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مالعإلا لئاسو

ةمكحم
.ةمكحملا مالعإلاو لدعلا ةجاحلا

.لدعلا ءاحنأ عيمج عامسو ةيؤر ىلإ ةجاحلاو قح مهيدل سانلا
هيفرتلاو ةياعدلل ةمكحم اهمادختسال سيلو .لمعت فيك
كانه سيل .كريس مالعإلا لئاسو وأ ةماعلا تاقالعلاو
تاريماك مدختستو .ةمكاحملل ويديفلا تاطقللا ليجست
 R3ةسنآلا .هجولا ةيطغت زوجي ال .فيصح نمألا

لئاسو تاريماكلل حامسلا .ةمكاحملل ويديفلا طئاسو تاطقللا ليجست كانه سيل
،يضاقلا تاريماكلا هجاوت امدنع .هيفرتلا ىلإ ةمكاحملا لوحتت ةمكاحملا يف مالعإلا
ول امم ةفلتخم فرصتت دوهشو مهتاو )يماحملا ،ماحم( عافدلاو ماعلا يعدملاو يضاقلا
ةءارق نيدعتلا تحت .يعيبطلا فرصتتو لمعت نل سانلا .تاريماكلاو يأ ثدحت مل
سابللا نأ اضيأ سانلا .ةغللا مادختساو توصلا ةربنو هجولا تاريبعتو ،دسجلا ةغل
.ةيعيبط ريغ ةروص قلخل ةفلتخم

.لوبقم ريغ !ملاظ .حرسملا ىلإ اهليوحت ةمكحملا تاءارجإ ةهازن ضيوقت

ةرئادلا مامأ
خيراتو ةمكحملا يذلا ،مهتملا مسا ىلع رصتقي ةرئادلا مامأ مالعإلا لئاسو ريراقت
تاقيلعتلاو ءارآلاو مكاحملا يفظومو دوهشلا ءامسأو ،موسر( ىرخأ ريراقت يأ .ةمكاحملا
'  R3ةسنآلا " :ةمكحملل ءاردزا وه )...
ةمكاحملا ءانثأ
لئاسو رظح .ةمكاحملا ءانثأ ريراقتلا ميدقت نأشب مالعإلا لئاسو رظح كانه
'  R3ةسنآلا ' :ةمكحملا ءاردزا يف رسك مالعالا

ةمكاحملا ماتخ دعب
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ةروص( مهتا يذلا :ةمكاحملا ماتخ دعب ' ةمكاحملا ريرقت ليصافتلا " يطعي مالعالا لئاسو
،مكحلا  ...نيلوؤسملا ةمكحم ؟مهتلا ثيح ام ؟ )ءابآلاو ،لمعلا بحاصو ناونعلاو
ايأر يطعت نأ مالعإلا ىلع بجوتي .تدجو نإ ضيوعتلاو ليهأتلا ةداعإو ريكفتلا
.قيلعتو
ببس يأل مالعإلا لئاسو لبق نم ةلصفم ريراقت عمق )ادبأ( عيطتست ال )حلصلا( يضاقلا ! ةظوحلم
 ...) .ةدسافلا نوناق ،ةيصوصخلا ،ينطولا نمألا( بابسألا نم

ةدشانم
دعبو ةمكاحملا ءانثأ ،ةمكاحملا لبق مالعإلا لئاسو ريراقت .افانئتسا مت دقو ةدحاو ةرم
.ةيئادتبالا دعاوق قيبطت

!ةسدقم ليصافتلا ةمكاحم غالبإلا ةيرح
قحلا مهل عمتجملا .عمتجملل اديدهت لكشي مهتيامح ".بنذم" ةيامح ينعي رمأ عمق
.ليصافت )ةروصلا( ةيحضك" )ءابآلاو ،لمعلا بحاصو ناونعلاو ةروص( بنذمل" ةفرعم يف
راكنإ يأ ') .ةمكاحملا ريرقت ليصافت' ( قطنملاو فانئتسالا ةجيتن
' / R7ةسنآلا ىلع لوصحلا طاشنلا اذه )فانئتسالا دعب يضاقلا عمق لجأ(

عمتجملا دعاسي وهف .ل بنذم"و ليصافتلا ةفرعم يف قحلا مهل عمتجملا ! ةظوحلم
، ..ةميرجلاو رشلا نم هسفن ةيامح ىلع

اذه حيتيو .ليصافت ' )ةروصلا( ةيحض" ةفرعم يف قحلا مهل عمتجملا
.ةدعاسملا نم ردق ىصقأ ءاطعإل عمتجملا

نم فانئتسالا ةلازإ متت ،ةمكاحملا دعب عمق رمأ رادصإ يضاقلا ،يضاقلا يأ
 R7 ' .ةسنآلا ' مهب ةصاخلا ةينهملا دامتعا قاروأ مكاحي ،ءاغلإ متي .ةيئاضقلا ةطلسلا

،يضاقلا يأ ) .ةروصلا( ةميرجلا باكترا عمق ماظن اهيمحت بنذم يأ ! ةظوحلم
) .عمتجملل اديدهت اهنوك( ةيعمج لبق نم ابنذم عمق ماظنلا اذه ردصأ يذلا يضاقلا
 R7 ' .ةسنآلا ' مهب ةصاخلا ةينهملا دامتعا قاروأ مكاحي ،ءاغلإ متي
،يضاقلا يأ .ةمزاللا ةدعاسملا ىلع لصحت ال .عمق ماظن اهيمحت ةيحض يأ
دارفأ دحأل بجاولا ءادأ يف ريصقتلاب بنذم عمق ماظنلا اذه ردصأ يذلا يضاقلا
 R7 ' .ةسنآلا ' مهب ةصاخلا ةينهملا دامتعا قاروأ مكاحي ،ءاغلإ متي .عمتجملا

.ةياهنلا
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