
 وال مليم !!

احملبْب٘ ، فتنتلٞ الهياٜظ بالطتْز ّالهطاّٖ ّشجاجات  هحنْ نئطتَ هال ْٓجد مً ٓفْم األقباط يف ضخاَٜ
ً األنميت ّادحدٓد ّالوْ  ّالبطاط مثّٓدفع الياع عً طٔب خاطس  ،الصٓت ّاألبازنُ ، ّأنٔاع الفخه ّالبخْز

بهتاب٘ اضه املتربع  ًاأٌ أخرتعت بعض األمانً تكلٔد دبع، ننا ٓتربع نجريٌّ بصياع٘ الدنو للنصلني ، خاص٘ 
مػػْل٘ بالهاىافاِ ّحمطاٗ  ًالكدٓطني ّالػَداٛ ، صْزلّتصدحه اهلٔانل بصْز غري متكي٘ . الدن٘  ظَسعلٙ 

بالكصب ّالرتتس ّاخلسش ّالكؤف٘ ّخسج اليجف ّالطاتاٌ ّاللنبات امللْى٘ لصّو التفازٓح ! ّٓدفع الياع لٔػرتّا 
 ّأبازٓل ! ّقيادٓل ، ّقلطًا ّمصابٔح ، ّدنهًا فًاجن

ّلطت أدزٖ نٔف ٓعرتض بعض املتأثسًٓ باإلجتاٍات الػسٓب٘ علٙ نئطتيا الرًٓ ٓوالبٌْ بتخْٓل ٍرِ 
تكَٔه غس الصمً .. إٌ ٍرِ  ّمسانص حسفٔ٘ لتعلٔه أّالدىا ّبياتيا حسفًاأالتربعات إىل إىػاٛ ىْاد ثكافٔ٘ زٓاضٔ٘ ، 

ّاألعجب مً ذلو ، مً ٓولبٌْ تْضٔع مهتبات الهياٜظ لتػنل  ادٓ٘ ال حمل هلا بني أبياٛ امللهْت !املخاّف امل
! أٓسٓدٌّ أٌ متتلٞ عكْل أّالدىا بَرا  يف التازٓخ ّاإلقتصاد ّالعلْو ّمْضْعات بلػ٘ الفسجن٘ .. عجبًا نتبًا

 ّاألّىل بَه أٌ ٓدزضْا علْو نئطتَه احملبْب٘ !
حدٚ الهياٜظ ، ّإذ بَسىٕ ميعسٍا تطاٛلت خبػْع : إف٘ مَٔب٘ يف حجه فٔل صػري معلك٘ يف ّقد زأٓت بعٔين جن

مً أحد أبياٛ  ، فأجابْىٕ بجك٘: ّال ملٔه ّاحد ، لكد جاٛتيا تربعًا جطٔنًا ال غو أىَا قد تهلفت مبلػًا
 ّاحدَا !  الهئط٘ .. ّمحدت اهلل ! ، إذ أىَا فعطا مل تهلفيا ملٔنًا

ألبسغٔات اضتكبلْىٕ ٓسددٌّ ٍرا ْٓو تازخيٕ فكد اىتَٙ العنل يف ىْافر الهئط٘ اجلدٓدٗ مً الصجاج حدٚ اإّيف 
 املعػل ّدعٔت للنػاٍدٗ ، ّعلنت أىَا تهلفت مٝات األلْف ّنالعادٗ مل تػسو الهئط٘ ّال ملٔه !

نلُ مً اخلػب املوعه بالصدف ، ٍّرِ  ًاٍلت إذ غاٍدت حجا  اهلٔهل مصيْعيف الكاٍسٗ ُذ ّيف حٕ فكري جدًا
 ّال ملٔه ! املسٗ مل أتطاٛل عً التهلف٘ ، ألىَا بدٌّ غو ٍٕ أٓضًا

ْف اليت تيفل علٙ البٔاض ّالتجدٓد ّالدٍاٌ ّالتيجٔد، ّجتلٔد ادحْاٜط باخلػب املصخسف ، لّاملؤند أٌ مٝات األ
ً باقٕ الهياٜظ ، ّالبد أٌ ٓهٌْ مبيٙ نئطتيا نلَا تيفل يف حملَا فَرا ٍْ بٔت الكصٔد ، ّحنً لطيا أقل م

 يف الصف األّل مً حٔح الفخام٘ ّالػٔان٘ ، ّلٔكيا اهلل غس ادحاضدًٓ !
ّزغه أٌ الهئط٘ علٙ أعلٙ مطتْٓات املطْٝلٔ٘ تيػٞ مػازٓع ّمسانص للتدزٓب ّتيفل الهجري مً أجل حتطني 

أٍنٔ٘ عً إىػاٛ الهياٜظ ، ففٕ املدزض٘ ميهً أٌ  أحْال غعبَا ّغبابَا ، ّزغه أٌ إىػاٛ املدازع ال ٓكل
  غا  غاٍدتُ ُّزمنازع دّز الهئط٘ ادحٕ، إال أٌ البعض ٓتػافل عً ٍرا االجتاِ ّال َٓته ضْٚ باألىاق٘ ! 

ٓياقؼ ضٔدٗ ثسٓ٘ ناىت تسدد أٌ دٓهْز الهئط٘ ال ٓيبػٕ أٌ ٓكل عً دٓهْزات مياشليا ، فاجابَا ٍل ىصًٓ 
 جْعٙ ؟! بْٔتيا ّأّالدىا


