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 كاف. نضخانيع مخمى في يتحخَّؾ ما ك َمغْ  كل يقتمػف . الدكشضة البضػت مذارؼ عمى
 يتداقصػف  القتمى الخصاص،كراح كأزيد االنفجارات دكيِّ  ِب  يختمطُ  كالعػيل الرخاخ

 األشفاؿ كاف. الجائعة القصط ك لحذخاتا ك الكالب تجحبُ  دماءىع ك الذػارع، في
 السرابػف  ككاف كآبائيع، أمياتيع مقتل عمى ِبحْخقة كيبكػف  اليمع، مغ يرخخػف 

ل. أكلضائيع جثث ِب  يتذبَّثػف  مشيع  الجمار كاف. السجيشة أحضاء في السقاتمػف  َتَػغَّ
 مغ غشائعال يجسعػف  راحػا. البداتضغ ك البضػت في مذتعمة تداؿ ما كالحخائق كبضخا،

  السجيشة مدجج مئحنة إلى السقاتمضغ أحج ّصّعجَ . السجمَّخة التجارية كالسحاؿ السشازؿ
: قائال الدخية قائج َصَخخَ  أفْ  َبعجَ  إندالو إلى اضصخَّ  أنَّو إال . يافػق األردف َعَمعَ  َرَفعَ 

 مغ الرادرة امخاألك  كانت !األّمة َعَمعَ  الجامع، العمع ارَفعْ  ك السحّمي، الَعَمعَ  أْنِدؿْ 
جكف . ساعة عذخيغ ك أربع ؿِ  السقاتل استخاحة الجشػد َأْخحِ  ِب  تقزي القضادة،  يتفقَّ
 يختِّبػف   .السضجانضة أكضاسيع في الذخرضة أغخاضيع ك أسمحتيع جيػزية خالليا

 عمى اليجـػ ىي االستخاحة، بعجَ  الخّصة، كانت .الغشائع مغ أسيسيع ك مقتشضاتيع
 .                                                                                 القجس ك َحبخكف  ك لحع بضت

 ِب  األفاعي رؤس يقصعػف  الدضشاء مغاكيخ كاف الغخبضة، الجشػبضة الجبية في
 جشػد مدامع إلى ترلُ  زمجختيع كانت. دمائيا ِب  شازجة يأكمػنيا ك اسشانيع،
ؿ الجضر  ك ذلظ، أكَّجكا الفمدصضشضضغ الفجائضضغ أفَّ  حّتى .ئضلإسخا شساؿ في األكَّ

 الدابع الجضر جشػد خاض. الجشػب مغ اآلتي التكبضخ صجى سسعػا أّنيع ِب  قالػا
 ك الرحخاء، قضع مغ كثضخا عانػا.الغاشسة الرحخاء ِقػى  ضجَّ  كَشخسا مخيخا صخاعا
 يجفع العجاج ك كجػىيع، يمفح الداخغ اليػاء كاف. السحتسمة غضخ الخماؿ حخارة

 َتَعصُّلِ  إلى أدَّتْ  مّسا أسمحتيع، مغ الحّداسة كاألجداء عضػنيع إلى الشاعسة ِبالخماؿ
 مجفعضة ك الجّبابات ك الثقضمة األلضات خاصة ك بصضئا، َتَقّجميع كاف .مشيا الكثضخ

َض  قج ؼَ  السذاة، جشػد أّما. السضجاف  في كضضقْ  التجفاؼ صجمات إلى ربعيع تعخَّ
 ليضب مغ السشعكذ الػَىج َسَبب ِب  كمضا أك جدئضا بَرَخه َفَقجَ  مشيع قدع ك .ذالتشفُّ 
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 التسػيغ، ِب  الجضر أفخاد إمجاد في معزمة ىشاؾ كانت. السمتيب الدجيع ك الخماؿ
 الطخكؼ ىحه مغ الجشػد تسمسل ِب  القادة َشَعخَ . الذخب مضاه خاصة ك السضاه، ك

. مقجَّسة حخبا يخػضػف  مقاتمضغ ؾَ  ساسضةاأل احتضاجاتيع في الشقز ك الرعبة،
 ِب  الدابع الجضر قائج أَمخَ  العجك، مع الحجكد مغ مضال ثالثضغ ك خسدة ُبْعجِ  عمى

