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 (1577/6/2020) رقم اإليداع لدى دائزة املكتبة الوطهية

 

 

للهشــــز  املبــــددرةعمــــدىر دار  -./معو محــــداى الشيــــوىالبهفســـــ  بلقــــــير ةةردة

 2020ةالتوسيع 

 (1577/6/2020)ر. أ: 

يعّبز يذا يتحمل املؤلف كدمل املسؤةلية القدنونية عو حمتوى مصهفٌ ةال 

 املصهف عو رأي دائزة املكتبة الوطهية أة أي جًة حكومية أخزى



- 3 - 
 

 البنفســـــــــــج وردةو بلقــــــــــــــيس

 

 قصـــــــــــــة

 

 

 معــــــو الشبـــــوى

 

 الطبعة األةىل

 م 2221
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 ... هداءإ

 ... ىل روحك البنفسجية املالئكية الطاهرةإ
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 معلومـــات شخصيـــــة

 بــــــوقٚظ ٓاغٍ عوٛ بين ٓاُٛ ضـٍاأل
 إزبد ًلــــــاْ اهــــ٘الدٝ
 َ 11 – 11 – 1995 تازٙـــــذ املٚــــالد
 َ 14– 3 – 2020 تازٙــــــذ اهــــ٘فاٝ

 أزدُٚـــــٞ اؾِطٚــــٞ
 اإلضــالَ اهدٙاُــٞ
 أُجـــٟ اهـذِظ
 عصبــا١ دتٌاعٚٞاؿاهٞ اال

 ضسطاْ ضازكً٘ا باهفم اهطفوٛ املػلوٞ اهؿشٚــٞ
 داًعــٞ اهريً٘ن اهػٔادٝ اؾاًعٚــٞ
 َ 25 – 9 – 2018 اهتدـسز
 هلرتُٗٚاتإ ِٓدضــــــٞ اهــتدؿـ

 ٗبا هوبِات ًدزضٞ كفــــسٜ اهػٔادٝ اهجاُ٘ٙــــٞ
 IEEEًِعٌـٞ  اهػٔادات ٗاألُػطٞ

 بٚـــــظ اهوقــب
اهلتب، اهطفس،  قسا١ٝ اهل٘اٙــات

 تؿ٘ٙساهطبٚعٞ
 اهبِفطذٛ اهفاتـــــح اهوــْ٘ املفكى
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 حيــــــــــــاتها

 
 َ ميشافعـٞ   يف 11 – 11 – 1995 َُٗهَدت بوقٚظ ٓاغــٍ ٙـ٘

 إزبد
 زٙعـاْ غـبابٔا   ٗيف،بطـٚطٞ  ألضـسٝ ،قسٙـٞ كفسٙ٘با  يف اٗؼدًٙد 
 بتوٚتا

  ٗهلّ ، هٕ خكعت اهرٜ اهعالز ض١٘ مبسض اهطسطاْ ُتٚذٞ  
ٍ٘ٝ ضاعدتٔا   اهرٜ ٓاؤاؿٚاٝ،ٗذكا يفساز االضتٌ عوٟ ًىاأل ق
  امُلبٍلسٝ ٗستٟ خالي طف٘هتٔا ًِر عوٚٔا عالًاتٕ ظٔست

  هألغٚا١ ٗاضتٚعابٔا فٌٔٔا يف اخؿً٘ؾ دزاضتٔا يف اؾاًعٞ،
 سٚاٝ ًو٣ٚٞ باـري بعد بوقٚظ بين ٓاُٛ ُتٍ٘فٚت ، س٘هلا ًّ
 .َ 14– 3 – 2020ٗاملطاعدٝ َٙ٘  
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 تعليمهـــــــــــا

 
يف ًدزضــٞ كفسٙ٘بــا األضاضــٚٞ  2002بتــدا٢ٛ   دزضــت اال
ًدزضــٞ كفسٙ٘بــا اهجاُ٘ٙــٞ إىل  ُتقوــت،ثــٍ اَ 2008املدتوطــٞ ٗيف 

َ اهيت ًّ خالهلا ٗاؾوت تعوٌٚٔا  2012فيهوبِات ٗؽسدت ًِٔا 
 ضــازكً٘ا اهفــمبتٔا بطــسطاْ اؾــإ وُرغمم 2013اؾــاًعٛ عــاَ 

ٍْ ذهم مل ميِعٔا ًـّ  ،اهطفوٛ آخـس  يف ٗٓـٛ   ،تعوٌٚٔـا  كٌـاي إإال أ
كوٚـٞ  يف  داًعٞ اهريً٘نيف كاُت تدزع قد ف ،اؾاًعٞيف فؿى هلا 

سٍتٟ  ،كاُت ًّ أذكٟ اهٍطاهبات، ٗاؿذاٜٗ هؤِدضٞ ٗاهتلِ٘ه٘دٚا
 ٍْ ًد٠ ذكا٢َٔا ٗقدزتٔا عوٟ اؿفغ كاْ ًتعذًبا ًّ  أسد ًعوٌٚٔاأ

بوقـٚظ ٓاغـٍ   سؿـوت    2018/   9/   25 ٗيف ،ٗاهفٍٔ اهطسٙع
  .ًتٚاشابعوٟ غٔادٝ اهبلاه٘زٙ٘ع 
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 بنفسجـــــــــال وردةو لقيســــــــب

 
 

ٞ  اهوػٞ كوٌات دتٌعتا ه٘ إُطاُٞ عّ اهقؿٞ ضتتلوٍ  اهعسبٚـ

ُٕ مما ذٍزٝ تؿف هّ مجٚعٔا  ًّ فعوت
ُآٚــــم  أسبتٔــــا، أدــــى ًٗــــّ س٘هلــــا ًــــّ أدــــى

 .هوشٚاٝ سبٔا ٗطسق هوٌسض، ًُلافشتٔا طسق ًّ اهقوٚى عّ
 

َٛ ًا اهبِفطر ٗٗزدٝ ُٕ كاُت ًا ًّ ًصٙر إال ٓ  بوقـٚظ  تعػق

 اهبػس. عّ ابعًٚد
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 ًالسعٞ
 
ُٖ ًا ّ  أًـا  اهلاتـب،  خٚـاي  ُطر ًّ إال ٘ٓ ًا ْاآل ضتقسأ       عـ
  كفاسٔا ٗطسٙقٞ ٗأسبتٔا أؾدقا٢ٔا
 بدزاضتٔا تتعوق اهيت ٗاألسداخ املسض ُاتٔا ًعًعاٗ
َٛ ٌٍ ًُؿػٍسٝ بطسٙقٞ هلّ باهفعى سدخ ًا ٓ ُٕ. اع  عاُت

  
 بوقٚظ: قؿٞ ًّ فرتتني طسٙقِا يف ٗضِتِاٗي

 
 املسض بعد ًا ٗفرتٝ املسض قبى ًا فرتٝ

  
  
 املسض قبى ًا فرتٝ -
  

ّ  عػس اؿادٜ يف ٗهدت فتاٝ بوقٚظ ّ  ًـ ٛ  تػـسٙ َ  اهجـاُ  عـا

1995،  
  األزدْ، ،إزبد ًدِٙٞ يف

 َقَبٞ فتاٝ كأٜ سٚاتٔا ٗعاغت فتاٝ، كأٜ سٚاتٔا بدأت
  عا٢وتٔا تلْ٘ سٚح أخ٘تٔا، ًّ َُٗهَد ًّ آخس كاُت َقَبٞ،ٗ
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 غقٚقَتني.ٗ ٗغقَٚقني ٗاهدٓا،ٗ ٗاهدتٔا ًّ
  

  ١آالٗخو٘د ٗعوٛ ٗ قٌد
  

ٞ  توم ؾػريٝ، أخت أمجى هلٍ فلاْ ٞ  اهؿـفات  ؾـاسب     اهق٘ٙـ
  ٗاملتفا٢وٞ اه٘زدٙٞ، ٗاملػاعس   

 ق٘هٕ. أضتطٚع ًا أقى ٓرا اؾدٍٙٞ،
  

ُٖ فٌا ًُباهػٞ هٚطت ٓرٖ   ضتقسأ
 إىل  تع٘د ضٚذعوم ْاآل
 ضتق٘هٕ ًا كى تِتٔٛ أْ ٗبعد ،ادًٚد بٔا ٗتتٌعّ األضطس ٓرٖ
 
 ." اه٘ؾف ًّ سقِّٔا تَ٘فٔا فوٍ ب٘ؾفم! ظوٌتٔا هقد" 
  

  عوٟ زبم ضتػلس ٗأُت ال! فلٚف برهم، أعدن
َٕ أَُت ًا   بعافٚاتم بى ال، غفقٞ هَٚظ ْ،اآل عوٚ

 سققتٔــــا كٌــــا طٌ٘ساتــــم ؼقٚــــق تطــــتطٚع ضــــ٘ 
َٛ بوقٚظ  تطتطٚع ٗأُت ال، كٚف اهلل، َزَسٌٔا اهعافٚٞ، ًفق٘دٝ ٗٓ

  فعوت كٌا اهتفاؤي ُؾِع
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  زبم ًّ تتقس  أْ ساٗي كبداٙٞ ٗهلّ ًََسَقٔا، أثِا١ بوقٚظ
 
ختااف تفعى، بوقٚظ كاُت كٌا بعٚدٝ، املطافٞ كاُت ًٌٔا :اأًٗه

     هُِأطٚـى  ٓـرا،  ضـٚككد  ٙعسفٔـا  ًّ ٗمجٚع بٔا، ٙوٚق اًلاًُ اهلل هلا ز
  أْ ْاآل كوٌاتٛ تقسأ ًَّ ٙا ًَِم أزد٘ هلّ اه٘ؾف،
 ًٗ٘تٔا املسض ًع ٗؾساعٔا سٚاتٔا ألْ ؛اهِٔاٙٞ ستٟ ُتلٌؤا

  بى ،اأبًد ُضد٠ ٙرٓب هّ
ًً ضٚلْ٘   ُٙركس، ال غ١ٛ ًّ سٚاتٕ، يف األًى فقد ملّ اإهلا
ًًا ٗضٚلْ٘ ٕ  عوٟ َٙ٘ ُكى اهلل غلس ملّ أًٙكا إهلا    ٓـرٖ،  سٚاُتـ

  ؾادًقا أكْ٘ ٗهَلٛ
ًًا ضتلْ٘  .ابعًٚد أَ كاْ قسًٙبا عصًٙصا ٙقسأ ًّ هُلى إهلا

  
  ُتؿبح أْ ؼوٍ طٌ٘سٞ فتاٝ كاُت قبى ًّ ذكسُت كٌا
ًٍا املطتقبى، يف تتٌِٟ ًا   فلاُت ٔاعِ أ

