امٌورِا
رِجشُا اٌومةُنُيُا لوُة ُ
سَـــــــــجٍياِا لُا يُدعٍني داٍية

سٌورُييِد.بشٍري مةي طوريا

امٌورا وكُـــــــــــــةٌوبِا سٌوريُيِا مَعــــــربُيِا مُرَي
ُ

ؤوَو لعٍريٌوةُا اٌومةُنيُةُا وحلٌويُدُا  .ؤَو دَطلِن
رِجـــــــــــشُا اٌومــــــــــةُنُــيُا لؤٍيـــبُا وقُريِن ّ
ؤوُا مَلفُنُا طَرقُا واَةلٍيطُا شبٍيحُا وطَنُنُا ميَــــــــةرُا وَاجٌو
شرُجُا دعٍريٌوةُا اٍيةَوؤي ّ
نٍيسطُا لبٍيبُا نَعٌوم فـايق.دَقرُا كـلؤٌون سٌوإيُيِا دلُا فٌورشُنُا بَينُة مَدنحُــــيِا
ٍدةُا مشَحلفُةُا الَويٌوةُا وعٍريٌوةُا وَلقٌـــودُي يٌولًفُنِا وَلعٌوفُق
ومَعإبُيِا اَوبَينُة بنَي ع ُ
إمُيِا ومِن مِامَـــــروي
اةٌورُيِا واُ ُ
يَدعُةُا دَحنَدةٌون شٌوبــــــحا داَبُؤةِا بُبُــــــليِا و ُ
عمٍيقُا وشَرٍيرُا ملُةُا واٌومةُا .
جبَـــــينَن ؤُلِني بُةًِا اَيك طٌوفسُا لؤُنُا حٌوبُا َ
عٍريُا داَعٍري بلِبُا دعٍيإِا ؤُد عٍريٌوةُا:
رمحَة اَحيِا اُف اَويٌوةُا.
اَعٍري بَن مُري ِ
واَنؤَر لعَينِا داِةعَ َوإِين مبَؤمُينٌوةُا:
امٍينٌوةُا*
كلَن دنِفلٌوح بكَرمُا ب َ
وعَدَر ل ٌ
كِن جمَرِج ؤوُا لبَـــنَي اٌومةُا دَنقٌومٌــون مِــــــــــــن شِنَةؤٌون عمٍيــــــــــــــقةُا ونِحزٌون مُنُا
جُدِش بعُلــــــــــمُا َومنَـــــــرٌون بَبــــــــــنَي اِم ُوةُا اْحإنُيُـــــــــةُا دَرؤِطو باٌورحُـــا
امَر :
دعٍريٌوةُا ويٍدَعــــــــــةُا وعَملُا وكٌوشُرُا .كَد نِشمعٍيٌوؤي د ُ
اُوسٌوإيُيِا دَدمِكو واَؤمٍيو مِن يَدعُةُا:
قٌومو مِن شِنةُا دمَؤمُينٌوةُا وحٌورو باِموُةُا .
بَينُة عَممِا ؤُا مِسةَعإُن رَوإبُةُا :
وَحنَن شرِكنَن طُب حلَبُلُا وَلدَويٌوةُا .
ؤوُا بـــــــــــحٌوفُطِؤ وجٌـــــــــورُجِؤوةُنِا مُــــــا دَجدَش لَن مِـن مَإعِا وكٍابِا
ورُدِا ّ
امَر :-
وكٌوإؤُنِا واَيك اُسيُا مؤٍيرُا بُةَر دشَرَر كٌورؤُنُا يُؤِب سَممُنِا .كَد ُ
اَحَين إحٍيمِا ؤُا فةٍيح لكٌون بِية سَممُنِا :
سمُا لَكرٍيؤٌوةكٌون بعَو حٌوملُنُا .
زِلوّ سَبو َ
