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 (املصاداة)الرتديد عالج 

 
 اتمظاهر اللغوية المميزةة لشخزصاذ يوا ارزبرا من ال أو المصاداة يعتبر الترديد

فيمزا يلزي تعريزف تجدون و ،معهم اللفظي عملية التواصل عيقتقد والتي طيف التوحد 

 إرززافة إلززس  مرززة طززر  لعتعهززا والتعامززل معهززاالمقترحززة  هزز ا الظززاهرة وأهززبا ها 

وقززد أتبتزذ هز ا البززر  فعاليتهزا فززي  التفصزيل و صبززوات عمليزة مترلرزلة،مورزةة  

الةد من الترديد وإكراب البفل التوحدا مهارات لغوية وظيفية ولشمانة العلمية فزنن 

الشزززب ة هززز ا الورقزززة مزززا هزززي إي ترعمزززة وتعريزززو  تصزززر  لمقالزززة موعزززودة علزززس 

أهزر ايطفزاذ يوا التوحززد ، ويرزتبي  كزل مزن المعلززم واي صزاري وأفزراد العن بوتيزة

علزس تجزاو   هزماهتصدام ه ا البر  وإتباع اإلرخادات المورزةة أدنزاا لمرزاعدة طفل

ه ا الظاهرة واكتراب مهارات لغوية وظيفيزة، أرعزو مزن ل العلزي القزدير أن تجزدوا 

 .    وأ يراً ي تنرونا من صالح دعار م المرعوة، فيها الفاردة

 

 

 ECHOLAILAما املقصود بالرتديد 
 

يعيد  عض ايخصاذ يوا التوحد العبارات التي يرزمعونها كمزا قيلزذ تمامزاً فزنيا 

فقد يجيو الشصص التوحدا ممزن لديز  " عةام، هل تريد أن تشرب؟ " قلذ مثتً 

وهز ا هزو الترديزد وهزو تتتزة " عةام، هزل تريزد أن تشزرب؟ " القدرة علس ال تم 

 : أنواع هي 

 عزد هزماع ال زتم مزن  زتذ إعزادة نفز  ال زتم ويةزد  : الترديد الفورا  .1

 .ال ا قيل و نف  نبرة الصوت أحياناً 

ويةد   عد هماع العبارة  فترة  منية تتراوح  ين دقارق : الترديد المتأ ر  .2

 .وعدة أيام  نعادة نف  ال تم ال ا قيل
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ويشير إلس عبارات معادة إي أن الشصص التوحزدا ييزر :  البريطالترديد  .3

 .ماتها أو نبرة صوتها عض كل

 

 ؟ ملاذا يقوم األطفال بالرتديد
 

وأننا يجزو أن  يرددللبفل ال ا  حقيقياً  اً  ةد يات  معة يعتبر أن الترديد  يرى البعض

 كمزا يزرون. عزن ييزر قصزد ارلوك يةد  يننا قمنا  تعةيزةه ا النتجنو ايعتقاد  ان 

.  ما يقزوم  ز  ار زرين مزن كزتم علس القيام  أن  قادرخعور البفل هنا هو أن المعة  

هنجد أن العديد من ايطفاذ يوا التوحد ي يصبةون  براء في ترديزد ال زتم الز ا و

، التصزريف ايصزوات براء في تقليزد  أيضاً  نيقول  ار رين فةرو ول نهم يصبةو

 يرتمد الترديد قيمت   النرزبةو. اللغوا، والبريقة التي قيلذ  ها ه ا ال لمات أوذ مرة

وهزيا  الةزديث الز ا حزدتذ فيز   يرددهزامن حيث أن ال لمات التي  يرددللبفل ال ا 

 .عند الةاعةيعود اليها ل لدي  هيتم تصةينها

الترديززد هززو  بززوة طبيعيززة فززي عمليززة النضززغ اإلدراكززي واللغززوا للبفززل  يبززدو أنو

دو مفيزداً إلس الترديزد ينز  يبز يلجأون ايطفاذ التوحديونونرتبي  القوذ أن . التوحدا

طريقزة أ زرى أكثزر التوحزدا هزو  تعلزيم الشزصص  لهز ا المشز لة والةزل.  النرزبة لهزم

 .فعالية ينجا  الوظيفة التي يؤديها الترديد

 

 ؟القيام به ما الذي نستطيع 
 

 

فززي الةقيقززة إن وعززود الترديززد يعتبززر إخززارة ايجا يززة لشفززراد يوا التوحززد، لقززد وعززد 

