
 ”دةدرواكم ا نتلع اماكع

 دها هر هل ىذلا ركانلا ديت



 ءانع دعتبا .ثمي ملو ,تام .رفاسي ملو ءرصانلادبع لامج رفاس
 ..لحر .اننكس هنأ انفشتكاف ءانرداغ .انم ابرق دادزاف

 .ةمئاق هتريسو ,ةبضاغ همالحأو :ةنخاس هسافنأ تلظ نكلو
 ريرح نم ةمعان دئاسوبو ..لسعلاو نمسلا راهنأب هانيتغا وأ هانحيذ وأ هانلتق ول ..انودعو

 جرخن نابو ..نيكسلا انقانعأ نع اوعفري نأبو ..ةيموقلا انعاجوأ ىفشت ةيرحس ةفصوبو ..ةيرحلا
 32 رع .تأب ملام انرظتنا اننكل ..نيدرسلا بلع نم
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 ,لعانوطس ول ..انودعو
 هلاصخ نم هاندرجو هخيرات

 معط قوذتن ناب .هفاصوأو
 نأو :.ابنندلا كرتن نأ نود ةنجلا

 ..ءاخرلا دوسيو ءالغلا ىفتخي
 درتسنو نايغطلا ىشالتيو

 رصع ىهتنيو ..ناسنإلا ةبترم

 .تأب ملام انرظتنا
 .اسنتعاساورسسكدقل

 ىلإ ..هيلإ انردتساف ..انروهظو
 هبلاطن رضانلادبع لامج
 ىذلا بيلصلا نم لوزنلاب
 ىذلا كوشلا قرحبو ..هانمقأ
 ..هاسنعفد هيلعو ..هانعرز
 نآلا ىتح قدصن ملو ..هانمجرو

 مضل

 ةرسمث ىستجن نأ اينيلع نأ
 .هاتسرغام ..هانلعفام

 ..هركذتن نأ ىوس كلمن دعن مل

 ..هتافو.موي ىنف .:هتروث:موب ىف
 كلمت دعت مل ..هداليم موي ىفو

 عون نم درو ةقاب عضن نأ ىوس
 4.٠١ ةبسانمب هخّترات ىلع ضاخ
 ةعومجم اهنإ ..هداليم ىلع ةنس
 ةهتاموبنلا نم ةيصخش روص
 ..لبق نم رشنت مل ..ةيلئاعلا
 ةروتكدلا هتنبا اهضعب تطقتلاو
 .رصانلادبع ىده

 لانج ايا ميقي روجصملاو
 اذه ىلع هرث مل ىذلا رصانلادبع

 هتماستنا لمأت ..لبق نم وحنلا
 كسمي وهو ةيناحلا ةيوبألا

 .,مهباحصأ طسوو ..هلاقفطأب

 ..هداليم ديعب لفتحي مهدحأو
 ةينطولا همومهو هنازحأ لمأتو
 تاظحلل اهنايسن لواح ىتلا

 ..جنوب جنيبلا ةرك اهيف برضُي
 لمحي وهو نجشلا ةرظن لمأتو
 ىف ركفي ناك هلغلو هتديفح
 هنأ ىسني نأ نود اهلبقتسم
 آرقي وهو هزيكرت لمأتو ..دج
 هراوجبو اماه ودبي اريرقت
 أرقت هتنباو ويدارلاو اريماكلا

 ا نتما عون هد زرقحو اياجح
 ..ةزازبلا نع اثحب اهمف ىف
 فينجر سلع عري وهو هتلماتو
 ٍتعليوهو :.هترساروصي وهو
 عم جتزطشلا بعلي وهو .سنتلا
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 هنيلع تدب ىذلا هئانبأ دحأ
 كئانق مامأ موزبهملا ةماستبا

 وهو ..هكراعم ريدي فيك فرعي
 .هتانيح ةكيرش راوج ىلإ فقي
 ةلغاس ىلإ فافزلا ةليلذنم
 .ليحرلا

 هقحتف ةردانلا روصلا نم زنك

 قده هرهاوج ضعب نع تجرفأو
 اموي تشاع ىتلا رصانلادبع
 نجشلاو تايركذلا نم انوحشم

 فالآ ٠١ نيب نم اهراتخت ىهو

 رصانلادبع لامج نع ةروص
 ىتلا امنيسلا مالفأ فالخب
 .ةتايحل رخآلا هجولا لجست

 ثيطرت نم نييمثلا ديصرلا اذهو
 ىف عوضوم رصاتلادبع لامج
 دونهمو نوتركلا نم قيدانص
 ههتنبا ىده ..نكل ..نابوذلاب
 رزيللا تاناوطسا ىلع هعضتس
 كلذل ةغرفتم ىهو ..ىنفيال ىتح

