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 ذكريات مع اجملمعي الراحل
 اعر سليمان العيسىالش

 ()نحهود أحهد السٌّد أ. د.

فقدؽ ، اظن اهنةٔؿ قوًٖةن اهٕٖكٓ يٌ األدثةء اهًجؽٌٖٔ ؽُّ اهًضًٕٔ اهؿَٕ ُٕ 

َّٕخ إثؽأةً فٔ أقًٓ يٕةٍُٖ ودضوّٖةدُ وَةهًدة أَُود  ، لةن ذا يِْجح أدثٖح يذقؽة م

 هغ.ومةُٔؿ اهقْيٖح اهٕؿثٖح ...إ، ومةُٔؿ اهُفْهح، ٔوُٖ مةُٔؿ اهٕؿوثح

ويٌ قًةدُ االٍذًةء األوٖن واهَقٔ إهٓ وََُ قْرٕح وإهٓ أيذدُ اهٕؿثٖدح 

 ظٌةرةً وإٍكةٍٖح.

ويندةَٔؿ إٍكدةٍٖح ، ووصؽاٍةً ظًّٖة ًةفٖةً ، ظًن فٔ مؼىُ قوجةً ٍقًّٖة وةفٖةً 

ودًكدمةً ، وٍإٔةً ٌٔ اهًْةِؿ، دؿفٕةً ٌٔ اهىغةاؿ، وقٖؿةً ُٔؿة يذًٖـة، قةيٖح

 ثأٍجن اهًٌةاؿ.

كٖؿة ظٖةدُ اهَـوَح يٌ قؿٕذُ اهَٕٖؿٕح فٔ هْاء اإلقمَؽرون ٔقدت ٔةٍٓ فٔ ي

ددُ يددٌ وََددُ قددْرٕح ِٔ فمةثددؽ اهذنددؿدَ واهضددَْع ، ًددّى اهوددْاء إهددٓ دؿلٖددة واقذُة

وية لةٍخ دوك اهًمةثؽة هذـٕدؽه إال قدْةً وإودؿاراً ٔودٓ ، واهعؿيةَن واالًُّةد

ّْ ، يذضةوزاً اهذعؽٕةت اهًٕذؿًدح، اهًٌٔ فٔ دروب اهٕال ، قدةِت اهعةاودحواهًٕ

ُّؿ اهذددةرٕغ ذلددؿه فددٔ قددضن ، يكددذَٕٖةً ثددةإلرادة اهقْٕددح واهىددجؿ اهضًٖددن فكدد

                                                 

() . يضًٓ اهوغح اهٕؿثٖح ثؽين ٌْٔ 
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 ورظى اهلل مةَٔؿٍة اهقةان:، ألن اهًجؽٌٖٔ ال ًْٕدْن ؛اهًجؽٌٖٔ اهؼةهؽٌٕ

ٌّٔ ثؾلؿاه ال يدٌْت وال ٔدؽمُ   ظ

 

 ٕة يٌ دؼوّؽه األػدال  واهندٖىُ  

يقةٔدؽ اهؽراقدح فدٔ وٍعٌ ٔوٓ ، ٔؿفذُُ يٌ ػالل مٕؿه اهؾي لَة ٍؿدده 

ّ وَةهًة ردَّ، اهًؿظوح اهسةٍْٕح  ةن اهْظؽة ثٌٖ قْرٕح ويىؿ:دٍة قْهُ إث

 يٌ اهًعٍٖ اهّةدر

 إهٓ اهؼوٖش اهسةاؿ

 اهَةوؿ هجٖك ٔجؽَ 

قدةً فدٔ وَةهًة دّرقخ ثٌٕةً يٌ قىدةاؽه اهندٕؿٕح َٔدؽية تدؽوت يؽرِّ 

ٓ َدالب يقدؿرةً ٔود« اإلزار اهضدؿٕط»إذ لةٍدخ يكدؿظٖذُُ ، اهًؿظوح اهسةٍْٕح

وقدؽ دَدةول فّٖدة إقدالمَ صجودح ثدٌ األّٕدى ، اهىف اهسةهر يٌ دوك اهًؿظوح

وية ظؽث يُٕ فٔ أزَةء دُْافُ فٔ اهعش َٔؽية داس ثدؽويٌّ ، اهًوك اهغكةٍٔ

فنددمة أيددَؿه إهددٓ اهؼوٖفددح ، فًددة لددةن يددٌ اهًوددك إال أن وددفُٕ، ٔوددٓ إزاره

