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 ندياه» يف ١641١ ماعلا نم ربمفون رهش نم رشع سماخملا يف «ليمور» دلو

 ىدحإل اًريدم لمعي هدلاو ناكو ..ءانبأ ةسمخ نيب ثلاثلا وه هبيترت ناكو «جربياه

 يف بغرو «نتسلوب» يف ديطانملا ةعانصب ريبك دح ىلإ رثأت هتأشن لالخو

 .شيجلاب قاحتلالل هلسرأ هدلاو نأ الإ اهتعانصب لاغتشالا

 :ناكو ..مزالم ةبتر ىلإ يقر دق ناك رمعلا نم نيرشعلاو ةسماخلا هغولب عمو

 .ايناملأ بونج يف ةريغص ةدلب يف ةاشملا حالس يف نيدنجملا بردي

 ركبملا يركسعلا هؤاكذ

 هبشأ ةنورمبو هراكفأ ةرفوب زيمت هتعيبطبو .. لاوقأل لاعفأ لجر ناك ماع لكشب

 .هتيصخش ىلع ًاتاتب قبطني نكي مل بلعثلا ركم نأ الإ ..بلعثلا ةنورمب

 !!ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ليمور

 نمض كرتشاف ىلوألا ةيملاعلا برحلا تعلدنا ١115 ماع نم سطسغأ رهش يف

 اهيف فصي ..هتقيقش ىلإ ةلاسرب «ليمور» ثعبو ..اهكراعم يف ةيناملألا تاوقلا

 بره دق دق ىتلا ةبعصلا ةيركسعلا هفورظل ًاحملم ..هرطاخ يف لوجي امو ..هرعاشم

 .ريثكلا اهنم

 ركبم طابحإ

 ؛وزلويسإ» ةهبج دنع براحي ناك رشع ةعبسو ةئامعستو فلأ ماع نم ربوتكأ يف

 نمل صصخ دق ..ًافرش ةيناملألا ةمسوألا ىلعأ قاقحتسالا ماسو ناكو ..ايلاطيإ يف

 لاجرلا ٌرَدَّصف ..ماسولا كلذ لين ىلع مزعلا «ليمور) دقعف ..«فوجتم» لبج لتحي
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 .رخآ لجرل ماسولا ديلقت مت نكل «فوجتم# ةمق غلب ىتح ًاسرش ًاموجه نشو

 ىلإ ىوكشب مدقتف ةنيمثلا ةزئاجلا كلت يف هقح َبِلُس هنأب «ليمور» رعش اهدنع
 .هح اصل ةجيتنلا رهظت نأ لبق ةليوط عيباسأ رظتناو ةصتخملا تاهجلا

 ..هتايح لاوط هقفاري لظ لامهإلل ضرعتلاو فقوملا راركت نم هفوخت نأ الإ

 ةميزحلا دعبو ..ًاقباس اهفرعي ناك ةاتف نم «ليمور» جوزت برحلا ةياهن لبقو
 ةرتفلا كلت تناكف ..لجر فلأ ةئاب يناملألا شيجلا ددع ددخ «ياسريف» ةدهاعمو'

 ىدحإ يف ةيماح يف ةمدخلا راتخاف ..يناملألا شيجلا لاجر لك ىلعو هيلع ةبيصع

 .تاكرألا زاهد بيردق ةبهع هيلوق نم الدب ..تاعطاقملا

 فكمدم
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 رلنهو . .ليمور

 لوألا ءاقللا

 يف داصحلا ناجرهم «رلته» رضح ١415 ماعلا يف ربمتبس نم رشع عبارلا يف

 هرهوفلل هدونج مدقي ذخأف ..نيعملا ةيماحلا دئاق وه اهتقو ؟ليمور» ناكو .تسلوب

 .هجول ..ًاهجو نانثالا اهيف يقتلي يتلا ىلوألا ةرملا يه كلت تناكو ؛رلته

 هءاقتلا دنع هتداع كلت تناك اهنكلو ..ًايفاك ًامامتها «رلتها هرعي ملاهتقو

 .نيرخآلاب

 ارلته» اهققح يتلا تاحاجنلاب رثأتلاو ..باجعإلا ديدش ناك دقف ليمور امأ

 ..ةيطارقميدلا بايغ نأ نيرخآك دقتعي ناكو ..ًاضيأ ًايجراخو ..ًايلخاد ايناملأ يف

 ةلأسم هنوك نم مغرلاب يناملألا بعشلا باقر ىلع طلستملا يروتاتكدلا مكحلاو

 ريغ ةيركسع عاضوأ نم دالبلا هب رمت مب ةطبترم ةينآ ةرورض كلذ نأ الإ
 .ماظنلا تقفار يتلا ةريبكلا تازاجنإلا بحس هولعت تقؤم ءاطغ هنأو ..ةرقتسم

