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 ..نانثا اهيلع فلتخي ال هتيرقبع

 يف ةيبعشو ..ةرهش ةرصاعملا برحلا تالارنج رثكأ دحأ دئاقلا كلذ «ليمور» هنإ

 كانه هتناكم نع انثدحت ول اننأل ..طقف ةايناملأ» هنطو يف سيلو ..ملاعلا نادلب لك

 ..هلك يناملألا خيراتلا يف ةيبعشو ..ًازيمت رثكألا هنأب هانفصول

 ..ايناملأ هنطوم يف ليمور ةيبعش نيب امو

 ..اهدودح جراخ ةيودملا هترهشو

 نيب هفقاومو ..هكراعمو ..همساب لوحت ىذلا دئاقلا اذه ةريس حمالم تجسُن

 تاحفص مهأ نم ٍةدحاو بحاص ىلإ هدالب يف ةيسايسلا ةدايقلا دضو ..هدونج

 .عازن الب يركسعلا خيراتلا

 ربكأو ..هنم برتقي نم لك هبحي ..ًافلتخم ًالجر ناك يناسنإلا ىوتسملا ىلع ىتح

 ..ةيركسعلا ةدايقلا رماوأل ًالاغتما ايلاطيإ ىلإ لحر امدنع هنأ كلذ ىلع ليلد

 «ىدنج# درجب هنأ ًامامت اوردقو ..هوبحأ لب ..نويلاطيإلا ههركي مل اهشيج براحيل

 نم هتدايق هيلع هيلمت ام ذفنُيو ..هبجاو ىدؤي نأ هيلع ةيركسعلا هتبتر تلع امهم
 :هنع لوقي نييلاطيإلا دونجلا دحأ بتك برحلا دعيو ..رماوأ

 ىركذ يمل «ليمورا نع ةيشافلل نيلضانملا نم يلاثمأ اهظفحي يتلا ىركذلا نإ)

 ءزج وهف يلاتلاب ..ةيموقلا ةيكارتشالا خيرات نم ءزج هنأ فرعن ..دقحلا نم ةيلاخ

 نم مغرلابو ..ًايركسع ًالجر ناك ًاريخأو ًالوأ هنكل ..يناملألا خيراتلا نم اًدج ريبك

 :(ةيلاطيإلا ةمواقملا دارفأ دض اهبكترا فنع لامعأ ةيأب همايق نع عمسن مل كلذ

 دوم
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 :ًالئاق هءالمز دحأ هنع بتكو

 نودب ..ًاعفدنم مجابي عاجش دئاق هنإ يل ليق «ليمور» نع ينوربخأ امدنع)
 .(ًاقحال هنم تدكأت ام اذهو ..ًائاد حاجنلا ققحي هنكلو ..ًاراسي وأ انيمي ةيطغت

 :لوقي نيملعلا ةكرعم يف هدونج دحأ بتكو

 ؟ال مأ دوعيس ناك ام اذإ لءاستن انحر ..انفعضأ ام رثكأ «ليمور» ليحر ناك)

 يف مهأ «ليمور» ناك دقف ..اننامعدي هتيصخشو هدوجو نأب رعشن انك ًاريثك انبترا

 .(انطابض عيمج نم انرظن

 نكل ..هتافيصوت تددعت ىلاتلابو ..لجرلا ةايح دصرت ىتلا تافلؤملا تددعتو

 :ليمور نع رلته لاق اذامف..ليمور فيصوت يف ةقد رثكألا يه «رلته» تاملك تيقب

 ةأرج تابابدلا قرف تالارنج رثكأ هنإ ..ًايرقبع ًايركسع ًأططخم «ليمور» ناك)

 نيكارتشالا نحن انم ًابرقم سيل وهو ىنميلا يدي ةباثمب وهو ..يناملألا شيلا يف
 .(يموق يكارتشا هسفن وه لب ..بسحو نييموقلا وأ ..بسحو

 ديدش ناك يلاتلابو رلتهل ريثكلاب نيدي ناك «ليمور» نأ ةيخيراتلا رداصملا لوقتو
 نم وه ليمور نأ :نحن لوقنو ..كلذ اولاق نم عم فلتخنو ..هل صالخإلا

 ..سكعلا سيلو ..ةيزانلا ميعز نيدي نم وه ىلاتلابو ..رلته نم ركشلا قحتسي

 ليمورل اهيف ٌلضفلا ناك ةيرلتحلا ايناملأل اهيف رصنلا بِي ىتلا كراعملا رهشأف
 صاللخإ نأ امك ..هانركذ ىذلا لكشلاب هسفن رلته اهم داشأ ىتلا ةيركسعلا هتيرقبعب

 ..اوناك ًايأ صاخشأل سميلو ..ًاريخأو ..ًالوأ هنطول ناك ليمور

 كلذل ةيصخشلا امزيراكلا له :لءاستنو «ليمور ةروطسأل) هانيمسأ امل دوعنو

 : كلذ يف رسلا يه تناك دئاقلا
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 ىتلا ىه ةيناثلا ةيملاعلا برحلا راسم يف كراعم نم هداق ام ةيمهأو ..ةنوخس مأ

 ؟ ةلاملا كلتب هتطاحأ

 حمالمب هنع ةباجإلا روطس نيب نم جرخن ..باتكلا اذه روحم لثمي لاؤس

 خيراتلا هيف هفصي يذلا ردقلا سفنب ..امولظم هارن ىذلا دئاقلا اذه نع ىرخأ

 .ةيرقبعلاب

 ًانمث هتايح عفدي نأ هيف لبق ىذلا لكشلاب هنطول ديدشلا هصالخإل ًامولظم

 بعشلا لصو نأ دعب ..ةدقوم ةيناثلا برحلا يف ايناملأ راصتنا ىف لمألا ةلعش ءاقبإل

 يعرش للحم نع ثحبي رلته ناكو ..ةدوعاللا ةلحرم ىلإ شيجلاو ..يناملألا
 هل بتتسي نأ ليحتسملا نم ناكو ..ثلاثلا خيارلل سيئرك هعقوم يف هرارمتسال

 اهب ّينُم ىتلا ةقحالتملا رئاسخلا ةروتاف هلمحُت نم دجي نأ نود وحنلا اذه ىلع رمألا

 نأ امإو ..لجرلا اذه دجي نأ امإ هيلعو ..ةريخألا برحلا كراعم يف ىناملألا شيجلا

 ىذلا لكشلاب - لبق ىذلا ؟ليمور» هتداق ةريخ الإ ةمامأ دجي مو ..وه اهعفدي

 ٌةرم خيراتلا انل ٌتِبثُي اذكهو ..ءادوسلا ةروتافلا كلت هنع ددسي نأ - هنيح يف هارنس

 ةريخ مهءاطخأ نمث عفدي ..رلته ةلكاش ىلع مه نمم ةطلسلا نيناجم نأ ىرخألا ولت

 ..ليمور ةلكاش ىلع مه نمت مهداوق

 .باتكلا تاحفص ىلإ ايهو
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