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 تنرتنالا ىلع عاذي يذلا انجمانرب يف مكب ابحرم :نكليو
.مكءاغصإ مكل كركشنو "خلإ ،اياضق"
 كش نود نم ةيدومعملا تركذ دقل .ةيدومعملا نع ةليللا ملكتنس
 اهركذت ةيصخش لوأ لعلو .ديدجلا دهعلا نم ةدع عضاوم يف
 تناك .نادمعملا انحوي يه عوضوملا اذهب قلعتتو ليجانألا مظعم
 ةيدومعم سانلل مدقي نأ :سدقملا باتكلا ركذي امك ،هتمدخ هذه
 ةركبملا تاياورلا يف عوسي دمتعا دقو .اياطخلا نارفغو ةبوتلا
 ةياهن يف امأ .امهمً اثدح هتيدومعم تناكو ،ليجانألا مظعم يف
 عيمج ىلإ اوبهذي نأب هذيمالت يصوي عوسي نإف ،ىتم ليجنإ
 .سدقلا حورلاو نبالاو بآلا مساب مهودمعيو مهوذملتيو  ممألا
 ىلإ هلئاسر يف ةيدومعملا ركذي لوسرلا سلوب نأ ىرن كلذك



 .سدقلا حورلاو نبالاو بآلا مساب مهودمعيو مهوذملتيو  ممألا
 ىلإ هلئاسر يف ةيدومعملا ركذي لوسرلا سلوب نأ ىرن كلذك
 اعوضوم ةيدومعملا نأ تبثي اذه .ديدجلا دهعلا يف نييحيسملا
 نع ملكتنس كلذل ؟ًاريثك نويحيسملا هيلع فلتخي اذاملف ،امهم
 يذلا رشنكيف لراك روتكدلا ةقلحلا هذهل انفيضو مويلا ةيدومعملا
 الهسو الهأ .ةيناث هب بحرنو اذه انجمانرب ىلع امود هفيضتسن
.رشنكيف روتكد مكب

 نمثأو مكجمانرب ىلإ ةدوعلاب ديعس انأ ،مكل اركش :رشنكيف
.ًاريثك اذه
 ةاطخلا برلا صلخي له .عوضوملا يف ةرشابم  لخدنل :نكليو
؟ةيدومعملا لالخ نم
  هتلاسر يف "ادج احضاو ناك سرطب سيدقلا :رشنكيف
 نحن انصلخي هلاثم يذلا" :لاق نيح ،ثلاثلا لصفلا ،ىلوألا
 يف كيادناف ثيمس ةمجرت يف درو ام اذه ".ةيدومعملا  يأ ،نآلا
ً احون برلا ذقنأ فيكو نافوطلا يف ىرج امع ثيدحلا قايس
 يأ ،ةيدومعملا نافوط نأ سرطب سيدقلا لوقي مث .اهنيح هتلئاعو
 اهب موقن يتلا ةيدومعملا ىلا زمري ناك لعفلاب ،حون نافوط
 لب "،دسجلا خاسوأ ةلازإل ال" لصحت -حوضوبو -اهنأل ،مويلا
 نيحو .اياطخلا نارفغ لالخ نمً احلاص اريمض انيطعت يكل
 سيدقلل هب ىحوأ ام لالخ نم دحلا اذهل ًاحضاو برلا نوكي
 نم نكل .ةريبك ةيدجب عوضوملا اذه ذخأن نأ انيلع بجي ،سرطب
 دكؤن -نويحيسملا نحن -اننأل ،ةدع ةلئسأ ريثي اذه نأ حضاولا
 ناميإلاب طقفو حيسملا ةمعنب نوصلخم اننأب ًاراركتو ًارارم
 نذإ" ،لاؤسلا نايحألا ضعب يف سانلا حرطي كلذل .حيسملاب



 ناميإلاب طقفو حيسملا ةمعنب نوصلخم اننأب ًاراركتو ًارارم
 نذإ" ،لاؤسلا نايحألا ضعب يف سانلا حرطي كلذل .حيسملاب
 ،ةعورلل ايو ،نكلو "؟انصلخت ةيدومعملا نأ لوقلا اننكمي فيك
 ً-اسدقمً ارسو ةمعنلل ةليسو اهيمسنو ،ةليسو يه ةيدومعملا نإف
 هغبسيو بيلصلا ىلع حيسملا هلعف ام برلا ذخأي اهتطساوب
 وأ كش نود نمو ،كلذل .دمتعا يذلا صخشلا ىلع ديدحتلاب
 نكل ،انصلخ يذلا وه بيلصلا ىلع عوسي توم نإف ،لؤاست
 انيلع معنيل سدقلا حورلا اهلمعتسي يتلا ةليسولا يه ةيدومعملا
 صخشلا ىلع ،يدبألا صالخلاب يلاتلابو ؛اياطخلا نارفغب
 نحنو "انصلخت ةيدومعملا" ،لوقي سرطب سيدقلا .دمتعا يذلا
.كلذ ىلع قفاون
 -اهنم ةيلدج لقأ ةليسوب ةيدومعملا ةنراقم نكمي له نذإ :نكليو
 برلا نأ انملعي يذلا سدقملا صنلاب ركفأ انأ  .ةراشبلا عامس
 انه ركفأ انأ .ابولصم حيسملاب ةزاركلا لالخ نم ةاطخلا يجني
…١٧ :١٠ لصفلا ةيمورب
.حيسملا ةراشب عامس ؛عامسلل ةجيتن يتأي ناميإلا :رشنكيف
 ،حيسملا ةملك عامس ؛عامسلل ةجيتن ناميإلا ،لعفلاب :نكليو
 ،ةيدومعملاب صلخي برلا نأ ةركفل نوبجعيس نويحيسم كانهو
 نم ،حيسملا ةلاسر ةطساوب صالخلا عم ةلكشم مهيدل سيل نكل
.ظعولا وأ ةزاركلا لالخ
 اوعمس نوريثكلا .ًاضيأ حيحص اذه .عبطلاب ،معن :رشنكيف
 نم هتمايقو بيلصلا ىلع حيسملا تومب ظعولا ؛حيسملاب ةزاركلا
 قلخيل برلا ةملكً امود لمعتسي سدقلا حورلا .تاومألا نيب
 ىلع ةظحللا كلت يف نولصحي مهو ،سانلا بولق يف ناميإلا
 امك ةيوق ةنراقم ةطقن لعفلاب هذه .ةيدبألا ةايحلاو صالخلا



