
?ئِتَأتُأ ينأ درجم .يقوقح هذه ,معن   
 

 :امهلوأ ,ييساسأ نيرمأ بلطتت انفادهأ قيقحت ىلإ لوصولاو ,روطتلاو ,مّلعتلا ةيلمع 
 ,يبلق ىلع ةزيزع ةئف ةايح ف نيرمألا نيذه رّفوت نع مويلا ثدحتأس .ةصرفلا ىرخألاو ,ةردقلا
  .)مالكلا ةسالس بارطضا يوذ( ةئف يه

 ,معن وه لاحلا عقاو نأ الإ ,يِتأتملا صخشلا ةايح ف تابوعص دوجو ضعبلا ركنتسي دق
 ثدحتأ نأ يل اوحمساو ,مهثيدح ف اهلسلست مدع و ,مهل تاملكلا نالذخ اهلوأو ,اهنم ريثكلا كانه
 بارطضا نم يساقملا يعجارملا رعاشم ضعب نع رّبعي يذلا لاقملا اذه ف ًائتأتم اصخش يفصوب
 .ةأتأتلا
 

 ثيدحلا ءانثأ ينيع ُضمغُأ وأ ,يتاملك ُرثعتت وأ ,فورحلا رركأ ينوك له ,انه لوألا لاؤسلا
 تاردق ّيدلف ,كلذ دقتعأ ال ?اريدم وأ ,اسدنهم وأ ,ابيبط وأ ,املعم وأ ,اعيذم نوكأ نأ نم ينعنمي
 قمعأ لكشب تركف نإف سكعلا ىلع و ,اعيمج ماهملا هذه قيقحتل ةيفاك ةمهو ,ةيدسجو ,ةيلقع
 ىلع يرغص ذنم ٌروبص انأف ;ينارقأ نم ريثكلا ف اهدجت ال دق يتلا تافصلا نم ينيف دجتس
 قيلعت ىلع  وأ ,مهزملو مهزمه ىلع و,يمالك مامتإ يتلواحمو , مهتعطاقم ىلعو ,يل سانلا تارظن
 ئطاخلا مهمهف ىلإ ةفاضإلاب , فورحلا جراخمل ميلسلا يقطن مدعو ,ةئيطبلا يتءارق ىلع ام ملعم
 , ةفرعملاو, ميظنتلاو ,ربصلا نم ليلقلا ينم بلطتت ةفيظو ف ًاروبص نوكأ ال فيكف ,يتاردقل
  .بيردتلاو

 ينداز ةأتأتلا تاظحل ف مّكحتلاب قّلعتملا يراوشم ف هتمّلعت يذلاو , رارصإو ةمه وذ انأ
 ةسرامملا ىلإ جاتحي و , يهلا ءيشلاب سيل تابيردتلا ناقتإو , اهب مّكحتلا ةيلمع نأل ; انكمتو اربص
 اهعم تاساكتنالا و ,ّلقت وأ ديزت دقف , ةريغتم ةأتأتلا ةرهاظ نأو ةصاخ ةيوقلا ةميزعلاو , ةيمويلا
 جاتحأ ام لك و , ةمهم يأل ينلهؤي ام تافصلاو تاردقلا نم كلمأ يننأ  قث اذل ,هنم رفم ال ٌرمأ
  .ّيلع كربصو , هعم كفّيكتو , بارطضالا اذهل كتفرعم وه كنم هيلإ
 

 هقطن ةسالس مدعو , يمالك كابترا و ,يتاملك ضعبل يقطن ءانثأ يفقوت له ,يناثلا لاؤسلا
 قفو ةيكاردإلاو , ةّيملعلا يتاردقل حيحصلا مييقتلا يئاطعإ نم اريدم وأ , املعم كفصوب كعنمي
 ?يفيظوتل ٌطرش يل كميقت نأ املع يلبقتسم ف يل ًاصرف حتفو ,بولطملا
 

 ,يبارطضا عم لماعتلا ةيفيك ملعملا فرعيو  ?ابلاط يفصوب يقوقح َماظنلا ُظفحي الأ 
 فاصنإلا نم له ?ةفرعملاو ملعلا ةحاس ف ينارقأ ةكراشمل يعيجشتو !يقحل ٍسخب نود يميقتو
 ٌرود يعمتجم ف ةيقوقحلا ناجللاو ,يناوقلا ليعفت مدعل له  ?يئالمز َصرف لثامت صرفل يدقف
   .يمالك ةقيرط ببسب ينع فئاظولا ضعب بجحو ,يل تاسسؤملا نم ريثكلا ضفر ف

 
 ىرخأ لماوع ةأتأتلا بارطضا ىلع فيضي دق هنأو ,ًةغلابم يمالك ّدعي دق ضعبلا نأ ُكردُأ

 تبّعص يتلا - ءودهلا وأ مّتكتلا وأ لجخلا – ةيصخشلا تامسلا ضعب :لثم يتدعاسم نود لوحت
 .رمألا اذه



 لكشب كولسلا زيزعت وهو ,اهمقافتو ,اهروطتو ,ةرهاظلا هذه بابسأ دحأ حّضوأ ينوعد 
 وأ ,مأ نم ةرسح وأ ,صخش نم ةرظنف ;اهعم شياعتلا ةيادب ف لصحي ام اذهو ,يبلس وأ يباجيإ
 تاززعم ربتعت اهلك , لصفلا ف ّيلع يملعملا ضعب ربص مدع وأ ,بارقأ نم رمنت وأ ,قيدص نم قيلعت
 ءودهلا مازتلا وأ , ددرتلاو لجخلا وأ , مالكلا نم فوخلا : لثم , ةيبلس رعاشمو تايكولس ّيدل دجوُت
 ف انأو هلبقتأو , همهفأو , ءيش عم شياعتأ يل فيكف ,ريبك لكشب مالكلا راصتخا و ,ةردابملا مدع و ,
  !لواح نإو ,هعم فّيكتي ال يلوح نم لكو ريغص رمع

 
 اهلك هذه و ,سرادملا ف ييئاصخألا نم بارطضالل ةحيحصلا رداصملا ةفرعم ف ٌّحش دجوي

 نوكي ام سيسأت , بولطملا سيسأتو مهفب أدبن انوعد نكل , ةدعاق لكل ذاوش كانه ناك نإو ,  قئاقح
 سسؤن انوعد , مالكلا ةسالس بارطضا يوذ لهأل يليهأتلا راوشملل ةيادبو , ةلداع ةمكحمو , أجلم
 , نيدشرمو , يسفن يئاصخأو , بطاخت يئاصخأو ,يمكحتم ىلع ةمئاق ةأتأتل ةيدوعس ةيعمج
 وأ ددرت وأ فوخ نود مكعم طرخننو  ,عمتجملا نم أزجتي ال اءزج نوكن انوعد  .ييوبرتو , يملعمو
 . رمنت وأ لجخ

 ةسسؤم هيلإ جاتحن امف ;يفكي ال اذه نكل ,معدلا تاعومجمو ,يداونلا نم ريثكلا كانه 
 لك ف بطاخت يئاصخأ دوجوب بلاطن انوعد .عمتجملا دارفأ يقاب لثم دارفأ اننأ تبثت ةيعمتجم
 ام وه اذه ,ةفثكم و ةبراقتم تاسلجب انم ّلك ديوزتب موقت انل ةصصخم ليهأت زكارمو , ةسردم
 .انمهفل بولطملا ريغتلا وه اذهو , هجاتحن


