئليها مً ظاٍو ظهطة غلى أغمسة الكطاؾ بٌٍط

 ز لها ، امخساز مذُل وبـؼ .مطجكػت ػخجس أنها جٌمل اللىحت ، بل هي بالكػل امخسا

هت وحـُت، وجم  الهكم اللسضي مٌـىف، ونس جم هعع الجلس مً هصه اإلاىٌهت بٌٍط

طاف بػىاًت بجىاض الطأغ اإلاـىهت، يما  ت ألًا قطزه هصه الهٌػت مً الجلس ؾحر مدؼاٍو

جم حلو ؿػط الطأغ جماما مؼ الحاحبان ، باإلهاقت ئلى جلَ الجطوح الهٌػُت التي 

 .ًمؼذ مال 
ً
 مح الىحه جماما

مت نخل غازًت ، ال ًمًٌ أن ًٍىن شخم ًبُعي نس نام بها مً أحل  لم جًٌ حٍط

مت الهخل جمذ غطهُا في ئًاض غملُت الانخحام ،  الؼطنت مشال، وال ًمًٌ أن جٍىن حٍط

ماضغ ًهىغ مذُكت ؾحر مػخازة .  ئن مً نام بها ناجل مجىىن ومهىوغ ، بل ٍو

هل اإلاهسم غمطو والصي لم ٌؼخىغب غهله بػس، حهُهت ما زاضث ًل هصه ألاقٍاض في غ

 وكىجه اإلاخىجط. الاضججاف،وظهط هصا غلى حؼسه الصي أدص في  بـاغخه،ًطاه وال 
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هت  ت بـػت ، مً نام بها أدص ًل ونخه لخخم بمشل هصه الٌٍط مت نخل زأٍض ئنها حٍط

تى النهاًت ، الـيُػت ، وظهط مً السحجاث والٌسماث أن ؿاهُىاظ ممخاظ ظلذ حُت ح

 وجصونذ مً ألالم ما ٌعجع غىه أنىي الطحاُ.

ًان  أيثر ئقعاغا مً مىظط الجشت اإلامعنت والؿاضنت في السماء والٌالء، هى جلَ الطنػت و

 اهتزاغهاواإلاىحىزة بجىاض ضأغ الطحُت اإلاـىه ، والتي جم  السماء،الجلسًت الؿاضنت في 

و الحطم ، ضػالت مً ًلمت واحسة .  مً مىٌهت اللسض ،والتي يخب غليها غً ًٍط

 ((الهلاق ))

ت ال ؿَ في  مت زأٍض  لخبحر.لم ٌػس ألامط بحاحت  شلَ،ئنها حٍط

ًان مً الىاضح أنها ال جذم الهاجل  ًاهذ هىاى بححرة مً الهيء،  وفي مىخلل الؿطقت 

مت .أو الهخُل ، ضحاله ألاؾبُاء ًلطون غلى   ئقؼاز مؼطح الجٍط

جىجطث أغلاب اإلاهسم غمطو بـسة ، وهى ًحاُو أن ًخمالَ هكؼه، ًي ال ًسلي بسلىه في 

و لكاقت الخبـ التي  حكلت الهيء اإلاهامت غلى ؿطف ؿاهُىاظ ممخاظ ، قحاُو غً ًٍط

أؿػلها أن ٌػُس الخىاظن لطوحه ، وأن ًهط ي غلى ملٍىث الطائحت اإلاخلاغس زون 

هص اإلاهسم غمطو مً هصه اإلاـاهس البـػت ، ئال ئغالن وكىُ وظٍط قائسة، ولم ًى

 السادلُت وػٍ ًىيبه مً الحطغ، لخخمسز بححرة الهيء .

************************************** 
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 عجعث غً ايدـاف الهاجل... –وػم 

ؿطقه  فيحلؽ مؼ كسًهه ازم  ئنمىص  الخامؼت للمطة مخأقكانالها غمطو وهى الًعاُ 

ًاهذ مج متزله...  ًاقه  أيثرالهخل نس مط غليها  حٍط مً ؿهط غلى الطؾم مً حهس غمطو و

