
يف  سنوات التغيري ،و اوشهور   أرى أايما خارج أسوار السجن.. أأتمل الوضع أان سجني ..عندما 
 . عطر من بالدي ينبعث منها الرتبةعمار ،،هذه اإل

 بالدي،يف  كما يفعل ساقط بلطف..وهذا املطر يت..اهلندمالشمس هذا يذكرين ببلدي األ ضوء
غنية سجني يف أنه مثل بلدي،،نعم هي أشعر أ لكنينهذا ليس بلدك  أبن يقولونابلرغم من اهنم 

ذنب  ،هتمة بال ،،مخس سنوات خلف قضبان السجن ذنب يف بلد غري بلده يسجن بالي فيلم هند
عله خلف قضبان صمته ج لست مذنبا، ،ومل يستطع ان يقول أانالعربية يتحدث  ومتهم ال دليل، وأ

طفلني وزوجة  اكرب الشركات، إبحدىمن عمره العملي الذي كان مزدهرا السجن خلمس سنوات 
 أبرقىكانوا يدرسون عوضا عن أهنم  اانهتم ففبدأت مع ،لكنه مل يرجع،انتظرا عودته  ذلك اليوم 

 وقات مل جيدوا ماغلب األأم يف أهنعن التعليم بل واالّمر من ذلك  انقطعوا ، اخلاصة املدارس
 ه!أيكلون

مانيش،، مانيش  ،، هي حقيقه ويدعى  ليست فيلما هنداي امنا ، و لشاب هنديهذه  قصتنا  
جنب طفلني أمسلمه و  ةتزوج امرأة ميني 0222وله يف عام رساملوحده هلل و  اإلهليةالذي آمن ابلرسالة 
 حيث ، علن اسالمهأمن قلبه فقد حني  ء  ن جز أرغم   ،يف بلده الثاين اليمن ةوعاش بسعادة غامر 

 ،يسمح له برؤيتها وحيت والدته ال،طفاله بعيدا عنه أخذت أو ، اهلنديةهله وطلقته زوجته أرفضه 
 بناءواأل الصاحلة والزوجةسالم فرزقه هللا العمل الكبري قه يف اإلصر على مواصلة طريألكن مانيش 

 .الرائعني

شخاص حقده وحسده الذين لفقوا له هتمه أمن خالل  ،يل ومستقبله الزاهرمُسرق حلم مانيش اجل
 ،االبتدائية احملكمةعوام وحني كان ُيسأل يف أخلمسة  ليزج به يف السجن ،مل يقرتفها يف عمله

فكان ،ومل يكن يعرف ماذا يوجه له من سؤال  الشركةابختالس هذه املبالغ من هل انت قمت  
 .سبب مكوثه ابلسجن مخس سنوات مت مانيش هوص



ليجيدها ة العربي  اللغةفظل قلبه متعلقا بربه وبدأ ابلسجن يتعلم  احلقيقة ن يرى نورأكان حيلم   
 .تنصب له حمام ملرة اخرىن أنسيه القضاء وزوجته مل تستطع  كان قد جادهاألكن حني ،

العاملني  الفرح على يد برمحته يرسل لهمله جعل من ربه املؤمن به أمانيش شاب ابتسامته و 
لتكسب ،مبحكمة االستئناف  القضيةابلطعن يف  بدأتللسجني اليت  الوطنيةالداعمني للمؤسسة 

سه ويكشف ن يتحدث ويدافع عن نفأاستطاع  بوقت بسيط جدا كون مانيش، أخريا القضية
 فأطلقت،ن مانيش ليس جمرما بل بريئا من التهمة املوجهة اليه أ للمحكمةيضا تبني أو  ،احلقيقة

فقد أنصفه أخريا بفضل هللا مث فيه  ظُلمن إجته واطفاله ووطنه الثاين الذي و يل زو إسراحه وعاد 
 . بفضل جهود ورعاية مؤسسة السجني الوطنية

ن أتريد  كأنجتد  ،يف السجن رحلة معاانته ابلعمل ومعاانتهو  الطويلةمانيش حني حيدثك عن قصته 
 يش!ايمان :أان فخور بصربك وصمودك أمام الظلمتعانقه وتصافحه بشده لتقول له 

 