 ىلع ةظحللا كلت يف نولصحي مهو ،سانلا بولق يف ناميإلا
 امك ةيوق ةنراقم ةطقن لعفلاب هذه .ةيدبألا ةايحلاو صالخلا
 سدقلا حورلاب قلعتت اهنإ -ةيضقلا يه ديكأتلاب هذهو -تفصو
 برلا ةملكب ةزاركلا ،لاجملا كاذ يفو ،ةمعنلا لئاسول هلامعتساو
 هلعفي ام اذهو ،حيسملاب ناميإلا ناسنإلا بلق يف قلخت يتلا
 سيدقلا نإف ،ملعن امكو .ًاضيأ ةيدومعملا يف سدقلا حورلا
 يه ةيدومعملا نأب سطيت نم ثلاثلا لصفلا يف لوقي سلوب
 نحن ،دلون نيح .سدقلا حورلا ديدجتو يناثلا داليملا لسغ
 ةرم لوأ يتأي يذلا ديدجتلا نإف ،ظحلا ءوسلو .ةرم ددجتن
 .ءاوحو مدآ ةئيطخ  نم اهاقلتن يتلا اهلك تاثوروملا نمضتي
 نأ ينعي اذه ،حورلاب ددجتن اننأ سلوب سيدقلا لوقي نيح نكل
 وه ديدجلا ناسنإلا .انلخاد يف ديدج نم دلو اديدجً اناسنإ
 "،ميدق" ناسنإ امئاد كانه ىقبيس كلذ  مغر .حيسملاب نمؤملا
 .ءامسلا ىلإ بهذن نأ ىلإ ،انم دحاو لك لخاد يف ،ٍنمؤم ريغ
 اذه ديدجتلا ءام نأ ،سلوب لوقي ،ديدجتلا ءامب انلسُغ نيح نكل
 يتلا ةنراقملا نإف كلذل .حيسملاب نمؤيً اديدجً اناسنإ انيف قلخي
 ةملكب ةزاركلا سدقلا حورلا مدختسي املثمف .ًادج ةديج اهتركذ
 سدقلا حورلا مدختسي كلذك ،بلقلا يف ناميإلا قلخيل برلا
 ناسنإ لصحي نيح عبطلابو .بلقلا يف ناميإلا قلخيل ةيدومعملا
 ،هصلخم وه حيسملا نأ ناسنإ دقتعي نيح ؛ناميإلا كاذ ىلع
.ةيدبألا ةايحلاو اياطخلا نارفغ ىلع لصحي
 نأل ،ءاملا عم ةلكشم مهيدل نييحيسملا نم ريثكلا :نكليو
 يه سدقملا باتكلا يف اهاندجو امنيأ .ءاملاب قلعتت ةيدومعملا
 ىلع هلمعو حيسملا ةمعن ءاملا حنمي له .ءاملاب لسغلا ينعت
؟ءيطاخلا ناسنإلل بيلصلا



 ىلع هلمعو حيسملا ةمعن ءاملا حنمي له .ءاملاب لسغلا ينعت
؟ءيطاخلا ناسنإلل بيلصلا
 ال .برلا ةملك عم ءاملا مدختسي نيح طقف نكل ،معن :رشنكيف
 ضعب يف لصحي مهف ءوس اذهو ،هدحو ءاملا زيمي ءيش
 ةسينكلا نأب ةئطاخلا ةركفلا نم يتأت ةفارخ كانهو ،نايحألا
 وأ ةقيرطب هرضحتً افلتخمً ءام وأ ةيدومعمللً اسدقم ءام لمعتست
 مدختسي نيح هنكل ،يداع ءام درجم وه ءاملا نأ ةقيقحلا .ىرخأب
 وه ،يحيسملا ميلعتلا يف رثول نترام لوقي املثم ،برلا ةملك عم
 طبترملاو برلا ةيصوب دوصقملا ءاملا هنكل يداع ءام لعفلاب
 ام انيلإ لصويل ةليسوك ءاملا راتخإ برلا نأ ينعي اذهو .هتملكب
.صالخلاب دعوو ةوق نم هتملك هنمضتت
 غبسيل ةليسولا هذه مدختسي برلا نأ ةدع تارم تلق دقل :نكليو
 نم ماقو تامو ةلماك حالص ةايح شاع يذلا حيسملا ةمعن انيلع
 ناميإلا انحنمي يذلا وه برلا .ةاطخلا لجأ نم تاومألا نيب
.انصلخي يذلا ناميإلا انيطعي يذلا وهو
.حيحص اذه :رشنكيف
 نأ انيلع بجي ،سدقملا باتكلا قفاون نأ اندرأ نإ نذإ :نكليو
 لمع يه ةيدومعملا نأب ركفن نأ يقطنملا ريغ نم هنأ دقتعن
.برلا لمع تسيلو ناسنا
 دمعي نيح -لوقي سيسقلا نإ ،ةقيقحلا يف .حيحص :رشنكيف
 وأ لفطلا مسإ سيسقلا ركذيو "كدمعأ انأ":ام اصخش
 حورلاو نبالاو بآلا مسإب" ،ًالئاق عباتيو ،غلابلا صخشلا
 اهنم ةرم لك يف ركذيو ،تارم ثالث ءاملا بكسي وهو "سدقلا
 دمعأ نيح ،سيسقك انأ .سدقألا ثولاثلا نمً ادحاوً امونقأ
 مساب دمعأ ،ةدع تارم ةداعسب ةيدومعملاب تمق دقو ،اصخش



