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رٕاخّ ثٓدخ انهٌٕ ٔيزؼخ االكزشبف فٙ , ٔأَذ رذخم يشعى انفُبٌ   

نؼًم انفُٙ رجؼب ٔٚزغغ رفغٛش ا. أعهٕة انفُبٌ أزًذ انظٕفٙ انًزفشد

دٌٔ انسبخخ نًشخؼٛخ خبْضح رسكى لشاءح انهٕزخ , الرغبع انشؤٚب

خْٕش ل عجشانفٍ انسمٛمٙ ْٕ كأٌ  .فّظم يمبعبد انفٍ ػهٗ يمبعٓبدٔ

 ٔانٕلٕف ػهٗ ظبْشْب  ال ٔطفٓب, ٔغٌٕص فٙ أػًبلٓباألشٛبء

  .انًخبرم

 ردبٔص نثمبفخ انًأنٕف      ٔنؼم األػًبل انًؼشٔػخ نهفُبٌ ْٙ

رجمٗ انهٕزخ َظًب ثظشًٚب يفزٕزب نزأٔٚالد ٔيؼبٌ ل, ٔانًٕسٔس

ٚمزظش ال ف , زشٚزّػهٗ (انهٕزخ)انُض انجظش٘ ٔكٙ ٚسبفظ , يزؼذدح

ًّباًلثم ًٚغٙ, حال رغزُفزِ لشاءح ٔازذٔ , ٔازذػهٗ رفغٛش يغزفضا نؼمم انًزهمٙ كًب ٔ ,يزؼذدحٔخّ أل   ز

. يشسًَٕب ثطبلخ شؼشٚخ طٕفٛخ رأثٗ أٌ رمف ػُذ رخٕو انزفغٛش, نؼٕاطفّ

 فٙ زًض ٚأخزَب ثؼٛذا "انُٓش انخبنذ"فٙ يؼشع انفُبٌ أزًذ انظٕفٙ انز٘ ألٛى يإخشا فٙ طبنخ      

زبنخ يٍ زٛم انُبظش ئنٗ فٙ لبنت يزدّذد ٘ ,نًأنٕف يٍ انزشكٛمػٍ انمٕاػذ اندبيذح ٔانشكم انزمهٛذ٘ ل

  .انًجذعفبػم انذ

َدذ , ثؼٛذا ػٍ انُظشٚبد اندبْضح انزٙ رسذ يٍ طبلخ اإلثذاع    ٔ

ػهٗ عطر انهٕزخ انًشغٕنخ ثؼُبٚخ ٔزّت انغُٛخ انًضدزًخ انزكُٕٚبد 

 نزؼطٙ دفمب ػبطفٛب ٔفكشٚب ٚسشع ػُذَب آنٛخ ,ٔرًّشد فٙ اٌٜ رارّ

يًب  .نهزفكٛش ٔنهذخٕل فٙ انؼًم انفُٙ كدضء يُب ال كًزفشخٍٛ فمط

 . طجمخ ٔساء أخشٖ, انهٕزخانٕنٕج ئنٗ أػًبقةٚغًر نهًزهمٙ 

 يٍ خالل لشاءح يزأَّٛخ نألػًبل َشاْب يهٛئخ ثبإلشبساد ٔانشيٕص 

رُطٕ٘ ػهٗ , ٔانٕخِٕ انًؼجشح ثسذ رارٓب دٌٔ أٌ ركٌٕ يذسكخ ػمالَٛب

َجثك يُٓب طٕس خذٚذح ٔد ,رسهٛم انًؼُٗ ٚزٛر رٕنٛذ يؼبٌ خذٚذح

رُطٕ٘ ْزِ كًب  .َفغّيٕلفّ يٍ ػاللزّ ثبٜخش ٔرؼكظ  ,نإلَغبٌ

 رؼجٛشٚخ داألػًبل ػهٗ انؼاللخ ثٍٛ اإلَغبٌ ٔسيٕصِ ٔأزاليّ ٔػبنًّ انًخفٙ ٔانزٙ أدد ئنٗ خهك زبال

