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، تأخصْا مٛ بعس آخط، خٝا٫ت ٚا١ُٖ ٚاغ١ً٦ عابط٠ 

 ، ١بعس أؾس نآب

 ،     ترتزز ع٢ً ايؿؿاٙ احملٓك١ ،ٜعٜسْا َطاض٠ ٚغك١ عايك١

،        ٚيهٔ أ٢ْٓ حملطٚم زٚا٤، ا٭ظي٢ُٓ١ٝ اؿط١ٜ تت

َٔ دٛاْبٗا املكُط٠ بني  أؾٛاىيف غاب١ تعرتٜٗا 

 ايٛسٛف ايهاض١ٜ ٚقػ٠ٛ اؿٝا٠.
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                  أيًدٝاٍ ضْْٚل مجٌٝ؟!

٫ أزضٟ ، أّ أْ٘ ٜكُع ا٭ٌَ ٜٚعضع اؾٛانًا قٓط١

ؾُا ، عًٝٓا اإلغت٦صإ أ٫ٚضمبا  ، ضمبا ٫ولُّ يٓا اـٝاٍ

يف بٓطاٍ قُاف أظايتٗا ، مٔ غ٣ٛ ؾٛن١ عايك١

سا١ًَ َعٗا ، بعٝسا ٚاضمتت ع٢ً غٛض قسِٜ، ايطٜاح

 ،       أْا ٖٓا أساٍٚ ٚقـ اؿكٝك١، شنطٜات زا١ََّ

َّٔ....مبٓعاض   اؿٝا٠ مبٓعاض ظخطيف مجٌٝ ٚيه

 صٖبين يعامل ٚسؿٞ آخط ..ت، ايٓؿُؼ اؿاضق١
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ٚأؾعتٗا ايصٖب١ٝ ٚيّٝٛ ، ايؿُؼ إىلام اٙ نِ اؾت

ٚغأظٌ غك١ ، ضمبا ئ اضاٖا ثا١ًْٝ، قٝٓؿٞ مجٌٝ

 عايك١ ٖٓاى ٜتُٕٓٛ َٛتٗا.

 

َٔ أٚمستٗا ، َا أْا غ٣ٛ ؾدل دطزت٘ اؿٝا٠

 ن١ٝ باضز٠.ا٭ضْٚبصت٘ يف ايعطا٤ ع٢ً ، ايٓاقع١

 

َٞ ا٫عرتاض ؟  ٌٖٚ ولُّ ي
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أّ أْ٘  ،ؾايكُت غ٬سٞ إظا٤ أٖٚاّ ث٬ث١ٝ ا٫بعاز

 ايكَُّت املكَّع ؾباٍ َٔ ايٝأؽ.

٫ أشنط َٓٗا غ٣ٛ ، ٚيسُّت َٔ بطٔ ٚايس٠ سٕٓٛ

 ، غري ٚانح املعامل، ؾبح مجٌٝ

 بعس إٔ ...

مل أزضن٘ ا٫َّ يف ايعاؾط٠ ، شٖبت يبعس آخط بعس ثايح  

ٖٚٓا تهُٔ قػ٠ٛ ايصنطٜات اش تهطب ، َٔ عُطٟ

ع٘ ٜتعاضى بػٗاَٗا اؿاض٠ قًبا أسطقت٘ ايٛسس٠ ٚتسَّ

َتعًكا ، بكُت بػري ضأؾ١ َع عامل املانٞ ايبعٝس

 عهاٜات قسمي١ ٚأؾٝا٤ َاز١ٜ بػٝط١ تعين ايهجري.
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ضمبا قططات َٔ ايسّ املتٓاثط ، اشنط قطاخًا ٚغباضًا

 اٜهًا..

 ٚضا٥ش١ ايٝامسني اييت ظًَّت عايك١ يف أْؿٞ ايكػري .

تهتٓؿٗا ، شا غاس١ قػري٠، أشنط أٜهًا بٝتًا ٚاغعًا

ٚتتُاٌٜ ا٭ؾذاض ، أؾذاض ايعٜتٕٛ عب زاؾل

ٚترتاقل بططب ع٢ً أؿإ ايطٜاح ، بػعاز٠ غاَط٠

 ايعصب١ ناضب١ ادٓشتٗا يف عطٚم ا٫قاي١ اؾباض٠.
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ع٢ً أْػاّ ، ٚقت ا٭قٌٝ، نَّٓا متػٞ ايؿاٟ ؾٝٗا  

، َعاْك١ مسا٤ّ بطتكاي١ٝايًٕٛ، ٚتطاٜٚس ا٭ضض

تعطٞ بطٜكًا ي، ؼتهٔ قطقًا أقؿط ٜصٚب يف ا٭ؾل

نٓت اغتُع َؿسًٖٚا ؿها١ٜ دستٞ ، َعزٚدًا

نشو ٜؿٛب٘ ، عٔ "ايػٛي١"ٚ"دب١ٓٝ"ٚبني ٖصٟ ٚتًو

ٌّ مجٌٝ.  خْٛف طؿٛي

ايصٟ نإ  ، قشٔ ايؿان١ٗ ا٭ظضم أٜها أتصنط

 نإ أبٞ َٛدٛزًا، ٜتٛغط فايؼ اؿسٜح ٚايػٗط

، ٚقًب ٜعؿل ايكُٛز، بؿدكٝت٘ ايك١ٜٛ، أٜها

 ٚب اجملازي١.ٜٚتٓا، ٜكًب اؿسٜح
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، َع يعبتٗا ايكػري٠، عًٝا٤ ..ناْت ٖٓاى أٜهًا    

، ٚأؾس ؾعطٖا ا٫غٛز ايٓاعِ، نٓت أتكَُّس هلا زًَٚا

"أتطى  عب ٚاغع ا٭ؾل، سٝٓٗا تطتؿع قطخات أَٞ

مجٌٝ ، نٓت طؿ٬ اأختو ٜا سػٔ ٫ تهاٜكٗ

، ضمبا أبايؼ ق٬ًًٝ، ْبٝ٘ ايؿهط، شنٞ ايطايع، ايػٓش١

َّ سٝان١  يصا ، ايٓػٝر ٫ تتِ ب٬ أخطا٤ يف ايػطظيه

قٛي١ً ، مسا٤ْا ايعضقا٤، ادتاست غشابات ايكسض

، ُٗاهتٓتعط َٔ ٜك، إٜاٖا إىل قطع َٔ اؿ٣ًٛ

 بإتكإ دصَّاب ..
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َعًًٓا ، غاب ؾٝٗا ايكُط، ٚيف ي١ًٝ غٛزا٤ سايه١  

 ع٢ً نًُات غكطِت يف اهلا١ٜٚ.، سسازًا

تاثين َٔ َْٛٞ اد، مسعُت قَٛت زٟٚ َسؾع قٟٛ  

زؾعين ، ؼت ٚقع ايكاعك١، خاضدًا بًٗؿ١، ايعُٝل

 ٚايسٟ َع عًٝا٤ يًداضز.

