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، ليصاحملا ةعارز  ةقيرط  نوفرعي  اوناك ال  .ائيش  نوفرعي  سانلا ال  ناك  نامزلا ، ميدق  يف 
ناكو ءامسلا  يف  ماين  هلإلا  كانه  ناك  .ةيديدحلا  تاودألا  ةعانص  وأ  ةشمقألا ، جسن  وأ 

.راخفلا نم  ءاعو  يف  اهب  اظفتحم  ناكو  .ملاعلا  يف  ةدوجوملا  ةمكحلا  لك  كلمي 
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يسنانأ ناك  ةرم  لك  يف  .يسنانأ  ىلإ  ةمكحلا  ءاعو  يطعي  نأ  ماين  ررق  مايألا ، نم  موي  يف 
! اريثم ارمأ  ناك  .اديدج  ائيش  ملعتي  ناك  راخفلا ، ءاعو  يف  رظني 
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.ةليوط ةرجش  ىلعأ  يف  نمآ  ناكم  يف  ءاعولاب  ظفتحأ  فوس  انأ  : “ يسنانأ عشجلا  ركف 
، نيطلا ءاعو  لوح  هفلو  ليوط ، طيخ  جسنو  يسفنل ”! ءيش  لك  نوكي  نأ  نكمي  كلذ  دعب 

طبخي ءاعولاو  ةرجشلا  قلست  بعصلا  نم  ناك  نكلو  .ةرجشلا  قلست  أدب  .هنطب  ىلإ  هطبرو 
.تقولا لاوط  هيتبكر  يف 
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نوكي نلأ  : “ لاقو .ةرجشلا  لفسأ  نم  دهاشي  ريغصلا  يسنانأ  نبا  ناك  تقولا  اذه  لك  لالخ 
لواح كنطب ”؟ نم  الدب  كرهظ  ىلإ  اطوبرم  ءاعولا  ناك  اذإ  ةرجشلا  قلست  لهسألا  نم 

.لهسأ ةرجشلا  قلست  العف  حبصأو  هرهظ ، ىلإ  ةمكحلاب  ءيلملا  راخفلا  ءاعو  طبر  يسنانأ 
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ضرتفملا نم  انأ  ، “ ركفو فقوت  كلذ  دعب  نكلو  .ةرجشلا  ىلعأ  ىلإ  لصو  ريصق  تقو  لالخ 
ىقلأو ادج  بضاغ  يسنانأ  ناك  ينم ”! ىكذأ  ينبا  ناك  انهو  ةمكحلا ، لك  بحاص  نوكأ  نأ 

.ةرجشلا لفسأ  ىلإ  راخفلا  ءاعو 
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.اهوكراشتي يكل  عيمجلل  ةمكحلا  تحبصأو  .ضرألا  ىلع  ةريغص  عطق  ىلإ  ءاعولا  مطحت 
ءايشألا عيمجو  ةيديدحلا ، تاودألا  ةعانصو  ةشمقألا ، جسنو  ةحالفلا ، سانلا  ملعت  اذكهو 

.اهب مايقلا  ةيفيك  سانلا  فرعي  يتلا  ىرخألا 
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