
 مساء
 فقولا لاحر ىلع ناك « ةناطرق يف هفالحخلا بصنم ءاذلا دس اذكه

 يضوفأا ىثغتت نأ ىلف ةنيدلا نع لوؤس. ني. يف اوعرمب نأ ءارزولا يأ

 . ربدم سأر دوجو مدعل

 ( ةيضالا ةريفلا هذه ىف ثداوحال عبتتلا حتنتسي نأ يعبباملا نمو .

 هميلستل روب> نب مزحلا ينا ةعاجلا معز ىلا ةصاخ هحتتس راكفالا نا

 هنأي اوأر نذلا ةطرق ءابجو اف « لمفلا ثدح ام اذهو . ةلطرق مح

 « فقولا تاروطت يف رييكلا رثالا ةريخالا ةرتفلا يف روب نبال ناك

 ضفر كلذ هيلع اوضرع ال مهنكاو « ةطرق «؟ح هميلست ىلع اوسججا

 نيلا دقق ل قيم ب نينقوم اوناك ءارزولا نا ديب .ةيلؤلا مثلت
 محا هلوبق ةرورض يف اوُنْلأَف « داللا ةرادا مكلستا مزحلا يبا نم حلسا
 يذلا لقاملا نملا لجحرلا كلذ روبح نبا كاف . طورش امنا ؛ لق ىتح
 ني نيقبالا ءافلخلا ىلع سآم نمو تاليو نم مكألا هكرح ام ىأر

 مجللم ةعرسو © ىضوقال مو و ةطرق لهحأ لقت نم هءآر امو « مهل رع

 ىضريل نكي ىل ؛ محلا يف نيحعاطلا نم نيريثكلا دوحوو « ناطللا نم

 لست لق امف . هدح و هقئاع ىلع ةبطرق يف محلا ةيلؤم عضوت نأ هلك كلذ دعب

 : مبلع طرش محلا

 ضن



 . هسانب امختني نارخآ نارازو كالذيف هك راشي لب هدحو يلا لتي الا-١

 اريزو هتفصب مم لب ةيكللاو ةيفالملا باقلالا نم بقل يأ ذختي الا  ؟
 . اهل الثمتو ةعاجال

 , هنكسي ناك يذلا لزنلا سفن يف ىقبي لب هل أرقم ةنيلخلا رصق ذختي الا م

 هيلع اوطرتشأ مهنا الإ ءابلع اوقفاوو هذه هبيلاطم عيخلا لق دقو
 نانوكي امنا « هتطلسا ةلدامم يلا يف هل نيكيرشلا ئريزولا ةطلس نوكت الا
 لوقت نأ عيطتسنن يتلا ةديدحلا ةطرق ةموكح تلك شدت اذكهو . هل نيراشتسك

 . يروبخجلا ماظنلا ىلا نوكي ام برقأ ناك اهماظن نأب اهنع

 ميح يف نيبومالل اثيرو هسفن رابتعا ةبطرق يف رومالل ديدحلا لتلا دارأ
 ةلاسر اه نيلقتسلاو ىلدنألا ءامحنا يف نزتنلا نم لك يلا لسرأف « ابلك ىلدنألا
 نيمبات مبسفنا رابتعاو داللا ةسائربأايمسر هتعيابل ةبطرق يلا مودقلا اهنذ مبلا بللي

 امف اوفرع نذلاو ىلدنالا يف نيلقتسلا ءارمالا مظعم نأ دب . هكحل نديؤمو هل

 هتناكمو هتملق نع لقت ال مهتميق نأب هودعاو هتوعد اوذفر فئاوطلا كولع دب

 . هيلع درلاب ىتح لزانتي مهتم ضعلا نأ لب

 ؛ ةبطرق يف محلا ةدس ىلا ةروابحلا دوعص ذنم يأ « خيراتلا كلذ ذنم

 نم رثكأ لالخ مهفالسا ممل ءانب يذلا دجلا نوميشي اينابسا يف برعلا أدب
 تناك اناو كاذ نع لوؤسلا وه رورج نإ محلا وبا نكي لو . نورق ةئالث
 ةحلملا ءارو يعلاو تاسائرلا ىلع سفانتلاو ضخغاتشلاو دساحتلاو ةينانالا

 دابع يب نم لكف .اهماسقناو ةيرملا اينابسأ فعض بابسا اهلك يه ةيصخشلا
 يريز يبو سطفألا يبو روبح يبو دومح يبو دوه يبو ثونلا يذ يبو
 لع ءاذقلاو سلدنالا ىلع ءاليتسالا يف ىعسن تناك ءالؤه نم ةنف لك« ممريغو

 . نرخآلا نيسفانلا



 اونكمت نذلا نرخآلا ةراربلاو ةلاقملا نم ددع دوحو نع ادع اده

 مقافتىلا ىثدا امم « كانه مهتيكلم اوتلعأو اهمق اواقتساف داللا ءاحنا ضعب نم أضيأ

 . رايهنالا ةعرسو ىضوفلا دايدزاو يمالا

 يبدالا برملا ثارتب اهضوهن نم مغرلا ىلع « ابلك ةريذملا ثاالا هده
 4 ميلع لاومالا فادغاو مهيأ ابعركتو ءارعشال اسيرقتو « ةفاقثلاو لعأإ اهئانتعاو

 لك نم اومدق نذلا للملا لاجرب اهناطالب ءالتماو ؛ ةمجرتلاو فيلأتلا ابعيجشتو
 وأ « ةفاقثلاو بدالل نيبحلا كوللا فرصن تحت مهتايناكما اوعضيل بوصو بدح
 للف « هلك كلذ نم مغرلا ىلع 34 ةعئارلا ةساعلا سلدنألا زونك نم ًانايحا اولبل

 سبي نأ هل رثدقيل ناك ام « ةريغصلا ثااملا هذه يف لثملا انناسا يف يف رملاكلا

 ايقيرفا يلامش يف نيتيوق نيتنب رع نيتيروطاربما مايق الوأ ريثكب لوطا ةدم
 املاح ىلع تضق ةيلامعلا ةيناسالا تاليودلايلا ةديدش ةب رض هيحوتاونم لك تعاطتسا
 هتوق قباس ىلا هتداعاو برعلا كح تتنثو « نورق ةمضب ةدل سلدنالا عاجرتساب
 . نيتي رعلا ندحولاو نيطبارملا يتب روطاربمأ اهم ىنعا