 اهفةرو  اهؾي َوت إهٓ صجوح أن ٕؿًٔ اهجؽوي:

 أرِض اهفذٓ

 ال ثّؽ يٌ إرًةاُ

 فقةل هُ صجوح:

 أٍة يؿدؽٌّ إذا ألؿِذَٔ

 فقةل هُ اهؼوٖفح:

 ُـّ عَ َُٔ  اهًؿدؽ ثةهكٖف دُ 

 ٔةهٌى ٍجَُٖ

 لن وؽٍع فُٖ

 ثنجة اهكٖف ُٕؽاوى

ُـّ اهَةِس ثةهىٕوْك  ثةهٕجِؽ دكةوى، وأٔ
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فْافد  ، فُوت صجوح إهٓ اهؼوٖفح أن ًّٕودُ إهدٓ اهغدؽ ظذدٓ ٕذدؽثَؿ أيدؿه

وقدوٍّ ، صجوح ِؿب يٓ يؿافقُٖ هٖالً إهدٓ ثدالد اهدؿوم يوذضبدةً وهمٌ ، اهؼوٖفح

واهغدّى اهدؾي أذدؿاه فدٔ ، اهنةٔؿ األًْاء ٔوٓ ظةل اهًوك فٔ ثدالد اهدؿوم

واهَؽم اهؾي أثؽاه فٔ أواػؿ إٔةيدُ َِةهدك. ويدة ، اهذضةاُ إهٓ األٔؽاء هٖعًْه

 ألسؿ اهؽروَس واهٕجَؿ اهذٔ دًٌَذّة دوك اهًكؿظٖح اهنٕؿٕح !

أن  م9971األقؽار ثٕؽ ظىدْهٔ ٔودٓ مدّةدة اهدؽلذْراه ٔدةم  ومةءت

ّددةً أول هوغددح يْصِّ  م9971أهذعددَ  ثًؽٕؿٕددح اهًَددةِش فددٔ وزارة اهذؿثٖددح ٔددةم 

وأن ٕمْن يمذجٔ إهٓ صةٍت يمذت مةٔؿٍة اهمجٖؿ ويمذدت اهىدؽٕ  ، اهٕؿثٖح

ولةٍخ قٌدةٕة اهوغدح ، إذ لَة ٍعٌ اهسالزح فٔ تؿفح واظؽة، األقذةذ فةهط فوْح

ًَّ ، اهٕؿثٖح ِةصكَة  َة.واهجعر فٔ اهذًمٌٖ هّة ِ

إال أن وزٕدؿ ، وهقؽ ظةوهدخ االٍذقدةل إهدٓ لوٖدح اهذؿثٖدح ثضةيٕدح ديند 

فًة لةن يَدٔ إال أن فمدؿت فدٔ اهؿظٖدن ، هى ْٕاف  ٔوٓ االٍذقةل اهذؿثٖح آٍبؾٍ 

خ ٔقؽاً يدٓ صةيٕدح وِدؿان ، إهٓ ػةرج اهجالد هوًٕن فٔ ًْء مّةددٔ ووقَّٕ

لًدة وافد  ، وواف  اهْزُٕؿ ٔوٓ إٔةردٔ إهٓ اهضـااؿ، م9974ٔةم فٔ اهضـااؿ 

فٔ اهْقدخ ٍفكدُ ٔودٓ إٔدةرة اهـيٖدن األقدذةذ واادن أدةقدٔ اهًْصدُ األول 

وأٍنددؽ مددةٔؿٍة ، فأقةيددخ هَددة يؽٕؿٕددح اهًَددةِش ظفددالً هْدأَددة، هوؿٕةًددٖةت

