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 افتح

  طعادت حظّ ًِت٘  :قصٞ

تشمجٞ: د. أخرت عامل  
  

akhterjnu@gmail.com Email: 

اُطوق اهقطاس ارتاص ًّ حمطٞ أًشتظش يف اهظاعٞ اهجاُٚٞ بعذ اهعٔش، ٗٗصى إىل 

 ٗأصٚب ،صاهعذٙذ ًّ األػداحمطٞ ًػى ب٘سا بعذ مثاُٛ طاعات، ٗيف اهطشٙق قتى 

 بأغ بٕ اهطشٙق. ، ٗضى عذد الظشٗح عذد كبري

اطتٚقغ طشاج اهذّٙ بأسض املدٌٚات اهباسدٝ حٚح  ،اصباًحاهظاعٞ اهعاػشٝ  يف

 كى ادت٘اُب. ٗقعت عِٚاٖ عوٟ أطفاي ٗدجح 

 فٔ٘ أطاي اهِعش إىلف إدساكٕ ضُعُعًشا إىل ٓزا املِعش املشٓب، تِ٘ٓت ق٠٘ فٌٕٔ ٗ

ال ٙظتطٚع طشاج ٗكاْ أسدا١ املدٌٚات، طادت ْ اهف٘ضٟ ًع أ ،اهظٌا١ اهػا٢ٌٞ

أْ ٙظٌع ػ٣ٚا ًّ ٓزا اهؼػب اهلا٢ى كأْ أرُٕٚ ًػوقتاْ، إرا اهشدى اهعذ٘ص اهذّٙ 

ٗهلِٕ يف اه٘اقع، فقذ ٗعٕٚ  ،كاْ ٙشاٖ أحذ تٍ٘ٓ إُٔ غاسق يف فلشٖ اهعٌٚق

 اهفطا١ كاًاًل.  كأْ ٗد٘دٖ ٙعوق يف بت ح٘اطٕ باهؼوى ٚٗص٘ابٕ ٗأص

تٕ عباهؼٌع فأٙقاهظٌا١ اهػا٢ٌٞ بال قصذ ُاظًشا إىل  اصطذًت عْٚ٘ طشاج اهذّٙ

أػعٞ اهؼٌع عِذًا تظشبت إىل دظٌٕ ٗاُتقوت إىل أحؼا٢ٕ. ٗقذ بذأت متش يف رِٕٓ 

ص٘س اهظوب ٗاهِٔب ٗاذتشٙق ٗاهف٘ضٟ ٗاحملطات ٗاهشصاصات ٗاهوٚاهٛ ٗطلِٚٞ. 

 ح٘هٕ. سٝفذأٝ قاَ طشاج اهذّٙ بذأ ٙتقصٟ ادتجح املِج٘

ٗاطتٌش ِٙادٜ أسدا١ املدٌٚات "ٙا طلِٚٞ آٖ طلِٚٞ ثالخ طاعات كاًوٞ. ٗهلِٕ 

مل ٙعجش عوٚٔا ٗمل جيذ أٜ خرب عِٔا، ٗكاْ اُذهع اهظوب ٗاهِٔب كى ادت٘اُب. هقذ 

تعشض ادتٌٚع هف٘ضٟ غري ًت٘قعٞ حٚح كاْ اهبعض ٙبخح عّ أبٕٚ ٗاآلخش عّ 
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ِتٕ. دوع طشاج اهذّٙ يف ُاحٚٞ بعذ أْ تعب، إًٔ، ٗٙفتقذ أحذ عّ صٗدتٕ ٗآخش عّ اب

ٗبذأ ٙفّلش ضاغًطا عوٟ راكشتٕ عّ طلِٚٞ اهيت ًتٟ ٗأّٙ اُفصوت عِٕ؟ أتعبٕ 

اهيت اُفوق بطِٔا  اهفلش اهعٌٚق إىل أْ جتٌذ تفلريٖ عوٟ دجٞ صٗدتٕ املٌضقٞ

 ٗخشدت ًعذتٔا.