عًب١ عططٖا ، ٚبات ٜؿتـ عٔ ٚايستٞ بني ا٫ْكاض 

ٚاْتؿطت ضا٥ش١ ، ؼطُت ناهلؿِٝ، ايعداد١َّ

ٚظًت ، يتعطٞ املٛقـ بطٜكا خاقًا، امسنيايٝ

َػطا٠ ، ضا٥ش١ ايٝامسني تصنطْٞ بؿادع١ قاضخ١
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ٚا٭مل ٚنأْٗا تػدط َين ظاشبٝتٗا املص١ًٖ ٚ  بايسّ

 شانطتٞ احملرتق١ .

، عٝين شيو املسضع املتأضدح، حملت عٝٓاٟ بٛنٛح  

سَاض ٚايتؿطز بػعاز٠ ًٜٓعط ي، أَاّ َٓعيٓا احملطِ

ٜٓعط ، ٚنأْٗا ايًشع١ املٓتكا٠ ٚاؿًِ املٓؿٛز، غاَط٠

ْٔ قرتْف، يًٛس١ مج١ًٝ ضمبا تًو ٖٞ ، ضمسٗا َتك

ضمبا أٜها َٓعي٘ غُٝبين ٖٓا ٚغٓرتى ، ٓؿ٠ٛ اؿكٝك١ٝاي

مل ٜعس ٖصا بٝتٓا ٚتًو اضنٓا بٌ أقبشت ، بايعطا٤

ًَها يؿدل آخط ٚعامل آخط ب٬ اٟ اتؿاقات 

ظضع يًكُت ، ٚعكٛز ٚامنا تٓاظ٫ت ٚق٠ٛ ٚعصاب
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ٚدعًت ايّٓٛ ، ا٭بسٟ ملهتّٛ فطٚح اهل١ٜٛ ٚايهٝإ

، بني ايؿتات َٚٔ، ْعت ملٓعٛت أبً٘ غا٥ب اؿهٛض

اثط ظ٬ّ قس غؿٞ ، اؾتعًت سطق١ يف دػسٟ

 ايعَٔ. بايػُا٤ ؾاْتعع ايٓٛض َٔ سك

ُأخص ، ٚنإٔ دع٤ًا َٔ دػسٟ اْتؿٌ ٚمل ٜعس ثا١ْٝ  

اظزازت ظ٬ًَا ع٢ً ظ٬َٗا ، هلا١ٜٚ غشٝك١

ٖٚاٖٞ ٚايستٞ ؽطز َٔ بني أنٛاّ ، ا٭دٛف

َٓهؼ ، املرتقطم ايسَٛع، يسٟاؿذاض٠ ع٢ً أنـ ٚا

 طأؽ.اي
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َّ ؾطاض٠ َا ناْت ٖٓاى   تًُع يف عٝٓٝ٘ ْاظط٠ ، يه

ٖطعت ايٝ٘ ، ؾطاض٠ْ  انتٓعٖا يٓؿػ٘، اىل أنؿ٘ ايسا١َٓٝ

 ..عًَّين أدس ايطاس١ يف قب١ً َٔ أَٞ ايػاي١ٝ ُتٗسأ

، ؾٛدستٗا َػطا٠ بٓػٝر َٔ ايسّ، اؾٛف املًتٗب

، تػبح ع٢ً نَّٝإ ايكسض، اـايل ٚنأْ٘ ايً٪ي٪

ايصٟ اختًطت َعامل٘ بني ، بٝضا٭َبتػ١ًُ بٛدٗٗا 

ٚإ قس ؾات ٕ ا٭آأٜكٓت ٚقتٗا املكطع ٚايٓٗا١ٜ...

اؾعط ٚنأْين يف أبعاز ، ٚاختطؿٗا ؾبح املٛت بعٝسا

ظٚابع َبعجط٠ نًُات ، َبعجط٠ ٫ ازضٟ َا ٖٝتٗا

ساٚيت ، يف زَاغٞ ا٭ؾهاضتعامحت  ، َتكاعس٠



 
 

18 

 

ايكطار ؾًِ اغتطع عًكت قطخيت بكُت يف 

ساٚيت َطاضا ٚتهطاضا  ، نٌ ٖٓاىسٓذطتٞ تٓا

ٌٖ اْا يف ، ٚايؿؿٌ ايؿؿٌ ْتٝذ١ قت١ُ يهٌ قاٚي١

اغتٝكعت ع٢ً قٛت عًٝا٤ تؿٗل ، نابٛؽ ظَين

ايبؿط١ٜ  أغطاضبكُت ٚتبٛح يًعامل غطا َٔ 

 ايػاَه١ .
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، غشب ايصانط٠ َٓٓا، قاٚي١ً، ايتؿت سٛيٓا ايبؿط١ٜٓ 

ٔٓ دػس أَٞ املػط٢ بكطع١ قُاف بٝها ٤ ٚيه

ٚمل ٜبَل َٓٗا غ٣ٛ بهع ، ادتاسٗا ايٓسّ، سطٜط١ٜ

ٚؽؿٞ ،  با٭ٌَ ايػاطع، ؽرب ايٓاظط، ظٚاٜا بٝها٤

 اؿعٕ ايساؾل...

ٚإمنا تطنٓا ايعع ، مل ْؿكس أَٞ ٖٓاى ؾشػب  

، ٚتطنٓا اـٝاٍ اٜهًا ٚاؿب ب٬ سسٚز، ٚايهربٜا٤

ُٚأدربْا ع٢ً ، ٚزعَّٓا آخط َا تبك٢ َٔ دطع١ اؿط١ٜٓ

 يف كُٝات ايًذ٤ٛ.، ٚايؿكطايٓصٍ 
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، ْٓتعط ا٭نـ ايبٝها٤، ْؿهٛ ايؿاق١ ٚاملطض  

ٚتػكط ايهطا١َ إظا٤ ، يتػكٝٓا َٔ ايصٍ ٚايعاض

أزخًين ، ابعس ا٭ؾل إىلٚتطنض ، استٝادات اإلْػإ

أتعًِ ايكٗط ٚايػ٬ّ يف بًس ، ٚايسٟ َساضؽ ايعاض

أَا عًٝا٤ ؾكس نإ هلا َكرْي ، ٚبكع غاخ١ٓ، قُّٛ

، يهٌ َعامل ايطؿٛي١، أؾس قُعًا ٚإنُش٫ً٬، خطآ

ع٢ً ، ناْت يف ايطابع١ عؿط سني ظؾت يعطٜػٗا

ٚأْا أساٍٚ مجع آخط تؿكٌٝ ، تطاٜٚس أغ١ٝٓ سع١ٜٓ

بني ١ٖٗٝٓ ، نٞ أشنطٙ يف قشا٥ؿٞ اـٝاي١ٓٝ، َٓٗا

ضأٜت زَع١ ، ع٢ً ٚدٓتٝٗا اي٬َعتنيٚ، ٚأخط٣
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ْعطت ، عايك١ بكٗط تطٜس اـطٚز ٚايتشٓطض، قػري٠

