
 .اًماع 15 نوكيس ،ربمتبس يف .اًماع 15 ذنم ةرشابم ةياعر ةيئاصخأ لمعأ .نلوكنيل ةعطاقم يف لمعأو نلوكنيل ةعطاقم يف شيعأ .ةنس 68 يرمع .سيراه نمراك انأ -ا

 يننأ فرعأ تنكو ،كانه تلمع ،كانه نوكيس ناك هفرعأ صخش .حوتفم لزنم ىلإ باهذلاب صاخشألا نم ةعومجملا هذه لاجم تلخد ؟ةرشابملا ةياعرلا لاجم تلخد فيك

 هتذختا رارق لضفأ وهو .تاعاسو لمع يدل ناك ،هيف ترداغ يذلا تقولا لولحبو .اذامل فرعأ ال ،هتألم دقل .اًبلط ينتطعأ .ياشو زيكوك يدل ناك نكل ،كلذ لعفأ نل

 .بحلا نم ريثكلا بلطتي رمألا نكل ،اذه لثم ءيش يأ لعفأ نأ دوأ يننأ اًدبأ ركفأ مل ةيدجب ،اًقح انأ ؟ةرشابملا ةياعرلا يف لمعلا هاجت كروعش ام .قالطإلا ىلع

 «،ملعت امك ،هوأ» ،ركفأو يئالمع ىرأ تنك .اًعيظف كلذ ناكو ،ةدحاو ةرم دعاقتلا تلواح ؟لمعلا اذه ِكيلع رثأ فيك .ءاطعلا بلطتيو ربصلا نم ريثكلا بلطتي

 سيلأ ،يل ةفيظو كيدل سيل ،يج» ،تلقو تدع مث ،رهشأ ةعبرأ تررمتسا كلذل .يقيرط يف بهذأ انأو مهقيرط يف نوبهذي مث .اًريثك يننوقناعيو نوتأي اوناكو

 ال ،ءايمع ىرخألا .ةرهوج اهنإ .ةياغلل عئار رمأ وهو ةياغلل ءادألا ةيلاعو ةياغلل ةراثرث ةدحاو .نآلا ءالمعلا نم نيتنثا يدل عقاولا يف ،نآلا ليمع يدل «؟ كلذك

 صخشلا نم .ةيده هذه ،اهنم ةماستبا ىلع تلصح اذإ .ينعمستو اهل سمهأ نأ يننكمي .كلذك تسيل ةقيقحلا يف اهنكل ،ءامص تناك اهنأ لصألا يف اودقتعاو ،ملكتت

 ال .يطعن نأ ديرن .ةياغلل عضاوتم رمأ هنأل ،ىثنأ وأ ركذ دعاقتم صخشل ةيلاثملا ةفيظولا نوكتس هذه نأ دقتعأ ؟ةرشابملا ةياعرلا لاجم يف لمعلل بسانملا

 .صاخشألا ءالؤه ةايح يف قرفلا اذه لثم ثدحت نأ كنكميو .دعاقت يذلا صخشلا كلذ ديفي فيك لوح ةيباجيإ ءايشأ ،كلذ نع يفكي ام لوقأ نأ عيطتسأ ال ،عيطتسأ

 كنأ يه ةرشابملا ةياعرلا لاجم لوخد يف ركفي صخشل اهمدقأس يتلا ةحيصنلا نأ دقتعأ ؟ةرشابملا ةياعرلا لاجم لخدي صخشل اهنيمدقت يتلا ةحيصنلا ام

 يتلا ةميحرلا فئاظولا يب متها .مويلا يف ءزج لضفأ ىلع لصح نم لءاستأو ،اًيصخش لزنملل دوعأ انأو .اهنم ريثكلا ىلع نولصحي .اهنم ريثكلا ىلع لصحت

قرف ثدحُت


