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أأذطيبكاملمدمد
!ه

كل!دفأ1،رؤمحةرر

دوتهمافي!ه

لهظملا
!ه

55الردأئيهي!4

!هحديثاصلر!هـ

هههه!مم!ههههـه!هههح.
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.ءكتار0.03.07.2لىا591.معافيو

للملا!ينال-ومهيهكتار3071.و...نؤلمواذن

تحترخاك5نملمجيو11ز-ءةالفرلةولداتملكو،!نرورولاا

لهمك،تردفق،نيوئرالجزامل01،يرةميرلاااضيرلاا"سما

ءدكازليأواقرركان،ختصارلاباو.ءـكتاربينململأس"مة

ءجيلمجزلعبقدجميعإةانونقالكنو.ارضهمثلث3ـم!صله

ملاكفلاآةستموالبكفهن!.رالصغاينرأ-تعمالحلورصضد

وبعض!م،.كفرمل-ونسعشثنياعنءياالزرامردووهميرديز

امعلىءمقا-تعماريلااملظالننفالكذعلىو.جيارالملي:لغ

ين--عهرلمالىالي-ةإعراضرلاام-سايةنسالةرلةولدانا:لهيدرا

ثاالأمطنا.لوفيلاص:اعيينتحتدشرا؟-4طاقةلهم)تخلق

ثمارلبوولم!رااقسولالىورلم-تعماتعيربو،مممنتجاتمهمويرلمبع

.لم-روقةارضلاا"ذه

اً،ءرادفوفيط،سه.نفم-اظالنزيرتعز،نا5منءاقيداو

مة.وصرادقةيزدادونراه"عواقبكلزءاوء"ـفيوسوف

لهيكلهـآتحتييحمهازونججيةلملكا،زسةفر"فينا--ا

شجعوقد.ز"ـ"مكاشيءيوصعانغيرمنيمالقدالقثليالمجتمع

يرقءلكانلاوازهلا:اكبير!تشجيعتراالاطاالتحطيمذا5

،ادفرلاامناارغبلجماعبةالقوىباليستبدوومةلمقااىقو

تدامملالاقلعلى)ملمةعاأيذقيثظكانذلكبمدنهولا

ضعويالتتتيحءـاحدوملةالعاا)جدهوهذ:(-ص:علملحراثةا

تجاًهية-ءعلدلااتلمؤسسااباجارءلىفظ!اوالنقازفقاتعن

اءـكذو.ز:خةضاحهزتااكلفةنيتماالتيلبوولميرااتدتصلمقا

ةزراىاريا"اجبروالىلجزاءرياالشعبعمارالاستلحو

يشههونانهممالجيوبيئرجزاعنلقابعض،مانحتى.ضيخمة

لك:همو،زفس،1راضيلااعلىنلويشضغو،831.بيائرجز

اً-دءبيهمس.فانويجد،1هيملكونالدب،طةبسابكل

.3ـايملكنلم

،اريلا-"عمالإ:وعمنلاصل-ةاالنرةةتكنلملو-3

يزراعاجانتءت؟حنبلؤأملانالاقلعلىبالاءكاناكان

.-ببأمارضهز"اجازفسهميونءرلجزاااشتردانمصخع

،نواوي!ىانني-ط-عولاو،ا)يسولكنو.ر-عالاا

امئمنأجدفعرء!دانرعمالمسةعلىإن.ينرءعمالمسكأزبا

م:طق.يدووءـ!ذا.ةز-جيال!رقسوللخ!ينز"ا:درتوس

البلدييناكانبحا!اتيف!حىجمهانالىالاستعماريلكظام



ؤصا.فرؤ-يفو-ات"اأجلمن

،91سلأ3وا729ب-ين،مةالكرعةزراربحتلةد

لم-اىين.امنزصفهامنكثراخذارةاءـك0.0.731ارمقد

فينعويرركازواقدو،الحيرشربون*لالمسلميناانلومروعو

.ير-ةؤرالجزاقوللسباءبو،ممنهقتسرالتياضيرلااهـذ.