 باجعإلا قسحتسي ساحمجب
 ىه ةمهملا هذه نأ عم ..ريدقتلاو

 ىف درف ةمهم تسيلو ةمأ ةمهم
 نحنو لعفن اذام ..نكل ..ةرسأ
 فعضأو ةراضح مدقأ رصم ىف
 نأ انلغشي سيلو ..ةركاذ
 اننا عم ءايحأ انئامعزب ظفتحن
 .اريثك كلذ نع ثدحتن

 دمحأ هيف شاع ىذلا تيبلا نإ

 اهتدلنيوسس يف اقنيإ يف
 ىف كانه ايخيرات ارثأ ربتعي
 ىذلا تيبلا فرعن ال اننأ نيح
 هيف شاع ىذلا تيبلا وأ هيف دلو
 ىذلا تينلا تيأر دقو ..رصم ىف

 وهو لولغز دعس هيف شاع
 وهو ليشيس ةريزج ىف ىفنم
 ىف ةمألا تيب نم اقيرب رشكأ



 انمده اننأ ةاسامو ..ةرهاقلا

 موثلك مأ اهتنب ىتلا الليقلا
 ةحيبق ةرامغ اهنم الدب انمقأو
 ةديس مسا لمحت نأ راعلا نسم.

 .ىبرعلا ءانغلا:

 لابمج تييب لوصختو

 هنكست تيب ىلإ رضانلادبعم
 هتجوز تفلس نأ دعب حابشألار
 ىبر لوحتي لنفو :حتيتافملا
 تيب هدف لوبخت تقو ىف. فحتم
 كلذكو .فحتم ىبلإ ىقوش دمحأ

 ةركاذ نع اريثك تدحتن اننإ

 بلاطنو ننطولا زومرو ةبمألا
 ظاننقحلاو مههيوشت مانع
 نم رسثكأ سيل كلذ نكل ..مهُيلع
 ..نوباص تاعاقفو ىوابغيو+

 وه طيسب ببسل كلذ صتسيستوم
 مغر  رصانفلادبع لامج نأ
 هتينحي ىلع + ورا
 ىموق وهام لكل ازمر لازيال
 3 ىرسيهامجو ئنطوو
 9 مطحي مل زمر وهو
 امك ..ةمكحلا نم نوكي نلو

 لخادلا ىف هموضخ دقتعي

 .هديلخت ..جراخلاو

 لك: ئتشتتال بوعشلا نإ ىلع
 وأ ..زبخ فيغر اهل مدق نم
 ةءارقلل اياتك وأ ..ءاود صرق

 ..ءايربك ةظحل وأ ..ةييشرلا

 رصانلادبع لامج لظيس كلذل
 تناكامهم ..ارضاخو ..ايح
 تانعللاو تانعطلاو تابرضلا

 نم اهماكج ايوعش نوكنالاىتخ
 ا . مهلكأت مث .. مهدبعت .: ةوجع

 ةدومح لداع.. +
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 ةنلعملا هتياوه .. اريماكلا
 هتبحاصو اهبحاص ..

 هرعاشمل اهتسدع حتفو

 تايركذلا ىلغأ لجسيل
 هتلئاع عم هل روص ..

 ىلغأ هترسأ هل لجستو

 .وه هروص .. رعاشملا



 ]1/07//143-1-فسوؤيلازور



 ىركبلا ةيشنم ىف هتيب ىف (1)
 رداكلا لخدت هتديفح ةلاه

 .لوغشم ودجو أرقت امامو

 لواحتو ودج نم برتقت (2)

 رت اهنكلو تحجن ًاريخأ
 .تضمو

 ىف ةلاه تحجن دعب اميفو (4)

 اهدج رجح ىلع سولجلا
 .ةيريخلا رطانقلا ىف نكلو

 حرسو اهتداج اهتلمح مث (5)