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امَر :
كَد ُ
كلَن ونِبنِا لكٍابَن سٌومسُم:
ةَو نِةكَنَش ٌ
حبَيلِؤ دمُرَن نِعبِد ملٍيةٌوة جِنسَن نٌوحُم .
امَر :
وَحبَرةُا ُ
اُو سٌوإيُيِا اَرمَو قُلُا بكٌل حٍارٌوةُا :
امٍني ؤُي عٍريٌوةُا .
علَة حَيَني اٍيةِيؤ ب َ
دِ
كشٍريٌوةُا :
بعٍريٌوةُا لَم نِمطِا لدَرجُا د َ
قوِا بأَعرُا وبَبأٍيرٌوةُا .
علَم ن َ
واِلُا ل ُ
افِن رَحزَق مِن مُةِؤ طٌورعَبدٍين اِلُا
قلٍيلُا ؤْي مِن سَجٍياِا دعبَـــــدوَالٍي مِطٌل اٌومةِؤو ُ
ؤُدِا َ
جلٌوةُا فرَس ؤوُا سفَــــــريَومُا بِية نَؤإٍين كِـــــــــــــــن حٌويُدُا.ومَجرِج ؤوُا بنَي
باَرعُا د ُ
ؤوُا مبُةِؤ .
عمِؤ عَل قٌودُي يٌولفُنُا وحٌوبُا وحٌويُدُا اَكمُا دعُبِد ّ
َ
امٌورُا شبٍــــــــيحُا مُـــــــــري اَفرِيم
كٌـــــومرَن رَبُـــــــا وكُـــــــةٌوبُا مؤٍيـــــــــرُا و ُ
دبِيــــــــة بَـــــرأٌوم فَطرَيكُا ؤَودسُــــم كةُبِا سَجٍي مَوةإُنِا سُؤدٍين عَــــل حٌوبِؤ لَبـــنَي
اةُا
جِنسِؤ واٌومةِؤ دٍيـــلُنُاٍية مَـــــــن كةُبِؤ بِإٌولِا بــــــــدٍيإِا دَؤوُا اَيـــــــــــك نٌورُا ب ُ
جنلٍيشُيُا
واِةةَعــــبَر لَــــــــــةلُةُا ِلشُنِا مِـــــن لِشُنُا سُرقُيُا لـــــــسٌوريُيُا ولَفرَجنُيُا ولِا ِ
حمٍيمٌوة حٌوبِؤ لُا مِةمَللُنُا الَرعُا
حموِا ببُةَوؤي َ
.اٍيـــة لِؤ مٍامرُا عَل بِية نَؤإٍين َ
دبِية نَؤإِين والٌومةِؤ سٌورحُةُا .ومَحــــــــوِا شٌوحبُا دؤُدِا اَرعُـــــــــا ومَلـــــــــفُنِا دَنبَع
بُـــــؤ عَل كَيلُا دمُري اَفرِيم وشَــرَر بؤُنُا مٍامرِا اَرٍيــــــــــكٌوة اٍيدِؤ مبَحرُا سٌوريُيُا
لشُنُا سٌــــــــــوريُيُا اَكمُا داٍيةَوؤي
اَكـــــــمُا داٍيةَوؤي مبَكةَبزَبنُا ؤٌويٌو فَرُشُا ب ِ
قلَوؤي ورِحِؤ
بسٍيـــــــمٌوة بنُة ُ
حموِابِؤ سَيــــــحٍيٌوةِؤ و َ
لشُنُا عَرَبُيُا .مٍامرُا ؤُنُـــــــا َ
بِ
امَر ؤوُا :-
اٌومةُنُيُا نِحزِا مُا د ُ
بِية نَؤرٌٍين بٍارَة شٌوحبَن :وبُؤ مِشةَملِا لِيؤ نَوحَن
حبَد ُوةُؤ سَجٍي زٌويُحَن

