
ةلجح وبأ داؤف

راوشملا رخآ-ةذفان

 هزايحــنا يــف اــعاجــشو احــضاو ناــك توــص تمــصو ،شبــح رــخص تاــم
.حتف يف نيعدبملا نع هعافدو ةيروثلا ةفاقثلل
 ناـك هـنأـكو ،هليـحر لبـق اتـماـص ناـك .ةلـيوـط ةرتـف ذنـم رازـن اـبأ عمسـن مـل
.عادبإلا ةراسخ نلعي نأ يحتسي
 بييغــت فلــم حتــف لمتحــت ال ةبــسانــملاو ،ةريبــك ةراسخــلاو ،عــجوــم بايغــلا
 نــع يحمنــت ال شبــح رــخص تامصــب نكــل .ةــكرــحلا ةدايــق نــع نيفقثــملا
 ءيــــش لــــك لبــــق يــــهو ،اهتــــبرــــجتو حتــــف نضــــح يــــف لكشــــت يــــعو راســــم
.يريهامجلا لمعلاو ةروثلا يف ةيعادبإ ةبرجت
 لوألا ءاقلـلا اذـهب اديعـس تنـكو .نامـع يـف هتـيأر ،اـماـع رـشع ةعبـس لبـق
 ،هـبولـسأل ابحـم تنـكو ،هـئاقلـب ىظـحأ نأ لبـق هتـفرـع يذـلا ،رازـن يـبأ عـم
 .حتف يف ةدئار ةيعادبإ ةلاح سيسأت ةلواحم ىلع هصرحب ابجعمو
 يـــف ةرامـــع وـــهو "سيـــئرـــلا تيـــب" يـــف لزـــن دـــقو ،ندرألـــل ةراـــيز يـــف ناـــك
 تاونـس يـف رامـع وـبأ ديهشـلا سيـئرـلا اهـمدختـسي ناـك "ةـهزنـلا لبـج"
.ةقباس
 انــــلدابــــتو ،ةوهقــــلا نــــم ريثكــــلا امهيــــف انــــبرــــش ،نيتــــعاــــس ةــــبارــــق انسلــــج
 نيـب ةـقالعـلا فـيرعـت انـلواـح انـنأ رـكذأو ،نيفقثـملاو ةـفاقثـلا لوـح ثـيدـحلا
 وـبأ كحـض ..ينـطوـلا ررـحتلا تاـكرـح يـف يرافسـلا ةـلدـبو رثنـلا ةديصـق
 يننكـل .لاقـم يـف راوحـلا اذـه لوانـت يلـع ىنمـت هـنأ رـكذأو ،الـيوـط رازـن
 رازـــن اـــبأ ضرـــعأ نأ أـــشأ مـــل ينـــنأل وأ ،تلـــساكـــت ينـــنأل امـــبر ،لعـــفأ مـــل
 اــم ةعــباتمــب نيينعــملا ضعــب لبــق نــم لــيوأتــلاو مهفــلا ءوــس ىــلإ يسفــنو
...هنع اوبتكي يكل بتكي
 لـــحارـــلا راتـــخا دقـــف ،هتـــبوعـــص مـــغر ،الـــهس شبـــح رـــخص راوشـــم ناـــك
 ىـلإ قـيرطـلا اذـه لـصو دـقو .هيـف تاـفاطعـنا الو جرعـت ال احـضاو اقـيرـط
 ءاقبــلا لوــط حتفــلو ،هللا نذإــب ةنجــلا كــل ،رازــن اــبأ اــعادو ..توــملاــب هتــياهــن
 .نيثباعلا تارماؤم مغر
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