َّ ععٕ َجٌ غعاٍ ٜتعصب ، ٚقع يف ا٭غط، إي

ٞٓ بكُت، ٚورتم باؿب، ٫ؾتٝاماب ، ْعطت إي

، ع٢ً كًٝتٗا، ٚنأْٗا تتؿطغين ٚؼاٍٚ ْكـ قٛضتٞ

، قطط ضمبا ٜهٕٛ ا٭ؾهٌ، ٭ْٗا غتصٖب يكطط آخط

ُٓإ غتٓعط يٓذُتٓا، غتػاؾط يًبعٝس ، ٚع٢ً ؾٛاضع ع

مل أنٔ أضٜسٖا إٔ ، ٚتػأٍ اهلل يٓا اؿؿغ ٚايطعا١ٜ

ٔٓ ايكسض ؾا٤ هلا، تصٖب ٚغشبٗا َٓٓٞ ٭بعس مما ، ٚيه

 نٓت أظٔ..
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ع١َ٬ ممٝع٠ يٞ ٚقت ايٛزاع ، ؾهاْت ايػهٕٛ ٚقتٗا

، ؾهاْت ٫بتػاَتٗا سٝٓٗا داشب١ٝ خاق١، ا٭خري

بإبتػا١َ قكري٠ املس٣ ، ادتاح ٚدٓتٝٗا ٜٚهإٔ ايكُط

 ...ا٭ثطق١ٜٛ 

ٌ املطط ْػطم يف َا٤ ٚعٓسَا ٜٗط، ؾكْط َتكع ٚؾاق١  

أٚ ٜهُّط ايػطَٜل ظٜاز٠ املا٤؟!ؾٓشٔ غاضقٕٛ ، سكٝكٞ

، غاضقٕٛ يف املا٤ أٜها، غاضقٕٛ يف ايؿكط، يف ايٓصٍ

 ؾُاشا ٜهط إٕ نَّٓا غاضقني يف ايسّ نصيو؟!..
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شات ، أمحٌ مشع١ً، نٓت ٚقتٗا يف ايػازغ١ عؿط  

 ٚيهٔ، ضمبا تطٜس اإلسرتام، خاق١ٓٝ شٚبإ َػاٜط٠

ٚهربٖا ع٢ً قػ٠ٛ ايعٝـ ، َٔ ٜعاْسٖآٖاى 

 ٚايعًِ.

ؼَت أنـ ايعًِ ، ؼت أنؿِٗ ٜعٌُ نإ ٚايسٟ

، يٝذيَن ْكٛزًا ناؾ١ًٝ يػس ضَكٓا ٚتعًُٝٞ ٚا٫غتبساز؛

، مل أعًِ نٝـ ايٓذا٠، ايصٟ ٚززت اـ٬م َٓ٘

يًسخإ ، صا نٓت ططٜس٠ غ١ًٗي، ٚنٝـ ايٓٗا١ٜ

اعتكست  ،بسأت قكيت بػٝذاض٠ ٚاسس٠، ٚاملدسضات

سٝح نٓت اشٖب ، أْٗا ا٫ْعاف َٔ ايػٝبٛب١ ايع١َٓٝٓ
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ٞٓ ، إيِٝٗ إىل قساق١ اـطاب ٚايؿػاز ا٭خ٬ق

، مل أعِس أغأٍ قطُّ عٔ ٚايسٟ ٚزضاغيت، ٚا٫مطاط

ع١ بني انٓت أْا ايٛضق١ ايط، بٌ عِٓٗ َٚٓتذاتِٗ

أقبشت غاضقًا ، ؾا٤ٚاٜبعجطْٚٗا نٝؿُا ، اٜسِٜٗ

ضمبا نٞ ، ٞ أمجع غعطٖأَ قؿع١ أبٞ ن، أٜهًا

 ٚعصاب ؾكساْٗا ايعَين.، أسكٌ ع٢ً ْؿٛتٗا امل٪قت١

أمت٢ٓ ، ٚأقبشت َطٜض اؾػس، تطزأت قشيت  

ٚيف ظٌ شيو أؾػست ، أخط٣دطع١ ْٝهٛتني 

ٚاؾتعٌ َٓعيٓا بايؿت١ُٝ ، ع٬قيت ايٛطٝس٠ َع ٚايسٟ
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، ٚاسرتقت أس٬َٞ يف غطازٜب اهلا١ٜٚ، ٚايػباب

 تصنط . أ١ُٖٟٝ ا ٭س٬َٞضمبا مل تعس 

، ًَٜٛا ع٢ً ا٭ضض ٚقس ٖسْٞ ايتعبغكطُت  

ست٢ أْ٘ دطزْٞ َٔ ، ٚغع٣ أعها٥ٞ بأنًُٗا

ْؿع ٫ٚ ؾا٥س٠  ٫، سٛاغٞ ٚدعًين نايٛعا٤ املجكٛب

عٝين بعُل ٚغبشت يف تٝاض  تأغُه، تطد٢ َٓ٘

اعح عٔ نٝاْٞ يف قؿشات ايصانط٠ ، ظَين قاعس

 ازضٟ َا ٫، أؾتـ بػطع١ عٔ ؾ٤ٞ قسز، املبعجط٠

اييت مل أدس غب٬ًٝ ، ضمبا قٛضتٞ اؿكٝك١ٓٝ، ٖٛ

اغتٝكعت ع٢ً قٛت أسسِٖ َٔ ، يًٛقٍٛ إيٝٗا
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اغتٝكعت سا٬ًَ أغاضٜط ، مجاع١ ايؿؿٌ ٚايسَاض

 ، َع١ٓٝ

 ٌٖٚ ِٖ ثك١ أناؾؿِٗ غؿاٜا ايٓؿؼ ٚظ٫تٗا..

٫ سسَٚز ، الطضت يف غًػ١ً ط١ًٜٛ َٔ املعاقٞ 

يكًب ٫ هس ؾٗٛات ٚيصات ٚا٫ٚ ْٗا١ٜ..