 دمعأ نيح ،سيسقك انأ .سدقألا ثولاثلا نمً ادحاوً امونقأ
 مساب دمعأ ،ةدع تارم ةداعسب ةيدومعملاب تمق دقو ،اصخش
 طقف ةلاكولاب بونأ يننأ ينعي ام ،سدقلا حورلاو نبإلاو بآلا
 يف ضرأ ةعطق ءارش يونأ تنك نإ ،كلذ ىلع لاثم .ثولاثلا نع
 موقيل رخآ صخش ليكوتب موقأ ،رخآ ناكم وأ انوزيرأ ةيالو
 اذه ضوافي نيحو .ةبولطملا قئاثولا دجيو ينع ةباين تالماعملاب
 يمسإبو ينع ةباينلاب كلذ لعفي وهف ،قئاثولا عقوي وأ ليكولا
 ضرألا ةعطق يرتشأ يذلا انأ يننإف كلذ لك مغر .ينع لثممكو
 نيح انأف ،اهسفن ةقيرطلابو .ينع بوني يذلا ليكولا سيلو
 ،سيسقك ةيدومعملا سقط يف ،ناسنإ سأر ىلع ءاملا بكسأ
 ةيدومعملاب موقي نم انأ تسل يننأ عقاولا يف ،برلا ةملك ركذأو
 ام اذه لعفلابو .سدقلا حورلاو نبالاو بآلا :برلا وه لب ،ًاتاتب
 نأ ناسنإ يأ عيطتسي ال هنأل ،ًايهلإً المع ةيدومعملا لعجي
 نأ عيطتسأ ال انأ .ةيدبألا ةايحلا هيطعيو رخآً اناسنإ صلخي
 يذلا وه برلا .هب موقأ لمع يأب يتيعر نمً ادحأ صلخأ
ً اليكو نوكأل ةصرفلا يناطعأ برلا .شهدم لكشب مهصلخي
 ةزاركلاب موقأ املثمف  .ًايصخش يدوجوب هنع بونأ يكو ،هنع
 كلذك ،ناسنإلا بلق يف هلمعب سدقلا حورلا موقيف برلا ةملكب
 نأ امبو .ةيدومعملاب موقي يذلا وه برلا نإفً اصخش دمعأ نيح
 وه صلخملا نأب نيقي ىلع نحنف ،ًامئاد انصلخي يذلا وه برلا
.ةيدومعملا رس ىقلتن نيح انيف صالخلا لمع ممتي يذلا
 ةيدومعمل ركذ يأ دجن ال سدقملا باتكلا أرقن نيح :نكليو
.لافطألا
 يف سدقملا باتكلا نأ دقتعأ يننكل ،حيحص اذه :رشنكيف
 ضعب للحن نأ انيلعو ،لافطألا ةيدومعم ىلع دكؤي ةقيقحلا



 يف سدقملا باتكلا نأ دقتعأ يننكل ،حيحص اذه :رشنكيف
 ضعب للحن نأ انيلعو ،لافطألا ةيدومعم ىلع دكؤي ةقيقحلا
 يف هدجن ،حضوألا وهو ،لوألا صنلا .كلذ كردنل صوصنلا
 لاقو ةيدومعملل عوسي سسأ نيح ،٢٨ حاحصإلا ،ىتم ةراشب
 بآلا مساب مهودمعو ممألا عيمج اوذملتو اوبهذاف" :ذيمالتلل
 .ممألا عيمجل ةيدومعملاب ىصوأ عوسي ".سدقلا حورلاو نبإلاو
 يف سانلا ديمعت انيلع ،عبطلاب" ،لوقيس نم كانه عبطلابو
 دمعن نأ لعفلاب انيلع .اهريغو دنهلاو ةيلامشلا اكريمأو نيصلا
ً ارمع اوغلبي ىتح رظتنن نأ انيلع نكل ،اهلك ممألا نم سانلا
 نأ اذه دكؤي "،ممألا عيمج" عوسي لوقي نيح ،ًانسح ".ًانيعم
 فلتخمو براشملا فلتخم نم ؛رشبلا عيمج ذملتن نأ انيلع
 ،كلذ نم مهألاو .مهلك سانلا لمشت "عيمج" ةرابع نإ .رامعألا
 ،ًادشار مأً الفط ناكً ءاوس ،ناسنإ لك نأ كردن نأ انيلع نأ وه
 رومزملا يف دواد ثدحتي .ةيدومعملل جاتحي ،رمعلا نم غلب امهمو

 ،هتدالو ذنمً ائطاخ ناك فيكو ،ةئيطخلاب همأ هب تلبح فيك ٥١
 ال دواد نإ ".يمأ يب تلبح ةيطخلابو ،ترُوص مثإلاب اذنأ اه"
 لب ،همأ اهتبكترا ةئيطخ وأ ،يعرش ريغ لبح نع انه ثدحتي
 ،نينجك هلمح ةرتف لالخ يفو ،همأ محر يف رُوص نيح هنأ لوقي
 نم عئارلا برلا دصق وه اذهو .ةرفغملا ىلإ جاتحيً ائطاخ ناك
 اعيمج رشبلل عوسي اهمتأ يتلا اياطخلا ةرفغم  :ةيدومعملا ءارو
 انيلعف ،اياطخلا ةرفغمل نوجاتحي لافطألا ناك نإو .بيلصلا ىلع
 كانه ناك نإ -دوأو .اهيلع لوصحلل ةصرفلاب مهل حنسن نأ
 ةرفغم ىلا لافطألا ةجاحب قلعتت ةريصق ةصق ركذأ نأ -لاجم
 هاروتكدلا ةحورطأل رضحأ انأو تاونس ذنم تلصح دق اياطخلا
 ثروو تروف يف توهالل يبرغ-بونجلا ينادمعملا دهعملا يف



 هاروتكدلا ةحورطأل رضحأ انأو تاونس ذنم تلصح دق اياطخلا
 ثروو تروف يف توهالل يبرغ-بونجلا ينادمعملا دهعملا يف
 كلت يف ةعتمم ةريثك تاربخب تررم دقو .ساسكت ةيالو نم
 نييحيسملا ةوخإلا ىلا ثيدحلا لالخ نم ةينادمعملا ةسسؤملا
 نحن عبطلابو .ينادمعملا بهذملا ىلا نومتني اوناك نيذلا
 موي يفف .لافطألا ةيدومعم ةيضق لوح مهعم فلتخن نويرثوللا
 ناك ةدع رومأب قلعتيً اثحب مدقي ءالمزلا دحأ ناك مايألا نم
 ينادمعملا عمجملا نأ مولعملا نمو .اهدحأ ضاهجإلا عوضوم
 يروزيم عمجم لثم ضاهجإلا ضهانيوً ادج ظفاحم يبونجلا
 ةايحلا ةيسدق نعً اضيأ عفادي انليمز ناكو .ةيرثوللا ةسينكلل
 ىلع -ةمهم ةطقن راثأ ليمزلا كاذ نكل .كاذ هثحب قايس يف
 رود بعلن نأ اندرأ اذإ" :لاقو -همدق يذلا ثحبلا بناج
 ٍنس يأ "،ةبساحملل نس"ـب دقتعن اننأ لوقنو ناطيشلا يماحم
 نوبساحي الو ،اياطخلا نارفغ ىلإ لافطألا هيف جاتحي ال نيعم
 "؟ضاهجإلا ةيضق ،نوينادمعملا نحن ،انقلقت اذاملف ،نولعفي امع
 ال نينجلا نأ دقتعن انك نإ :يلاتلا وه انليمز هيلإ يمري ناك ام
 وهف ،هضاهجإب حمسن ال اذاملف اياطخلا ةرفغم ىلإ جاتحي
 مل كاذ انليمز .ًانسح نوكيس ءيش لكو ،ءامسلا ىلإ بهذيس
 هيلإ تثدحت دقو .لاكشألا نم لكش يأب ضاهجإلا ديؤي نكي
 ةرغث تيأر يننأ نظأ !!ملعت له" :هل تلقو ةدح ىلع كلذ دعب
 تناكف "!!نوينادمعملا هب نمؤي يذلا "ةبساحملا نس" دقتعم يف
 بالط انيلإ مضنا نأ ثبل امو ،ةضيرع ةماستبإ طقف هلعف ةدر
 ،يادع ام نيينادمعم مهلك اوناكو ،هاروتكدلا ةلحرم يف نورخآ
 نس سردي ال سدقملا باتكلا نأ ملعن" :نيلئاق اوقلعو
 ".ةديقعلا كلتب نوكسمتم مكنأ تننظ ؟ًاقح" تبجأف ".ةبساحملا



