قبل الغرق...
ب .حداد
مدير التحرير

اُعمػ انُظبؤ ،رٕنذ انمٕٖ انؼظًٗ يصٛش انؼشاقٔ ،ادػذ آَب جبءد
الَٓبء انذكى االعزجذاد٘ انذكزبرٕس٘ٔ ،البيخ َظبو دًٚمشاؼ ٙدعزٕس٘ ،لبئى ػهٗ
انؼذانخ االجزًبػٛخٔ ،ؽشػخ دمٕق االَغبٌٔ ،سفغ انؼغف ٔانظهى ػٍ كبْم اثُبء
انؼشاق ثال ئعزثُبء ،ثًكَٕبرّ انًزؼذدح يٍ انؼشة ٔانكٕسد ٔانكهذاٌ انغشٚبٌ
االثٕسٔ ٍٛٚانزشكًبٌ ٔاالٚضٚذٔ ٍٛٚانؾجك ٔانصبثئخ انًُذائٔ ٍٛٛانكبكبئٔ ٍٛٛغٛشْى.
فؼًذٔا انٗ رؾكٛم يب دُػ ٙثًجهظ انذكى ،ؽكهِٕ يًٍ ادػٕا آَى (ًٚثهٌٕ)
اؼٛبف انؾؼت انؼشال ٙكهّ ،نًُٛخ كم يكٌٕ ثؾش٘ ف( ّٛدصزّ)ْٔ .كزا ركشعذ
(انًذبصصخ) ثاعى انذًٚمشاؼٛخ ٔانؼذانخ االجزًبػٛخ .ف ٙد ٍٛاٌ يٍ جبؤٔا ثٓى
انٗ ْزا انًجهظٔ ،ادػٕا آَى ًٚثهٌٕ يكَٕبد انؾؼت انؼشال ،ٙكبَٕا لذ اَزمْٕى ال
ػهٗ اعبط (انكفبءح ٔانًٕاؼُخ) ،ثم اَبط َفؼ ٍٛٛفبعذ ٍٚالم يب ُٚمبل فٓٛى آَى
(غٛش يُبعج )ٍٛنهذٔس انز٘ يٍ انًفشٔض اٌ ٚعؽهؼٕا ثّ .جبؤٔا ثٓىٔٔ ،ظؼٕا
ف ٙاٚذٓٚى يؼبٔل انؽبئفٛخ انٓذايخ نُٓٛبنٕا ثٓب ػهٗ انؼشاقٓٚٔ ،ذيٕا كم ثُٛزّ
انزذزٛخ ٔكم يب ْٕ لبئى يٍ يؼبنًّ انذعبسٚخٔ ،نُٓٛجٕا كم ثشٔارّٔ ،نٛذفشٔا
ثًؼبٔنٓى انؽبئفٛخ رهك ْٕٖ ػًٛمخ ث ٍٛاثُبء انؾؼت انٕادذ ،نًٛضلِٕ انٗ كزم
ٔؼٕائف يزخبصًخ ٔنٛؼبد٘ االخٕح ثؼعٓى انجؼط اٜخش.
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ٔاؽزذد ثْ ٍٛزِ انكزم انصشاػبد انًزْجٛخ ٔانؼمبئذٚخ ٔانؽبئفٛخ ٔانمجهٛخ
ٔانؼُصشٚخ ٔانـٔ ....غذٔا كبنٕدٕػٔ ،آَبنٕا ػهٗ انجثخ (جثخ انؼشاق انٓبيذح)،
ٔكم ٕٚد اٌ ُٓٚؼ يُّ انٓجشح االكجش.
ٔنى ٚكزفٕا ثزنك ثم جبءٔا ثًٍ ال ًٚكٍ اٌ ٕٚظؼٕا ف ٙػذاد انجؾش،
ثغهف ٍٛٛاػذاء نكم يب ًٚذ انٗ انذعبسح االَغبَٛخ ،اػذاء انذٛبح ثكم يب فْ ٙزِ
انؼجبسح يٍ يؼُٗ.
جٙء ثٓزِ انًخهٕلبد انًٓجٛخ نزًأل رهك انٕٖٓ انز ٙدفشرٓب يؼبٔل
انؽبئفٛخ يؼبٔل انًذبصصخ ثذيبء انؼشال ٍٛٛاالثشٚبء يٍ كم يههٓى َٔذهٓى،
ٔنزغزؼش َٛشاٌ االدمبد ف ٙانمهٕةٔ ،نزظم انصشاػبد انذيٕٚخ لبئًخٔ ،نزغزًش
َضػخ انثبساد ث ٍٛيٕاؼُ ٙانجهذ انٕادذ انٗ يب ؽبء اهلل...
جٙء ثؼصبثبد (داػؼ) يٍ كم اصمبع انذَٛب ،نٛذٕنٕا اكثش يٍ اسثغ
يذبفظبد ف ٙانجالد انٗ اسض يذشٔلخ ،ديشٔا كم انجُٛخ انزذزٛخ ،ادشلٕا انضسع
ٔلؽؼٕا انعشع ٔػمشٔا االسدبو ،فزذٕل انمغى االكجش فٓٛب انٗ اسايم ٔاٚزبو ،عجٕا
انُغبء ٔلزهٕا انشجبل َٔٓجٕا االيٕالٔ .غذا انؼشاق كهّْ ،زِ انجهذ انز٘ ٚؽفٕ فٕق
ثذبس يٍ انُفػ ٚؼبَ ٙاالصيبد االلزصبدٚخ انخبَمخٔ ،انًال ٍٛٚيٍ اثُبء ؽؼجّ
انُبصدٔ ٍٛانًٓجشٔ ٍٚانًؽشٔد ٍٚيٍ دٚبسْىٚ ،ؼبٌَٕ انجإط ٔانذشيبٌ ،ال خجض
ٔال يبء ،ال يأٖٔ ٔال دٔاء ،ال يذسعخ ٔال دزٗ يُصهٗ...