   ...ايػعاز٠
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َٔ ، ضغب١ يف ايٓذا٠ ٚاـ٬م، ططٜل طٌٜٛ بسأت٘

 ، َعامل١ ظاٖط٠ٌ يًعٝإ، ططٜل أؾس ٚنٛسًا

ب٬ سسٚز ب٬ عٛامل أٚ ، اْػكت ٯخط فٍٗٛ ايٓٗا١ٜ

اقرتب َٔ ، شٚ ضا٥ش١ ْت١ٓ، قعب اـ٬م، َعاٖط

، ٭ْؿام اخط٣ ٫ ْٛض ٫ٚ لا٠، غٛاز يػٛاز آخط

 ، قطاضٟ خاط٦ًا ضمبا نإ

، يصا قطضُت ا٫ْتشاض، ٚسٝاتٞ َٔ ؾؿٌ اىل ؾؿٌ

ٚسُٝٓا ْكبت ، ٚاـ٬م َٔ اهلا١ٜٚ ايػشٝك١

ضأٜت ؾ٦ٝا َا ، ٚظُٓٓت أْين ٚسسٟ ٖٓاىاؿبٌ 

 هاٚضْٞ بٌ ٬ٜٚقكين .
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قٛض٠ يؿاب ايتكل ، أض٣ ا٫ْعهاؽ ٚانشا   

، مل أنٔ شيو ايصٟ دطت٘ َكا٥ب ايسٖط، بايكرب

، نإ ؾدكًا آخط، بٛابات ايكسضٚاضمت٢ ع٢ً 

أٚ ضمبا ٖٛ أْا ، ٜعرتٜ٘ اؿعٕ ٚايٝأؽ، كتًؿًا متاًَا

َّ ، ٜٓعف ع٢ً أٚتاض ايعَٔ، بكًب ٫ أزضٟ ع

اإلداب١ تهتٓعٖا تًو ٖصٙ املطآ٠ اييت قٛضتين ؾبشًا 

 .ٖع٬ًٜ

غ٪اٍ ظيعٍ نٝاْٞ ٚبات ٬ٜسكين نؿبح ، َٔ أْا  

 خؿٞ .
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أتٓؿؼ اؿٝا٠ َٔ  ،ْعيت َٔ ع٢ً نطغٞ ا٫ْتشاض 

 دسٜس .

قابًُت قسٜكٞ أٚ عسٟٚ مل أعس اشنط اٯٕ كايف   

اخصُت سك١ٓ يف ، قك١ أؾعًتٗا ْريإ اؿُاغ١

                     قؿعطٜط٠ َا يف دػسٟ .  غطَّت، ايٛضٜس

ؾاٖسْٞ أٚي٦و َٔ نإ هلِ زْٚض يف ، ٚع٢ً اثطٖا

ؾُا نإ َِٓٗ غ٣ٛ ا٫تكاٍ ، اْعاف املٝت اؿٞ

ُٚأخصْا ، ٚيف زقا٥َل َعسٚز٠ سٛقطْا، بايؿطط١

 ْٓػام نايبٗا٥ِ.، يػذٔ ايعصاب ايعكِٝ
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، ٚنأمنا زا٤ْ ٚٚبا٤، اْتؿطَّ خربْا ع٢ً اضدا٤ ا٭ضض  

، ٚغٝاض٠ ايؿطط١ تكطع اٯشإ، ػُٗط ايٓاؽ سٛيٓا

ٞٓٚقتٗا ت٬قت ايٓ  ..عطات بٝين ٚبني ٚايسٟ ْٚعط٠ اي

َّ ْعط٠َ اـعٟ ٚاي    اؾُع ٜٓعط اىل ، عاضْعَط اي

، أٟ نٝـ قٓعت ٖصا ايٛسـ ايكصض ، ٚايسٟ

أَا أْا ؾايػهٕٛ ، ٚٚايسٟ ىِٝٓ عًٝ٘ قُت ضٖٝب

ّْ أخصْٞ بعٝسا ْٕ تا ٚأٟ ن١ًُ تكاٍ يف َٛقـ ، غهٛ

 نٗصا .
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بسأ تاضىٞ ، أخصْٞ بعٝسا سكًا مٛ غطف اضن١ٓٝ  

ؾًػت اشنط عٓٛاًْا اٚ قك١ إمنا تاضْٜذ َتؿابٌو ، ٖٓاى

اييت ػٛب يف ، ػ١ً َٔ ا٭سساخ ايع١ََٝٓع غً

 تػاضع َصٌٖ.

، ٖٚٓا بسأت قك١ املأغا٠، ْعيُت يًُٓؿطز٠  

، بني اؾًس ايكاغٞ، ٚاؾتعًت سٝاتٞ بٛدع املكري

َّ ب٬ إداب١ ؾٝعزاز اؾًُس ٚايكصف ، ٚأغ١ًٌ٦ تططح عً

، مل تهٔ ايٓاض ساضق١ً، اىل إٔ ٜكٌ اإلسطام بايٓاض

 امنا ظازتين ٚدعًا ع٢ً ٚدع. ،نٛدع قًيب املًتٗب
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ن٤ْٛ ، ُْكًت يػذٔ اؾُاعٞ، ٚبعس ٜأؽ َين  

ظْعا١ٌْ ، ىؿٞ َعاْا٠ً ؾعب١ٝ َطٜط٠، اقؿْط خاؾت

ُّ ايًشِ اجملػس٠، قػري٠ ضَٞ ، تط٢َ ؾٝٗا أنٛا

 ايه٬ب ع٢ً أعتاب اؾباٍ.

ّْ قاعْل ٚؾطاؽ، مل أَض تطسٝبا ٚتكؿٝكًا   ، ٚإمنا ٚدٛ

اؾتكت يعتاب أبٞ ، ظا٥ؿ١اؾتكُت يؿُؼ سط١ٜ 

 ٚعًٝا٤َ أٜهًا.، صنطُت أَٞتست٢ اْين ، املتهطض

ُّ هلٝبًا ساضقًا ع٢ً    اؾتعًت أس٬َٞ ٚباَت ايٓٛ

 غًػ١ً أسعإ َٗٛي١.
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ٍُ ًَٜٛٝا عٔ ايؿطز   ، بهع غٓٛات أخط٣، اتػا٤

ُّ ٜػأٍ اؿط١ٜٓ َجٌ بصض٠ ، سط١ٜ ؼت اغتٝطإ، ايه

 ػكا١ٜ ٚايطعا٫.١ٜ ػس اي، مج١ًٝ أغؿٌ تطب١ داؾ١

ُّ سط١ٜٓ تًو سط١ٜ امل٬د٧   اٍ املدٝـ سط١ٜ اـٝ، أ

ٚيهٔ تبك٢ تًو ايه١ًُ ، َٔ املػتكبٌ اجملٍٗٛ

اهلادؼ ايٛسٝس يًد٬م َٔ نابٛؽ ا٫ؾهاض 

 ايطٖٝب١.
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ٌُ بني ، أضٜس ايٓذا٠ َٔ ايؿطاؽ املتكع   يصا بسأُت اتٛغ

َِٓٗ َٔ هٝب ، أغأٍ عٔ أغباب غذِٓٗ، ا٫قطإ

سطٜت٘  ٌ بطٚز٠ ٚقػ٠ٛ ٚنأْين أْا َٔ غطقتبه

 ٚاخؿٝتٗا يف اؾباٍ ايؿاٖك١ نٞ ٫ ٜطٖا اسس.