ويبزدو أن . ا زة مؤخزر تنبزؤا مهزم للتبزور اللغزوا يحقزاً أن الترديزد يعتبزر  مث البعض

 .الت مة للتبور اللغوا"  المواد الصام"الترديد يةود البفل 

أن ايطفزاذ يوا التوحزد الز ين كزان عنزدهم ترديزد قزد   عزض اي صزاريينلقد اكتشف 

لززم طززوروا قززدرة عيززدة علززس ال ززتم يحقززاً هززواء  ضززعوا لتززدريو لغززوا م ثززف أم 

 . يصضعوا
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أن عنززدها يبززدو أحززد مراحززل التبززور اللغززوا الببيعززي،  هززوالترديززد  اعتبرنززا أنإيا    

يلززا المرزتوى النمززاري  عنزد توقززفالترديزد المرززتمر يشزير إلززس أن الفزرد التوحززدا قزد 

يعتقززد و. أنزز  تجزاو ا وطززور أنمززاط كززتم طبيعيززة أكثززر عززدها يبززدو ولفتزرة مززن الوقززذ 

صامتين في يوم ما قد طوروا القدرة علس ال تم، وقد  أن ايطفاذ ال ين كانوا الصبراء

 .مرحلة ترديد في نموهم اللغوا مؤكدتجاو وا  ش ل 

يرتصدم لتعليم الترمية ايهزتقبالية لشخزياء   عادة يير مفيدة فنن الترديد  عيداً عن كون

رديد دعم النتارغ التي تقوذ أن التت النتيجة اوالشصصيات لشفراد يوا التوحد ومثل ه 

 .يةقق فوارد لشفراد يوا التوحد

بفزل التوحزدا فزنن هز ا العزادة تزؤتر علزس التفاعزل ل غض النظر عن فوارزد الترديزد لو

ايعتماعي والتعلم ولهز ا فزنن معظزم البزاحثين يؤكزدون علزس مرزاعدة الفزرد التوحزدا 

  مرزةوفيمزا يلزي هزو  نرزتعر   .علس اينتقاذ لش ل أكثر إ داعا في النمو اللغوا

 .من البر  العتعية للترديد والتي أتبذ  عضها فعاليت  لةل ه ا المش لة

 

 

 الطرق العالجية للرتديد
 

 

 :طريقة تعليم االستجابة الصحيحة: األوىلالطريقة 
 

 

 تتماخس م  الفررزية التزي تقزوذ أن الترديزد يالبزاً وطريقة أ رى لعتج الترديد  وهي

و يزتم إعبارز  أوامزر ي يعزر  ايهزتجا ة علزس الفزرد أهزؤاذ ما يةد  عنزدما يبزرح 

ايهتجا ة الصةيةة فوراً  عد طرح الرؤاذ ويتم يلا من  تذ تعليم  . الصةيةة لها

. تزم يزتم تعةيزة الترديزد وفزي النهايزة إ فزاء التلقزين( طيزور -؟ العصزافيرما هزي )مثتً 

 :هما علس أا حاذ، ه ا ليرذ طريقة عملية للتعامل م  الترديد ويلا لرببين

 .ينها تعة  الترديد لبعض الوقذ .1

 . ل ل هؤاذ يم ن أن يبرح علي  الصةيةة هتةتاج لتعليم البفل اإلعا ات  .2
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مزا : مثزل)وم  يلا فنن تعلزيم البفزل التوحزدا ايهزتجا ة الصزةيةة لشهزملة المعتزادة 

 .يعتبر إهتراتيجية عيدة عداً للتعامل م   عض اهتجا ات الترديد( أهما؟

 "التأشري - التأني - التلقني"طريقة : ثانيةالالطريقة 

 Cues–Pause–Point" " 

 

اهتصدام أفضل مزا فزي  تتضمنهي وللتعامل م  الترديد،  فضلالطريقة األ اأنه ويعتقد

تعلزيم مهززارة مهمزة لشطفززاذ يوا  تعمزل علززس إرزافة إلززس أنهزاالبزر  الرزا قة عميعززاً 

 – Cues – Pauseم طريقزة وهز ا البريقزة تعزر   اهز "التأني "  وهزي التوحزد

Point  ويزتم التزدريو عليهزا كمزا " التأخزير - التزأني - التلقين"وترعمتها الةرفية هي

 :يلي

 :أسئلة ف  كل من المجالت التالية 01قم باختيار  :أولا 
 

 

