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 للفًلم الىطين للمهرجان األسبق الفين املدير امُلساوٍ الدكتىرعبدالسالم حىارمع

الرتبىٍ 

 

  

 حقٌ عبد: أجراه

 باملىقع خاص

 ايرتبٟٛ يًفًِٝ ايٛطين املٗضدإ إعتطاع !املفٝز٠ ايرتب١ٝ ٚٚعا٥ٌ طضا٥ل تٜٓٛع ٜغتٗزف املٗضدإ

 ايف١ٝٓ ٚقُٝ٘ بعزٙ يف ايغُٝٓا٥ٞ باإلبزاع ع١ٓ نٌ حيتفٞ ٚطٓٝا عُٝٓا٥ٝا تكًٝزا ٜضعخ إٔ بفاؼ

 ٚخاصد٘ ايٛطٔ راخٌ ايٛاطٕ اؿنٛصٚايقٝت ٖٚشا اإلعتُضاص١ٜ ٖشٙ ي٘ يتتشكل تهٔ ٚمل . ٚايرتب١ٜٛ

 املغت٣ٛ إىل ايرتبٟٛ بايفًِٝ اإلصتكا٤ يف ظزٚاٙ عًٝ٘ ايغاٖض٠ ٚاؾٗات األطكِ يٛالتعافضٚإميإ

 طضف َٔ 2001 ع١ٓ املٗضدإ تأعػ ٚقز. نهٌ املػضبٞ ايغُٝٓا٥ٞ املؾٗز يف ب٘ ًٜٝل ايشٟ

 يًرتب١ٝ اؾ١ٜٛٗ األنارمي١ٝ تبٓت٘ ايجا١ْٝ رٚصت٘ ٚبعز بفاؼ ٚاملغضح ٚيًغُٝٓا اإلبزاع مجع١ٝ

 اإلطاص َٔ تزصجيٝا ٚتطٜٛضفعايٝات٘ إؽعاع٘ يف نجريا أعُٗت اييت بٛملإ فاؼ ؾ١ٗ ٚايتهٜٛٔ

 َايزنتٛصعبزايغالّ ْعٛر اـال اؿٛاص ٖشا يف. ايٛطين اإلطاص إىل ثِ اؾٟٗٛ اإلطاص إىل اإلقًُٝٞ

 ْاٖظت اييت ايف١ٝٓ اإلراص٠ يف يتذضبت٘ ؽاٌَ تكِٝٝ إىل يًُٗضدإ األعبل املزٜضايفين املغاٟٚ

 . َٗاَ٘ َٔ إعتكايت٘ أعباب ٚعٔ عٓٛات مثاْٞ

 يًفًِٝ ايٛطين يًُٗضدإ ايف١ٝٓ اإلراص٠ َٔ العتكايتهِ اؿكٝك١ٝ ايزٚاعٞ ْعضف إٔ ْٛر بزا١ٜ : ؼ

 ؟ !ايٓنر ق١ُ يف ٖٚٛ ايرتبٟٛ

 أصرْا إسا ـ ٚإمنا ايرتبٜٛبفاؼ، يًفًِٝ ايٛطين يًُٗضدإ ايف١ٝٓ اإلراص٠ َٔ اعتكاييت اقزّ مل أْا  ·

 إثض ايرتبٟٛ ٚاإلْتاز ٚايتٓؾٝط يًتٛثٝل اؾٟٗٛ يًُضنظ نض٥ٝػ اإلراص١ٜ َٗاَٞ اْتٗت  ـ ايتزقٝل

 ع٢ً أؽضف نٓت املتعزر٠ املٗاّ ٖشٙ ٚمُٔ املامٞ، ايعاّ يف ايعايٞ يًتعًِٝ َباصا٠ يف لاسٞ
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 فنا٤ مجع١ٝ َٔ األقُاط يف اعتًُت٘ إٔ بعز فػريا صبٝت٘ ايشٟ املٗضدإ هلشا ايف١ٝٓ اإلراص٠

 اؾُع١ٝ ص٥ٝػ مبغاعز٠ بايضعا١ٜ ٚتعٗزت٘ ،2004 ع١ٓ  أٚاعط يف ٚاملغضح يًغُٝٓا اإلبزاع

 َٔ قاٚي١ ٖٓاى ناْت فشٝح.. ايطٛم عٔ ؽب إٔ إىل عٓٛات مثإ طٛاٍ تضب١ٜٛ ٚأطض املشنٛص٠

 ٚيهٔ اؾزٜز٠، َٗاَٞ اعتالَٞ بعز ست٢ تٓعُٝ٘ يف املغا١ُٖ يف باالعتُضاص إلقٓاعٞ األنارمي١ٝ