ّ أّٙ طلِٚٞ أُفاطٔا األخريٝ أًاَ عٚين طشاج اهذّٙ ٗهل تهفعًاتت أَ طلِٚٞ ٗ

طشاج اهذّٙ ٗآشب ًع طلِٚٞ  اهيت ٌٓظت يف أرُٕٚ بأُفاطٔا املتقطعٞ "اتشكين ٙا

 ."ًّ ِٓا بلى طشعٞ

1ٗطقط مخاس
، ت٘قف أب٘ٓا ًّ رهم امللاًْع أبٚٔا  تٓشبطلِٚٞ ِٓا عِذًا  

قا٢وٞ "بابا اتشكٕ" ٗهلّ اهتقطٕ. أهقٟ ُعشًٝ عوٟ دٚبٕ  الهتقاط ارتٌاس إر صشخت

غاسًقا يف فلشٖ ف٘دذٖ ًِفتًخا فأدخى ٙذٖ يف ادتٚب ٗأخشج قطعٞ ًّ اهج٘ب فذأٝ 

 طلِٚٞ. ٗهلّ أّٙ كاُت طلِٚٞ؟ (Dupatta)تزكش أُٔا دٗباتا 

طشاج اهذّٙ عوٟ رِٕٓ املتعب ٗهلِٕ مل ٙصى إىل أٜ ُتٚذٞ. ٓى كاُت  ضػطهقذ 

ٕ إىل احملطٞ؟ ٓى كاُت ساكبٞ عوٟ اهؼاحِٞ؟ ٓى كاْ املدتوظْ٘ ٗقطاع سافقت

اهطشٙق ت٘غو٘ا يف اهذاخى ٗرٓب٘ا بٔا عِذًا كاُت اهؼاحِٞ ٗاقفٞ يف اهؼاسع ٗٓ٘ 

 ؟ ٗٓى... ٓى ... ٓى ...عوٕٚ أغٌٛ

ال تذٗس يف سأطٕ إال األط٣وٞ ٗمل تلّ هذٕٙ األد٘بٞ. إُٕ حيتاج إىل اهؼفقٞ ٗاهشمحٞ 

ِاغ كؤٍ ح٘هٕ حيتادْ٘ إىل ُفع اهؼفقٞ. هقذ أساد طشاج اهذّٙ اهبلا١ ٗهلّ اه

 ت ٗتالػت.ٖ، ٗرهم ألْ اهذً٘ع دّفإٙا ٗمل تعاُٗا عوٕٚ ٗهلّ عِٕٚٚ مل ت٘افقا

اهشداي اهزّٙ كاُ٘ا  هقٛ ،أفاق ًّ غف٘تٕٗ ٗعِذًا ًطت طتٞ أٙاَ عوٟ ٓزا اه٘ضع

دعا هلٍ . أطوخٍٞٔ ػاحِٞ ٗػباب هذٙأٗ تظعٞ ٕ. ٗكاْ مثاُٚٞ ٙظتعذْٗ ملظاعذت

ٗٗصف هلٍ ًالًح طلِٚٞ ٗطٌٚآا "هْ٘ بؼشتٔا أبٚض  كجريا دعا١ طشاج اهذّٙ اهلل

ًّ عٌشٓا رات اهعِٚني اهِاعظتني  ٝأًٔا، يف اهظابعٞ عؼشتؼبٕ ٗٓٛ مجٚوٞ دًذا 

ٗرات اهؼعش اهط٘ٙى األط٘د ٗػاًٞ مسِٚٞ عوٟ خذٓا األميّ ــــــــ ٓٛ ابِيت اه٘حٚذٝ، 

 إهٚلٍ اعج٘ا عِٔا ٗد٣ٚ٘ا بٔا ٗاهلل ٙعِٚلٍ. أت٘طى
                                                           

 .سدا١ صػري تػطٛ بٕ املشأٝ سأطٔا ٗصذسٓا يف ػبٕ اهقاسٝ اهلِذٙٞ 1
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طلِٚٞ حٚٞ  املتط٘عْ٘ بلى محاغ قا٢وني إرا كاُتاهذّٙ  طشاَجٗطٌأْ 

يف بطعٞ أٙاَ. ٍٗٓ بذأٗا ٙبزهْ٘ دٔ٘دٍٓ يف اهبخح عِٔا حتٟ  فظتذذٓا عِذن

. طفاي ٗاهِظا١ ٗاهشدايكجرًيا ًّ األ ًؼاق اهظفش إىل أًشتظش حٚح أُقزٗاحتٌو٘ا 

 طت عؼشٝ أٙاَ ٗمل ٙعجشٗا عوٟ طلِٚٞ.ٗقذ ً

ُات يف ًذِٙٞ أًشتظش عوٟ ٘عرات َٙ٘، كاْ ٓؤال١ املتط٘عْ٘ ٙقًْ٘٘ بت٘صٙع امل

احملتادني ٗإغاثتٍٔ يف اذتاالت اهطاس٢ٞ ُٗقؤٍ إىل املشاكض اهطبٚٞ بؼاحِتٍٔ 

ارتاصٞ إر سأٗا فتاٝ يف اهؼاسع بذأت تٔشب عِذًا مسعت ص٘ت اهؼاحِٞ، فأٗقف٘ا 

تٍٔ ٗبذأٗا ٙطاسدُٗٔا حتٟ قبط٘ا عوٚٔا يف حقى، ٗدذٗٓا أمجى ًّ املالًح ػاحِ

اهيت ٗصفٔا بٔا أب٘ٓا، ٗكاُت عوٟ خذٓا األميّ ػاًٞ مسِٚٞ، ُاد٠ ٗاحذ ًٍِٔ "ال 

ًّ قبى ٗبٔتت ٗبقٚت  ًساصفشااختايف" ٓى امسم طلِٚٞ؟ أصبح هُ٘ٔا أكجش 

اطٌأُت ٗتٔذأت ٗرٓب دعو٘ا ٙ٘اطُ٘ٔا حتٟ  ادتٌٚعذٓؼٞ ٗمل جتب. ٗهلّ ًِ

 خ٘فٔا فاعرتفت بأُٔا ٓٛ طلِٚٞ ابِٞ طشاج اهذّٙ.