 واهىؽٕ  األقذةذ فةهط فوْح اهًقُْٔح اٗدٖح فٔ اهعفن:

 ا األوراسرودّْع ديندددد  إهددددٓ ذُ 

 

 وأدةقدددٔ هكدددّٖؽٍ  واقدددؿا اهكدددالمَ  

 رلَددةن يددٌ دٍٖددة اهًَددةِش ٍةفكددة 

 

 فٔ اهِعوى أظََف فدٔ ذلدةء إٕدةس 

ٌْ هوفىددةظح ثٕددؽ تٖجددح قددّٖؽٍ    ؟يَدد

 

 ؟واهضجددؿ ثٕددؽ تٖددةب وااددن آس 

 َٖةدَُٖةدُددددُ دجمددددٔ ٔوددددٓ ِقددددَٔ  

 

 واهضجدددُؿ يًّدددْمٌ هفقدددؽ اهدددؿاس 

 ويٕةِؽ اهجوؽ اهنقٖ  قدؽ الذكدخ 

 

 َب اهوُددف واإلَٕددةسثًّددة زٖددة 
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 إن ددددؾِجة يّدددالً فدددإٍٔ الظددد ٌ 

 

َضددٍن ثمًددة   َٔ  أيددةم اهَددةسٔوددٓ 

 

 

ٍٓ ثدددةافٍ  اٍت ثًْددد  فّمدددؿت يدددؿَّ

 

 ية فٔ رظٖودٔ ٔدٌ َِدة يدٌ ثدةسِ  

 اهضٖدددُت ػدددةٍو واهعٖدددةةُ يؿٕدددؿةٌ  

 

 أٔوَددْا إفالقددٔ، واهٕددُٖل قددةسٍ  

ؿت يمةن ًٔؤ يٌ اهضـااؿ إهٓ اهمْٕخ ظٖدر ًٔودخ فّٖدة أرثدٓ ّٖ وتَ  

ويٌ زى اقذقؿَّ ثٔ اهًقةم فٔ لوٖح اهذؿثٖح ثضةيٕح ، ؤؽُت إهٓ دين ، ْاتقَ

وهدى ٕمدٌ ، ولَخ أقْد قٖةرة أوثدن قؽًٕدح أدٖدخ ثّدة يدٌ اهمْٕدخ، دين 

ولةن ٕؿلت فّٖة مةٔؿٍة اهمجٖدؿ ، هٖكًط أن دجقٓ ثعْزدٔ ألسؿ يٌ قذح أمّؿ

ةرع أثدٔ ريةٍدح فدٔ َٔؽية أيؿُّ ثْزارة اهذؿثٖح يىُعجةً إٕةه إهٓ ثٖذُ فٔ قجْ ثند

وفٔ إظدؽى اهًدؿات قدأهَٔ: ِدن األودٖوح يٕدك؟ ، َؿٕقٔ إهٓ لوٖح اهذؿثٖح

وهمدٌ ال ْٕصدؽ ، فأصجذُ: ٍٕى ٕة أثة يٌٕ إٍّة يٕدٔ، وٕقىؽ ثةألوٖوح اهكٖةرة

ِدؾا ال ، فقدةل: يدة ٔوٖدك، ألن اهًقةٔدؽ فدٔ اهذَضٖدؽ، فّٖة إال يقُٕؽ اهكةا 

وأٍدة ، وأوودوذُ إهدٓ ثٖذدُ، ووًدّٕة دعذدُ، فعًن يُٕ ٔدؽة ودعف، ّٕى!