 قج العمضا القضادة كانت األثشاء في. الذسذ غخكب إلى االستخاحة ك الَتْخضضع
 ؿِ  زخسا أعصى ىحا .الدضشاء جبية في السقاتمضغ اعتخضت التي العثخات استجركت
 كششضة ك سضاسضة خصابات ك ُخَصٍب  إلقاء ِب  قامػا ِبحضث الشفدضة، الحخب مػّجيي

ز  ليع السخافقضغ كاألئسة كالذضػخ الجعاة أفّ  كسا. السقاتمضغ معشػيات مغ كتخفع ُتَعدِّ
 أّياـ السداجج في يمقػنيا التي ؾَ  ديشضة، ُخَصبَ  يمقػف  راحػا ك الطخؼ، استغمػا
 ىجفيع كاف. االستذياد حّتى عشيا الجفاع عمى كمحخِّضة جةِلمعقض مدتفدة الجسعة،
 ك اإلسالـ بضغ ديشضة حخب إلى الحخب ىحه ُيَحّػلػ أفْ  ىػ ُخَصِبيع، مغ األساس

                .                        ُأْخخى  ناحضة مغ الِقَخدة أبشاء ك الكفار بضغ ك جية، مغ السدمسضغ
 األسمحة صشػؼ مختمف ِب  القرف َتعَّ . الفجخ آذاف بجء مع العشضف اليجـػ بجأ

 ك إسخائضمي، جضر فضيا يكغ لع. السدتيجفة السجيشة ىي َغدَّة كانت. السجيشة عمى
َختِ . فضيا الشضخاف اشتعمت .حجكدىا عمى حتى ال  الداحات ك البضػت ك السباني ُدمِّ

 َىْػؿِ  مغ األىالي ُصِعقَ . َضَخَبيا قج ريختخ درجات ثساني ِب  زلداال ككأفَّ  كاألسػاؽ،
 ىخبا الذػارع إلى القتل مغ الشاجػف  أْسَخعَ . فضيع انجلعت التي كالشضخاف االنفجارات

جَ  ليع يتدغَّ  لع. السذتعل األتػف  مغ  فخصة أدنى ِب  يحطػا لع ك ُأَسِخىع، أفخاد تفقُّ
. بيعأحبا ك أكبادىع فمحات مرضخ معخفة ؿِ  البضػت، ك السباني ركاـ تحت البحث ؿِ 

 ك السداجج ازدحست. الخخامضة كأعسجتيا ِبقببيا حتساءلال الجػامع إلى األىالي لجأ
 كانػا. السجاىجكف  السؤمشػف  أشعميا التي الجحضع نضخاف مغ الياربضغ ِب  الجػامع
مػف  ك األعسجة، خمف يختبؤف   يتخاّصػف  كانػا. الرالة قاعة زكايا في يتكػَّ
 ك إراديا ال كيتجافعػف  أكتافيع، عمى لرغارا يحسمػف . اآلخخ بعزيع فػؽ  بعزيع
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 .كالكبار كالذابات،الرغار كالشداء،الذباب الخجاؿ.ِببعزيع كيمترقػف  يتالمدػف 
، ِبثضاب أغمبيع كاف  غسخة في. مكذػفة السغخية الحّداسة أعزاؤىع ككانت الشـػ
 االزدحاـ حالة يدتغل( الذباب ك الخجاؿ مغ)البعس كاف السأساكي، الػضع ىحا
خة ِب  حػضو يجعظُ  ك التجافع، ك . الجشدضة المحة عمى الحرػؿ ؿِ  اإلناث مؤخَّ

 الػقت لجييغَّ  يكغ لع لكغ. األكغاد ىؤالء يفعمو ما يْعَمْسغَ  الفتضات ك الشداء كانت
 َس  أّنيغَّ  مغ يقضغٍ  عمى كغَّ  رّبسا ك كجػىيع، في البراؽ ك الرخاخ في الخغبة ك

ْلغَ   إلى مذاًة، ك فخسانا السجاىجكف، َزَحفَ  .الدمغ مغ حضغ بعج سبايا إلى يتحػَّ
 ألدشة تشعكذ حضغ أنراليا تمسع رماحيع ك سضػفيع. السذتعمة السجيشة داخل

 الحيغ رؤس يقصعػف . السداجج ججراف ك قَببَ  يختخؽ  زئضخىع. عمضيا الشضخاف
 ك دباياال ساقػا. َحيّ  ؿِ  حيٍّ  مغ البضػت نيبػا. السجّكية التكبضخات مع يرادفػنيع

