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ذلك احلشد من رفاق . كان ال بد من شفد ذلك القوم من أن يؽون عارفًا بام قبؾه لؽي يدرك مغازيه

لؽلن , اللقد مووى اللدر وأبـااه ييؽااػون لؽي يؿـحوا ادمولة ااوو  ا بـاه عزمًا جديداً 

اكيبفـا مـه فنذا , كلن  قابه كان حؾاًم رديياً . مووى اللدر قد عاد من رحؾيه الطويؾة بآمال جديدة

 .هو أضغاث أحالم

 .كلن مووى اللدر يـيخب مووى اللدر لوالية جديدة ال اـيفي

 .لؼد كاكوا جلاًم واحدًا ييآزر وهو يبـي

إكك , ربـا اؼبل مـا):كردد وراء كبي اهلل إبراهقم عؾقه اللالم وهو يبـي ادلجد, وله الشؽر, احلؿدهلل

. (أكت اللؿقع العؾقم

عؿقق ادغازي يشر أول ما يشر إو مليوى الوعي , الذي جتذ بؽامل هبااه, ذلك اإلمجاع الرااع

لؼد اويوعبوا مجقعًا جتارب ادايض الؼريب , وضؿـًا من وراءهم, اللقاد الذي حتذ به ادشاركون

 .واابعد قؾقالً 

جريًا عذ عادة محقؿة , أعاداـي فؽرة الـؼؾة ادليؼبؾقة إو بعض ما كـت قد وجؾيه يف مايض اايام

وطبعًا مل يؽن خيطر . بدا يل يف حقـفا أهنا ويؽون ذات ققؿة اارخيقة, أثبت فقفا أحداث يومني, لدي

إعادة الذين يلجؾون ,  بعدما يؼرب من عؼدين إلقفمببايل آكذاك اكـي ولكون أول من يعود

 .ااحداث بحس اارخيي ييؽبون لغرهم

هي , يومفا كان ادجؾس ومموله قد اجيازا مشؽؾة أعؼد, 1970 كقلان 16: القوم ااول

رأى فقه اخرتاقًا وؾطويًا جللم كان داااًم يرااب , االعرتاف بوجاهيه من فريق واوع من عؾامء الدين

يرشح , يف مركز إحدى اجلؿعقات, يف ذلك القوم وقف اإلمام اللدر. بؽل ما له عالقة باللؾطة

, ظقػة اليي عذ ادجؾس أن يؼوم هباإن الو: وكان أبرز ما قاله, لزمالاه اديوجلني فؽراه وملو اهتا

وذلك أمر ال يؿؽن الوصول إلقه من دون ممولة , هي اـظقم الطاقات والؽػاءات عـد أبـااه

 .جتؿعفم واوجففم لؾخر العام

يف ذلك القوم أدب اإلمام لإلفطار يف مؼر , العاذ من شفر رمضان من العام كػله: القوم الثاين

, واذكر أن عدد احلضور كان ضيقاًل بالؼقاس إو من وجفت إلقفم الدعوة (احلازمقة)ادجؾس يف 

حديثًا بدا وثقق , ووقف اإلمام ييحدث بعد ادلدبة, االمر الذي بدأ يف عدد ادؼاعد اليي بؼقت شا رة

لقس بدياًل عن , قال إن ادجؾس لقس بدياًل عن أحد, أكثر  ا هو باحلضور, اللؾة بادؼاعد الشا رة

ويؾيؼي يف اجلؿقع , ولؽـه إطار جيؿع اجلؿقع, عؾامء الدين ولقس بدياًل عن الؼادة اللقاوقني

كام أكه ال , وواضح أن اإلمام كان يريد أن يطؿين اجلؿقع إو أكه ال يلعى إو إزاحة أحد عن موقعه

 .يعؿل عذ اغؾقب فريق عذ آخر



بل اكـي اعيؼد جازمًا , عذ أهنا ذكريات عزيزة, للت اويعقد ذكرى هذين ادوقػني دجرد اليذكار

 .ويف الوقت كػله أقرب مـاالً . قد  دا القوم أكثر إحلاحاً , أن ما رأى إلقه اإلمام بـظرة الثاقب

حالت دون . قد حالت دون ادطؾبني معاً , معؾوم أن احلرب ااهؾقة ومضاعػاهتا اللقاوقة واامـقة

الذي , وحالت باليايل دون أن يلبح اإلطار الشامل اجلامع. أن يؽيلب ادجؾس صػة ادمولة

 .لقعطوا خر ما عـدهم, جيؿع بداخؾه ذوي اإلطار

, فنن من حق ادجؾس عذ كػله, يف ذلك الجو الذي مل اشبه شاابة, وبعد والداه الثاكقة, أما اآلن

. ,وإن اوفر له كل الرشوط لقـؿو ويلييم برسعة, أن يؽون ادولود كامالً , ومن جق أبـااه عؾقه

 .حمـيه هو وحمـة الوطن. ويعوض ما فااه يف وـي ادحـة

 .كامل الثؼة- وأّكا لـا برااويه اجلديدة

 

  


