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 ثؼض أزجٗ ، ٠ٛ١ٔٛسن شٛاسع إدذٜ فٟ األِش٠ى١١ٓ ٚ اإل٠شا١١ٔٓ األدجبء ِٓ ػذد ثصذجخ ٠س١ش اٌجٙبء ػجذ دضشح وبْ ث١ّٕب

.  ِشب٘ذرٙب ٌُٙ ٠سجك ٌُ اٌزٟ اٌغش٠جخ سؤٚسُٙ أغط١خ ٚ اٌط٠ٍٛخ ٌّالثسُٙ ٚ اٌؼبدٞ غ١ش ٌّشٙذُ٘ ٚ ١ٌٙئزُٙ اٌفمشاء األطفبي

ّٟ  ٚ ثبٌذجبسح س١ُِٙ ٚ الئمخ غ١ش وٍّبد رشد٠ذ ٚ خٍفُٙ اٌس١ش ٚ ثززجّؼُٙ ثذأٚا أْ إال ُِٕٙ وبْ فّب .  ُِٕٙ اٌسخش٠خ ٚ اٌؼص

 ثزغ١١ش اٌصغبس إللٕبع ِٕٙب ِذبٌٚخ فٟ ٚ.  اٌطش٠مخ زٖثٙ ِؼبٍِزٗ ِشٙذ اٌجٙبء ػجذ دضشح ِض١فخ - و١ٕٟ - اٌس١ذح رزذًّ فٍُ

 د١برٗ أفٕٝ إٔٗ ٚ ، ِمذس سجً ٘زا إْ ٌُٙ أٚضذذ ل١ٍٍخ ثىٍّبد ٚ ، رخبطجُٙ سادذ ٚ ، ل١ٍالا  اٌجّغ ػٓ رخٍّفذ ، سٍٛوُٙ

 . إٌبس ِٓ جّغ ٌّخبطجخ طش٠مٗ فٟ ا٢ْ ٘ٛ ٚ ، اٌجشش٠خ سؼبدح سج١ً فٟ

 ؟ أ٠ضبا  ِؼىُ اٌز٘بة ٠ّىٕٕب أال:  وج١شُ٘ سأٌٙب

 . اٌمبدَ األدذ ٌٍمبئٗ فشصخ ٌىُ ا١ُ٘ٝء سٛف ٚ ػٕٛأٟ فٙزا رٌه أسدرُ إرا ٌىٓ ٚ ، ا٢ْ ٠ّىٕىُ ال:  أجبثذ

 ث١ٓ ػذدُ٘ وبْ ٚ اٌّذذد ا١ٌَٛ فٟ جبؤٚا األٚالد ٌىٓ ٚ ، دضٛسُ٘ ػذَ ِٓ رّبِبا  ِزأوذح ٟ٘ ٚ لبٌزٗ ِب اٌس١ذح لبٌذ

 اٌج١ذ سٍُ ٠زسٍمْٛ سادٛا ٚ.  وج١ش ادزفبي ٌذضٛس طش٠مُٙ فٟ أُٔٙ ٌٛ وّب ٔظ١فخ ِالثس ِشرذ٠ٓ طفالا  ثالث١ٓ ٚ ػشش٠ٓ

 . ػب١ٌبا  رُسّغ ألذاُِٙ ٚلغ ٚ أصٛارُٙ ٚ اٌخبسجٟ

.  اٌّىبْ ضٛضبؤُ٘ ٚ دشوزُٙ ِألد ٚ ، رشدد دْٚ ٌٍذخٛي فزذافؼٛا ، غشفزٗ ثبة فبرذبا  ثبٔزظبسُ٘ فىبْ دضشرٗ أِب

 . ج١ٍُٙ ٚ سُٕٙ ِٓ وأٔٗ ضذىخ ٚ ثإثزسبِخ ٚ ، اٌزشث١ذ أٚ ، ثبٌّصبفذخ ج١ّؼبا  ثُٙ فشدتّ 

 شخص إٔٗ ِؼزمذاا  ٚ ، ِزشدداا  ِزؼثشاا  ِزأخشاا  دخً ، ػّشٖ ِٓ ػشش اٌثبٌثخ فٟ اٌٍْٛ أسٛد صجٟ دخً ِٓ جٍّخ ِٓ وبْ ٚ