َٛ اهلِدضــــٞ  سٚاتٔــــا فأكٌوــــت هقوبٔــــا، األقــــس  ٓــــ
  ًُِر ؾدٙقتٔا فعوت كٌا دتٔاد،اٗ َدد بُلى اهدزاضٚٞ

 ذهم، " زُني " اهطف٘هٞ
  اهدزاضٚٞ ضِ٘اتٔا ٗخالي ُتشب، ًّ أدى ًّٗ أدؤا ًّ 

 َكَُ٘ت
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ٟ  أسـد  ِٙدَ ٗمل اهؿداقات، ًّ  اهعدٙد ًًـا،  ًعسفتٔـا  عوـ ٘ٙ      
  اهجاُ٘ٙٞ، هوٌسسوٞ ٗؾوت ٗعِدًا  

 عقبــٞ كاُــت اهــيت املسسوــٞ ٓــرٖ تتدطــٟ بــأْ قــسزت
  اهعاَ ٓرا يف دتٔدتاٗ ذاكست سؤٌا، أًاَ

ُٕ ٙس٠ طٌ٘ح غدـ كأٜ   ٗكأُٔا املطتقبى، يف ُفط
  عِدًا أًأًا، اهلِدضٞ غٔادٝ تس٠
  املسسوٞ ٓرٖ ُتٔتا

 قب٘هلا، مت عِدًا ،اهُلوٍٚات سد٠إل قدًت ،ؽطٚٔا يف ٗجنشت

  كوٚٞ  دخوت
  اهتلِ٘ه٘دٚا، ِٓدضٞ

ًًا، اهفسح عوٚٔا ضٚطس ِٓاٗ ُٕ متا  ًّ مبػاعس اممصًٗد كاْ هلِ
  اُؿصْ، 

َٛ ال كٚـــــف  اهطف٘هـــــٞ ؾـــــدٙقٞ ضـــــُتفازق ٗٓـــــ
  ٗكُ٘ت األًس، ػاٗشت ًا ُضسعاْ ٗهلّ زُني،”

  ًّ اهلجري
اهؿدٙ َؾفات متتوم كاُت ٗقد ال ٗكٚف كعادتٔا، اهؿداقات

 ” زُـني  ” ُتِطٚٔا هّ باهطبع اهؿداقات ٓرٖ هلّ ،مجٚعٔا اه٘فٚٞ قٞ
قبى، ذٜ ًّ أكجس بٌِٚٔا اهصٙازات أؾبشت ٗباهعلظ،فقد بى أبًدا

  



- 16 - 
 

  اؿدٗد، ألبعد ُأخ٘ٙٞ عِٔا ُٙقاي ًا أقى ؾداقتٌٔا كاُت
  ٗكسأٜ
 بِٞاال زُني ٍدتع كاُت ٗاهدتٔا
 هلا. اهجاهجٞ
          قسزت اهُلوٍٚٞ، دخ٘هلا عوٟ اهط٘ٙى اه٘قت ًسٗز ٗبعد

 ألسد ُتقاياال
  اهيت امُلذاٗزٝ اؾاًعات 

 ات١دـــساإ تأمٍتـــ ٗباهفعـــى ”زُـــني” بٔـــا تـــدزع كاُـــت
 اهتلِ٘ه٘دٚا. بِٔدضٞ غٔادٝ َسٌى يف َسؤٌا ضتلٌايال ُتقاياال

  
ّ  اهؿـداقات  بتلّ٘ٙ بدأت إضتقست إْ ًٗا        عـ   ددٙـد  ًـ

  ؾدٙقتٔا 
 ”بتـــ٘ي” اهـــيت بـــدٗزٓا عسفتٔـــا عوـــٟ ؾـــدٙقتٔا زُـــني،

ٗ ٗاهطفس اهلتب قسا١ٝ ُتشب كاُت  ًسسٞ، أٍُٔا كٌا بطٚطٞ كاُت
تأكٚد بلى كاُت سٚاتٔا تعػق كاْ هفتاٝ باهِعس    تؿ٘ٙساهطبٚعٞ،

تعت ؾدٙقاتٔا زضا٢ى دز عّ تأخست ُكٍوٌا كاُت اهطبٚعٞ، ضتعػق 
 إىل  ٙعلظ ٓرا ذهم، عّ ٗتتأضف ذز

ّ  اــري  ُتشب كاُت ٗخو٘قٞ، بطٚطٞ إُطاُٞ كاُت سد أٜ   ملـ
  س٘هلا
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 طسٙقٞ، هوتؿِع تعس  تُلّ مل هِفطٔا، ُسبٔا ًّ أكجس
ٍ  كاُـت  عٌا بطٚطٞ رُٝب إال ٓ٘ ًا ٓرا كى   كاُـت  بـٕ،  تتٍطـ
ّ  مل تفعـى،  كاُتًا  ٗؾٌاي ؾٌاهلا األزض عوٟ ميػٛ اًالًك  تُلـ
 إىل تطعٟ
ًٞ  هوذٌـايَ  ًٗـا  هلل إال اهلٌاي فٌا هوذٌاي ٗال هلٌايا     ًقازُـ
ُٕ ًا بلى   ُٞ ؾفاُت ًّ متول   سطِ

 ُتشؿٟ، ال
ــت ــِ٘ات أكٌوـ ــتٔا ضـ ــأٜ دزاضـ ــب ٗكـ ــعٟ طاهـ إىل  ٙطـ

 ٗيف دزاضتٔا، أٙاَ طٚوٞ اهعقبات ًّ اهلجري بوقٚظ ؽطت ،هتدسزا

  بدأت هوتدسز هلا فؿى آخس
اهقؿٞ ٓرٖ بداٙٞ ًّ قؿريٝ ًٍُدٝ قبى ٗهلّ املسض، ًع قؿتٔا

  
  تطوٍٚ ًَُدزضٚٔا أسد طوب
  ،اهعٌوٚٞ ًّ ُتٔتا بوقٚظ فلاُت اهتدسز ًػازٙع
ُٕ ٗهقد   هٕ ضوٌت
إىل  ٗؾـدٙقاتٔا  خسدـت  ُتٔـت ا ٗعِـدًا  ،ُفطـٔا  اهوشعٞ يف
  املبِٟ، ضاسٞ
  امل٘د٘دٝ اه٘زٗد بطاتني أسد داُبإىل ٗ

 اهطاسٞ داخى
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بوقٚظ ُتداطب ٗٓٛ ،اهبِفطر ٗزدٝ زُني ؾدٙقتٔا هتقطتا  
 قا٢وٞ: 

 مل ٗهلِٔا بوقٚظ ٙا اه٘زٗد ًّ اهِ٘ع ٓرا ُتشبني بأَُم أعوٍ“ 
  ُتدوق
 ”فقط هَم

  عوٟ ٗؾدٙقتٔا بوقٚظ ًّ ُكى تفكَشَل 
ُٕ ًا  قا٢وٞ: ٗزدت قاهت
 ”اأًٙك هَم ُخوقت ٗهلِٔا هٛ ُتدوق مل"

  قرتبتاف زُني ُتسح مل اهوشعٞ توم يف ؾ٘تٔا ُ ٝ هلّ
ٍٜيف  اه٘زدٝ ٗٗقعت بٔد١ٗ ًِٔا   ٙد
 ٗقاهت: ،بوقٚظ

ٍْ ٙبدٗ "ٍٓٚا   . بدأت" قد احملاقسٝ أ
   بوقٚظ غعست احملاقسٝ ًُِتؿف ٗيف ،إَهٚٔا مجٚعٍٔ ػٔ٘ااف 
ٌَٔا، باطّ يف خفٚف بأمل   ف

 ُفطٕ اه٘قت ٗيف
  غعست قد ٗكاُت إَهٚٔا زُني ُعست 

  هودسٗز، ضتأذُتاٗ بوقٚظ ٗقفت ِٗٓا بوقٚظ، بكٚقٞ
  دٗزات إسد٠إىل  ًًُٞطسع ٔتاػٗ



- 19 - 
 

 فٌٔــا داخــى تُِعــس ٗأخــرت باهطــابق، امل٘دــ٘دٝ املٚــاٖ
ٍِ مل،األ ًلاْ ٗتتفقد املسآٝ خالي ًّ  قا٢وٞ: متتٌت ُث

ِْ "ٙبدٗ   . ُأًٛ" هِؿٚشٞ تضتٌعا ٙا هٚتين شاد، قد أضِاُٛ أمل أ
إىل  ًباغـسًٝ  ػٔـت ا كعادتٔـا  ٗهـٚظ  باملـا١،  ٗدٔٔـا  غطوت 
 دعى ًا ٗٓرا اهدٗاَ، ُتٔا١ا بعد ؾدٙقاتٔا تِتعس كاُت فقد بٚتٔا،
 قا٢وٞ: بٔا تؿايهال َدَفعٔا ًا ٗٓرا األًس، َسٚاي تقوق زُني 
 امُلشاقسٝ؟" ُتٔا١ا سنيإىل  تِتعسِٙين مل ملاذا“ 
 بتطاًٞ:اب بوقٚظ فسدت بطٚطٞ، بِ ٝ زُني قاهتٔا 
اهقوق بِعسات تُِعسٜ أْ ُأزد ٗمل األمل، ًّ باهقوٚى أغعس "ُكِت 

 كعادتم" 
 كرهم؟" أَهَٚظ أضِاُم "أمل
 ُأًٛ" كالَ أٗ هلالًم ُأُؿت مل ألُين هوػاٙٞ ضفٞآ ٗأُا "ُعٍ،
 إىل  ذٓيباٗ ،ْاآل هِا أُؿيت سطًِا"

 . اهقادًٞ" األٙاَ يف أقوق ػعوِٚين ٗال اهطبٚب،
 ػٔتاٗ اهلاتف، ٗأغوقت ؾدٙقتٔا ٗٗدعت بوقٚظ قشلت

ِّٔاإىل    ٗعِدًا هلا، زُني اتؿاي ضبب عّ ض٣وٞباأل ضتقبوتٔاا اهيت ُأ
  زدٝ القت ًاسدخ، أخ تٔا
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ــى ــبٕ فعـ ــى زدٝ ُتػـ ــدٙقتٔا، فعـ ــتا ؾـ ــدٓا ػٔـ إىل  بعـ
ُـا١  إ يف ٗٗقـعتٔا  زُـني،  هلـا  أٓدتٔا اهيت اه٘زدٝ أخسدت ُغسفتٔا،
  حيتٜ٘

ُٕ ًا مُلسادعٞ ذهم بعد دوطت اهُتسا ، عوٟ  أخرت
 قاقسات. ًّ 
ضتاف اهعٌى، ًّ ٗاَهُدٓا عاَد عؿًسا اـاًطٞ اهطاعٞ سو٘ي يف 
ُٕ ٞ اب بوقٚظ قبوت ٞ  بتطـاً  ُغسفتٔـا إىل  ٗعـادت  ٕٙـ ٙد ٗقبوـت  عسٙكـ
  بعض ٗبعد ،

 تػُعس اهرٜ ٗاألمل بوقٚظ عّ شٗدٔا ًع اأُلَ تلوٌت تاه٘ق

  ًُِر بٕ 
 ضري٠ بإُٔ فأدابٔا فرتٝ،

 اهػد. يف طبًٚبا هلا 
ــَ٘ ٗيف  ــاهٛ اهٚـــ ــد اهتـــ ــد ٗعِـــ ــا ً٘عـــ إىل  ذٓابٔـــ
َْ اؿافوٞإىل  ؾعدت ٗعِدًا اؾاًعٞ، ُٕ أٗي كا  ٗد

ــساٖ  ُٕ ت ــ ــني ٗد ــابرَيٖ زُ ــبٞ، بتع ــت اهػاق ــظ ٗكاُ إىل  ػو
  تتذٕ تآازأ ٗعِدًا أًٙكا، ؾدٙقتٔا كاُت اهيت بت٘ي، داُبٔا

 قا٢وٞ: تٌٔظ بدأت احنٌ٘ٓ
 بٚظ" ت١دا قد ٓا" 
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ُٕ أْ ُتشب كاُت اهيت اهوقب ٓ٘”بٚظ“ ؾدٙق ًّ بوقٚظ تطٌع
 اتٔا.