تالبحث الجىائي  أحهعة مت ئن ئال.. باإلاسًٍط  لً حؼكط غً ش ي.. الجٍط

الطائس  ئن ئال الحهُهيوغلى الطؾم مً الخىبُر اإلاؼخمط لػمطو لػسم جىكله للهاجل 

 ..أػبىعانل مً  فيالهاجل  ئلىؿهاب نس جىكل 

ًان ًطي  ئلى انطببطمخه  ألامطًان  هىاى ؿِئا ما داضج غً هٌام  أنالجىىن..قػمطو 

متهصه  في اإلاألىف ط الىاضز  جأيس..و مما ظاز مً الجٍط مً الٌب  ئلُههى شلَ الخهٍط

ط  في..حُث حاء  الـطعي متجم اضجٍاب  ئنالخهٍط ًىاُ قتره ال جهل غً دمؽ  الجٍط

 وضأثسث وغيها اليثر مً مطة ًىاُ قتره الخػصًب قه التي الطحُتػاغاث جم حػصًب 

هتجلَ  ئنًخحمله بـط و  ئنغصاب ال ًمًٌ  ؿىهذ بها لم ٌؼبو ًىاُ  التي الٌٍط

ر الجىائي اإلالطي وحىز   بهصا الٌم مً الخػصًب .. ضحُتالخاٍض

هه ولًٌ ما حاء  ًان مػلىما لسي غمطو وقٍط ط  ألادحرة اللكحت فيًل شلَ  مً الخهٍط

 غلى غهب. ضأػا رهجكٌحنلب 

ط ))) أقازحُث  مت أزاه ئنالخهٍط حس  ئلىحـبه  ؤلاهالعمشلشه  حازةغً اله  غباضة الجٍط

مذالب حُىان ؾحر  ازأضمً وحىز  الـطعيالٌبِب  جأيسيبحر مذالب حُىان.. ونس 

 ..(((( الطحُتغازًه غلى ظهط 



 طقوس

 
11 

ط  فيوضز  ئنًجىه هى  ئنًاز  الصي ألامط وئما ًاهذ  الجشتغىس ايدـاف  الـهت ئنالخهٍط

مؿلهه مً السادل وال ًىحس اي مىكص ًمًٌ اي ًسدل الهاجل مىه بل غلى الػٌؽ 

 ًاهذ مؿلهه بمعالج مً السادل...؟؟؟ الـهت

متيُل باهلل غلَُ ًا ازم بػس ًل شلَ الجمُؼ ًلط غلى مً اضجٌب  هى مجطز  الجٍط

يػاضم غازي..؟ غىسما واحهذ الجمُؼ بٍل   التي السهـتغً يمُه  أدبرىلً  ؿًٍى

واػىازها  الهوُتوحستها غىس ضؤػاَى.. وال غً ضز قػلهم الؿبر مؼئىُ بدىحُتى غً 

ُ .. ًان.حُسا ونس  أػلىبهاغلم  ئهالـهاب ..وؿهاب  ًان غلُه  أو ػاضم ونؼ جحذ ًسه 

لِؼذ نوُه غازًه ولًٌ هصا  أنها.اغلم غام. ضأينها نوُه ا..اغلم الهوُتًىهى  ئن

متمً اضجٌب هصا  أضي باُ حتى  ليدٌا..ولً يهسا   ئلى وئحالتها ئؾالنهاضؾم  الجٍط

 اإلاحٌمت

ًاز متمً اضجٌب جلَ  أنانؼم لَ  أ ا غلى  الجٍط ا... لِؽ بـٍط الملِؽ بـٍط  ؤلًا

.و ايخكى بالطز قُه.ظل غمطو ًخحسر  الصيازم قظل ػايىا ًىاُ الىنذ  ئما

 بانخواب

هتو هصه  ألاػلىبًل ما شيطجه ًا غمطو و هصا  - احس  ئلى جيخمينس  أنها أدبرىلً  الٌٍط

شاتها وهصه  الطحُتيما ادبرجنى و لًٌ الٌهىغ و الخوُحه و  ألاػىزًطم السحط 

لػبازه الـٌُان ..حُث ًهىم احس  الـاشةالٌطم  ئحسي ئالال حـحر  الجلسًت الطنػت

طها  التيبطػم جلَ الطػىماث  ؤلاقطاز ًاحى  ئن ئلىالخوطع  في ًبسأزم  ئلىنمذ بخلٍى
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جيس ي هصه  ئنقػلَُ  هلُحتيحؼمؼ  أن أضزث ئشا... أدطي بلىضة ما او  ئلُهاحس الجً 

بػمل مـىاض ما..لصخم ما  أهصحَحُسا ..قؼىف  أغلمَ.وبما اوى ألابس. ئلى الهوُت

 ..هى مً ػُهطا لَ جلَ الٌالػمالبػُسةاحس اإلاىاًو  في

 ألامط فييطػُه وجكٌط  فيشلَ جماما ًل ما اضازه غمطو.. ؾاق بجؼسه الىحُل ايثر  ًان

 ملُا ...

 ...شلَ الطحل ئلىدطا صهب مإ ً ئنونس كمم 

ل ما نام به ًان ًشحر  لم ًىم اإلاهسم غمطو لُلتها ، الهوُت حـؿل باله وبـسة ، ًو ؿهاب 

ت أن ًهسم الجىاة للػسالت ، ال أن ٌؿلو ملل الهوُت قهٍ  هُهه  قػلى هابٍ الـًط

مت ممازلت ال ًمًٌ أن ًهىم بها مشل  هت الهخل ؿؿل باله وبـسة ، ئن حٍط ..زم ئن ًٍط

 شلَ اإلادـطز الصي نبى غلُه ؿهاب ..

