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تئثأ غثًا السئئ العرحئ الثاطسئ ضمظ طةمعسئ ورش السمض الاغ تثسمعا المآجسئ البصاشغئ السعغسرغئ

بمخر "بروعطفاسغا"، تعل الثطاب الظصثي السربغ سظ الفظعن المساخرة شغ وجائض اإلسقم المخرغئ

والسربغئ.

 أبرغض شغ السادجئ طساء بمرضج جسث زغطعل البصاشغ طحروع12 و10 و 7تاظاول العرحئ الاغ تصام أغام 

"أم ضطبعم دغةغاال .. أم ضطبعم ق تظاعغ" وعع سرض طعجغصى وشغثغع (وجائط طاسثدة) صثطه شظان

المالاغمغثغا السعغسري جان لعك طارحغظا والمعجغصغغظ المخرغغظ ظعطئ ططر،وأتمث الخاوي.

تفاح ورحئ السمض المةال لطتعار بغظ طةمعسئ طظ الختفغغظ والفظاظغظ والظصاد تعل السرض الثي صثم

تخعراً  طساخراً  فسمال جغثة الشظاء السربغ أم ضطبعم. غاتثث طارحغظا سظ اجاثثاطه جطسطئ طظ أشقم

الفغثغع تسرض تأطقت شغ وجعه طةمعسئ طظ المخرغغظ أتفاد أم ضطبعم، بغظما غظاصح ضض طظ أتمث

الخاوي و ظعطئ ططر الاخعر المعجغصغ المساخر فغاظغ ضعضإ الحرق والثي غبغر سثة تساؤقت طظعا :

"ضغش ضاظئ أم ضطبعم جااساطض طع الاضظعلعجغا التثغبئ شغ طعجغصاعا ؟" و"إلى أي طثى غمضظ إبثاع



صعالإ جثغثة وخطص ظماذج طساخرة طظ تراث أم ضطبعم المعجغصغ؟".

وتسسى بروعطفاسغا طظ خقل ورش سمض الضاابئ الظصثغئ تعل الفظعن المساخرة إلى طظاصحئ تطعغر

الثطاب الظصثي شغ وجائض اإلسقم - قجغما بالطشئ السربغئ لطعخعل إلى صاسثة سرغدئ طظ الةمععر

السربغ - وتعثف العرش إلى تحةغع اقجافادة طظ الثراجات اقجاماسغئ المثاطفئ لطضاابئ سظ الفظعن

المساخرة واإلشادة طظ الافاخغض الاغ تصثطعا، شإن الفظعن المساخرة تافاسض طع السغاق السام الثي تظحأ

شغه، وتادح طقطته شغعا جعاء سطى طساعى الحضض أو المدمعن.
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