َّٔ رقدةهح ظًوذّدة مدؿٕمح  يذْصُ إهٓ لوٖح اهذؿثٖح. وفٔ اهْٖم اهذةهٔ أرقن إهد

وفٔ اهؿقدةهح ، ظٖةدُ اهىؽٕقح اهٕـٕـة األقذةذة اهفةًوح اهؽلذْرة يومح أثٖي

 وقؽ ورد فّٖة:، «يؽُٕط قٖةرة»يقُْٔحٌ مٕؿٕح َْٔاٍّة 

 قدددٖةرةُ اهدددؽلذْر يعًدددْد

 

 ْأٖددؽِ دًٌددٔ ثّددة أظوددٓ اهً 

 أػالقُّددة ٕددة َٖددَت أػالقِّددة 

 

 يفذْظدددحُ األثدددْاِب هوضدددْدِ  

 ٍىُف اهجؿاتٔ هى ٕـْل قدةهًةً  

 

 واهَىددُف فّٖددة تٖددُؿ ينددؽودِ  

 رلجذُّدددة أيدددِف ثدددال يقٕدددؽٍ  

 

 أَٔدددٔ ثدددال ِدددىٍّ ودكدددّٖؽِ  

 وًٕخ دعذدٔ لذجدٔ يفؿمدةً  

 

ٌُ دَضٖددؽِ    فددةهفؿُش فّٖددة رِدد

 وتةص رأقٔ دعخ مدجّةِلّة 

 

 ُؿ يْصدددْدِ ظذدددٓ لدددأٍٔ تٖددد 

 وأذددؾر اهددؽلذْر ال دٕذددؾرْ  

 

 دوددك قددضةٕة أِِوَددة اهىددٖؽِ  
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 لةن ظىدٖؿاً لدنُّ يدة دعدذّى

 

 وايذومددددْا لددددنَّ اهًقةهٖددددؽِ  

 لى يقٍٕؽ يدٌ ذِدٍت ػدةهٍه  

 

 ٕٕودددْه ٔجدددٌؽ يدددٌ ٔجةدٕدددؽِ  

َدددة إذن ٍمًدددن يندددْاَرٍة  ْٔ  دَ

 

 يددددٓ األظجّددددةء األصةوٕددددؽِ  

 يٌ قَْٕا مؿواك يٌ دِدِؿِى 

 

ًٍٕددةءَه زٕددؽيثددةهِفمؿ ٕددة  


 

 ثددال فؿمددحٍ  ٔوأٍددخ ٕددة ػضودد 

 

