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مااًذاًو،يطاليةإثراالم!ماعوليقيأ*راالمعالحزعاركأت!افاذ!.لوالذ!اؤ

اديئوالىيقفوناي!توبملإءبونحمحوحنرللثءخدءكر-الاهدافاصإفت

.نهويتج

بلادذاصسجونقد.الا!برإيزوخيرألاص!إكززفيهمانيسبيئاوالزهذهصت

با،د!مطدصكأجاهدينيعملوتولكخهم،بينناالاقامةتطيعونوقد،فعا:

يرهصنلمونالنا،رمنوح:نجر،بدنجناألاقامةأكمصخمطاليتهبمولنها-بهمنحأمطصمنوأءكام

هذال!نو،دائمابهايد-ءونلا3لاكاوءأخهخهمفيمتساهلونألانجليناًن

اسدومن،لقوورثمووطخيمتع!:االعالماماكثرصمتفالابخل"كأيمفاححرنحطا
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-:ت!اذأثيخمااًلإردتريروبر:"ال!رألأورةاى.ا-بعنيبىنالحمممينوكان
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فدتر5فةليتأقالعرص*ومةخ!دليةوةيفةفيوء-.ت،يطابالبرأ.لم؟!لىفي

.ات.أوررا!خمطةةكبأ"اًءمامركزوكان.ادارقي

%،ا!لألوالممحة4اذأضء"اتوألقبار!!والبدوخالتعامارفينجاحهانولابد

فيء(:،،كأ!زور،ا-ن1،سصسوساز،روارقيبادءحلىكتحأزقد-س:واتءتصر

ء!إدةأنقؤا?حلىصخمةلى:ولى.سثالاهـدءطنىهـفيألىينتقلان0163خرينف

قيإ-!!بيني-رثانتأيأواتأخزاثزالم!رص-!/الياديةقبازحىبينا)*زو

أحسثومةأا-باسظإقكاز-اليو،الىهـرد!ة!تيةبردوو":إتا!دنلارامنيةبدو

ا،ءخدا!أتءتأإشدنأبإية،ورسهاعافتة!دنتجهةممت43لايرنيةيصاأالر

أبن5ءتا،ءبمررذالا-:!بماحبمأتزخملؤسيماذت!*ا-رجحسةومن"ا.رارجية

.عماناسإجا?وانعرض!وبصوقبالى.السعود

اتلىأفثتابتفيأصوقا.سحصوحس!!قيءبنيطاينجأ*سالمعتحسددارفيوززعأط

سحاسحابتاغ!م!الق:اؤلسأبنهاجمنر-أرصىعينامها؟و؟وةلتجنيدتسث-ياذحةءين

أبادية.اأصقكلخانخووانخض

شان،إريخانباش،صنح!ر؟ىأريقهيسحثنلموتررلميثاقيجفوبكل*"تثنوئم

السعوديةحإ-دو-داتا-+*"المنصؤأفيتقطنوفياليههاتو-!أسحااتا-خويطاشباثا!

يمصا-"وتأ!و-اثاأفيوسا!دمحسلإءانانر،عدأءورهـةاطسثومةالىسنسلركاذت

صت:فياالأردنأح!وكحةت!علىفاد6اأشراموودض-أحمعودييناالبدوقبلمن

،فتهدوهماكأحسإدلاوسمنظإبلةلي*زوالا-تقاوروا16فا،الممامواسشلمعادةاجاس

وظاة--بم.دتهمطاروذجةي!ااًلبردنالإرقشسدحدوتو-ةلاصقغم

فيبخاولوم.البدوية1،لإبرس؟دير،س5و-ددالباديةالىبمأمىبسحء-

،إوإسحأأليابص!البوألى-!!.إلرسص!يذىار6-:؟4لي-خعماىانا،!رباثقي

يحسونأئيأا*شدايا4إيقدما"إلوبأ:جعةالعشيرةش!طحبيتفيير!زلىفحسإن

أطبمإر!ح!.ءط!!بر-!اوروروداوولمكلثسرزارأوخوةصنر4سيارفيجولبها

3ءسي*،

اضجاهـورم"ليشذ"!قوا-لىش%دونإهـد!ءا:كىإلمف?دا-رر!الي؟ءتفياإممصإءثاترص،بوهـذ

؟..ءا!أأممدء.!1لدمحد،الأررسأدي!(بة:ماذ،(-ء..رر(،ق

سهرث!!هـ!عر.!و!!.ءكل!!..*مكا..هـ"!تهـ..

نوا،-بهلمسمااءدصإ؟أ"اد-اليفوأزنم،أثذاعرر!إ،جاوأسسعوديذاأصق:إ؟،!ار

واء،اأت.وادم5سأحدليبمصتوتوأهـ.إلىااف3.أديور:؟ادزوأتر3أسصش

ابة-ا!%في،ا11،زوا،"ص"-وباط!اية1،اديإإ*وقفيؤ*ةحد"م،-6اأطعومات

ثأور!صالإأ:يخأ،امإاة:.لىواذابرا،-3رهص-"دثولساتإ+ص:حدادء(ى411ى!لي!زوقش

-ضد.ةفي!!تلي*جضءلىأ

0.ا؟*ثو91:ت11ا!قىا3آرذإ"،:ا:*ءتطكأ!(!:الي"ثي%-لأونبوو--نمت

اذ"!تا!-أ-كأ،هـ*،مت2أ..ءتاز.!وأإءإ-1ءنةاهـ+إح*،ر-أثا!في"عرانجثلي"ت

أرمالاإء.تت"ءت!رئاذأس-:.3وأءبرا(فرإ-*قيسفز.تفهضجمةأرأت-،ا*تألى-،!