،دمحهسبالانم:همتنتزعالتيالارضىهـيةل"ست،واذن

تزرعءسينالرؤيسيغذاؤ"منالجزائرياشعباميحوواغا

،ارهـكتمل-وننصفاىيحووءـكذا.ل!كوم"با4رصا

،مةا!-رعةرالزاكلهكأصصةوضيرالااجودامنروه"طعة

.لم-لمةاللج.وعءاشتنت!لاارضالى

نتازخعجمفيتوصدا)تيتجيلمضالحمءنلىيرقالذياماو

لاابرتقنكلوإاًالفلملاحينانونقدزعتا؟سلاميةلااقالةالب

؟م3مطعاعةب

وفمع"اإكأم،ع!يتقهقربلحبوالمةاجانفا،إتءجيجةباو

لون-قوصكاشخلهـنادو،جفةدخعلطباويواصحرالبلجنوا

زةتفلتالفلاحاذتكاذاؤ!!زسافرات:-منص-.نةءـذهإن

تىحالبلادالىيلرااصلوادفد-؟نا3ـضدمانير"نيلثافذ

دعتخانآستطء!قدلاكاذثباوهـذه.الصحراءحدود

نالممفجيعالفلاحماا:للمتروبوافىليناللامباا)سذجا)-كان

ليعيشانلىعورامق؟نانوهـوبممرويلم)يسا؟نوب

.لالشمانم"دطرقد،"ةعم.إ"ةو،زسارفرلالكذف،فب

أقدو:نلمداالىحو،لال-5فيئمةقالحةالصاراضيالاان

ين.ر"ه-تلملءاحراصااكوتر

تؤ،ا:آدرطمال"ره-ةضىعوالهقرزقؤهي،جةا)ننجيم!ل

هـذهفيو.م!عاسءعينمنذزقدمايتحرزلملحهـوبازراءة

لى-دأرا*ثو"أضعأفزةثلاءرألجزاسكانزضاعفثناءلاا

ركذفلنت،ز-إ!رفتا-ن!منمةضخالتادلاالو5ذ5رسباح

:طبىترازالهز،ل.لادةو!افرواهيرؤ-ابالشعواشدان

ضيبخالا-تتاالانماالثكوناابلإدامويقداني!نراا؟زمن

!"ا؟جوعااؤوو؟وعبهـدااورعهـمثوال:ؤسفييولدواان

الارزامفا)-،-م،ذأكعلىانا)!رهـفييرشكونالذين

لا:الىهـمحيمة))

نمطثرقنلفيمسة."ميتفردكلكان:!18أمعإفى

.ببولحا

طير.قن!بعةر.ل:1091معافىو

.نصفوينطار.قن:0491معافيو

ين.ربقتطل:5491مءافيو

جيلتكالملتوزضةزءتجمنكان،زفس"قتالوفيو

-وبلجضافيو.رولمراوحقوواإ-يرقطرإءالوليةدالفر

لتظ،لم-لميناشياالموبيمراعوجءثحي،ياورالصح

نتفدكاو.تختفافقد.لاالشمفىمل1101حاعلىشياإوا

.شجيةلماامنسرأملايبنبتسعة4191معلق"لؤنعمئرلجزاا

ملايين.اربعةمناكثرلدي!لليءنفلمم،0591عامفياما

يرلي:كمامالجيوءي:راالزتاجلااروهقد

.تاك.رالفمناارملج74ت"5ق*بمانإسلموايفيتج-

.ملم-اراق-م""ـ19؟لنبرجيورولاواتجور8--

الزراهي،الا.تاجثلمثؤقدمز-مةم!يينعةزاناي

امى!،نهلكو3يىتلذياو5هحدوإثلثاذا5انلم"سولا

لاتهمآءع،م8علجينفا،واذن.لى-افرإلىف"ذهبقيالبا

نابيرجو.همزفساة5-غذصباو،يئةدلراهماضتراو4ئإاالبد

لحبوباا-تهلاكخحاصاذ.عدين-إسليماحصةمنت!رش!ي

الا-ةهلاكزكفررملج-انوعشروةز-ع-للشخصينرقنط!

