
 مسرلا و وتوت
 يئابرهكلا
غامدلل



 مسرلا ءارجإ اددجم متيس ,وتوت انأ ,ابحرم
 يتدعاسم نم يبيبط نكمتيل غامدلل يئابرهكلا
.لضفأ لكشب

 مسر ءارجإ اهيف مت يتلا ىلوألا ةرملا يف
 فرعا نكأ مل يننأل ,ةفئاخ تنك غامدلل يئابرهك
 يئابرهكلا مسرلا ءارجإ ءانثأ هلمع متيس يذلا ام
 اقالطإ ائيس سيل هنا ملعا نالأ يننكلو .غامدلل
 وتوت بكوك„ ناكس نم اوضع حبصأس يننإو
نآلا اهنع مكربخأس يتلاو “كالسألل
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 ايسرك اهيف دجأ يتلاو هفرغلأ ىلإ لخدأ
 ديدعلا اهنم ىلدتت هدضنم و هبساحو ,احيرم
 يتلا ةأرملا .ريوصت اريماك و كالسألا نم
 ةدعاسملا يهو ريميد هديسلأ يه كانه لمعت
 يفو .غامدلل يئابرهكلا مسرلا ءارجإ يف
.الجر دعاسملا نوكي دق نايحألا ضعب



 لك يف يعم نوكت نأ بجي يتبعل
!تالاحلا
 يئابرهكلا مسرلا ءارجإ دنع مهملا نم
كرحتأ ال ناو ةئداه ىقبأ نأ غامدلل

 تنك امدنع ,ةحارلاب رعشاو ,يسركلا ىلع انأ سلجأ ,الوأ
 يمأ تناك كلذلو سامحلاب رعشا امئاد تنك انس رغصأ
 يننكلو,اهرجح ىلع انأ سلجا مث الوأ يسركلا ىلع سلجت
.اعم انعسي ال يسركلا حبصأف نآلا تربك



 ,ماكحأب يسأر ىلع عضوت ةعبقلا وأ ءاطغلا نم عون
 ةعبقلا طغضب رعشأ ام اردان “هكبش„ انايحأ نوكت دقو

 ةريغصلا حئافصلا نم ددع ةعبقلاب لصوي ,يسأر ىلع
“ةيئابرهكلا باطقألا„ ىمست يتلاو

 بجي اديج ةيئابرهكلا باطقألا قصتلت يكلو
 يرعش لسغأ انأف اذهلو افيظن يسأر نوكي نأ

 يئابرهكل طيطختلا ءارجإ لبق احابص
غامدلل



!دراب لئاسلا اذه !هه
 ىلع رهظي يذلا ريبعتلا
 دعاسم كحضي امئاد يهجو
!يئابرهكلا طيطختلا

 اديج ءيش لك لمعي يكلو
 نيب لئاس لولحم عضوي
 دلج و ةيئابرهكلا باطقألا
سأرلا



 كالسألاب ةيئابرهكلا باطقألا لصتت
ةدضنملا نم ىلدتت يتلا
 بكوك„ !رخآ بكوك نم يننأك نآلا يلكش
!“كالسألل وتوت

لمعلاب اريماكلاو بوساحلا أدبي
 يئابرهكلا طيطختلا„ ريوصت متيو
يب صاخلا “غامدلل



 بلط هرم تاذو
 ىلإ رظنا نأ دعاسملا ينم
يبارطصا ءوض

 يننأكو روعشلا ناك
 صقر ةعاق يف تنك
ىقيسوم نودب نكلو

.ادبأ كرحتأ ال نأ بجي ادعاصف نآلا نم
 تاميلعت عبتاو يانيع ضمغأ نأ بجي
 حتفا نأ دعاسملا ينم بلطي انايحأ دعاسملا
امهقلغأ مث يانيع

 دعاسملا ينم بلطي دق وأ
 ول نأك قمعب سفنتأ نأ
ةعرسب ضكرا تنك



 طيطختلا نم انيهتناو !لصح ام طقف اذهو
غامدلل يئابرهكلا

 ,ديربلاب يبيبط ىلإ لسرتس تامولعملا لك
 ءيش لك ناك اذإ ينربخيو اهيلع علطيس يذلاو
.ريخب
 ىلع هرظن يقلا نأ اضيأ انأ يناكمإب انايحأو
 ىلع يوتحي يذلاو ,يغامدل يئابرهكلا طيطختلا
 يف هنطاومك اعبط ,يل هروصو ممقلا نم هعومجم
!“كالسألل وتوت بكوك„
!افيطل اذه ودبي



 غامدلل يئابرهكلا طيطختلا ؟ىرت له
 يننألو ,قالطإلا ىلع ائيس سيل
 نالأ يننكميف ديج لكشب تنواعت
يئاقدصأ عم بعللاو جورخلا

راغص لافطأ مهيدل نيذلا ءابآلل ديج فصو كانه
STS  :ينعت يتلاو سأ يت سأ
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