 نس سردي ال سدقملا باتكلا نأ ملعن" :نيلئاق اوقلعو
 ".ةديقعلا كلتب نوكسمتم مكنأ تننظ ؟ًاقح" تبجأف ".ةبساحملا
 باتكلا نأ نونظي مهمظعمب نوينادمعملا ،ًانسح" :نيلئاق اودرف
 ركذي ال باتكلا نأ نوفرعي مهءاملع نكل ،كلذ ىلع صني سدقملا
 يف روكذم ةبساحملا نس نأ نودقتعي نيأ ،ًانسح" ،تلقف ".كلذ
 يفً انمض روكذم دقتعملا اذه نأ نونظي مهنإ "؟سدقملا باتكلا

 ،ناثان يدي ىلع دواد بات نيح ،١٢ لصفلا نم يناثلا ليئومص
 ضرم نأ دعبو ،دمعتملا لتقلاو انزلا يتئيطخ يف عقو نأ دعب
 مدخ بجعي ،لفطلا تام نأ دعبف .ًاحافس هب لبح يذلا لفطلا
 :ًالئاق )دواد( حرصف ،ًادجً احاترم ادب يذلا هفقوم نم دواد
 تبجأف ".ّيلإ عجری الف وھ امأو ھیلإ بھاذ انأ .دعب هدرأ نأ ردقأ لھ"
 رھظت يھو ،ةعئار دواد تاملكو ،صنلل مكریسفت مھفأ انأ" :لوقلاب انأ
 نوينادمعملا بالطلا درف ".ءامسلا ىلا بهذ دق لفطلا نأب ھتقث
 تابثإل هب دهشتسُي يذلا صنلا وه اذه نكلو معن" .…مهعيمج
 رثكأ صنلا نولمحت مكلعل"ً الئاق تبجأف ".ةبساحملا نس ةديقع
 هلقي مل ام صنلل ليمحت اذه لعفلاب" ،اولاقف ".هينعي امم
 ام ،ًانسح ".ةبساحملا نس ىلع صني ال سدقملا باتكلا .ًةرشابم
 ىتح هنأب لوقلا تدرأ ام  ؟ةصقلا هذه ءارو نم دصقلا
 ،مهنأ نوكردي لافطألا ةيدومعمب نودقتعي ال نيذلا نيينادمعملا
 .برلا ةرفغم ىلإ نوجاتحي ،ماحرألا يف مهريوصت تقو نم
 ةطساوب لافطألا اياطخ ةرفغمل برلا ةليسو مادختسا نإف كلذل
 .هايإ برلا انحنم نيمث زنكو عئار ءيشل ةسدقملا ةيدومعملا ءام
 هاروتكدلا ةلحرم يف يل ينادمعم ليمز عم رخآ شاقن يفو
 نأب ينعت له" ،ليمزلا كاذ لاق ،ًاضيأ  لافطألا ةيدومعم لوح
 تبجأف  "؟اوصلخي نل مهف اودمتعي نأ لبق اوتام ول يلافطأ
 يف حيسملاب اونمآ دق اونوكي دق مه ،ديدحتلاب ملعأ ال" ،ًالئاق



 تبجأف  "؟اوصلخي نل مهف اودمتعي نأ لبق اوتام ول يلافطأ
 يف حيسملاب اونمآ دق اونوكي دق مه ،ديدحتلاب ملعأ ال" ،ًالئاق
 ،يلافطأ يفوت نإ هنأ ديكأتلاب ملعأ يننكل ،"ادج ًادج ركبم نس
 نم ءامسلا ىلا نوبهذيس مهنإف ،مهتدالو دعب اودمتعا دق مهنوك
 ةيدومعمف .لافطألا ةيدومعم ةيمهأ ىلع انلدي اذهو ".كش نود
 انلافطأ يجنيل لب ،انكبريل برلا هسسأً ارمأ تسيل لافطألا
 يف بهذيس دمتعا يذلا لفطلا نأ كش نود نمو انل دكؤيو
.ءامسلا ىلإ لاحلا
 عوضوم جلاعت ةدع رداصم انيدل نأ ىلإ ةراشإلا ردجت :نكليو
 ةرضح ".ديدجلا ام" ناونع تحت انعقوم ىلع ةيدومعملا
 اذامل ،ةيدومعملا عوضوم ىلإ دوعن نأ لبق ،رشنكيف  سيسقلا
 قاحتلإلاب ركفي نأ ةيوعرلا ةمدخلا ةساردب بغري نم ىلع بجي
؟انايدنإ ةيالو نم نياو تروف يف توهالل ايدروكنوك دهعمب
 ىلع كانه سيل هنأ دقتعأ يننأل لاؤسلا اذه بحأ انأ :رشنكيف
 نيح .ةسينكلا يف ةمدخلا نم ةراثإ رثكأ ةنهم يأ ضرألا هجو
 دق تنكو ،ًاسيسق حبصأل توهاللا دهعمب قاحتلالاب ركفأ تنك
 بهاوملا رابتعالا نيعب ذخآ تنكو ،لبق نم ىرخأ نهم يف تلمع
 دنع ةعتم دجأ يذلا لمعلا رايتخا لواحأو ،برلا ينحنم يتلا
 .نهملا كلت نيب مهألا لمعلا فارتحا ىلإ ونرأ تنك ام: ،هب مايقلا
 لقح يف لمعلاو لامعألا ةرادإ لثم ،ةدعً انهم تسرام نأ دعبو
 يأ وه هيف رثكألا ةعتملا دجأ يذلا لمعلا نأ تكردأ ،ةسايسلا
 لامعألا لقح يف ةريثك صرفب تيظح دقل .سانلا مدخت ةنهم
 ةمدخ يف مهألا لمعلا نأ كردأً امئاد تنك يننكل ،ةسايسلاو
 .ةيدبألا ةايحلا ىلع لوصحلا يف مهدعاسي يذلا وه سانلا
 يذلا صالخلا نأ نقوأ تنك ،ناميإلا يف طشان يحيسمكو