 إٔ َين طًب إس.. رٚصات٘ تطٛص يف االطضار ع٢ً اؿضٜك ٚأْا تٓاعبين تهٔ مل املكرتس١ ايقٝػ١

 ..ايتٓعِٝ ؾ١ٓ راخٌ عنٛ فضر أنٕٛ

 يف (نًٛب عٝين) ايغُٝٓا١ٝ٥ ايٓٛارٟ ظاٖض٠ طخِ ٚانبت صمبا ايٛصا٤ إىل عكٛرا يٓعز طٝب : ؼ

 ٚايزاصايبٝنا٤ ايضباط ايهرب٣ املزٕ أققز املًُه١ صبٛع نٌ يف املامٞ ايكضٕ ٚمثاْٝٓٝات عبعٝٓٝات

 ايغٝام إختالف صأٜو يف ٌٖ.. ايٓٛعٞ مجٗٛصٖا هلا ؽًل إٔ اعتطاعت اييت إخل ..َٚهٓاؼ ٚفاؼ

 تضادع يف ايغبب ٖٛ ايّٝٛ ايقٛص٠ يف ايتد١ُ ْكٌ مل إٕ ٚفا٥نٗا ايٛعا٥ط ٚتعزر ايتاصخيٞ

 ؟ ايغُٝٓا٥ٞ ايتفاعٌ

 أدٛا٤ إؽاع١ يف قُٛر أثض ايغبعٝٓات عٓٛات خالٍ املػضب١ٝ ايغُٝٓا١ٝ٥ األْز١ٜ إلسزاخ نإ  ·

 ايضنٛر َٔ املػضبٞ اجملتُع إخضاز أدٌ َٔ املضس١ً، تًو تطًبتٗا اييت ٚايتٜٓٛض١ٜ ايف١ٝٓ ايجكاف١

 َٔ ٚاالْعتام ايتشضص يف ايضغب١ إىل ٚايطُٛح األفهاص ٜهبٌ نإ ايشٟ ايتكًٝز َٚٔ املُٗٝٔ، ايجكايف

. ٚاجملتُع ٚايجكاف١ ايغٝاع١ رٚايٝب يف املتشه١ُ ايتكًٝز١ٜ ايعكًٝات فضمتٗا اييت اؾُٛر صٚح

 اييت ٚاؿادات يألٚيٜٛات اعتباصا األْز١ٜ تًو يزٜٓا١َٝ احملضى ٖٛ اإلٜزٜٛيٛدٞ اهلادػ نإ ٚي٦ٔ

 ايغُٝٓا١ٝ٥، ايجكاف١ إؽاع١: طاٜٚتني َٔ أنًٗا أتت ايف١ٝٓ آثاصٖا فإٕ االدتُاع١ٝ، ايعضٚف فضمتٗا

 ٚايتكٓٝات ايقٛص٠ ثكاف١ سغاب ع٢ً األفالّ َناَني تػًٝب َبزأ املضس١ً تًو يف طػ٢ ٚإٕ

 ٚرخٍٛ َػضب١ٝ، عُٝٓا١ٝ٥ أفالّ إلاط ع٢ً ٚاؿفظ  املُٗٝٔ، اإلٜزٜٛيٛدٞ يًٗادػ ْعضا اؾُاي١ٝ،

 األفالّ اختٝاص عرب ٚايتٛدٝ٘ ايتأطري يف األْز١ٜ عاُٖت يكز .اهلٛا٠ ِقَبٌ َٔ اإلْتاز ػضب١

 يف نتالَٝش مٔ ٚاعتفزْا ايفضدٟٛ، ايِٓٗ عًٝ٘ ٜػًب نإ ايشٟ ايغًيب يًتًكٞ رفعا َٚٓاقؾتٗا

 ٖشٙ ْفػ. أعاتشتٓا َٔ غايبٝتِٗ ٚنإ عًٝٗا ٚاملؾضفني األْز١ٜ ٖشٙ َٔ املضس١ً تًو يف ايجاْٟٛ

 عٝٓاصٜٛ ٚنتاب عُٝٓا٥ٝني كضدني إىل عًٝٗا املؾضفني َٔ عزر ؼٍٛ يف عببا ناْت األْز١ٜ

 مسعٞ فنا٤ إصٖافات تؾهٌ  إىل أرت اييت ايٓٛارٟ هلشٙ األعاعٞ ايزٚص ٜتأنز ٖٓا َٔ .ْٚكار