11اكعرإ.ي11إمء

لا:دويرقىوقصإإانإذ"ا،!ا!وراذاءفيرااألأأثف!لي"أضزطواهـن،"ت؟شير-دةننو

%ءأضذ-ى:ا-رودأب!لمدالىءوراجد!مفيكازو.--فيدانبالى*ورنرلاكمليدوفيانه

اط!ء.كل..أ!،صء!1أ!!ا!ردحركلحملار-3رر.أعق!-ااء..ثإشحصاافإا-ما
تم-رهـ!ي.-حس..حس.ى.ط!.-بة،

أتليريدوا%*"*-ودوأباتأ،!)؟ش1از،نليكلكقدشأهىاياا1.طأ-وليطإاأءنو

!ا!آإ"هـ.ولونرء-امإ"ا:تو!ذ-كأ-ا-.لمإ-!أ"كاالفيكل-او؟حمي؟-لجبكأيى"*م

ث:-صرءأو!أتارةف!.خكل!ير!أ!1إليأصمليءبرد:ت3!كل!-شا!الإصبه!يركأابوءو-د

لثدب!ودانزء"تورتذأور!رن.أو--:تو)1(اا-:،ةإثابوا)خ.أحندليءأسلد

الساكلياحدهـباأوررأ!و!يكأعوإ-وإشابريحا:أص!لي!زود*!إيإالأ!دنا!-هـق

نمبأد)أ،،رليورضط4صأ--كؤعلىأحةالي!أأبرا-!ازرثاباأطا!صسحادخا.تؤاسط!ءلم!

.1طاالؤ:أشبؤيةلار!اتاأط:حقجباق

،ا)صعودلي.ادية!خكلهـ5"تء:لىيةل6ا.صصلماثيجهوبخ!%!را!قأطوأو

الىليث!و-ات.اقإ*رافي*ش4-!سا؟لى.-حانخاقأنربدوستاتاثناأء"اأ.كأكااانم

إسطاوور"ت"ؤارفيلي،1إ:-قاا:،سه.!؟:"إقىمنةربرأ!أبماساءأ،إللارد!

.تؤورراءأجرى

"ارذوالإ-ر:عبازاهـذ"ض:ددس*وسث،مأ-.كأاتوإتا-ويماإمتراو!ةوررأ-كأ

-؟وذت.حمرلىيفي!ضرءأور/إ*-دمادربع!تهـا-شا!لأءرلي،يط،سظم.!،ا)بليال!2

إجادية.أ

!...00.2حما11.0،111".ء2..طأطكل.!أ"دةا.:*.ستةة.
و؟وء!ا-:-ردو--رر:سح!!!.اص-وليءكب.!رهـ-محدث

افاسأ.!-،حسنر:تأصاتاالب!ولياضكأاغوؤامهـقالمإ*تاحسكأه!ا!م!إ-!أإرززوا

.ا.،:،!لي،داسفيو%،أرررهأوهحإ-إ-و:ابر:!!

إ-:-ثنم-!مىء؟ؤس-ء-رةورلمتإءإ-7-راإرأتأفيحؤق.!!-اه!بوز:إهى

افىا؟وأل!االإقيرإاانبرأ!.!ولي(ر4إأص!-4!هم-أهـ*لكل-ص!.ضولءآانجةقيوإتد!لازهـإا

دونكأولياإر-حعإسخحااء،!وأقى!يموير-5كسزرأ،*-اهـءأءاإسإتانلإأطاواليدؤعون

.اعإ؟اليعخكدواتا

في-اذول.."01ءةبة.رء-.ءل0001ا!/ا!ص10،11
.س-و"م(..-م!لماروء.رتر+،ر-م،ىلي،:،!،بىلىوبوص

ليالي:ذ!أوفي،اثفذلأا؟اقذتدأنمي!اطعاميممنلي!اسحصارر!!ةة!صحاشراليدو

عالى3وليور:ووذألدقجهقير*!يونا-حاؤاثإزواو.أصعءهبح)ذذاءجا؟موراريمحسم

روكأمذءأكا!!أشةهـأىأوليودءر!-و.!،أليإء.روإو)اء!!ا!باذ:*!!تالقنتتذأر

.تجوو-اسمءإحس-إر"هـء!-دا.-ا.-+األىينهاموبفهـودردفحص"ليإ.تثمكلذأكلن

ودابد.خبا!ليايئ-رإصاأعقأ،:!نياءتكأد-يئ!ليور!.يرور!ون"ردأوشلىط

اهـذد.!لي-نحؤذا!اكلر30طصتلأ!(و.!البلىبم"ودليثأ-%دسح؟أاحسجىارضينهؤ،!

إ":اوصت.حس؟"س!:و*و-،"احتبر،اقيزإريبمالمقححبم!وبجباص)1(

.ا،ص!حصرلمثإبوا)أقباليروءإءياضلقا



إلاء،لأنيختفرويومدا.،!صازواالبدوأ،ناعوهأءأ،(ءرز"جم!ايرظنفرج؟مطوو

.(أأنملا-ينا)1م!-و؟،الىيه!:ءأواإء،6بهاالقيامءتخكفوتويمتيةا!يدوا

هرأطراادذأورنجالرأه!!ءلىمصو*تليلميماإضحةالبريةأصوراألاصبرأت

الأممطاسممة::ابتقد.ي؟ت،بريطانجاصصمإصمذإن.بالمصائجأصإرذأولكن

سإت":لفقااهذ.!ول:.؟!!لكأرعخاانر،أدءأمح!لمىا،؟

!م..ص.و-م".!و"ر-ممه!ر

نضكةبداتممالصرءاناًذ،نازردبمرىذأتا،:طقةدذدفي-كودز!!صانت

أصمولءإىاططواصتد.وكركوأ!-جمفابينالانابببخطءدالعراقولبىش

ال!زوذوكا:ت،القباثلر-الضتوامصدحاد.ث9صمنجكلدأقدونإك"حراء3

وسعودية.دجيةارقياثلبين3291تموزفيوقعتصمدالاردنفيةإ!إ-ير

!-في!سأقا!دأغدشأ،بىصمالرطفيراؤوقيئدأقا3اكلساءلىاغد2391فيث

.إلمعاشرعلىأحياطاسذيابياثال!وإوأي!ط!!تؤحل9391أشإاث

%دكل4أ-رذ!رحا*لي:ورذبملموببدأأ!هةا)تراالعا،مةربأ.4اءإ-توءحدما

ألىلوءاسآء"ابءلى?لالاولىأ،ر-اةفيفي.إلأطالحبطبيعة:حةيطاأ؟را!!ول،صم

وء:دسا،ظينشلسصفيأصسصكرثاناتذيالبديدالبوريالؤلميانرغمإالير*دفي

قامتأ!هـمركاًديوثعبإون-بلألى9163عامأراًلثومنذمنرت-لمات

فيوقتإص،الإردنءنرحيل!متمجىاكوأرممذاومةألعربصم8ءىاطتؤو

بة-لموبأ،لىمسايعماسكاتإذيأ(صثاد!أ)ييزالإفيإااهـابطاط!ادماتت،ث

زفمبم:!بريطانيهـإخإولهمه:ةباايجابيةأيمشكانتديخدأتاديةأالمر"إ"أسا

امازقيشدد"بر*الى*،رالاتاوا!رفي!ذ*:اسا!ادئأييكأىانألاردنج!ثيررلىبخ

فىا-دتنؤفيث-زروإه-ار-الإردإغلعمأات-هصرا!الإس*ارضض.ادا
..خا-*.........!هـ.