 ًُبتطٌٞ: بوقٚظ فأدابتٔا
ُٕ ٓرا باي ًا"  "”؟اهػاقب اه٘د

 بت٘ي: قاهت
 . "دوطٛا ٍٓٚا بٚظ ٙا متصح فقط ُٔاإ"

 ًًعا:  فكشلتا
إىل  ْٗٗاآلخــس بوقــٚظ خسدــت اؿافوــٞ ٗؾــ٘ي ٗبعــد

  األؾدقا١ باقٛ هوقا١ اؾاًعٞ ضاسٞ
ــازاٗ ــسٝ ُتعـــ ــتقبوتاف األٗىل، احملاقـــ ــدٙقاتٔا ضـــ  ؾـــ
 ًع  ٙتشدثّ ْٗأخر ،ببٔذٞ

  بٔا ضتقبؤٍا اهيت األٗىل، احملاقسٝ بدأت ستٟ ّبعكٔ
ــدكت٘ز ــ ٍٓ اهـ ِْ هُٚدـ ــأ ــد بـ ــد بعـ ــٚلْ٘ غـ ــٞ ضـ  ًُِاقػـ

 قٌٍِٔ. ًّ بوقٚظ ٗكاُت اهطوبٞ ًػازٙع
إىل  بوقــــٚظ تعــــاد اهط٘ٙــــى ًٙ٘ٔــــا ُتٔــــا١ا ٗبعــــد 
ٍُٔا زُني، بسفقٞ بَٚتٔا   ببٔذٞ ٗاهدتٔا ضتقبوت

ــت ــسُني، ٗزسب ــٍدت ب ــٍ ٗأع ــاَ، هُل ــد اهطع ــٍٔ ٗبع  دوَ٘ض
 قا٢وٞ: بوقٚظ زُني ٗدعت اه٘قت هبعض
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 ."اهطبٚب عِد ًّ ع٘دتم عِد بٛ تؿوٛا"
"ُٕ ْ  طبٚـب  فقط إُ ُٕ  ًـا  ُكـى  أضـِا          اهعؿـب  ضت٣ؿـاي ا ضـٚفعو
 ."اهقوق  ٓرا هُلى داعٛ ال فٌٛ، ًّ املسٙض      

ُٕ ًا فعوٛا سطًِا، سطًِا"   ؼٚاتٛ ُُقوٛاٗ فقط، هَم قوت
 ."ألخ٘اتَم

ُٕ ًا ٓرا سطًِا، ٕٓٔٔ،"   ."”تأكٚد بُلى ضأفعو
ض٘  اهيت املقاهٞ ٗكتابٞ دزاضتٔا إلكٌاي بوقٚظ بعدٓا ػٔتا

  ًػسَٗعٔا خطا  يف تقسأٓا 
ُٕاٗ اهعٌـــى ًـــّ ٗاَهـــُدٓا عـــاد ستـــٟ اؾـــاًعٛ،  ضـــتقبوت

إىل  ػٔــااٗ بوقــٚظ أخــر قوًٚوــا، زتــاحا أْ ٗبعــد  كعادتٔــا،
  ًعٕ تلوٍ قد كاْ اهرٜ األضِاْ طبٚب
 هبوقٚظ، ً٘عد أدى ًّ
 قا٢وٞ: ألبٚٔا قٚظبو تُعس ،اطسٙقٌٔ ٗيف 
 "اهعؿب؟ ضت٣ؿايال داُع ُِٓان ٓى أبٛ"
 كرهم؟" أهٚظ بجسٝ إُٔا"
 . "اساهًٚ أضِاُٛ تتوف أْ ُأزٙد ال ٗهلِين كرهم إُٔا أبٛ ٙا ُعٍ"
 ."ٗؾَ٘هِا عَِد ذهم ًّ ضِتأكد سطًِا"

 قا٢وٞ: امل٘ظفٞ اضتقبوتٌٔا بقوٚى، اً٘عدٌٓ قبى ٗؾال قد اكاُ
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 ً٘عد؟" هدَٙم ٓى ضٚدٜ، ًسسًبا"
 . "اؿقٚقٞ يف اهطادضٞ اهطاعٞ عِد ً٘عد هَدٜ ُعٍ ُعٍ،"
 ."مسشت ه٘ مسما"
 . "ٓاُٛ بين ٓاغٍ"

 ٗقاهت: املقاعد أسدإىل  أغازت ٘عدامل ًّ تأكدت أْ ٗبعد
 . "دقا٢ق عػس بعد اً٘عدكٌ ضٚلْ٘ ،ضرتحا"

 :ادتٌٔاُ ستٟ دقا٢ق اهعػس ٓرٖ ُقكتا إْ ًٗا
 . "اً٘عدكٌ ساْ هقد"
 ٗتسسٚب، هطٚفٞ بتطاًٞاب اضتقبؤٌا اهرٜ اهطبٚب هػسفٞ ػٔاا

  عوٟ اؾو٘ع بوقٚظ ًّ طوب
ــٛ ـــ اهُلسضــ ــٟ، املدؿــ ــدأ هوٌسقــ ــتدداَاب ٗبــ  ضــ

 :اقا٢ًو ٗاَهُدٓا تلوٍ عٌوٕ ٗأثِا١ ُقس ، عّ اهبجسٝ هسؤٙٞ أدٗاُتٕ
 ؼتاز كاُت إْ ًّ اهتأُكد ُتسٙد كاُت بوقٚظ اؿقٚقٞ يف"
 ."ال أَ عؿب ت٣ؿايضال 
  

 :اقا٢ًو إهٕٚ ُٗعس فذأٝ اهطبٚب ُعسات تػٍٚست
 ."هرهم ضِشتاز بأُِا أُظّ ال ال،"

ََ  فقاي: اهطبٚب َُعسات ًّ اه٘اهد ُؾَد
ُٔم ًالًح تػٍٚست ٗملاذا ملاذا،"  "ٓلرا َٗد
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  األضِاْ بأمل هلا عالقٞ ال اهبجسٝ ٓرٖ هلّ ُأشعذم أْ ُأزٙد ال"
 . "آخس غ١ٛ ٗكأُٔا تبدٗ
َٛ ًٗا سطًِا،"  "؟إذْ ٓ
 ."هِفشؿٔا ًِٔا عٍِٚٞ بأخر ضِقَ٘ هلّ أعوٍ، ال"
ٍِ  أُفاُضٕ: ٙلُتٍ ٗٓ٘ ٗقاي ،بوقٚظإىل  هتفتا ُث
 "باهتأكٚد ًلسٖٗ أٜ ُٙؿٚبم هّ بِيتا ٙا ؽايف ال"

 .املسض بعد ًا فرتٝ تبدأ ُِٓا ًّٗ
ُٕ ًا   ُٗػس عا٢وتٔا، أفساد بني ُتػسا اه٘قت ذهم يف اهطبٚب قاه

ُٕإ ستٟ بٍِٚٔ، اهبكع   ه٘ ُ
َٕ مما زتٚاًساا أكجَس هلاُ٘ا اهبجسٝ ٓرٖ ضبب قاي ًٗع األْ، ٌُٓعوٚ

ُٕ اإلبتطاًٞ ُتفازق مل ذهم    ٗد
ُٕ مما باهسغٍ ظ،بوقٚ  اهطبٚب، ًّ مسعت
ِْ أَ األًــس؟ خطــ٘زٝ بعــد ُتــدزن مل بأٍُٔــا ُٙعقــى ٓــى  ثقتــٕ أ

ٍُٔ ًا هلّ ٝ؟كبري كاُت باهلل   بتوم ًُشتفعٞ شاهت ًا بأٍُٔا األْ َٙ
 بٔا. املعسٗفٞ بتطاًٞاال
 ٗقاهت بؿدٙقتٔا تؿوتاف هوذاًعٞ بوقٚظ ترٓب مل اهتاهٛ يف

  خطري، غ١ٛ ٙلْ٘ أْ مملّ بإُٔ تُقى مل هلِٔا اهطبب عّ هلا
 اؿدٗد. أبعدإىل  ًُتفا٢وٞ كاُت
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 هورٓا  بعدٓا ضتعدتا
إىل 

  اهطبٚب، طوبٔا اهيت اهفش٘ؾات هعٌى أبٚٔا بسفقٞ املطتػفٟ
ــدًا ــو٘ا ٗعِـ ــ٘اا ٗؾـ ــب هتقـ ــرٜ باهطبٚـ ــدا اهـ َٕ بـ ــ  عوٚـ

ُٕا   اهفشـ بأْ ٗأخ ٗٓا عٍِٚٞ ًِٔا أخرٗا اهفشـ، ألًس ٓتٌاً
 ُتعاز.اال عوٚلٍ هلّ قوًٚوا، ط٘ٙى ٗقت ٙطتػسق
 اهفشـ ً٘عد ًّ ضاعتني قبى
  ٌُٙلّ ال ؾػري بجسٝ ًُذسد إُٔا ؾٍدقٚين بِيتا ٙا اؾً "
  تلْ٘ أْ

 "اؿد ٓراإىل  خطريٝ
  
  داعٛ ال األًس كاْ ًٌٔا أزد٘ن هلّ ٓرا أعوٍ أُا أبٛ"

 "اهت٘تس أٗ هوُشصْ
 األٗىل اهطاعٞ ُقكا١ا ٗبعد
 ُٙتٌتٍ األ  بدأ
ُٕ اهطبٚب ُٙقوقين مل ه٘"  ."ت٘تًسا أقى ْاآل هُلِت توم، بِعسات