:ولُؤ مِةعَفَف سٌووُحَن *

حمَـــــــــــوِا يٌواُبَـــــــوؤي وسٌووُحَوؤي كِـــــــــــــن مشَرِا مبِنيُن وةٌونُي دٍيلُيُــةُا شبٍيحُةُا
افِق لَن بإٌولِا يَقٍيإَي دمَيُا وأَبِة
دؤُدِا اَرعُـــــا مبَرَكةُا .حنِــــــة لَم بعٌومقُا ديَمُا و َ
أَورَن بعِقُا دَحشَل مِن ؤُلِني بِإولِا .
ةرُا ديُؤِب قٍينُةُا
ل ُوةِؤ اَرعُا دبِية نَؤيبٍني قٍي ُ
بشٍيلِا اَوجَنةُا عَبٍيطةُا بوَإدِا
حلًيُةُا.اٌورٍيـــــــــةُا دمَليُا زَح اٍيلُنِا مُرَي فٍاإِا َ
َ
بسٍيمِا ؤٌوشنٍــــيج ب ِرمحَة بِية نَؤإٍين ع َدمُا ملَوةُا .
ؤإٌومِا َ
وؤَبُبِا دفُاَح مِنؤٌون ِ
نِحزِا مُدِين مُا دَسدَر لَن ؤُنُا جَربُا رَبُا :-
بِية نَؤرٍين ؤٍيبِية سِفرَن :بِية جَوسَن وبِية اِدرَن .