 هىاى لؿع يبحر وضاء ألامط ..

 اإلاىحىزة بالهوُتلؿع غلُه أن ًٌدـكه وبؼطغت نبل أن جٌمؽ ًل ألازلت 

 لهس حلل غلى وسخت مً ًل أوضانها وبسأ ًطاحؼ ًل جكاكُلها وبسنت ..

هُا لهس غلم أنها نامذ بطحالث مخهاضبت ئلى غسة بلسان مذخلكت ..ضو  ماهُا ، حىىب أقٍط

 ..اإلاؿطب
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هت الٌهؼُت التي ًخم بها ألامط ، قاألمط له غالنت بالسحط ألاػىز ، وداكت  ومؼ الٌٍط

 خهام ..ًهىغ الاه

ًان ٌػلم مً دبرجه  اضة داًكت للسًهتها التي نام باػخجىابها في ونذ ػابو ، و نام بٍع

ًاث الجؼس أنها جٌصب وأنها جذكي ش يء غظُم دلل مالمحها الهازئت ، وضبما هي  بحط

 وانػت جحذ جأزحر هؿٍ داضجي هائل ..

و الصح س قهٍ أن زلُل ولى ؾحر ضػمي غلى أهه ٌؼحر في الٌٍط  ُحًان ًٍط

ًاهذ اإلاهابلت هاجحت ألنص ى مسي ، قبػس أن أدبرها أن اإلاط ؾحر ضػمي ولً ًسضج في 

ًان ًطف الخٍُ الصي حلل غلُه منها هى  السجالث ، وأهه لً ٌؼخسغيها يـاهسة ، و

 الـهت ..

مت ..  ًل ألامىض جهىزه هحى ؿهتها ومؼطح الجٍط

ًان  ًان ٌػطف أهه ٌؿامط بأؿُاء يشحرة أنلها مؼخهبله ، ولًٌ قوىلت وهمحره اإلانهي 

ًجبره غلى أن ًٌمل الهوُت ، البس أن ًلل للهاجل ، ئنها نوِخه ألاولى التي ًكـل قيها 

 وهى ؾحر مؼخػس للكـل

لهس أدبرجه كسًهت الهخُلت ، أن ًطف الخٍُ في الـهت ، وجحسًسا في الخعاهت التي 

ولٌنها أدبرجه أهه أقصحذ له غً ضنمها ، ولم ججُبه غً يُكُت حلىلها غلُه ، 

ػُكهم ًل ش يء في حُىه ..ونبل أن ًىلطف جىػلذ ئلُه أن ًترى ألامط ، ألن مً دلل 

 ألامط ال ًمًٌ الهبى غليهم أو حتى الىكىُ ئليهم ..
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 ئػخكعه ألامط جماما ..

 لً يهطب ناجل مً جحذ ًسًه ..

 وػُحل الهوُت ..

ًان هىاى ، حاضغ الكُال ل م ًخػب هكؼه بالؼإاُ غً أي وفي مؼاء الُىم الخالي ، 

ت  جكاكُل غىسما ضأي اإلاهسم غمطو يهبٍ مً ػُاضة الـًط

هت حمُمُمت ، بػس أن مىحه  ولم ًٌخكي غمطو بتريه ًهىزة بل بسأ في اػخجىابه بٌٍط

ًان ًيخظط أن ًخحسر ئلُه اإلاهسم غمطو قهاُ :  ػُجاضة مؼخىضزة ، ويأن الحاضغ 

ًٌ حؼمح لىا أبسا بالخىاحس بالكُال في أًام الؼذ ؿاهُىاظ شخلُت مذُكت ..لم ج -

مها قولذ أن أظل بؿطقتي  مػُىت ، ولٌني شاث ًىم همذ ولم أؿػط بمطوض الىنذ ، ٍو

أجابؼ مً غلى بػس ، قلى ضأجني إلههٌؼ غِص ي ، وما أدبرى به لً أػخٌؼ أن أونؼ غلُه في 

اضتها ، ف  ي جلَ اللُلت .محوط ضػمي قأهذ لم جطي هىغُت الطحاُ الصًً نامىا بٍع

ًاهىا حمُػا ًترجسون زُابا ػىزاء ، ونس حملىا مػهم حؼسا ملكىقا في مالئت بُواء ، لم 

 جًٌ جظهط غلُه أزاض الحُاة ، وزدلىا ئلى الكُال ..