 يًّددة دمددٍْٔ وددْثََة ٔددْدي 

وهمى لةٍخ صًٖوحً دوك األٕةمُ اهذٔ قٌَٖةِة يٕةً ٔوٓ مةَئ اهجعدؿ فدٔ  

ظٖر لَة ٍَُٕى ثًذٕدح اهكدجةظِح ودضدةذِب ، اهؿيةل اهؾِجٖح ثًعةفْح َؿَْس

 ويًةرقِح رٕةًح اهًنٔ !، أَؿاف األظةدٕر اهنةاقح

وٕغَّدٔ ، ن ٕضذًٓ األَفةل ظْل مةٔؿٍة َُٕنؽون أمٕةَره اهٕؾثحوهمى لة

وَةهًدة ، وٕعدَّْى ثةهًعجدح واهذندضٖٓ، وِْ ٕعؽب ٔودّٖى، يّٕى أظٖةٍةً 

 ٌّْ لةٍْا ّْٕصّْن إهُٖ األقبوحَ فٖضٖت َّٔة يجذكًةً وًةظمةً ٕـٌٕ ذهك لوَُّ صد

 واهؿف  واهَقةء.، يٌ اهٕفْٕح واهجّةء

 م9967ؿٍة ادضُ إهٓ أدب األَفةل ثٕؽ ظدؿب ودضؽر اإلمةرة إهٓ أن مةٔ

، وأٍدُ ثقدؽر يدة ٍَُٕدٓ ثّدى، َٔؽية رأى أن اهًكذقجن إًٍة قدٖمْن ٔودٓ إٔدؽّٕى

ٌُ هّى يكذقجالً آيَةً  فذعدؽث ٔدٌ ، وٍّذى ثعةصةدّى ورتجةدّى واِذًةيةدّى ًٌٍ

ّْع فدٔ فَدْن ، ِْإةدّى وأهٕدةثّى وثٖبدذّى وآيدةهّى وأظاليّدى ودُوٕدةدّى وٍد

ثدجٕي  األدثٖدحوأتَدٓ ِدؾه اهفَدْن ، هدغإمٕؿاً وقىح ويكدؿظٖح ..  اهقْل هّى

 اهذؿصًةت ٌٔ اهوغةت األصَجٖح فٔ اهًًْْٔةت اهًذٕوقح ثأدب األَفةل.

فإٍُ هى ََٕف ٔدةهى اهمجدةر إٌٔدةً ، وإذا لةن قؽ دّْصُ إهٓ اهمذةثح هألَفةل

ددؿاث مٕؿاً وٍسؿاً هٖذعؽث ٌٔ اهًدؿأة واألرض و« اهسًةالت»فضةء ٍذةُصُ فٔ 

 األيح واهقٌٖح اهفوكَُٖٖح واهٕةهى اهًٕةوؿ وية ٕؽور فُٖ يٌ وؿأةت.

                                                 

() .ٍُوفٔ روإح ٕة أظـا 
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إذ إٍدُ ، ولسٖؿاً ية لةن ُٕوّط فٔ ظؽٕسُ ٔوٓ اهؿثٍ ثٌٖ األوةهح واهًٕةوؿة

 وِْ اهقةان:، يٓ أذـازه ودًكمُ ثأوةهح أيذُ ؤؿاقذّة

 وأثٕددُؽ ٍعددٌ يددٌ يٌددٍؿ ويددٌ قددٍٖف ٍٕددى أثٕددؽْ 

 

 

 

 ُٔةاَدددة األػودددؽْ  ظًدددْراثٔ وِدددةٍٔ ثٕدددن ثٕددديُ 

 

 

 

 هَددددة ثوقددددُٖف واألِددددؿامُ واهجددددؿدي واهًٕجددددؽْ 

 

 

 

 ويدددٌ زٕذٍَْدددة ٖٔكدددٓ ويدددٌ ودددعؿااَة أظًدددؽْ 

 

 

 

ُٓ دٕوًدددْا أثضدددؽْ   ويَدددة اهَدددةُس ٕٕؿفّدددة اهضًٖددد

 

 

 

 ؽولَددددة دااًددددةً ٍُضَعدددد، ولَددددة دااًددددةً ٍُُٕددددٔ

 

 

 

ٍْافَؾ زقةفذُ ٔوٓ اهٕىؿ هََّٖن يٌ يُٕٖةدُ ية ٕذَدةتى وَٕكدضى يدٓ  ذطَ فَ 

 وَةهًة ردَّدَ رؤٕذُ ثّؾا اهؼىْص َٔؽية قةل:، قةفح أيذُ وأوةهذّةز

، زدى دقدف ٔودٓ قدؽيٖك، ُأن دٕذىؿ اهًذَجٔ وهْرلة واهًٕدؿي وتْدد»