ئلاتالعا"*ظمعجزذلم-ةالعإتازناالموفىيعنيهـذاو.تيالذا

.لهمامواجم"ع":فد-سءاا)غذدقا.ثتةاالغذ!افقلليدتحدعن

.تلالاابولحبوااءلشرلاوكنلللاءو-اءللكشيقىيبفلملأ

راعةافىاانالتدريجيرلفقلااهـذافيءجيدالووا)سبب

،لادالببقعجملافيحةكقرمتزااقد-لمةالجملاص!تعماريرةا

.41كاتأوشيءكلمتقضنمااو

تصنيملىاةحداويدال!رأضيلاات!تجم-فضي-3

تورات"ـاكى-رر؟-مسع-دللمتروبواأنفىشكلاو.راعةالز

مقيموءـو،-ء"ز"الااإسلمبماقةطازقصتوب-خماءينرلمستعهالىا

ينلم-تعمراط-اقةازدادت،سالح!بر"س:ة،رديئةاراضيعلى،!

تاذاصيرلافا؟هـاحدوصةلخاام-5حلصلمميوإطكفيبمجيةاالشر

ال"يو،ثلاهةوحداورهـكتانبجياحتهلمشجوازيرالتيموركال

،لاىذإ-حبلضقللمان،إةعصرف-15راعةاتاج"لير!عب

اتذلاراضياماا.هـك"اركلوجهاا"ترءـكتو44طيتع

!.طيتعانهاف،راةءـكءئةنع!هحتساكلدثتزجماالتموركال

.اله!تارفيا)يترهـكتو

،%يةلو:وكالتا)بطالةالىييرفضإتصنيعاانوواضم

رالجزائ.تكاواوم-"نالزراعاعمالامحل!للةلااانبس"ب
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.عاءوعوتانالا،رالازدهـا"دودبعدا

يجنائرلجزاانمناكويشانعلىزادعننووا*رلذيئاماا
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ئر.لالصؤ
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زسا:فرفيلالعمبابار4ـمنينتزعانالجموعضكل*طاستطاع

لاو،؟ةجماعؤاتزفاانمس81و،"كتحرسلمم))بخةفلي!ى

نكمسالاو،ملللطعتءلتودمشلاوئإ-ةعايضهات-عو

وخ!بز،ابرففافيامنرانب)بعارهـناكاغاو.للعمال

اطزرةأحو5هخارباالراثئ:يرومكلالهءلمنتعاساعشرر،وزين
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ين.،رهـ-بعاللح!كلل

الاالةلإحنخفعهل:افيءاروااتاًرالم!لعنحىازحإملا.اراني

؟بردأوعأجويمإأطح"ثالفةكرةيرسبراراحهاءالىي-افراًنبرلا.ن

نبثهرولاواكمل!بأا)حبكرةنالمدنهلن،711ز"اسأما،تاقوالطر

ز:؟-حا!ىىزص:عأوممما.ر"ع-!رمةأ!هطالىادودةطاعاتدةباو

ة-أع"زرالاانذال!علىالادإةومن.إ.وش!ماا*ويبانر"ناؤر)ا-ز
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اتإ-اءدانصا!لمو.اطالىلىابرءدابام4ززلإ.رمرد"الاءارحهثةودش

رةدم"ـالذيا)ءعإبلوفى.ايامسثهبرعدالااتالدواربعضالىالاولى
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الىازهبولن.هخ،ممةعةاهأانخا،د3.ؤو5مأانعلى؟ة-ابما31لما

القيالمةحدةاهأتجههدولمن"لالدوزإك-ةو،1مءا!فيكظاننا
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ال:هط،دوالعواإهـ"إتازإ"لطبرانلحنو،اع!االاقات*ةةدمعاىوقىاففي

زفرضقهكط،يارشرأءبهـع(ثهطءكلخمر)نإحوان-لطلافعااًعز:.يم

.يءرالجزابرآءعافيتالة"ضاوتارلاطاا)ةهلىمة-ريندفرع"شاذناًنوةا

الذينم:"اوالام3سإهاة--ةءدونلااذ/ناالهعارلملوكاعاىققكط.اح:؟ا

ىز!:-ح"واحدةب!ىإمةاز!ا.ا-إ؟امنالأيح!حمونلا

"!د؟4الع؟إيةهنيايرهـوععنزفصل،مص"دوءزكهب!ر"بلمديرهنأنكابي

؟!نلاعةإ""،قطرادير"الفرلةعزنما،!منهفظاومنهعل.3نإ!

