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ٔ ايبٝت ٚئ أحتسى َٔ ٖٓا. ضأضرتخٞ ٚآخر قًٝٛي١ ثِ ضأدًظ يف ٖرٙ ايبكع١ َ

ا. ضتهٕٛ ٚبعدٖا أعٛد يًبكع١ ْفطٗا ٚأْاّ زتدًد ،أصخٛ ٚأمتػ٢ يف أزدا٤ ايبٝت

ٖرٙ فطخيت. ْعِ فطخيت يف ايتخسز َٚتطعٞ َٔ اذتس١ٜ، فاذتُد هلل أْا بٝتٛتٞ ٚال 

 بهج ر فٗٛ ا ع٢ً اإلطالم. ٚٚيدٟ حاي٘ أفضٌ َينأغعس بايهُد ٚال أٚاد٘ نبًت

ا بايهاد خيسج يًتٓصٙ، ٜٚسفض أٟ ْػاطات بٝت١ٝ ألْ٘ ببطاط١ َدَٔ إْرتْت ٚأحٝاًْ

ا َا نإ ٜسافكٓا يف ْ٘ ْادًزُا خيسج َٔ غسفت٘ أٚ إفٗٛ قًّ ،أفالّ أدٓب١ٝ. عدا ذيو

زحالتٓا ايعا١ًٝ٥ ٚاييت ناْت أضبٛع١ٝ قبٌ ادتا٥خ١. ٚنُٓت أضطس قبٌ نٌ ْص١ٖ 

ف٘ أٚ ُأَجٌ ايػضب عًٝ٘، ٚأظٌ أعاتب٘ َٚٔ ثِ أنٌٝ ي٘ د بكطع َصسٚإٔ أٍٖد

ا. ٖٚٛ َٔ فسط ايتعٛد ع٢ً ذيو نإ ٜتًُص رٖا َطًًكبتٗدٜدات أخس٣ ٚا١ٖٝ ال أّْف

 .ا إٔ نٌ ٚعٝد ٜصدز عين إمنا ٖٛ عبٌح ٚغ ر َكصٛدَين ٜٚعًِ َطبًك

ذتعس ا ٚمل ٜعد ا. فًِ تعد تسغب يف ارتسٚج أبًدبُٝٓا شٚديت فٗٞ أفضًٓا حااًل

ًَ ا؛ فكد أعذبتٗا فهس٠ يصّٚ ايبٝت ٚايعٌُ اإليهرتْٚٞ ٜضاٜكٗا. بٌ بايعهظ متا

َٔ قطع َطافات َصدمح١ ملسنص ايعٌُ ٚتهبد صسف ايبرتٍٚ ايرٟ ازتفع  َٓ٘ بداًل

ا بطبب ايهطاد االقتصادٟ. نُا أْٗا تآيفت َع زٚتٝٓٗا ايَٝٛٞ ٚخًكت ضعسٙ َؤخًس

ّٚ ايرٟ ٗس َٔ اذتعس تعسفت ع٢ً تطبٝل ايصُّ. فبعد عد٠ أغددٜد٠ً يٓفطٗا َتع١ً

ٍِ بايطاعات ناٌَ عا٥ًتٗا ٚأخٛاتٗا املػرتبات يف ايدٍٚ األخس٣ ٚايتخدخ  جيعًٗا تً

                                                         
 ْا٥ب١ ز٥ٝظ ادتُع١ٝ ايعُا١ْٝ يًهتاب ٚز٥ٝط١ زتًظ إغساقات ثكاف١ٝ، ٖٞ  .ضًط١ٓ عُإَٔ  ناتب١ ٚقاص١

 زٚشٜػٝاٚ، ّ(6102) هلا عد٠ إصدازات ٚزتُٛعات قصص١ٝ: األمحسٚ .ٚاألدبا٤ فسع ستافع١ ظفاز

هْٛٛ أٜاّ َٔ َٚ، ّ(6102) َٛاج زٜطٛتٚأ، ّ(6102)حا٥ط ممٛج ٚ، (6102ّ)خسفذت ٚ، ّ(6102)

 نتب اماع١ٝ عسب١ٝ غازنت يف. ٚهلا عد٠ قصص َٓػٛز٠ يألطفاٍ ٚايٓاغ١٦. إْٗا (6166ّ)ٚنٛزْٚا 

  6160ّ فاشت باملسنص األٍٚ يف دا٥ص٠ زاغد بٔ محٝد يًجكاف١ ٚايعًّٛ يف زتاٍ ايكص١ ايكص ر٠ يعاّ عدٜد٠.

 .82ايدٚز٠ 

 قصريةقصة 
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يهرت١ْٝٚ ارتاص١. ٚنإ ٜتٓا٢ٖ يٞ َٔ ايبعٝد: قٗك١ٗ اإل إيٝٗٔ يف غسفتٗٔ