وَبكٌل يٌولفُنٍين سُفرَن

:بُؤ ؤٌو نَؤَر لَن وزَؤرَن *

امَر :
كِن ُ
بِية نؤرٍين اٍيةِيؤ جَنةَن :وبُؤ اِةعَليَة لُؤ شِدةَن .
وؤٍي اٍيةِيؤ مَرجُنٍيةُا

:دمِة لَمدُا بعِقُا دكَلةَن *

ورُدِا بشٌومُؤ حلَيُا :
حلِل زٌومُرَن .
ةرَن :وبُؤ مِة َ
بِية نَؤرٍين ؤٍي قٍي ُ
إمُةُا دمِديُرَن *
اَحِا زمَرو بقُل كِنُرَن :عَل ُ
عمٍــــــــــيق مِن ؤُنُا شِــــــــجمُا .ؤُنُا
ارَا اٍية حٌوبُا يَةٍيـــــــــــــر مِن ؤُنُا حٌوبُا اَو شِجمُا َ
َ
بلٍـــــــيع حبٌوبُا دمُــــــــةِؤ واٌومةِؤ وَفلَح لَيــــــــــلَي اٍميُم مِطٌل حٌـــــــــــودُة
جَربُا َ
شٌوبـــــــحُؤ واَيـــك ةَحوٍيـــــــةُا دؤُنُا حٌوبُا شَـــــــــةاِس مَدرَشةُا دمُري اَفرِيم بزَحلِؤ
مدٍينْةُا شنَـــــــــــــــــــــة 1939 .سُم مِامرُا حَليُا اَو مَدرُشُا "دبيت سفرا افرمييا "
دمِنِؤ جُبِينَن لؤُلِــــــــــــني بُةِا دَنيَيوِا شَرٍيرٌوة يَأٍيفٌوةِؤ واَكٍيفٌوةِؤ عَل ؤُنُا حِسنُا
مشَمؤُا ديٌولفًُنِا ويَدعُةُا.
امَر :
كَد ُ
رمُيُا .دَمشَةاَس لِؤ لرٍيش
اُ
بِية سِفرُا اَفرِميُيُا .ديٌولفُنُا ُ
كٌومإٍين بعٌودرُنُا اَلُؤُيُا .يٌولفًُنِا حَليُا .ددِحلَة اَلُؤُا .
سبٍيسٍني بِؤ ونُبعٍني بِؤ سٌوريُيٌوةُا .جبٍينُا مرٍميُا لُؤ .
افِيؤ .بأَلٌوة مُري اَفرِيم مَلفُنُا دقٌوشةُا .
وَفأٍحيُا َ
علَم*
قوِا وَل ُ
نَ
امَر :
كِن ُ
علُيُةُا .ويٌولًفُنِا دشَرٍي ُرةُا.
كمُةُا ِ
ح ً
يَدعُةُا زنُنُيُةُا .و ِ
ةاٌولٌوجٍيُا .دَةرٍيأٌوة
إةُا .نٍيشُا دبِية درُشَن .د ِ
واٌوإحُةُا شَفٍي ُ
كلَة نٌوؤإِا .عٍدةُا سٌوإيُيةُا
شوحبُا ِ .لشُنُا رحٍيمُا .دؤُي َ
ٌ
ؤرَن .كلٍيلِؤ لـأٌوبُةَن *
نٍيشِؤ لبٌويُاَن .شبٍيلِؤ لشٌوب ُ
بُةَركِني نِةنِا ملَدإشُــــــــــةُا رَوإبُةُا داٌومـــــــــــةُا سٌوريُيـةُا ولَعبُدِا ةمٍيؤِا دَعبَدي
ملًفُنِا طبٍـــــــــــيبِا داَنؤَرو لعُلمُا بيٌــــــــــولفُنَيؤٌون واَعةَرو لبُــــــــــــةَي
ؤوَي .و َ
أمٌوحةُنيُةُا بَشمَي عٍدُةَن مشَحلفُةُا
ُةوةُا َ
ؤةُا بيَدعُةؤٌون وَؤوَو ا ُ
اَإكِــــــــــــــا مشَمــــــــ ُ
.
شُقِل اْنُا ؤُشُا مَلفُنُا طَرقُا واُمٌورُا شبٍيحُا حنا سلمن نِحزِا مُا دَشبَق لَن حبَقلُا
امَر (جِنُسيٌوةُا ) :
داٌومةُا نِشمعٍيوؤي كَد ُ
اَيكُا داِزَل رَوبُا سَنيُا م َدوِد الِدنَي :

