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جراخ بكوك  700 16 نم رثكأ دجاوت كلفلا ءاملع فشتكا ،ةيضاملا ةنس  لا ىدم ىلع
"ا وسكإ بكاوكلا " يسمشلا انماظن . مسا ةديعبلا ملاوعلا هذه ىلع قلطي و

ىلعف وسكإ بكاوكلا نع ثحبلا نم مهنكمت ةفلتخم قرط ىلع كلفلا ءاملع رفوتي .
امأ همامأ بكوك رورم دنع اتفاخ حبصي ام مجن ءوض نأ نوظحالي دق ،لاثملا ليبس .

بكوكلا ةيبذاج ةوق ةجيتن مجنلا بذبذت ةيفيك ىلإ رظنلا يف ىلجتتف ،ةيناثلا ةقيرطلا

نم ربكأ مجح تاذ بكاوكلا نع فشكلل طقف لمعتست نيتقيرطلا نيتاه اتلك نكل و
لاحلا وه امك ،اهموجن نم ةبرقم ىلع دجاوتت يتلا كلت وأ ،يرتشملا بكوك مجح

ا ؟يقابلا نع اذام نكلو سمشلا نم ةبرقم ىلع رودت يتلا دراطعل ةبسنلاب .

يف تابوكسلتلا نومدختسي كلفلا ءاملع ناك ،ةيضاملا تسلا تاونسلا ىدم ىلع
ةفلتخم ةقيرط نيلمعتسم وسكإ بكاوكلا نع ثحبلل ايقيرفأ بونجو ايلارتساو يليشت



نع فشكلا نم نكمت اهنوك يف ىلجتي  ةديدجلا ةقيرطلا هذه يف لمجألا امامت .
نع ادج ةديعب نوكت يتلا كلت ىتح لب ،ءاوس دح ىلع ةريغصلا و ةريبكلا بكاوكلا
اهموجن

تاراظن اهنأ ساسأ ىلع موجنلا كلفلا ءاملع لمعتسي ،ةديدجلا ةقيرطلا هذه يف
عاعش ينثل ةيافكلا هيف امب يوق مجنلا ةيبذاج ريثأت نأ الإ ،ابيرغ رمألا اذه ودبي ةربكم !

نع ديعب مجن ىلإ رظنن امدنع كلذل هقرتخي امدنع ديعب مجن نم رداص ءوضلا نم .
ءاملعل كلذك نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ريبكتلل ضرعت هنأك و انل رهظي هنإف ،ضرألا .

هلوح رودي بكوك ةربكملا ةسدعلا رود بعلي يذلا مجنلل ناك اذإ ام اوفرعي نأ كلفلا
!ا ربكأ نوكت ريبكتلا ةوق نأ كلذ ،ال مأ

بكاوكلا نأ ودبي ،انسح ؟ءاضفلا يف ةريبكلا ةربكملا تاراظنلا هذه تفشك اذام نعف
اعويش رثكأ انترجم يف بكاوكلا نوك وه هابتنالل تفاللا روصتن انك امم اراشتنا رثكأ " .

ىلإ رظنت امدنع رمألا اذه يف ركفت ناساك ونرأ كلفلا ملاع لوقي امك . موجنلا نم "
! ا موجنلاب ةئيلملا ليللا ءامس
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،1915  ماع ةربكملا ةينوكلا تاراظنلا ةلأسم يف نياتشنيا ركف
نم هلامعتسا متي نأ لبق اماع  90  يلاوح قرغتسا رمألا نكل

!ا وسكإ بكاوكلا ىلع روثعلا لجأ نم كلفلا ءاملع فرط
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