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عيمج عم  مالس  يف  نوشيعي  اوناك  .ءاقدصأ  رسنلاو  ةجاجدلا  تناك  نامزلا ، ميدق  يف 
.ناريطلا امهنم  ًايأ  عيطتسي  ناك ال  .ىرخألا  رويطلا 
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روثعلل ًادج  ًاديعب  ريسلا  رسنلا  ىلع  ناك  .ضرألا  يف  ةعاجم  كانه  ناك  مايألا ، نم  موي  يف 
لهسأ ةليسو  كانه  نوكي  نأ  بجي   “ رسنلا لاقف  .ًادج  ًابعتم  دوعي  ناكو  .ماعط  ىلع 

!”. رفسلل
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طقاست يذلا  شيرلا  عمجب  تأدب  .ةعئار  ةركفب  ةجاجدلا  تركف  ديجلا ، مونلا  نم  ةليل  دعب 
، انب صاخلا  شيرلا  قوف  شيرلا  اذه  ةطايخب  مقنل   “ تلاق .رويطلا و  مهئاقدصأ  عيمج  نم 

”. لهسأ رفسلا  لعجيس  اذه  لعل 

4



هسفنل عنص  .الوأ و  ةطايخلاب  تأدبف  ةربإ ، كلمي  يذلا  ةيرقلا  يف  ديحولا  وه  رسنلا  ناك 
اهنكل ةربإلا  ةجاجدلا  تضرتقا  .ةجاجدلا  قوف  ايلاع  راطو  ةحنجألا  نم  اليمج  اجوز 
دادعإل خبطملا  ىلإ  تبهذو  بالودلا  ىلع  ةربإلا  تكرت  .ةطايخلا  نم  تبعت  ام  ناعرس 

.اهلافطأل ماعطلا 
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ةربإلا مهريعت  نأ  ةجاجدلا  نم  اوبلط  .اديعب  ريطي  رسنلا  ىرخألا  رويطلا  تأر  امدنع 
.ءامسلا يف  قلحت  رويط  كانه  تحبصأ  كلذ  دعب  .اضيأ  مهسفنأل  ةحنجأ  ةعانصل 
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ةجاجدلا لافطأ  ذخأف  .ةجاجدلا  كانه  نكت  مل  ةضرتقملا ، ةربإلا  رئاط  رخآ  داعأ  امدنع 
.لامرلا يف  ةربإلا  اوكرت  ةبعللا ، نم  اومئس  امدنع  .اهب  بعللا  يف  اوأدبو  ةربإلا 
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شيرلا ضعب  حالصإل  ةربإلا  نع  لأسو  .رسنلا  داع  مويلا ، كلذ  رهظ  دعب  قحال  تقو  يف 
.خبطملا يف  تثحبو  .بالودلا  ىلع  ةربإلا  نع  ةجاجدلا  تثحب  .هتلحر  لالخ  ككفت  يذلا 

.ةربإلل رثأ  يأ  ىلع  رثعت  مل  اهنكلو  .ءانفلا  يف  تثحبو 
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كحانج و حالصإ  كنكميس  مث  ًادحاو ، ًاموي  ينلهمأ  طقف  : “ رسنلل ةجاجدلا  تلسوت  “
روثعلا نم  ينكمتت  مل  اذإ   “ رسنلا لاق  ىرخأ .” ةرم  ماعطلا  ىلع  لوصحلل  ًاديعب  ناريطلا 

 “. ةربإلل نمثك  كلافطأ  دحأ  ينيطعتس  ةربإلا ، ىلع 
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.ةربإلل رثأ  نكلو ال  لامرلا ، يف  ثحبت  ةجاجدلا  دجو  يلاتلا ، مويلا  يف  رسنلا  ءاج  امدنع 
ناك كلذ ، دعب  .اديعب  هلمحو  ةجاجدلا  لافطأ  دحأ  فطتخاو  اعيرس  لفسأ  ىلإ  رسنلا  راطف 

.ةربإلا نع  لامرلا  يف  ثحبت  ةجاجدلا  دجي  رسنلا ، رهظي  املك 
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ضرألا نم  اوجرخا   “ .اهخارف ةجاجدلا  رذحت  ضرألا ، ىلع  رسنلا  حانج  لظ  رهظي  املك  ناك 
انسل برهلاب ، موقن  فوس  ًاعبط  : “ اهبيجت خارفلا  تناكو  .أبخم ” اهيف  سيلف  ءادرجلا 

”. ءايبغأ
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