از"ا.5"اةداابر-ءععة،""هـعبرالازصالالاي-ةهرانالةديملا-،وبما

برانلهنوذص!ه"اواثرليباوبراءصب-واننمم3غةهل-135و،،عأ؟و!رض!لق

.-ةآوريركاكاررمصوممن-ث-،ملولايدإ.4سش؟ل!زدع،م

يذارافعىر-إ"االى،لأولا15زمحلىالىاعودانمن!ناليلىولا

لافب!ادكااثقولاذك"-ة"تحااصل!عإ:ةايةترعكانلذيا،؟ققلراال"إب

كلالى-4نهل9ز1،زعم،عل-و؟وتالفلإحانا،3لىع:ي؟اجفياوى!لااو

نا،زعم،هقيهشاضمرالأاانزعم،اعإمواوال"ءلف!لارالىا:صكطء

وءم.صالاقالثوقفىال"ؤسالوانأوالمصزش؟اء:"الرا:رالجزحال"

م15-2و-"نائرلجزاسبؤلار،لاق-!اًدينااتبزكرالياالبدعفءبتحيىإكذ

اًاطلاقما"3ازال؟حنولاز"ـلا،الإ--عإر4روري.الالمءاشهرةالإقي"جةهها

بن،الواعإ.ن:راا؟ز،عبم.عر)يعإبهماًهذاو.ؤملقا"عمارالاههدامما

ذاانصعلوزو،الامامالىخعلوة)ا-إماذلكقولون-ةرو-ءيع،م

(.-ع،ريالامهلأصلإحاو30ذل:إفسأا

.إل.:فاثمولاتامحجهـيم،د2صغكرمنو،از"بذيعدمالةظامانذلك

ءثوةت-ومكلارهاداذاالاةاء-مايظلانث!ي-ةطلااز"

.از-از""رلى*

م!حنهالحواًثلإ؟ةف،ةاك.حأاصل!يةترحلبروالمترواناةةرضو

.-د.وواإ-"ه"رالم--عهرلحلصال*االاعالاصيتماناما-1

محصولزيادةا%ل.من،يلار؟هاىزء،1وثيرة3ودسلىثالةد

اكأ-لىارالايرويان؟حىنلاا"ءانإومالمعو)-ن.الاراضى

،ؤرالجزااراصكطشيرأئمداكانتالارا!هطذه5انوالحق.الوديران

!اعارث"ءلمران(نزارام)ننواق.عترفو.نو!رولاوااًء"!.3اقدو

لج:وبا1وورفارذاا5؟واهن.نيرا.هـ-""ملدز"و"يروإرا!ضارلاا

!اويالصه-ر

)كنءفعاذيغيرحءصب!كلثلرحالاصاهيثوانما3-01

كازتال.م-هنبخثز"ـزفلامذاحدفي5ءزرالجزاامذضاانواطق

هتذلز:خابباالا-لإم."الثهوبتدعانزأملز-!4للقراط!ىوم"

.لمنهاكد.ؤو5مانا!ثيخبال:ا.ن?هن-ما-باطمن(بر)سا)