وأٔذدؿف أٍَدٔ ، دوك ِٔ األوةهحُ واهًٕةوؿةُ فٔ رإٔدٔ، ودؿى اهؽٍٖة ثَٕٖٖك

 ولةٍدخ ّدالُل اهقدؿآنِ ، لَخ ينؽوداً إهٓ اهؾات فٔ اهفذؿة األوهٓ يٌ ٍذةصٔ

، ودنّؽ ٔوٓ ٕؽي فٔ لن قىٖؽة ألذجّة، واهًٕوّقةُت ودْٕاُن اهًذَجٔ دعٍٖ ثٔ

وهمََٔ ية هجسخ أن اٍفذعخ ٔوٓ ْٔاهَى صؽٕؽة َٔؽية أػؾت أَدةهٓ ثندغف 

 «.اٗداب األصَجٖح ومٕؿاء اهغؿب

اهذٔ مةرلَة فّٖة يٕةً « ٍؽوةُ دُْٕؿ اهوغح اهٕؿثٖح»ويٌ اهؾلؿٕةت اهضًٖوح 

، م9986عًدؽ ثدٌ قدْٕد اإلقداليٖح فدٔ اهؿٕدةض ٔدةم فٔ صةيٕح اإليدةم ي

ولةٍخ اهًًَْح اهٕؿثٖح هوذؿثٖح واهسقةفح واهٕوْم قؽ ٔقؽدّة فٔ دودك اهضةيٕدح 

ثٕؽ أن اقذقؽيخ لْلجحً يٌ اهؼجؿاء هًَةقنح اهؽراقةت اهذٔ أٍضـِة ٔؽدٌ يٌ 

ولدةن يدٌ ثدٌٖ ، اهجةظسٌٖ فٔ يضةل دُْٕؿ اهوغح اهٕؿثٖح ولَدخ واظدؽاً يدَّى

 اهدؾيؿاء اهًنةرلٌٖ فٔ اهَؽوة األقذةذ اهؽلذْر مْقٔ ًٖف رظًُ اهلل اهؼج

 ُ َٔ  «.دضؽٕؽ اهَعْ»ٔؿض ينؿو
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وية أصًن دوك اهكّؿاِت اهذٔ ظٌؿٍةِة ولةن فّٖة مةُٔؿٍة َٕندؽ ثٌٕدةً 

ولةٍخ االثذكةيح ال دغةدر يعّٖدة اهدؽلذْر مدْقٔ إٔضةثدةً ، يٌ مٕؿه اهضًٖن

وٍْى اهنةٔؿ أثٖةدةً ٔؽة أمةد فّٖدة ، ًعججحودقؽٕؿاً هنؼىٖذُ اه، ثنِٕؿ مةٔؿٍة

 ثأػال  ٔةهًَة اهضوٖن هى ٕعةهفَٔ اهعِ ثةالظذفةظ ثّة.

َٔ اهدؾي أقةيذدُ وزارة اهسقةفدح فدٔ  وال ًٕمََٔ أن أٍكدٓ األقدجَْع اهسقدةف

فعٌدؿ يْٕدى ، ولةن مدةٔؿٍة يقًٖدةً آٍدؾاك فدٔ اهدًٌٖ، م1115اهًٌٖ ٔةم 

 ذهك األقجْع.ؾت فٔ فِّ اهًَةمٍ واهفٕةهٖةت اهذٔ ٍُ 

 واهذقدؽٕؿِ ، وهمى لَة قٕٖؽٌٕ ثةهًمةٍح اهذدٔ لدةن ٕعذوّدة مدةٔؿٍة فدٔ اهدًٌٖ

ًّْٖخ ثُٕي اهًؿالدـ واهًدؽرصةت ، اهمجٖؿ اهؾي لةن ٕعْٓ ثُ َٔؽ اهًٌَٖٖٖ وقؽ ُق

 وقةيخ وزارة اهسقةفح اهًَٖٖح ثُجةٔح يؤهفةٍت ٔؽة يٌ أًٔةهُ.، ثةقًُ

قة  اهكدْري يدٌ اهؽرصدح وهقؽ لةن هدٔ مدؿُف دقوٖدِؽه وقدةمَ االقدذع

اهًًذةزة اهؾي يَعُ إٕةه اهكٖؽ اهؿاٖف ثنةر األقؽ راٖف اهضًّْرٕدح َٔدؽية 

وذهددك إهددٓ صةٍددت يددَط األدٕجددٌٖ اهًجددؽٌٖٔ يعًددؽ ، لَددخ وزٕددؿاً هوسقةفددح