جبػتهم ونلبي ًطججل مً الخىؽ ، ومً هاقصة اللالت الخلكُت ، ضأًذ مؼ حػل هىمي ال 

 ًذلىا مً الٍىابِؽ ..
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اء مجاهحن ًاهذ الؼذ ؿاه ت جماما ، ولم ًًٌ هصا ما حػلني أضججل ، قاألزٍط ُىاظ غاٍض

بت ، ولًٌ جلَ الجشت التي يـكىا غنها زم وهػىها أضها ، لخىام  ولهم أقػالهم الؿٍط

 بجىاضها الؼذ ؿاهُىاظ ..

ًاملت ، وغىسما أدطج أحسهم شلَ الٌخاب الهسًم  ظللذ مدؼمطا في مٍاوي لسنُهت 

ؿطم الجشت وبسأ ًهطأ مىه ، ًو ؿطنها َو ً ًجطح يل ًسه َو ل ضحل مً الطحاُ آلادٍط

 بالسماء ، يسث أقهس الىعي ..

ولًٌ غىسما نهوذ الجشت ..ضيوذ حتى ؾطقتي ، ونبوذ غلى اإلاصحل وأدصث أنطأ 

 قُه حتى الكجط ..

ًاهذ هصه الهلت ػخكُسى أم ال ولٌني أنؼم لَ بحُاة أوالزي أنها  ال أغطف ئن 

 حسزذ ..

طة اللسم ً ان ًظهط غلى وحه حاضغ الكُال ، وال ًسضي اإلاهسم غمطو إلااشا ؿػط بهـػٍط

 باضزة ججخاح غمىزه الكهطي ..

هاُو الحاضغ اإلاطججل الصي ضقى أن ًصحبه لسادل الكُال ػُجاضة أدطي ، وأؿػل 

 هى ػُجاضة حسًسة ..

لحازر ، ولم نبل أن ٌػبر اإلامط اإلاكط ي ئلى الكُال التي ظلذ أهىاءها مـخػلت مً ًىم ا

 ًسدلها أحس ..
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 أظاُ الـمؼ ألاحمط مً قىم الباب زم غبر ئلى السادل ..

وغىسما دٌى بأنسامه غسة دٌىاث ، ؿػط بصلَ الحوىض الهىي ، وؿػط بـػط 

 حؼسه ًهل بالٍامل ..

اػخػاش باهلل زم زدل ئلى البهى الصي لم ٌػس في هظطه بالجماُ الؼابو ، زم غبر ئلى 

 ومىه ئلى ؾطقت مٌخب ؿاهُىاظ ..الؼلم السادلي 

 وأمام لىحت مهلسة للمىهالحزا ونل للحظاث ونلبه ًسم بػىل ..

 هىاى ًانت ػلبُت غالُت في اإلاٍان ..

ىت ونس احخاحه الترزز ..  هعع اللىحت بػىل ؾحر مبرض ، زم ونل أمام الخٍع

 ًان الطنم الؼطي ػهال وبؼٌُا ..

6666 66 

 الٌخاب اإلاهسغ .. جٌطاض لطمع الىحف يما أحى في

بت ..  ألامط ًله ؿٌُاوي ، وألاحسار ًلها مٍط

ىت ، وبسادلها ؿاهس الٌخاب ...  وبٍل ما بسادله قخح الخٍع

ىت دالُت ئال مىه ..  الخٍع
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زعى هللا أال  ًان ؾالف الٌخاب نسًم حسا ، وملمؼه مذُل ..وويأهه جم زبؿه مً حلس

ا ..  ًٍىن بـٍط

 وبػى أحطقه مٌمىػت ولٌنها مهطوئت .. ًان الؿالف مٌخىب بلؿت غطبُت

ًان غىىان الٌخاب ..  و

 شام الـٌُان ، والٌطم اإلاإزًت لبىابت الجان (ُ)م

ال ٌػطف إلااشا ؿػط لحظتها بالخىف ، وضاوزه ئحؼاغ هائل بأن ًترى ًل ش يء ويهطب ، 

 الٌخاب بحن ًسًه ًعن أًىاها ..

