
ًاريبكً ادئاق هتلعج هتاعادبإو هبهاومو همادقإ

يكز سابع 

 هتفاقثب لصيل نيطسلف دودح زواجت زراب ينطو دئاق شبح رخص
 يف قالمعلا لجرلا اذه ىلع تفرعت ،يبرعلا ملاعلا ىلإ هبهاومو هتاعادبإو
 ةقفرب رضح نأ ناكو ،ةيلامشلا ةنوشلا ةقطنم يف 1967 ماع زومت
 ىلإ هترايس اوذخأيل هوخالا ضعب لسرا نأ ينم بلطو سنوي ينسح
 كلت يف انكو ،ةحلسألاب ةئيلم اهاندجوف كلذ متو ،اهيف ام اوغرفيو ناكم
 ةدعاق انمقأو ،رخص نم ةيده لوأ تناكو ...يرس عضو يف ةلحرملا
 ،رزودلبلاب هفصنو ناودع لامك نع ثدحتن انك .ةقطنملا كلت يف "154"
 اهب زاتما يتلا ةوقلاو ةقثلاو ناميإلاو ةدارإلا سفن كلتمي رخصب اذإو
 سردي وهف ،بهاوملا ددعتم هنأ تدجوف ،هلخاد يف ام قمعتأ تأدب .ناودع
 هنأكو نونفلا عم لثامتيو ،مولعلاو بدالا يف رحبيو رعشلا مظنيو ةسدنهلا
.نيماسرلا مهأ دحا
 لابشا نم تعنص ةيؤر بحاص وهو هتيصخش يف ًالماكتم رخص ناك
 اذه دنفو ، "هيا يج.يبرا" فئاذق ةامر اونوكي نال ،نيطسلف تارهزو
.نوتومي رابكلاو نوسني راغصلا نأب ريئام ادلوغ هتلاق ام ليجلا
 داكت هعم فلتخت امدنعو ،ةيسايسلا هفقاوم حرطي وهوً ابلص رخص ناك
 دوعت ام ناعرس نانحلاو ئفدلاب ئيلملا هبلقب نكلو ،ةيناث يقتلن نل لوقت
 ةفاك يدؤت ،ةيح هيلخ لكشي ام ناعرس هيلا بهذي ناكم ناك يف ...هيلا
.ةيلوؤسملا لمحتي ايميظنت ةبترم ىلعالا صخشلا نا دقتعي ناكو فئاظولا
ً اقداص ناك ،ةروانملاو قافنلا فرعي الً انونح ناكو ،دقحلا فرعي ال ناك
 ميلقا دوقي نال هتنكم ،هبهاوم ددعتو هتءافكو هتأرجو ،هيتاذلا هتريسم يف
.يروثلا دملا ةلحرم يف 1973 ماع نانبل يف حتف



 ميلقا دوقي نال هتنكم ،هبهاوم ددعتو هتءافكو هتأرجو ،هيتاذلا هتريسم يف
.يروثلا دملا ةلحرم يف 1973 ماع نانبل يف حتف
 يف وه لب ،دعب نع هتامهم ةرادا فرعي ال ،ةعاجشب مامالا ىلا ريسي ناك
 حئاوللا بحاص هنأ هنع فرع .يماتخلا نايبلا غيصيو ةركفلا أدبي .ةمدقملا
 امدنع .يساسالا لاضنلا لصافم نم لصفم لك قمعب سردي ،نيناوقلاو
 تلق ام اذا غلابأ الو ...ةميق عقوملل ىطعا ،يروثلا سلجملا رس هناما ىلوت
.هتيلاثمو هتيقادصمل لجرب ةروث هنا
 انم بلاطو ،ثراوكلا ىلا يدؤيس ،ضفرلا يف ةغلابملا نا دقتعي ناك
 ىلع ةمحرلا ةصاصر قالطا نوكيس انتافالخ ربعو مداقلا نال ،ءودهلا
 ينعي ناكو ،ةينيطسلف ةءارق ولسوا ةيقافتا أرقن نا حرتقا اذل ...عيمجلا
 انيلحتو ءادالا انسحأ ام اذا ،هيف نحن املً اذاقنإ نوكت دق اهنا كلذب
.هيلاعلا ةيلوؤسملاب
 عم تالاصتا هيدل ، اهنيوالت فلتخمب ةينيطسلفلا ىوقلا ىلا برقالا ناك
 ام لصولا ةقلح ناك ،نوجسلا يف هيرحلا ىرسا عمو ...جراخلاو لخادلا
 يف نكسو ،ءايفوالا لكلً ابذاجً اسيطنغم ناك ،ىوقلا هذهو حتف نيب
...مهنادجوو مهلوقع
 نا رعش امدنعو ،ةايح اهنا اهيف ىأرو ةينطولا ةدحولل ةقئاف ةيمها ىطعا
 ةماقاب يمسر فيلكت نودو رداب يسايسلا باطخلا ةدحولً ابايغ كانه
 لوقعلا نم ةريخلا ةريخ مضت تناكو ،ءاعبرالا ةودنب تفرع ةيعوبسا ةودن
 مهست ةودنلا هذه نا دقتعاو .ةحلملا اياضقلا ةشقانمل نيينهملاو نيركفملاو
 ....ةيعون ةفاضاو عفد ةوقو ةرورض لثمي ناك .يعامجلا يعولا ديحوت يف
.اننادجوو انلقع يف نكسي هنكلوً ادسج رخص لحر
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