 برح بعاتم ىف رصانلا دبع
 ةبلطلا تارهاظمو فازنتسالا

 .ةحلسملا تاوقلا ءانب ةداعإو

 1954 ماع ىف تطقتلاروصلاو
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 هلافطأب أجافيل عضاوتملا تيبلا لخدي (1)
 ةطقللاو ..ىجراخلا بابلا ىلع هراظتنا ىف
 .ىريملا ةلدبلا علخي نأ لبق ١48 ؟ ماع ىف

 هل ميعز مهابأ نأ ءانبألا فرعيال (2)

 نأ بجي بأ هنأ نوفرعي مهنكلو هلغاشم
 .رخأتيال وهو مهللديو مهعفري

 ابايوه اباب نأالإ اوربك دالوألا نأ مغرو (3)

 مث نمو رصانلادبع لامج ناك ولو ىتح
 داليملا ديع ةعمش مهعم ءىفِطي نأ بجي
 لامج نع اولغشنا نيذلا مهباحصأ طسو

 .هوتاجلاو ةتروتلاو عمشلابرصانلادبع

 تفل ىلإ رصانلا دبع لامج رطضيو (4)
 هفشكت ملو هذي ىف ىفتخا ءىشب مهراظنأ
 .ةسدعلا

 7 ٠
 15 ١ رج و 20ج جج جوجج#اع“ 1 أتالاع
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 ىف مألا ذيع دعب ةيلئاع ةروص
 ..ىركبلا ةينقتمب 1458 سراك

 وه مهابأ نأ ىلإ لافطألا هبتناو
 لدبلا ..رصانلادبع لامج
 .ةداجلا تارظنلاو تاتفاركلاو

 نازهجي ديمحلادبعو دلاخ

 بقرتي رصانلادبعو اريماكلا
 لخدي قداص متاحو ةجيتنلا

 طويرم جنيك ىف ةروصلاو رداكلا
 .1956رياني ىف

 1 ةةاا



 هيبأ ةماق نم برتقاو دلاخربكو
 ىتلا هتارظن فشتكي نأ لواحو

 ىف ةروصلاو ناكملا تزواجت
 2195 "ربمتبس ىف تيبلا

 ..جنرطش شتامو

 بألاو رئاح نبالا

 ةجيتنلاو مجاهم

 ةعقوتم

 (همل_[مةع1-1]١1ة44 /1/117-فشويلازور



 لامجل روص ةعومجم ردنأ
 بعليوهو رصانلادبع
 بعلم ىف تروشلاب سنتلا
 ةيشنمب هتيب ىف صاخ
 همهادن نأ لبق ؛ىركبلا

 نم همرحيو ركسلا ضرم
 .ةقاشلا ةضايرلاو نيخدتلا

 وهو هل ىلوألا ةروصلاو

 ةيوق ةبرض ةركلا برضي
 بلغأ  مصخ ىلإ ةعراب
 -هترسأ دارفأ دحأ هنأ نظلا

 ةروصلا ىف هارنال

 ةرحكل ةيناثلا ةروصلاو

 مصخلا نم ةيوق ةدترم

 ) -)84-فسويلازور 11/1948/1١ -211[

 ةعارب رثكأ ةدصو



 هلو 12

 ةثلاثلا ةروصلاو

 هنم تعاض ةركل

 ..هدض
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 نكلو ةيبطلا ةراظنلاب سنتلا بعلي
 تفزنتسا نأ دعب لقأ ةيويحب
 نم ًاريبك ًءزج ةينطولا كراعملا
 .هةتحص

 ءاضيبلا ةراظنلا تحبصأ ةياهنلا ىفو

 سنت ىلإ سدتلا لوحتو ءادوس ةراظن
 .ةلواط
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 رمعلا راوشم

 0 1 12 سوح معجم جس حرج تصدم لم مح ع

 ةقيفر عم رمعلاروص رخا

 ديم تصح اس مسس



 لبق ءىش ىا هنع فرعي نكي
 .. « ه5 صان » مليف دهاشب نأ

 مهبلغا نا دكؤملا نكلو
 رثاتي ملو , هتاباطخ عمسي مل
 « هتيبذاجب

 ملو , هتارارق عم لعفني ملو
 لالخ هعم وأ هدض رهاظتي

 .. همكح تاونس

 . مهلخاد ىاوه .. كلذ مغرو

 نا دعب دلو ءالؤه بلغا نإ
 نوليلق , رصانلادبع لامج تام
 ف اوشاع
 .. نيماع وا ًاماع هرصع