.ارر\د621

يطازياليرففسنختا؟""مكالمجم!خليشعدنألارانءبدأطهالاسير!هـ،تو

.إثلىةااوقاتفباعمعءصبائهمصنيتخلونلاالعربأناأش!ثروصراهـآشدهـأ

بل،-حانةءوؤكتيك!تلمإ"نجومذااللدءبدالاهـبرمو!فانفئرعتراتب-ش

وأنأصمربمنظااؤرةمصتخرجأيابريطاأنماجاشاءصقادايعتقد!،اقأتا

مص"نالا!متمصإدإشتطيعونلعلهمجار:ثاالىأ!وقوثا"ح!3تقضصميابامصر-قىصصملى

.لأصم*قائه!افائهمووا-،ا.*صكعمنر:،ات

اوروبا.ميداتتتعدورألمنأخربانزجابريطاافقالتخدمات!دنالإر"هـكأش

ذا،الشرقالىفجأةا.خربنؤلىفمصشيح!سومةوقياما:يجاهـفرشساح-تو

لمجا:!"إستعدونالانجلمصوبردء.ول:حانضوريراالىالألمانا؟ثمصأ:ت-إاش

ال!نجا!ز2جاولالراقفيألموءافيأالانقالأبحد،ت4191وفي.الإكأا.إ-ما

ل!-يالمعاححدذكازس!حايأأن!وأتءنتريدأ:+-هـهافييةءس!رقوا:ت1اق!ا-،

المحاوأ!ةصذ"مقاومةألىءولاءزإصطرطالوءا:جمينا،نقلابة،دد.خ!-ق

علىيطانيةاؤبرو!ةالح!صصمتث.بغدأدمنقريص!إرحةالحصواءدةا3!ثو!؟ت

الىأطهلمةقائدفطلب،اقأ"راأحمإىموأحصمإرالفصىمستعجلة-كملذ3:كأ

اصمطصببملموبأص!-،تو.أ-اسياسضإبطا))بصصنمهأحما"اليرا؟ق(!جدوأ:

انعربىقي.اب!لجث!فبعا؟تا(لمد!إكيماءكأم!"

(+4)الرابعةالمحطذاًأعر-فيإلمحنهودجهغء"نادمصالمتحدتونء--دتو

زردز!التيبريطاذجاصمديقتناأن.واخوافيأبنائصميا:-الأمص.:*كا؟6وحماا!

قاعدةا!العودةفيالعراقعرنتا!علىالو!يتعاون،تريدأدوا،إلىأ-أشبىإ

ميبمعلوافهاكبلقاز"ند"نالمصاصس"حالص11اتحاعدةاتدث،افيثر?كمدلا*
......!.ويي!

ز-نحقالتيوهيوامص*حبالمالامدتناأمابريطاأن.أمصذالماوء--ءحرةاشاث

عنيتصملموأاقالإشاوسىبالعرأبصمذك!سالوفصة!ديقتناديث.بمت:،ع!!