 .ةيدبألا ةايحلا ىلع لوصحلا يف مهدعاسي يذلا وه سانلا
 يذلا صالخلا نأ نقوأ تنك ،ناميإلا يف طشان يحيسمكو
 تحبصأ نإ ،ًانسح" ،تركف مث .نمثب ردقي ال حيسملا هحنمي
 عفُدي فوس ،يهلإ اي ،لماك ماودك يلمع اذه حبصأو ،ًاسيسق
 رثكأ نوكيس ءيش ال هنأ تكردأف "!ًاضيأ كلذب موقأل بتار يل
 دهعمب قاحتلالا لامتحا يف ثحبأ تأدب نيحو .كاذ نم ةعور
 ،يضاملا نرقلا نم تانينامثلا يف ،نياو تروف يف توهاللا
 ىلع -بالطلاو ةيميلعتلا ةئيهلا نأ تدجو ينأل رورسلا ينرمغ
 نيب ليجنإلا ةراشب رشنل هسفن سامحلا مهعفدي -ءاوس دح
 نأ ىرأ ،كانه ةذتاسألا نم دحاو انأو ،نآلا تلزامو .سانلا
 ةبحم كانه .نياو تروف يفً ادئاس لاز ام هسفن سامحلا
 ةئيهلا ءاضعأ نيب حيسملا لجأ نم مهتمدخو سانلا هاجت ةيقيقح
 ليجنإلاب فغش نم بالطلا انيلإ بلجي ام ىلا ةفاضإ ،ةيميلعتلا
 ةساردل ناكم مظعأ نياو تروف يف ايدروكنوك نإ .هتمدخو
 .ناسنإل ةحاتم برلا اهلعجي دق ةنهم مظعأ
 نم لصيلف ،ًاسيسق حبصي نأب ركفي ام دحأ ناك نإ :نكليو
 توهاللا دهعم مرحل ةرايز رابتعإلا نيعب ذخأيو كلذ لجأ
 اودجت نأ مكنكميو .انايدنإ ةيالو نم نياو تروف يف ايدروكنوك
 ىلع ايدروكنوكب لاصتإلل ةمزاللا تامولعملاو دهعملا ناونع
 صخي اميف امأ Issuesetc.org .تنرتنإلا ىلع انعقوم
 ةيباتك بابسأ يأ كانه ناك نإ انربخأ ،ةيدومعملا نع انثيدح
؟لافطألا ديمعتل
 تركذ دقو .كلذ تبثت ةيباتك دهاوش دجوي هنأ دقتعأ :رشنكيف
 ةرشابمو ةحيرص ةيباتك صوصن دجوي ال هنأ انثيدح قايس يف
 لامعأ رفس يف ةلثمأ كانه نكل ،لافطألا ةيدومعم نع ثدحتت



 ةرشابمو ةحيرص ةيباتك صوصن دجوي ال هنأ انثيدح قايس يف
 لامعأ رفس يف ةلثمأ كانه نكل ،لافطألا ةيدومعم نع ثدحتت
 سويلينروك تيب لهأ .اهلماكب تالئاع تدمتعا ثيح لسرلا
 نإف عبطلابو .لامعألا رفس يف يبليفلا ناجسلاو ايديلو
 انأ .انتالئاع نم اددع ربكأ تناك -مايألا كلت يف -تالئاعلا
 لهأ لكشن ةسمخلا نحنو ،طقف دالوأ ةثلالث انيدل يتجوزو
 يمأو يبأ ناكل ،مايألا كلت يف شيعن انك ول امأ .تيبلا
 نيح كلذل .اضيأ ديبعو مدخ امبرو ،انعم نوشيعي يئاقشأو
 ،عضاوم ثاالث يف تدمتعا اهلماكب تالئاع نأ باتكلا ركذي
 مل صنلا نإ .راغص لافطأ ءالؤه نمض نم نوكي نأ حجري
 .كانه اوناك لافطألا نأ دقتعن نحن نكل ،ديدحتلاب لافطألا ركذي
ً ادجً امهمً ايباتك ادهاش كانه نأ اضيأ دقتعأ انأ كلذل ةفاضإ
 ةءارقلا تناك مويلا .لافطألا ةيدومعم نم فقوملا اذه معدي
 لصفلا -سقرم ةراشب نم انتسينك يف ليجنإلا نم ةررقملا
 نهدالوأب تاهمألا يتأت ثيح ،١٦ ىلا ١٣ ددعلا نم ،رشاعلا
 نم لافطألا عنم ةصقلا قايس يف ذيمالتلا لواح دقو .حيسملل
 ّيلا نوتأی دالوالا اوعد" ،حيسملا مهل لاقف .عوسي ىلا لوصولا
 لبقی ال نم مكل لوقا قحلا .هللا توكلم ءالؤھ لثمل نال مھوعنمت الو
 نم نآلا امھجتنتسن نارمأ كانھو ".ھلخدی نلف دلو لثم هللا توكلم
 ىرنس امك ،لسرلا لامعأ رفس ىلا انديعي وهو ،صنلا اذه
 لافطألا نع عوسي هلوقي ام الوأ كردن نأ انيلع نكلو ،ًاقحال
 ةينانويلا ةملكلا نأل كلذ حضوي ينانويلا صنلاف .راغصلا
 لاق دقو .ةدالولا يثيدح ينعي ام ،ًادج راغصلا ينعت ةلمعتسملا
 يف  اذه ىلع تددش دقو "،هللا توكلم ءالؤه لثمل" نأ عوسي
 انل نوكي نأ بجب ،انرمع ناك امهم .دحألا مويلا حابص يتظع
 هللا توكلم لبقي ال نم" حيسملا لوقيو ،لافطألا ءالؤه لثم ناميإ