بت .. ٌت الهٍط  حمل الٌخاب وجىحه هحى ألاٍض

ت ، وغىسما قخحها وؿاهس اإلاٌخىب  وغىسما قخح الٌخاب ، الحظ أن هىاى ككحت مٌٍى

 ؿهو في غىل

******************************** 
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 (2391)الهاهطة ايخىبط 

هصا اإلاؼاء..هحً في ًىخ الػطاف...و غلى شلَ الـبُه باإلاذسع ..جطنس أم الػطاف 

بجؼسها اإلاترهل..و ابنها كسًهىا الػطاف وانل غىس ضأػها....ًحمل ػٌُىا.. اجممىا 

شجاغه و ؾطظها في كسضها لخيبػث السماء  فيحمُػا ًهىػىا اإلاهسػه ..جهسم 

الؼٌحن..قهبوذ غلى غىهه بُسها  بهىة...وجكُو ألام قجاه وجطي ابنها ًحمل

الؼمُىت..و هي جحسر كىجا أؿبه بالصخحر..و بسأث في دىهه..أحؽ الػطاف 

بالخىف...اما هحً قلم هخحطى الههاشه ..ًل مىا له هلِب محسز مً الهسض و الػهاب 

اإلاحخىم حتى هطض ي الؼُس ...يىا هحً الخىف الصي لم ًحؼه احس مً الجً او ؾحره 

ًان نس بسأ في ئضػاُ هطباث مخخالُت لػىو و ضأغ أمه..و هي ال ظالذ  مً البـط..

جوؿٍ بُسها غلى غىهه...ئال أن اضجذذ..و لُؿطغ الػطاف الؼٌحن في غُنها 

 الُمنى..ولخكاضم ضوحها حؼسها الطخم..الػحن الُمنى جماما..

ت حؼس أمه.. ونتها قطزها جلَ الٌهىغ امامىا غلى اإلاىوسه . .وهى و نام الػطاف بخػٍط

وبسمها.. وانترب واهكخح باب  يخابت جلَ الٍلماث الـٌُاهُت غلى حؼسها فيبسا 

الٍىخ...لُسدل مىه جِؽ أػىز بػُىحن حمطاوجحن..و ناُ أحؼيذ ًا دلُكت الـٌُان 

جهٌُؼ قطوة ضاػها وػٍ جوطغىا  فيبحن بني ؤلاوؼان. .. وانترب مً الجشه اإلالهاه و بسا 

 ضن((((حمُػا و هحً سجىزا غلى الا 
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ًابىػه اإلاػخاز  ًان ًطي  فيًصهب  ئنبمجطز الصي ًاجُه نام غمطو مكعوغا مً  الىىم ..

ًان غلى وؿَ  فيشلَ الٌخاب اإلالػىن  فينطاه باالمؽ  الصياإلاـهس  جلَ الكُال اإلالػىهه..

شخم نس  ئلىًصهب  ئنهصا الىنذ البس  فيالجىىن مً هصا الحلم اإلاخٌطض و ؿػط اهه 

اضه ادحرا...  احل مػه الٍع

ًان غمطو ًجلؽ امام الـُر   في مبروىو بالكػل لم جمى زمان واضبػحن ػاغه حتى 

ًان مػه احس نطي الىحه البحطي  فيًما   لَ الٌخاب اإلالػىن...ش...و

ًاهه  فيشلَ الـُر ولًٌ ما وحسه  ئلىضاقوا للصهاب  ألامطبساًه  فيًان  هصا الٌخاب و

اكابخه بالطغب ..وداكه جلَ  التي))يُل جحيي الهخلى ((...جلَ الجمله يكط بحن...

ه والتى يخبذ بذٍ  التياللكحه اللكطاء اإلاهترئه  ًاهذ مللهه بخلَ اللكحه اإلاٌٍى

س غً حؼػىن غاما ..اًٍىن ًل جلَ الٌهىغ وجلَ الجشه  احوطوها  التيالُس مً ما ًٍع

مه نخل إلاجطز اجباع ًهىغ إلاجطز جٌبُو جلَ الخػالُم..؟ اًٍىهى نس اض  جٌبىا حٍط

ٌؼدـحر احس  ئنًله دسغه ؟ ال ٌػلم ولًٌ ًل ما ٌػلمه اهه ًجب  ألامطًاشبه..؟ اًٍىن 

 هصا اإلاجاُ.. فيللحن ذاإلاخ

******************************** 
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جهؼ غُىاى غلُه..قٍل مً ًخلل بالجً  ئنان الـُر هُئخه الػامه جشحر الطغب إلاجطز ً

ًان ًطجسي مالبؽ قوكاهه بلىضة مبالـ قيها و غلى ضاػه  البس وان جٍىن جلَ هُئخه..

لخحل ب ؼبحه ػىزاء اللىن غلى ؾحر الػازه و غلى مًان ًوه غمامه دوطاء اللىن ٍو

طؾم مً ػىه قٍان لوحهه جعاحمذ دٌىي الػمط حتى ظاحمذ دسًه و حبِىه..وغلى ا

ًاهه ًذترم ػىحن غمطى لُبحث غما ًسوض زادلَ.. اما غمطو  طة زانبا ًىظطهظ الَُ و

اؾلب اإلاىانل الا اهه لم ًط ػببا لخلَ  فيقٍان غلى الطؾم مً زباجه و شجاغخه 

طة  طة  التيالهـػٍط اهخابخه  التياهخابخه قجاه وهى ًجلؽ مؼ العجىظ هكؽ جلَ الهـػٍط

ًان ٌػلم  ونذ زدىله الكُال وحؼمطة امام جلَ جيخاب احسها  التيالهـػحرة  ئنالخعاهه..

