
حي  حسل ألاغساز في مجمىغت الشاغط ضازق الطٍط

 )للىكذ هظ ًحمُه(*

 ز. غِس ى ػلمان زضوَش

للس وهبه الكالم ضمخا، فىهب الىظ وكخا، وكمً ًبحث بين ضماز اهسثاضه غً حصوة     

احتراق، وبين أوحاض شاكطجه وأوحاغها املترفت بالهىاحؽ وألادُلت والخطىضاث وألاحالم في 

حي ولُمت مىظىضه إلابساعي في كطائس هاظفت، أظاحذ الىلاب  ع وكامؼ، أوحغالم مخغير  الطٍط

غً الىحل الصي أوحؼ كلبه، وهى لم ًعل في هاحؼه الطفىلي، ٌؼكً دُمخه بػُسا غً 

الخىاء واملجالسة الطػبت، وفي طلؽ مً الػخمت الطاضدت وبسم لم ًعل ًسفؼ دطا 

في زوادل جلك الصاث التي جطسث بطوحها الىحسان إلى حػمُم املشهسًت إلابساغُت، و

حي بيبل الشاغط ًالمؽ بػىاطفه الحاضة الىبُلت  الىثابت الهازئت املدؼامُت أكبل الطٍط

هىاحؽ الىفؽ وهي مهسزة في كُىىهتها وبلبح حشىهاتها املمخسة مىص الططدت ألاولى؛ 

خه جىاضال اػطىضٍا جطاثُا. للس حاوضه ضمخه، فامخس ضىجه  ر لُػطي حاهٍع في أغماق الخأٍض

حامال ػلت مً ثماض الكالم آللهت الشػط؛ فىهبخه فُػا مً هىض اللساػت وسحط الحطف، 

حي ًحفع فططة الاوؼان لُلسم كطباهه  وبأزاء اػطىضي ضبط الحاغط باملاض ي ضاح الطٍط

وحاول أن ًخحطض مً مىجه حُىما 6ألاظلي كنهط زم ال ًجف /حتى ًخىغأ كل الشهساء/ ص 

بػثه، وكخب غلى شاهسة كبره: / هصا الصي مىح الطبُػت هلشه/ هىض مً  دلم أػباب

ت/ فمض ى ًسون هلشه/.ص   52الىذل املػمس بالسماء/ دىلخه حشطحت اللطاضاث الحػاٍض

وشػط باملىث  25ولس الشاغط مً حسًس بػس أن ػلط /مػطحا بسم جفجط بالططاخ/ص    

/ ألاغطاب / والخطزل/ وامللابط/ فكاهذ لكىه لم ًمذ، فلس وحس بالحلت فسحت للىاحين مً 

الحلت في جطىضاجه هي البسء، وظل هللا غلى ألاضع، وهي ألام واملئصهت والنهط... للس كاهذ 

الحلت مذخلطت بىعي الشاغط وشائلخه الجمالُت، فىهبها مً الشػط ما اكخمل مػه امللمح 

أضىاث إلاهفجاضاث : /  الجمالي لخلك املسًىت وهي جىام مطمئىت، لدؼدُلظ مصغىضة غلى

كاهذ الحلت بسءا / كاهذ مئصهت / جدشكل مً أظهاض البرجلال ومً دبز ألاًخام/ وما هثرجه 

 .7اللىابل مً ملح العهطاء/ ص 

الحلت غىس الشاغط مسًىت الحلم الكبير، والطهاضة املمخسة مىص ألاظل، وهي غىسه كما هي     

ً ضبلت الطزي ومً اػدباحت املشاغط الىبُلت، )حُكىض( غىس الؼُاب، فالحلم باالوػخاق م

ً. وكما جالكحذ ضؤٍخه مطة بالؼُاب هطاه في كطُسة )ػُسة  وحس بين ضؤٍتي الشاغٍط

ػّس أوالزه في  املشُت( ًدىفؽ بىفؽ محمىز زضوَش ـ زون أن ًللسه ـ فِؼمي الخبز بالزا. َو

