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 هـــــد للـــالحم

   هـــــد للـــالحم

   هـــــد للـــالحم

 لذين لم يترددوا أن يدفعوا الثمنا  والشكر للشباب ولكل ناسنا األحق بالحياة الحرة الكريمة،

  غاليا بمجرد أن اتيحت الفرصة

 هـــــد للـــالحم

   هـــــد للـــالحم

  واألمل فى الناس

 ثقة فيهم

  مع وبعد ربنا

  وثقة فى التاريخ أيضا

 هـــــد للـــالحم

   هـــــد للـــالحم

  ، "ةـــــــالحري": ثم أدعو اهللا أن يعيننا على حمل هذه األمانة الجديد القديمة 
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وهى األمانة التى أبت الجبال والسماوات واألرض أن يحملنها احتراما وموضوعية، وحملناها 

ِإنَّا سنُلْقي علَيك : " نحن وهنا على وهن، لعلنا ننجح فال نظلم أنفسنا بجهلنا بثقل ما تحمل وروعته

  ".والً ثَقيالًقَ

.......  

  فردا من عامة ناسى أشاركهم ويشاركونى: حق لشعوبنا طبعا، وهى حق لى "ةـــــالفرح"

  لكن دعونى أعترف أننى حاولت أن أعيشها بكل أبعادها المعلنة هكذا، فلم أستطع إال بصعوبة شديدة

  مسئولية جديدة، وليست مجرد رقصة نصر مجيد  "ةـــــالفرح"

  نستوعب هذه الفرص الجديدة التى حققتها، لننطلق منهاال يكتمل إال حين  "رـــــالنص"

 هـــــد للـــالحم

   هـــــد للـــالحم

  "ةـــــــالحري" أدعو اهللا سبحانه وتعالى أن يعيننا على حمل هذه األثقال الجديدة، 

    "ةـــــالفرح"و

حرمت ليس فقط حق الفرحة وإنما حق الحلم بالكرامة وبالعدل، لكننى  التيحق لشعوبنا   "ةـــــالفرح" 

  .فيها فلم أستطع بسهولة حقيبما هو  وصلتنيحاولت أن أشارك فى الفرحة كما 

  .مسئولية جديدة، وليست مجرد رقصة نصر مجيد رائع هي "ةـــــالفرح"

جديدة التى حققتها شعوبنا هكذا فجأة فى غفلة من ال يكتمل إال إذا استوعبنا هذه الفرص ال  "رـــــالنص"

  .الديناصورات الحاكمة بقيادة ومبادأة الشباب وعون األصدقاء المخلصين منهم والمغرضين

لصالح كافة   ال يكون نصرا إال إذا كان بداية االستقالل لإلبداع المتميز المختلف الهادف  "رـــــالنص"

  المنسيواستلهاما من ثوراتنا اآلنية، وليس فقط من تاريخنا المظلوم أو  بأنفسنا، انطالقا من موقعا،  البشر بدءا

حقيقة أننا حصلنا على حريتنا بثمن غال من الصبر على القهر، خالل عقود ثم من التضحيات الغالية، 

حتماالت بداية جديدة، ال -أو ال ينبغى أن يكون إال –لكن كل هذا ليس إال   ،رواح الطاهرة خالل أسابيع وشهورواأل

   .رائعة ، نحن نستحقها ، مع سائر من خلقهم ربنا

  وهى أصعب وأخفى من الفرحة مسئولية حقيقية،  الحرية الحقيقية، 

هذا  فيلم نألفها دون ذنب منا، ولن ننجح  التي  الستعمال هذه الحرية الحقيقينواجه االختبار   ها نحن اآلن 

  ،" النص  تكرار"، ووالتبعية ،القرصنة ماالتاالختبار إال بالحذر الواجب لمواجهة كل احت
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لن ننجح إال حين نركز على معنى الحق فى المبادأة للمشاركة، وليس التشنج لالختالف واالنفصال، وال النقل  

  والتقليد الحرفي

نستلهما ال نسجن في سوء فهمها احترام دياناتنا وتحرير اقتصادنا ، واستقالل لغتنانستعيد   لن ننجح إال حين

  .وفرض قيود لم يرد بها

  إن مهمتنا اآلن أصعب وأرقى 

هيراركية منظومة القيم الجديدة القبيحة السائدة عبر الدنيا بأسرها،  فيعلمنا أن العالم كله يعيد النظر  فيليكن  

خلقها  التيتلتهم الخاليا الصحيحة  التيمثل خاليا السرطان  –عبر العالم –ى نمت فى غفلة من معظمنا تلك القيم الت

  .اهللا، فطرتنا السليمة

دعونا نعترف أن هذه األورام الخبيثة من القيم الكمية المغتربة قد انتشرت سرا وعالنية حتى شوهت داخل  