ٜٚؿعًين ، َِٚٓٗ َٔ ىربْٞ عٔ ايجٛض٠ ٚا٫ْتؿان١  

 ، محاغًا ٚبطٜكًا

ٚتبسأ خ٬ٜا دػُٞ تطتعـ ٚتًؿغ بهعا َٔ  

 ايٓٝهٛتني املاي٧ دػُٞ ست٢ أمخل قسَٞ. 
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ايصٟ دطْٞ ٭ؾهاض ، يهٔ ٜبك٢ ايؿطاؽ عسٟٚ  

ٚا٫داب١ ، ٫ ازضٟ َٔ أنٕٛ، غطٜب١ يعٛامل قعب١

َّ َٔ أٚاغط ايكسض.  تبك٢ قاعك١ َطغ١ً اي

يف ، أدٌ َٔ بني غبع قاضات، ٚيسُت يف بًس كتاض  

َٚٔ بني زٚهلا ، قاض٠ آغٝا، نط٠ أضن١َّ ؾػٝش١

شيو ايؿطٜإ ايععِٝ ، يف قًبٗا ايهبري، املػطٚغ١

ٜٚعطٞ ايعامل بأغطٙ قٛاعَس ، ايصٟ ٜٓعف باغتُطاض

"ؾًػطني" اختريت يتهٕٛ بًسٟ  يٓهاٍ ٚايجبات

 طين بٌ ٚدٓػٝيت ٚتتشهِ يف َكريٟ املهتّٛ.ٚٚ
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، بعس آخَط إىل ٭شٖب، ٚززت يٛ أْتٗٞ ٚأَٛت  

ٚايٛدّٛ ، غ٦ُُت سٝا٠َ ايػذٔ ٚايؿطاؽ املتكع

ٖٓاى َٔ ، أؾداْم ٜطًبٕٛ سط١ٜٓ ظا٥ؿ١، ٚايعبٛؽ

 ٖٚٓاى َٔ ٜعصب باْػذاّ.، ّٜهطُب عٔ ايطعا

ست٢ ، اٖرت٨ دػُٞ َٔ نجط٠ ايهطب ٚايًهُات  

أٚزُّ ، َا بايٝس س١ًٝ، ػُع ايػكاّ، قاَض ند١ُٝ خطب١

، ٚبُٝٓا أْا يف فُع اؾهاضٟ شاى، ايٓذا٠ بؿس٠

 مسعُت قٛتًا غطٜبا..
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ضمبا قؿعطٜط٠ غٓطت يف دػسٟ ، قْٛت َا اْعؿين  

٬ٜا زَاغٞ تعطًت ٚمل ط بايتؿكٌٝ ؾدن٫ اش، ٚقتٗا

 اعس قازضًا ع٢ً ايتؿهري .

، غا٥طًا اىل ؾتش١ ايٓٛض، أؽبط بايع٬ّ، قؿعُت مٛٙ  

أنإ َٛدٛزا َٓص ا٭ظٍ ٚيهٓين ، َاشا تطاٙ ٜهٕٛ ؟!

ضمبا ٭ْين بُت شيو ، قٍط بٗصا ايػشط َطًكًامل امسع٘ 

 اؾطٜح . ا٭قِ

قْٛت عصْب ٜٓازٟ َٔ أقابت٘ اؿٝا٠ُ بطٜاسٗا   

 ٜٓازِٜٗ يعامل اؾسُّ ضاس١ً ٚٚقاضًا.، ايؿسٜس٠
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سٝح ايػه١ٓٝ تطقُس ع٢ً ٚؾاح ايػّٝٛ ايبٝها٤َ    

ؾ٧ٝ َا ، ٖطعُت ٭ض٣ َكسَض ايكٛت ،املط١ٓ٦ُ

 ٭ض٣ ا٭ٌَ . ، ٭غتذُع قٛتٞ، ٜسؾعين يًطنض

ٜٚهإٔ غٛطًا َا ًٜػعين ع٢ً ، ضنهُت بك٠ٛ نبري٠  

 ظٗطٟ ٭خطز ٚأتٓؿؼ اهلٛا٤.

سط ، غذنْي يهٓ٘ طًٝل، غذني َا ؾدل َا  

َاشا؟! ، نإ ٖٓاى ٜطؾع اٯشإ، ايطُٛح ٚايػا١ٜ

 اٯشإ ..

ٚنإٔ إعكاضًا َا ًٜتـ بصانطتٞ احملرتق١ ق٫ًٛ إٜاٖا  

 اىل بػتإ خطب.
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آخط َط٠ ، أساٍٚ إٔ أتصنط آخط َط٠ غذست ؾٝٗا  

، أعطف ايك٠٬ ٚأزضى َاٖٝتٗا ،أقبًت هلل بطنع١

 بٛنٛح .اعطف أضناْٗا 

خطٛت املهإ ايصٟ ، نٓت َهططبا ٚقتٗا 

ٚاظززُت تعطقًا ٫ أزضٟ َاشا ، خككٛٙ يًٓك٠٬

ُ  ٭عها٤ دػُٞ ضمبا تتبًٛض مبعسٍ ترب ٜس وسخ

ؾعطت ٚنإٔ ، قط١ُ آخط قطط٠ يًؿذاع١، بط٤ٞ

 ايعامل تبعجط ٚدػسٟ تٓاثط.
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َّ ايكسّٚ ٚايٛيٛز إىل ٖٓا   ِٔ عً غأعٛز ، ضمبا مل ٜه

 ٚغتُشٛ ايطٜاح آثاض اقساّ ايعابطٜٔ.، ادٞبأزض

أستادٗا ، بسأت أضػـ ضمبا ٭ْين استاز املدسضات 

 أنجط َٔ أٟ ٚقت َه٢ .

قطع بٛاب١َ  ، ٚزؾعين يٮَاّ ، ؾدْل َا ٖعَّْٞ 

قا٬٥:"ضح تبًـ ايك٠٬ ٜا اؿبٝب ، ايتؿهري ايعَين

 اغتعذٌ اؾٟٛ" 

 مٛ املك٢ً.ؾسَّ ع٢ً ٜسٟ ٚغطْا غ١ًَّٛ 
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بُت ، ؾعطُت بٓؿشات غطٜب١، اقرتبُت َٔ اإلَاّ   

ََٚع ايؿاؼ١ ؾعطُت ، أنجط اقرتابًا، اٯٕ أنجط تٛتطًا

ٚنإٔ  ، ؾعطُت بؿ٤ٞ َا ٜػطٟ يف عطٚقٞ، بسَٞ

ٚنإٔ ، ٚ أعًٓت ايعٛز٠َ ، اؿٝا٠َ تسؾكت إىل دػسٟ

 ٚزخًت ايؿُؼ قًيب.، اؿساز اْت٢ٗ

ؾع١ أغطتين ا، ْٛض ايكباح بات هٛب أعُاقٞ 

مل  ، ٚانتٓؿتين بطعا١ٜ بطاق١، ايؿُؼ عب عذٝب

ؿ٢ هلٝبٗا ٚامنا تعس تًو ايؿُُؼ اؿاضق١ اييت أخ

ٚيف ايػذٛز اختًط ا٭َط تبعجط ، اقبشت بطٜل أٌَ

 ايعَإ تٛقـ ؾذأ٠ ٚتطقطقت زَٛعٞ بؿس٠ ضٖٝب١.
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 ، ٫ أزضٟ أٜٔ نٓت عٔ ٖصٙ ايػعاز٠ ا٭بس١ٜ

 هًؿين سٝاتٞ .ناْت يت ، ٚاتبعُت ْؿ٠ًٛ َ٪قت١ً

 ، غ٬ّ زاخًٞ ٍَٗٛ ، َٚع ايػ٬ّ ؾعطُت بػ٬ّ 

مل أعس  ، ٜٚٗسُأ َٔ ضٚعٞ ، ٜٗبط ع٢ً ظٚاٜا عكًٞ

ٖطٌ املطط ؾذأ٠ ٚأطؿأ ْريإ اؿكس ، دسضعاد١ مل

 ْريإ ايؿ٠ٛٗ اطؿأٖا بػطع١ َص١ًٖ.

