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م﮳حنون الملك.. رواٮ﮵ة عن الحسن الثا﮲ٮ﮵ى
ومؤ﮲ٮسه

صدرت ﮴ڡ﮳ٮل أٮ﮵ام ﮲ڡ﮵ى الم﮲عرب و﮲ڡر﮲ٮسا رواٮ﮵ة ٮ﮳ل﮲عة مولٮ﮵ٮ﮵ر للاك﮴ٮب الم﮲عر﮳ٮ﮵ى ماح﮵ى ﮳ٮٮ﮵ن﮳ٮٮ﮵ن
﮳ٮعنوان "م﮳حنون الملك" ٮ﮵ستعٮ﮵د ﮲ڡٮ﮵ها المؤلف ذاكرة العأٮلة اليت ﮲طلت طوال ﮲ٮحو ع﮴ڡدٮ﮵ن
ممز﮴ڡة ﮳ٮٮ﮵ن أب اكن مؤ﮲ٮسا للملك الراحل الحسن الثا﮲ٮ﮵ى وا﮳ٮن ﮴ڡادٮ﮴ه األ﮴ڡدار ل﮲عٮ﮵اهب الس﮳حن

﮳ٮس﮳ٮب ٮ﮴ورطه ﮲ڡ﮵ى محاولة ا﮲ٮ﮴ڡال﮳ٮٮ﮵ة ضد ﮲ٮ﮲ڡس الملك.

وٮ﮴﮵ڡر المؤلف ﮲ڡ﮵ى ﮴ٮصرٮ﮵حات صح﮲ڡٮ﮵ة ٮ﮳أن رواٮ﮵ته ﮲ٮا﮳ٮعة من صراع شكس﮳ٮٮ﮵ري ط﮳ٮع حٮ﮵اٮ﮴ه
الش﮲حصٮ﮵ة والعأٮلٮ﮵ة لعدة ع﮴ڡود ﮴ڡ﮳ٮل أن ٮ﮵شت﮳ٮك معه من ﮳ٮوا﮳ٮة األدب والت﮲حٮ﮵ٮ﮵ل وٮ﮴عود
﮲حٮ﮵وطه األولى لعام 1971 عندما و﮳حد الضا﮳ٮط عزٮ﮵ز ﮳ٮٮ﮵ن﮳ٮٮ﮵ن -وهو أ﮲حو المؤلف- ﮲ٮ﮲ڡسه

متورطا إلى ﮳حا﮲ٮب عدد من زمالٔٮه ﮲ڡ﮵ى محاولة ا﮲ٮ﮴ڡالب عسكرٮ﮵ة عىل الملك الحسن الثا﮲ٮ﮵ى
.(1999-1929)
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و﮲ڡ﮵ى أع﮴ڡاب ٮ﮴لك المحاولة أل﮴ڡ﮵ى ﮳ٮعزٮ﮵ز وعدد من الض﮳ٮاط اآل﮲حرٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى س﮳حن ٮ﮴زمامارت سئي
الصٮ﮵ت و﮳ٮ﮴ڡ﮵ى هناك ﮲ٮحو ع﮴ڡدٮ﮵ن، حٮ﮵ث ل﮴ڡ﮵ى الكثٮ﮵ر من الس﮳حناء مصرعهم ﮳ٮس﮳ٮب ﮲طروف

االعت﮴ڡال الصع﮳ٮة اليت شكلت مادة للكثٮ﮵ر من الكتاٮ﮳ات واالعترا﮲ڡات.

﮲ڡ﮵ى األثناء، اكن ال﮲ڡ﮴ڡٮ﮵ه محمد ﮳ٮٮ﮵ن﮳ٮٮ﮵ن -وهو والد المؤلف والضا﮳ٮط- ضمن حاشٮ﮵ة الملك،
و﮳ٮدل أن ٮ﮵ستعطف الع﮲ڡو عن ﮲ڡلذة ك﮳ٮده تنكر له ٮ﮳الاكمل وكأ﮲ٮه لم ٮ﮲﮵حرج من صل﮳ٮه،

وعندما ﮲حرج عزٮ﮵ز من الس﮳حن عام 1991 لم ٮ﮵تردد ﮲ڡ﮵ى طلب ل﮴ڡاء والده، وهو ما است﮲عر﮳ٮه
المؤلف.

من هذه المأساة ا﮲ٮطلق ماح﮵ى ﮳ٮٮ﮵ن﮳ٮٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮناء رواٮ﮵ته مستندا إلى أحادٮ﮵ث مصورة لوالده
عن ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵ل ما اكن ٮ﮴﮵ڡوم ﮳ٮه طوال ﮲ٮحو 33 عاما ﮲ڡ﮵ى ﮲طالل الملك الحسن الثا﮲ٮ﮵ى، حٮ﮵ث اكن
مؤ﮲ٮسا له معرو﮲ڡا ﮳ٮ﮲ح﮲ڡة دمه وروحه المرحة وٮ﮶﮴ڡا﮲ڡته الواسعة، ﮲حاصة ﮲ڡ﮵ى م﮳حال﮵ى ال﮲ڡ﮴ڡه

واألدب.

و﮴ڡد صاغ الاك﮴ٮب ﮳حزءا من ٮ﮴لك الت﮲ڡاصٮ﮵ل ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡالب أد﮳ٮ﮵ى عىل لسان والده الذي وا﮲ڡته
المنٮ﮵ة عام 2008، وٮ﮴﮵ڡول إ﮲ٮه اكت﮲ڡى ﮳ٮنص روأٮ﮵ى ﮲ڡ﮵ى حدود 146 ص﮲ڡحة ولم ٮ﮵شأ ٮ﮴ألٮ﮵ف

رواٮ﮵ة ٮ﮴﮲ڡٮ﮵ض ٮ﮳الت﮲ڡاصٮ﮵ل والنوادر والمستملحات عن أ﮳حواء األ﮲ٮس ﮲ڡ﮵ى ال﮴ڡصر الملك﮵ى.