  .حصها حتى لو لم نجد البديل جاهزا اآلناإلنسان كما شوهت خارجه تحت شعارات آن أوان ف

هذه القيم باهتزازها مؤخرا، برغم قسوة سطوتها، تتشقق باضطراد وهى تعلن أفول الحضارة التى أفرزتها 

  .ربما النتهاء عمرها االفتراضى وفقد البصيرة، مع أنها أدت واجبها لمرحلتها ،

ادها باجتهاد مضطرد، وعلينا أن نشاركهم فى ذلك، إن نبالء ومبدعين ينتمون إلى هذه الحضارة يكتشفون فس

ال أن نتبع من هو متماد من مضاعفاتها التى تواصل التهام كل منجزاتها حتى أصبحت حضارة آفلة، برغم تضخم 

اإلغارة،    من دم الشعوب المقهورة، إذ تتمادى فى  العضالت، وهى تتعاطى جرعات اإلفاقات الفاشلة

عولمى الخبيث ، والشراسة القتالية والشراهة المالية، لصالح فئة لم تعد تستطيع هى نفسها والتوحيد ال   والغطرسة،

  .االنتفاع بما تتصوره إنجازاتها الخاصة على حساب كافة البشرية

  دـــــوبع

إن لم تستطع أن تنجح كل ثوراتنا هذه فى إتاحة الفرصة لنا الستعمال حريتنا التى انتزعناها انتزاعا من أفراد 

تسهم فى أن تجعل )  ليست مثالية أبدا (لننطلق إلى اإلسهام فى تقديم منظومة قيمية بديلة  ونا عدة قرون، عطل

إنسانا قادرا على أن يتقدم إلى وعوده الجميلة، فعلينا أن نخفف من جرعة : إنسانا من جديد  -عبر العالم –اإلنسان 

  .فرحتنا غير المشروطة

 هـــــد للـــالحم

   هـــــد للـــالحم

  مات هذا اإلسهام ليفرحنا أكثر فأكثر مع األكثر فاألكثر من البشر،نحن نملك مقو
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  :ومن ذلك، دعونا نذكر ونتذكر

  .إن اللغة العربية حضارة فى ذاتها    .1

  .إن أدياننا السماوية حضارة مختلفة ومتكاملة، ومكملة    .2

  .إن أدياننا الشرقية حضارة مواكبة وثرية     .3

  .إن مواردنا األولية قادرة وجاهزة    .4

  .قادرة ومؤمنة) عقولنا كلها وليس ظاهرها المستورد فحسب(إن عقولنا     .5

حتى ال ينقرض اإلنسان تحت أحذية  ليقدم للبشرية ماهى فى أشد الحاجة إليهكل هذا يمكن أن يتجمع 

  .ةالمحاربين القتلة وأسلحة البنوك الجشعة واحتكار الشركات العمالق

  ولــــة القــــخالص

  مع وعقب الفرحة دعونا نعيد النظر بهدوء، لنضيف إلى فخرنا أمال ملزما

حال للبشرية كلها بعد ما آلت إليه، ليس   ولكن بمعنى أن يكون" لــالم هو الحــاإلس"ليكن   .1

 –بدخول أفرادها إلى دين اإلسالم تحديدا، وإنما بالتمتع بمنظومة القيم التى يعرضها اإلسالم الحقيقى 

  لصالح كافة البشر، دون أن يقصرها على المسلمين تدينا - مثل كل دين لم يتشوه

لغة تابعة كل مهمتها أن   كن ليس بمعنى أنها، ولالقادرة هى منطلقنا حالّ "ةــة العربيــاللغ"لتكن   .2

تبحث عن ألفاظ من داخل معاجمها تقابل ما حققته لغات أخرى نابعة من ثقافات أخرى وحضارات 

أخرى، وإنما باعتبارها أكبر ثروة حضارية تثبت أننا أسهمنا فى تشكيل وعى البشر يوما ما، وأنها 

كل ما هو إنسانى راق متجاوز يعمق إنسانية اإلنسان تنبض ب  بثرائها وعطائها وتحدياتها مازالت

ويؤكد جمال وجودة ونبل مقاصده، انطالقا منها، بما يضيف إلى لغات أخرى، وليس فقط بما يترادف 

  .مع ألفاظ من هذه اللغات

، ولكن علينا أال نكتفى بالعقل الظاهر الطاغى الذى طرد بقية العقول "لــل هو الحــالعق"ليكن   .3

  لمال واالحتكار والخداع والشعارات واالغترابلحساب ا

، ولكن ليخترق الواقع بكل مسئولية وصبر فى إطار فرص الحرية لــداع هو الحــاإلبليكن     .4

 الجديدة
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  :هــررد فى إثباتــش متــهام 
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