((-؟6.-ذ،ءأإس

لإسرزء،رة،اشك!س!ابدكلو!أتوثعند2ليجلوبان-كأس9-كلر*كأر/!هـر؟

"ابلادا"تمجموعا

السنواتبموعاتمنمحدودعددالادارةلدى

لج!:كماتباع"دابالا"منالاولىالأربم

مجللىةمجلدةغير

.لل05.لل45الاولىالسنةءموءة

203لثانيةها

الثالثة25ص03

""03صص52بع!ا)را-

-ئلصصى

م؟.واباح3ابص--ح!مجتبعوذ"3اخهواعمنوأدمصلاءفتحرو"ر،البدوعطف

رطمافيأبراا"*سهددوو،لبفيء،تفي!بواان-التشجتهغحمب!!!عاى-جيحلوب

ا.خسارةبملموبوءوكأر،البدوبمحودفشث!صا،اقألروكليمزثةيثرفي

؟%لوسقي"يةإصإأ-؟هـرل!ا0بمممالاصمءحاأءنمةمصم

فان.عهقي"و!وسجةازمصازصةدلاثاتأ"فذحاد،ث-لتانمترةازلمكوقي

ي!ودثصاالاردنقكثرد-روؤوةليايميةءس!رؤوقأثأتؤدت1ححاليطانص!لير

اكاكن.واؤقيلأفااقالر!كلووذإةأدذءأ-مصنيمااأ،مر1ساقو.يطفيتبرطضبا

مقاتنةوارفض5(درأءاإلأءراءلىدوا"،رجاءأكأ!وضادححأاؤر!تاكبيرةسررأ

5"ادغلم،-خهـ،أؤ-سإزرؤاءافيالةوةريمفى5الىفمصاوءادوأقاًلعرفيأ-واخهم

ضءدأواناالهرفيالمقد.ش)ةوأؤرؤكأالمصوةاداؤربمهمنطفيالآءردىوخت!سو

لى.اعونربيةءرؤوةيةا

أفىصمألى11العربصمرأبلين"أدراؤرمصداالذتيأ-لجبامعرفةيودمصائلالعا

همهءلىأمهرداالى"صةيطا1أبرأا-دودؤوة))أدوباؤر.اًخوانهم41لمقاقدما

جاوبيةودمإالتيائقوةادأؤراتو،وجداصمواوانصب!ألاوامر

إقانيدفييع!،وناونايزماألذينالصحراويةالقبائا!ابناءالبدوحندابرحت

ولايهمكمالامصبفصلشوالوطنيةأقوميةاعنشب؟أيعرؤونولاءقةأتأأحاحلجةا

ؤوةاؤراداما.بعدؤي!سإننرحهاا-رىولاسباب،اكخصتيال!!سبالا

والنقا؟"؟مالتعلمنشد"ةاصواثاالذينبيةالرالقرلىوالمدنأبنا،ستةهمأحدودا

لامها.وآبيةالعرأ"ص!مأمال--ماحدألى-يعونأمص1الذيىنكاو

أإاء!اهذاؤسأل"،القدسطفيلىونوالاجدكرلمقابدةجلوبواصبدءصم

:ؤاز*جاوت4ؤاجالي.العراقصصركةفيأثألاشترصست!ذابيالعرأحت!اكان

.ألمسانأفيلمقابرلمةمستعدبيأعراالجيمضط)ن

يطاريةالبرلىلةأأصاجمعةفي-لموبتيادةكلتبجةأحر-االقو؟-صارتوهثذأ

اليإشملةءظجمة-لىوراتة؟ءهـةا)صألظو؟3خذوؤدمت.جمنفلسطمنحفتزإيأ

حلإرزالما؟!رصصواءش.يةرالدحرالعراقدرورعلىوصمضتبر*دأداحتلت

القاضلىانكتابى4فيجدوبوؤال.4الاء:دالمذميرص:4إ*ساشفيا.صمدما؟ت*بتللم

أعربيةاالد-ةو-ودلول!4باأبعد؟يماصمرحوإسونالانجنرالنريطافيالعام

.فيدأدف:!!انأ-فةانزأ-ماةأ-ح!\اءحت،.ا

أن!ء!يمةأ!هإجاتافيبىيأ!عرأابصلجثركأصشالعراقحصملةسنالإرح!اءبعدو



أكيأإ،!افيابا،سعأهـصلمحةليءاذ:"إبراادةالقسصىأءنرو.ليا.صور"!ص،جا*?عأا

خحصومةاامراوأن-إوبأ!تا5إحصوهـ0افئإعة"ن!اشيشيقوأعطعهدقدصعصا

اإتاإضصابال!ومايأيدكاهـءبهريما،المتاؤ.ءسإلصر:معدوالىا(أ:لىت!درذحةلإاًأنجر

دشهد.ا-ف*أنريحاذ:"أبرا4ط21اصقدومتمهجدآسوهـلياس!!اتبرنحرحمةا!تأأ

جاللي"!:اي!ز-عصالجاوبإلىء،لىنمايى؟.ىاعصتهباعصاصاناليلىيمريم!رالى

.د-حاحصصعطمشههطدنعحفي--هـبةأصصااشاأقي!أ

حانبىلى،4ءرييح!و!ذخدمةيكجىكدعبفير:محصسي!-تكلاج!نوبأن

.ال!عمحخضبارات-هـعصصةةاداتفيونجشاهـ-بريطارعاحعصصومةتعاسعماعط:فذ

؟عطظطوأ!ص"ن.أ*صعإ..هـتدخقيإوأ!ر-أ4كل!عإيمانا-ا!بما:جمعةوحجخد

؟.وأحدإصتي21-تجكلجد71اوضحدلياتميكللانامرفيل!ي

،أحرباأب:و!ابداءأإيأإ"أ؟.-اوا!لم،!أ!إءةإبريثلااأقيا*قاودت*عط

إل!مير-ر-عص،ؤوازصعددإزيادي!ررعطاتاإ"ءبدألى*عحيرعلىفاقرحعط

اداةرصتوداجحعخعمكلونوعحان!ليعحإءدراوأتبر:ءداأبدكلاعانعرسوأعلاقترليا

نداخثمة!معصور:اىاأعط.وعحاأليدوال!زهـبم!يماذحمعطأعحةامل!الثخازصطانبىت،البدث

يا.سمورفيآ-روالعراقفيصلجشآءع!المقابلألحلعطاءاعد،قهـ-د:االألماناهابرمأذا

فيبمناسعصعأبخمايةدفيالإرابيأصعشاأبلجش!!؟امأجيأعرالجيشاتاصعطرفاذأ

زر.مههـاعص،ار-+!أوطيحط-روأذكلدوجنها-ينمةومناو"نجصمورعصحراء

،"سلجنهاءالىالعربيالج!سشنخرنع،اككلأء:نأالىروكلاطتقدموءندها

وراءأكأث.شاتفي2ححترحتواأ!بيةاا)!حراءالم!!أرئعيةقوةوتحركت

.ألالما،تخطعصط

ع!الورصد

ء.ء-أص!.نزاا

!اصندالتتزبث

تع!ثثك!يهبر+-.برل!بهز!سر!-م!م

لجزلطمزقيع!جمرفيصر!نلصاهـلىكماجمه.

هـرلما!ري،،هـعرلصاسلئلفنهيصقك!2ضها.

كمضلبنحزيرعصرمصهـ!ا!+!إلياس"

.ثالظصىههـهـا!لىسى5-

قىلوزبغ:!ش

لتنرو6لتؤرجوالطباعةتجارفيالمكنبا

اقدس-بيالعويمزالةو!لاكةب:دنالارن!بليعلل

4-63

ا،حار!فياد1،اهـش!ميماذفسها!!رلي-ياجضلميثر!أءد،هـباأوأحدفاءأأخ!ءسدكلا،

:ا-هخاأ"عاأ!-.و.إززإيةادذهامرأهـا!إوإصصدأذاسةاهرااطعهـبرإوحطوصاأ

زررالزخعأ!وصجاتاحع%بريراكو1ا،ءا!ة!ساءداعطمنالأعصعما"لؤ-عمان-

ذعمعنمنزررالضالأأمع:دمءالموأص":عطوءأرق،العرليةد6أ-\ااصإرطهعا
هـحا.-.

إ،حت!إكأأائصرورفيأمماذ".د:ا-زرهـصأطجويدأ-وأءصاازأبإبو!أ-ا؟ثإ

ذهـناوروباإصعأصعرلي-يااص؟-تووسعا،هصعس!،وأذا1ثاأعفيحص!اعهيهبةه!ات

.:عص!ات.،!اد!ؤتهـتاند-!.،إنرلمهإيئبريعصاوواعط-إ"خاتاتإ-ت-هـورفيا

9أصعرعطأد6يافيبيةأحرااعطالحوأ5وباتاوتييخبةروالإواإ-أ!تهههـاأ

أ؟نمامةاتأ،عس!ا-قيلى؟3وكازرأسرر-أالحلنقالااسءت"":6ش!إ5
هـ!..ءب....-عرعسصى-

أ-!ثاو!انث.وال!راقوايرانأع!تشلم!في:ا؟،وس!أإشرقاانبالى-"ثفي

أ-وأ-،!أعاىأب-وا،ويرهـاءالعهفيولأ:طراازاليلجبماسةصرعاىيقوموناطخود

فمات3-.إ،ا!غاأفاده.د!..5د3ألمزاارر.لةالعس!11..أصكطاأنسه-"

صهـ.!عطهـر!*.سسرعطر!ر..!