حىاضى او اهه ادترنَ يما جذترم اهذ ؿػاع  ئلىاإلاٍان  فيهىاى حىُا  ئنقجاه هى 

 هىء..

ًان هصا هى السلُل الشاوى بىحىز حً  هصه الؿطقه اإلاػخمه  فيحؼاضغذ زناث نلبه و

ازه السناث بسون ػبب مكهىم مػىاه  غُيَُ مباؿطة وغلى  لىئهىاى حىُا ًىظط  ئنقٍع

ًان غمطو ٌـَ  بساًه اللهاء ولىال اهه حاء بىاء غلى  فيالـُر  فيمهطبه بؼٌُه حسا...

 هلُحه ازم كسًهه ومػطقخه الصخلُه بهصا الطحل..قلً ًاحى ابسا

به وهى ال ًعاُ ؿادلا ببلطة  ص الؿٍط ػماء  فياما العجىظ قٍان ًخمخم بخلَ الخػاٍو

الؿطقه وبجىاض كبي ًجلؽ جحذ انسامه واما بجىاض العجىظ حلؽ ضحل مً هُئخه 

واضاه جلَ  مبروىًبسوا اهه مً مػاضف الـُر حُث بسا الحسًث ؿاضحا ًل ش ي للـُر 
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ش ي ما ال  ئلىالخحسر بػلبُه  فياللكحه اإلالػىهه مً هصا الٌخاب ولًٌ بسا الـُر 

ًان هىاى مً ًمىػه مً  ئنالٌخاب زون  بهصا أدطي ًطاه الا هى و امؼَ مطة  ًكخحه و

ًلهى  ئنوهى ًهبى بُسًه غلى الٌخاب مً السادل مخمىُا  جىجط فيالىظط زادله نائال 

 ..أدطي هظطة مطة 

 هل قخحذ هصا الٌخاب ًله..؟ -

ه قهٍ قخحخه  .. مبروىال ًا ؿُر  - ضاًتها قهمذ مطغىبا  التيغلى جلَ اللكحه اإلاٌٍى

خَ اًاها التيقخحخه جلَ اللكحه  ئنواؾلهخه جماما يما حسر مػَ بمجطز   اٍض

هصا اإلااظم..؟ اهذ حؼحر بخلَ الٌالػم ويأهَ حؼحر مؼ  فيواهذ إلااشا وهػذ هكؼَ  -

سه... ًاولسي  نخلذ جلَ  التيهىاى حطاػا لهصا الٌخاب اإلالػىن..و كسًهخَ  ئنحٍط

ص..ًبسوا انها مً غمل ًبسوا اهه ًذم غبازه ؿٌُان واحواض احس  ألامطذ جلَ الخػاٍو

ص والػُاش باهلل نس جلِبَ  ص .. هى حػاٍو اهىاع الجً وال ازضي مً اؿاض غليها بخلَ الخػاٍو

 فيجطػم ضمىظا  ئنبالٌكط البحن ..ولؼىء حظها او مً نام بخلَ الٌهىغ و بسال مً 

طمىظ بىحى داًى و بسال مً احواض اججاه مػحن و جطجِب مػحن ادٌاث وضػمذ ال

الجً اإلاٌلىب ادٌاث و احوطث هىع مً الاضاض ي الؼكلُه البػُسه و ادٌط اهىاع 

ًهخل مػالجه وبسال مً حؼٌُط غلُه ػٌُط  ئنًمًٌ  الصيالجً و هى الحنى الاظضم و 

 هى غليها و انها حُاتها يما ادبرجنى..

 ولًٌ الٌخاب.. -
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دص ي اهذ .. هى لػىه ػخلِب الجمُؼ..اأدطي لٌخاب مطة باهلل غلَُ ال جصيط هصا ا -

 لِؽ هىاى مً حل الا بص ي واحسو قخحذ الباب لخلَ اإلاذلىناث ..جٍىن اهذ مً 

 ما هى ًا ػُسي.. -

 فيجٍىها اضبؼ ضحاُ و  ئنجصهب مػه غلى  ئنًل مً له غالنه بخلَ الىانػه غلَُ  -

ؾطقه  ئلىجمام الشاهُه غـطة مً ًىم الخاػؼ مً الـهط الهجطي الهازم غلَُ السدىُ 

ص..  مذسغها و ضػم جلَ الخػاٍو

 ..ولًٌ -

 لِؽ هىاى مً لًٌ ...الىنذ ،،،ًمط،،... واها،، اؿػط اهه ًطانبىا... -

ًاهه ًسقؼ ؿِئا ما ًهترب مىه ..ونل غم فيوبسا الـُر  ؼاضا و ه ضنبخه ًمُىا َو طو جلٍى

