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 ...سٍذوً انمذٌىت األَسخشانٍت
 ٌخبُ شبابٍا مٍما حاَل انضمه وحج حجاعٍذي

 َ بانشمس  انمغمُسة  مذوٍا صُس حهقائًٍا اسخشجعج أَسخشانٍا نضٌاسة ُدعٍج عىذما
  أقصاٌاإنى مه انبالد ٌحٍظ انزي انٍادئ انمحٍظ مٍاي انخٍخشبً انمخماَجت بانحشكت
  أقصاٌا.

 
  ، مخٍّهخً حشغم مذوٍاانمحفُسة حفاصٍم حضال ال َ سىُاث سج قبم أَسخشانٍا صسث

انص أوخخبّذد خفج وفسً انُقج فً َنكه ٌىاك، َُنذث إنٍٍاَكأوىً بانحىٍه فشعشث
 غشٌبت مذن فهقاء ً،راكشح خضّوخٍا انخً  َس

 َ مىٍا وىفش َقذ َأسَعٍا، أجمالنمذن أوٍا حٌُمىا قذ دٌشت مع ٌخقاطع األَنى نهمشة
  بُاقعٍتأكثش. إنٍٍا انخعشف نىا ٌخٍح انذٌشت بعذ ما َانهقاءانثاوً صٌاسحٍا، فً وخشدد

 
َ 

  انسفش جشّبج ألوىً بانشاحت، شعشث انشحهت انمىظمتنٍزي ششكتان أن عشفج ماعىذ
 َ  كم نً حخُافش مذنهت مسافشة أكُن أن حجشبت خضج َ انعهمً، انخٍال قصص ًف

 أَ األَنى انذسجت صانت فً االسخشاحت َ ، إنمطاس َصُنً نحظت مىز انشاحت سائم
  محطت إنى انمطاس فً االوخظاس ٌحُّل فٍٍما ٌخُافش انهخٍه األعمال سجال دسجت صانت

   مخشفت.

بء انفشٚك انصذبفٙ انزٍٚ ٚضٔسٌٔ أٔسزشانٛب نهًشح األٔنٗ يب ػذا٘، ػُذ انصجبح انزمٛذ ثمٛخ أػع

أإكذ نٓى أَٓى نٍ ُٚذيٕا ٔ سٕف ُٚسٌٕ رؼت  فشدذ أسزؼشض ػهٛٓى يؼشفزٙ نٓزِ انجالد، ٔ

  .انسفش ػُذيب ٚصهٌٕ انٛٓب

 

 انًكبٌ، فبنطبئشح رجؼهك ثبنفؼم رخٕض ْزِ انزجشثخ، ثذأ انزذهٛك فٕق انضيبٌ ٔ ثذأد انشدهخ ٔ

انسمف انز٘ رُجثك يُّ  كم شٙء ٕٚدٙ ثزنك. انًمبػذ انًكّٕسح انزٙ رزذٕل سشٚشاً خبًصب ثك ٔ

إَٔاس يزًبْٛخ يغ َجٕو انفعبء انز٘ َذهك فٙ سذًّٚ، ٔأسهٕة انًعٛفٍٛ ٔانًعفٛبد فٙ 

  .االْزًبو ثشادزك... كم ْزا ٚجؼهك رشؼش ثبالسزشخبء االسزمجبل ٔ

 

خ ثبنُٕو فٙ انسبػبد انسجغ األخٛشح يٍ انزذهٛك نكٙ ٚؼّذنٕا أيب أَب انزٙ َصذذ صيالء انشده

سبػزٓى انجٕٛنٕجٛخ ػهٗ رٕلٛذ سٛذَٙ انزٙ رسجمُب ثسذ سبػبد، خصًٕصب أَُب سُصم 

  .انٛٓب صجبًدب، فهى ٚغًط نٙ جفٍ خالل أسثغ ػششح سبػخ فٙ انزذهٛك انكَٕٙ

 

أٌ أرآيش ػهٗ انٕلذ  سثًب دًبسزٙ نهمبء سٛذَٙ نهًشح انثبَٛخ ْٙ انسجت، فذبٔنذ

ثًشبْذح األفالو انذذٚثخ انزٙ ال رضال رؼشض فٙ دٔس انسًُٛب. أػهٍ سثّبٌ انطبئشح ٔصٕنُب انٗ 

