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 اًدئاع يركسعلا ىفشتسملا نم ليمور جرخ ..ءافشلل هلثامت نم نيعوبسأ دعبو

 .ةيركسعلا هتايح ةيابع فلق تناكو هلودم لإ

 هيلإ لقني يكل ..هلزنم ىلإ ًايعوبسأ بهذي ةدايقلا رقم نم دحاو ناك كانهو

 هتيم بلطيو أ يرق

 اهالوتو ةينلعلا نيرمآتملا ةمكاحم تأدب 55 ماع نم سطسغأ نم نماثلا ينو

 .نيمهتملا دحأ نبيلسبجنولف نبرأ لاشراملا ناكو الزيرف نور

 لك باوجتساب وباتسجلا تارابختسا ترمتسا ..هسفن مويلا يف نيمهتملا قنش مت

 ريغ دنتسم يف ءاجو ..«(ليمور» مسا ركذو ..«رلته# لايتغا ةلواحمب ةقالع هل نم

 :يلي ام نجوب نترام «رلته» ريتركس نم نلعم

 حاجن دعب هنإ «ليمور» لاقو يرجي اب ملع ىلع ناك ؛ليمور» لاشراملا نإ ليق

 .ةديدجلا ةموكح لا فرصت يف هسفن عضيبس لايتغالا

 لعف در نوكي اذام لوح هنبا عم ملكتو ..رطخ يف هتايح نأ «ليمور» فرع

 .«رلتهاا

 هنأب ًاضيأ ًاعنتقم ناكو ..اذهك لمع ىلع مدقيل ًاّيبغ سيل «رلته» نإ لاقو ..هدونج

 لوح ةيمهو ةصقل نوجوري مث نمو ..اًرس هلتق متيسف نيلرب ةرايزل هتوعد تمت ول

 .هب وم

 ليمور ةيفصتب رمأي رلته

 رايخ يأ حنمي مل هرظن ةهجو نمف ..«ليمور ةيفصت نم دب ال وه «رلته» رارق ناك

 .نيرمآتملا عم «ليمورا لماعت ربخ نالعإ بنجتي نأ تقولا سفنب دارأو ..رخآ
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 هيلع حرتقاف .: «زلبوج هتياعد ريزوو صاخلا هراشتسم عم رمألا يف رلته رواشت

 رلته در ناك ةيادبلا يف نكل .. لعفلاب تْذِفُت يتلاو اهنع ثدحتنس يتلا ةطخلا ريخألا

 : هل لاقو .. ضارتعالاب هيلع

 ؟ هتايح يف ةروطسأ هنم تلعج املثم .. هتوم يف ةروطسأ هنم لعجت نأ ديرت له -

 ليمور تالوطب ميخضت يف ببسلا وه ناك زلبوج مالعإ نأ دصقي رلته ناكو
 . يروطسأ لكشب هراهظإو

 . ةطخلا ذيفنت أدبو زلبوج حارتقال رلته خضر ةياهنلا يفو

 ىلإ «رلته» ةدايق رقم نم نالارنج ءاج ١955 ماع ربوتكأ نم رشع عبارلا يفو

 ام «ليمور» فرعف دينايسلا مس نم ةروراق نالمحي ناكو ..«ليمور» لزنم

 هزيجي يتلاو ..رلته لبق نم هيلإ اهنالمحي ىتلا ةلاسرلاب نالجرلا هربخأو ..هرظتني
 ةنايخلاب هماهتاو ةمكاحملا وأ .. ةياهنلا يف هترسأ ةمالس نامضو راحتتالا نيب اهيف

 سبالم نودتري وباتسجلا لاجر ناك انيب مسلاب راحتنالا «ليمور»لضفف ىمظعلا

 .هلزنم نوقوطيو ةيندم

 :مويلا كلذ ثادحأ نع ليمور نبا لوقيو

 يللاقو ..عوبسألا ةيابن لالخ هلاغشأ يف يبأ دعاسأ يكل حابصلا يف تئج

 ءاج مث نمو ..يعم ملكت ؟لوقعم اذه ..ءاسملا اذه يرمأ يهتني دق يدلاو

 ملعي ناك ..دارفنا ىلع هيلإ ثدحتلا ابلط ..ةيادبلا يف اًيعيبط رمألا ناكو ..نالارنج

 ايدي رمألا ناك دقق ىرجيسام

 ىلإ تارشؤم كانهو ..هبحأ تلزالو ..ررهفلا تببحأ نيلارنجلل «ليمور» لاق

 سحخ حئنُم ..هبلق نم «رلته» بح عزن نم «ليمور» نكمتي مل هتوم ةعاس يف ىتح هنأ
 .لزنملا رداغ مث هتلئاع عدوي يكل ةقيقد ةرشع
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 لخد مث ةملكب قطني نأ نود نم ّلإ مث نمو ..انيلإ رظنف هعدوأ يكل تجرخ

 .رمألا ىهتناو ةرايسلا

 تام هنإ ًالئاق ةافولا ةداهش بيبط روز ..مسلا «ليمور» لوانت ةريصق ةرتف دعب

 .ةيبرغلا ةهبللا لع هبجاو ءادآ ءانثأ ان ضرعت ةيبلق ةمزأ ءارج

 عادولا

 ةنيدم يف «ليمور» ةزانج تميقأ ١4147 ماعلا نم ربوتكأ نم رشع نماثلا يفو

 الشسم ..ةيموق ةيسانم لإ ةرلتعا اطوح ىتلا ةزادلا كلت ترايقوعش برقب لوه

 .ةيئاعد ضارغأل اهايإ

 لارنجلا هجوت مث نمو ..امخاد نود ماد نتوج نم ةزانجلا بكوم قلطناو

 .هباطخ ىقلأو شعنلا ىلإ ررهفلا لثمم ترتشدنورب
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