 ٚ ، سّب٠ٚخ ثإثزسبِخ جٙٗ ٚ أششق ػ١ٍٗ دضشرٗ ثصش ٚلغ ػٕذِب ٚ.  اٌٛاص١ٍٓ ث١ٓ اٌٛد١ذ اٌٍّْٛ فٙٛ ، ثٗ ِشغٛة غ١ش

 ، اٌغشفخ ػٍٝ ربَ سىْٛ خ١ُّ..  فجأح" ..  اٌسٛداء اٌٛسدح ٘زٖ ٘بُوُ"  ػبي   ثصٛد   صبح ٚ ٍِىٛر١خ ثطش٠مخ ُِشدجبا  ٠ذ٠ٗ سفغ

 إٔٗ ثجبٌُٙ ٠خطش فٍُ ، ٌٗ األٚالد ٔظشح اخزٍفذ ٚ.  اٌّذجخ ٚ اٌسؼبدح ٚ ثبٌٕٛس األسٛد اٌٛجٗ أششق ٚ اٌٌٛذ ِالِخ رجذٌذ ٚ

 فٟ ثذأ ، أوثش ا٘زّبِبا  ِض١فُٙ أػطٛا ٚ ، دشوزُٙ ٘ذأد ٚ أِبوُٕٙ فٟ اسزمشٚا ػٕذِب ٚ.  سٛداء ٚسدح ِثً ٌط١ف

 دسسبا  رؼٍّٛا ٌمذ.  ا٢خش ٚ اٌذ١ٓ ث١ٓ صِالئٗ ِٓ إػجبة ثٕظشاد ٠ذظٝ فىبْ األسٛد اٌٌٛذ أِب.  إ١ٌُٙ اٌزذذس ٚ ِخبطجزُٙ

  . ٠ٕزجٙٛا أْ دْٚ جذ٠ذاا 

 ٠ُذخً.  ثٕفسٗ اٌذبضش٠ٓ ػٍٝ ِذز٠ٛبرٙب ٠ٛصع ساح ٚ دضشرٗ فأخز٘ب.  دٍٜٛ ػٍجخ ٠ذًّ اٌخبدَ ٚصً ، اٌٛلذ ٘زا فٟ

 اٌطبٌٚخ إٌٝ ػبد ، اٌزٛص٠غ ِٓ أزٙبئٗ ثؼذ.  ٌط١فخ وٍّبد ثضغ ٚ اثزسبِخ ِغ ُِٕٙ ٚادذ ٌىً ٍِّٛءح ٠ّذ٘ب ٚ اٌؼٍجخ فٟ ٠ذٖ

 ش١ئبا  ِزٛلؼ١ٓ ثب٘زّبَ ٠شالجٛٔٗ ِبصاٌٛا اٌز٠ٓ األٚالد إٌٝ إٌزفذ ثُ ، ط٠ٍٛخ سٛداء ٚادذح ِٕٙب ٠ٍزمظ ٚ ػ١ٍٙب اٌؼٍجخ ١ٌضغ

 ج١ّغ شٍّذ اثزسبِخ ٚ ثشٛشخ دبّدح ثٕظشح ٚ ، وزفٗ ػٍٝ ٠ذٖ ٚضغ ٚ األسٛد اٌٌٛذ صٛة ثصّذ   دضشرٗ ارجٗ.  جذ٠ذاا 

 ٚسدح ١ٌس ، األسٛد اٌٌٛذ ٘زا إْ..  ٌٍىالَ دبجخ ٕ٘بٌه رىٓ ٌُ ٚ اٌّؼٕٝ األٚالد ففُٙ.  األسٛد خّذٖ ِٓ لّشثٙب ، اٌذبضش٠ٓ

 رجذْٚ سٛف ٚ.  ٌز٠زح فسزجذٚٔٙب اٌسٛداء اٌذٍٜٛ رلزُ ٌٛ: "  ٠خبطجُٙ رفضً ثُ.  أ٠ضبا  ٌز٠زح دٍٜٛ ثً ، فذست سٛداء

  . " األ٠بَ ِٓ ٠َٛ فٟ دالٚرٗ رلزُ إرا ، أ٠ضبا  ٌز٠زاا  ٘زا صذ٠مىُ

 

 ( أِش٠خ أدذاس ٚ ِٛالف:  وزبة ِٓ) 