 سٛذَٙ. ثذأد انًغبيشح
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نى ٚزغّٛش يطبس سٛذَٙ كًب ػشفزّ لجم سذ سُٕاد، ثٛذ أٌ اجشاءاد انزفزٛش كبَذ يشّذدح، 

نجًٛم أٌ أصٔس ثالداً رشؼشَٙ ثبنطًؤَُٛخ أثُبء ٔال ػجت فٙ رنك، ثم صادَٙ غًؤَُٛخ ألَّ يٍ ا

 .انزجٕال فٛٓب

 

ػُذ ثٕاثخ انًطبس انخبسجٛخ اسزمجهُب انسبئك ثشَبسد، ْٕٔ شبة نجُبَٙ ٚؼٛش فٙ سٛذَٙ يُز 

أكثش يٍ ػشش سُٕاد ٔٚزكهّى انؼشثٛخ ثطاللخ. كبٌ سؼًٛذا ثهمبئُب ألَُب َذًم نّ ػطش ثالدِ. سكجُب 

ٙ ٚسزؼًهٓب انًشبْٛش، ٔداسد ثُب انٗ أٌ ٔصهُب انٗ ٔسػ انًذُٚخ دٛث دبفهخ انشٔنض سٔٚس انز

  .ٚمغ فُذق سٕفٛزٛم

 

انًفبسلخ أَُٙ َضنذ فٙ انفُذق َفسّ لجم سذ سُٕاد، ٔنكٍ ٔصٕنٙ انّٛ كبٌ يسبًء، أيب 

فٙ سدهزٙ انثبَٛخ فكبٌ صجبًدب. كؤٌ سٛذَٙ لصذد أٌ رزذذٖ شكّٙ ثبنصٕس انزٙ ادزفظذ ثٓب 

  .مٍٛ. ٔصّػذ ػهُٛب يفبرٛخ انغشف ثؼذيب رُبٔنُب جًًٛؼب انفطٕس فٙ يطؼى انفُذقراكشرٙ ثبنٛ

 

نى ٚزغٛش اَطجبػٙ ػٍ سٛذَٙ، ثم اصددد اػجبثًب ثٓزِ انًذُٚخ انزٙ رسزمجم انخشٚف فٙ شٓش 

َٛسبٌ/ أثشٚم ػهٗ غشٚمزٓب. فؼهٗ ػكس انًزّٕلغ ُْب األشجبس انًُذسخ فٙ كم رفبصٛم 

ًّذد سيٙ األٔساق انصفشاء ػٍ جسذْب ٔرذزفع ثُعبسرٓب  انًذُٚخ رذزفع ثهَٕٓب األخعش، ٔكؤَٓب رؼ

 .سغى أَف انخشٚف ٔانشزبء

فٙ انشٕاسع رُشػ دشكخ انًشبح ثكم فئبرٓى يٍ يٕظفٍٛ ٔراليزح ٔػًبل. انكم ٚسبثك  ٔ

  .انضيٍ ٔكؤٌ ال ٚكفٛٓى أٌ انٕلذ فٙ ثالدْى ٚسجك يؼظى يٕالٛذ ثهذاٌ انؼبنى

 

ػٍ غٛش لصذ غططذ فٙ َٕو ػًٛك فّٕد ػهٙ نمبء صذبفٍٛٛ ػشة ٚؼٛشٌٕ  ٔ أسدد أٌ أسزشٚخ

 .فٙ سٛذَٙ. اسزٛمظذ ػصًشا ٔأدسكذ أٌ صيالء انشدهخ نٛسٕا فٙ انفُذق

ًّخ انشدهخ ٔ سئٛسخ لسى انشئٌٔ  ثؼذيب لشأد انشسبنخ انخطٛخ انزٙ رشكزٓب نٙ ْجخ يُظ

  .ألَٓب دبٔنذ االرصبل ثٙ كثًٛشا ٔنى أسدّ  اإلػاليٛخ ، ٔلذ أكذد نٙ أَٓب نٛسذ غبظجخ ٔاًَب لهمخ

 

ًُب، لهذ  نمذ خّذسرُٙ سٛذَٙ انٗ دسجخ نى أسًغ فٛٓب سٍَٛ انٓبرف انجبثى فٕق سأسٙ. دس

نٍ أسزطٛغ أٌ أنذك ثضيالئٙ ٔنكٍ فٙ اسزطبػزٙ أػٛش راكشرٙ ٔأرجّٕل فٙ انًذُٚخ ُٔأسهّى 

 .ػهٛٓب ثطشٚمزٙ

 