 مثل ما اهما؟ أين تر ن؟: (أسئلة شخصية) التعرفمجال  .1

مزا نزوع الموهزيقس التزي  مثزل كيزف حالزا؟ :(أسأئلة اتتماعيأة) التفاعلمجال  .2

 تةبها؟

أخزهر فريزق تر ن؟ ما اهزم  مدينةمثل في أا : (أسئلة عامة) واقع المجال ال .3

 قدم في الممل ة العر ية الرعودية؟كرة 

كززن متأكززداً أن هزز ا ايهززملة يم ززن أن تبززرح عززادة وأن البفززل التوحززدا ي يعززر  

 .هؤاذ 33ون عندك  يجو أن يوإعا اتها، 

 

 :التالية التصنيفاته األسئلة، ووثق إتابات الطفل باستخدام اطرح هذ: ثاييا
 

 

عندما يتم إعزادة كلمزة واحزدة أو أكثزر مزن الرزؤاذ حتزس لزو تبعهزا كزتم : ترديد .1

 .آ ر

عنززدما تتضززمن اإلعا ززة كلمززة ييززر يات عتقززة حتززس لززو أعبززي : غيأأر يأأ ي  .2

 .معها اإلعا ة الصةيةة
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أو تتبا ق مز  ايهزتجا ة التزي تزم عندما ت ون اإلعا ة مناهبة للرؤاذ : ي ي  .3

 .التدريو عليها

 :( الخطوة األولى)  التدريب:  ثالثاا 

 

علس  باقات كتو عليها كلمات أو  باقزات عليهزا  وبالنطق التعرفدرب البفل علس 

: فعلزس هزبيل المثزاذ. صور والتي هترتصدمها يحقاً لتلقين اإلعا ة الصزةيةة لشهزملة

؟ عهزة  باقزة كتزو عليهزا اهزم الشزصص، و النرزبة للرزؤاذ ما اهما:  النربة للرؤاذ 
عهززة  باقززة كتززو عليهززا " مززا اهززم أخززهر فريززق قززدم فززي الممل ززة العر يززة الرززعودية؟"

نف  التمزرين مزن  زتذ إظهزار البباقزة . أو  باقة عليها صورة فريق الهتذ" الهتذ"

تطأرح عليأه سأ ال  بمعنأى ل اسنله ما المكتوب هنا؟ أو ما الموتود هنأا؟للبفل، تم 

و زتذ يلزا قزم  اإلخزارة أو النقزر علزس  ما اسمك إذا كنت ستدربه على بطاقة أسأمه

حززاوذ "أو ! إمززا كلمززة نعززم) ايهززتجا ة، و ودا  تغ يززة راععززة لفظيززة  لتلقينأأهالبباقززة 

البفزل ل زي يعيزدها  ولقن ةيث تقوذ ال لمة الصةيةة إيا لم يقم البفل  قولها "( تانية
ل زل اهزتجا ة ( الز ....مزثتً رخزفة عصزير، قبعزة حلزوى )ةا لفظياً ومادياً تم قم  تعةي

 .صةيةة

حتى يتعرف الطفل وبشأكل يأ ي   باقات  13أكمل التدريو علس كل مجموعة من 

 برززاطة ولززثت   إليهأأا علأأى كأأل بطاقأأة أو يأأورة عنأأدما يقأأوم المأأدرب با شأأارة

 .مةاويت متتا عة
 

 باقات حتس يتعر  البفل و ش ل صزةيح  13 أكمل التدريو علس كل مجموعة من

علزززس كزززل  باقزززة أو صزززورة عنزززدما يقزززوم المزززدرب  اإلخزززارة اليهزززا  برزززاطة ولزززثت  

 .مةاويت متتا عة

 

 (:الخطوة الثايية )  التدريب:  رابعاا 

 

اعلز  علزس الباولزة مقا زل  تزم كن متأكداً من وعودك في م ان هادئ و دون مشتتات

ت التي هتجيو علس ايهملة التي هتبرحها  شز ل مرتزو أمامزا ر  البباقاوالبفل 

 :  الصبوات التاليةتبتم ا علس الباولة و نف  ترتيو طرحا لشهملة

علززس مرززتوى  ززط النظززر  ينززا و ززين البفززل  ارفزز  إصززبعا الرززبا ة اليمززين .1