 تايصخش مهربتعن نحن ءالؤه
 اذهل , ةدياحم هبش
 بحلا نيب مهتاداهش لقنن
 ضفرلا نيبو  تانعللاو
 , ىبنك هب ناميإلا نيب . لوبقلاو
 .. ةيلهنلا ىتح هب رفكلاو

 ةروص مسرن ىك اذه لقنن
 . 45 صان

2) 



 ىلع تايبلسلا ضعب هلو ىجرلخلا وا ىملاعلا ىوتسملا ىلع ىباجعإ ريثت فقاوم هل .. هرا مل ىنكل هنع تارقو تعمس
 ىموقلا دملا تاذ ةيقيقحلا ةيرصملا ةيصخشلا لثمي ناك دقل .. تاباتكلاو ةنسلألا ضعب اهلوادتت ىتلا ىلخادلا ىوتسملا

 ءامتنالا ءىدابم نيبرصملا ف سرغو ءامتنالا ةمق لثمي ناكو . ةيقيرفالاو ةيبرعلاو ةيرصملا ةيصخشلا نيب عمجت ىتلا 2
 ىذلا مكلحلا وهو ةيبرعلا ةيموقلاو ىباجيالا دايحلاو زايحنالا مدع تالاجم لإ ةحضاو تامصب كرت دقو .. ةيموقلاو -

 . (رصاقلادبع كيبل ) : نيددرم رئاثلا جيلخلا ىلإ رداهلا طيحملا نم بوعشلا هءارو تعمتجا 5
 ناثبل للو رصم لل همساب بزح هتافو دعب هل حبصأ ىذلا ديحولا ىبرعلا ميعزلا وهو رصانلا دبع

 مالعإ ىئاصخأ دبعلا ديسلا ىلع

 ناك امهلثمو ٠ ىلالهلا ديز وباو حيسملا لثم ًامامت . انئابآ
 عراصي اديحو , بعش مومهو اديرق اردق لمحي

 زمر وه هلثمتاو هبحأ ىذلا رصان ٠ اهيلع رصتنيو . هشوب
 انلاع نع لحر ىذلا ةلودلا لجر ال ٠ سيرلا , وه , ةروطساو

 درفناو نيضراعملا عمق ىذلا , ىرشبلا : ء رصان » نينثا كانه نا عقاولا
 ميماتب ةماركلاو رامعتسالا دض لالقتسالا ققح ىذلا ؛ لطبلاو . ىارلاب
 لدعلا نم ًاريثكو ىملعلا ثحبلا ريوطتو عينصتلاب مدقتلاو , ةانقلا
 , ةيكارتشالا هنا روصتامو . ىلاعلا دسلاو ىعارزلا حالصإلاب ىعامتجالا
 مدعو ةبورعلا ةركف لوح ثلاثلا مقاعلا بوعشو برعلا فلا ىذلا وهو
 صقتنت ال الطب رصان نم لعج ىذلا وه ديرفلا بناجلا اذه , زايحنالا
 !؟ ىديجارتلا اطخلاب الإ لطبلا ةروص لمتكت لهو « هردق نم هؤاطخا

 وه ةوبنلاو ملحلا ةبترم ىلإ رصاف عافترا لإ ىسيئرلا ببسلا لعل
 ةيعبتلاو ةيمارحلا حاتفنا ىلع هينيع حتف ليج نحن . تاداسلا
 ىضاملاب قلعتن كلذ؛ , الاثم الو الما رضاحلا ىف دجن ملف , مالستسالاو



 طسو لصفلا لخدا امدنع

 قطانملا ءانبا نم ًاذيملت

 مهيلإ رظنا ةيبعشلا
 ول اذام ىف ركفاو ٠ قارغتساب
 ةيناجم رصانلادبع قبطي مل
 فوس تنك ديكاتلاب ٠ ميلعتلا
 ىف لافطالا ءالؤهو انأ نوكا
 انقاززا لوستن عراشلا

 راعش ىه ةيمآلا حبصتو
 ىطغي فوسو , ةلودلا
 . بعشلا دارفا عيمج مالظلا

 حور ثعاب رصانلا دبع نإ
 اهءايحإ داعا ىذلا وهو ةمآلا

 لا تناك نأ دعب ديدج نم

 ٠ سماد مالظو : قيمع تابس
 دحا وه ميلعتلا ناك اذإو

 هيفكيف رصانلا دبع تازاجنإ
 دحا ناك ميلعتلا نكل .. كلذ
 8. ةريفصلا هتازاجنإ

 هبهمج

 ةيكالهتسا
 نم دفتسن ملو ٠ اشاب نكي مل ىدج

 هركفل ضراعم ىنكل « ةروثلا نيناوق
 نم ىناعن نآلا نحنو .. هبولساو.
 عيطتسن ال انتا لاثم طسباو .. هئارآ
 راكفاو ٠ ماعلا عاطقلا نم صلختلا'
 ٠ لوقعلا ترمد ىتلا ةنيعللا ةيكارتشالا

