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 رفسلـل لوغـيد لراـش راطـم ىـلإ هـمأو وـه هقـفارأ تنـك نيـح .مالكـلا ملعتـي أدـب اـمدنـع يـسدـٌق ينـبإ عـم عورـشملا اذـه ةركـف تأدـب
  .؟يبأ اي انعم ِتأت ال اذامل ،لاؤسلاب ينئجاف ثيح  ،٢٠٠٩  ماعلا رخاوأ يف سدقلا ىلإ
."ةزغ ةيوه" ةقاطب لمحأ ينوك ،سدقلا ىلإ امهعم رفسلا عيطتسأ ال ينأ يسدق يعي نأ ركُبملا نم

 ال لكشـب اهـمدختـسيو .هرـطاخـب لوجـي امـع ريبعتلـل هتـجاحـلً اعبـت هـباعـلأو هءايـشأ يقتنـي ،هرمـع يـف لافـطألا لـك لثـم "يـسدــُق"
 اـم اذـه نأـبً ادقتعـم ،لقنـلا لـئاـسو صخـت يتـلا باعـلألاـب هـمامتـها داـيدزإ تظـحال ةرتفـلا كلـت ذنمـف  .هسـجاوـه نـع ريبعتلـلٍ عاو
 ةرـمو ،رفسلـل ةريغصـلا هتـبرـع حرتقـي ةرمـف .سدقـلا يـف هدـج تيـب ىـلإ هعـم رفسلـل ةليـسوـك هـباعـلأ حرتقـي ذـخأو .هعـم يرفـس عنمـي
 لـك نود نـم اـهراتخـي يتـلا ةرـئاطـلاـب وأ اهـبوـكر ْمُلعتـب حرـف يتـلا هتـجاردـب يـباحطـصإ دـيرـي ىرـخأو ،هتبيقـح يـف يعـضو دـيرـي
 عـم ريغتـت ،ةدـيدـج باعـلأـب ينيـتأـي لازـي ال .هراكـفأ هعـم ُربْكـَتو ُْربْكـَي رفـس لـك عـمو ،أدـهي ال اذـه هثحبـف ،يـهالـملا راد يـف باعـلألا
.اهمادختسإ ىلع ةيدسجلاو ةيركفلا هتاردق ومن

 ىفنـملا :مـلاوـع ةـثالـث نـم بـكرـُم ،مـلاـع قلـخ ىلـع لمـعأ ً،اـنايـحأ ىرـخألا داوـملا ضعـبو كيلـيرـكألاو تـيزـلا ناوـلأـب مـسرـلا لالـخ نمـف
 ةريبــك ةــحاســم نمــض ،)نــبالا( لامــعألا ةلسلــس يــف رركتــي ديــحو يــمدآ رصنعــب لثمتــي يذــلاو ،)بألا( نانفــلا هيــف شيعــي ثيــح
 هـئايـشأ لالـخ نـم هرـعاشـم مـيدقـت يـف هتقـيرـطو موـسرـملا هصخـش يـف رـهظي امـك يـسدــُق مـلاـع وـه يـناثـلا مـلاعـلا .هيـلإ ةبـسنلاـب
 ،ةبـكرـملا تاقبطـلا تاذ تايفلـخلاو ناردـجلاـب لثمتـملاو )ةرـكاذـلا وأ( نـطوـلا وهـف ثـلاثـلا مـلاعـلا اـمأ .اهعـم هلـعافـتو ةميمـحلا هـباعـلأو
 مـلاـع ثيـثأـت لواـحأ ةـثالثـلا مـلاوعلـل بيـكرتـلا اذـهبو .اهيـف نينـثإلا ءاقـل بعصـي يتـلا ناكـملا اذـه يـف  ةدقعـملا ةايحلـل يزـمر رـثأـك
.هيف ءاقللً اينف داعتسُي يضارتفإ ينهذ

 ،تالـصاوـملا عاوـنأ ةـفاكـب جعـت يتـلا هـباعـلأ ةـنازـخ ىـلإ اهفيضـيو ةصقـلا يـفً ارود "يـسدـُق" اهيطعـي ةدـيدـج ةبعـلو رفـس لـك عمـف
 يعـي نأ ىـلإو ً،اضـيأ اـهرظتـنأ اـنأو ،اهيـف هعـم رـفاـسأـس يتـلا ةلـحرـلا يـسدـق رظتنـي ،انـملاـع ةداعتـسإ اهيـف لواحـن ةـحوـل لـك عـمو
.ناريطلا يفً اسورد ملعتنو راظتنإلا ةبعلً اعم بعلن ،لالتحالا فورظ انيلع هتضرف يذلا عقاولاو ةقيقحلا
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