يريدولملمينالم-بهمران.ليماال:12الىاطداعفييالم!ص"فرحىلهأيرشد

اذ5كانفةد.عينءدوانوإحوانحظالاصليينلا-كاناو3ثترنا

براتضاالااوارينوانالا-،ا!مناً"دوووإةد:!ميبهطم!اكشإ

إ؟تلانارادلمنف-كر:،امأحقعلىأ،ماثه:قدونوكانوا.عاةاً

،اثءا!همفي،يرزدالذيألا-:عمارازه.داطراب2ئمثعؤعةانالةاس

.ةاطعاراقإ،ءومنه)5-ذفإدلجدالا-ة.ماراضد

ض()ع"ا)ةرز-.ةالادارةوز!و-ننأ؟ألمث!الاصثتركانواما.3

ءا؟رم"ذافي

ليعضعنونا-ة"مراةأزل8يانعلىيرةم!؟كابمارل!نةاةونكان

ا!""مارتح-؟اًا)ت!الةجيم"يرانعزرابمةا،"للدوللارضامنحاتم-لم

اءعاوافينائر-زالىا-افاتاهذهكاالدول"برلمءت،وقد.ا-لىيمن

يرخالاصاننشوا/نمو..اًعاينوعثر--ةفينكمدإوايةوبانا-اًنق

الاما..نا-كابىابعضيباعاني40طر-لجمنرهنفالق،اء.اورةمهكان

،ح-نولم.حمملياامنقتسرالقياضكطلارامنصكبقعلعةينالخ!تار

إجمة.الهم.ةذوفل-أاوليخ-رنلم-:عههـوا

يربواانكط5وا؟!.:ء:اوايز-رالانظرهمفيا؟ضه؟ةال!ه-ولكن

م!لى4-ة.ث4م:ذ.رولالمشدمعوةاقد.بحالرمنالمئر-دؤءأدا

ناب*طعورازو-بموف!ى3ـم!إامنل!بمايةومكانكاالتض-ات!الإى

ناالةتب".ثنوبهم.ياتفالةهذ.مننلاصإهواا)-كارثندر11وليقر

.ى،نرم،)ننعهقاأهما

كطال:،مةبالمالاز-انفحراهناالاهتءماريإهنالمزف،مانبدولا

فان".ال:حتءهط!لعالم-لماحالةل!.نلةلقا-؟"رراؤراالمدورو15عدوا

رفعالاإحنلمرتسبرلمفيالىرقتلىأش"-اال:يإؤس-ةاذ.5"دف

.عأوصتيمولا-ىمنهبردلاعما"ديزلاأبر-.ما!فى"ـر-زةالااالةلإح4ةطا

المؤ--ه"ذ.انكاونيردرزواصلاوةلمالجددلىإوولمكرايمت*هرو)حن

زإ:لآعلإالةخنةلمايع!ىنا*ييرت!كانةةد:مأ:ضا!اعلىةةإتلةزواًغصلطأتكآ

?ونارلىال"،ال؟حيصإلاة01قيرغزةكاءهكرلة.الماأءداا!زفلتىح،ةع-ة.رر-عاباًو

نإوا؟زعؤإبأكركارصبحويلاوا؟لية؟ححتالإ-مالةعأ"شر11ذايه!رناد

5-وا.ى-:ثومنكانمنمماا)تهايمانثم؟ا-لماالإكاءضاف-4كأشى

،ج"دأهن)إشتهنب"؟."4اطحومكانتواذأ.رازررإةوصسأتصو

ةفلم+راتثرلااجم!اولطةا،اتلذلياز-افرفيح:ةافل!زعإ:مفضشل!4احى

الدواءرهذهظا!وهءذا.اءرالجزفيالهلديينال-كانبنال"حنهيمه"