 .( "التني " تلقينبما يرمس ه ا هو )لإلخارة ل   أنا تريد الصمذ 

هو  اطرح عليا  عض ايهملة وأريد منا أن تب ذ عهدك لإلعا زة  "قل ل   .2

  نعبارزز إيا قززام البفززل  ززأا خززيء أو حززاوذ ال ززتم  ززتذ قيامززا و" عليهززا
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وارف  إصب  " خششششش" التعليمات أو  تذ طرحا لشهملة عندها قل ل  

  .اليمين  ش ل أكثر وروحاً  ةالربا 

تلقأأين با ة اليمززين مززن ورززعية بززرح الرززؤاذ ايوذ تززم حززرك إصززب  الرززقززم   .3

وقم  اإلخزارة إلزس  باقزة اإلعا زة الصزةيةة للرزؤاذ الز ا طرحتز   "التني "

 ةيث يلم  إصبعا البباقة  عد تانيتين تقريباً من طرحا للرؤاذ وإيا لم يقل 

مزززا "البفزززل ال لمزززة الصزززةيةة فزززوراً، عنزززدها قزززم  تلقينززز   اإلخزززارة أو القزززوذ 

 .حرو الةاعةويلا ؟ الم توب أو ما الموعود هنا

و إلعا ة البفزل الصزةيةة مزن جهتواقم  تغبية البباقة  واهبة يدك اليمنس  .4

 .  تذ ا ترامة أو إيماءة  الرأس

 "التأني "تلقأين قم  رف  إصب  الرزبا ة اليرزار إلزس مرزتوى النظزر  ورزعية  .5

واطرح نف  الرؤاذ مزرة تانيزة تزم حزرك إصزب  الرزبا ة اليرزار لإلخزارة إلزس 

 . ك اليمين والتي ما  الذ تغبي البباقةظهر يد

مغبززاة  هززتبقسأن البباقززة  مزز قززم  تلقززين اإلعا ززة الصززةيةة كمززا فززي الرززا ق  .6

 (. ال ...رخفة عصير، قبعة حلوى)عة  كل إعا ة صةيةة لفظياً وماديا و

أكمل  اهتصدام ه ا البريقة حتس يتم طرح كل هؤاذ من ايهملة العشرة له ا المجزاذ 

قززم  التززدريو علززس ايهززملة العشززرة ل ززل مجززاذ مززن المجززالين ت يحقززة تززم وفززي علرززا

الباقيين، اهتمر  التزدريو علزس هز ا ايهزملة الثتتزين حتزس يزتم ن البفزل مزن اإلعا زة 

 .علس كل هؤاذ  ش ل صةيح  واهبة تلقين اإلخارة فقط لثت  علرات متتا عة

 

 :( الخطوة الثالثة)  التدريب  :خامساا 
 

لزا فزي تزت  من ايهملة العشرة  دون اهتصدام  باقزات أو تلقزين وي كل هؤاذ اطرح

 تذ طرحا للرؤاذ تم أعزد يزدك  "التني "تلقين اهتصدم علرات تدريبية منفصلة و

 .قدم التغ ية الراععة والتعةية كالرا قو للباولة وانتظر اهتجا ة البفل
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 :( الخطوة الرابعة)  التدريب  :سادساا 

 

 فززض عززدد ال لمززات التززي مززن  ززتذ ويلززا غ يززة الراععززة والتعةيززة قززم  ن فززاء الت 

 إعزا تين صزةيةتين واحزدة ل زل ترتصدمها لتعةية البفزل وقزدم التعةيزة المزادا مزرة 

يجيزو البفزل علزس وعندما  وفي النهاية قم  نيقا  كل أنواع التغ ية الراععة والتعةية

خززصاذ آ ززرين أن أهززملتا  بريقززة طبيعيززة وصززةيةة و شزز ل تا ززذ، اطلززو مززن أ

       .يبرحوا علي  نف  ايهملة  ترتيو عشواري للتأكد من البفل قد عمم ما تعلم 

 

 :الم افظة على استمرارية ا تابات الص ي ة:  سابعاا   

 

 "التأني "تلقين واهتصدم ( لم يتم تدريب  عليها)يحظ اهتجا ات البفل يهملة أ رى 

اطلزو منز  تم ايهتجا ات الصةيةة،   لقنو ديدتجاهل اهتجا ات التر كما عند الةاعة

 .المةاولة مرة أ رى

برنزامغ هز ا الأن اهتجا ات الترديد قد انصفضذ  ش ل ملةزوظ  عزد اهزتصدام  تبذلقد  

هزي اهزتجا ة مقبولزة وأن " أنا ي أعر " نرتبي  القوذ أن البفل تعلم أن و التدريبي

 .من اهتجا ة الترديد أفضلايهتجا ات الصاطمة هو  ينتغ عنها نتارغ 

 