.رزغدالأ

هط،ن-،1أ.صخيا؟لى"علىبريطارجاوواؤقعطالثاذقيأصحا،عةاأسعربأرءبعط

بريطا-!كا2ت"در؟391ءامو!:ذ.ووأوئهئه3بىاعاىأصهملا،ةآذأ،كأدن1

نمأسيةوزكا-حأوهـهاحصحنربدورأخةألثاالمر-لمةهذ؟قييقوماقأصعلواحط

.ؤء"ر6اقينميذفىخعامأياارال!دو

وعحإن"ذ2:إخبةثاشةوخعودء-حصإخرمشأل!هـبعكبخم!!اجد-8%رتأسقد

فعراإعتونعر8أصع؟ذابؤعادذمونيؤويطانيينالىبرالصعحمبا+!صن4أعوازوبملموعط

ءإذكأإ-باوأحرلي-ياالجيش!انيةوربزإ:ا.ا؟خاليإعنلي:حمبلااتاو!ب.از"تجقدر

فزعحشكىعطوابدأدأ!.كااعح،ازكأ-الاهـدزجعةاخعصوعصةانيةءينءنداور!ليدذز

ا،،ا!جيز.:ا"ثارتأقيم-زوحةءنسولءافزحر.حةثام!راط!!ومةصيماتنموالإبخ!"كأ

أوتوالمص!عحورقى..أكألىال.فالملإكصهعط11اًص،أءنخد.!ل!:خ5رء،8%.ا

س.!.!.!ر!رم..!ر.-!!-.

ير-1:ونص.66ارسقونلىتأجةأعااإرإ.ب!ا*شمص!!وعصنهاو!ةلي:!عرعم3وانجذير.

اداو4اخدهص.تأ!ءأرد!فاما،حةفي1ا.عطإهـ-أأاكلرءهـكأإ..را55تإ?أ

صهـهـ..!ا..!

.قإ،تاأفى،ل!ا

ب!ضس!قواصصراذآ-حزجزءءاىالإ-ر"!خىأ!.!ت!دإ-ط-ت،!ب!صهاءصعط

الىشةأ،حرعط--إحعهـبر-يإاجسعيرث؟!عط،.-"اب!!حص-موناأو-يماأ/إ-!صع"يرهـ،تالإ:صع-اط

بدأعطإبابيأ(كر8:!ابصودراعطا-ح،رعصع4حأ:ذأح!حهااس،!و.ا"-ودابمإلأ-

:!را!م-16؟38أشابزءضهـص،!5.ص!-،ااإبكأكل:ت-تفيخىوذإصتأء.تكأ-نحها

اب؟عنرؤ-صعرادا.!ا*""ايامؤكأزار6.الياشء::-هـكلتإ:!!نإاشيومفيل!االعصدص"!اصع

يأتأزر:ارا4*كا"يمزهـ-"اؤ*يقص!!ا-ءيأ؟بودأ!وتإقي-ا!ى*لىدطريهتء!!

ص.نا،-إفةزصحأشباصإوعطخفا-رأ%ذعب.!ف*اجخررءوزطاوسأكأ:.ن

منترقييتت1شخاهـأ.*ت.فؤ+%ساعذ18فياءإحص.يررء"هـاليرزدا!-ف1*هـدتأعا

ؤ،م8491فياكلا.بالعرا،،حرارحمم91؟أفيالأء-إ-ايماناكللى.برصرزرو

باو!د9تجقدولمحاتالعرلي-ي8:،!ا.فىاققاعط111اءإتياص--يأ90.دأ/ص،

يم!*اأنخدس!اأ-:،ا؟لهطقدوشثانوازي:ايىاهـذفحمعمداصص:ا!فيإنحعسا-سع!ا

لاقي!،..اياأنفدصرئاألر.المناكأ"؟أ،ن00أاءاألالاا..نر6اإنراء

هـ-..-،ء؟!-ود"ىجههلىء..مراهـإ"ي

ءاىص!"نروث:!سر!أءا:بر.يروفيثذ!سجدو)بأ.!-!ث.حبم-دذلياعاصخ!