.اكشمرفيبعنفوائرلجزلفي-ةبئوءت-5اند"،مملذاتءير

ةبصوروهي.وىالجد؟"عدحاتلاالاصبرحتملل،ءنامناهب!داو

،يا"-ا؟وؤلوص!اأرالجزاوثم-قيءممإهنيرلاو.)"أغاز!إتخاصة

وهو.مالعا:عاهمالنشرلىفا.إولوللىكرل:-5"باضا"5البا13ةليز-كاب-بب

لةثذصلاحصمبماناااذ)زروفررمإءا005ً!ىلفي،،كرخامأاباًغاصلإحا

اءرالجزءائدات-اوزبرلايىحما!العامفيزنىفر00.0،23نلى-ذكل

اءر"زالافيية-ةقانءنلايمعلمبم811أصلإحانوالحق،م)هـار0.3ا2ًل3

ىر!-ع،لاامانهالاناايرةأراةةحلو.ؤا!لأاءلىفامكأأز"زل!اخمائدءاعت.صاصنعةم

،3"يرقاعمالفيلىينالإامزإ:2اق.-قظنعز-افران،الءص"نعيعارض

.ءثلطء:،1يرب؟ىلازهاج؟داًزعأونحن

ةلث--ت:لمأ:فلانفهجب،لا-"ءمارياال"ظامعز(نتحدثمينو

اًرالاس!:*مةأرةهـا،ءملليو5و،ئمقاالءظامان.هعءرل"اقصء"القضو.ة

نممإهـونفيقي!داواةعذا5ول!ن.مح-وسواقعي055ةالج

ثءحلاوناؤلما!بءولاسةه"ارامبأر،حفادمواكممبرنااو،ينلم-رزهمرا

.ىرلا-ةعمااالةضؤاممديم"اوفقنمإويرعو

ظاة"-"رولءبوز"ـا:الاصليصانكالمواءكلةوعاله-ةهمرانذلك

وم!اط"ـ.

هطا!ل-ر-ةاقبللف،يرماهلاهبا:لمث!اإل!ووالمكرمحزبطراةدل

زراعاتحإققدو5ر!..عهرالمس-ال:لغلاهي،ةضخمئدةفابرا!ا4م

-كارال-حاجاتزعحسم!اش31لبرووالمشجإتحازعحسدة!د

ز--افر"طنهول!لهنا:نرم-:اقو!و،مزرادف،و..نلاصإتا

زكاونانثديرولاز-افريهـثاتائرالجزفىوهو:ا؟را؟ز"إدمإل!ؤ
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ةضراعملىا0عوزد3يةداصلاهنكااط"ء!انحلو.هاا-وءحتا-علاإ"ـ

ؤس-اتمهـىأ--"للفرا(ؤس-اتان.ط"4وفكي،،ا)-5إس.ة*--اتالمؤ

قح"نتةضومه.ةطراله"!!أراعذءم"ز!ىيةازوصوربل!طءةاةرديهو

.از"الصحيةحروعلاءحمااحفوآءابنلاا

يرين،ؤرا؟زالحمصاهـحة:رم؟اطهمص!اليةإرضالذيا)هـ-ةهمرل!كن.

ي--عا؟-علا،ا)صةطءردءلىالاالا-احماريرق.مانء-تعاه-علاوالذى

5!ن،رالفروسط،ز-ا،رفيبماخ!وي-م،ل:ة-"الاةوقاطهذهرةران

حلمطإشا!و!ا،"!لبروو!رمال!-اؤسملاكو!ير-قر4ررالىاءذ5نمهـوو

ناياءرالجزليوسحف(ن،بمي"أالة(بهءلىزنعل"فأمتدؤا.الاةلعلى

يةاطر-رل-"ع-نزعوضانالءرق""اكزعةاوظاءهصومن.ب!!البيعا

نابردفلا.-دةوا!قوقير-ء"عونالةاسبميعامدؤا:يئجوازرا)هـو

ساتس)مؤفضر11ذ5ء.زكيدو-لر،ا!ةاسلجريؤرا؟زلمنيصةع

،ثورث!باهـ.)علىوهلي"سطاناءاةوهمويرديرحيخأ،اله-ةهءرطنو

مةذأرزإالذيمأ،اءرإ؟زيءبرارء:هررو5ايس.أ.لء"زفصااع"شءةد.

(.13ءإ!اطف:حن،ةؤر-اأ-لفركازتااذ):ر2اصب!ع"

