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ذخأت نأ  وجرأ  يسوف ، : “ ةلئاق يسوف  اهديفح  ةدجلا  تدان  مايألا ، دحأ  نم  ركاب  حابص  يف 
”. كتخأ فافز  لفح  ةبسانمب  ةريبك  ةكعك  ريضحت  ناديري  .كيدلاول  ةضيبلا  هذه 
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دحأ فطخ  .هكاوفلا  نافطقي  نيدلو  يسوف  ضرتعا  هيدلاو ، لزنم  ىلإ  هقيرط  يفو 
.ةضيبلا تمشهتف  ةرجش  ىلع  اهب  ىقلأو  يسوف  دي  نم  ةضيبلا  نيدلولا 
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.يتخأ فافز  لفحل  تناك  ةكعكلاو  ةكعك ، عنصل  تناك  ةضيبلا  تلعف ؟ اذام  : “ يسوف حاص 
.”؟ ةكعك سرعلا  يف  نكي  مل  اذإ  يتخأ  لوقتس  اذام 
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، ةكعكلا عنص  يف  ةدعاسملا  عيطتسن  نل  : “ امهدحأ لاقو  يسوفل  امهجاعزإل  نادلولا  فسأ 
.لزنملا ىلإ  هقيرط  لصاوو  اصعلا  يسوف  ذخأ  كتخأل .” اهذخ  يشملل ، اصع  يه  اه  نكل 
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مدختسن نأ  اننكمي  له  : “ امهدحأ هلأس  ً.الزنم  ناينبي  نيلجر  يسوف  ىقتلا  ءانثألا ، يفو 
ةيوق نكت  مل  اهنأل  اهلامعتسا ، ىدل  ترسك  اصعلا  نكل  كديب .”؟ يتلا  ةظيلغلا  اصعلا  كلت 

.ءانبلا يف  مدختستل  يفاكلا  ردقلاب 
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اعماج اهايإ  يناطعأ  دقل  .يتخأل  ةيده  تناك  اصعلا  كلت  امتلعف ؟ اذام  : “ يسوف حاص 
ةبسانمب يتخأل  ةكعك  لمعل  اهمدختسن  فوس  انك  يتلا  ةضيبلا  ارسك  ناذللا  هكاوفلا 

”؟ يتخأ لوقتس  اذام  .ةيده  الو  ةكعك  الو  ةضيب  الف  نآلا ، امأ  .اهجاوز 
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، ةكعكلا صوصخب  ءيش  لعف  عيطتسن  نل  : “ امهدحأ لاقف  .اصعلا  رسك  ىلع  ناءانبلا  فسأ 
.هقيرط لصاوو  شقلا  يسوف  ذخأ  كتخأل .” هذخ  شقلا ، ضعب  اذه  نكل 
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شقلا اذه  : “ ةرقبلا تلاق  .ةرقب  هعمو  عرازم  هضرتعا  تيبلا ، ىلإ  هقيرط  يف  وه  امنيبو 
.هلك هتمهتلا  ةرقبلا  نأ  ةجردل  قاذملا  ولح  ناك  شقلا  نكل  هنم ”؟ همضقب  يل  له  ذيذل ،
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ناءانبلا هايإ  يناطعأ  .يتخأل  ةيده  ناك  شقلا  كاذ  ةرقبلا ؟ اهتيأ  تلعف  اذام  : “ يسوف حاص 
انك يتلا  ةضيبلا  امشه  ِنْيذلا  هكاوفلا  ْيعماج  نم  اهتملست  يتلا  اصعلا  ارسك  نأ  دعب 

اذام ىرت  ةيده … الو  ةكعك  الو  ةضيب  نآلا ال  يل  دعي  مل  .يتخأ  سرعل  ةكعك  اهب  عنصنس 
.”؟ يتخأ لوقتس 
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ذخأ .هتخأل  ةيدهك  يسوفل  ةرقبلا  ملسي  نأ  ررق  دقف  عرازملا  امأ  اهعشجل ، ةرقبلا  ترذتعا 
.هقيرط لصاوو  ةرقبلا  يسوف 
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.يسوفل اهملس  يذلا  عرازملا  ىلإ  تعجرو  ةبراه  ةرقبلا  ترف  ءاشعلا  تقو  لولحبو  نكل ،
ددصب نيوعدملا  دجو  دقف  هتخأ ، فافز  لفحل  ًادج  ًارخأتم  لصوو  هقيرط  يسوف  عاضأ 

.ماعطلا لوانت 
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ينحنم يتلا  سرعلا  ةيده  ةرقبلا ، تبره  دقل  نآلا … ؟ لعفأ  نأ  ياسع  اذام  : “ يسوف حاص 
اهايإ يناطعأ  يتلا  اصعلا  ارسك  امدنع  ناءانبلا  هايإ  ينملس  يذلا  شقلا  لباقم  عرازملا  هايإ 

الف نآلا  امأ  .يتخأ  فافز  ةكعك  اهب  عنصنس  انك  يتلا  ةضيبلا  امشه  نأ  دعب  هكاوفلا  اعماج 
”. ةيده الو  ةكعك  الو  ةضيب 
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انأو اعم ، انه  نحن  .ةكعكلا  الو  ايادهلا ، ينمهت  ال  يخأ ، : “ تلاق مث  ًاليلق  يسوف  تخأ  تركف 
ناكو ًاعم .” ديعسلا  مويلا  اذهب  لفتحن  لاعتو ، ةليمجلا  كبايث  سبلاو  نآلا  بهذا  .ةديعس 

.يسوف هلعف  ام  كاذ 
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