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فٟ .  ٌمذ أػط١زُ ٌٕب ثؼض إٌصبئح حفظٕب٘ب أٔب ٚصٚجزٟ فٟ اٌمٍت:أحد األبىيه يسأل

فمبَ اثٕٕب رٚ األػٛاَ اٌضّب١ٔخ ثٛضغ . راد ١ٌٍخ خشجٕب وٍٕب وؼبئٍخ ٌٍؼشبء ِٚؼٕب حّبرٟ

فٟ اٌٛالغ، . ٚوبْ ٠ٍزمط ثؼض حجبد اٌفبوٙخ ٌٚىٓ ١ٌظ وٍٙب. طجك اٌفبوٙخ ِغ ٚججزٗ

 .ٌمذ فؼً ٘زا ثىً اٌٛججخ ٌٚىٕٗ ثبٌىبد أوً ٔصفٙب

: وً ِب لٍٕبٖ ٘ٛ 

. ٌٚىٓ ػٕذِب ٔشجغ ٌٍج١ذ عزشٜ. إرا وٕذ ال رش٠ذ اْ رأوً، حغًٕب. وً ِب رش٠ذ

 :ِٚب أْ ٚصٍٕب إٌٝ اٌجبة حزٝ لبي. أز١ٕٙب ِٓ رٕبٚي اٌطؼبَ ٚسجؼٕب إٌٝ اٌج١ذ

. ِب صٌذ جبئؼًب

: فمٍٕب ٌٗ

عزىْٛ .ٔشان إرْ ػٍٝ اإلفطبس. لذ ٠ىْٛ رٌه ألٔه ٌُ رزٕبٚي وً ػشبئه ؟. حغًٕب

 .لبدسًا ػٍٝ رٕبٚي اٌطؼبَ ح١ٕئز

ففٟ اٌحبي اضطشثذ حّبرٟ ِٚضذ إٌٝ اٌّطجخ ٚفزحذ اٌّجشد ٚأخشجذ صالس 

.  وشاد ِٓ ا٠٢ظ وش٠ُ اٌّغطٝ ثبٌشٛوٛالرخ

أِب صٚجزٟ . ػٕذِب سأ٠ٕب ِب وبٔذ رفؼٍٗ أخزد اثٕٟ خبسجًب ٌٕزّشٝ ل١ٍاًل فٟ اٌفٕبء

فئرا أحغذ . فأخزد أِٙب جبٔجًب ٚأخجشرٙب ثإٔٔب ٌٓ ٔزٕبٚي ا٠٢ظ وش٠ُ فٟ رٍه ا١ٌٍٍخ

اٌجذح أٔٙب رش٠ذ رٛع١غ اٌمٛاػذ ػٕذِب ٠ىْٛ األطفبي فٟ ث١زٙب فال ثأط، ألٕٔب ٌٓ ٔىْٛ 



. ٌىٓ ػٕذِب ٠ىْٛ األٚالد فٟ ث١زٕب فئٕٔب ٔؤدثُٙ ثبٌطش٠مخ اٌزٟ ٔشا٘ب ِٕبعجخ. ٕ٘بن

 استجابة راودي كارنسىن واندكتىر كيفه نيمان 

 ِب ٠جؼٍٕٟ أشؼش إٟٔٔ ثحبٌخ ج١ذح ٠ب ١ِزش ٘ٛ أْ أعّؼه رؼٍٓ اعزؼذادن :راودي 

ال ثذ أْ ٠ززوش ا٢ثبء أْ ٌذ٠ُٙ عٍطخ صح١خ ػٍٝ . ٌٍٛلٛف أِبَ ٚاٌذره ٚحّبره

ٚأح١بًٔب ٠ىْٛ رٌه . أٚالدُ٘ ، ٚأُٔٙ ٚحذُ٘ فٟ إٌٙب٠خ ِغؤٌْٚٛ ػٓ سػب٠خ األٚالد

ِّٚٙب لٍذ فّٓ اٌّف١ذ أال ٔجبٌغ فٟ اٌمغٛح . اٌزٛاصً الع١ّب ثبٌٕغجخ ٌٍجذ٠ٓ صؼجًب

  .ػٍٝ اٌجذ٠ٓ ٚال ٔمص١ُٙ إرا وبْ رٌه ِّىًٕب

إْ األجذاد ُ٘ أفضً ٔظبَ .  إٕٟٔ أرفك أٔٗ ٠ٕجغٟ أال ٔجذٞ لغٛح ِغ األجذاد:كيفه 

ٚآًِ أْ ٠أرٟ ٠َٛ ٠زّىٓ ف١ٗ ١ِزش ٚصٚجزٗ ِٓ إلٕبع اٌجذح ثؼذَ إفغبد . دػُ ٌألث٠ٛٓ

ٚإٌٝ أْ ٠حذس ٘زا فؼٍٝ اٌجذح ِؼشفخ أٔٙب ال . حف١ذ٘ب عٛاء وبْ فٟ ث١زٗ أٚ فٟ ث١زٙب

 .رحىُ ػٕذِب ٠ىْٛ فٟ ِٕضٌٗ ٚعط ِجّٛػخ اٌمٛاػذ اٌخبصخ ثٗ

ِٓ اٌّٛضٛػبد اٌّخزٍفخ اٌزٟ ػبٌجٕب٘ب ِٓ اٌٛاضح أٔٗ وٍّب ارحذ األثٛاْ  : راودي

ٚػٕذِب ٠خزٍف اٌجذاْ ِغ األث٠ٛٓ ثشأْ رأد٠ت . فٟ ِٛضٛع اٌزأد٠ت صاد ٔجبحّٙب

أِب ح١ّٕب ٠خزٍف األثٛاْ ِؼًب ٠صً األِش إٌٝ . األحفبد صبس األِش ِح١شًا ِٚشثىًب

٠ّٚىٓ ٌألٚالد أْ ٠شّٛا سائحخ اٌخالف فٟ دل١مخ ف١ٍؼجْٛ ػٍٝ أحذ األث٠ٛٓ . اٌجْٕٛ

ف١ٕجغٟ ػٍٝ األث٠ٛٓ أْ ٠جزال وً ِب فٟ ٚعؼّٙب ٌٛضغ ِجبدٞء ٚلٛاػذ . ضذ ا٢خش

وّب ٠جت أْ ٠شاجؼب ِؼًب ث١ٓ . ٠ٕٚجغٟ ػ١ٍّٙب االعزّشاس فٟ اٌزٛاصً. ٠زفمبْ ػ١ٍٙب

إْ سػب٠خ األث٠ٛٓ ٌألٚالد . اٌح١ٓ ٚا٢خش إْ وبْ أحذّ٘ب ٠ؼًّ ش١ئًب ٠ضب٠ك ا٢خش

فؼٕذِب ٠ؼًّ األثٛاْ ِؼًب وفش٠ك ٚاحذ ٠ىغجبْ أوضش ِّب . ػًّ جّبػٟ ٌألث٠ٛٓ ِؼًب

 .٠خغشاْ

ٌٍذوزٛس و١فٓ ١ٌّبْ ٚسأذٞ وبسٌغْٛ ِٓ " حذ٠ش األث٠ٛٓ"ِمزطفبد ِٓ : انكاتب 
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