ـ  ً٘عد ًّ ضاعٞ ُؿف قبى      بوقـٚظ  ٗاهـدٝ  ٗؾـوت  اهفشـ
  ٗعِد املطتػفٟإىل  زُني بسفقٞ    

 قاهت: هلا بوقٚظ زؤٙٞ
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 .”ضتأتني بأَُم أعوٍ ُكِت“
 ."اهِتا٢ر ظٔست ٓى سدخ ًاذا"
 ."بعد هٚظ"

       عوٟ ادِٜٙ املٌسقني أسد دا١ اه٘قت بعض ًسٗز ٗبعد
 بوقٚظ ٗاهد
 "ٓ٘؟ أّٙ بوقٚظ، ٗاهد"
 "ُِٓا أُا ٓا"

 قا٢ى: إهٕٚ أغاز
 ”اهِتا٢ر ظٔست هقد مسشت ه٘ ًعٛ فوتأَت“
  
ٍُٔ زسب بٕ ؿاَقٍٔ ٗعِد    ًٍِٔ ٗطوب األطبا١ أسد ب

 قا٢ًوا: باؿدٙح بدأ فعو٘ا عِدًا اؾو٘ع،
 عوٟ أضف ٗهلِين ت٘قعت، مما أضسع اهِتا٢ر ظٔست هقد"
ُٕ ًا   "ْاآل ضأقَ٘ه
ّ  اؿـدٙح  ُٙسٙد كاْ ًّ كى ٗأٗقف األ  ٗقف      وقـٚظ ب ًـ

  ٗاآلخسّٙ
 هوطبٚب: ٗقاي
 ."مسشت ه٘ أكٌى"
 ."اـبٚح اهفم بطسطاْ ًُؿابٞ بوقٚظ هلّ ًُتأضف أُا"
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  بأْ ًِٔا تت٘قع ُكِت ٓى بتطاًٞ،اال ختفتا هقد ٓرا ًا
 متوم ًػاعسُا، متوم هلِٔا باملالن ٗؾفُتٔا هقد سطًِا ؟تبتطٍ

  ٗاَهَدٙٔا ًػاعس
 ذهم يف غع٘زٍٓ أؾف أْ أضتطٚع ال إذْ، سنَي ٗؾدٙقتٔا
ُٕ، ستٟ ٗأ اه٘قت  كأٜ هلّ أؽَٚو

ــا مســـع غـــدـ  ــد قٚـــى ًـ ــدًٞ باهتأكٚـ ــتلْ٘ اهؿـ  ضـ
  ًّ ٓا٢ى كٍ ٗٗدٕ أُفاضٕ، عبظ ٗاَهُدٓا بدأ ٗدٕٔ، عوٟ ظآسٝ

  ٙطت٘عبٔا مل اهيت األض٣وٞ
 اهطبٚب،

 "ًُتأكد؟ أَُت ٓى "
َ٘ ٓى  "باهفعى؟" خبٚح ٓ
 "ددٙد؟ ًّ اهفشـ أعدت آٍو
 “بطٚطٞ دساسٚٞ بعٌوٚٞ ضِٚتٔٛ ٓرا بأْ أخ ُٛ األقى عوٟ"

ُٕ ًا قاي هعا٢وتٕ، ًِٚع كذبى قاهلا إلبِتٕ، ضُِد كأ  قاهلا ضٚق٘ه
 ٗهلّ ،ُفطٕ ٘قفامل يف أ  أٜ 

ٍْ ٙبـــدٗ   فٌـــا بطـــًٚطا، ضـــًٔوا أؾـــبح املِٚـــع اؾبـــى بـــأ
ُٕ اهيت اؾباي ضٚذعى قٚى  ؾػري. ٗاُد فسد ُٗتؿبح تِٔاز، ًجو

 قا٢ًوا: اهطبٚب ٗقف ُتٔا٢ٍٔا بعد 
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  ضٚشدخ، مما ًتفا٢ًوا ُكّ فقط ٓرا، كى ضَُٚشى باهفعى ٓدأا”
 “هِا اهلل كتب ًا إال ُٙؿٚبِا فوّ ًكًًِا، ُكّ

 “؟إًذا اؿى ٓ٘ ًا”
ــًِا،” ــ١ٛ أقؿــد ال سط ــّ غ ــم جيــب ٗهل ــ٘دٝ عوٚ إىل  اهع
 ْاآل ألُين غد، َٙ٘ بعد ٗاهع٘دٝ اهبٚت
 قوــت كٌــا اهعٍِٚــٞ، فشـــ يف أدق ًسسوــٞإىل  ضــأُتقى 
غا١ إْ سى ُِٓان ضٚلْ٘ ؽف ٗال غد، بعد ُٗعد ْاآل ذٓبا ْاآل
  

 . “اهلل
 مجٚعٍٔ عادٗا 
 زُـني  ػٔـت ا دخ٘هلٍ ٗؿعٞ هلٍ، اهطبٚب قاي كٌا اهبٚتإىل  
  ُغسفتٔاإىل 

ًٝ ََ٘تٔــا ٗكــاْ ،ًباغــس  أغوقــت األًــس، يف عَوٌــ٘ا قــد إخ
ــٚظ ــا  بوقــــ ــا، اهبــــ ــت عوٚٔــــ ــا ٗفتشــــ إىل  عَِٚٚٔــــ

َٛ سد أقؿٟ  ٗقاهت: هوطٌا١ تُِعس ٗٓ
 . “هوقوق ٙدع٘ غ١ٛ ال”

  ٗٓرا بػأُٔا، تقوق أْ ِٙبػٛ ال اهلل ُٙدُٙسٓا سٚاٝ باهفعى
  كاُت ًا

َٕ تكًّ   بتطٌتاٗ بوقٚظ، ب
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ــا ُِٓـ ــد ٗ ــادٝ قـ ــا، عـ ــأت ق٘تٔـ ــٍوت ت٘قـ ــذدت ٗؾـ  ٛضـ
 ٗأسبَتٔا. هِفَطٔا تدعٛ ٗبدأت هٍوٕ، غلُس

ًّ بِفطٔا ٗثقتٔا ق٘تٔا ضرتدعتا اهؿالٝ، ًّ ُتٔتا إْ ًٗا
 زُني: ؾدٙقتٔا مُللاملٞ اهلاتف أًطلت ددٙد، 

 . “ اًسسًب” 
 
إىل  آتٛ ض٘  بأُين أَُت ت٘قعَت كٌا ضتتؿوني، بأَُم ت٘قعت”

ٍُٔ، ال هَٚ٘،ا املطتػفٟ ٙ   
ٕٔٔٔٓ“ 

 ٗقاهت: ،بوقٚظ بتطٌتا
 .“ْاآل امل٘ق٘ع ُؾوب يف هِدُخى سطًِا”
 إْ اهَٚ٘ اهطبٚب قاي كٌا ُتشى ضَ٘  امُلػلوٞ سبٚبيت، بٚظ،”

 . “اهلل غا١
  ًا ٓرا”
ُٕ، ًّ قوقٞ ٓ٘ ُٕ أدو ّ  ُٙشى مل إْ ألُ ْ  أضـتطٚع  هـ       ُأكٌـى   بـأ
  اؾاًعٞ

 .“سوٌٛ ُٗأسقق
  ُقاؽ أدى ًّ غًدا ضتفعوني ًاذا ؾدقٚين، حيُدخ هّ ٓرا"
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 اؾاًعٛ؟" ًػسٗعم
  فا٢دٝ اذ بَم تؿاهٛا كاْ هقد سطًِا أُطٟ، كدت اٖٗٗ،”

 . “ٗأخرًيا
ٍِ ُدٌوتٔا أُٔت  قا٢وٞ: زُني فسدت قشلت، ُث
َٛ ٓرٖ هلّ ُقوتٕٚ ًا عّ اهِعس بػض”   أعسُفٔا، اهيت بٚظ ٓ
  ؾدٙقيت، ٙا ْاآل تطتطوٌٛ ال
ُٕ كتبيت ًا هٛ ٢ٛاقس  .“اًًع هُِسادع

ُٕ ًا بقسا١ٝ بوقٚظ بدأت   سدًٙجا ٗأكٌال هسُني اـطا  يف كتبت
 ط٘ٙوٞ. هطاعات

ــَ٘ يف  ــاهٛ اهٚــــــ ــت اهتــــــ ــٚظ ذٓبــــــ إىل  بوقــــــ
ُٕ ًا فعوت ٗكعادتٔا داًعتٔا، ٍٜ كاْ سني يف ؾباح، ُكى تفعو  ٗاهد

ٍٜ، أٌبِػـــــاط  بوقـــــٚظ  ٗؾـــــوت ٗعِـــــدًا اَؾـــــد
عِـــــد  ُتػـــــسا قـــــد ًسَقـــــٔا خـــــ  كـــــاْ ؾاًعتٔـــــا

  اـ ، ٓرا إلخفا١ داعٛ فال ذهم، عّ زاقٚٞ ٗكاُت ٙعسُفٔا، ًّ
  ًػسَٗعٔا خطا  ٗأهقت
  كاًوٞ بق٘ٝ
  هلا هٚؿفق٘ا اؾٌٚع ٗقف ُتٔا٢ٔا،ا َٗف٘ز تسدد، أٜ ٗدْٗ
ُِٓا سسازٝ،   تتٌاهم مل بوقٚظ ٗ
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 كاْ فقط باهتأكٚد، فسح دً٘ع َعَِٚٔا، ًّ اهدً٘ع ُٗصهت ُفطٔا
ًُتعًب اغاًق اضبً٘عأ   عوٚٔا، اٗ
  باألخـ بامُلفاد٣ات، ٣ًاًوٚٗ
َ٘ٙ 2018 - 6 - 10،  
 اهقدز. ٓ٘ ٓرا ٗهلّ مبسقٔا، إخباَزٓا َٙ٘
  مُبشادثتٔا عا٢وتٔا ًّ أسٌد جيسأ مل عادٜ، َٙ٘ كأٜ ًٙ٘ٔا ًس
  عّ
 امل٘ق٘ع. ٓرا
  ًّ ٗطوبت داًعتٔا، عّ بوقٚظ غابت اهتاهٛ اهَٚ٘ ٗيف

َٛ ترٓب بأْ ٗاهدٓا  إىل  فقط ٗزُني ٓ
ــفٟ ــتالَال امُلطتػـــ ــا٢ر ضـــ ــات ُتـــ  األدق، اهفش٘ؾـــ

  ُعسٝ تس٠ أْ ُتسٙد تُلّ مل األ ، ٗافق ًِٔا غدٙد إؿاح ٗبعد
ًٝ أبٚٔا ٗدٕ يف اؿصْ   ًس
ــس ــى ،٠ُأخ ــت ٗباهفع َٛ ذٓب ــ ــني ٓ ــفٟإىل  ٗزُ ــا املطتػ ًٗ 