"ينبولاورااناله-ةعهـريروصححينء*:إهص-ذ-أقضا)"ألحنو

قاطو.ءداوليلامةز-ع"ى5ىوالقز-ب"ناو،مينالهـهإوسعرنولوهـعز

نوم.لىنوءعزلانمم،لي".ككرلل!السإطةيمهحزعلامكلنيرف!و،ا5،1.ا1

.لةوقبرالااللبقاءوس"ذمنم8ل"س،رةس"اس"بااذ5جلا

داالا؟حنلاالقوىز-.ةانب-لجبو-ليالذاتذا5بب-8ولحن

ز-ي.الفرالج؟هروةق.اي،-بولالمكروقوةالى-ةبح!ااهمش-عإ"".زدقى

مثو،هوطةي-ةأصءابرة-5الوقتفى!مالابرةصال"ينلاهؤ5اربهيث

م!ز-محالذياط-د-الى.-نسافرفي-،ورتونمفهيحما.ف:،1مباغ

اشالجزفىمهاذا-ت:-دن!،4مباليمسإعل"،ررهرة.م.اانموص--ازشا

.وري2الجهالج؟شء:ءةأحبأ؟ورويح!يةور3الجينهوإحرةإسهست

اداموام.كو؟ذ)كءكرايرءوز!انير-:ط:ءونكأاهموهل

اوجرام،مارلمدفىااةاموالذيئاةال*زبرخم!تاحدثلةدءفيء-ةعءر

ولادقذاكاذاًيةاروقلى:ام"خاقالىالامرب!مواز:،ىالمحليبالثهب

يئلم-*"مراا!نو.لافلالىتةاتعابالل..ضب")،تإ(،ة3ترم"".ثفولحءصا

فى:-لف:-ن:كاملاًقعل*أويخأالم*زعن:مماريالاسالمثاقزطم،3غزاة

ايئاوخ.إطزواجاى.ير-جل9!ىدرلم،نقرمنثر31ورةذالجزاش

ر؟ااح!زاومديهانكي5ينمرلم-هةاإتهءصنإ.ي"مل!ايمه-؟-و".ةلماقةصد

لشامن،يئ.!عاوانويمل،احةثين؟را-زا!ؤوزيو.ازسفراعلصا

.ةاف-4ا)5ليالةاإوديةةصاًالاقابلإدار:ة،"4ايم-مواره،ص"41!ط،مهـكللم

دامؤاا.-عممارالاصكشهرفيواوع!ليوللمكرواىش،.الازةاء!ذ.وفي

رونال-9،5اي!*-"ـ،وثوهالةظامنفا،ؤبىلجزااءلىهمءادزهد3ثؤ

سالراعلىأطليوإكروايرة-رعمارالا-قيانز.ا،ته--امؤونثةحرلذيئا

وقء-ةع،-ر؟أرس"ـطة:از-ألهـءمىاوتاالىاطسد؟ةرز-"ينفر

أ:نى،عهإ"ـ5:اير.هـاطدادثرلحنو.-ئنؤرالجزاد!اط:ونةرد؟ولا

ليرمكل33ي.رضلمصا-*امسهفىا،الذيدالاضط،1فان:ةالدائروتضين

م-اأر؟قر!لةالع-حرقءافران.وال:ةضاص"ال!رمن.زءدالى

إلجيشو-ودبهلءا،ؤة-"الةز"رضاذذى4.طرامنز.ا)غ،كأهيهم

،15صأةا!ونتحااذ،مأالعاهذبطراذحلةةافووس.عنهءفالاآر51

ية.أرا؟زاردا(واوعمجهدلاً-عمااهذو-،نكفررمإجيا03.منكهآرا

نا:ء-4رزة-"الةظام15ءةديهدمتنالالإةظةالىز!اطفن15و

.ز*لعاًئر31تءلفصاتلمهةهمرا

36

لاسلإمكمااهـعابرةامود5حينرة-أما-.ع.،--ميننورا-ب"ماكانلقد

!خبميرينا:را-زتضمنادضيرفركانال:مثا!نفا،فيلما؟ثلافضوور

وان،والامنالم-اعدة--اتمؤمنيةيدواانو،الا-اسيئالحقوق

)ا"-!ينمنليؤران،ائري-نرزإلأؤبلمء"مكا!الوطنيءإ-ةافي-ة-ح

