أستاذ عيد وأبو بشارة رحال على غير موعد..
ٚصًٍٕ صجبح ٌ َٛاٌسجذ اٌّٛافك  21.3خجش ٚفبح أثٔ ٛبٌف -األسزبر عٍذ سٌٛطبدٚ ،لذ وبْ اٌخجش
عٍى دٍٓ غشح ٌُ ..اصذق ِب سّعزٗ ..ألًٔ ٚثىً ثسبطخِ ..ب صاٌذ راوشرً عبٌمخ ٕ٘بن ..دٍث
ٔخزجئ جٍّعٕب ِٓ -اٌضِٓ اٌغبدس ..فىٍف ٌٗ أْ ٌمطف األة ٚاٌضًٍِ ٚاٌّشثً..
عٙذرٗ ِز دخٍذ اٌّذسسخ ..فىبٔذ رشثطٕب اٌضِبٌخٚ ..وٕب ٔزجبدي أطشاف اٌذذٌث ٔٚزٕبٚي ِعب ِٕٙخ
اٌزشثٍخ ٚاٌزعٍٍُٔٚ ،ششفٙب عٍى ِٔ ًٙششفٙب ثىٍّبد ٕ٘ب ٕ٘ٚبن ..وٍّبد ِب فزئذ أْ غبسد عٓ ثبًٌ
ٚٚجذأً..
عشفزٗ ٚعشفٕبٖ جٍّعٕب -أثب ِٚشثٍب ِششفب ..أدجٗ اٌطالة ألٔٗ أدج .ُٙل ّذَ ِب عٕذٖ ٌٍّذسسخ اٌزً
أدجّٙب فأدجزٗ..
ِب صٌذ أروش دضٛسٖ صجبدبٚ .اٌغٍٍ ْٛفً فّٗٚ ..سائذزٗ اٌعجمخ رفٛح أسضٍخ اٌّذسسخ ..وٍف ٌٙزا
وٍٗ أْ ٌغٛس؟؟
ٌُ ادزًّ اٌخجش اٌّفجع ..فمذ ص ّذًٔ ٚصذًِِٕٚ ..ب وذد أصذ ِٓ ٛغفٛرٗ اٌٍعٍٕخ ،إال ٔٚضي عًٍ
خجش آرس فً اٌٍ َٛاٌزي رالٖ -خج ٌش وبٌصبعمخٚ ..فبح عًّ أث ٛثشبسح .ران اٌشجً اٌزي ٌُ ٌزٛاْ
ٌٍذظبد عٓ رمذٌُ أٌخ ِسبعذح ألي وبْ ِٕب ..وبْ وً شًء٘ - ..ىزا وبْ وً شًء .. -فً وً ِىبْ
وبٌطٍف ..أِبِٕب ٚخٍفٕب ٚإٌى جبٔجٕبِ ..ع اثزسبِزٗ"ٚ ..ثمجخ" اٌّفبرٍخ اٌزً وبْ ٌذٍّٙب أّٔى ر٘ت..
ٌمف فً اٌسبدبد ٚأِبَ اٌجٛاثبدٚ ..فً اٌذّبِبد ..فً غشفخ اٌزصٌٛشٌ ..مزسُ ٚإٌبٔب سغٍف اٌخجض
ٚاٌىعه..
وبْ ٌصّٛس ٌٕب األٚساق ،فزخشج أدٍبٔب ِع ّٛجخٔ ..ذبٚي ثىً ِب أٚرٍٕب ِٓ لٛح أْ ٍٔفذ أزجبٌ٘ٗ ،ىٕٗ
ٚثأسٍٛثٗ اٌخبص اٌٍّّّض ٚثجسبطخ وٍّبرٗ اٌعفٌٛخ -وبْ "ٌمٕعٕب" أٔٗ عٍى صٛاة ..فٕٕسذت د ْٚأْ
ٕٔجس ثجٕذ اٌشفخ ..ألْ ال جذاي ِع أث ٛثشبسح.
أث ٛثشبسح" ..شت اٌذبسح" ..عٕٛاْ ٌّمبثٍخ أجشا٘ب طالة اٌصف اٌثبِٓ لجً ثضعخ سٕٛاد ،دٍٓ
طٍجذ ِٕ ُٙأْ ٌجشٚا ِمبثٍخ ٌٚىزج٘ٛب ،فّب وبْ ِٕ ُٙأال أْ اخزبسٚا أث ٛثشبسحٌٍ ،ىزجٛا عٕٗ ..فىزجٛا
ٚوزجٛاِٚ ..ب أخطأٚا..
أث ٛثشبسح ٚأسزبر عٍذ ..عّال ِعب ٚجّعزّٙب اٌجبِعخِ -بس ٌٛدٕب اإلٔجًٍٍ -جّعزّٙب ٌسٕٛاد طٛاي..
ٚأخزّ٘ب اٌّٛد ِعب -وأّٔٙب عٍى ِٛعذ ٕ٘بن ..دٍث اٌٙذٚء ٚاٌسىٍٕخ ٚسادخ اٌجسذ.
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