 ايرتب١ٜٛ ايٓٛارٟ بإعطا٤ السكا تتُجً٘ إٔ املػضب١ٝ املزصع١  أصارت ايشٟ ايُٓٛسز ٖٚٛ ٚطين، بقضٟ



 

 Page 3 [ خال مبذ١ً إؼار نتاب اإلْرتْت املػاصب١ اإليهرت١ْٝٚ]

 

 ايتهٜٛين املغاص يف ٚاملٛاط١ٜ املٓزف١ باألْؾط١ االمطالع يف قق٣ٛ أ١ُٖٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايف١ٝٓ

 بإراصت٘ تؾضفت ايشٟ بفاؼ ايرتبٟٛ يًفًِٝ ايٛطين املٗضدإ ؽٛاغٌ أسز ناْت ٚتًهِ يًتًُٝش

 .ايف١ٝٓ

 سضن١ ٚدٛر سيو ع٢ً ٚريًٝٞ ايغُٝٓا٥ٞ، ايتفاعٌ يف تضادعا ادز ال فأْا: عؤايو إىل ٚبايعٛر٠

 عضب١ٝ رٚي١ أٍٚ املػضب ٜهٕٛ قز) ايغُٝٓا سٍٛ ايتٛاف١ًٝ ٚاملًتكٝات املٗضداْات تٓعِٝ يف َٛاص٠

 رصٚؼ ٚتكزِٜ َٚٓاقؾتٗا األفالّ يعضض َٓاعبات ٖٚٞ.. (ٚاملًتكٝات املٗضداْات عزر سٝح َٔ

 َٚؾاٖزتٗا ايغُٝٓا١ٝ٥ يألفالّ املطضر ايعضض يف ٜٚغاِٖ عاِٖ أٜنا ايٛعا٥ط تعزر. ايغُٝٓا يف

 ٚاالدتُاعٞ االقتقارٟ عٝاقٓا يف طبٝعٞ أَض ٖٛ ايغُٝٓا١ٝ٥ ايكاعات إغالم إٕ ثِ ٚقت، أٟ يف

 فكط، َػضب١ٝ ٚيٝغت عامل١ٝ ظاٖض٠ ٚتًو أخض٣، فٝؼ يف تفهض إٔ املغؤٚي١ ايزٚا٥ض ٚع٢ً ٚايجكايف

 فُِٝ يف ايغُٝٓا تزخٌ عٝاس١ٝ َضنبات تؾٝٝز يف ٜتُجٌ ايبزا٥ٌ ٖشٙ بعض إٔ ؽو ٚال

 .اٖتُاَٗا

 يف عُٝٓا١ٝ٥ ثكاف١ تضعٝخ ايرتبٟٛ يًفًِٝ ايٛطين املٗضدإ أٖزاف بني َٔ َٚاطاٍ نإ : ؼ

 ؟ ايغ١ٓ يف ملعزٚر٠ ايجالث١ أٜاَ٘ الٜتعز٣ املٗضدإ إؽعاع إٔ املالسغ يهٔ ايتعًُٝٞ ايٛعط

 عزرا األٜاّ ٖشٙ يف لُع إس.. َتعزر عٟٓٛ جملٗٛر تتٜٛر إال ٖٞ َا يًُٗضدإ ايجالث١ األٜاّ   ·

 ع٢ً يًٛقٛف َٚبزعني ٚعُٝٓا٥ٝني ٚتالَٝش املٗتُني ايرتب١ٝ ٚصداٍ ْغا٤ َٔ ب٘ ٜغتٗإ ال

 يًُؤعغات ايتابع١ ٚايغُٝٓا١ٝ٥ ايرتب١ٜٛ األْز١ٜ ادتٗزت ايشٟ ايفًُٝٞ املٓتٛز َٔ ايغ١ٓ سقار

 ْفضر ٚط١ٝٓ ْز٠ٚ املٗضدإ أٜاّ بضْاَر ٜتنُٔ نُا. إلاطٖا يف ايٛطٔ صبٛع كتًف يف ايتع١ًُٝٝ

 رعا١َ ايرتبٟٛ ايفًِٝ ٚايغُٝٓا، ايطفٛي١) ٚايغُٝٓا ايرتب١ٝ سٍٛ أعاؼ حملٛص ع١ٓ نٌ َٛمٛعٗا