ُ٘  ، ؾدل آخط ٜكطُأ ايكطإٓ، ٖٚٓاى ٚيف ايعا١ٜٚ  ٜطتً

ايتككت ب٘  ، ضا٥عًا ٚىطز قٛتًا ، ع٢ً ؾؿاٖ٘

ؾكس اؾتُُت ضاس١ ، بهٌ ق٣ٛ ايت٬قل، ٭غتُع
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،  أخصُت املكشـ َٔ ٜسٜ٘ ، ؾٛدستٗا ٖٓاى، َٗٛي١

 ؾتشت٘ ٚبسأت زَٛعٞ ب٬ُْٗاض . ، ٚبسأت اضتعـ

ٌْ َا اظٜح عٔ قسضٙ    ، ؾأخص قًيب ٜٓبض عط١ٜ، ثك

ٚمحًل  ، تٓؿػت ايكعسا٤ ، ضمبا، أٖٞ اؿط١ٜ املطػا٠

 باغتػطاب ٚشٍٖٛ . اؾُٝع يٓف

ـَ ايؿطٜـ   َٟ تٗتعإ َٔ  ، ؾتشُت املكش ٜٚسا

ٚإشا بأسسِٖ ٜكٍٛ " ؾهًو عُطى َا  ، ٍٖٛ اؿازث١

 قطأت ايكطإٓ".
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 ، َاشا ادٝب٘ سُٝٓا عذعت نًُات ايًػ١ ايٛاغع١ 

إ تطز تًو ايكؿع١ املس١ٜٓٚ "اٙ عُطٟ َا قطأت٘" مل 

 ؼًُين ايٓؿؼ ع٢ً قٛهلا .

مل اعطؾٗا  ، ًَص٠ ضا٥ع١ ، عُا س٠ًٖٛا أْا أدس ط  

مل اقطأ  ، ٚإشا بٞ أقطأ غٛض٠ ايطمحٔ ، قٍط يف سٝاتٞ

بٌ ٚنٓت اٖعأ بايكطا٤  ، ايكطإٓ يف سٝاتٞ ايػابك١

 ٚبايتذٜٛس .

ٚٚدسُت ، تؿٓذطت أغاضٜطٟ ، َٚٔ اٍٚ ن١ًُ  

 ٚأتًعجِ أسٝاْا . ، ْؿػٞ أضتٌ ٚأقطأ
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قاسَب  ،ايكطإٓ ٚطًبت َٔ ظًَٝٞ أسببت  

ٚنٓت طايبًا دٝٓسًا  ،املكشـ تعًُٝٞ ايتذٜٛس

 ٭ٚاَطٙ ٚتعايُٝ٘.، َٓكاعًا

  َٕ ُٚغػٌ قًيب َٔ ا٭ٚضاّ  ، ٖٚهصا عاقطُت ايكطآ

ٚا٭ٚداع . ٚبعس َس٠ اغتًُت اإلَا١َ يف شيو 

ضمبا بايػت  ، نإ قٛتٞ مج٬ٝ عصبًا، املػذس ايكػري

ٚيهٔ نإ شاى بؿٗاز٠ َٔ نإ ٜكًٞ  ، ايٛقـ

اْكًبت سٝاتٞ تػريت ، ٔ املػادني اؿبٛؽخًؿٞ َ

ْعطتٞ يًعامل يكٛاعس ايعَإ ٚاملهإ يًكسض اٜها ضمبا 

 .ٚيًُٛت نصيو 
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زآُٖا اؿطاؽ ، ٚع٢ً ٚقع ايك٠٬ ، ٚيف ؿع١ َا  

 ، ع٢ً غري عازتِٗ

 ، ٭ٕ ْكًٞ بػري عًُِٗ ،ؾكس نَّٓا ْػع٢ داٖسٜٔ

ٔٓ ايكسض غاقِٗ إيٝٓا ٠ َٔ زٚاقتازْٚٞ يًُٓؿط ،ٚيه

ْعِ ؼطٜض يًك٠٬ ، دسٜس بت١ُٗ ايتشطٜض

ٜٗابْٛٗا نايػ٬ح ىاؾٕٛ اقطؿاؾٓا ٜطػؿٕٛ َٔ 

ايهاضب تهبرياتٓا ٚنأْ٘ ايطَح شٚ ايٓكٌ ايكاغٞ 

 يف عكط زاضِٖ ايػابط٠.
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َٟ اؿٝات١َّ تتبعجُط اسٝاًْا ٫    أعًِ ملا أؾعط بإ أَٛض

ؾأض٣  ، ٜٚطتبٗا، زٕٚ إٔ ػس اسسًا يٝذُعٗا ، نجري٠ً

َٞ نا٥عا  غا٥ب اؿهٛض. ، ْؿػ

ُّ ايعصاب املهين ؛ ٭عٛز يػذٔ اؾُاعٞ    َٓطت أٜا

 ، ٚقًب ٜعؿُل ايطُٛح، بععمي١ أق٣ٛ ، َٔ دسٜس

 ٚبسأْا بإع٬ٕ ايجٛض٠ يف ايػذٔ .

ٚاضتؿعت اقٛات ايك٠٬ َٔ  ، أنطبٓا عٔ ايطعاّ  

بت١ُٗ  ، َٚٔ ٖٓا ظازت ؾس٠ عصابٓا ، َٗذعٓا

 اإلضٖاب .
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أغتٗذٔ َٔ  ، اهُل١ٜٛ ٚاؾػس إضٖابٞاعتربْٚا   

، يف ْؿؼ ايٛقتٚ ٜسعٞ زسه٘  ، اإلضٖاباضؽ مي

، ٜأخصْا بعٝسا ،ٚمجع يًتٓاقهات، َعازي١ٌ غري َٛظ١ْٚ

ٜػطٕٚ املػريات ٜٚٛقعٕٛ تعٗسات ٜٚتؿٕٓٓٛ 

 ٚ ،ٚؼتكطٙ اإلضٖابغطابات غب١ٝ تسسض 

 ٜػطِٝٗ ٜعٜسِٖ لػًا ع٢ً لؼ. اإلضٖاب

مبا محًت َٔ عصاب  ،ا َهت غٕٓٛ ايػذٖٔٚهص  

ٚيهٓين  ،أقبشت اٯٕ نايػطاب ،ٚشنطٜات

ُّ ايعٓإ ٚايػاعس تعًُت يف ايػذٔ ٚ ، خطدت قٛ

ؾكس قٓب ٚقٗط يٓف قًب  ،ايَٓٗٛض ٚاؿُاؽ
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املٓانٌ ٚتعًُت عؿل ا٫ضض َٔ ا٫ضض ٚاىل 

 .ا٭ضض

تعًُت ن١ًُ  ، ؾػٝح اؾبني ، خطدُت ؾدكًا آخط 

بعا١ٜٚ قسضٖا  ، طتٗا ع٢ً دبني ا٭١َٚسؿ ، ٚطٔ

 تػعني .