سُنِا الَكةُا وَلسِناةُا داٍية بَينُةكٌون *
امَر ؤُنُا
لَية عِلةُا دفُاِش فٌولُجُا بَينُةَن كلَــــــن مَودِينَن دمشٍيـــــــــحُا فَرقَن لُا ؤٌو ِ
اٍيـــــــــــــةَوؤي ةَملٍيـــــــــــد دنُطَر فٌوقُدنَي و فٌوقدُنَوؤي حٌـــــوبُا ورِمحةُا بِلعُد حٌوبُا
لَية ؤَميُنٌوةُا .حٌوبُا رٌوحُاؤّو دؤَميُنٌوةُا .
عمِؤ مبَردٍيةِؤ بؤُدِا حَقلُا مبَرَكةُا وقَدٍيشةُا ونِشمَع بإو لَوؤي حلَيُا :-
نِردِا َ
كلَن:
جِنسُيٌوةُا زُدِق دةِؤوِا ةَودٍية ٌ
وشِم سٌوريُيٌو رحٍيمُا لَفلٍيجٌوةَن .
اةَن :
رمُيُا نِؤوِا ُ
اُ
لِعزُا شبٍيحُا ُ
وَمعَليٌوةُؤ داٌومةَن حسٍيمةُا ةِؤوِا نٍيشَن *
ؤُكِـن وُلِا دنِعـــــــــمَل اِن اٍيـــــــــة لَن ؤَميُنٌوةُا ةرٍيأةُا حبٌودُة شٌوبـــــــحَن داِبَدنَن
بيَـــــــد مَأوُةُا دلُا يٍةَيرنَن مِنؤِين .ؤُا اٍيةَين زرٍيقٍني ومَبَدرٍين باَربَع فِنيُن دَبرٍيةُا دلُا
مُةُا ولُــــا اٍيقرُا لَية لَن شبٍيــــــــــــلُا حلٍارٌوةُا اِلُا شبٍيـــــــــل حٌويُدُا ومَحَيدٌوةُا
اوِا عَل رٌومرُم مُةَن وعَمَن واٌومةَن .
وَنيَقَر حلَدُدِا حبٌوبِا ونِشبٌوق حُطؤَين ونِة َ
ؤُشُا مطَينَن ملَلفُنُا طَرقُا وقَدٍيشُا مشَمؤُا مُـــريّ يٌوحَنُن دٌولَبَانٍي داٍيةَوؤي حَــــــــد
امٍيإَي مِلةُا سٌوريُيةُا نِحزِا مُنُا شبَق لَن "بوٌجنا دلِشنا سوٌرييا " .
مِـــــــــن َ
ؤوٍية بَزبَن وسَجٍي لبٍيبٍني :
حٍاإِا ب َنيُا قنِا ْ
دشَبحٌوني وفَرسٌوني بكٌل دٌوكًيُةُا وبكٌل عَممٍني .
وعَبدٌوني رٍيشُا وةُجُا مشَمؤُا لكٌل ِلشُنٍين :
ؤوَو رَةمٍني *
ك ُوةُا بٍي ْ
ع َدمُا دكِنشِا دمَل ً
مشَرِا مٍامرِؤ ؤُنُــــــــــــا مبِنينُن زنَيُا دَقنُا ِلشُنُا سٌـــــــــوريُيُا بزَبنُا دَعـــــــــبَر كَد
علُيُا مــــــــــطُا ومَأيُا
بنَوؤي يُأفٍيـــن ديٌولفُنُا وَدسِفرُيٌوةُا وَدمَردٌوةُا الَينُا دَرجُا ِ
لَـــــــــن دنٍامَر دَؤوُا ِلشُنُا ةٍبيلُيُا اَكمُا داٍيةَوؤي ِلشُنُا اِجنٍيلٍيشُيُا ديَومُن .
امَر :
كِن كَد نكَل زَبنُا باَبُؤَين ومِن بُةَرؤٌون بَن اِشةَحلَف زنُا د ِلشُنَن نِحزِا مُنُا ُ
اُو لِؤ حلَشُا دلُا مِةبَيَا دلٍي بنَي مسَبلٍني :
لوَي دِين لٍي حلٌود اِلُا لنَفشؤٌون يَةٍير مَسكلٍني .
دمِنيُن عَممِا يُرِب وسُجِا وؤِنٌون زُعرٍين:
وَحلُف إٍيشِا ؤوَو لؤٌون عَبدِا وفُشو حَسٍريٍين*
ؤُكَنُا اٍيــةوؤي اَبنُا لُا مِةؤَميَن ولُا مِةحَبَر يَومُا لُـــــك وبَاحرٍنُا علَيـــــك ؤّو يَومُا
مرٍيم لُك وبَاحرٍنُا مَحِة لُـــــك .اِلُا اٍيــــــــة حَد اٌورحُا دنِعــــــــــلٌوب نِكلُا دزَبنُا
امَر :
واٍيـــــــةِيؤ مِةةعٍريُنٌوةُا وعَملُا وشِجمُا بقٌودُي يٌولفُنِا ويَدعُةُا كِن ُ