عكيازراصلإحاءجرلىلموذلكسز-5الةرىء-"وير.ادل.الحياةمنء-توى

التإهبر-اط"ر!صل.في،كةههدلخااذ،الهم:لوكان.،ال.لإدص:ور-ع8ور

مادماو)حن7زإتهع،ر8الاس.نع)""لاط!ويرادف!كهف:الا--عثار

اداءوأوم،سالهؤالاينمرا-ةعا!يرعطوان!مل؟سونةرالم--

نابدال!،لا:ءهـ!!6"برزا3يهرخأ."ة!،مةمنيرءماومادأمو،منمءةم3وذير.ع

دل".الموضعوعالج!وعىنماقي-دز+ا!وديا)طالموةتلهذار!ىون

،مىا)،وأ!وإةضهائةلل:جزأس05رد3زة-اايةا!راحإزالش-ىجيةكا"ثهتا

،؟"دالةتاهـ96لاو؟"ا)ةد)هـدا،إة!ءح:أارءرله*رالجزاه."والة"-!لو

مهلاسآحماأردح!علىيولىةراالجز؟إحهادذيحثلىاذوجادركي5غاوا

اإ--ادةحت!ر)ابلهرفيغيرءرفيريا---ورةارألةد.ةلإله.ااسو

ربن-؟و-وناؤرا؟زأنىشوتىنى..الاز.كصادليماال-؟ادةلىزحوا-ثإسجيةا

فإةد:!4-رإةاهـذ.منع!رة-ذواشايأتممواح،يلازتصااديةأس!؟ادزةامن

.جاس:"الس.اًزس!ادابمويماًن1،يةك:هإللاقادءة!سياأد5ء!!امن(اورةر

يخ!3الشاددين!رللىاوظ،رفأ،هبماهعداقي-،ماون"رلمتعأخ"فاوهحد

.ةالقم-ا!الاحنم!-!!4غليران

نما)ة!هإبوالثهات؟ظهرز"ـليفا،راكي5تدةحالوالاسه-عممارحهنةان

.3"ي-"ـوهلاض"الهصاباب!ذعز"ـيمهـلطوا،ي-نهران-ابا

ذ.5منزةعلىصدواسدرلاالةاإ"ير،لروولمكراز-"شطفر،وفىن

الينماول!:ه،أة-هيمخ!لىعلىلاناير*ماطإعمارسالاان:الم،حداث

.يرزوبيكار،ر؟ظ15إظ!و"اةزبماوبرةأيهزهوو،نارع(زه1،ولجانثة

،خيراا"هـزبإ*"5ررادثحوذالىز؟"تا؟،قيئالهراءإوبر"نةا4ـيأثربخا

إ"ار!ايرةززاىءرم"اصا!ا.ن،3ءةقيغيراوزوةدأازةاا:هعلىضيرةرهوو

!:مفيةا:.ةنج!إفؤ"-5ظنيدا؟حانأ!يح!اووهـو،اتيمه:.عشرءةذ

إؤراهوفيلا.الموتعلىاءدهزانهـثيم،5:ءاوان.أ-لمزر،!لإدزا

سؤاذا؟زشتنير:-دزضءتإذيئااتوسكولا.،دوحتحمماإل(15حدو

ى5حسالععلىاوة!ه"برا!ءز!؟!!ىهلمماا-نتراناةافاير:!إ؟اءم5

ر،.اءهـمحرو-زةحرز-ا؟ربي-د-دةءي!فإتيرينا:رال-زمعز:يخاان

ي31الاس"عاان-يلال!ىعا%دلتارساءنةتأليصرارار-ذو)حن

!اريءعالاصإةظاماكأ-ينالأمكانبرإاتد4-دا.ماإ"إاز-اناو5إلجديد

.اأةمحت،صدلاؤ،1ا:،ز"ـليع!تصاصلااثهـثم-حح.::ئاز-(اهـوأو-

تيالد5-!يارااجؤاالثعب.:ن"اوااوتي--%صاتل!الاصذ.5ساا

!-ارله.-اةكطلي"ض،له!اانز--طجهإديأحيدالووا)شكطء.سهـ-،ة،1

نجا-را:-.ش.هجاالىإ-كافحانو5-ا)هـومزشإوإ"اقالمنممو)حن--

.ةء!ماريالاسادلأسا؟داتمسز-5روالةيجمخ:راالجز-زة-"لتقثا

لمةاروبولءان

برسدش(س؟:لى:"بمش