 ناك دقف ..ةقيقحلا نوكردي ليمور مهنيب نمو عيمجلا نكي مل ةرتفلا كلت يفو

 ..هتقوت لكي شيخا صدي دنأ ًاعابطتا هشيج لاجرل لحي نأ لع ًاضيرح ةراتحا
 .كلذب نيعودخملا نيب نم ليمور ناكو

 ليمور ةيقرت

 ملع يف ًارضاحم حبصيل «ليمور# ةيقرتب رلته رماوأ تردص ءاقللا كلذ دعب

 - اههتتحم صحتلا
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 لوح اباتك ليمور رشن اهتقوو «نيلسروبا يف ةيبرحلا ةسردملا يف يكيتكتلا بورحلا

 حبصأو «فوجتم» ىلع موجه لا ةصق نع ثدحتي ..ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف هبراجت

 .دالبلا يف بتكلا رهشأ دحأ وه اهتقو باتكلا اذه

 تايقرتلا تلاوتو

 يف ةيركسعلا ةسردملا سيئر حبصأ ىتح ..ىرخأ مث ةيقرت «ليمور» لان اهدعبو

 .ًاضيأ كاته روهظلاب أدب دق فيخم لا يزانلا ماظنلا هجو ناكو ..«لانشون انياب»

 يسيئرلا «رلته »رقمل ادئاق ليمور

 هرماوأ ردصأ ١97 8ماع نم سرام يف ايكافول سوكيشت ؛رلته» حايتجا ءانئثأو

 نيبرقملا برقأ ةرئاد ىلإ ؟ليمور» ىمتناو ..يسيئرلا هتدايق رقمل ًادئاق «ليمور# نييعتب
 .ىرخأ بورح نشل ططخي ؛رلته» هيف ناك تقو يف «رلته» ىلإ

 نيحلا كلذ ىتح ناكو ماعلا سفن يف «رلته» ةدايق رقم ىلإ ليمور لحر امدنعو

 : لوقي ناك .. ىرخأ ةيملاع بورح ثدحت نل هنأب ةصاخ ةعانق هيدل

 دكأتلا نكمي ..ىلوألا ةيملاعلا برحلا لاوهأ نوركذي اولاز ال ليج ءانبأ نأ املاط»

 .«ىرخأ ةيلاع برح بشنت نأ نكمي ال هنأب

 ليمور ءاوللا

 رماوأ تردص ١474 ريمتبس نم لوألا يفف ..أطخ ىلع ناك «ليمور» نأ الإ

 ًالوئسم حبصأ ىذلا «ليمور» ةيقرتب هرارق عم ةنمازتم ..ادنلوب ىلع موجملاب «رلتها
 .«ءاوللا» لداعت ةبتر ىلإ هتيامح نع

 :الئاق هتجوز ىلإ ليمور بتك هنيح ينو

 "و
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 ةقثلا هذه نإ ..ةيرسلا تاعامتجالا لالخ ىتح تاقوألا مظعم ررهوفلا مزالأ»

 ميقي وهف ..شيجلا يف يتبتر ةداعس قوفت ..ةريبك ةداعس ينحنمت اهايإ ينيلوي يتلا

 عيضاوملا يف ييأر ينلأسي ام ًابلاغو ..هيف كراشأ ًالوطم ًاعامتجا ٍءاسم لك

 تديعأ ًاريخأ ..ًةرشابم هبناج ىلإ سولجلاب طقف سمأ ةليل يل حمس دقو ..ةحورطملا

 .«مهتناكمو مهتميق دونجلا ىلإ

 رلتهو . .ليمور نيب

 هرودب ارلته» ناكو ..ريدقتلاو مارتحالا لك هدئاقل نكي «ليمور» ناك انلق اكو

 هنوكلو ..شيجلا ناكرأ زيمت يتلا ةسرطغلا نع هداعتباو هعضاوتل «ليمور» بحي

 لجر هنم رثكأ لاعفأ لجرو ..ةفاقثلا يماصع ناك دقف ..طابضلا رئاس نع ًافلتخ

 .لاوقأ

 نايإ ..هقوفتو هتاردق نع نهربيل ةصرفلا ليمورل تحمس كراعملا ىدحإ يفو

 ..مهتاعافد حستكاو دالبلا حاتجا ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف لعف |ىكف ..اسنرف وزغ

 .هسفنب هدونج ًامدقتم
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