يف  ًـا  ٗتقـسأ  تفتشٔـا  أْ َاَتق٘ مل ،اهِتا٢ر ٗزقٞ بوقٚظ ضتوٌتا إْ
 قا٢وٞ: زُني أخرتٔا داخؤا،
 .“ ضأفتشٔا أُا سطًِا ”
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ــا  ــسأت إْ ًٗــــــ ــٞ، قــــــ ــست اهِتٚذــــــ إىل  ُعــــــ
 قا٢وٞ: بتطاًتٔاا ُتدفٛ أْ تطتطع ٗمل بوقٚظ
ٍْ هلٛ ُقوت هقد ،هَم ُقوت”   .“ضٚتشطّ اه٘قع بأ

 قا٢وٞ: زُني ًّ بوقٚظ ُؾدًت
 “ُِٓان؟ ًاذا باهم؟ ًا”

ٌُسٓا: ٗاهطعادٝ زُني عوٚٔا زدت  تػ
”ُٕ  . “األٗي باهفشـ كاْ كٌا ٗهٚظ محٚد، ضسطاْ إُ

 قا٢ًوا: اهطبٚب فقاطعٔا بوقٚظ، فسست
  

 . “"ضٚفَسُسُلٌا آخس أًس ُِٓان سطًِا،
 :ُٕفط اه٘قت يف كالٌٓا زدت
َ٘؟" ًا” ٓ 
ُِٓان عٌوٚٞ، هَم ضُِذسٜ”   ٓرا خيتفٛ أْ كبري ستٌايا ٗ

 . "“هألبد  اهلاب٘ع
ٍْ غعست فقد حيُدخ، ًا ُتؿدق ٗهّ بوقٚظ فسست دع٘اتٔا بأ

  اهلل، هلا ضتذا ا باألًظ 
 سدخ. ًا ُكى هلا ٗقاهت ب٘اهدتٔا تؿايباال ٗأضسعت

 9 - 7 – 2018 هـ امل٘افق باهتازٙذ اهعٌوٚٞ ً٘عد كاْ
 ستادتا اهعٌوٚٞ ٓرٖ قبى بػٔس، مبسقٔا إعالًٔا بعد أٜ
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ــبعض  ــّ هــــ ــات ًــــ ــٚطٞ، اهعٌوٚــــ ــع اهبطــــ  ًٗــــ
 ُفطـــٔا عوـــٟ بوقـــٚظ  أطوقـــت عٌوٚتٔـــا،  ً٘عـــد  قـــرتا ا
ُٕ ًا ٓرا ٗهٚظ ،"“اهطسطاْ ًُشازبٞ”   قاًت فقد فقط، فعوت

  عوٟ هلا خاؾٞ ؾفشٞ بعٌى
ــد ــع أسـ ــى ً٘اقـ ــاعٛ،اال اهت٘اؾـ ــرٜ دتٌـ ــى ٗاهـ ٌَـ  َس

  املو١ٛ كالًٔا بِػس ٗبدأت ،"“اهطسطاْ ًُشازبٞ بوقٚظ”ضٍا
  ٗأُٔا ٗاهتفاؤي، باإلجيابٚٞ
ٞ  يف تـدُخى  أْ قسزت ْ  ًـع  ًعسكـ ّ  اهطـسطا  ٓـرٖ  خـالي  ًـ
 ًا ُٗكى احملِٞ، ٓرٖ ؽطٛ ًّ ضتِذح بأُٔا ًتأكدٝ ٗبأُٔا اهعٌوٚٞ،
ُٕ  هلا. اهُدعا١ ٓ٘. طوبت

اهَِ٘ طعٍ قٚظبو تعس  مل اهعٌوٚٞ، َٙ٘ ضبقت اهيت اهوٚوٞ ٗيف
ًٞ ًُطتٚقعٞ ،   بني زٗسٔا تازك

ــَدٜ ــدع٘ا اهلل، ٙ ــوٛ ت ــّ ُٗتؿ ــٔا، ً ــرا أدو ــا ٗٓ ــاُ٘ا ً  ك
َٛ ًٗا اهػٌظ، أغسقت ستٟ ،اأًٙك ٓاؤأسبا ٕٙفعو   دقا٢ق إال ٓ

  هُتعطٚٔا املٌسقٞ ٗأتت
ــظ ــٞ املالبـ ــات، املدؿؿـ ــاَ هوعٌوٚـ ــاز أًـ ــا أُعـ  عا٢وتٔـ
 ببط١ُ ٢ٕزتدابا بوقٚظ ٗقاًت ٗؾدٙقاتٔا،

َٛ غدٙد،  ًٍٔا، أًاَ ًّ دًعتٔا ُتدفٛ أْ ُتشاٗي ٗٓ   ُأ
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 ُتبٔتا اهيت
  ستكِآااب ٗقاًت هرهم، 

  ََُتٔاأٗطٌ
ٍْ ٗ  غ١ٛ ُكى بأ ٟ  ضـتوقت ا غـري،  ضـٚػد          بعـدٓا  اهطـسٙس  عوـ
  اهعٌوٚات، غسفٞإىل  ُتقايهال

 :ٌتٍتُت بوقٚظ تطٌع ٗٓٛ بُوطف ؽتٔا املٌسقٞ دٍست
 
 ”اهلل ٙا أسبيت أضت٘دعم إٍُٛ اهؤٍ”

  فلٚف ُدعا١، ًّ مسعت ًا ًّ املٌسقٞ ُذٓوت
ــرا ــٟ هل ــيت األُج ــٟ اه ــم عو ــسٜ أْ ٗغ ــٞ ُتذ ــبريٝ عٌوٚ  ك
َ٘ بٕ ُتفلس ًا ُكى تلْ٘ أْ ،هطسطاْ   تق٘ي أْ تطتطع مل أسبَتٔا، ٓ
  عوٟ طبطبت غ١ٛ، هلا

  َكتفٔا،
 غــــــآد إْ ًــــــا اهــــــرٜ هوطبٚــــــب، ٗأدخوتٔــــــا

 هلا: باهق٘ي دزبا قشلتٔا،
  
  غري، األً٘ز ضتلْ٘ تقوقٛ ال بتطاًٞ،اال ٓرٖ ُأزٙدٖ، ًا ٓرا”
 “اهلل غا١ إْ
 امُلدٍدز ًّ عٌٚق، بَِ٘ بوقٚظ ٗذٓبت دقا٢ق إال ٓٛ ًٗا
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  اهرٜ
  اهعٌوٚٞ، ٗبدأت ،هٕ عطآاأ

ــع ــا ٗاؾٌٚ ــازز ِٙتعسٓ ــٞ خ ــات، ُغسف ــا اهعٌوٚ ــٍِٔ أًًو ً 
ٍْ باهلل : ًدِٙتٔاإىل  ٗتسدع عافََٚتٔا ٗتطتعٚد هوبٚت، ًالًكا بوقٚظ بأ
 ."“إزبد ،كفسٙ٘با”

  ال ضاملٞ؟ هِا بوقٚظ تُعد مل ه٘ ًاذا اهعٌوٍٚٞ؟ تِذح مل إْ ًاذا”
  بٔرا اهتفلري ستٟ أضتطٚع
 “األًس
ُٕ ًا كاْ ٓرا  ٗاهدً٘ع”قٌد”ألخٚٔا بوقٚظ غقٚقٞ ”خو٘د”قاهت

 عوٚٔا: هَُٚسد ٔا،َٚعِٚ متأل
َ٘ٓٛ ال اهلل، غا١ إْ هِا ضاملٞ بوقٚظ ضتع٘د تقوقٛ ال”  بٔرا تتف
ًٝ اهلالَ   “أزد٘ن ُأخس٠ ًس
 عوٟ قوقٞ كبريٝ ُأخت كأٜ  هلّ ٗقتٔا، ًُدط٣ٞ خو٘د تُلّ مل

 ُضسعاْ هلّ اـ٘ ، بطبب ضتق٘هٕ، ًا ٓرا ً٘قفٔا ٗيف ُأختٔا
 ختفٟا ًا 
 أْ  بعد 

ٍْ ٗأخ ٍٓ اهعٌوٚات غسفٞ ًّ املطكٗي اهطبٚب خسز        بأ

  مل ضعادتٍٔ بِذاح، متت قد اهعٌوٚٞ
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 ٗقتٔا. ت٘ؾف
 قا٢ًوا: بوقٚظ ٗاهد اهطبٚب خاطب ٗبعدٓا

ُٞ هٛ ٓى ٓاغٍ ضٚد”  فكوم؟" ًّ بدقٚق
 باهطبع!"”

 “ًلتيب يف ضأُتعسن "سطًِا،
 
 ػٕا

 أسد عوٟ” ٓاغٍ”ٗاَهُدٓا دوظ ٗعِدًا ،اهطبٚب ًلتبإىل 
  املقاعد
  باهػسفٞ امل٘د٘دٝ
 قا٢ًوا: أضسع
 عٌوٍَٚتٔا؟" يف ًا خطب ُِٓان ٓى”
 ض٘  ٗهلّ اهؿشٚح، باهػلى اهعٌوٍٚٞ متت هقد ال ال،”
 املطتػفٟ يف هوبقا١ بوقٚظ ؼتاز 
 .“اه٘قت هبعض 
 باهتشدٙد؟" اه٘قت ًّ كٍ”
ُٔس أزبعٞ”  “أكجس ُزمبا أغ
 ْ؟"اآل سدخ ًاذا اهعٌوٍٚٞ، قبى بٔرا خي ُِٗا مل”
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  اهفم إلشاهٞ قطسزُاا أُِا تعوٍ ٗكٌا ٗهلّ غ١ٛ، حيُدخ مل”
  ٗٗقعِا اهعٌوٍٚٞ، يف اهُطفوٛ
ــفا٢ح ــٞ ؾ ــدًها ًعدُٚ ُٕ، ب ــ ــد ًِ ــسز فق ــا تك ــى فلُّٔ  باهلاً

 . “اهطسطاْ بطبب
 تق٘ي؟" ًاذا ًاذا!”
 