. خذٚذح

 ٔنسظبد صيُٛخ يزٕلفخ ػُذ نسظخ انفؼم ,َشٖ فٙ ثؼغ األػًبل ػٕانى يغزًذح يٍ َجغ انسٛبح انٕٛيٛخ   

ٍٚ ثبززفبئٓب ثاَغبَٛخ ـرًزذ يكبَٛب ٔصيُٛب نزششكُب كًزهّككٙ رشكذ ْزِ انهسظبد لذ ٔ ,انزؼجٛش٘ ٔانشيض٘

رًزذ ,  نُظجر خضءا يٍ لغٕح أطجسذ أنٛفخ نسٛبرُب ٔأَفغُب,يًضلخ َشبسكٓب اَكغبساد ٔخُْٕب ٔٔخْٕٓى

ٔنفؼٕل اٜخش نسٛبرُب انذاخهٛخ ٔرفبطٛم فؼهُب انُفغٙ , يزطبٔنخ ثشأعٓب يٍ َٕافزَب انٕٛيٛخ ثبردبِ اٜخش

سٖ انؼٌٕٛ انشبخظخ ٔرمغًٛبد انٕخِٕ ٌ, ٔيٕالفُب انجهٛذح ردبِ كم يب ٚسظم زٕنُب يُفؼهٍٛ غٛش فبػهٍٛ



ثبنزفشج  ٔرمجغ ػهٗ رارُب يزًٓخ  ثبنزٕاطإ ٔيزهجغخ ,نُب ٔرؼش٘ دٔاشَبركشف,  يجبششحَبانمبعٛخ رُظش ئنٙ

. ح ثبناليجبالح ثبنًظٛش اإلَغبَٙ انًشزشنٔيزضٍٚ

 ئنٗنٕزخ السٖ رمغًٛبد ٌٔ, انًخزهفخ ػٕانى انهٕزبد َزمّذو لهٛاًل فٙ سٔاق انًؼشع َذخمػُذيب     

رًغكُب ثٛذَب ٔرمفض ثُب , ربسٚخٛخرٕزٙ ثأَٓب زفٕساد أ ػهٗ شكم "يٕرٛفبد"يشثؼبد أٔ يغزطٛالد رزخههٓب 

ٌ يّشٔا يٍ ْزِ ٌ٘ يكغٕس٘أَبط يسضٌٔزٕل  يكشعخ يب عجك يٍ لٕل ,رجمٗ يٍ سيك نهًؼُٗ ئنٗ يب

ّٕنٕا ئنٗ ف, األيبكٍ  ثمٙ يُٓى يٍ.  كغست فٙ انغًبءالَطجبػبرُب أٌ رسّهك ربسكٍٛركشٚبد أٔ أشجبذ رس

انًُجثك يٍ  نكٍ ٔخْٕٓب يبصانذ يزذثشح ثبنؼٕء ,ثُبئٛبد ػبػذ ياليسٓبػهٗ شكم  أٔ , يُفشدًاٚغّشد

 .خُجبد انهٕزخ

ٔرشن فدأح  كبئٍ يب غبدسلكشعٙ ٔ,  ٔخّ فٙ انًشآحُْٔبن, يششلخ فٙ ٔسدحذ سٔ ,ُْب ػهٗ طبٔنخ    

 . ثؼؼًب يٍ سائسخ انًكبٌٔ ,ٔخّٓأنك   ئال ِ نى ٚجك يٍ,أشٛبءِ ٔثؼؼًب يٍ ركشٚبد

 نزيه بدور.د

 : أحمد الصوفي
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  يؼبسع فشدٚخ فٙ زًض ٔانالرلٛخ ٔثٛشٔدألبو عزخ, 

  .يشبسكبد ػذٚذح خًبػٛخ داخم عٕسٚب ٔخبسخٓب   ٔنّ 

 

 