 طريقة أنا ال أعرف: الطريقة الثالثة
 

 

لقد وعد  عض الباحثين أن الشصص التوحدا يالباً ما يرتصدم الترديد عندما ي ي ون  

وهز ا يبزدو وارزةاً .قد تعلم ايهتجا ة الصةيةة للرؤاذ أو ايمر المبلوب من  تنفي ا

ترديد  حيث أنهم علموا ايفراد يوا التوحد عداً في اي تيار ال ا قاموا    لمعالجة ال

لشهزملة التزي كزانوا يقومزوا  ترديزدها هزا قاً ولزم يعرفزوا  "أيأا ل أعأرف" قوذ عبزارة 

عبارة يتم ترديدها، فهي اإلعا زة ايكثزر " أيا ل أعرف" وحتس لو أصبةذ . إعا اتها

وهناك . ر  إعا ت ت راراً والتي هتةصل عليها من أا طفل عندما ترأل  هؤايً ي يع

فاردة إرافية له ا البريقة وهي أنهزا تصبزر الشزصص الز ا طزرح الرزؤاذ  أنز  يةتزاج 

 . لتعليم اإلعا ة الصةيةة للبفل التوحدا



 منذر إبراهيم محداهلل. د                                                                                                                         (                        املصاداة)عالج الرتديد 

 
 

9 

 البريقة  "أيا ل أعرف"لقد قام  عضهم  تعليم ايطفاذ يوا التوحد أن يقولوا عبارة 

 : التالية

  أهززملة مززن؟ والتززي لززم ي ززن  13 أهززملة كيززف؟ ، 13أهززملة مززايا؟ ، 13ا تيززار

مزايا تفعزل؟ كيزف حزاذ :  مزثتً )البفل يعر  إعا اتها وتجهيةها  ش ل مرزبق 

 (. صديقا؟ من هم أصدقاري؟ 

  أنزا ي أعزر " ا تيار طفل توحدا وطرح الرؤاذ علي  تم يتم تلقين  إعا زة "

أنزا " وإيا قزام البفزل  ترديزد( كيف ترير الشاحنات؟ أنا ي أعر : مثتً )فوراً 

 .يتم تعةيةا فوراً " ي أعر 

 وكزان يزتم ( إ التز   شز ل تزدريجي" )أنزا ي أعزر "في النهاية يتم إ فاء تلقين

يحد ايهزملة تزم يبزرح " أنا ي أعر "تعةية البفل فقط عندما ت ون إعا ت  

أنززا ي "عليز  هززؤاذ آ ززر مززن ايهززملة المجهززةة مرززبقاً، وإيا لززم يعمززم اهززتجا ة 

 .لجديد، عندها كان يتم تعليم  يلا  نف  البريقة الرا قةللرؤاذ ا" أعر 

أنززا ي "لقززد وعززد البززاحثون أن تززدريو البفززل ل ززي يرززتجيو لشهززملة الجديززدة  نعا ززة   

 ضعة مرات هيؤدا إلس تم ن البفل من اهتصدام ه ا العبارة  ش ل صةيح " أعر 

لوقزذ وعزد البزاحثون وفي نفز  ا(. التعميم)عندما يبرح علي  هؤاذ ي يعر  إعا ت  

مزا : مثزل)أن البفل هيرتمر في اإلعا زة  شز ل صزةيح لشهزملة التزي يعزر  إعا اتهزا 

 (. اهما؟

 

 طريقة النمذجة املتتابعة لعالج الرتديد : الطريقة الرابعة
 

 

 مز  ايطفزاذ الميزالين للترديزد لتهزتصداميبدو أن النم عة تعتبر طريقزة تزدريو مثاليزة 

تضززمن نفزز  ي والزز ا ا اإلعززراء البرززيط عززداً لمعالجززة الترديززدهزز  تززم اهززتصداملقززد و

ار يزا ت  ةيزث يزتم الرزا ق( تلميةات، توقف مؤقذ، إخارة) الرا ق نمويجإعراءات ال

 :أهملة من كل من المجايت الثت  13

 (.ما اهما؟ أين تر ن؟: مثل) التعرف .1

 (.كيف حالا؟ ما نوع الموهيقس التي تةبها؟ : مثل) التفاعل .2
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في أا وييزة ترز ن؟ مزا اهزم فريزق البيرزبوذ الز ا يلعزو فزي : مثل: ) واقع .3