 ُقوت، كٌا ضتتعاجل ٗبوقٚظ سدخ، ًا ٓرا هلّ ًُتأضف أُا”

 .“َزٗعم ًّ ئٓد فقط
 دزاضتٔا؟" ضتلٌى كٚف غ١ٛ، بوقٚظ ؽسز عوٟ ٙبَق مل هلّ”
بػسط اؾاًعٛ، دٗأًا بٕ أٙبد اهرٜ اه٘قت يف ؽُسز ضِدعٔا”

ًٝ ُِٓاإىل  تع٘د أْ   “ًباغس
 اهرٓا  عَوٛ ٗاألْ عوٕٚ، أعٌى ض٘  ًا ٓرا سطًِا،”
  هَتفُقَدٓا، 
 . “عرزُٛا
ُٕ ُكِت ًا ٓرا”  . “تفكى ًِم، ضأطوب
إىل  ًُطسًعا ػٕا اهطبٚب ًع ثتًُٕشاد ًّ ٓاغٍ ُتٟٔا ٗعِدًا”
  اؾٌٚع ٗددت ضتفاقتا ٗعِدًا بوقٚظ، ٔاإهٚ ُتقوتا اهيت اهػسفٞ

  هلّ َس٘هلا،
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عوٟ قادزٝ تُلّ مل فٌٔا، ًّ اُدص١ً خطست قد كاُت املسٝ ٓرٖ
  بتطاًٞاال توم ستٟ، اهلالَ 

ــٞ ــ٘ت اؾٌٚوـ ــَر  ٗاهؿـ ــد اهعـ ــختفا هقـ ــرا ْ،اآل اٚـ  ٗٓـ
 األًس. يف ًا أؾعب
 ففعو٘ا، قوًٚوا، هرتتاح ٙرتك٘ٓا أْ ًّ طوبت هلٍ، زؤُٙتٔا ٗبعد

  ٗقاًت ٓاتفٔا، بوقٚظ ٗأخرت
ــٞ ــٟ باهلتاب ــفشتٔا عو ــا ؾ ــدخ ً ــا س ــا ًعٔ ــى ٗبأُٔ  تأً

ٍْ إىل  ضـتع٘د  ٗبأُٔـا  تأكٚـد،  بُلـى  املسض بإشاهٞ ضتِذح ٌوٚٞاهع بأ
     كـبرًيا  مجٔـً٘زا  سققـت  قد بوقٚظ كاُت سؤٌا، هتشقٚق داًعتٔا

 ًٌ   مبا أًُت
ًُٔتٍ ًعٔا حيُدخ ًُبازشتٔا بًٚ٘ٚاتٔا ٗ   هوٌسض ٗ
 ُتٔتا ٗعِدًا سؤٌا، هتشقٚق املطتٌس ٗضعِّٔا َٙ٘ ُكى يف

  ٗذٓبت اهلاتف، أغوقت
 عٌٚق. َُ٘ يف
ُٞ بوقٚظ غعست اهتاهٛ اهَٚ٘ ؾباح يف ضتٚقاظٔاا ٗعِد   عسك

  ُتعازاب داهطٞ زُني بؿدٙقتٔا إذ ٔاَٚعِٚ فتشت اهػسفٞ، يف خفٚفٞ
 ضتٚقاَظٔا،ا

ًٞ   ٗزدٝ فٕٚ ًصزٗع  اهُتسبٞ ًّ  ؾِدٗق  َٙدٙٔا  بني  ساًو
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  ُغٍبان عوٟ ٗٗقعتٔا قبى، ًّ إٍٙآا أٓدتٔا اهيت اهبِفطر
  اهػسفٞ
 قا٢وٞ:
َٛ ٓا” َٛ ؾدٙقيت ٙا أدوم ًّ ُخوقت ًّ ٓ  . كرهم" باهطبع ٓ
 

 اه٘سٚدٝ اه٘ضٚوٞ فٔٛ هولتابٞ، ٗقوٍ ٗزقٞ بوقٚظ أخسدت
  ًّ ًع هوت٘اؾى هبوقٚظ تبٍقت يتاه 

 ُتشبٍٔ.
ــت” ــٍ ُكِـــــــ ــَم أعوـــــــ ــتبقني بأُِـــــــ إىل  ضـــــــ
ُٕ ُكِت ًاذا داُيب،   أعوٍ ال ًجوم، ؾدٙقٞ هَدٜ ُٙلّ مل ه٘ ضأفعو
  هلِين ضأضتطوٍ، ُكِت ُزمبا

 .”أدوم ًّٗ عا٢ويت أدى ًّ عوٕٚ أُا ًا عوٟ ضأبقٟ
 بُوطف: ٗقاهت زُني بتطٌتا 
ُٕ أْ ٌُٙلِين ًا أقى ٓرا"  ٌُدّٙ ضتبقني هَم، ُأقدً ًا ٓرا ٗضتؿ

ٌُدٜ ذهم، ُعوٍ مجٚعِا بى بٕ، أعس    ٗبعد ؾدٙقيت ٙا ُأؾ
  ًّ ُأضب٘ع
 ."َسوٌم ُٗتلٌوني اؾاًعٞإىل  ْ ضتع٘دّٙاآل
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 تق٘ي ٗكأُٔا زُني بَٚد ٗأًطلت بوقٚظ عني ًّ اهدًعٞ ُصهت

 .“برهم أَعُدَن”: هلا
ّ  املطـكٗي  اهطبٚـب  دخى عِدًا ُعساتٍٔ ُقطعتا  ٞ  عـ       ساهـ
           ًِــع قــد كــاْ أْ بعــد عِــدٓا، ؾــدٙقتٔا ب٘دــ٘د أٗتفادــ زُــني،
 اهصٙازات

 ذهم يف بوقٚظعّ  
  اهلاتف، عوٟ بوقٚظ ٗاهد عوٟ ذهم ٗأٍكد تستاح، هَلٛ اهَٚ٘

  اهطبٚب قاَ أْ بعد زُني، ُأسسدت
ــا ــّ بإخسادٔ ــٞ ً ــف، اهػسف ــا بُوط ــت هلِٔ ــٍ كاُ ــٕ تعو  أُ

  بوقٚظ، ملؿوشٞ ذهم
  عطآاأ عوٚٔا، ٙػتد ٗبدأ ملاأل ببعض بوقٚظ أسٍطت بعدٓا
 اهطبٚب

 عٌٚـــق، ُضـــبات يف بعـــدٓا هتـــرٓب ًُطـــلّ، إبـــسٝ 
  ؾباح يف ٗتطتٚقغ
  بوقٚظ، ٗاهدٝ “س٘زٙٞ”ٗ ٓاغٍ"،”ؾ٘ت عوٟ تاهٛاه اهَٚ٘
  ػٔتا

 قا٢وٞ: هُتعاُُُقٔا س٘زٙٞ
 غ١ٛ؟" ألٜ أؼتادني !ضَتٚقعَتا هقد سبٚبيت بِيتا”
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 بوقٚظ: هلا كتبت
 إىل  زأستا ال أُا اآلْ”

ُٕ ُكِت ًا فُلى غ١ٛ،  . “زؤٙتم ٓ٘ عادت
”ُّ  . “هَم غتقِاا هقد ُبٍِٚيت ٙا زؤٙتم ُُسٙد مجعِٚا ٗحن

 ٗكتبت: اه٘زقٞ أعادت
  
اٙأت٘ أَهٍ إخ٘تٛ أّٙ هلّ أبٛ، ٙا اأًٙك ٗأَُت ُأًٛ ٙا اهلل محاَن”

 .“ًعلٍ؟ 
 .“عٌؤٍ ًّ ِٙتٔ٘ا إْ ًا بِيت،ا ٙا ضٚأتْ٘”

 ًّ ضتأذْاٗ اهطبٚب أتٟ ستٟ دقا٢ق، ٗكأُٔا اهطاعات ًٍست

ٍٜ ٍُٔ باـسٗز، بوقٚظ ٗاَهَد   ألُ
 اهطــــ٘ا٢ى ُٙكــــذ بــــُأُب٘  بوقــــٚظ متدٙــــد ُٙسٙــــدْٗ
َ  عّ اتعً٘ٙك اهالشًٞ ٗاه ٗتِٚات ُٕ  ؛اهطعـا       اه٘قـت  ذهـم  يف ألُـ

 ُتشٍسن أْ ستٟ تطتطٚع تُلّ مل
ــا،  ــدًا فٌٔــ ــٟا ٗعِــ ــسح ُتٔــ ــٍ غــ ــا هلــ ــٖ٘ ًــ  فعوــ

ًّ اهتقوٚى هِطتطٚع هوٌ٘زفني ضتشتاز بأٍُٔا اأًٙك ٗقاي باهتفؿٚى،
ٌَٔا.   أَه

اهتاهٛ اهَٚ٘ ٗيف الَ،اآل ٝغٍد ًّ بؿع٘بٞ اهَٚ٘ بوقٚظ أكٌوت
  ١دا 
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  قد ٗكاُ٘ا ًبلًسا، إخ٘تٔا
ــطشب٘ا ــٍ، اؾـــ ُٔـــ ــني ًع ــ٘ي،ٗ زُـــ ــ٘ا  بتـــ  هٚط٣ٌِـــ

ٍُٓ بوقٚظ فسست بوقٚظ، عوٟ اأًٙك  .اكجرًي ب٘دَ٘د
 

ــد ــسٗز ٗبع ــب٘ع ً ــٟ ُأض ــا، عو ــاد عٌوٍٚتٔ ــٚظ تع إىل  بوق
ُٕ، مما ٓاؤُشًال ضتػس اٗ اؾاًعٞ   فعوت

ــَٔسّٙ بوقـــٚظ أكٌوـــت ــا األخرَيٙـــّ اهَػـ ــٞ، يف هلـ  اؾاًعـ
 برهم دتٔدتاٗ

 كاُت هلا، األخري اهفؿُى أكٌوت ٗإؾسازٓا، ٗعصميتٔا بقَ٘تٔا

  ، امُلطتػفٟإىل  تع٘د ٗعِدًا دٗأًاإىل  ترٓب
ــد ــني ُٙعٚـــــــ ــٚى املٌسقـــــــ ــ٘  ت٘ؾـــــــ  ُأُبـــــــ

ٌَٔا ًّ ٗباهسغٍ هلا، اهط٘ا٢ى   اهوٚى ط٘اي تطٔس كاُت اهػدٙد، أَه
 غٔس ُٔاٙٞ ٗيف هودزاضٞ،

 ٗسطــب ٓــرا هــٚظ اؾاًعــٞ، ًــّ بوقــٚظ ؽسدــت أٙوــ٘ي 
ــت ــّ كاُــــ ــى ًــــ ــٟ األٗا٢ــــ ــا، عوــــ ــا  ُدفَعَتٔــــ  ٙــــ
  اهػدٙد، ٗاألمل دطدٓا ُقعف عوٟ باهسغٍ ٗإؾسازٓا، َهقَ٘تٔا

 ًِــــر بــــٕ ؼُوــــٍ كاُــــت ًــــا تفعــــى أْ إضــــتطاعت
  ٗأفساد ؾدٙقاتٔا سَكسُٔا باؾاًعٞ هلا سفوٞ ُٗأقٌٚت اهطف٘هٞ،
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  بعدٓا ٗعادٝ عا٢وتٔا،
  ٔا. عالَد هُتلٌى ددٙد ًّ املطتػفٟإىل 