٤ ضخهاتٗا، صد٣ تعًٝكاتٗا ٚأحادٜجٗا ايتفص١ًٝٝ امل١ًُ. فٗٔ ٜتخدثٔ عٔ نٌ غٞ

ٚال ٜبكني ع٢ً ذنس غ٤ٞ. فكد مسعت حٛازٖٔ عٔ ايطبذ ٚايهتب اإليهرت١ْٝٚ 

١ْ، ٜٚعسدٔ ز فال١ْ ٚاإلغاعات املطًك١ عٔ عاّلاملٓتػس٠ يف زتُٛعات ايٛاتطاب ٚأَٛ

ع٢ً َطأي١ ايصجيات ايسخٝص١ يف ظٌ نٛزْٚا. حٝح مل تعد ٖٓاى دعٛات أعساع 

ٛفٝٗات طعاّ فاخس٠؛ فكد أصبخت باٖع١ ايجُٔ ٚال حذص قاعات َهًف١ أٚ حتض ر ب

ضٝل َٔ أفساد األضس املٓاضبات ايطعٝد٠ ٚاذتص١ٜٓ ع٢ً حد ضٛا٤ نًٗا يف ْطام 

عدا حاالت ايطالم اييت تسادعت ٚغدت َععِ ايٓطا٤ حٛاٌَ. فٗٔ  املكسب١ فخطب،

َٔ خالٍ األحادٜح اييت تًتكطٗا أذْاٟ؛ نٔ ٜػعسٕ بايسأف١ ع٢ً ايعسٚضني ايًرٜٔ ال 

ايطفس ٚقضا٤ غٗس عطٌ ضعٝد ٚيف َهإ بعٝد. ٚيف ايٛقت ْفط٘ ٜػعسٕ ميهُٓٗا 

باالَتٓإ يك١ً تسانِ دٜٕٛ ايصٚاج ع٢ً ايعسٜظ بعد اْتٗا٤ َسامس٘. نٔ ٜتخدثٔ عٔ 

 .إجيابٝات نٛزْٚا املفٝد٠ ٚضًبٝات٘ احملبط١

ا يف تهٜٛٔ صداقات َطتُس٠ بُٝٓا أْا مل أحغ بإخ٠ٛ أٚ أخٛات، ٚأخفكت َساًز

أٚ االحتفاظ مبعازف َكسبني؛ إذ ميهٓين يف حاالت نٗرٙ إٔ أقضٞ َعِٗ  َٚطتكس٠

ٚال أصتح يف فتح حٛاز َػٛم  ا ٜطٌ ع٢ً َٛاضٝع عد٠. طاملا نٓت خذٛاًلا عًُٝكحٛاًز

ٍُ ا يف عٔ ادتُٛع َٚٓصًٜٚ ك١. فكد نٓت َٓعصاًلأٚ ضسد قص١ َاتع١ أٚ إيكا٤ ن١ًُ َٓ

ا ا ٚداًدَٚٓذًص  ايهالّ. نٓت غػٛاًلا يفا يف ايتصسف، َٛدًصايتذُعات ٚشتتصًس

ا. ٚال أَتًو َٔ عامل ارتٝاٍ إال غسف١ نب ر٠ اذتذِ جباْب غذس٠ ضد١ُ يف دًد

فٓا٤ بٝت ادت رإ املالصل يبٝتٓا؛ َٚٓٗا نٓت أختٌٝ ادت١ٓ ٚأترٚم مثازٖا ٚأَسز ٜدٟ 

إ يف ْٗسٖا. َٚا فتأت عصاف ر ١ًَْٛ تسفسف حٛهلا ٚتصقصم طٛاٍ ايٓٗاز فٛم أغص

ا ٜعرب َٓ٘ ايض٤ٛ إىل قًيب، ٚيف ايفذس تصبح َٓبٗٞ تًو ايػذس٠ ٚختًل يٞ دطًس

ًٗ ًُٚتٛقعين يف َٛعد ايصال٠، ٚاآلٕ أَطت يٞ َٓب ا ٜرنسْٞ بعدّ َكدزتٞ ع٢ً ا دا٥

 .َػادز٠ ايبٝت

تضدُت حاالت املصابني بف رٚع نٛزْٚا؛ خاص١ً بعد تٛافد ايطٝاح. َِٚٓٗ َٔ تٛيف 

غِ ايرتْد ايرٟ ُْػس ٚمت اإلصساز عًٝ٘ َٔ قبٌ ايػعب ٖٚٛ: "غًل دسا٤ تًو اإلصاب١ ز
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َٓافر احملافع١"، ٚيهٔ ايصٚاز تٛافدٚا بادتٝاح يف َٛضِ ارتسٜف املاطس بعد جتاٌٖ 

ا حتت َط٢ُ "عصفٛز ًزاا ٚتهسايرتْد َٔ ادتٗات املع١ٝٓ. ٚنٓت ُأعٝد ايتػسٜد َساًز

ا ٚاْطًًُت عٔ ذات ّٜٛ ضكت ذزًعٜػسد بصُت". فًِ أدسؤ ع٢ً ايهػف عٔ ٖٜٛيت. ٚ

ْفطٞ فتطاقط غعسٟ ْٚبتت يٞ أدٓخ١ َهإ أطسايف بُٝٓا حتٍٛ فُٞ إىل َٓكاز 

بستكايٞ ايًٕٛ، ٚاْهُػت ضاقاٟ إىل أزدٌ ضت١ًٝ، ٚبسش َٔ أضفٌ ظٗسٟ ذٌٜ زَادٟ 

ًٝ ا. ٚبدأت أغٍسد ايًٕٛ ٚانتطٞ ضا٥س دطدٟ بايسٜؼ. فطست َٔ ايػسف١ ٚحًكت عاي

ٍٍ ع٢ً زأع ايػذس٠، بدت ايطُا٤ زحب١ ٚاملد٣ يف غا١ٜ االتطاع، ٚأشقصم بصٛت  عا

 .ٚعٓدَا اقرتبت َٔ ايطسب ايطا٥س قسبٞ ٚددتين بِٝٓٗ أْتُٞ هلِ ٚغبٝ٘ بِٗ

 




