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 نحت + كق نجلا ةعطق »نع صاخقلا ةرودحت ةيذل اثم فوق لك

 انلصح ام اذإق ؛انتداعس رس اهيف نأي نمؤن اتنأل ءاهنع ثحبلا لواحت

 رعشت فوسف ءًابصغ اتم تذخآ ىأ ءاهاتدقف اذإ امأ ءاهب قلعتت ءاهيلع

 كتقو هيف ىضمت ىذلا ناكملا ىلإ زمرت ىهف ء«ةصقلا ىف ”ةهاتملا“ امأ

 اعمتجم ىقأ :ةكرش ناكللا اذه نوكي دقو :ةدوشتملا كتلاض نع احب

 ىلع كثحي ىهف اذل ,ًاًئيش لعقت مل !ذإ اوسألل لوحتت ءايشألا نإف ًاقئاخ

 نإ لا نع ديد اح ا ل امدتع أ راض نوكي هتكلو ءفرصتلا



 ىلع فرصتلا ىلإ هعفدت ةديدجلا تادقتعملا هذه نأ نآلا كردأ دقل

 ناك امدنع هكلسم نع فلتخي ًاكلسم كلسي نآلا أدب دقف ءديدج وحت

 تواس فرحت السلا



 عقاولا ىف ًاكسمتم ناك دقف «رييغتلا نم ًافئاخ ناك امدتع هنأ كردأو

 نج ددي مل ىذلاو «ميدقلا نبجلا مهوب
 تومأ نأ نم ىفوخ وه له ؟ىتريغ ىذلا ام نذإ" :واه لءاستو

 "هريتأت كلذل ناك دقل" :ًالَئاق هسفن ثدحو ”؟ًاعوج



 ةصق نأ - لمعلا رداغ نم مهيف نمب - عيمجلا دكأ دقف «لاح ةيأ ىلعو

 اهعم لماعتلاو ءفلتخم وحن ىلع ءايشألا ةيؤر ىف مهتدعاس دق نيجلا

 ا
 ناك دقل :اولاق ديدج لمع نع ثحبلل جورخلل اورطضا نيذلا ءالؤهو"

 ”ًاريثك مهدعاس امم ةصقلا نوركذي اولظ مهنكلو ءةيادبلا ىف ًابعص

 ءيش لضفأ نأ ىنوربخأ ؛مهفوخ نم اوصلخت نأ دعي" :لكيام باجأ

 "هيلع روثعلا راظتنا ىف ًاديدج ًانبج كانه نأ كاردإ وه
 نورعشي مهلعج مهلوقع ىف ديدجلا نيجلا ةروصب ظافتحالا نإ اولاقو

 ىلع لوصحلاب ةصاخلا تالباقملا ىف ءادشألا لضفأي نوموقيو نسحتب

 ”ةديدج لامعأ ىلع لصح مهنم ديدعلاو .ةفيظولا



 لوقي ؛ثدحت ىتلا تاريغتلا نم ىوكشلا نم ًالدب ؛ًانسح" :لكيام لاق

 دقل ديدجلا نبجلا نع ثحبن انوعد (اننبج طقف اوكرح دقل) نآلا سانلا

 |7117 .. ..طغضلا نم للقو تقولا نم ريثكلا كلذ رفو

 هتميقب رييغتلا نومواقي اوناك نيذلا كئلوأ دهش ءةليوط ةرتف ذنم

 رييغتلا ثودح ىلع اودعاس مهنإ ىتح «ةيقيقحلا

 جواس فرصت تناسل


