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.ليجنج ىعدي  باشو  ديجن ، لحانملا ، ليلد  ةصق  هذه 
ةلحر يف  تيبلا  جراخ  ليجنج  ناك  مايا ، نم  موي  يف 

باعل لاس  .لحانملا  ليلد  ديجن ، توص  عمس  امدنع  ديص 
فقوتف لسعلا ، معطب  رئاطلا  توص  هركذ  دقف  ليجنج ،

نيب هحمل  ىتح  روفصعلا  نع  ثحبيو  هابتناب  عمتسي  أدبو 
ريغصلا روفصعلا  شخشخ  .هسأر  قوف  ةرجشلا ، ناصغأ 

ىرخأ ىلإ  ةرجش  نم  زفقي  وهو  .كيتش ” كيتش ، كيتش ، “
ليجنج نأ  نم  دكأتي  ىتح  ةنيفلاو  ةنيفلا  نيب  افقوتم 

.هعبتي ناك 
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.ةمخض نيت  ةرجش  ىلإ  نانثا  لصو  ةعاس ، فصن  دعب 
ىلع هسأرب  لطيو  نصغ  ىلإ  نصغ  نم  زفقي  ديجن  ذخأ 

يذلا ام  نا ، لاعت  اذ ، انأ  اه  : “ هل لوقيل  امنأكو  ليجنج 
لحنلا ىري  نأ  ليجنج  عطتسي  مل  اذكه .”؟ اديعب  كلعجي 

.ديجنب قثو  هنأ  ريغ  ةرجشلا ، تحت  هناكم  نم 
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ناصغا ضعب  عمجو  ةرجشلا  تحت  هحمر  ليجنج  عضو 
ذخأ ىتح  بهللا ، جهوت  نإ  امو  .رانلا  لعشأو  ةسبايلا 

رانلا يف  اهعضوو  سباي  بشخ  نم  ةليوط  اصع  ليجنج 
ليجنج أدب  مث  .اهقارتحا  ىدل  افيثك  اناخد  جرختف  قرتحتل 

نيب فيثكلا  ناخدلا  تاذ  اصعلا  ماح  ةرجشلا  قلستي 
.قرتحملا ريغ  اهفرط  نم  اهايإ  اكسام  هنانسأ 
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لخدي وهو  يلاعلا  لحنلا  زيزأ  ليجنج  عمس  ام  ناعرسو 
.ةيلخلا دجوت  نيأ  نيتلا  ةرجش  عذج  فوج  نم  جرخيو 

اصعلا فرطب  عفد  لحنلا ، ةيلخ  ليجنج  غلب  امدنعو 
جراخ ىلإ  لحنلا  عرهف  .ةرجشلا  فوج  لخاد  نخدملا 

سيل نكل  ناكملا ، ًاكرات  ًايلاع  راطو  ًارجمزم  ًاطخاس  ةيلخلا 
.ليجنجل ةعجوملا  تاغدللا  ضعب  ليكي  نأ  لبق 
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يف ةيلخلا  ىلإ  هيدي  ليجنج  دم  لحنلا ، دعتبا  امدنع 
عمشلا صارقأ  نم  تانفح  جرختسي  أدبو  ةرجشلا  فوج 

عضو .ءاضيبلا  تاقريلاو  نوهدلاو  لسعلاب  ةبضخملا 
نم لزنو  هتبيقح  يف  ةيانع  لكب  دهشلا  صارقأ  ليجنج 

.ةرجشلا ىلعأ 
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ناكو ليجنج  هلعفي  ناك  ام  هابتناب  بقاري  ديجن  ناك 
ةنملا دهشلا  صارقأ  نم  ةريبك  ةعطقب  هئفاكي  نأ  لمأي 

برتقيو نصغ  ىلإ  نصغ  نم  فرفري  ذخأف  .لسعلاب 
.ةرجشلا لفسأ  ىلإ  لصو  ىتح  ضرا  نم  ًاديور  ًاديور 