دا-إ،!ضأ:وأخديةاإ،ورذإقيحطيماأ،،و-لمات-!يرواتا-ما.هـار.صواجمه!اب

اليوا؟لا.ءتشناساننجكل،يرهـوإل!دهعو

نا:أ-!!إء-*"و،بعد؟و-%:خههقيادذشغبيرءجمدألتها،لملثافىإبوىا

محة.المعر-"دلفرسص"يز،يرانإست-أ!سرالفاش

لا



حمخىإ:خآعاىأيا-،ضزسذه-!اتم.ؤ:،لنثوا،ءصود1ألىا،دواأرهـ(.فىأت!أ*3و

نزوحبعرلي-يالررأ،:إتاكأ-إ"وجم!ذيصصمات.رءأ:،ااصأهـ?أسغيرفي-لممأررض:"صص!اأ

فلسطربئ.ء"نالعرافياجمو؟ضط

ياهـاأءفياليبوثا-فاسصد.-إوباتفاسصصتاواصسمثا!أ-أضذ

خص--ايذت-ونا1!ىوصصصا،ج!اأر؟ربايىتأليجرءإى(إء3ءا)هـ-:هـرة

ز،س!!ألجوأص!لإستيررحدبز:4حضمةشا،أتآشقومأحت!ساهـذدإء"دإفيو.(.برتاسط

ليدارفي؟:يعت!؟تإ!اأورنتوا،-:*حرد%،صتلقد09حد.ثؤ!اذا.ددواعدا

*%لمثفيا.طبش:ا!أ!يصنهمأ!خاوأ.-باءإىزواانريناكاقوقيا!،ءإت

قي،ورثحبميصىج!زوبباصأرعأ،1!هذأءهـ،!ليمان5ظكل."طكات2؟و.انعهل

.اًس!صاوبمجصدأب:بحةالاصستمالاا،سغنعمرةهذد-أيةدانتالذباولص!ت

،1648سنذأ:وزاصراازحاخأال!رإنللاستمااع-إهاءلىلاتالآاليورءتإوو

ألىتاذير.اصنصلايينعدزإن*صنالأفاثثاو.\.ء:عاأع

،ذد!ازمتو.دضدن-إيرس!تأيا"السياسإ:كأفيفيحنيهلثابرووصفئ

:دبمو!آقىز؟افىت12ذإ-:.إس"أ

يبأر!?ربأإ.-إرتتممطنن-ا.-آبأبر-!ءاالاهـدتنبزحصهان-لالإثإ

كل!موإث1باصبمتهدليدث.ألرذ-لىوليقا:حزتض؟احهذأإ-زر!اأ-او.رد:"هإ

-ا-!أ)-ياسةححذدنجصتؤس.أ،خرئ1بيةالمحرتال!؟صاابزيةفيضهـو.ءم6و

أصدقيأأ-ررح!افىوزررا:ألإردأتانإانر*%أمربة:4ءأردالاتيإ-وما-ىض!ابئ

.الأم-4أ-قيزاياصه!رالإ-ىلىوءصطاًلعربرحةىأالدوبؤيةرهريىطانربليب.-يت

ذإذأ.أئيا!والمىبيةأعراالدولبيدناكوأشسسإا-"تجفظان-1اءش،ت

إضا.سادنالاتجيمض!رقىىإلإخر-!لمبيةإحرالأ،رثإأحدءحماأثيلاسسفى،أبر"ت

ءلىأللأعتمادزس!!خنماصهـاذجا!.صهاجصهاللأخا!صص-بيةأ*رأأطإلاذ؟رسطاث!و

قامتا"اخؤ!تالموءداءلىدنالأرافياألعاأياش!ااأض!.دنإرأابمجض!

بري!اكأحا.ت!:صأ-طصونحاض-ت5-ءصصحدكاظ-يم!-!وضميةبم!!جمانتاس--افي،-

مندشاأ،ر1صإيةعلىوءرصهالأردرقيإباللعا!دذفسكهاصوبرشنسص"أسصسا

وذ!ث.ا!ح!كاتذد3اورخاقاخ!سرأتلي*دماسصهـأئب!وك:ذرا.طاهـجيا.*أ*ددا

-!با،ر!كلتا.ء-اا،رد؟جمين1.زثعرأ*ثكطرباء!ر2.إدءص*اليدعاهـصمددعم.اس!ي

أجا.بريتلاوبينر*لمغ3ةبالمعاولمر؟:تاميررص،يراتاى

،-حدادفاءأفلسطيقفييبةانعرا!نأر-هةوع!ن؟خابر*فيبماصصبدإصص.نح!

إ*!و.أور،لة!ذد!وأبمهةفيال!اطيصكلازروقر!ءنذ-خماتمأجايطابران-وقا

اكيالوؤتفيرقألوتصفطءلىنظربوبمهةيخدءحاانيسخ!خل!بصو

اصأ!رفم،لىراخا!صاساؤ"بكا!4أستدوسياسةتنفيذ.علىجاحهـدأؤجمهير،ما!ا-نر

.اًليمسودالغنصاةمصسالحتقتف!مهلما!إأمئرفيسصإياسياحممة

ء(تفرضالتيشرالفرولكرأدائمقبولأةحافيإ،ردنايجعاران-إكأ"ءا

خا!ليكسحعوو.تامذؤعببذس-سطردابلجقءلىلي-جمص!اذهو.يةأ،بلماين1اول!إء"

يم!اجلأردنيةبالح!وء،ختنجل*مبودو.البلدشؤونمناع:يرذاوقي11!رزيرفي

حب!هـذةار!ة--يلهربعد-اقهرإوبيم%دتووقد.هـةأولبااضصفارإءص

كانالتيأخقدهـداغأسنؤودباالإبهايرواي!ء،متيررهـشصانادذيننطاصم!ابئ.حممماء

.أمعربيأ--لجضطتليعلىلي:فكلهاانصيهصصكأ.طفص

أ-دعامرلمكآ.أص-زءا.ئمالاردنإء100ةليظحمعها!سانا-لنؤ*،اء.إ-!
هـى!ىتي.ي!.بة

نا-،!اي!خؤدكانءداخته41لدوأج.ززسهءجدأللهالماثاعاىهـ.!-ف

.شصطءصصلىءنصصئأرباا!ريتصأذ*إن.يطازياليبرأعتمسنصفي!فيالإ؟كأدن"كأرول

أء*شضلي!بدواقتويفقد.4وخ-ظ4فف!لااقيإأإؤلأاتاذ!رف"هـبزكأط

"ان!يارةلسس:و؟تبى!دائهيرإوتصواصسذ-3ء!اكلو!و-3هـزيىصرمصس"هـذ

؟البدوي،فقاكيريدعماأسبدوياأوسأ.ءصايفتاتأ-جاهـلىأا!ماثق(ا!!ررء!قا!!

59-3
ثاتآ!رأروحم!أ!!صا-س)،-إ-حما-!يىارهعتعاإلىإلاات.تركاذ-!طحمكلألاأ

......ى،بصص..ت

جلوبوجارالروشطكمليداشلىأ،!؟هـغض!!1،*كأ-ب(%)وبء(لىأصبدثاليءالمر"

د؟إكأيأأحذأبيتىندي6بىافياوفييسآأ:دوااضذ-3ثإ.لأ!رأليإخ:رقال

النىص"و!يط!إكاأ:اديةأ4رر:!أنمزءتإلمبا!رإو-ءدأإلم!فىولجاوصطثات

فاللارت-ؤ!اثبارقاكأإزفاؤا،زوزقأرتااصضلي-رأ-!.!نقإضاالىالمقرة

الاردنمساحةزىصءتكحساص".ص!فيسرودي.إع!"رفاصهعاتأه!أف+أ"؟إ

منأد،1أنحرواًأ-إديةوةةا،،طةبواكلباسرور!حى!ثطز*اأندذدمح!رمضانو.عص؟

ادضءإ؟فيوقي!!!اب:ودوفي:لىوروألاد9ايوهـعإريأ!+و.ا"ت-هما!بدوإ

الدولةو،و."عركأصغصص؟.إةداسفيالا%!راًطء!ودو.اكأيالمإرويوكأع

.د"!وأ-يمصأصولاءبا:ونيدليالأحمعةاأوا4المنطؤأعذدأس!إنس!"ل!باحلم!