. الشداء َسَبػا الخجاؿ، قتمػا. َغْدَكِتيع شخيق عمى الػاقعة الجػامع اقتحسػا. الػْلجاف
 صخاخ كاف .األرجاء في السجاىجيغ َمشي ك األبػاؿ ك كالبخاز الجماء رائحة انتذَخت
ع السحبػحضغ أنضغ ك العحارى، ك األشفاؿ                     .                             القمب نضاط ُيَقصِّ
 العجػؿ،. السحتخقة أقشانيا ِمغ الياربة الجكاجغ ِب  الداحات ك الذػارع ازدحَستِ 
 مألتِ  الُسَجمَّخة، حطائخىا في الشضخاف داىستيا التي الخشازيخ ك األرانب الخخاؼ،
 التي العػائق تشصح الجثث، فػؽ  تقفد كانت. آمشة مالجئ عغ َبْحثا الذػارع

 التي الجارحة الصضػر ىجسات مغ تيخب. الجخاديغ ك القصط فذتخ  ك تعتخضيا،
 ىخبا السداجج القصعاف، تمظ اقتحَست،. السجيشة شػارع إلى الجماء ركائح َجَحَبتيا

 السداجج، ساحات إلى البػاشق ك الشدػر ك الرقػر تبعتيا. الُسَحقَّق السػت مغ
ؽُ  راحت مشيا كعجد ع يفمت لعك  الرالة، قاعات داخل الجثث ُتَسدِّ  كحذضة مغ الخضَّ

                                      . القاشعة الخشاجخ كسا الحادة، مشاقضخىا ك مخالبيا
                  .       العحبة السضاه أقشضة في جثثيا كيخمػف  كاألرانب، الخشازيخ يقتمػف  السجاىجكف  راح
 َتَعخَّض. الخشازيخ أنضاب شعشات ك ػؿالعج نصحات َسَبِب  ِب  السقاتمضغ مغ عجد ُقِتلَ 
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 في تخمخل إلى أدَّى مسا عربضة حالة ك ىضاج عمضيع سضصخ. صجمة إلى الجضر
 إلى السقاتمضغ أحج صعجَ  األثشاء في. الراـر العدكخي  االنزباط كغضاب الرفػؼ،

ل صالة إلى الجعػة ك التكبضخ ِب  بجأ ك الجامع، مئحنة  باَءت محاكلتو لكغ. التَعقُّ
 الخغبة ك العجكانضة الغخيدة يثضخاف كانا الدنخة، رائحتو ك  الجـّ  لػف  ؼَ . الفذل ِب 
 إلى الجعػة ِب  إال  الػضع عمى الدضصخة يتع لع. القتل إلى الحاجة بل القتل، في

 الحي الدضشاء، ِمغ السياجع الدابع، الجضر قادة َبَحثَ . القضادة ؿِ  عاجل اجتساع
 مغ السديج في الخغبة ك اليضجاف ك الفػضى مغ ضخةالخص الحالة ىحه إلى تعخَّض
ركا.اِللجضر كالشفدي العدكخي  الػضع ىؤالء َبَحثَ . القتل  استخاحة الجشػد َمْشحَ  كَقخَّ

 في. الغخيدية ك الجدجية ك  السادية أمػرىع تختضب ِب  يقػمػف  أّياـ، ثالثة مجة ؿِ 
 راَحت ك كأْرَعَجْت، الدساء تِ ارتجَّ . مختمفة أرجاء مغ انفجارات دكيّ  ُسِسعَ  األثشاء،
 ِب  الرخػر ترادـ مغ صادرة أنَّيا ؾَ  ك اليػاء شبقات تختخؽ  االنفجارات أصػات
. كمِّيا االتجاىات في تجحخجيا ك شاىقة جباؿٍ  ِقَسعِ  مغ سقػشيا َجّخاء أك بعزيا،
 ىحا ،كاف االجتساع، ججكؿ عمى الػحضج البشج. خاشفا اجتساعا العمضا القضادة َعَقَجتِ 

 ىػ سساء أيّ  مغ يعخفػا لع. الدساكات في مجيػلة أماكغ مغ السجّكي  القرف
 رّبسا ك الخامدة، أك الثانضة أك األكلى الدساء ِمغ ىػ ىل. السخعب اليجـػ ىحا