 نم ةعومجم رماي اطباض نا ةركف
 ةلوبقم تسيل كرحتلاب ركاسعلا
 تسيلو . ةيروهمجلل ًاسيئر حبصتل
 نوكا نأ ىه ةديشرلا ةدايقلا
 نم ةعومجم نكفا وا اروتاتكيد
 رصمف .. دالبلا ةرادإ نم ىئاقدصا
 8. ةيكالهتسا ةيعمج تسيل

 © | بلاط قداص رمات

 كل



 , ىتلوفط تايركذ حضوا نم نأ ذإ ٠ بايغلاو
 ىمأ عم ىدرفمب هيف تنك ىذلا

 ]رس دو اعلا يحاك 0+

 , صانلادبع نامثج عييشت دهاشا نويزفيلتلا
 توصو .هشعن لوح ةمحازتملا ريهامجلاو

 نيح نيب هعطقي , نآلا ركذتا ال ةعيذملا وا عيذملا
 تبرتقا املكو , ٠ همحري هللا ٠ ىما توص رخآ و

 ىبا ةيؤر تعقوت نيمحازتملا هوجو نم اريماكلا

 ناعمب بايغلاو توملا اذه كلذ 00
 عمسأ , ىتايح رادم ىلع ةفلتخ»

 , رصانلادبع ةرتف اوشاع نم « رابكلا ثيداحا ٠

 | ىلع لب , رصعلا اذه ءاضقتال ةرسحلاب رعشا
 ةلحرم اهنا ساسحإ ىلخاد دكاتي ناك سكعلا
 عبان اهرارمتسا مدعو . دوعت نلو تضقنا
 ردقي ام سسؤت نأ ىلع اهتردق مدع نم ًاساسا
 رصع ىأ ىلع هدوجو ضرفو رارمتسالا ىلع
 هذه بحي مك- ًاعورشم تناك رخآ ىنعمب ٠ لات
 ٍبرضي مل -رصعلا اذه اوشاع نم ةمّثكلا
 كلذل , ىرصملا بعشلا لخاد لإ ةوقب هروذج
 ,هيحاص ليحر دعب هنع ضفناام ناعرس
 ىذلا رصانلادبع رصعل نينخلا اذه نظا الو
 وأ / ةلجسملا هبطخ عامس ىلع لابقإلا لف رهظي
 مليف ةدهاشم ىلع لابقإلا وا هروص راشتنا
 ىناعم نم ىنعم الإ هنظا ال . + 55 رصان »
 كسمتلاو ىضاملا ىلإ دادترالا لإ لثمتملا بايغلا
 ةينآلا ةظحللا ةءارق ىلع ةردق ةّيل بايغو . هب
 ل ةيركفلا تارايتلا .دوسي ىذلا طبختلاو
 8. ىرصملا عمتجملا

 شافقلا رصتنم
 ةصق بتاك

 ةيميلعتلا ةسايسلا الولو
 اهرقا ىتلا ميلعتلا ةيناجمو
 ثم ليجلا ناكام لحارلا ميعْزلا
 لحارم ىقرا ىلإ لصي نا
 هقوقح ىلع لصحيو  ميلعتلا

 برقالاو ةيبرعلا رئاودلا
 دهع ذنم ةيمالسإلاو
 ىتح رئاودلا هذه لإ اهرود معدت
 2 نآلا

 رونأ قراط
 بدلا الجم "كحاب

 قر صانلا دبع نع تارق
 لالخ زيلجنإلا:نم انررح .. بتكلا
 , ةيكلملا داسف نمو ؛ 11017 ةروثا

 ةانق ميمات رارق بحاص ناكو
 هتدهاش ىنطو لجر .. سيوسلا
 .. ٠5 رصان مليف لالخ نم طقف