ػا اما العجىظ قكخح  الصيبػُسا هى والطحل  ًان بجىاض العجىظ و الٌكل دطج ػَط

البحث غً ككحاث مػُىه ويأهه ٌػلم وحىزها  فيو بسا  الٌخاب قجاه باحس ًسًه

ًاهه ًمىػه مً الهطاءه... ونتها إلاح غمطو ابيؼامه ما غلى  ح ؿِئا ما  ًان ًٍع وبُسه الادطي 

ً قهٍله جما ولًٌ بمجطز نطاء وحه العجىظ غىسما و حس ككحه  .............ؼٌٍط

 ػهٍ مُخا قجاه.. الصيو نؼ الٌخاب مً العجىظ 

انترب غمطو بكعع مً العجىظ واهػا ًسه غلى ضنبخه مخحؼؼا هبوه ولًٌ لم ًجس 

 هىاى اي ازط للحُاه.



 طقوس

 
23 

ًان ًخٌلؼ   ككحه.. ئلىووػٍ شهىله الخكذ هاحُه الٌخاب اإلالػىن لُجس الـُر 

 اكل مؼ الـٌُان ((()))الخى 

**** ********************** 
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ًان  لم ٌػس اإلاهسم غمطو إلاجزله في جلَ اللُلت بل نط ى ًىمه في ؾطقت قىسم اػخأحطها ، 

أمام غُيُه ..ألامط أكبح  مبروىمخىجط ألاغلاب داكت بػس أن ؿاهس مهخل الـُر 

هت جبػث غلى الهلؼ ..  مإيسا بٌٍط

 وضاء هصا الػالم ..الهاجل مً 

هت ؾاموت ، وإلنهاء اللػىت غلُه أن ًصحب  الهاجل حني مجهىُ جم اػخحواضه بٌٍط

 مػه زالزت مً الطحاُ ..وغلى ًل مً أجلل مباؿطة بالىانػت أن ًٍىن هىاى ..

ر محسز وونذ مػلىم ًجب أن ًٍىن قُه هىاى ..  هىاى جاٍض

 ألامىض ًلها جبػث غلى الجىىن ..

 ه في هصه ألاحسار اإلاطوغت ؟!إلااشا ظج بىكؼ

ىهي ألامط ، ولًٌ الـُر  ًان نس نهاه غً قػل ممازل  مبروىقٌط في أن ًحطم الٌخاب ٍو

ىه غلى نُس  ص جيـٍ بالحطم ..ودسام الٌخاب لً ًتًر نبل مىجه ، قبسادل الٌخاب حػاٍو

 الحُاة لحظت واحسة

 حاُو أن ًىام زون حسوي .
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ي جكٌحر مطهو ، يُل ػُهىؼ ؿهاب وأزم ودمحم زالر ػاغاث مطث غلُه وهى منهمَ ف

ضاؿس بالصهاب مػه ئلى الكُال ، ئن حمػهم في مٍان واحس أكػب مً أن ًخهلس هى 

 مىلب ضئِؽ الجمهىضٍت ..

ونطب الكجط بسأث أقٍاضه جدـىؾ ، وجدبذط ، وبسأ الىىم ٌسحبه ئلى مملٌخه ، وغىسما 

 ًاز ٌؼدؼلم له ، ػمؼ كىث تهـم الباب ..

سه جهبى غلى مؼسػه مً أػكل الكطاؾ ، ونبل أن ٌؼخػمله  اهخكى مً مٍاهه ٍو

ؿػط بلؼػت حاضنه في ضنبخه ، وؿػط بىغُه ًيسحب مىه ، لهس دسضوه ، ونبل أن 

 جظلم السهُا ، ؿاهس هإالء الطحاُ اإلادصححن بالؼىاز ًحٌُىن به ...

 جالؿذ الطؤٍت ..وأظلم اإلاٍان ..وقهس الىعي ..

 

************************* 
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.. 
ً
 غىسما أػدُهظ وحس هكؼه في مٍان ٌػطقه حُسا

ا في  ًاهذ ؾطقت هىم ؿاهُىاظ ..الوىء مؿلو واإلاٍان ، جىحره الـمىع ، وهى ًىام غاٍض

 نلب الؿطقت ..

ًان بجىاضه ، قٍان الطغب شاجه ..  أما ما 

الٌبِب الـطعي حشت ؿاهُىاظ اإلاـىهت ، والتي أكبحذ ممعنت بػس أن غبث بها مبوؼ 

ًان الطحاُ اإلادصححن بالؼىاز ًحٌُىن به مً ًل حاهب ، وأحسهم ًمؼَ  ..وحىله 

 بالٌخاب الهسًم ..

