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اهكلمي ةعيض  يف  تاونس  عبرألا  تاذ  هتخأو  هيدلاو  عم  شيعي  اَميِكَس  ناك 
.راجشألا نم  فص  ةياهن  يف  شقلا ، نم  ينبملا  مهخوك  ناكو  .يرث  لجر 
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ًايبص ناك  هنكل  هرصب ، دقفو  ضرم  تاونس ، ثالث  اميكس  رمع  ناك  امدنع 
.ًابوهوم
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نأ تاونس  تسلا  رمع  يف  نايبص  عيطتسي  ةديدع ال  ءايشأ  اميكس  لعف 
اياضق مهعم  شقانيو  هتيرق  يف  موقلا  رابك  سلاجي  الثم  ناك  .اهب  اوموقي 

.ةماه
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امهخوك نارداغي  اناكو  يرثلا  لجرلا  لزنم  يف  نالمعي  اميكس  ادلاو  ناك 
اميكس ناكو  .ءاسملا  نم  رخأتم  تقو  يف  ناعجريو  حابصلا  يف  ًاركاب 

.هتخأ عم  لزنملا  يف  ثكمي 
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يناغألا هذه  تظفح  نيأ  نم  : “ اموي همأ  هتلأسف  ءانغلاب ، ًاعلوم  اميكس  ناك 
”؟ اميكس اي 
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”. اهينغأف يسأر  يف  اهعمسأ  يمأ ، اي  اذكه  يتأت  اهنإ  : “ اميكس باجأ 
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تناكف .عوجلاب  ترعش  ام  اذإ  ةصاخ  هتخأل ، ينغي  نأ  بحي  اميكس  ناك 
.فيطللا ئدهملا  نحللا  عم  ليامتتو  ةلضفملا  هتينغأ  ىلإ  يغصت 
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.”؟ اميكس اي  ديدج ، نم  ءانغلا  تدعأ  اله  : “ هيلإ لسوتت  اميكس  تخأ  تناكو 
.تارم ءانغلا  ديعيف  هتخأ  بلط  يبلي  اميكس  ناكو 
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ىلع تمصلا  امزلو  لزنملا  ىلإ  اميكس  ادلاو  عجر  تايسمألا ، ىدحإ  يفو 
.امهقلقي ام  ًائيش  كانه  نأ  اميكس  فرع  .ةداعلا  ريغ 
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يرثلا لجرلا  نبا  نأ  هادلاو  هربخأ  امكبطخ ”؟ ام  يبأ ، يمأ ، : “ اميكس لأس 
.ديدشلا نزحلابو  ةدحولاب  رعشي  هدلاو  نأو  ىفتخا  دق 
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نكل ديدج .” نم  حرفي  دق  هل … ينغأ  نأ  عيطتسأ  انأ  : “ هيدلاول اميكس  لاق 
نظت له  .ىمعأ  ًايبص  نوكت  نأ  ودعت  تنأو ال  ًادج ، ينغ  هنإ  : “ هارهن هادلاو 

.”؟ هدعاست فوس  كتينغأ  نأ 
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يناغأ نإ  : “ ةلئاق همعدت  ةريغصلا  هقيقش  تناكو  سأيي ، مل  اميكس  نكل 
”. اضيأ يرثلا  لجرلا  حيرت  فوس  يهو  .ةعئاج  نوكأ  امدنع  ينحيرت  اميكس 
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لجرلا لزنم  ىلإ  هدوقت  نأ  هتقيقش  نم  اميكس  بلط  يلاوملا ، مويلا  يفو 
.يرثلا
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، ائيشف ائيشو  .ةلضفملا  هتينغأ  دشني  أدبو  ةريبك  ةذفان  تحت  اميكس  فقو 
.ةريبكلا ةذفانلا  لالخ  نم  هسأرب  لطي  يرثلا  لجرلا  أدب 
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نكل .ةعئارلا  اميكس  ةينغأل  نوعمتسي  اوذخأو  لمعلا  نع  لامعلا  فقوت 
لهف .نآلا  دح  ىلإ  ةعيضلا  بحاص  ةاساوم  عاطتسا  دحأ  ال  : “ لاق مهدحأ 

.”؟ هتاساوم ىلع  رداق  هنأ  ىمعألا  يبصلا  اذه  دقتعي 
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لاقو اعرسم  جرخ  يرثلا  لجرلا  نكل  ًارداغم ، رادتساو  ءانغلا  اميكس  ىهنأ 
”. ديدج نم  يل  نغ  كوجرأ ، : “ اميكس ابطاخم 
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نبا هنإ  .ةفحم  ىلع  اصخش  نالمحي  نالجر  لبقأ  تاذلاب ، ةظحللا  كلت  يفو 
.ًابرض َعِبْشا  نأ  دعب  قيرطلا  ةفاح  ىلع  اقلم  هادجو  دقل  .يرثلا  لجرلا 
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، هل هتاساومل  اميكس  أفاكو  ديدج  نم  هنبا  ةيؤرل  ًاريثك  يرثلا  لجرلا  حرف 
.هرصب عاجرتسا  ىلع  هدعاسي  نأ  ررقو  ىفشتسملا  ىلإ  هنبا  عم  هذخأف 
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