  أفساد ًع بوقٚظ ستفوتا ُ٘فٌ  غٔس ًّ عػس اؿادٜ ٗيف 
  ًّ ٗاهبعض ٗؾدٙقاتٔا عا٢وتٔا

ــا بعٚـــد املٌسقـــات  ُتعاًـــى كاُـــت فقـــد ،23اي ًٚالدٓـ
  شٙازٝ ًّ اؿاي ٓرا عوٟ ٗبقَٚت املٌسقات، بعَض قبى ًّ بُوطف

 هصٙازٝ،
 اآلالَ ٓرٖ ٗبقَٚت قبى، ذٜ ًّ أغد بآالَ تػعس بدأت أْإىل 
َُ ًُطتٌسٝ َٔ تعس  مل ٗهٚاهٛ ألٙا   قطِسا ستٟ اهَِ٘، طعٍ بوقٚظ افٚ

  عٌوٍٚٞ إلدسا١ اهطبٚب
 ٗاأُلخــس٠ فــرتٝ ُكــى اؿــاي ٓــرا عوــٟ ٗبقَٚــت هلــا، ُأخــس٠

ُٞ ًسٗز ٗبعد هلا، عٌوٍٚٞ ُتذس٠ ُٔس أزبع   ٗٓ٘ اأُلٗىل عٌوٍَٚتٔا ًّ أغ
  ًّ كاْ اهرٜ اه٘قت

ــرتض ــُسز أْ امُلف ــٚظ ؽ ــٕ بوق ــّ ب ــفٟ ً ــا املطتػ ــاي كٌ  ق
 سادتٔا ُٗهلجسٝ اؿسدٞ، بوقٚظ ساهٞ بطبب هلّ ه٘اَهَدٓا، اهطبٚب

 املطتػفٟ. يف ُٙبقٚٔا أْ قسز ًتتاهٚٞ، هعٌوٍٚات
ًٍا بوقٚظ ساي عّ ٓرا ْ  كـاُ٘ا  فقـد  عا٢وَتٔا، أ      أدٗاز ُٙبـاده٘
َُ ٗيف زعاَٙتٔا،   بوقٚظ بٌِٚا ًا ٙ٘
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ٍُٓ، عَوٚٔــا ٙــدُخى ؽتٔــا، عوــٟ ًُطــتوقٚٞ  ُعستــب أســد
  طاقٍ ًّ ٗال عا٢وَتٔا، أفساد ًّ ُٙلّ فَوٍ ضتػسا ،اب إهٕٚ هقٚظ

  دْٗ ًّ ؾػريٝ طفوٞ كاُت بى أًٙكا، طبٚب ٗال املٌسقات
  عوٟ َغَعس  أٜ

َٔٔا، أٗ زأَضٔا ُٞ كاُت ٗهلٍِٔا ٗد ُٞ هطٚف  ذات فتاٝ اه٘دٕ، ٗمجٚو
  ع  ضكاهلا ٗساٗهت بوقٚظ، بٔا زسبت زبًٚعا، عػس ثيناإل 

  ضبب عّ اإلغازات
  هْ٘ ذات ٗزدٝ ٗأعطتٔا اهفتاٝ إَهٚٔا تقٍدًت ُِٓا، ٗد٘دٓا
  أمحس،
ٍِ هلا بتطٌتاٗ   زككت ُث

 إىل  ًُٞطسع
أٓدتٔا اهيت اه٘زدٝ هلّ ٓٛ، ًّ بوقٚظ تعوٍ مل اهُػسفٞ، خازز

  
  أعذبتٔا، إٍٙآا

 إىل  فصزعتٔا
  بكع ٗبعد هلا، زُني أسكستٔا اهيت اهبِفطر، ٗزدٝ داُب
ًٞ زُني ت١دا ضاعات   ساًو
 ًقعـًدا  ٗأسكست باـصاُٞ، ٗٗقعتٍٔ ،اهلتب بعض هبوقٚظ

 قا٢وٞ: اهطسٙس، داَُبإىل 
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اهسٗاٙات ًّ بعُض ًعٛ ٗأسكست هَم، ُقوت كٌا أتٚت هقد”

  ًٍِٔ دعِٚا هلّ ُتشٍبِٚٔا، اهيت 
 .“مملّ ٗقت أط٘ي ًعم أدوظ أْ ُأزٙد ْ،اآل

  ٗزدٝ ظاُب اؿٌسا١ اه٘زدٝ تالسع بوقٚظ ًع سدٙجٔا ٗأثِا١
 فطأهتٔا: اهبِفطر

 اه٘زدٝ؟" بتوم هَم أّٙ ًّ”
 أًٙكا باهطسطاْ ًُؿابٞ بأٍُٔا ٙبدٗا فتاٝ ًّ بأُٔا بوقٚظ، كتبت

 إٍٙآا. عطتينأٗ قوٚى قبى أتت
َُٗد أًٙكا، ُِٓا ددٙدٝ ؾدٙقٞ ٗددَت هقد مجٚى،”  . “آزآا ه٘ أ

 : بوقٚظ كتبت
 ًّ اهسغٍ عوٟ مجٚوٞ، ٓٛ كٍ زأٙيت ه٘ هلرا، ضتشتادني ُعٍ”

ِْ  “غعَسٓا أَخَر اهطسطاْ أ
 ًسٙكٞ سطسٝ، ُعسٝ إَهٚٔا تُِعس ٗٓٛ زأضٔا زُٚت فٔصت”
  ٗتٔتٍ 

  ًّ أكجس اهطفوٞ بتوم
ًَٔاا  .“َهذٌاهلا ٙا بِفطٔا، ٓتٌا
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اهطبٚب أخ  أْ بعد اهلٌٚاٜٗ، اهعالز أخر بوقٚظ تطتطع مل
ُٕ عا٢وَتٔا    هلا، ُفًعا ُٙذدٜ هّ بأُ

ـَٚاز كاْ ٓرا ٓى ٌََم”اهؿشٚح؟ ا  .“ٙابوقٚظ اهلل زَس
ُٔس األٙاَ ًٍس  فرتُٝ ُكى ٗبني تِتٔٛ، أْ اهطِٞ كاَدت ستٟ ٗاألغ

  ؼتاز بوقٚظ كاُت اهطِٞ ًّ
ــٞ، ــت هعٌوٍٚ ــٟ ٗبقَٚ ــاذ عو ــاي، ٓ ــى اؿ ــا١ا ٗقب ــرٖ ُتٔ ٓ 

  اهلوٌات بعض بِػس قاًت عوٚٔا، دًدا ؾعبٞ كاُت اهيت اهطِٞ
  كاُت اهيت ؾفشَتٔا، عوٟ
 ٗاهتفاؤي. اإلجيابٚٞ ًّ اهلجري ٓاكمتو
ُٕ ًٗا ُِٓا أُا ٓا”   دا٢ٌا غفا٢ٛ، خ  كتابٞ ٓ٘ األْ ضأفعو
  ُكِت ًا

ًٝ أكُتب َْ ًباغس   ؽطٚط، دٗ
 ملــــا ُأخطــــط بــــأْ قــــٍسزت قــــد املــــٍسٝ ٓــــرٖ هلــــّ

ُٕ ٍْ أغُعس ْ،اآل غاطسٜ دا١َ ٓرا ٗهلّ ملاذا أعوٍ ال ضأكتب        بأ

  كجرًيا ًُتأًوٞ ٗأُا قسٙب غفا٢ٛ
ٌٞ بٔرا ٍْ ٗأمتِٟ باهلل، ٗٗاثق  ُأطٚى أْ ُأزٙد ضٚشُدخ،ال ًا ٓرا أ

  باهػفا١.  هٛ دع٘اا فقط أكجس،
ٌٞ األٙاَ ًٍست    تدزجيًٚا بدأت ستٟ عَوٚٔا، ؾعب
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 اهلجري ٓرا،ٗأدست بوقٚظ ؼتٌى مل ٗمسَعٔا، بَؿَسٓا بُفقداْ

ًّ  
  تتوقٟ ٗبقَٚت اهعٌوٍٚات،

 ً٘ؾ٘ي ؾػري ُأُب٘  ع  ٓا١غرا
قد ٗ ،١٘بدأت ساهتٔا تط ُفطٕ اه٘قت ٗيف دطَدٓا، داخىإىل  
 ًا  عا٢وتٔا ُكىدفعت 

 متوم 
 بوقٚظ قٍسزت ستٟ ُتركس،  فا٢دٝ ٗبدْٗ عالدٔا عوٟ

 أٓؤا ًع 
ــتِذاداال  ــا ضــــ ــما بــــ ــاُٛ   ملَوــــ ــد اهلل اهجــــ عبــــ
ٟ  اــازز،  يف اهعـالز  ضتلٌايال يف  “ Mayo Clinic ”يف ًطتػـف

زٗتػٚطــــــــرت ب٘الٙــــــــٞ ًِٚٚطــــــــ٘تا األًسٙلٚــــــــٞ     
  ٙتعوق ًا ُكى بِػس ٗبدأٗا ًعٔا مجَٔ٘زٓا ُكى ٗتعاطف
ــرا ــس، بٔ ــوت األً ــع ٗت٘اؾ ــساد ً ــا أف ــض عا٢وَتٔ ــّ بع ً 
إىل  بوقــــٚظ ســــاي ٗإٙؿــــاي هػــــسح اهفكــــا٢ٚٞ، احملٍطــــات

ًَني ًسٗز ٗبعد األغداف، ًّ عدد أك    ٗؾَوت ذهم عوٟ ٙ٘
 إىل  بوقٚظ أخباز
  ٗتعاًى مجَٔ٘زٓا، ٗدٔ٘د عا٢وَتٔا ظٔ٘د املوم،



- 48 - 
 

ــُم ــلى املَو ــسٙع بػ ــع ض ــم ً ــس ذه ــاي ٗأً ــا  بإكٌ عالدٔ
  ًّ آذاز ًّ اهتاضع يف اـازز، يف اهدٗهٞ ُفقٞ عوٟ

 األٗاْ فات كاْ قد ٗهقد ،َ 2020 ضِٞ
امُلػٍد اهعِاٙٞ غسفٞ إدخاَهٔا اهطبٚب قسز اهتاهٛ اهَٚ٘ ؾباح ٗيف
ــد دٝ، َ٘زت أْ بعـــــ ــدٓ ــا تـــــ ــشٍٚٞ ساهتٔـــــ  ٗمل ،اهؿـــــ
  فازقت ستٟ أٍٙاَ ثالَخ امُلػٍددٝ اهعِاٙٞ داخى ًلَ٘ثٔا عوٟ ٙوَبح