 َٚٛا٥ز ته١ٜٝٓٛ أٚصاـ ع٢ً عال٠ٚ (إخل.. …االسرتاّ َٚزصع١ ايرتب١ٜٛ ايغُٝٓا املزْٞ، يًغًٛى

 يف.. ايغُٝٓا٥ٞ اـطاب خقٛفٝات تالَػ ٖٞ فُٝا ايبٝزاغٛدٞ االْؾػاٍ تغتشنض َغتزٜض٠

 يف ايضٚار فٗٛرات ٜغتشنض مضٚصٜا إْغاْٝا سٝظًا االعرتاف يجكاف١ ْفضر أٜنا ايجالث١ األٜاّ تًو

 أؽضفت اييت ايغٓٛات خالٍ نضَت اييت األمسا٤ ٖشٙ اعتشناص ٜٚهفٞ ٚايغُٝٓا، ايرتب١ٝ سكًٞ

 تضب١ٝ، ٚصدٌ ايغُٝٓا١ٝ٥ األْز١ٜ قٝزّٚ ٖٚشا فدض غاطٟ ايضطام عبز) املٗضدإ تٓعِٝ ع٢ً فٝٗا

 ايتغٛيٞ ٚقُز قيب، ايعًٟٛ خزجي١ املعضٚف١ ايجاْٟٛ َٚزٜض٠ ايقكًٞ، ٚسغٔ املؾضقٞ، ْٚع١ُٝ
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 ٚايتأثض ايفضح رَٛع تزاُٖين ناْت ايجالث١ األٜاّ تًو يف. (…ايتْٛغٞ ٚمحارٟ َطاع ايكارص ٚعبز

 أفالَِٗ ٜكزَٕٛ ِٖٚ َٚؤطضِٜٗ أعاتشتِٗ دٛاص إىل اـؾب١ إىل ايتالَٝش فعٛر تٛايٞ أص٣ ٚأْا

 ايبًز هلشا ايهجري عٝشكل طُٛح ع٢ً َؤؽضًا إٜكاعٗا أعترب خطٛات يف ٚاؾ١ًُٝ، ايقػري٠

 نإ ٚإٕ) املغتكبٌ عُٝٓا٥ٝٞ تهٜٛٔ باألعاؼ ٜغتٗزف ال فاملٗضدإ أطاٜز ال ٚست٢.. َغتكبال

 .املفٝز٠ ايرتب١ٝ ٚٚعا٥ٌ طضا٥ل تٜٓٛع ٜغتٗزف بٌ (سيو إىل ٜطُح

 ايغ١ٓ ؽٗٛص ع٢ً تتٛطع نجري٠ فٗٛرات ٖٛ بٌ أٜاّ ثالث١ يف املٗضدإ عُض ٜتشزر ال: قًت

 ايهاَريا أَاّ ٚايتًُٝشات ايتالَٝش ٜكف سٝح.. َتعزر٠ ٚثكاف١ٝ تضب١ٜٛ فنا٤ات يف ايتع١ًُٝٝ

 ايعالَات يتكزِٜ تطُح أٚ عا٥ز٠ تضب١ٜٛ ظٛاٖض َعاؾ١ تبػٞ فت١ٝ أفالّ يف أرٚاصا يٝكزَٛا

 اْتٗا٤ بعز ٜغتُض املٗضدإ إٔ نُا. عٛا٤ سز ع٢ً ٚيألعاتش٠ يًتالَٝش اؿغ١ٓ ٚايكز٠ٚ املن١٦ٝ

 ؼككت اييت األخض٣ األفالّ ٚباقٞ ايضمس١ٝ املغابك١ يف ايفا٥ظ٠ األفالّ تٛطٜع خالٍ َٔ !! املٗضدإ

 ايرتب١ٜٛ أْؾطتٗا مُٔ عضمٗا يف تضغب اييت ٚاؾُعٝات األْز١ٜ ع٢ً ٚايفهض١ٜ ايف١ٝٓ اؾٛر٠ هلا

 يف ٜضغبٕٛ ايشٜٔ ٚاألَٗات اآلبا٤ يبعض ٚتكزميٗا ْغدٗا يف أتضرر ال أٜنا ٚنٓت. ٚايجكاف١ٝ

 .بايبٝٛت أطفاهلِ يفا٥ز٠ عضمٗا

 باألٖزاف اإلصتكا٤ (إخل ..اإلسرتاّ َزصع١ ـ ايٓذاح َزصع١) ؽعاصات٘ خالٍ َٔ املٗضدإ ساٍٚ : ؼ