١ُٜٖٛ ظا٥ؿ١   ِْ ع٢ً   ، سط١ٜ عسٚز ،سسْٚز ظا٥ؿ١ ،ضق

ٌْ يؿُاٍ عٔ اؾٓٛب  ، خطدُت ٭تٓؿؼ اهلٛا٤، ؾك

خطدُت  ، غذنْي غابل ٚعصاب آخط ، ٖٛا٤ْ دسٜس

ٗسات َٚ٪اَطات بني ٚتع ، ٭ض٣ تكػُٝات دسٜس٠

 ، ا٫ت باؾ١ًُٚعصاب َكِٝ اعتك، اهلٓا ٚاهلٓاى
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غدط ؾعيب ٚقُت عطبٞ ٚضنا عاملٞ ٚتػتُط 

 اؿها١ٜ. 

نٞ اقٛ ْعطات  ، ٖطعُت ٭ض٣ ٚد٘ أبٞ ايؿػٝح  

بصنطٜات ، ٚأخطُّ امسًا دسٜسًا، اؿعٕ ٚا٭غ٢

 دسٜس٠ .

ـُ ، زخًُت املدِٝ بني ظؾ١ اـاضز ٚزَٛع ا٫ٌٖ  اؾت

 اعاْل ايٓؿَُؼ ٚمسا٤َ اؿط١ٜ ايعضقا٤. ، عٔ ٚايسٟ
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َػتبؿط٠  ، اؾتـ عٔ ٚايسٟ بني ايٛدٛٙ ايهاسه١  

ٚؾعطُت غٝب١ أٌَ سُٝٓا مل ادسٙ ، بكسّٚ ايػذني

ٜطادع  ، ظٓٓت٘ عٓس ؾذط٠ ايعٜتٕٛ، بني اؾُٛع

 اؿػابات أٚ ٜػين تطاٜٚسًا يًكُط.

مل أدس ٚايسٟ ٫ٚ  ، شٖبت ٚعست غؿٞ سٓني  

تػا٤يُت يف ٚدّٛ ، اٚضاق٘ ٚست٢ غًْٝٛ٘ ايكػري

ٚنإٔ طًك١ َا ، هاْت ايؿادع١ ايهرب٣ؾ ، عٓ٘

 نٝـ شاى ٚنٝـ ُقتٌ ؟، أقابتين يف َٓتكـ ايكًب

َات ع٢ً اؿسٚز مٍلا نإ ضاٜح ، "أبٛى ؾٗٝس ٜا سػٔ

 ٜؿٛف عًٝا"
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ٚعٓس قرب أبٞ دجُٝت  ، ؾطاض٠ٌ َا اْكسست يف قًيب  

ع٢ً قًيب ، ُٚنع بعا١ٜٚ َع١ٓٝ، ثك٬ً َا ٚنإٔ ، بانًٝا

ٔٓ ؾدكًا َا نإ ٖٓاى ، ايعدادٞ املتٗؿِ  ، ٚيه

ؾدْل غاْسْٞ ٚغاعسْٞ ع٢ً ايٓٗٛض غعًٝا 

 يًشٝا٠ .

نإ قسٜكٞ ٖٛ شات٘  ،ْعطت ايٝ٘ ْعط٠ املؿتام  

 ، ْٗهت بكعٛب١ ،قاسب املكشـ يف ايػذٔ

 ٚتٓٗست بأمل.
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َّ يًشٝا٠ إٔ تػتُط   ٚتعٛز جملطاٖا  ،ٚيهٔ آ

 ، عاٍ ايجٛض٠يصا بسأْا بإؾ، ٚجملطتٗا امُلج٢ً ، ايطبٝعٞ

إٍيا إٔ  ، يف ٥٫ش١ ط١ًٜٛ املس٣، أعًِ أْٓا فطز أضقاّ

ؾ٤ٞ  ،ٚغشطٙ ايعذٝب، يهٌ ضقِ َٝٓعت٘ اـاق١

                    .هعً٘ َتُٝعا عٔ أقطاْ٘

ٚإمنا  ، مل أنٔ ايطقِ ٚاسس بايطبع ٫ٚ خامت١ اي٥٬ش١

 ، أَّا نإ ع٢ً غذ٬ت ايصانطٜٔ، أضزت ؽًٝس ضقُٞ

إٓ ، ٜٚعٛز ا٭ٌَ ، يطاق١ ايؿاب إٔ تجٛض إٓيكس 

ٚتطًل  ، يؿرت٠ املطاٖك١ إٔ تٓتٗٞ كًؿ١ ظ٫تٗا يطٜح

 ايعٓإ ملا بعسٖا .
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ّْ تتبعجط ٖٓا ٖٚٓاى    ، ع٢ً ظٚاٜا ايكسض املهتّٛ ، أضقا

بطٛي٘ هلا ، تبتػِ ع٢ً قٝاٖا، ٚؽؿٞ ؾادع١ عع٢ُ

قشٝح  ، َتعُك١ ا٭قٍٛ ٚايهَّٝإ ، دصٚض عُٝك١

ٚيهٓين  ، َٚا ظيٓا نػط نٌ ّٜٛ ، ا خػطْا ايهجريأْٓ

سٝجُا ، بإٔ اهلل َع ايكابطٜٔ ، أ٩َٔ بايٓكط احملتِ

 قربٚا .

 ، أزضادًا َت٬ط١ُ قعب١ ايٛقٍٛ، أعًِ إٔ يًك١ُ  

 سكا ٫ نٝٓط َٔ احملاٚي١ . ، ٚيهٔ عًٝٓٓا احملاٚي١
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ٌّ بؿهط ٚعكٝس٠ ، ادتُعٓا بك٠ٛ ايطدٌ ايٛاسس    ، ن

َّ اؾاَع ٚايطابط  ، بسٜٔ كتًـ أٜها ضمبا يه

بعس  ، ٚٚقٍٛ يػُا٤ ظضقا٤ ، سط١ٜ سكٝك١ٝ ، ايكٟٛ

ضؾعٓا ؾعاضات ع٢ً بٛابات  ،إٔ أْٗهٗا ايع٬ّ

 ٚؿطٜتٓا شاٖبٕٛ.ايكسؽ تٓصض بٛدٛزْا 

َٔ ضاّ اهلل  ، اْطًكت ايجٛض٠ ٚاؾتعًت املسٕ  

 ؿٝؿا ٚايكسؽ ٚغع٠ .