 انل نوكي نأ بجب ،انرمع ناك امهم .دحألا مويلا حابص يتظع
 هللا توكلم لبقي ال نم" حيسملا لوقيو ،لافطألا ءالؤه لثم ناميإ
 ناميإ انيدل نكي مل نإ هنإب لوقي عوسيف ".هلخدي نلف دلو لثم
 ،راغصلا لافطألا بلق يف سدقلا حورلا هقلخي يذلا كاذ لثم
 انتردق نأب دقتعن نيدشارك نحن ،ةداع .هللا توكلم لخدن نلف
 انلعجي انمهف وأ ،يميلعتلا اناوتسم وأ ،يقطنملا ريكفتلا ىلع
 بحأ .حيحص سكعلا ،عقاولا يف .حيسملاب ناميإلل رثكأ نيلهؤم
 نأ ناعيطتسي مألاو بألا نأ فيك لوقلاب اذه حرشأ نأ امود
 الوقي نأ كلذ ىلع لاثم .ةبيرغ ءايشأب نودقتعي امهلافطأ العجي
 نيحف .كلذ قدصي دق لفطلاو ،يلاقترب اهنول ءامسلا نأ مهل
 ناميإلا هيف برلا قلخي  ،هلمع لفط بلق يف سدقلا حورلا لمعي
 ديمعت يف نوددرتي سانلا نم ريثكلا ،فلسام مغر .لماكلا
 نكلو .ناميإلا نوعيطتسي لافطألا نأ نودقتعي ال مهنأل لافطألا
 لوألا رمألا اذه .عئار لكشب كلذ مهنكمي لافطألا ،سكعلا ىلع
.انه هجتنتسن يذلا
 ةراشب نيب طبارلا وهف  ،ركُذي ام لق وهو ،يناثلا رمألا امأ
 يذلاو يناثلا لصفلا نم لامعألا رفسو ،رشاعلا لصفلا ،سقرم
 ايديلو سويلينروك صصق لوح اقحال درو امل ةقباس لثمي
 سيلو ،ذيمالتلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت .يبليفلا ناجسلاو
 لعلو .حيسملا ىلا لوصولا نم تاهمألا اوعنم نيذلا مه ،عوسي
 هنأل اهنيح حيسملا نم لافطألا اوعنم نيذلا زربأ ناك سرطب
 حص نإ ،رشع ينثإلا ذيمالتلا مساب يمسر قطانك ناك
 اهنود يتلا ثادحألا سقرمل درس نم وه ناك امك ،ريبعتلا
 عوسي خبوي ،ةصقلا كلت قايس يفف .حيسملا ةايح نم ريخألا
 اوناك نيح نولعفي ام نومهفي ال مهنأب مهلً احضوم ،ذيمالتلا
 ناك اذه نأ كشال .حيسملا ىلا لوصولا نم لافطألا نوعنمي



 اوناك نيح نولعفي ام نومهفي ال مهنأب مهلً احضوم ،ذيمالتلا
 ناك اذه نأ كشال .حيسملا ىلا لوصولا نم لافطألا نوعنمي
 ام اذهو .مهريكفت لكشو ذيمالتلا ةركاذ يف عبطنا امهمً اثدح
.هتراشب يف هركذيس سقرم نأب دكأتي سرطب لعج
 ملكتن انك يذلا لامعألا رفس نم صنلاب اذه قلعتي فيك :نكليو
؟هنع
 نأب ملعن امك ،لامعألا رفس نم يناثلا لصفلا يف :رشنكيف
 ةثالث عنقأ ثيح ،نيسمخلا موي يف ةعئارلا هتظع ىطعأ سرطب
 نم برلا هماقأ يذلا صلخملا اوبلص مهنأب سدقلا يف رفن فالآ
 يف سانلا زخُو ةظعلا رخآ يف هنأ صنلا ركذيو .تاومألا نيب
 اهيأ عنصن اذام" :اولاقو ،ءاجر مهل ناك نإ اولأسو ،مهبولق
 نوعيطتسي ال مهنأ نونظي ساسألاب اوناكو "؟ةوخألا لاجرلا
 لك دمتعيلو اوبوت" :سرطب مهباجأف .مهصلخي ءيشب مايقلا
 ةيطع اولبقتف اياطخلا نارفغل حيسملا عوسي مسا ىلع مكنم دحاو
 دعب ىلع نيذلا لكلو مكدالوألو مكل وه دعوملا نأل .سدقلا حورلا
 نأ حضاولا نمف )٣٩-٣٨ :٢ لامعأ( ".انهلإ برلا هوعدي نم لك
 مهل وه دعولا نأ لاقو ،صنلا اذه يف لافطألا ركذ سرطب
 ةيدومعمب نمؤي ال صخش كانه ناك نإ ‘ًانسح .مهدالوألو
 يف مكدالوألو ،نآلا مكل وه دعولا ،ديكأتلاب" :لوقيسف ،لافطألا
 ديكأتلاب مهيلع بجي ،مكدالوأ ربكي نيح ،اقحال .ةقحاللا لايجألا
".ًاضيأ اودمتعي نأ
 اذه ىلع سرطب تاملك ةءارق حصت ال اذامل ،راصتخاب :نكليو
؟هجولا
 نم رشاعلا لصفلا يف سرطب خبو دق حيسملا نأ امب هنأل
 نأ ضقانتلا نمف ،هيلإ لوصولا نم لافطألا هعنمل سقرم ةراشب



 نم رشاعلا لصفلا يف سرطب خبو دق حيسملا نأ امب هنأل
 نأ ضقانتلا نمف ،هيلإ لوصولا نم لافطألا هعنمل سقرم ةراشب
 ال نأ لوقعملا ريغ نمو ،لافطألا ةيدومعم مدعب سرطب لوقي
 نم فولألا كانه ناك دقف .مهلافطأ ديمعت ىلع تاهمألا عجشي
 ولف .راغصً الافطأ اوناك مهنم ريثكلاو ،نيسمخلا موي يف سانلا
 يف كلذ حضوأل ،لافطألا ديمعت بجي ال هنأ ملعي سرطب ناك
ً اضيأ مهورضحأ ،ارابك مكلافطأ حبصي نيح" :لاقلو ،هتظع
 هعنم لجأ نم خُبو يذلا سرطب نأ ىرن اننكل ".ةيدومعملل
 ينعي ناك دب ال وهو "،مكدالوألو مكل وه دعوملا" :لوقي لافطألا
 عوسي مهاعد املثم ،لاحلا يف مهدالوأ اورضحي نأ مهيلع نأ
.ةيدومعملا ةكرب ىلع نولصحيسو ،١٠ سقرم يف
 رفس يف سرطب لوقب تدهشتسا دقل ،رشنكيف روتكد :نكليو
 تلقو ".مكنم دحاو لك دمتعيلو اوبوت" ،لاق نيح ٣٨ :٢ لامعألا
 نأ نولوقيو نوضرتعيس نيريثكلا نكل .لافطألا لمشي اذه نأ
 ؟اذه ىلع مكدر وه اذام .ةبوتلا ىلع نوردقي ال لافطألا
!تحمس ول راصتخابو
 ىلع ةردقلا مهيدل سيل لافطألا نأ لوقي نم ،انسح :رشنكيف
 عوسي لاق نيح لبق نم هانركذ يذلا رمألا ةيمهأ كردي ال ةبوتلا
 نأ لوقي حيسملا نأ ينعي اذه .ءالؤه لثمل يه برلا ةكلمم نأ
 ال .نالصفني ال ناميإلاو ةبوتلا نإف ،عبطلابو ،نونمؤي لافطألا
 يسقي اذهو ـ مدان ريغو بئات ريغ ىقبي نأ ناسنإ عيطتسي
 تقولا يف صلخمك حيسملاب انمؤم نوكيو ـةئيطخلا لثم بلقلا
 لفطلا ناميإ نأ ١٠ صقرم يف عوسي لوقي نيح كلذل .هسفن
 نحن .اضيأ بوتي لفطلا نأ لوقي وه ،لماكلا ناميإلا جذومن وه
 امه ناميإلاو ةبوتلا نأ ركفن نيح ءيطخن نايحألا ضعب يف