 (.أتتنتا؟

 كن متأكداً أن ه ا ايهزملة يزتم طرحهزا عزادة وأن الشزصص المعنزي ي يعزر  إعا اتهزا

كزل   ةيزث ترزأذقم  تةديد الصزط القاعزدا  و عد يلاهؤاذ  33يجو أن ي ون لديا و

 :التالية التصنيفاتتصدام إعا ات البفل  اه تم وتق من ه ا ايهملة

عندما يتم إعزادة كلمزة واحزدة أو أكثزر مزن الرزؤاذ حتزس لزو تبعهزا كزتم : ترديد .1

 .آ ر

عنززدما تتضززمن اإلعا ززة كلمززة ييززر يات عتقززة حتززس لززو أعبززي : غيأأر يأأ ي  .2

 .معها اإلعا ة الصةيةة

عندما ت ون اإلعا ة مناهبة للرؤاذ أو تتبا ق مز  ايهزتجا ة التزي تزم : ي ي  .3

 .دريو عليهاالت

 عززد يلززا قززم  ا تيززار نمززويج الزز ا يجززو أن ي ززون قززادراً علززس إعا ززة ايهززملة  شزز ل 

كل من النمويج والبفزل التوحزدا وفيها عهة يرفة التدريو كما في الرا ق و صةيح

 :تم اتب  الصبوات التالية ال ا تقوم  تدريب   ةيث يجلران علس الباولة مقا لا

قدم تغ ية راععة وتعةية لتهزتجا ة و النمويج ا دأ  برح الرؤاذ ايوذ علس .1

 . الصةيةة

دم تغ يززة راععززة قززوعليزز  انظززر إلززس البفززل التوحززدا واطززرح نفزز  الرززؤاذ  .2

 . وتعةية لتهتجا ات الصةيةة

أكمل حتس تنتهي من ايهملة العشرة في ه ا المجاذ تزم أكمزل أهزملة المجزالين  .3

 . الباقيين في علرات تدريبية يحقة

مزز  وعززود  المززراتمززن % 133و البفززل  شزز ل صززةيح  نرززبة حالمززا يجيزز .4

 . النمويج، ي ون الوقذ قد حان لبرح ايهملة علس البفل  دون وعود نمويج

نرزبة  ايهزتجا ات كمزا فزي حالزة الصزط القاعزدا واعمزل  جزد لتصزل إلزستا    .5

قم  ن فاء المعة ات واطلو من أخصاذ اهتجا ات صةيةة و عدها % 133

 .لة للتةقق من حدو  التعميمآ رين طرح ايهم
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 طريقة عامة يف االستجابة للرتديد: الطريقة اخلامسة

 

يتضززمن  والزز ا إتبززاع هزز ا اإلعززراء عنززدما يبززدأ الشززصص التوحززدا  الترديززد يم ززن

 عد قياما " هل تريد عصير؟"نيا ردد الشصص التوحدا ف ايهتجا ة للشصص حرفياً 

أنا وم  ه ا " خ راً لا تم اتبعها  ه ا الجملة  برح ه ا الرؤاذ علي ، عندها قل ل  ي 

تزم اهزتصدم لغزة اإلخزارة أو أا تلقزين آ زر لجعزل " أعتقد أنا تريد إ بزارا خزيماً مزا، 

الجيززدة اهززتصدام عملززة  الت تي ززاتمززن و". أنززا أريززد  عززض العصززير" الشززصص يقززوذ 

اعززر  عليزز  )اععلزز  يمززش الفززرا  تززم ........ ! أنززا أريززد  عززض الزز  : " ا تداريززة مثززل

م اوقز" هزل تريزد  رز ويتة؟  نعزم أم ي  "إيا هزألذ الشزصص  مماتلو ش ل (. العصير

كمزا تريزد هزو  "، اقبل هز ا ايهزتجا ة وقزل لز ، " ي"الشصص  ترديد آ ر كلمة لا 

وإيا كزان ظزاهراً أن الشزصص يريزد البرز ويتة فعزتً ، قزل لز ، " آكل البرز ويتة  نفرزي

، لقنز  ليقزوذ نعزم وعزة  " نعزم"إيا كنذ تريد  ر ويتة فقل يبدو أنا قد ييرت رأيا، 

     .   ايهتجا ة الصةيةة

 

       


