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عم ًامئاد  نوسفانتي  اوناك  مهنكل  ءاقدصأ ، ةدودلاو  ةجاجدلا  تناك 
نم ةفرعمل  مدقلا  ةرك  بعل  اوررق  مايألا ، نم  موي  يف  .ضعبلا  امهضعب 

.بعال لضفأ  وه 
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، ةعيرس ةجاجدلا  تناك  .مهتبعل  اوأدبو  مدقلا  ةرك  بعلم  ىلإ  اوبهذ 
ةدودلا نكلو  ًاديعب ، لكرت  ةجاجدلا  تناك  .عرسأ  ةدودلا  تناك  نكلو 

.بضغلاب رعشت  ةجاجدلا  تأدبف  .كلذ  نم  دعبأ  لكرت  تناك 
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ةدودلا تناك  ىلوألا  ةرملا  يف  .حيجرتلا  تالكر  بعل  اوررق  كلذ  دعب 
رود ءاج  مث  .طقف  ًادحاو  ًافده  ةجاجدلا  تلجسف  .ىمرملا  سراح  يه 

.ىمرملا سراح  يه  نوكتل  ةجاجدلا 
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تلجسو ةركلاب  ةدودلا  تروان  .ًافده  تلجسف  ةركلا  ةدودلا  تلكر 
تلجس .ًافده  تلجسو  ىمرملا  يف  اهسأرب  ةركلا  ةدودلا  تددس  .ًافده 

.فادهأ ةسمخ  ةدودلا 
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حورلاب عتمتت  نكت  مل  اهنأ  ثيح  ترسخ ، اهنأل  ةبضاغ  ةجاجدلا  تناك 
ةجض تراثأ  ةجاجدلا  اهتقيدص  نأل  ةدودلا  تكحض  .ةيضايرلا 

.اهتراسخل
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تعلتباو ًاعساو  اهراقنم  تحتف  اهنأ  ةجردل  ةبضاغ  ةجاجدلا  تناك 
.ةدودلا
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ةدلاوب تقتلا  لزنملا ، ىلإ  اهقيرط  يف  يشمت  ةجاجدلا  تناك  امنيب 
نكل يتنبا ”؟ تيأر  له  : “ ةجاجدلا ةدودلا  ةدلاو  تلأس  .ةدودلا 

.ةقلق ةدودلا  ةدلاو  تناك  .ءيش  يأ  لقت  مل  ةجاجدلا 
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!”. يمأ اي  ينيدعاس  : “ يكبي ًاريغص  اتوص  ةدودلا  ةدلاو  تعمس  مث 
تدجوف ةيانعب ، تعمتساو  ءاحنألا  عيمج  يف  ةدودلا  ةدلاو  ترظن 

.ةجاجدلا لخاد  نم  يتأي  توصلا 
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ثيح يتنبا .”! اي  كب  ةصاخلا  ةوقلا  يمدختسا   “ ةدودلا ةدلاو  تحاص 
ةجاجدلا تأدب  .ئيس  معطو  ةهيرك  ةحئار  جارخإ  ناديدلا  عيطتسي 

.ضرملاب رعشت 
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.تلعس مث  .تلعسو  تسطع  مث  .تقصبو  تعلتبا  مث  .ةجاجدلا  تأشجت 
! زازئمشالل ًاريثم  ةدودلا  معط  ناك 
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تفحز .اهنطب  نم  ًاجراخ  ةدودلا  تلعس  ىتح  لعست  ةجاجدلا  ترمتسا 
.ءافتخالل ةرجش  قوف  ًاعيرس  اهتدلاوو  ةدودلا 
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.ءادعألا ناديدلاو  جاجدلا  حبصأ  تقولا ، كلذ  ذنمو 
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