ٖٓاى أْعط يًبعٝس ٚع٢ً ايبشط املتٮي٧ ٚقؿت   

ٖٚٓا غأيين قاسب املكشـ "ٚإىل  ،ا٭ؾل أضاقب
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َاشا تٓعط" ؾأدبت٘ إداب١ ضأٜت ع٢ً إثطٖا ايٛدّٛ : 

  ..أْعط يًشط١ٜ يًبعٝس

٫ٚ يًعامل أمجع ب٬ سط١ٜ  ، ؾكاٍ: ٫ سط١ٜ يًعطب  

 ، نًُات غطت يف عطٚقٞ ،سكٝك١ٝ يؿًػطني

 ٚدعًتين أْبُض بك٠ٛ يًشٝا٠ .

ادتُعٓا يٓعًٔ اـط٠ٛ  ،١ٜٛ باضز٠ٚيف ي١ًٝ ؾت  

؛ ؿسٜح ٚأعًٓت ايبسا١ٜ ،ْعطت بٓعط ثاقب ، ايتاي١ٝ

، َِٓٗ َٔ أقطَّ اهلعمي١ ٚايؿؿٌ، اغتُط يػاعات

َِٚٓٗ َٔ ضؾع ا٫ْتكاض ٚغاض ع٢ً ايسضب ا٭طٍٛ 

 ٚا٭خطط .
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بني َعاٖسات  ، ٫ أسس سكا ٜعًِ غطٛض٠ املٛقـ  

ٖسّ يًبٝٛت  ، ب١ احملط١ُٚدػٛض احمل ،ايػ٬ّ ايهاشب١

ؾُا ُأخص بايك٠ٛ ٫  ، يصا قطضْا ايكتاٍ، ٚقتٌ يٮطؿاٍ

 ُٜػرتز إ٫ بٗا .

ضمبا أخصْاٖا َٔ  ، سطب١ٝ ق١ًًٝٚبسأ اؾٗاز بأغًش١   

إىل إٔ ٚقٌ ايعسز  ، أٚ ضمبا َٔ قت٬ِٖ ، كاظِْٗ

ٜٚهإٔ  ، وًُٗا أبطاٍ ؾذعإ ، مثا١ْٝ عؿط٠ بٓسق١ٝ

 إىل يف قًٛب ؾباب ؾًػطني . ايؿذاع١ مل تػطؽ
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تؿطبٓا َٔ ايكٗط  ، نٓٓا مجٝعا قاز٠ يًٓكط ٚايهؿاح  

مل اعِس شاى ايؿت٢ ايصٟ ؾهط  ، ٚدعًٓاٙ غٛضًا يًهؿاح

ٜػتٓس عًٝ٘ ، بٌ بات ؾذاعًا خاضقا ، با٫ْتشاض ًَٜٛا

 ضؾكاٙ ٚقَت اؿكاض.

ٚقًيب ، ٚبسأْا باط٬م ايٓاض ،ٚؾع٬ً قعسْا اؾبٌ  

ٚأؾعًٓا َهادع ايكٗا١ٜٓ هلٝبا  ،بني دٛامٜ٘رتاقل 

 ساضقًا.

إناؾ١ ، ٚناْت ايعسٜس َٔ اؿطنات املتكاعس٠ 

نٝؿُا  ، ٜبٗطز اؿكا٥ل ٜٚعٜٓٔ ايٛقا٥ع ،إلع٬ّ ظا٥ـ

 ؾا٤ .



 
 

59 

 

ٔٓ ناْت ٖٓاى ضغب١ داق١    ، يًٓكط امل٪ظض ، يه

ع٢ً اسس٣ ايجهٓات ايعػهط١ٜ ، اْطًكٓا بني ايٓؿعاب

 ٖٚامجٓاِٖ.

ٛقطْا ع٢ً اؾبٌ ؾًِ تعس ايبٛق٬ت ايع١َٝٓ س   

َٔ املٍٗٛ ، َٚا نإ يٓا غ٣ٛ ضٓب وُٝٓا ،تعٌُ

اهلل "  إ٫بني ا٭َطاض ٚاؾٛع ن١ًُ " ٫ اي٘ ، ايكازّ

، ؽطز َٔ أؾٛاٙ اجملاٖسٜٔ ،ناْت سانط٠ بك٠ٛ

ٚدا٤ ايؿطز ع٢ً أقساّ اَطأ٠  ،بكسم ٚإخ٬م

كٓا ست٢ بػ١ً خهاض تٓاٚيٓاٖا غست ضَ ،ضٜؿ١ٝ

 اْتٗا٤ اؿكاض.



 
 

60 

 

 ، يٓهع قك١ ب٬ ْٗا١ٜ سكٝك١ٝ ، ٚنعٓا خط١ قه١ُ  

َٚٔ ٖٓا سٛقطْا  ، ٚإمنا ٖٞ اّ ايبساٜات اؾسٜس٠

مل لس يًُٗطب ؾتش١ ٫ٚ  ، بج٬ث١ دٗات كتًؿ١

 ٚمل ٜهٔ اـهٛع ططٜكٓا ٚئ ٜهٕٛ . ، ظا١ٜٚ

 اطًل عًٝٓا ايٓاض ... 

اؾعط بأْٗا  ، أؾعط بايطقاق١ يف نٌ دع٤ َين  

أؾعط  ، ٚدعًت٘ غطٜطٖا ايٓاعِ، اختًذت قسضٟ

مل اؾعط بٗا يف  ، ٚنأْين أس٢ٝ سٝا٠ عط١ٜ سكٝك١ٝ

اسب َعاْك١ ايػُا٤ ٚا٭ضض َٚا  ، سٝاتٞ ا٭ٚىل

اييت استهٓٗا ، ؾًِ ٜبَل يٞ اٍيا سبات ايجط٣ ، بُٝٓٗا
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٭تطٗط ي٬بس ؛ يٝدطز َين  ، يٝدطز َين ا٭مل ، بطؾل

ئ تهٕٛ ْٗا١ٜ  ، ٚأؾعط بػ٬ّ ، ضضٜٚعاْل ا٭

وتِ عًٝٓٓا املهٞ  ، ٚامنا بسا١ٜ يكطاع آخط ،ستُا

ضمبا يط١ٜ٩ عامل أؾس ضٚع١  ، يف بعس آخط، قسًَا

 .ٚأْاق١

تًو اؿطن١  ، يكس إٓ ا٭ٚإ يعٚاٍ ايػهٕٛ  

ع٢ً أنتاف  ، اييت سطت ضنابٗا ، اإلعطاب١ٝ املٗٛي١

 ٌٖ .أغطت أقشابٗا بكُت َص، يعطب١ٝا
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