ثكمو ليجنج  نم  ةبرقم  ىلع  ةرخص  ىلع  ديجن  طح 
.هتأفاكم هلواني  نأ  رظتني 
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ىلإ هجاردأ  داعو  هحمر  طقتلاو  رانلا  افطأ  ليجنج  نكل 
روفصعلا حاص  .لحانملا  ليلد  روفصعلا ، ًايسانتم  هلزنم 

ريسلا نع  ليجنج  فقوت  روتكيف .”…  روتكيف ، : “ ًابضاغ
ديرت له  : “ ًاكحاض رجفناو  ريغصلا  روفصعلا  يف  قدحو 

هلك لمعلاب  ماق  نم  انأ  نكل  يقيدص ؟ اي  لسعلا  نم  اضعب 
مستقأ نذإ  اذاملف  يدحول … تاغدللا  كلت  لك  تلمحتو 

ديجن طاشتسا  .ًاديعب  بهذ  مث  كعم .”؟ عئارلا  لسعلا  اذه 
ليجنج عم  مهافتلل  ليبس  نأ   نم  دكأت  نأ  دعب  ابضغ 

.هسفنل مقتني  نأب  ررقو 
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، ءاقللا كلذ  نم  عيباسأ  ةعضب  دعبو  مايا ، نم  موي  يفو 
.لسعلا دوجوب  ديدج  نم  رشبي  ديجن  توص  ليجنج  عمس 

نم روفصعلا  عبتي  أدبو  ذيذللا  لسعلا  معط  ليجنج  ركذت 
ىلع ليجنج  روفصعلا  داق  نأ  دعبو  .فغش  لكبو  ديدج 

ةريبك ةرجش  تحت  حيرتسيل  فقوت  ةباغلا  ةفاح  لوط 
نوكت نأ  دب  هأ …  : “ ليجنج ركف  .ٍكاوشأ  تاذ  ةللظم 

ران لاعشإب  ليجنج  عرسأ  ةرجشلا .” كلت  يف  لحنلا  ةيلخ 
.هنانسأ نيب  ناخدلا  دوعو  ةرجشلا  قلستي  أدبو  ةريغص 
ناك ام  بثك  نع  بقاري  اعباق  ديجن  ناك  ءانثا  يف 

.ثدحي
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نينط عامس  مدع  نم  ًابرغتسم  ةرجشلا  ليجنج  قلست 
نوكت دق  : “ هسفن ابطاخم  لاقو  .هعامس  دوعت  يذلا  لحنلا 

ناصغأ قلست  لصاو  مث  .ةرجشلا ” قمع  يف  ةيلخلا 
، هباسح ليجنج  بسحي  مل  ام  ثدح  نكل  ةرجشلا ،

هجو يف  اقدحم  هسفن  دجو  لحنلا ، ةيلخ  دجي  نأ  ضوعو 
.فسعت لكب  اهمون  عطق  عقو  نأ  دعب  ةظاتغم  تناك  ةرمن 

اهباينأ نع  ترشكو  اهمف  تحتفو  اهينيع  ةرمنلا  تضمغأ 
.ةداحلا ةمخضلا 
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نم لوزنلاب  ليجنج  عرسأ  ةرمنلا ، هيلع  ضقنت  نأ  لبقو 
ناصغأ نم  نصغ  كسم  يف  قفخأ  هنكل  ةرجشلا ، ىلعأ 

دنع هلحاك  ىوتلاف  ضرا  ىلع  ًايودم  طقسو  ةرجشلا 
يتلا ةعرسلاب  جرعي ، هقيرط  ليجينج  لصاو  .طوقسلا 

تناك ةرمنلا  نأ  هظح  نسحلو  .يوتلملا  هلحاك  هل  اهلوخي 
ليلد ديجن ، مقتنا  .هب  قحلت  ملف  ساعنلا  ريثأت  تحت  تلاز 

.هاسني نل  اسرد  ليجنج  نقلو  هسفنل  لحانملا ،
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اومرتحاو ديجن إ  ةصق  ليجنج  ءانبأ  عمس  املك  اذكهو ،
لسعلا عمجل  اوبهذ  املك  اوناك  امك  .ريغصلا  روفصعلا  اذه 

.دهشلا نم  ةعطق  ربكأ  هل  اوكرتي  نأ  ىلع  اورصأو  إ 
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