 ؟ ايتهاٌَ ٖشا ؼكل سز أٟ إىل ايٛف١ٝ ايٛطاص٠ تغطضٖا اييت ايبٝزاغٛد١ٝ اإلدضا١ٝ٥

 عٔ إعالٕ األٚىل بايزصد١ ٖٞ أْؾط١ تٓعِٝ مبٓاعب١ املضفٛع١ ايؾعاصات إٔ ايهجريٕٚ ٜزصى   ·

 أٚ ايكضٜب املز٣ ع٢ً ؼكٝكٗا ايٓؾاط سيو ٜضٜز اييت يألٖزاف ٚتأنٝز ٚاي١ٝٓ، ايػضض سغٔ

 ايع١ًُٝ بزٚاّ را٥ِ ؽعاص ٖٛ ـ املجٌ عبٌٝ ع٢ً ـ ”االسرتاّ َزصع١ “ٚؽعاصات. ايبعٝز أٚ املتٛعط

 األَِ رٚذ ايشٟ املزصعٞ يًٓذاح ؼكٝل ٖٛ املطاف ْٗا١ٜ يف االسرتاّ َزصع١ ؼكٝل ألٕ ايرتب١ٜٛ،

 يألفالّ ايضمس١ٝ املغابك١ خالٍ َٔ ٜضأٖ  را٥ُا املٗضدإ نإ ٖٓا َٔ.. ايتاصٜخ اَتزار ع٢ً

 اييت ايرتب١ٜٛ األفهاص َالَح ع٢ً ؽضٚطٗا يف ايتٓقٝك ٜتِ سٝح  األفالّ َٛمٛعات ع٢ً ايرتب١ٜٛ

 يف ايٓٛع١ٝ األٖزاف ؼكٝل يف َغ١ُٗ األفالّ ٖشٙ تقبح ست٢ ايكقري٠، األفالّ تؤطض إٔ ٜٓبػٞ

 ايرتبٟٛ بايتٓؾٝط املؾتػًني ع٢ً ألقرتح ايفضف١ ٖشٙ ٚأغتِٓ. ايتالَٝش ع٢ً عضمٗا َٓاعبات

 فاؼ أنارمي١ٝ إراص٠ َٔ ـ املٗضدإ ظٛا٥ظ ايفا٥ظ٠ َٓٗا ٚخاف١ ـ    األفالّ ٖشٙ ٜطًبٛا إٔ ٚايتهٜٛٔ
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 قناٜا سٍٛ بٝزاغٛدٞ ْكاـ ـًل َٓاعب١ َٛار فٗٞ املٓاعبات، كتًف يف العتجُاصٖا بٛملإ

 األعاتش٠ تهٜٛٔ َٚضانظ ايؾباب ٚرٚص ايتع١ًُٝٝ املؤعغات يف عضمٗا ٚحيغٔ َتعزر٠، تضب١ٜٛ

 .(ٚايتهٜٛٔ ايرتب١ٝ ملٗٔ اؾ١ٜٛٗ املضانظ)

 تػٝب فُٝا ٚاإلعال١َٝ ٚايف١ٝٓ ايرتب١ٜٛ اؿكٍٛ يف ٚاط١ْ فعايٝات َٔ عار٠ ايتشهِٝ ؾإ تتهٕٛ: ؼ

 ؟ ايغبب َا ايتشهِٝ ؾإ يف املتعًُني َٔ املغتٗزف١ ايف١٦ ْعض ٚد١ٗ

 باختٝاص يالمطالع ٚايجكاف١ ٚايرتب١ٝ ايغُٝٓا يف خربا٤ إىل ايزع٠ٛ ْٛد٘ إٔ رٚص٠ نٌ يف تعٛرْا   ·

 إىل ٜؾري عؤايو إٔ أدز أْين إال ٚدٛا٥ظٙ، املٗضدإ باٖتُاّ ؼع٢ إٔ ٜٓبػٞ اييت اؾٝز٠ األفالّ

 َع تًُٝش٠ أٚ تًُٝش سنٛص بإٔ ٚأعًٔ ٖات٘، إؽاصتو أطنٞ ٚأْا.. ايتشهِٝ ؾإ عٔ تالَٝش غٝاب

 يف األطفاٍ عٔ ٜٓٛبٛا إٔ را٥ُا ٜغتطٝعٕٛ ال ايهباص ٚإٔ خقٛفا.. َفٝزًا عٝهٕٛ ايًذ١ٓ أعنا٤