حصو حصوه في الىظط إلى اللػُت التي ًخبىاها.  ي هصه املجمىغت جطىٍط ف )هظ ألاب( ٍو



ط، وللخجطبت التي جحفع املبسع غلى اػدشطاف حسوز إبساغه، وفيها كصلك،  للىاكؼ املٍط

الخىق إلى الغُاب في مجهل ًىأي غً الػىف، وهبرة جذخلط فيها مسضكاث الحىاغ وجخالش ى 

ألاظمىت؛ لخػىز غشخاض بػس كل مىث محملت بالخبز ، كإًلاع أدػط لخغؼل حؼس جمىظ 

حي في هصه املجمىغت بين املط ػىن غىس مُاه الجىىب... )كطُسة غطب ملخى(. وحس الطٍط

أػاطير الػالم وأزًاهه وثلافاجه، ووحس بين الػطاكُين ومصاهبهم، وحاول أن ًذلم إوؼاها 

غاملا حسًسا وأن ًفضح ما ًلف غائلا أمام اللُم  ًيص ئجخمثل فُه كل كُم الخير، وأن 

لُه كىل بىزلير وهى ًذاطب املسًىت )) للس أغطُخجي وحلك، وأها الىبُلت، وهى ما ًىطبم غ

ضىػذ مىه شهبا(( لصلك وحس بين الثىاًا امللخىٍت لكل غُىب الىاكؼ ضىضة مشطكت جيؼطب 

 بذفاء مً احل أن جخكؼط أحىحت الظالم.

وبفُؼ مً الخىاضاث كان املاض ي والحاغط فيها هلطت للبسء والاهتهاء / ال حؼلجي ماء    

/ماظال ابً الخطاب       . أو 68لؼىاز فإهجي / وهىا كس اػخيشلذ أبذطة الطضاص/ ص ا

. وغلى وفم مجمىغت مً امللاضباث إلابساغُت، جخفخم 6ًلىل/ أكػاها ابً أبي طالب/ص 

ت وهحً محملىن بطؤي مخػسزة  الطؤٍا غً مالمح فُاغت لخىللىا في جذىم مجمىغخه الشػٍط

بالخشىع، وملُكت جمص ي الهىٍىا، فإشا كشفذ غً ػاكيها غجى الىىاظع ، فثمت وحه جفطز 

م(. وحؼكً ألاهثى إًلاع الطؤٍت املػببت  الشاغط )الىبي( بػشلها )كطُسة الخػطاء والغٍط

حؼسا ممخسا غبر هطىص املجمىغت داضج حسوز الجؼس الجيس ي. والشاغط مبحط في 

مىث أدطي مً أحل ال ىالزة، فإشا هي الحلت وػُسة طىفاهه الصي ًىلس مً املىث جاضة، ٍو

م، وألام التي وظغذ أبىاءها في الجهاث ألاضبؼ وباجذ جيخظط  املشِئت، وآػُا، وغشخاض، ومٍط

/ مللُكت جمص ي الهىٍىا     كسومهم، وهي امللُكت التي أػطحذ لها كىافي ألاهاشُس الحبِؼت: 

ًت لىنها جىفؽ ألاظهاض غطط فىق أمىاه العمان/ جخألم ألاوغام في دطىاتها/ جخلىن ألاضع الىس

 .77بهائها/ أػطحذ كافُت ألاهاشُس الحبِؼت/.ص 

ودخاما فإهجي أضي في هصه املجمىغت ججطبت مخػسزة الطؤي، جخلاشفها مػطُاث الىاكؼ    

الصي ضىؼ مالمحها، فمؼ الُأغ أمل ومؼ الحعن فطح، ومؼ املىث حُاة. وهي ججطبت وكفذ 

ضؤٍت الجمُؼ فلسض لها أن جكىن داضت غامت، ججطبت لكل بىحه ما ًطُح باإلوؼان، وجبيذ 

الكازحين الصًً بصضهم آباؤهم في دػم هصا الىحىز الفظ، وحاولىا أن ًذللىا غاملا كائما 

غلى الحب والبصل. إنها لِؼذ ججطبت شاغط حاول الىاكؼ أن ًلهطه فلهط الىاكؼ غلى 

 اغط ملؼاجه الخاضت.ضػُسي الػمل والفكط؛ إنها ججطبت حُاة، وغؼ فيها الش

 