ٔانٕٛو ثؼذ اٌ اعزٕفذ انًشدهخ اغشاظٓبٔ ،دممذ يب سُعى نٓب يٍ اْذاف ،رمشس
أَٓبؤْب ٔؼشد (داػؼ)ٔ ،االَزمبل انٗ يشدهخ اخشٖ ،انٗ دهمخ اخشٖ فٙ
انغُٛبس ٕٚانًشعٕو نٓزا انجهذ انًُكٕة.
ٔانغإال انًؽشٔح انٕٛو ػهٗ انغبدخ انغٛبعٛخٔ ،ث ٍٛأعبغ انؾؼت كهّ ْٕ:
يبرا ثؼذ داػؼ...؟
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ٔخبصخ ف ٙيذبفظخ َ ُٖٕٛراد انؽجٛؼخ انغكبَٛخ انخبصخ ،فعالً ػٍ
انُضاػبد انًذهٛخ ٔااللهًٛٛخ ٔدزٗ انذٔنٛخ ثؾأَٓب .يذبفظخ َ ُٖٕٛانٕٛو ػهٗ كف
ػفشٚذ...
اال اٌ ٔيغ كم ْزا انغًٕض ،فبٌ يب ًٚكٍ ا ُٚهًخ ف ٙاالفك ْٕ اٌ يٍ عٛذٚش
ٔٚزٕنٗ ؽإٌٔ ْزِ انًذبفظخ انًُكٕثخ ْى راد انؼُبصش انز ٍٚكبَٕا ٚذٚشَٔٓب لجم
َٛغبٌ  ،4102لجم يجٙء داػؼ...
َٔذٍ انؾؼت انكهذٔاؽٕس٘ انغشٚبَ ،ٙػبَُٛب اثؾغ إَاع االظؽٓبد فٙ
يذُٚخ انًٕصم رارٓب .فمذ عهجذ ايالكُب َٔٓجذ ايٕانُب ٔفشظذ ػهُٛب (انخبٔاد)،
ٔلُزم اثُبؤَبٔ ،ف ٙؼهٛؼزٓى سجبل انذٔ ،ٍٚادشلذ ْٔذيذ كُبئغُب ٔادٚشرٓب،
َٔٓجذ يذزٕٚبرٓبٔ ،كزت ػهٗ جذساٌ ثٕٛرُب" :اخشجٕا يٍ دٚبس االعالو"!...
فؾشدَب ٔؼشدَب يٍ ثٕٛرُبٔ ،افشغذ انًٕصم يُب ألٔل يشح ف ٙانزبسٚخ.
كم رنك ػبَُٛبِ لجم االرٛبٌ ثؼصبثبد (داػؼ) ،كم رنك جشٖ ايبو اَظبس
ٔاعًبع عهؽبد انذٔنخ انزٔ ٙلفذ يزفشجخ ،عٕاء كبَذ (سافعخ أ ساظٛخ أ
ػبجضح )..فال فشق...
ثبأليظ كبَذ رصذس ثذك ؽؼجُب (فشيبَبد) يٍ لجم (انغالؼ ،)ٍٛفشيبَبد االكشاِ
ػهٗ رغٛٛش انؼمٛذح انذُٛٚخ ،فشيبَبد يغخ انٕٓٚخ ،فشيبَبد انزٓجٛش ٔانؽشد
ٔاالعزٛالء ػهٗ االسض ،فشيبَبد انمزم ٔاالثبدح (عٛفٕ).
ٔانًفبسلخ ُْب ْ ٙاٌ يثم رهك انًًبسعبد انالاَغبَٛخ انز ٙكبَذ رمزشف
ثذمُب ،ال نؾٙء عٕٖ نكَُٕب يغٛذ !..،ٍٛٛانٕٛو ال رًبسط ثاصذاس (فشيبٌ) يٍ
(انغهؽبٌ)ٔ ،اًَب رصذس ػٍ اَبط كُب َجبٔسْى َٔؼبٚؾٓى َٔزؼبيم يؼٓى ف ٙكم
ؽإٌٔ انذٛبح ،يٕاؼُ ٍٛجٛشاٌ نُبُْٔ !...ب انؽبيخ انكجشٖ...
ثم ٙاٌ َمٕل :اَُب اٌ نى َزذثش ايٕسَبَٔ ،زذذ َٕٔدذ خؽبثُبَٔ ،شي ٙثكم
ثمهُب انًٕدذ ف ٙانغبدخ انغٛبعٛخ َٔؽبنت ثذمٕلُب انًؾشٔػخٔ ،ثذمُب ف ٙانذفبع ػٍ
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أَفغُبَٔ ،ؽبنت ثعًبَخ دٔنٛخ ،ظًبَخ دمٛمٛخ ظبيُخ ،فبَُب عُغشق ٔعُُزٓ،ٙ
ٔنٛظ اٚخ َٓبٚخ ٔاًَب َٓبٚخ يأعبٔٚخ لبرهخ.
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