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رظتنا فيصرلا ، ىلع  .باكرلاب  ةسدكملا  تالفاحلاو  سانلاب  ةمحدزم  ةيرقلا  ةطحم  تناك 
.مهدصاقم ىلع  نوداني  نوقئاسلا  ناك  .باكرلا  نم  ربكأ  ددع 
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ةلفاحلا تناك  هذه  برغلا ”! يلا  نيهجتم  ةنيدملا ! ةنيدملا ! : “ خرصي نيدانملا  دحأ  تعمس 
.اهجاتحا يتلا 
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ضعب .اهيلا  دوعصلل  عفادتت  باكرلا  لازت  الو  لامتكالا  ىلع  تفرشا  دق  ةلفاحلا  تناك 
رخألا ضعبلا  يفتكا  امنيب  ةلفاحلا  نطابب  اهل  صصخملا  ناكملا  يف  مهتعتمأ  اوكرت  باكرلا 

.لخادلاب ففرألا  ىلع  اهعضوب 
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تلظو .مهركاذتب  نيكسمم  مهو  ماحزلا ، طسو  ةيلاخ  دعاقم  نع  نوثحبي  باكرلا  يضما 
.ةليوطلا ةلحرلا  لاوط  اهراغص  بعادت  تاهمألا 
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ناك .ءارضخ  ةبيقح  نضتحي  ًالجر  يبناجب  سلجي  ناك  .ذفاونلا  دحأ  بناجب  انا  تصلقت 
.قلقلا هيلع  يدب  دق  و  ًاثر ، ًافطعمو  ًافخ  يدتري  لجرلا 
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تنك .هيف  تأشن  يذلا  ناكملا  يتيرق ، كرتأ  يننأ  تكردأو  ةلفاحلا  جراخ  يرظنب  تمه 
.ةريبكلا ةنيدملا  ىلإ  ابهاذ 
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نوعسي نيلئاجلا  ةعابلا  لظ  .مهدعاقم  يف  نيسلاج  باكرلا  عيمج  تابو  ةلفاحلا  تلمتكا 
مهتاملك تناك  .عيبلل  ضرعي  امب  يداني  مهنم  ًالك  ناك  .باكرلل  مهعئاضب  عيبل  ةلفاحلا  لخاد 

.ينكحضت
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نمو .تابورشملا  مهنم  ليق  لضف  امنيب  اهنولكأي ، اوضماو  تالوكأم  يرتشا  باكرلا  ضعب 
.ةدهاشملاب يفتكا  يلثم  دوقن  كلمي  نكي  مل 
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خرصي قئاسلا  راص  .كرحتلل  نيزهاج  اننأ  ريشيل  ثادحألا  هذه  لك  ةلفاحلا  ريفص  عطاق 
.ةلفاحلا اوكرتيل  نيلئاجلا  ةعابلا  يف 
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ماق مهضعبو  باكرلل ، دوقنلا  يقاب  داعأ  مهضعب  .ةلفاحلا  جراخ  نيلئاجلا  ةعابلا  عراست 
.ضارغألا نم  ديزملا  عيبل  ةريخأ  ةلواحمب 
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.ام اموي  يتيرق  ىلإ  دوعأس  تنك  نإ  يف  تمه  .ةذفانلا  جراخ  انأ  ترظنو  ةلفاحلا  تقلطنا 
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تضمغأ .ادج  راح  خانملا  حبصأ  ةنيدملا ، وحن  اهقيرط  ةلفاحلا  تعطق  ةلفاحلا  امنيب 
.مانأ نأ  لمآ  انأو  يانيع 
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له الام ؟ يبنارأ  بلجتس  له  نامأ ؟ يف  يمأ  نوكتس  له  .لزنملل  ينبذجي  ينهذ  لظ 
؟ يراجشأ يقسي  نأ  يخا  ركذتيس 
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.مونلل تدلخ  ىتح  هددرا  تللظ  .ةريبكلا  ةنيدملا  يف  يمع  نطقي  نيأ  تركذت  قيرطلا  يف 

15



ىلإ نيدئاعلا  باكرلا  ىلع  يدانملا  خارصو  بخاص  عرق  ىلإ  تظقيتسا  تاعاس ، عست  دعب 
.ةلفاحلا جراخ  تعرسأو  يتبيقح  تعزتنا  .ةيرقلا 
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مهأ ناك  يلإ  ةبسنلاب  .قرشلا  يلإ  ةدئاع  اهقيرط  قشتس  ابيرق  .ةعرسب  ئلتمت  ةلفاحلا  تناك 
.يمع نع  ثحبأ  نأ  ءيش 
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