
)لئان وبا( يليقلقلا حاتفلا دبع ملقب

 هب تمت يذلا لكشلا دض انك...انومضمو الكش ولسوا دض انك
 اهامسو ،"لغب سرع" اهتيمسو ،اهيلا هقيرفو ءالع وبا للستو ،تاضوافملا

 ةقيدح يف هعيقوت ىرج ام ءاوس اهجئاتن دض انكو ."صحب ةخبط" رخص
 تاراقلا يف ةددعتم عقاوم يف عيقاوت نم اهقحل ام وا ضيبالا تيبلا
 رداوكلا نم ددع ةدوع يهو ةديحولا اهترمث عم ناك انالك نكلو .ةفلتخملا
 مئاوق دادعإ )شبح رخص( رازن يبأب طينأو .نطولا ضرا ىلا نينطاوملاو
 ىلوالا مئاوقلا نمض ينلجسو ،ةدوعلا ىلا نيقباستملا نم تنكو ،نيدئاعلا
 .هلبق تدعو ،ةدئاعلا
 نحش  ةرئاطب تناك يتلا ةلحرلا ءاوس :ةنيهمو ةقاش يتدوع تناك
 تارايسب انلقن تاءارجإ وا ،شيرعلا راطم ىلا سنوت راطم نم ةيركسع
 وا ءارعلا يف مانن مايا ةسمخ انئاقب وا ،حفر ربعم ىلا شيرعلا نم نحش
 بناجلا نم جرخن موي لك انك .ءاطغ وا شارف نود  ربعملا طالب ىلع
 هلصت مل هنا ةجحب انلاخدإ ضفري يذلا يليئارسالا بناجلا ىلا يرصملا
 بناجلا انلوخدو انتاداعإ تاءارجا تناكو ،تامولعملا ةافوتسم مئاوق
 دعب انلخد امدنعو .تاناهالاو تاديقعتلا نم ولخت ال ىرخا ةرم يرصملا
 نم ريخالا عيزهلا يف ةزغ انلخد تاقلح سمخلا يذ تاناهالا لسلسم
 ناك ام تاصيغنتل ضرعت  ضعبلا نا الا ةزغ لها مرك مغرو ،ليللا
 يف انرهمجت حابصلا يفو .نطولل ةدوعلا قيرط يف اهنا الول اهلمحتسي
 يف انسفنا لجسنل نيمطت وا هيجوت وا داشرا يا نود يارسلا ةحاس
 حيتت يتلا ءارضخلا ةيوهلا ىلع لوصحلل ةينطولا ةطلسلل ةثيدحلا رئاودلا
.ةينيطسلفلا ةطلسلا قطانم يف ةمئادلا ةماقالا انل
 ةيركسعلا زجاوحلا ةرثك انتقعص "الوا ةزغ" يف انلّوجت امنيحو
 ةزغ لها انربخأو ،عاطقلا تاميخمو ندم نيب تاقرطلا ىلع ةيليئارسالا
.لهسا عاطقلا يف لقنتلا ناك اوتأت نا لبقو ،مكمودقب تداز زجاوحلا نا



 ةزغ لها انربخأو ،عاطقلا تاميخمو ندم نيب تاقرطلا ىلع ةيليئارسالا
.لهسا عاطقلا يف لقنتلا ناك اوتأت نا لبقو ،مكمودقب تداز زجاوحلا نا
 نمو .يتعتما رضحال سنوت ىلا تدعو ،ءارضخلا ةيوهلا ىلع ُتلصح
 ام ليصافت هل تيورو رخص ىلا تبهذ ،ىتيب ىلا دوعا نا لبقو راطملا
 ةزغ يف لالتحالا ززعت دقل" هل يتياور ناونع ناكو ،ليلق لبق هتزجوا
.لئان وبا اي "!!ينطو هنكلو" يلع درو .رازن وبا اي "!!الوا
؟نطولل دوعت ما سنوت يف ىقبتس له :ينلأس مث
 اريسا وا ،نطولا لخاد ةيداعلا ةايحلا يريصم ناك ءاوس دوعأس :تلق
 ،ةطلسلا ىدل انيجس وا ،)رخآلا فرطلا يا  اكحاض تلقو( ودعلا ىدل
ماهوا وا طورش الب دئاع انأف
:هتايبا ضعب هذهو ،"ينطو هنكلو " هتديصق تناك يلاتلا مويلا يفو
 
يَنطَو َُهنِكل
يَنطَو يتَمارَك ِنودِب ىْقبَي يَنطَو ْلهَو
ينََمز هَّنِكل
ينََمز يتَدارا ِنودِب ىْقبَي ينََمز ْلهَو
ُديَعتَْست ُطِئارَخلا يدَسَج ْنمَو ىْقبَي يذلا اناَو
ُديَفتَْست ِةَريَسملا ِسيراَضت اذَش
ًَةيِراسَوً ارَجَح يتَميزَع ِعافتْرا نِم
ينَفَك ْنمَو
يتَمارَك ِخومُش نِم ُنِّوَُليً امَلَع
يَنطَو يف َحوّرلا ُديُعيً اَنطَو
ْناتَباّوَب يمَد يف ِجَْسَفَنبِللَو ُديَعبلا اَنأ ُبيرَقلا اناَو
ْءامَّسلا ىلا ِتاخِماّشلا اياجَّسلاِب ِدَّبُلملا ينطَو ىلا ونَْرت ٌَةباّوَب