 نحن .اضيأ بوتي لفطلا نأ لوقي وه ،لماكلا ناميإلا جذومن وه
 امه ناميإلاو ةبوتلا نأ ركفن نيح ءيطخن نايحألا ضعب يف
 نأب ئطاخ ضارتفا كانه .قطنملاب ناسنإلا امهيعي نارمأ
 ،ناميإلا ةيهام حرشي نأ عيطتسي ناميإلا هيدل يذلا صخشلا
 ام حرشي نأ عيطتسي ةبوتلا ىلا لصوت يذلا صخشلا نأو
 موقي يذلا وه سدقلا حورلا نأ ةقيقحلا .هبلق يف لصح
 ثدحي اذه .ةمعنلا لئاسو ةطساوب ناميإلاو ةبوتلا يتزجعمب
 هيدل سيل لفطلا نأل ،ٍدشار بلق نم رثكأ ةلوهسب لفط بلق يف
  لعفلاب ،نذإ .دشارلا صخشلا اهنم يناعي يتلا ةعنامملا
 لعفلابو ،عوسي حضوأ املثم ،ةبوتلا لافطالأ عيطتسي
.ناميإلا نوعيطتسي
.نيعمتسملا دحأ نم ايفتاهً الاصتا ذخأن انوعد :نكليو
 روتكدلا ناك يتلا ةينادمعملا ةفئاطلا نم دحاوك انأ :توكس
 نع يرثوللا دقتعملا فلتخي فيك ،لءاستأ اهنع ثدحتي رشنكيف
 ،يل ودبي امكو ؟ةيدومعملا صخي اميف ،ةيكيلوثاكلا ةفئاطلا دقتعم
!سوقط عابتا درجم وه رمألا نأف
 روتكد لأسأ ينوعد .ميظع لاؤس اذه ،توكسً اركش :نكليو
 ةفئاطلا دقتعمو يرثوللا دقتعملا نيب قرفن فيك ،ًالوأ .رشنكيف
 درجم ةيدومعملا له ،ًايناث ؟ةيدومعملا  صخي اميف ةيكيلوثاكلا
؟صالخلا ىلع لصحنف هقبطن يسنك سقط
 .باوجلا حاتفم وه لاؤسلا نم رخآلا قشلا !توكس :رشنكيف
 دقتعيو ،يسقط لعفلاب وه ةيدومعملل يكيلوثاكلا مهفلا امبر
 نكل .ًايكيتاموتوأ اهلوعفم اهيطعي سوقطلا قيبطت نأ كيلوثاكلا
 يف صنلا ىلا انديعي اذه .ناميإلا قلخت لعفلاب ةيدومعملا
 .يناثلا داليملا لسغ :ةقلحلا علطم يف هانركذ يذلا سطيط



 يف صنلا ىلا انديعي اذه .ناميإلا قلخت لعفلاب ةيدومعملا
 .يناثلا داليملا لسغ :ةقلحلا علطم يف هانركذ يذلا سطيط
 ،ةسدقملا رارسألا تاكرب ىقلتنل يرورض ناميإلا نأ دقتعن
 نيح يفف .)ةلوانملا( ينابرلا ءاشعلا مأ ةيدومعملا تناك ءاوس
 قلخت يه ،ةيدبألا ةايحلاو اياطخلا نارفغ ةيدومعملا انحنمت
ً اصخش قلخي سدقلا حورلا نأل ،لفطلا بلق يف ناميإلاً اضيأ
 يكيلوثاكلا دقتعملاو ةيرثوللا نيب قرفلا نأ دكؤن نأ دونو .ًاديدج
 انتايح لالخ رمتست اياطخلا نارفغ يف ةيدومعملا تاكرب نأ وه
.ءامسلا ىلا بهذن نأ ىلا
 نم برلا انحنم ام ركذتن نحن ،ةايحلاب ضبني انبلق املاطو   
 نارفغ ةكرب يقلت يف رمتسنو ،انتيدومعم ةظحل يف ةكرب
 نييرثوللا نأ لوقلا ديرن ال نحن ،ةركف ىلعو .كلت اياطخلا
 يتلا ،لاثملا ليبس ىلع ،ةلوانملا لباقم يف ةيدومعملا نوعضي
 نحنو .انتايح لوط اياطخلا نارفغ انحنم يفً اضيأ رمتست
 زتهيو بذبذتي انناميإ نأل امئاد ينابرلا ءاشعلا ىقلتن نأ بجي
 ً-امود سدقلا حورلا ىلا جاتحن نحن .فعضي وأ رخآل تقو نم
 كلذو -ينابرلا ءاشعلا لوانتن نيح وأ ةيدومعملاب موقن نيح
 نيرسلا نيذه يف اهيلع لصحن يتلا تاكربلاب انركذيل
 وأ ةملكلاب زركن نيح سدقلا حورلا جاتحن كلذك .نيسدقملا
.داشرإلاو ظعولا عمسن
 سول برق ،جور نوتاب نم ينوط لاصتا ذخأنس :نكليو
.اينروفيلاك ةيالو نم سولجنأ
 راصتخاب مكل يورأ نأ دوأ .يلاصتا مكذخألً اركش :ينوط
 نم ةريح يف يننأل ةبوجأ ىلع لوصحلا دوأو ،رومألا ضعب
 مساب عيضر لفط انأو ةيكيلوثاك ةسينك يف تدمتعا دقل .يرمأ