 ًان قمه مٌمما قلم ٌؼخٌؼ الىٌو ..

 ع ، وهى ًىظط لجشت ؿاهُىاظ بٌطف غُيُهع حجصيط حسًث حاضغ الكُال في 

 وفي غهله زاضث مئاث الدؼاؤالث ..

 اغازة ًهىغ ؤلاحُاء ؟!هل ػُهىم هىالء ألاوؾاز ب

ىن الخٌأ الصي ونػذ قُه ؿاهُىاظ أم ػُػُسون ألامط بٍل مؼالبه؟!  هل ػِخساًض

 ًان مسغُا هلابا ولكو الهلت ، وزقؼ زمنها حُاجه ؟! مبروى هل الـُر

صة ولًٌ الٌمامت مىػخه ..  حاُو أن ًحصضهم مً شلَ الخٌأ اإلاىحىز بالخػٍى
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التراهُم في أشهه ..ؿػط بوػل هائل في حؼسه ، وغىسما أًلهىا البذىض وزوث 

 قأػدؼلم لهصا الوػل ..وأدص ًخابؼ في كمذ ما ًحسر ..

الجمُؼ ًترهمىن بٍلماث مىؿمت ، ًهٌػها حامل الٌخاب بػسة حملت جحخىي غلى الٌكط 

ح والخصلل ..  اللٍط

 الطحاُ ًحٌُىن به غلى ؿٍل زائطة ..

 زمائهم حؿمط حؼسه وحؼس ؿاهُىاظ ..

 راهُم جخىاكل ..الت

اح ػادىت غىُكت أًاحذ بالطحاُ ، وبٍل ش يء في ؾطقت ؿاهُىاظ  زم قجأة هبذ ٍض

 ويأن ئغلاض نس ولس هىاى ..

زم اهٌلهذ سحب زداهُت غاجُت ، ومً نلب الؿطقت بسأ ًخجؼس ، بهطهُه وشًله 

خان وأنسامه التي حـبه أنسام اإلااغع ..  اإلاـهىم ووغُىاه السمٍى

ًان حؼسه ًخماوج في  هظط اإلاهسم غمطو  هحى الٍائً الـٌُاوي اإلاذُل بطغب ، والصي 

ًامال .. خم الخجؼس   نىة ، نبل أن جشبذ دالًاه ٍو

ومً حىاضه اهٌلهذ ؿههت مً قم ؿاهُىاظ والتي الخحمذ أحعاء حؼسها اإلاهٌػت في 

 ؿٍل مـىه نبل أن جهىُ بلىث ممتن :
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ُذ أهذ بىغسى ..لهس نسمذ قالـٌط لؼُسي ملَ الظالم ..لهس وقُذ بىغسي وو  -

طحُت ، وجحملذ ما قػله بي ضحالي حتى جخحطض ..آلان لخٌمل وغسى وجمىحني هكس ي ي

 الهىة التي ػأحٌم بها الػالم ..

هظط هحىها الٍائً الـٌُاوي ، نبل أن ًهىُ بلىث أػىز يئِب وبلػت غطبُت واضحت 

: 

ىنذ لِؼىز الـٌُان لهس أدٌأث باحواضي زون أن جحللي غلى أشوي ..لم ًحً ال -

 بػس ..لهس دالكتي اإلاُشام ومـِئتي ، وػخسقػحن الشمً ..

 ضقؼ ًسه ئلى أغلى زم هبٍ بها لِـو حؼسها هلكحن ، لخىظط هحىه في شهىُ ..

هىُ :  نبل أن ٌـحر للمهسم غمطو ٍو

ػٍُىن هصا هى ػُسيم الجسًس ..قلخخمىا مػه ًهىغ الخطحُت ، وبػس أن ٌػىز مً  -

 ألاولى ، ػأمىحٌم بػسها الهىة ..مىجخه 

 نالها زم جىجط حؼسه وجالش ى مً اإلاٍان ..

ل منهم ًحمل دىجطا مصحىشا ...  في ححن أحاي الطحاُ باإلاهسم غمل ًو

الجاهل غً حني ناجل ،ومىجه بخلَ  مبروىوبسادل ضأغ غمطو جطزز حسًث الـُر 

بت التي جمذ بالخأيُس غلى ًس دازم الٌخاب ب هت الؿٍط ػس أن زوؼه الهامي بجهله، الٌٍط
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ـائها التي ولًٌ اللىضة التي الخلهذ بػهله ، كىضة ؿاهُىاظ اإلاهُسة واإلاـىهت وأح

 ضػمذ غلى هُئت وضزة

 

 

 .. النهاًه.. 
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