 .َ 14 – 3 – 2020  بتازٙذ اؿٚاٝ
ُٝ َتوم ُٞ ذات اهسقٚقٞ اهفتا َّ األزبع ًًا، ٗعػسٙ  عا
ُٝ َتوم اؾٍِٞ، طٚ٘ز ًّ اَطرًي تلْ٘ أْ اهلل ختاَزٓاا  ذات اهفتا
 َٕ    اهطٚب، ٗاهفكاد اؾٌٚى اه٘د

 َتوــــم ٗاهجقــــٞ، باألًــــى املو٣ٚــــٞ بتطــــاًٞاال ؾــــاسبٞ
 مل ٍُٔاأ زغٍ كػٔٚدٝ َبٔا األًس ُتٟٔا اهطسطاْ ًُشازبٞ امُلشازبٞ،

ٌَٔا،إىل  طسٙقٔا ُتلٌى    سو
  اهػٔادٝ اهلل هلا ختازا ٗهلّ

  اًالًك كاُت كٌا اهطٌا١ يف غٔٚدٝ هتلْ٘ ختاَزٓاا األمسٟ،
  عوٟ

ٌََم األزض، ٌََم بوقٚظ، ٙا اهلل زَس   اهلل.  زَس
 امُلػٍددٝ: اهعِاٙٞ بوقٚظ دخ٘ي ًّ ضاعٞ أزبعني قبى  
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 “ إَهٚٔا أدُخى دعُ٘ٛ أزد٘كٍ”
 .“ؾػريتٛ ٙا ًعٛ تعاهٛ سطًِا” 
 املٌسقٞ محوتٔا اهطسطاْ، ًسٙكٞ اهؿػريٝ اهفتاٝ توم إٍُٔا 
 “آٙٞ”  

  بوقٚظ، عِد ٗأدخوتٔا
   قا٢وٞ: املٌسقٞ خاطبتٔا ٚظبوق زأتٔا عِدًا

  “ذهم ًّ ًِعِآا فرتٝ،هلِِا ًُُِر زؤٙتَم ُتشاٗي اهؿػريٝ ٓرٖ” 
 هلا: ٗكتبت هسؤٙتٔا بوقٚظ فسست 
 .“مسٔاا ًا قبى، ذٜ ًّ زأٙتٔا اهوطٚفٞ َتوم”
 .“ُغسفَتٔاإىل  بٔا ضأذٓب هلّ أعترز ْٗاآل أًريٝ، ُتدعٟ”
ٌٞ زأضٔا بوقٚظ فشسٍكت”  .“تبتطٍ ٗٓٛ هلرا ً٘افق
ــى  ــس قبــ ــاعات َعػــ ــّ ضــ ــ٘ي ًــ ــٚظ دخــ إىل  بوقــ
ًٝ أًريٝ ت١دا امُلػٍددٝ، اهعِاٙٞ   املٍسٝ ٓرٖ هلّ هسؤَٙتٔا ُأخس٠ ًس

  إْ ًٗا ٗاهدَتٔا، ًع كاُت
ــٍ بوقـــــٚظ أذُـــــت ــا١  ستـــــٟ باهـــــدخ٘ي، هُلـــ دـــ

ٌَسِّقات آًًسا ًُطسًعا اهطبٚب ٗأًٔا املػـادزٝ  بأْ ٙطودي ًّ أًريٝ  امُل
ألْ ساهٞ بوقٚظ قد تدٓ٘زت ًٗا هبجت بكع دقا٢ق ستـٟ ت٘فآـا   

 اهلل.



- 52 - 
 

 امُلػٍددٝ هوعِاٙٞ بوقٚظ دخ٘ي ًّ ضاعَتني قبى 
 إىل دوطت

ِّٔا دٔٞ، ًّ زُني داَُبٔا  ٌٞ ًّ ُٗأ   َٙدٙٔا ًاضلنَي ُأخس٠، دٔ
  أفساد مجٚع ٗكرهم هلا، ٙدعْ٘

 ٗكتبت: ٗاه٘زقٞ اهقوٍ بوقٚظ عا٢وَتٔا،أًطلت
ٌٞ أُا ذهم ًّ ضأتعافٟ تقوق٘ا ال” َْ ٗٗقتٔا باهلل، ٗاثق  ضتتٌَِ٘
  أخر 

ُٝ ُٞ ضأكْ٘ ألُين ًعٛ ؾ٘ز ُٞ ؾاسب  ٕٓٔٔ" كبريُٝ غعبٚ
ٍِ    قاهت: ُث
 هُلٍ  غلًسا أزتعؼ، إٍُين إال تفاؤهٛ زغٍ خا٢فٞ، ٗهلِِين”
ُٞ أُا مجًٚعا،    ه٘د٘دكٍ دًدا قع٘ظ
ُٞ أُا سًقا، سٚاتٛ يف  هٛ َُٙسد مل اهلل ْأأسٚا،ٗ ض٘  بأٍُين ٗاثق
 فقط دًَ٘عُلٍ، أز٠ أْ ُأزٙد ال كػٔٚدُٝ، فطٚدتازُٛ ذهم، 
 ."هٛ دع٘اا 
ٍِ ِّٔا: بوقٚظ كتبت ُث  أُل
  
 ٗضاقٚين عق، هَم غلًسا أدوٛ، ًّ فعوتٕ ًا هُلى غلًسا ُأًٛ"

 بطوباَت أشعذُتَم قد ُكِت إْ
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         أُكّ مل ٙاأبٛ، أُت ٗكرهم ٗضاقٚين، قبى، ًّ اهلجريٝ 

ُٕ مبا ضأسعٟ   ًّ سٚاتٛ يف سعٚت
 ٓرٖ يف ُقدٗتٛ بأُم تعس  أْ ُأزٙدن دُٗم،

ــاٝ،  ــاقين اؿٚــ ــين ضــ ــت ألٍُــ ــٞ، ُكِــ ــجريٝ ًُتطوبــ  ٗكــ
  ال َهُلٍ، ضأق٘ي ًا أعس  ال إخ٘تٛ ُأزٙد، ًا عوٟ عَوٚم اإلؿاح
  أدد

  ه٘ؾف املِاضبٞ اهلوٌات
ًَشُ٘ٛ هُلٍ، ُسيب  األٗقات، بعض يف هُلٍ ًُصعذٌٞ ُكِت إْ ضا

َ٘تٛ، أُت اؿٚاٝ، ٓرٖ يف اآلخس َُؿفٛ أُت زُني    ٗسبٚبيت ق
ٛ  ٗال أدوٛ، ًّ أسالًم سققٛ ٗؾدٙقيت، ٌٍني  أْ تِطـ  ُتطـ

 .ين"تٗعد كٌا بوقٚظ ابِتَم
 قا٢وٞ: بوقٚظ بٚد”زٗسٚٞ”أًطلت

 عوٟ ضتبقني اهسسٚى، ُتسٙدّٙ ٗكأَُِم ٓرا، تق٘هٛ ال عصٙصتٛ"
  اهلل، غا١ إْ اؿٚاٝ، قٚد 

ٌٞ أُــا اهبٚــت،إىل  ددٙــد ًــّ ٗضــتع٘دّٙ  ُتٔــٟاٗ بــاهلل، ٗاثقــ
 .ٗط٘ٙى" ساُز بعِاق سدُٙجٔا

  ُتػعس أْ ُتسٙد هّ ضسًٙعا، ًطشتٔا َعَِٚٔا، ًّ دًعَتٔا ٗضقطت 
  تقَ٘ ٗكأٍُٔا بُكعفٔا بوقٚظ
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  دُٙعٔا. بت٘
     اؿٌـسا١   ٗاهـ٘زدٝ  اهبِفطـر  ٗزدٝ أًطـلت  ُتٔتا أْ ٗبعد 

ٌُٔا ٌَت  إىل ٗق
ُٕ   ًـا  آَخـس   هلـا،   املٌسقات  أخر ٗقبى بوقٚظ، ؾدَز        كتبتـ
 زُني: هؿدٙقتٔا
ٛ  أتـت  هقد أًريٝ ُتدعٟ اهيت اهفتاٝ”      أضـتطع  مل ٗهلـٍِين  هصٙـازت
 ؼٍٚاتٛ، هلا ٛجبعا زؤٙتٔا،
 . ذهم" تِطٛ ال 

ُٕ ًا ٓرا   بدقا٢ق، املػٍددٝ اهعِاٙٞ تدُخى أْ قبى بوقٚظ قاهت
 اهتازٙذ، ع  مسٔاا ُٗٙدٍود كػٔٚدٝ اهلل خيتاَزٓا  أْ ٗقبى

 ُٞ ٌُشازب   هوطسطاْ، ك
ــصْ ــا يف اُؿ ــٟ ضــٚطس ٗقُتٔ ــا عو ــا عا٢وَتٔ  ْاآلإىل  شاي ًٗ

ُٞ مبجابٞ كاْ ذٓاَبٔا  كاْ اهرٜ”ٓاغٍ”ٗاَهُدٓا هلٍ، كبريٝ ؾدً
 "س٘زٙٞ" ٗٗاهَدُتٔا هلا، ضًِدا 

  ،ٗإخَ٘تٔا هبوقٚظ، األزض دٍِٞ كاُت اهيت
 ٗآال١ ٗخو٘د ٗعوٛ قٌد”



- 53 - 
 

 ٗزُـني  هلـا،   باهِطبٞ غ١ٛ ٗكى ٗزٗسٔا فكادٓا كاُ٘ا   اهرّٙ
ٗبتـ٘ي زفٚقـٞ اؾاًعـٞ     اؿٚـاٝ،  يف اآلخـس  ُٗؿُفٔا اه٘فٚٞ اهؿدٙقٞ
ُٞ عاؽ قد اهلبري مجٔ٘زٓا ستٟ   ٗفاَتٔا خ  عِد كبريٝ ؾدً

ُٕ   غدـ ٙبَق مل اُؿصْ، ٗمتول
  بوقٚظ، ًاتت ٗإْ اهعَطس، مَسٔااب ٙطٌع مل اأُلزدْ يف

 اهِٔاٙٞ. ستٟ بِِٚا ٗضٚبقٟ مُيتّ ه فأثَسٓا
ْاآل هلا دُعا أمَلٔا، عّ ؾػريٝ ُبرٝ ًُذسد ٓ٘ ْاآل قسأُتٕ ًا ُكى

  
  بداٙٞإىل  ُٗعد باهسمحٞ،
  ًاقسأت، ًع بِفطم ٗقازْ باملالن ٗؾفُتٔا عِدًا كالًٛ،
  قِؿَتٔا
 دخوت
  إىل

ْ  هلـا،  اهلتابٞ هٛ اهػس  ًّ كاْ ٗقد عق، قويب أعٌاق  ٗكـا
 مَسٔا.ا مساع هٛ اهػس  ًّ

  
ٌََم  بوقٚظ. ٙا اهلل زَس

 