 ايزع٠ٛ يتٛدٝ٘ املزٕ بباقٞ أٚ بفاؼ عٛا٤ يًُٓعُني اقرتاسو ـ عؤايو أٚد٘ يشيو.. اختٝاصاتِٗ

 .ايتشهِٝ ؾإ يف ايهباص دٛاص إىل سنٛصِٖ يف فا٥ز٠ ٜضٕٚ األطفاٍ َٔ يع١ٓٝ

 اإلبزاع ظٛر٠ اإلصتكا٤ املٗضداْات ٖاَؿ ع٢ً املٓع١ُ األٚصاـ إعتطاعت سز أٟ إىل : ؼ

 ايرتبٟٛ؟ ايفًِٝ يف ايغُٝٓا٥ٞ

 بز٤ًا األْز١ٜ بٗا ؽاصنت اييت ٚاألفالّ األٚىل األصبع ايزٚصات يف املؾاصن١ األفالّ بني ٜكاصٕ َٔ ·

 اؾٛر٠ سٝح َٔ ايفيّت املٓتٛز ٖشا ََػ ايشٟ ايهبري ايفضم عٝالسغ ايّٝٛ إىل ايغارع١ ايزٚص٠ َٔ

 اييت املتٓٛع١  ٚيألٚصاـ املٗضدإ رٚصات يتٛايٞ نإ يكز. َٚنُْٛٗا األفالّ فهض٠ ٚيف ايتكٓٝات يف

 ْؾض يف املؤنز ايزٚص (……اإلخضاز ايتقٜٛض، ايغٝٓاصٜٛ،) ايغُٝٓا َٗٔ ع٢ً ٚصنظت فكضات٘ عضفتٗا

 ع٢ً املٗضدإ أربٝات تٓقٝك سيو ع٢ً طر َٚهْٛات٘؛ ايغُٝٓا٥ٞ اـطاب بأعاعٝات ايٛعٞ

 خربا٤ ايته١ٜٝٓٛ األٚصاـ ٖشٙ يف ؽاصى ٚقز.. األفالّ ٖشٙ إلاط عٓز احملرتفني َٔ االعتفار٠ مضٚص٠

 ايغُٝٓا٥ٞ املضنظ َع ايعالق١ تتٛطز إٔ طُٛسٓا ٚنإ.. ٚتكٓٝني كضدني َٔ ٚرٚيٕٝٛ َػاصب١

 فاٍ يٝأخش املػضب يف ايغُٝٓا َزاصؼ بعض َٚع املٗضدإ، ٖشا َع تفاعً٘ ْؾهض ايشٟ املػضبٞ

 تضنٓاٙ يكز.. تطٜٛضٙ آيٝات يف ٜفهضٚا إٔ فاؼ َٗضدإ ع٢ً اؾزر املؾضفني ٚع٢ً.. رٚصٙ ايتهٜٛٔ

 سنٛصٙ يف ايضغب١ أبزٚا عضب كضدٕٛ ٖٚٓاى بٌ ٚطًٓٝا، اْتؾاصًا سكل إٔ بعز عٗزتِٗ يف

 .املٓؾٛر األفل إىل ب٘ يًزفع ايجػضات بعض ٜتٛيٛا إٔ ٚعًِٝٗ فٝ٘، أفالَِٗ ٚعضض
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 بًدٝاط ٚعبزاهلارٟ املؾضقٞ ْع١ُٝ َجٌ َؾٗٛصٜٔ فٓاْني تهضِٜ ع٢ً املٗضدإ رأب : ؼ

 َجٌ األَٛات ايضٚار تهضِٜ ايف١ٝٓ اإلراص٠ عٔ غاب فُٝا ٚغريِٖ ايقكًٞ ٚسغٔ ايتْٛغٞ ٚمحارٟ

 ؟ ملاسا ٚغريِٖ املفيت ٚسغٔ ايزغُٞ ٚايعضبٞ عقفٛص قُز

.. االيتفاتات ٖشٙ مبجٌ حيغٛا ست٢ األسٝا٤ ٜؾٌُ إٔ ٜٓبػٞ تهضِٜ أٟ إٕ !!  رفٓ٘ املّٝت إنضاّ  ·

 طبعا.. َبارصتٓا ع٢ً اهلل فشُزْا بعز َا يف ٚصسٌ بشيو، ععٝزا ٚنإ ايقكًٞ سغٔ نضَٓا يكز

 خالٍ َٔ ال٥ك١ بأؽهاٍ ٚيهٔ ٚيفِٓٗ، يعًُِٗ أخًقٛا ايشٜٔ ايضاسًني تهضِٜ َٔ ميٓع ال ٖشا