الِمةَي مُدِين مِةةعٍريُا بؤٌون رٌوح جَنْبُإٍين :
وَبشِإيُنِا دٍيلؤٌون رُدِا دمُا دزَكُيٍين .
سَةوُا دقَرٍير بيَإحِا ةلُةُا يَومَوؤي عُربٍين :
سَةوُا دِين دٍيلي لُا شلِم وَعدِؤ ؤُا مِن ُدإٍين *
اِمـــــــــــــةَي نِؤفٌـــــوك لنَفًشُـــــــــــــةَن اَيــــــــــــــك مُا دؤفَـك ؤَو برُا اُسٌوطُا
لنَفــــــــــــشِؤ واِحَد فٌوســـــــقُنُا دنِؤفٌوك الَبٌوؤي ونَودِا بَحطُؤَوؤي

.ؤُكَن قَرٍي نَحةُا

رٍيشُيُا وعِزَقةُا ددَؤبُا .اٍيــن ؤُكَن بَلحٌود نقَدِا ؤُي شِدةُا قَدمُيةُا بعَملُا وشَؤرُا
واَكٍيفٌوةُا واِلُا لُا .
كٌــــــورُيُا اَفــــــــرِيم جَرجٍيس كٌـــــــــوريُا مِــــــــن جبداد كــــــــةَب مِامرِؤ معٍريُنٌوةُا
امَر :-
دفَـــرسِؤ شنَة آألؤ بَمجَلةُا دسِفرُا سورحا مِنيُنُا دَحزٍيرن كَد ُ
طُب كَريُا لٍي مُا دشُمَع آْنُا قُل ةِنحُةُا :
ؤةُا .
مِن سٌوإيُيِا بنَي جَنْبُإِا دَشمُ ُ
دَطعَو زَبنُا دقُاِم ودَعةٍيد دَبزُويُةُا :
لوِين لِؤ بكٌل آٌوليُةُا *
وَنقِفو لدَعبَر وؤُا م َ
قلَي ةِنحُةُا مِن بنَي سٌوإيُيِا دَشبَقو وَنشَو زَبنُا دقُاِم
ؤوُا ُ
امٌورُا كَـــــد شُمَع ّ
ؤوُا ُ
حُاِش ّ
وَطعَـــــــــو دَعةٍيدٌوةؤٌون وَدبِقو مَرعُاٍيـــة بشٌوحبُا دَعـــــــبَر .ؤوَو اَيــــــــــك ؤُلِيــــــــن دلُا
يُدعٍــــــــني سَحــــــــوُا اِلُا بيَـــــــــمُا ددٌوكإُنِا .اَيكَـــــــن آْنُش لُا حُاِش كَد حُزِا بنَي
عمٍيقـــــــــةُا ولُا مقَدِيــــــــــن مِدِم اِلُا ؤِبلُا وعٌورُا ددُريُا
جِنسِؤ طبٍيعٍني بشِنةُا َ
رٌوحُا .لُا يُــــــــأفٍني دشــــــوٌوشُطُا لِبِؤ شُفَع دمُا حلُف عَينَوؤي.ؤُنُا بُكِا لَقرٍيةِؤ .وؤَو
اَيـــك يَةمُا عَينَوؤي شُحلُن عَل اِمِؤ .آْحرٍنُا اُلِا شٌوفرُا دمُةِؤ وَربٍيعُيُا مفَقِق
للُا دلُا يٌوةرُن .
مبَم ُ
امَر :
كِن ُ
اُو سٌوذيُيِا مِدِم دَعبَر عبَر لِؤ وفطَر :
ولُا ةٌوب ؤُفِك زبَنْةُا آح ٍرةُا كَد سُف وَمجَر .
ولُا ةٌوب مؤَنِا لَدمَأِة بِؤ اُفلُا معَدَر :
آُفلُا مَطاِب اُفلُا مَباِش اُفلُا مَوةَر .
اٍين وُلِا علَني دبَابُؤُةَن طُب نِشةَبؤَر :
بؤُي دنِةمَرِا بَعبُدَيؤٌون حبٍيذِا ملٍامَر .
واِن لُا نِعٌول اَيك جَنْبُذِا ب َدرُا دَسدَرو :
لُا قُنِينَن اِلُا بِؤةةُا وَفسُق سبَر*
ؤةَن ولُا دنِسَــــــب ؤُدِا
زبَنْــــــــــةُا آح ٍرةُا مشَرَر عَل جَبُا مسٍيمُنُا دةَشعٍيــــــــــة اَبُ ُ

ةَشعٍيــــــــةُا بَحيُرُا مرٍميُنُا ؤَو حيُرُا دمَفِل لبَرُنشُا بَكمٍريٌوةُا وَفسُق سَربُا
ونَرمٍيوؤي جبٌومُأُا دفَودِا ودِحلةُا وشَفلٌوةُا .
اٍين اِن بُعِينَن دنَكشَر وُلِا لَـــن دنِعـــــــــمَل ولُا ةٍماَن لَـــــــــــــــــن .وَدنِةمَرِا بــــــــــؤٌون
بكٌـــــــــــــوشُرُا وحفٍيطٌوةُا وبَامٍينٌوةُا دلُا كِليُنُا

مِطٌل مَوبدٌوة شُعةُا دعَملُا

اٍيـــــــــةِيؤ مَوبدٌوة فٌـــــورسُا رٍيشُيُا دَعــــةٍيدٌوة حَييَن

.جمَرِج ةٌوب كٌلؤٌون

سٌـــــــــــوإيُيِا دلُا فٌورشُنُا بَينُــــــــــــــــة ةَوديُـــــةُا مشَحـــــــلفُةُا مِطٌل نٍيشُا رُمُا
علُي مِـــــــــــن أبٌوةُا
علُيُا نِشبٌوق آْنُش زعٌوإيُةُا ولَيــــــــــة مِدِم رَب و رُم و ِ
وِ
عمَـــــــــــن وَداٌومةَن داٍيـــــــــةِيؤ أبٌوةُا داٍيةٌوةَن اَو دنِؤوِا اَو دلُا نِؤوِا.
دَ
مكٍيكٌوةُا واَويٌــــــــوةُا وةَمٍيـــــــــمٌوةُا ونِشينُـــــــــــن وشٌوبقُن فَودَي حدُدِا
حبٌــــــوبُا و َ
كلَن .
سكُا د ٌ
نِبنِا عــــةٍيدٌوةَن يَقٍريةُا وَعزٍيزةُا داٍيةِيؤ ُ