، اهًةتْط ووهٖؽ إػالؤ اهْقةمَ إٌٔةً ثَةء ٔوٓ اهًؿقْم اهضًّْري ٍفكدُ

 .م1/5/1115قؽ ثذةرٕغ وأقٖى ظفُن دقوِٖؽ األوقًح فٔ يمذجح األ

َة فٔ يضًٓ اهوغدح اهٕؿثٖدح فقدؽ اقدذًؿت قدَْاٍت قجدن رظٖودُ أية زيةهذُ 

ُّٔ اهًْاّددُت واهعددؿُٕه ٔوددٓ ظٌددْر ، رظًددُ اهلل لددةن فّٖددة ٍٕددى اهًضًٕدد

، صوكةت اهًضًٓ وهضةٍُِ رتى أذالل وعذُ فٔ اهفذدؿة األػٖدؿة يدٌ ظٖةددُ

 ولَة ٍفُٖؽ يٌ يالظْةدُ وآرااُ ودٕقٖجةدُ.

 لةن اهنةٔؿ اهًّضؿي إٕوٖة أثْ يةًٔ ٕقْل:وإذا 

ٌٍ يسدددن اهَّدددةر يَٖدددؿٍ   رّب ذِددد

 

 ودددةر ثدددةهجؤس لدددةهْالم دصّٖدددة 

فإن مةٔؿٍة قوًٖةن اهٕٖكٓ قؽ صٕدن يَدُ اهجدؤس واهعؿيدةن مدةٔؿاً يجدؽٔةً  

ذهك ألن األهدى اهمجٖدَؿ ٕضٕوَدة لجدةراً ٔودٓ ظدّؽ ، رتى قكةوة اهْؿوف اهذٔ يّؿ ثّة
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 وفٔ ِؾا اهىؽد ٕقْل اهنةٔؿ قوًٖةن اهٕٖكٓ:«. Musset»دٕجٖؿ اهنةٔؿ اهفؿٍكٔ 

 ٕة هؿؤح اهُفْهِح ووفةء األظالم !

 اهضُْع وظؽه ٕكذُٖٓ أن ٕجؽع

 أن ٕجَٔ اهٕةهى يٌ صؽٕؽ.

لدةن اهذفدةؤل ، واهًدؿارة اهذدٔ ذاقّدة، ويٓ ًٔد  اهًٕةٍدةة اهذدٔ لةثدؽِة

ؿاً واهعدؿص ٔودٓ اهجقدةء مدةٔ، قالظُ فدٔ اهَْدؿ إهدٓ اهًكدذقجن األفٌدن

 هألرض واهقٖى اإلٍكةٍٖح:

 قْف أثقٓ ٔؿثًّٖة

 إٍكةٍةً قأثقٓ، مةٔؿاً هألرض

 لضؾور اهكَؽٕةن

 لةهىعةرى .. لةهـيةن

 قْف أثقٓ ... قْف أثقٓ

 ِْ ذا ٕذكةءَل:وِة

 ِن َٕؽظُؿ اهعوى ؟

 ِن ٍٖأُس.. وٍوقٔ ثمن مٔء إهٓ اهّْة

 ِِْة اهٕؽم واهٌٖةِع اهذٔ ٕؿٕؽوٍّة هَة ؟

 نجُر ثُفْهذٔإٍَٔ ية أزال أد

 ثأظالئ اهجٕٖؽة ... ثَٖةثٖٕٔ اهذٔ ال دَؽظؿ..

 ية أزال أٖٔل ٍجٌةت اهقةديٌٖ

 ثضؾور قَؽٕةٍٍح ٔذٖقٍح ٔذٖقٍح لةهؽِؿ... يؼذجبٍح فٔ أًٔة  األرض...

رظى اهلل مةٔؿٍة اهمجٖؿ اهًضًٕٔ اهقؽٕؿ قدوًٖةن اهٕٖكدٓ اهدؾي ػوّدف 

ودَّدن ، فٖدؽ يدٌ ُٔةاّدةةل دُ وراءه زؿوة وََٖح وقْيٖح وإٍكةٍٖح قذْن األصٖ

 وقًٖةً قةيٖح.، وأدثةً رفٖٕةً ، يٌ َٕةثّٖٕة فمؿاً ٍّٖؿاً 