،ا،ردنياننترطةوالدرأ،؟وئبم!خ4بزجادزيايسقجاوتاتوح!ا

بوزأثةاًلؤهى،-.روذدأباقصتالإ-ري،أ:إدانافيالعا*ذ4ليجرتلما9ضا!ذ

+-كيرةءلىح،رليصببطرءأ"الثربمهاكأعا!ايسيطرمنانليرر!صصوصصإء!.إلدا-إجمة

شيا،ولرعةأ01أإلاطهستاور3:اء.لىد!أصةأنرأ..!صأ-"خدال،ردةدلأح5
..ىء.!..-ء-*يء!!صط.ي.ير!

.16ص،لي-صلمل!أ!ء:.تا،تداب11

تبمإنحة!صصأيةا.الالكتاثبفا،ءفأ-ماكان،صسدأءدواعا!ببملمهأءصأداصا

وصصصأنأل!:إرازنمدثأا1لي:كأ،انالمدن!الزاء،س..للححندد.لس!-ل!

.بىوولار!!..!.!..

صضر،ييزالزرسؤ-جممر،مير:ارو،سواهمسمنأةرباءصصزماادإجدواجم!ثسر

--.7إيثاحلىرصد

أ.،/!لمبر/،:.خانمعغ

ير/-(ا-أ-ءأصصكنجصأا-لم

!!-علو!لا-ظ!(-( !61د)سطهطيحيلا++او خص-

-!يم
.--سصص

ب-!رتلمعرثلملم.

11:------اأ-.ء.-.-اإ!كاءكاهكر-

-----اها-.+*1

11---خ--ااكل!حبميرشط!--.*-اءأا-ا.برلأ/:./برأحدخأنم

-------".-افييلا!ا!حمىا-؟.3.أ.اإء"ء.ت!اإأ%7ئما-لما

.ا!!،..--

!---أ

أاا4ستمالم/!-ل-*ا،-آ*ب./ا--:ح!.!لأثلآخ!أا+؟ط"،ل!

ء-.."-101/--ء:!لأ

بم11!صص-.--سصول-اء.1د-ء.!،؟-ة؟بما.اآ-

--.1،اا1!-فبئ..حمه19جحض!.ا1!ا!جم!!ااخ!ء.ف!/ت ا""-،111%-!.؟خ-ا--ا-برلىا

111"013حمل!ت-----س-،.--!!*--كهد!-عا-! -+---...----.لأ+!-6--كا؟أ
ملأ.-.ممم!ة+ءء

---ء.-.101أ\0-!-!-يما

"ا-----.:+----ض.؟:اا--*:-.!ى؟...%1

ائجا111-لجتصر----نممخ!تجم-..-ثد+لم1،!ت..-11الى-.-
---5----.+،ز-؟أءأ."-لم!"ير-:

-غا-هـ"

------ا!.!.يخ!؟...آ-قي*

-ل----ء.لاآس.-!ه7!!

أنء------!"؟ا-قي.في..++؟---1-.+9-أ؟

اا-----.-جم!.خهئر.؟؟..ا!-،--ا!--ا -------------------!،.ا

الجيدبي-لاعروخالةارصف!اتمنراثعةحةميف
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ا؟-لىتص9!ا،لىلي:ةت-هـوسخن!-رءملمأذيرنااهز!تطإ*رلصا!م31*ا34مؤكدا