رَ . الدابعة الدساء ِمغ يكػف   بقاء ك القرػى، التأّىب حالة َفْخض السجتسعػف  َقخَّ
 ك الرػاريخ تػجضو ك ذخائخىع، ك أسمحتيع عم الكامل السضجاف لباس ِب  الجشػد
 استكذاؼ ؿِ  اليػائضات ك الخادارات كتخكضد. الدساء نحػ ِلمصضخاف السزادة السجافع
 بضغ الداخغ الَخطّ  تفعضل َتعَّ . كّميا ِلمسعدكخات الجّػي  السجاؿ في الصائخة األجداـ
 القضادة إلى مكة ِمغ صجرَ  الحي األّكؿ التػجضو. السذّخفة الكعبة ك العمضا القضادة
 البحخ شساؿ السخابصة األحرشة صيضل صجى نشتطخَ  أفْ  فحػاه، كاف العمضا،

 اليػؿ أبي عضػف  ِمغ الػاصل الذعاع أيزا ك الكّفار، الفخنجة بالد في الستػسط،
مة مكة في السقجَّس األسػد الحجخ رداء إلى  مع اإلشارات ىحه ضيػر عشج. السكخَّ
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ر َس  ،الخحسغ مالئكة َصفضخِ  .                                                                                               األمة تاريخ في األعطع الفتح ؿِ  الرفخ ساعة يتَقخَّ
. الدساء أْرَعَجتِ  حضغ سارك، يقػؿ العمع، سارية ُقْخبَ  الجػالف ىزبة عمى كشتُ 
 ك الخعػد، ك االنفجارات ِب  َتزجُّ  التي الجية جيجتح محاكال الفزاء إلى أنطخ كشتُ 
 صجى إلى أستسع ك أِقفُ  كشتُ  حضث اليزبة قسة البخؽ  شعاع َضَخبَ  األثشاء، في

 ارتفاع ِب  ك امتار ثالثة قْصخ ِب  حػلي، مغ ضػء دائخة الذعاع أْحَجثَ . االنفجارات
 في أرتفُع،. اليػاء مغ ُمَفخَّغة، ضػئضة  اسصػانة داخل كججُتشي. ِبالدساء مػصػؿ

 الكػكب أرى  بتُّ  ىشا ِمغْ . الثالثة الدساء في أْصَبْحتُ  األعمى، نحػ الخالء، ىحا
 صػرة ِب  السعخكة ساحة أرى . خزخاء ُبَقع ك بضزاء خصػط ِب  السػشاة األزرؽ 

 ك السياجسة الجضػش كأرى  إسخائضل، ِب  السحضصة األربع الجكؿ أرى  بانػرامضة،
 التكبضخات ك اليضعات ىجيخ أسسع كأكاد كالدػداء، الخزخاء ألػانيابِ  الَخّفاقة راياتيا

 السجف في اإلسخائضمي الجضر ؿِ  أثخ أيّ  ىشاؾ يكغ لع. الجشػد حشاجخ مغ الرادرة
 جضػش ؼَ . السجنضضغ الضيػد السػاششضغ ؿِ  حّتى ال ك السجاىجكف، اقتحسيا التي

 كنكحػا سبػا إنيع. لشرارى كا الضيػد كأشباح السدمسضغ كذبحػا قتمػا السؤمشضغ
 ككانػا كالخشازيخ، كالرخاصضخ القشافح يصاردكف  كانػا. السدمسضغ كعحارى  نداء

    .                                                                                        الخفافضر عمى أقػاسيع نباؿ يخمػف 
صػف  الضيػد كاف  تحت أنذؤىا التي القضادة مقّخات ِمغ بخى الك السػاجية ؿِ  يخصِّ

. اإلسالمي الػْقفِ  إلى القجس اِلستعادة  الكاسح ِباليجـػ عْمعٍ  عمى كانػا. األرض
 مجفٍ  في األرض تحت يعضذػف  ىع ؼَ  السجاىجيغ، يج عمى السحابح تجشَّبػا لحلظ
  ءىؤال. الفزائضضغ جػاسضديع مع يتػاصمػف  إنَّيع. الدصح عمى التي تمظ تذبو

