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.بطحلا عمجل  ةباغلا  ندصق  تايتف  ثالث  نأ  نامزلا  ميدق  يف  ىكحي 
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نبعلف .نممحتسيل  رهنلا  ىلإ  ةثالثلا  تايتفلا  تلزنف  اراح  مويلا  ناك 
.كانهو انه  ءاملا  نرثنو  نحبسو 
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.ةيرقلا ىلإ  ةدوعلاب  نعرسأف  نهب  رخأت  دق  تقولا  نأ  ىلإ  نهبتنا  ةأجفو 
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اهتبقر ىلإ  اهدي  لابيزون  تعفر  نهلزانم  غولب  ىلع  نفراش  امدنعو 
اهيتقيدص ىلإ  لابيزون  تلسوت  .رهنلا  دنع  اهدقع  تيسن  اهنأ  ىلإ  تنطفتف 

.ارخأتم ناك  تقولا  نأل  اتضفر  امهنكل  كانه  ىلإ  اهعم  اعجري  نأب 
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تلفقو هتذخأف  كانه  اهدقع  تدجو  .رهنلا  ىلإ  اهدرفمب  لابيزون  تعجر 
لدسأ دق  ناك  مالظلا  نأل  اهقيرط  تعاضأ  اهنأ  ريغ  .تيبلا  ىلإ  ةعرسم 

.ناكملا ىلع  هراتس 
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تقرطو خوكلا  ىلإ  تعرسأف  ديعب  نم  خوك  نم  ثعبني  اءوض  لابيزون  تأر 
.بابلا
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اذام : “ اهل لاقو  بلك  بابلا  حتف  امدنع  ةريبك  اهتأجافم  تناك  مكو 
مانأ ناكمل  ةجاحب  انأو  يقيرط  تعضأ  دقل  : “ لابيزون تباجأ  نيديرت ”؟

.خوكلا لابيزون  تلخدف  كضعب .” تمق  الإو  يلخدا ، : “ بلكلا لاقف  هيف .”
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خبطأ مل  انأ  : “ لابيزون تباجأ  اماعط ،” يل  يخبطا  ايه  : “ بلكلا لاق  مث 
”. كضعب تمق  الإو  يخبطا  … ايه : “ رصأ بلكلا  نكل  لبق ،” نم  طق  بلكل 

.اماعط هل  تخبطو  بلكلا  رمأل  لابيزون  تعاصنا 
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اشارف بترأ  مل  ينكل  : “ لابيزون تباجأ  يشارف .” يل  يبتر  : “ بلكلا لاق  مث 
”. كتضضع الإو  شارفلا  يل  يرضح  : “ بلكلا رصأ  لبق .” نم  طق  بلكل 

.شارفلا هل  لابيزون  تبتر  اهدنع 
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نم موي  تاذو  .موي  لك  بلكلل  لسغتو  سنكتو  خبطت  لابيزون  تحبصأو 
ضعب ةرايزل  مويلا  بهذأس  لابيزون ، : “ لابيزونل بلكلا  لاق  مايألا ،

لبق يبايث  يلسغتو  ماعطلا  يخبطتو  لزنملا  يسنكت  نأ  كيلع  ءاقدصألا ،
”. دوعأ نأ 
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اهسأر نم  تارعش  ثالث  لابيزون  تعطق  خوكلا ، بلكلا  رداغ  نأ  درجمبو 
روس ىلع  ةدحاوو  بابلا  ءارو  ةدحاوو  ريرسلا  تحت  ةدحاو  تعضوو 

.اهتيب ىلإ  ةعرسم  ترجو  خوكلا 
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نيأ لابيزون ، : “ لابيزون نع  ثحبي  قفط  هخوك  ىلإ  بلكلا  عجر  امدنعو 
ةرعشلا تلاقو  ريرسلا ،” تحت  انه ، انأ  : “ ىلوألا ةرعشلا  تباجأ  تنأ ؟”

روس ىلع  انه  انأ  : “ ةثلاثلا ةرعشلا  تلاقو  بابلا .” ءارو  انه  انأ  : “ ةيناثلا
”. خوكلا
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نكل ةيرقلا ، وحن  اعرسم  قلطناف  هتعدخ ، دق  لابيزون  نأ  بلكلا  فرع  اهدنع 
عجرف بلكلا  فاخ  .ةظيلغ  اصع  مهيديأبو  هراظتناب  اوناك  لابيزون  ةوخإ 

.مويلا كلذ  ذنم  دحأ  هري  ملو  حيرلل  همادقأ  قلطأو  هجاردأ 
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