-إط:9لببؤوليكدأ!!إحفاتكلطأعا!-اع*أ!أبواست%:دليآس-ع-قدو:اهمممو

ابدآودأئصا-صانجدوبلانا(حا؟ل.فيكما!رهادان"وادله..البلدهأهاط

فيو،د-دةث.إيبا!لأساوالوساز،!.ممحتأئمفالناحيةهذهص!افكارهميىمم

فينمرح!زتانء491ذافيزكلريناآفي-!تالتياًلصوريةأ،زخخابات1

.جلوبءرسمحريامامالى؟بتتمهـلولةخااعاىتسيطركباطفص!منكتيبةعمان

ذبىقلمأل!حيبةأ*نو،أل!اخبةاتا،ظإ؟رومضتاكحبدإئر-وتارت

يههائبمنب!تيبةوجيءط141في؟--ت،الاوامرال!لاا+-درتكماالنار

فيوشساق!ا.أ.لىماءبازض.علبغء!ان!ا-ا"تاخذاتماوصرعانمخهابدلاالبادية

أما.براوبءقؤ!غك!المرءوبالمرشحونوصبه!ح.ا)شههداًءعشرا-!اليومذالمث

يالوطالحرسء!!ثالىاجملىفيملاكمننقلفقد(سمهسهو*)ال!ضيبةقائد

الاوأمراطاعةيرؤكأون؟صانواممنهبؤيننزللمأإلمسبةبابرسيطعقابوهو

.3اخوابتقتيلالقاضية

ء1تلإسؤوافت"بوو*نكانهاهـ!هااو.ةف!صثيريههاءأعاليدواعةطابااسباماا

دزحبما.لارالا-ءومةلايخص"أشلاءالبدوو!-بءلىئه!دأيعمل،الباديةنشؤو

بالككلايةدجعم،الذيالجاهلالففينفدفيويوحاسمهامالاقتصاديوالسبب

ؤ"بالاض،1نامض!هـوراتبايتقانحاطبرخديافجأةنف"يجد-ال!!ساءوالغذاءمت

-اءالراءلىعلىيدارورويدأؤيعحاد.ا؟حدالمتفموالطعامأنتامالكساءالى

أرذيتفعالمرالمعديرالمستو؟كابمصذابختقظيالامرليولاطاعةودضظرإفسبيا

زدر!اؤالااجمرلجشع!تانفصلاذالهبديلايخدانيمكن،الذحبو،علحهاعاد

ءلىاعتيادهب8بممهالحدهذاالىاطر!ضيكنؤلمالقريةابنأما.الاحوالمن

وبرس!ب.:لميةالمهواطرفالعاديةالاعمااىصتلك1ش،بهوماحقولهفيالع!اط

نا!كلبوصلى!.ارأواستقر-بارلااكثرا!ص.اديةاعسسءلىالقائمةاهلهحياة

نفإ.صقلالأر*نشسقبدومنهمالباديةصخودانالذهنالىيتبادر

وألعرإقالعربيةوال!-راءاليمناطرافكلتداتحونلمحازوا33اكتيرين

اطالبطبيعةيخهمملاوهؤلاء.الكسبوراءسعيأالجيشسالثفيلالاصراط

تزقة.المربابكودانتى"تذكحالهمفيفكانه!ا.ع!ياءالاواصراذاعةاطاعةسو!،

سوزرا،جمجران(391آشجاصو2أ)المعتططفيعشدماكختإياواذكر

الراحد:بالحرفلما!ال

اطدوء.لاحلالااجيشالامراى/.رأو.:صط!1،3هوالمجالمبهزاعخط"ان-

الج!لىلاستطاع،الىكرةحةالاحعاماعةقوالجراة؟هـصتابقدرإهـتسدحو

فيبغدأد-إفتوقيعإيموصةأولامضطاءت،واحديمومفيالاضطراباص.اد

هالا-والهذهفيمخبمالأليدقتلىعةبضالتض/جةوان.شاههلددوء

،ية:العولاصكامااعلانفي؟اعيالرسصمير-كومة(جرأة)دلىليصأىوقا

زفسه،ءلىالعربر-يرالجيشلانقسماخرينيومينالاضطهـابا-!موشو-

(!،14ث!العوءاء)"هنجانبالىالآخرهـالفسم،فى؟ومةابماأبالىمنهقسمففوو

يى!حىواًلاانمنص!جمهمنجأو.باعفا"ءهخذلبتالمسؤوحرصطكمان!عأومن

ال:شدفيوقي!ر،لجشاقطعا،تبعفطدعقهـل،لعصانخثية،باحدرالا-!الق

داهـيةمفخنة

.،اورصوابتخوناهرهااجلىفيرودقفرسياس"وهذه

مسضو!أعكعقداجماعفيصرحان"-اوت-طرولونالمسؤخاوءا

الض.كأ4صتينسصحبانبيمنالعرلأجيشلابدباز"الععكريالمولمحفثلب!اطعا

.ردنالاعلىشاملهجومشنعلى9اليهوعزماانرا!ةحادونبيةأكرا

جوعية2حركةخهابادنلارافيالوطنية-ركةاورليصلابدأاوئهاأدنكا*أالهعماامنو

دائهآمصسلمآالتهمةعدد،مبفوكان.اخارجواالداخا!قيلهاتشوجمهاهدامة

ولاشيوءيةتكنلماًلساحق"اكثرقييمانصتبالرنم،الأحراررؤوسىل

بر.الثيوعيةفيتر"ب

!اءإ.4؟سبوإ-يالي"صش*!"!9ا1ضحالمراءإىآ-ديددايا*يم-إلي"يفيد؟!تو

لى:وتلي

ألؤدلمر.فيص:يأ"اولد9391%ريرفوي3891فيؤزوجت-

عزكلخاوأ!كننا.داوداطلمكمدينةفيوأصدلإأ"دا،:لىزسميهانالب*ضر-حاورص

ىإجمبيملكاول،بواًأوتديحريدبموأسمعلى،فرفيز"!يهجو-دأنصكلى

المه(ألا!يرءبد)أسمو1احب.-0أء"ق،عمانالىلي"عدظءنممادكنو.المقدسط

برهـدا/ممعكأامآيتفقاصءوص!و.!!!اروسمادبياعراسطخمماطانخبإ*أ

"زإرسابو!)أدءىتءحمرلحينادكدومخذ.ؤهـفي

الو-دةاًلىالداء3-ءزم!تيد"رأن".-أش.3ححنهاليكلتاخرع-أفية2و!ذ

بية:لعرا

يهـددخمارآأهـربيةااخاءهـةيعتبرونذإ..!لإنفيأصس!يو؟يخيناانوكما--

اتحادفييرونءخترالنابالقرنفيالص،-إ":يونكانكذاإثبرنجباص!لماست!رأر

ناالقدءرفياللاتينيةا،!لك"اخمشطاعتأقدو.وركلآب!ابوساومصرسوريا

وقد.لياهـورمعإةمتص%،-متحدةغيرمعهرؤترساتةدإالتيةالفشخلالىتعفيط

ا!سأدندوبجواواأكرك.كبا!غ!وعايم"حةأ-شأدنالإرلايةوييون.لىأ-اءأاز

ين.الؤطر

:/ىلاخراإ::ذكل.أهذدو

.يطإقكماالي:إبا،ءتمفعافزكوريقليا،وناليوميطلقا(عربي11ا!طمان-

الطر؟؟ت،بيناك:ادأ،ا)"ط!ف!تةإ-!!وه!اث.-راء.أ!افياليعير!ا!صبءلى

تجميم:انخادهماءنتةررانيم!شاًا!رألقوةبعديدرأ!أء3!.كاالوأحدفان

1،1.والمتا-جةأ:،ديةافرو!!يةخودماءدعاثةمنفيةمماالساحلس؟،نذح-!اء

ألعربا-إدأايد*3ءلى"ءنجددانا،حتما!ؤ"ت،تءحداانالتروتي!تضاقينةدكأ

لى.لاوا

اسخطعنا.أعأماهذ!و؟،ألار.دنءتجدوبر-جمأطعلىواحدعامءركأل2

-:أرة-طوأتضحفوانأس:طرر!و،د-ا6بىاسماءفياصهـيةنسائمنسشلمنقأت

بة.والعرا!دافلتحيق

جلوبالبا؟شويجدت.اتميةالرثايةبهذهعجلالذيهوبغدادحدفات

.ـألاردنيامبالشعيلومانق:،طادبزلى-افقيخطيطقا!واالذياتإءيئأولياهـمان

شع:ناإكنو،وشجاعتههو!برهد،1ءهجاوبعاىأخكرادأفتطيعلاوكأن

فييخحماجنبماسيداًيرىأناليومبعديستطيعلالي!دهفيللسيمادةالطامح

مقدراته.

نءرحيدهبعدصطقبرفيدمعةذرفجلوبان.ا!صحفذكرتإتمد

بهذاالححقهاألتيالاساءأتءلىزدكل"ءناذ*بيزالدكلعةهذهت!وقوقد.الاردن

.-.الشجإعألصغيرالشعب

.م.صالاردن

!ملا!!--ء-م!"-8-ء--ء،-،--ءمحهء-?-ء.-!!الص

نل!ون!ماالعالمأ1ا اطسه-؟
إ

فيالشراكودىطيخماالمس!لصون-1
ا

آسمياقيالمس!لمون2
إ!

توبر،لأكمثوفاراد
"أ

،-ء!!!ه-،-.8-،.-ء،ح!--،-.-.8-.-!.--،-!ه!و