 يخسمػف . معاكنضو ك السجاىجيغ إلو يزعيا التي الخصط عمى يتجددػف 
 تمظ ما ك األرض، تحت السجتسعة القضادة إلى عمضيا يحرمػف  التي السعمػمات
 رأيتُ . الجػاسضذ ىؤالء عمى الحخب إلو يقحفيا رجـػ سػى  الخعػد ك االنفجارات

 ِب  الدساء ُحِجَبتِ . امعدكخاتش اتجاه ِب  البحخ أعساؽ مغ تشصمق ىائمة صػاريخ
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خُ  ك مػاقعشا تجؾُّ  راحت ك الرػاريخ،  مغ الذعب ك الجضر َخخجَ . ششاػ جض تجمِّ
 ك الذضػخ لجأ األثشاء في. جشػدنا عمى يدحفػف  راحػا ك فػقيا، إلى األرض تحت
 ك قبميع، مغ الحبذي بالؿ فعلَ  كسا فعمػا. السداجج إلى الجيشضة الذعائخ أرباب
 السجاىجيغ أفَّ  ِب  أدرؾَ .عخشو في هللا مدامع إلى كاليضعات اتالتكبضخ  صػت صعجَ 
 فضمق ك القجس فضمق. األبابضل فضالق أرسل الحاؿ، في ك شجيجيغ، ككخب ضضق في

 حجارة ِب  العجكّ  جشػد تقرف األبابضل شضػر راحت. الحخمضغ ثالث فضمق ك األقرى
خُ . سّجضل مغ خُ تف ك كالضابذ، األخزخ كتحخؽ  الحرػف  ُتَجمِّ  السشصمقة الرػاريخ جِّ
 األسمحة صشػؼ تؤثِّخ لع. السجاىجيغ عمى سقػشيا قبل الجػِّ  في البحخ مغ

 صػاريخ ِب  القرف استسخّ .شائخ أيّ  مشيا يدقطْ  كلع السغضخة، الفضالق في جسضعيا
 عمى شامل ىجـػ ذلظ َتِبعَ  ك كميا، العجكِّ  نضخاف مرادر إسكات َتعَّ  أفْ  إلى الدّجضل

 ك األزقة ك الذػارع تسأل شعب، ك جضر مغ األعجاء، أشالء رأيتُ . ياتالجب كافة
 ِباتجاه العجكِّ  جضر ىَخب. القجس كفتحػا السجف، كلَّ  السجاىجكف  اقتحع. الداحات

 الحعَّ  حالفو َمغْ  ركبَ . البحخ ِباتجاه الخعجيج جضذو كراء مغ الضيػد كزحفَ  البحخ،
 نفدو ؿِ  يجج لع َمغْ  البحخ، في نفدو ِب  ىكرم ىخبا، الحخبضة كالبػارج البػاخخ في

 الضيػد، رجذ مغ السقّجسة األرض تصيضخ َتعَّ  ىكحا ك. السخاكب في مكانا ك فخصة
 .                                    البحخ في رمضيع َتعَّ  ك

 دراجة كجو في القػي  زّمػرىا أجخة سضارة أشمَقتْ  حضغ السكاف، إلى سارك َتَشبَّو
 التكدي سائق أخَخجَ . أماميا ِمغْ  الدضارة عمى الصخيق َقْصعَ  راكبيا حاكؿَ  ،ىػائضة
 ِب  عمضو َردَّ  الجراجة سائق أّما. فاحذة َمَدّبات ِب  إّياه شاتسا نافحتو ِمغ رأسو
                                          .                 الػسصى أصبعو ِمغْ  حخكة مع ثقضل عضار ِمغْ  َمَدبَّة
 الذسذ إشعاعات أكلى ِب  السجيشة شػارع أضاءت ك انكَذَفْت، قج الدساء كانت

 ك نذضصا، كاف. الفػؿ بائع حػؿ َتَجسَّعػا قج كانػا الدبائغ ك الفجخ، نحػ الراعج
بُ  كاف . السيشة لدـك حفطيا التي العبارات أجسل ك الكالـ أحمى ِب  الدبائغ ِب  ُيَخحِّ



255 

ُد، ىػ ك السجمَّذ الفػؿ يتشاكؿ سارك راح. ِبدخكر شمبو كلّبى سارك، ِب  رحَّبَ   ُيَخدِّ
            . البحخ في رمضشاىع لقج.. نعع. البحخ في رمضشاىع لقج األكل، أثشاء
دىا كاف  .الجالالت غامزة سحخية ابتدامة مع ُيَخدِّ
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