 نم ةريح يف يننأل ةبوجأ ىلع لوصحلا دوأو ،رومألا ضعب
 مساب عيضر لفط انأو ةيكيلوثاك ةسينك يف تدمتعا دقل .يرمأ
ً اصلخم حيسملاب نمؤأ مل يننكل ،سدقلا حورلاو نبالاو بآلا
 ةسينك ،ةيخيشم ةسينك يف وضع نآلا انأ .٣١ رمع ىتح
 رعشأ انأ .ةيدومعملاب نمؤن نحنو ،ةيخيشملا ةدحتملا تايالولا
 لاؤسلا ىلع باوجلا فرعأ نأ دوأو ،ءيشلا ضعب رتوتب نآلا
 لصحي اذام ً-اضيأ قباسلا لصتملا لاؤس وه امبرو -يلاتلا
 لبقي الو ،هسفن سقطلل عضخي نأ ينعأ -صخش دمتعي نيح
 لفقأ نأ دوأ ؟صالخلل ةيناجملا حيسملا ةيده ىقلتي الو ،حيسملا
!مكباوج عمسأو ةعامسلا
 لصح اذام .ًادج ديج رخآ لاؤس اذه .ينوط ًاركش :نكليو
؟رشنكيف روتكد اي دمتعا موي ينوطل
 املً اقفو -كنأ دقتعأو ،ينوط اي ميظع لاؤس اذه :رشنكيف
 يل ودبتوً ايبصع وأ ارتوتم تسل ،ًالوأ -كتوص نم هتعمس
 لجأ نم برطضت ال نأ كيلع بجي ،ًايناث .ًادج ةديج ةلاحب
 نكل ،باصعألا رتوي دق ءيش ءاوهلا ىلع ثيدحلا .كصالخ
 اذه .ممتأ دق ةيدومعملا يف هيلع لصحن يذلا صالخلاب نيقيلا
 لصح ام ةداعتسا لواحت كنأ مغر ،ًالوأ :ينوط اي يلاتلا ينعي
 .اهلماكب ةصقلا يورت ال كنأ الا ،ًالفط تنك نيح ةيدومعملا يف
 ةيدومعم يهو -ةيكيلوثاك ةسينك يف تدمتعا دق تنك نإ
 دق سدقلا حورلا نأ نوقثاو نحن -ديكأتلاب ةحيحص ةيحيسم
 ءوسل .صالخلا كيطعي حيسملا عوسيبً اناميإ -لفطك -كيف قلخ
 يقيقحو يح ناميإ ىلع لصحيو دمتعي دق ءرملا نأ مغر  ،ظحلا
 لئاسو نإ .تاونسلا لالخ تومي دق هناميإ نأ الأ  ،هتلوفط يف
 ةملكلاب ةزاركلا قيرط نع انتيدومعمب ريكذتلاو ،ةمعنلا



 لئاسو نإ .تاونسلا لالخ تومي دق هناميإ نأ الأ  ،هتلوفط يف
 ةملكلاب ةزاركلا قيرط نع انتيدومعمب ريكذتلاو ،ةمعنلا
 نكل .ًايوقوً ايح انناميإ يقبت ينابرلا ءاشعلا لوانتو ،داشرألاو
 كاذ رسخن دق ،ةمعنلا لئاسو نع رخآل وأ ببسل ،اندعتبا نإ
 نم ناميإلا ىلإ دوعن نأ نكمي ،٣١ـلا نس يفو ،كلذل .ناميإلا
 ةيدومعملا نأ ينوط اي شهدملا ءيشلا نإ .ةملكلاب ةزاركلا لالخ
 تنأو ،لوعفملا ةيراس تلاز ام عيضر لفط تنأو اهتيقلت يتلا
 ديدج نمو ةيناث ةرم كردت ،اهنيح كل يطعأ ام نآلا ركذتت نيح
 خيرات نم مويلا كاذب كسمتلاب رمتستو ،كصلخم وه حيسملا نأ
 رثكأ وأ لقأ سانلا نم كريغل امبر وأ ،ًاماع ٣١ ذنم ،كتايح
 كاطعأ ،هيف تدمتعا يذلا مويلا كاذ يف نأ .نينسلا نم ددع
 ىلإ تدع دقو ،نآلاو .ءامسلا يف ةيدبألا ةايحلا سدقلا حورلا
 يه يتلا تاكربلا ىقلتتو ناميإلا يف رمتست نأ كنكمي ،ناميإلا
 كسمتلاب كحصنأ انأ .مويلا كاذ ذنم كل اكلم لصألا يف تناك
 .ةيدبألا ةايحلا برلا كاطعأ نيح ،تدمتعا موي ،خيراتلا كاذب
 ةعئارلا ةيدومعملا تاكرب ىلع لصحت كنإف ،نآلا نمؤت كنأ امبو
.ديدج نم
 ةخسن ىلع لوصحلا نوديرت متنك نإ ايفتاه انب اولصتإ :نكليو
 متنك نإ وأ "،خلإ ،اياضق" ةلجم نم ةلبقملا ةرشنلا نم ةيناجم
 وأ ،يونسلا وأ يرهشلا نيحناملا جمانرب ىلإ مامضنالا نوديرت
 نوديرت متنك نإ امأ .ينيدلا حالصإلا يدان ىلإ مامضنالل
:يلاتلا يديربلا ناونعلا ىلع اوبتكاف ،انتلسارم

Lutheran Public Radio
P.O. Box 912

Collinsville, IL 62234
 ةحارلا يه ،ةيدومعملا يف برلا اهايإ انحنمي يتلا ةحارلا نإ



 ةحارلا يه ،ةيدومعملا يف برلا اهايإ انحنمي يتلا ةحارلا نإ
 هلمعو حيسملا ةايح يف يحيسم لك اهيلع لصحي يلا اهسفن
 ةيقيقحلا ةحارلا نمكت انه .هتمايقو هتومو بيلصلا ىلع لماكلا
 ؛اهتطساوب برلا انصلخي ةليسو ةطاسبب اهنإ .ةيدومعملا يف
 لكب حيسملا ماق نيذلا نوئطاخلاو ءافعضلاو نوسئايلا نحن
 ءاملا نأ يه ةيدومعملا يف ةيقيقحلا ةحارلا .مهلجأ نم ءيش
 انيطغيو انسبليو عوسيب انلصوي برلا ةملكب طبتري نيح
 نم يتأي يذلا يقيقحلاو ديكألا صالخلا وه اذهو .حيسملاب
 نيب نم ماق يذلا حيسملا عوسي انصلخم يف ةيدومعملا لالخ
.تاومألا
.خلإ ،اياضق هذه .نكليو دوت انأ
    

     
                                                                                                               

                                       
                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                              



                   