قذ باهؼ املتط٘عْ٘ يف ً٘اطاٝ طلِٚٞ، أطعٌ٘ٓا األطعٌٞ ٗأعط٘ٓا اذتوٚب هوؼشب 

ٗأقعذٗٓا يف ػاحِتٍٔ ٗأهبظٔا ٗاحذ ًٍِٔ ًعطفٕ ألُٔا تتطاٙق ٗتؼعش بعذَ االستٚاح 

 ظاعذٙٔا.بذْٗ مخاس ٗتلشس حماٗهتٔا يف تػطٚٞ ثذٙٚٔا ب

مل جيذ طشاج اهذّٙ أٜ خرب عّ طلِٚٞ ٗكاْ ٍٙٔٚ خمٌٚا إىل ًٗطت عذٝ أٙاَ 

خمٍٚ ًٗلتبا إىل ًلتب ط٘ي اهِٔاس ٗهلِٕ فؼى يف اهعج٘س عوٟ ابِتٕ. إُٕ دتأ إىل 

اهلل ٗدعاٖ إىل آخش اهوٚى هِذاح املتط٘عني اهزّٙ أكذٖٗ أْ ٙبخج٘ا عِٕ إرا كاُت 

 طلِٚٞ عوٟ قٚذ اذتٚاٝ.

َ، سأ٠ طشاج اهذّٙ ٓؤال١ املتط٘عني قشب املدٌٚات داهظني عوٟ ػاحِتٍٔ، رات ٙ٘

هقذ أطشع طشاج اهذّٙ إهٍٚٔ ٗاهؼاحِٞ كادت تِطوق فظأهلٍ "ٙا بين ٓى عجشمت عوٟ 

طلِٚٞ" قاي كؤٍ هٕ بص٘ت ٗاحذ "طتلؼف طتلؼف" ٗاُطوقت اهؼاحِٞ. أعاد 

 ذس ًا.دعا١ٖ املت٘اصى هِذاح املتط٘عني ٗػعش بتدفٚف قوبٕ بق

يف املظا١، كاْ طشاج اهذّٙ داهًظا قشب خمٌٕٚ إر حذخ حادخ بقشبٕ حٚح كاْ 

أسبعٞ سداي حيٌوْ٘ ػ٣ًٚا، إُٕ طأي عّ ران فأخربٖ بعطٍٔ أٍُٔ قذ أت٘ا بفتاٝ فاقذٝ 
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 .ٞ فبذأ طشاج اهذّٙ ٙتابعٍٔاه٘عٛ ٗاهيت كاُت ًطشٗحٞ قشب اهظلم اذتذٙذٙ

قذ جتٌذ طشاج اهذّٙ إىل ٗقت ط٘ٙى خاسج ملظتؼفٟ. هٗطّوٍ اهِاغ اهفتاٝ إىل ا

سٗٙذا، مل ٙلّ أحذ يف اهػشفٞ إال ُقاهٞ  ، ٗملا اطتذٌع ح٘اطٕ دخى فٕٚاملظتؼفٟ

عوٚٔا دجٞ ٗكاْ طشاج اهذّٙ خيط٘ خط٘ٝ ػاقٞ إىل اهِقاهٞ، فذأٝ اطت٘عبت 

را" ٗصشخ "طلِٚٞ" ـــــــــ "ًااًٞ الًعٞ عوٟ ٗدٕ ادتجٞ األصفش األض٘ا١ اهػشفٞ فشأ٠ ػ

 طأهٕ اهطبٚب يف اهػشفٞ اهيت أضا١ اهِ٘س فٚٔا.

ٗاهتفت اهطبٚب إىل ادتجٞ املوقاٝ عوٟ اهِقاهٞ ٗفخص ُبطٔا ُٗعش إىل طشاج اهذّٙ 

 ٗقاي هٕ "افتح اهؼبان".

إىل األطفى،  سباط طشٗاهلا )اهؼاه٘اس( ٗأصاحتٕدظذ طلِٚٞ ٗٓٛ فتخت  ٗقذ استعؽ

 يت حٚٞ". صشخ طشاج اهذّٙ صشخٞ "ٓٛ حٚٞ ..... ابِ

 ٗاهطبٚب غشق يف اهعشق ًّ اهشأغ إىل اهقذَ.

 