 عاجشو ىوقو مزاح لجر



 حبصي نا ديري ناكو , شيجلاو
 ةدارإ بحاص ىرصملا بعشلا

 هعم ىَنَذخأ امدنع ىبا عم ةريغص
 اوقلغا دقو جلا ىرال
 188. مايا 7 ةدمل سرادملا

 لامج اي كمد ةراسخاي
 ىانلا لف نينحلاو , راجشالا لإ ةرضخلا
 لإ ئصانلا دبعو ؛ ءاتشلا ىف دربلاو , فيصلا لل رحلاو
 1:5 ريسفت ىلإ رمألا جاتحي له .. ىبلق بلق

 اهعمو ىما تنفع د
 فرعا نكا مل تالالدب القثم فقوملا ناكو .. ىتوخإ
 وهاه ١ :ًاخراص عيذملا توص ءاج .. اهداعبا

 نب راطم طبهي تاداسلا رونا دمحم سيئرلا
 ىلع ناكام نأ فرعاس تاونسب اهدعب .. ٠ نويروج
 عومد تلزن . ء رهقلا ٠ همسا ىتوخإو ىما هوجو
 عرصت ىهو ويدارلا تقلغاو . ةريزمغ ىما
 تناك ةظحللا هذه له .. , لامجاي كمد ةراسخلي ٠
 !؟ هنمز شعا مل لجرل قشع ةحتاف

 ىرعاشمب ًايفتكم تنك ةعماجلاب ىقاحتلا ىتح
 تناك ةعماجلا لاو .. رصان هاجت ٠ ةيصوصخلا ٠
 ىذلا رمالا .. ءارآلاو راكفالاو تارليتلا نم ٠ ةمحز »
 رصانلادبع ةسايس يف تارربم نع ثحبلا بجوتسا
 ًاقاش ثحبلا ناكو .. هبحأ انأ اذامل .. نيرخآلل رسفت

 كاع موي :و ريفس هيف ودعلل حبصأ نمز لا
 ديهشلا ةدناسمل ًائراط ًاعامتجا ىتيوكلا ةمالا سلجم

 ةسايس اهنإ اهتدجو : تخرص «رطاخ ناميلس »
 تاملكب خرصت تيوكلا تلعج ىتلا رصانلادبع

 اولوق .. نونجم شم ءانيس لطب , ةرهاقلا ةعماج
 8. ٠ نوخي شردقم هيلع



 هنإ .. هريغ دحاب رثاتا مل , ةنس 14 ىرمع
 . ةماركلاو ةزعلا

 رعشي ىذلا داقلا ميعزلل الاثم ناك دقل ..

 همكح مالعد سساف هلها مهربتعيو , هبعشب
 ردا مل كلذل , مهنع ةاناعملا عفر ساسا ىلع
 تاراعش ددرأ انأو الإ ىرفاظا ةموعن ذنم ىسفنب
 .. أمدو ًامحل ًايرصان تحيصا ىتح رصانلادبع

 نرقلاو نيرشعلا نرقلا لجر رصانلادبع للغيسو
 هلاوقاب ال هلاعفاو هتازاجنإب نيرشعلاو دحاولا
 كلذ ىلع دهشي فوسو . نورخآلا لعف املثم طقف
 سيوسلا ةانقو ىلاعلا دسلاو خيراتلا

 ىتلا ةيرحلاو , نآلا اهشيعن ىتلا ةيطارقميدلاو
 2. هنودقتنيو رصعلا اذه لإ هموصخ اهب معني

 رهع باوتلا دبع
 عياتص عوليد
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 دشأ نم ىتدلاو تناك ؛ ىترسأ ل

 اهكراشي . رصانلادبع مكحل نيديؤملا
 . ةلئاعلا دارفا نم ريبك ددع كلذ لإ
 ىتاءارق لالخ نمو كلذ دعب نكلا

 تفشتكا ةيعوضوملا ىتاليلحتو
 هذه ىف تارغثلا نم ريثكلا دوجو
 شيجلاب جزلا اهنمو .. ةرتفلا

 ةطبغأ نميلا برح لإ ىرصملا
 ةرتف امك . ريثكلا رصم تفلك
 قوقحل ةريطخ تاكاهتنا عوقوب همكح

