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احيرم نوكي  موجن ، سمخ  ةـجردب  لـالتحالا  نوكي  نيح  ادـيدج  رـسخن  لـالتحالا  تحت  نحنو  نيطـسلفب  ّرمي  موي  لـك  يف 
انحمـس اذاـمل  دـيدجت  وأ  رييغت  ـالب  اـهناكم  يف  ىقبت  نيطــسلفو  ىربـكلا ، هفادـهأ  وـحن  موـي  لـك  يف  مدـقتي  لـتحملا  لـتحملل 

هنأل عجارتي ، نأ  مويلا  عيطتـسي  اذـهب ال  حمـس  نم  تحمـس !؟ ةـمظنملا  ةدايق  نكلو  حمـسي ، مل  بعـشلا  سكوليد !؟ لالتحاب 
!؟ هحامس نمث  ضبق 

نواعتلاب اتذختا  ةمظنملاو  حتف  ةيزكرم  تاعبتلا  لمحت  هيلع  نمثلا  ةعوفدم  ةعاضب  دري  نمو  درت !؟ ودعلا ال  دنع  ةعاضبلا 
ةـساردل ةـنجل  ليكـشتب  يناـثلاو  ينمـألا ، قيـسنتلا  فـقو  ةرورـضب  امهدـحأ  ةـعاضبلا ، عاـجرإ  يف  نـيمهم  نـيرارق  ساـبع  عـم 

بعشلا حلاصمب  رارضإ  نود  ودعلا ، عم  تايقافتالا  نم  للحتلل  تايلآلا  لضفأ 

ذيفنتلا فـقو  نم  ناـيناعي  نيرارقلا  نكلو  ولـسوأ ، ةـيقافتا  ذـنم  اـينطو  اـهبجوأو  تارارقلا  مهأ  نـم  اـمه  لـب  ناـمهم ، نارارقلا 
!؟) تاقرو ثالثلا   ) اهبعـش بعالت  ةدايقلا  نأكو  رونلا ، ري  مل  امهنم  ادحأ  نكلو  نيرارقلاب ، اوبحر  مهعيمج  لئاصفلاو  بعـشلا 
ىلع فقوملا  اذه  ضرفي  ينمألا  قيسنتلا  نأل  باوجلا  ةفضلاو !؟ ليلخلا  يف  ةريخألا  تالاقتعالا  نع  ةطلسلا  تكست  اذامل 

!؟ لــيلخلا تــالاقتعا  دــقتنت  ــال  اذاــمل  هــل  نيبوــلطملا  ىلع  ضبقلا  يف  لــالتحالا  ةــنواعم  ةطلــسلا  ىلع  ضرفي  لــب  ةطلـــسلا ،
!؟ اهعنمت تايقافتالا  نأل  باوجلا 

كلمت تعمتجا ال  ول  ىتح  يهو  اتوص ، اهل  عمـسن  دـعن  ملو  عمتجت ، دـعت  مل  ودـعلا ، عم  تايقافتالاب  لـمعلا  فقو  ةـسارد  ةـنجل 
عيطتـست الو  ودعلا ، عم  تايقافتالا  محر  نم  اهدوجو  يف  تقثبنا  اهـسفن  ةطلـسلا  اهذختت  يتلا  تارارقلاب  لمعلا  تايحالص 

بحاـص بطــش  عيطتــسي  ـال  لـمعلا  لـيكو  ودـعلا  عـم  تاـيقافتالا  ءاـغلإ  لـالخ  نـم  اهــسفن  يغلت  نأ  وأ  اذـه ، ركنت  نأ  ةطلــسلا 
رذـحي تاـعوضوم  يف  ةددـحم  لـب  ةــماع ، تـسيل  هتلاـكو  نوـكت  نـيح  فـيكف  لوـخم ، ريغ  وـهف  ـاليكو  ناـك  نإو  هنـأل  لـمعلا ،

!؟ اهنم بارتقالا  هيلع 

نل نـيرارقلا  نإ  لوـقت  تاـيقافتالاب ، لــمعلا  قـيلعت  رارق  نـم  رهــشأو  ينمــألا ، قيــسنتلا  فـقو  رارق  نـم  تاونــس  تاــيطعم  نإ 
كاكفنالا لمعلا  ليكو  عيطتـسي  امك ال  لتحملا ، نع  كاكفنالا  عيطتـست  ـال  ةطلـسلاو  بعـشلا ، ءاـضرتسال  اردـص  اـمهنإو  اذـفني ،



!؟ ةيبرغلا ةفضلا  ةرادإ  يف  لتحملل  اهتلاكو  نع  ةدوعلا  ىلع  ةطلسلا  ؤرجت  لهف  ةلاكولا  يف  هقح  دقفب  الإ  لمعلا ، سيئر  نع 
!؟ فلكم لالتحا  ىلإ  سكوليد  لالتحا  نم  جورخلا  نكمي  له 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
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