 اعرتافًا ٚاملؤعغات ايؾٛاصع ع٢ً أمسا٥ِٗ إطالم خالٍ َٚٔ ب٘، ٚايتعضٜف مبٓتٛدِٗ االٖتُاّ

 ..ٚايرتب١ٜٛ ايف١ٝٓ بإعٗاَاتِٗ

 ٖشا َٔ ؼكل الؽ٤ٞ يهٔ ايعاؽض٠ ايزٚص٠ َٓش ايزٚيٞ ايبعز ع٢ً املٗضدإ إراص٠ صآٖت : ؼ

 ؟ !ؿعٞ يػضٚص أّ اإلَهاْٝات ؿذِ ايغبب ٜعٛر ٌٖ ايغابكتني؛ ايزٚصتني َٓش ايضٖإ

 ٜتشزخ نإ َٔ سيو؟؟ َٔ أبعز ٖٛ َا يف ْفهض ست٢ ٚطين قًٞ ٖٛ َا يف اؾٛر٠ سككٓا ٌٖ  ·

 يف نًُاتِٗ ًٜكٕٛ صمسٕٝٛ َتشُغٕٛ ايزٚيٞ؟؟ إىل ايٛطين اإلطاص َٔ املٗضدإ ؼٌٜٛ عٔ

.. اؿاٍ ٚاقع ٜعضفٕٛ ٚال ايتٓعِٝ مبعاْا٠ ٜهتٕٛٚ ٜهْٛٛا مل ٖؤال٤ !! االختتاّ أٚ االفتتاح َٓق١

 املٗضدإ يٓفكات رعِ عٔ عجًا (ٜغٛاـ َا ٚايًٞ ٜغٛا ايًٞ) ع٢ً ٜطٛفٕٛ ٜهْٛٛا مل ٖؤال٤

 يعزر ٚاالَتٓإ ايؾهض عباصات بهٌ أتٛد٘ َٔ ٖٓا ٚالبز ،(..…ٚثا٥ل، طبع تػش١ٜ، إٜٛا٤، دٛا٥ظ،)

 مُٔ فبٗؤال٤ ٚغاٜات٘، أٖزاف٘ يف ٚٚثكٛا ايزعِ ي٘ ٜكزَٕٛ ظًٛا ايشٜٔ املٗضدإ ؽضنا٤ َٔ

 َٔ اإلبزاع فنا٤ ٚمجع١ٝ فاؼ أنارمي١ٝ متهٓت ٚأٚي٦و ٖؤال٤ دٗٛر فبفنٌ. اعتُضاصٙ املٗضدإ

 ٚالبز. املٗضدإ ْفكات بغاط١ صغِ دٝز٠ تٓع١ُٝٝ ؽضٚط ٚيف ايزٚصات َٔ ايعزر ٖشا َضان١ُ

 ايشٟ يألنارمي١ٝ ايغابل املزٜض أَظٌٜ سغٔ ايغٝز إىل ايؾهض تٛدٝ٘ َٔ ايغٝام ٖشا يف أٜنا

 عًٝ٘ عضمت ملا ايبزاٜات طٛص يف طايت َا ٖٚٞ ايتعاٖض٠ ٖشٙ تبين َع دزا إجيابٞ بؾهٌ تفاعٌ

 ملًتكاٙ اؾ١ٜٛٗ ايضعا١ٜ طايبًا املبارص٠ ٖشٙ فاسب ايعٛإ فضاح قُز ايغٝز طاصْٞ إٔ بعز ايفهض٠،

. عابكا املز١ٜٓ ْٝاب١ ْا٥ب فذاز قُز ايضاسٌ عٗز ع٢ً إقًُٝٝتني رٚصتني َٓ٘ ْعِ قز نإ ايشٟ

 إللاح َتشُػ دز ٚنإ ايزاعُني ع٢ً َعٞ ٜطٛف نإ أْ٘ ٖٛ أَظٌٜ ايغٝز يؾهض ٜزعٛ َا بٌ

 ؽدقٝا ؽذعتين اييت املؾضقٞ ْع١ُٝ ايٓذ١ُ ؽهض َٔ أٜنا البز. اهلا١َ ايرتب١ٜٛ ايتعاٖض٠ ٖشٙ
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 َٔ نٌ إىل ب٘ أتٛد٘ ايؾهض ْٚفػ نبريا، َعٜٓٛا رعُا يٞ ٚقزَت املٗضدإ ٖشا إراص٠ َتابع١ ع٢ً