 ةعامجل ةبسنلاب ةصاخ ناسنإلا
 . نيملسملا ناوخإلا

 عنص ذدارأ هنأ رصانلادبع ةلكشمو

 ىرخألا ةمظنالا رارغ ىلع ىلاثم ماظن
 تاباتكب كلذ ل ًارئاتم ناكو : ةمدقتملا
 هذه نآ الإ ' نينيلو ميكحلا قيفوت
 نلك ةريبك تامزا اهتطبحا ةبرجتلا
 ناك نإ و ٠ 191717 ةسكن اهرطخا
 . ًايركسع اهنع لاسي ال رصاثلا دبع

 بوك مكحي ًايسايس اهنع لاسي وهنأ
 8. ةيروهمجلل ًاسيئر

 سابجلا ليلخ دجمأ
 بعشلا سلجمب ثحاب



 نكت مل . رصانلادبع تام امدنع .. تاونس 4 ىرمع ناك

 تيكب ىنكل , ىسايسلا رابتخالاو كاردإلا ىلع ةردق ىدل
 ركذاو . رصانلادبع بحن نأ ىلع انيبرت دق انك دقف , ةدشب
 . رمعلا نم ةعباسلا لإ نحنو ؛ ةليوط ريباوط لل ريسن انك اننا
 رصان عئالط ..نان عئالط ..رون عئالط ) :فتهنو
 . ( .. راوثلا

 ةيضقبأ ىلبف اشك ىماسالا مادتها ناك تربك اندلع
 ىرقو تويب نا ركذا , هركذا امدنعو . ةينطولا ةدحولا
 ةلودلا ناكرا خسر هنا دقتعاو .. هدهع لف قرحت مل طابقالا
 .. مكحلا نع نيدلا لصفب نمؤي ناك هناو .. رصم ىلإ ةيندملا

 ةكباشتم ةقالع طابقالاب رصانلادبع ةقالع نأ ةئكشملا

 ريبك هاجتا كانه ناك حتفتلا لإ انيعو أدب امدنعو .. ةطلتخمو
 لك رصانلادبع ليمحت ىلإ ليمي ىطبقلا بابشلا ىدلا

 .. ةيصخشلا ضعبلا مئازه ةيلوئسم اهيف امب تايلوئسملا
 رودلا عجارت ةيلوئسم رصانلادبع لمحي ناك ضعبلاو
 نم /486 نأ يصانلادبع بنذ سيلو .. طابقالل ىضيسلا
 اهذختا ىقلا تاءارجإلاو . ًاطابقا اوناك نييعاطقإلا

 88 حضاو قرقلاو طابقالا ال نييعاطقإلا دض تناك رصانلا دبع

 ىماحملا ةلخن حودمم

 .هلوح نم ةزهجالاو تايصخشلا
 لل ةطلسلا مادختسا تءاسا ىقلاو
 تبذعو . هاوفالا تممكف , هرصع
 نومحي مهناب هومهواو ٠ ءايربالا



 تامارهألا '

 ىذلا ليجلا نم اشنت مل ٠
 دقف . هنمز لف شاع ([([؟

 ميعزلا ةملك ىلع تدلو |
 همامتهاو
 نإ .. تايباجيإلاب
 بولق لف رصانلا دبع

 قلو. هنمز اوشاع نيذلا |
 ىدحإو برعلا بولق |

 ىف ةيساسالا زئاكرلا
 انتررح ىتلا ةروثلا مايق أ

 ةيكلملاوزيلجنإلا نم ١(
 اذه ىسنن نل .. ةدسافلا
 ىسنن لهف .. لجرلا
 تامارهالا
 0.5 لوهلاوباو

 رصانلادبعب ىتقالع

 ىدينه دمحم

 لثمم

 لك ىه هذه تسيل

 ةربعم ةروصلا هذه .. تاداهشل

 طقف دحاو موي ىف هانعمج امع-

 انيدل نا كلذ , 15 رصان نع

 ديكاتلابو .. اهريغ تارشع اهلثم
 '' ..ىرخا فولا كانه

 , مخزلا اذه سيل انه مهملا

 ربعت تاداهشلا هذه نأ وه مهملا

 عم لماعتي .. ليج هاجتا نع
 .. ةماعزكو .. ةميقك رصانلا دبع

 .. نطولا خيرات نم ءزجكو
 هنكلو... شيواردلا بح هبحي ال
 .. نيناجملا موجه همجاهي ال
 ايعوضوم ميقي نا لواحيو
 اذه لثمب ملحي نيحو . ثدحام
 ىقني نا ىسانتي ال , ناك ىذلا
 تناك ىتلا تايبلسلا نم هملح

 8. لحارلا ميعزلا ةروص زهت


