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ةلطعلا نارظتني  اناكو  ةنيدملا ، يف  امهيبأ  عم  ناشيعي  ويبأو  وقندوأ  ناك 
امهنأل اضيأ  نكلو  اهباوبأ  قلغتس  ةسردملا  نأل  طقف  سيل  ربصلا ، غرافب 

ةريحبل ةيذاحم  ديص  ةيرق  يف  شيعت  تناك  يتلا  امهتدج  ةرايز  ناديري 
.ةريبك

2



ةرايزل ناح  دق  تقولا  نأل  سامحلا  دشأ  نيسمحتم  ويبأو  وقندوأ  ناك 
ناريغصلا مزح  ةرايزلا ، تقبس  يتلا  ةليللا  يفو  .ديدج  نم  امهتدج 

مل .امهتدج  ةيرق  ىلإ  امهذخأتس  يتلا  ةليوطلا  ةلحرلل  ادعتساو  امهبئاقح 
.ليللا لاوط  ةلطعلا  نع  ناثدحتي  اثبلو  مونلا ، اهتليل  اعيطتسي 
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ةيرقلا ادصقو  امهيبأ  ةرايس  ناريغصلا  ىطتما  يلاوملا ، مويلا  حابص  يفو 
ةيربلا تاناويحلا  نيبو  لابجلا  ربع  اهقيرط  قشت  ةرايسلا  تناك  .ًاركاب 

.ناينغيو تارايسلا  ددع  نايصحي  ناريغصلا  ناكو  ياشلا ، عرازمو 
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ساعنلا امهبلغو  بعتلاب  ناريغصلا  رعش  تقولا ، نم  ةرتف  دعبو  نكل 
.مونلل املستساف 
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دجو .ةيرقلا  ىلإ  امهلوصو  ىدل  ويبأو  روقندوأ  نيلفطلا  بألا  ظقيأ 
ناك .ةرجش  تحت  ريصح  ىلع  حيرتست  اداينك ، راين  امهتدج ، ناريغصلا 

.ًةيوقو ًةليمج  ًةأرما  تناكو  اداينك ” بعش  ةنبا   “ ينعي ويللا  ةغلب  اهمسا 
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ناك .حرفلا  ةدش  نم  تنغو  تصقرو  اهلزنم  يف  ةوافحب  ةدجلا  امهتلبقتسا 
.ةنيدملا نم  اهل  اهورتشا  يتلا  ايادهلا  امهتدج  ءاطعإب  نيطبتغم  ناديفحلا 

، يتدج ال  : “ ويبا تلاقو  ًالوأ .” انأ  يتيده  يحتفا  ..يتدج  : “ وقندوأ لاق 
” ًالوأ انأ  يتيده 
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ىلع امهتكرابو  اهيديفح  تركش  ايادهلا ، اداينك  راين  تحتف  نأ  دعبو 
.ةيديلقتلا ةقيرطلا 
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.رويطلاو تاشارفلا  اقحالف  لوقحلا  ىلإ  ويباو  وقندوا  جرخ  كلذ ، دعب 
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.ةريحبلا ءام  يف  امحتساو  راجشألا  اقلستو 
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ايهني نأ  لبق  نكل  .ءاشعلا  الوانتيل  لزنملا  ىلإ  اعجر  ءاسملا  لبقأ  املو 
.امانف ساعنلا  امهبلغ  دق  ناريغصلا  ناك  امهماعط 
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نيريغصلا كرتو  ةنيدملا  ىلإ  هترايسب  بألا  قلطنا  يلاوملا  مويلا  يفو 
.اداينك راين  امهتدج  ةبحص 
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ءاملا نارضحي  اناكف  لزنملا ، نوؤش  يف  امهتدج  ويبأو  وقندوأ  دعاس 
.ةقيدحلا نم  راضخلا  ناطقتليو  جاجدلا  نق  نم  ضيبلا  ناعمجيو  بطحلاو 
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، ءاسحلا عم  هلوانتل  نيللا  يلاقوألا  عنص  ةيفيك  اهيديفح  اداينك  راين  تملع 
.رمحملا كمسلا  عم  هلوانتل  دنهلا  زوج  زر  عنص  ةيفيك  امهتملع  امك 
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تعرسأف ىعرملا ، ىلإ  هتدج  تارقب  وقندوأ  ذخأ  مايألا ، دحأ  حابص  يفو 
ددهو وقندأ  نم  عرازملا  بضغ  .نيعرازملا  دحأ  لقح  ىلإ  لوخدلاب  تارقبلا 

مزع مويلا ، كلذ  ذنمو  .هلوصحم  تلكأ  اهنأل  هدنع  تارقبلاب  ظفتحي  نأب 
.ديدج لكشم  يأ  يف  ببستت  تارقبلا  كرتي  الأ  ىلع  دلولا 
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ةدجلا تناك  .قوستلا  ىلإ  اداينك  راين  عم  ناريغصلا  بهذ  رخآ ، موي  يفو 
ملعت ويبأ  تناكو  اهعيبل  ةصنم  ىلع  نوباصلاو  ركسلاو  راضخلا  عضت 

.نئابزلل تايرتشملا  فلي  ناك  دقف  وقندوأ  امأ  .علسلا  نمثب  نئابزلا 
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لاملا باسح  يف  ةدجلا  اودعاسو  اعم  ياشت  ياش  اوبرش  مويلا  ةياهن  يفو 
.هيلع تلصح  يذلا 
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ىلإ عوجرلا  نيريغصلا  ىلع  ًامازل  ناكو  ةعرسب ، تهتنا  ةلطعلا  نأ  ريغ 
مهل تدعأ  امك  ويبأل ، ةرتسو  وقندوأل  ةعبق  اداينك  راين  تدهأ  .ةنيدملا 

.ةلحرلا لجأ  نم  ًاماعط 
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لب ةرداغملا ، اديري  مل  لزنملا ، ىلإ  هعم  امهباحطصال  امهوبأ  ءاج  امدنعو 
دقل : “ تلاقو ةدجلا  تمستبا  .ةنيدملا  ىلإ  امهعم  بهذت  نأ  اداينك  راين  اوجر 

ىتح رظتنأ  فوس  .ةنيدملا  ىلإ  باهذلا  عيطتسأ  نلو  ًازوجع ، تحبصأ 
”. ديدج نم  يتيرق  ىلإ  ادوعت 
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.اهاعدوو ةرارحب  امهتدج  ويبأو  وقندوأ  قناع 
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يف ةايحلا  نع  امهئاقدصأ  اثدح  ةسردملا ، ىلإ  ويبأو  وقندوأ  داع  املو 
سحأ امنيب  ةليمج  ةنيدملا  يف  ةايحلا  نأ  لافطألا  ضعب  سحأ  .ةيرقلا 

وقندأل نا  ىلع  اعيمج  اوقفتا  مهنكل  .ةيرقلا  يف  لمجأ  اهنأ  رخآلا  ضعبلا 
.ةعئار ةدج  ويبأو 
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