 صعٛا فٗؤال٤ َادزٚيني، ٚثضٜا اؾٖٛضٟ اإلي٘ ٚعبز نريّٚ ٚمحارٟ عٝذًُاعٞ ٚأمحز بًدُاص عُض

 فُٝا. ٚاملؤاطص٠ ايزعِ نٌ ايعٛإ فضاح قُز ٚطًَٝٞ أْا فِٝٗ ٚٚدزت. فػريًا نإ َٓش املٗضدإ

 َزصع١ٝ تعاٖض٠ ٜبك٢ إٔ أصٜزٙ نٓت ألْين ي٘ َتشُغا أنٔ مل ؽدقٝا أْا ايزٚيٞ، ايبعز خيك

 ايبعز ٜتغبب إٔ أخاف ٚنٓت املضع١َٛ، يألٖزاف قكك١ املػضب١ٝ املزصع١ غقٛف١ٝ تع٢ٓ

 ؽح ع٢ً عال٠ٚ ٖشا ايتعاٖض٠، ٖشٙ فهض٠ أعاؼ ٖٞ اييت ايبٝزاغٛد١ٝ األبعار ؼٝٝز يف ايزٚيٞ

    .رٚي١ٝ مبٛاففات َٗضدإ َع َٛعزٖا ؽًف إٔ املُهٔ َٔ اييت املاي١ٝ املٛاصر

 ؟ يًشغض٠ ٜٚزعٛنِ ٜتشكل مل ايشٟ َا ايف١ٝٓ إراصتهِ سق١ًٝ يف : ؼ

 ؼكل يكز يالبتٗاز، ٜزعْٛٞ ؽ٤ٞ نٌ سيو َٔ ايعهػ ع٢ً بٌ يًشغض٠ ٜزعْٛٞ ؽ٤ٞ ال  ·

 ايباٖض٠ ايٓتا٥ر ٚيهٔ ٚايتٓعِٝ، اإلعزار يف ايهجري ايؾ٤ٞ عاْٝت يكز إيٝ٘، أطُح نٓت مما نبري دظ٤

 إىل باملٗضدإ ْقٌ إٔ ٚؽضنا٤ ٚمجع١ٝ نأنارمي١ٝ اعتطعٓا يكز. املتاعب يف تٓغٝين را٥ُا ناْت

.. نً٘ املػضب َغت٣ٛ ع٢ً ايرتب١ٜٛ بايغُٝٓا املٗتُني َٔ يهجري قز٠ٚ ٚغزا املٛفك١، اؿ١ً ٖشٙ

 َهٓاؼ ـ ايهرب٣ ايبٝنا٤ ايزاص) َٓٛايٓا ع٢ً عاصت ٚايتهٜٛٔ يًرتب١ٝ د١ٜٛٗ أنارميٝات إٔ السغ

 .(.…ايؾضق١ٝ اؾ١ٗ ـ تاْغٝفت اؿٛط َضانؿ ـ تافٝاليت

  

 ؟ املغؤٚي١ٝ خاصز َٔ ػضبتو تٓعضإىل نٝف عؾض٠، اؿار١ٜ ايزٚص٠ ٚمبٓاعب١ اآلٕ : ؼ

 اؿار١ٜ ايزٚص٠ عٔ غبت يكز فشٝح املٗضدإ، تٓعِٝ اعتُضاص ٖٛ يالط٦ُٓإ ٜزعْٛٞ َا   ·

 ص٥ٝػ ايعٛإ فضاح قُز األعتاس تٛيٞ يهٔ سيو، إىل اإلؽاص٠ عبكت نُا ١َٝٓٗ ألعباب عؾض٠

 ايشٟ املؾهٛص اجملٗٛر إىل باإلماف١ املٗضدإ، اعتُضاص١ٜ مُإ يف عاِٖ ايف١ٝٓ يإلراص٠ اؾُع١ٝ

 اييت األفزا٤ سغب سغ١ٓ ظضٚف يف ايزٚص٠ َٚضت األنارمي١ٝ، َٚٛظفٞ أطض َٔ دٝز طاقِ ٜكزَ٘

 ؼكٝل يف َٛاط١ٓ ٚبضغب١ فًب١ أصم١ٝ ع٢ً َؤعغًا نإ عًُٓا إٔ ع٢ً ٜزٍ ٖٚشا. تقًين ناْت

 .املٓؾٛر٠ ايبٝزاغٛد١ٝ األٖزاف

 


