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يشاب باصق ناورم

04.09.04

 ىلع دكؤأ نأو نوللا ةفافش نوكت نأ تدرأ .)طوقسلا( وأ )قيدصلا( ةريبك ةحول مسر ناريزح يف تأدب

 يفً اعساوّ قشلا ناك ً.امايأ ترظتنا مث اهتعّقو .ءاقللاو براقتلاو ةدحولا مغر ،Lسأرلا Lب نوللا ماصفنا

 تددرت .يهتنت مل ةيقيسوم ةلمجك ءاد\ا ةيفافش اهيف ةلمج ،ةملك ،ًاعيرسً احوب لمعلا ناكو ةحوللا طسو

 تأدب .يهتنت نأ ةلمجلا ىلع ناكو لو\ا اهدصق نع ةحوللا تجرخ ّ.قشلا يف حوطسلا ضعب تمسر مث

 ضرأ مل .ديدج نم اهتعّقو .زومت طساوأ يف كلذ ناكو ةلوقعم اهنأ يل ادب .ديدج نم ةحوللا ىلع مسرأ

 تّريغ .Lسأرلا ةحوللاُ غارف نضتحي نأ تدرأوً kّوطم Lسأرلا ىلع تلمع .مايأ دعب لمعلا كلذ نع

 روعش Lب انأو رارمتساب لمعلا كلذ لّدعأ تأدبو بآ ءاج مث .ضرغلا اذه لجأ نم Lهجولا حوطس

 لكشب ولو ،هيلع ظافحلا تدرأ ام نإ .نvاو لمعلا تايادب Lب ةطبار يأ كانه نكي ملو لم\او طابحsا

 بعصأ نم اذهو ،ةيفارغوتوفلا ةيعقاولا ليصافتلا نع دعبلاوً ايبسن ةحضاولا ةريبكلا حوطسلا وه يوفع

 هتيقادصم هل لكشب يتيعقاو نع ثحبلا ،)ةيعيبطلا ةيعقاولا( كلت نع دعبلا ردصم ناك اذإ ةصاخو روم\ا

 .ميدقتلاو ةاناع~ا يف

 ةظفاح~ا عم ةيلكشلاو ةينوللا تاراشsا ضعب )عيلوت( نم دب k هنأ ىرأو لمعلا كلذ ىلإ رظنأ .لوليأ ءاج

 .ديدج نم أدبأسً ادغو .لمعلا ةجازط ىلع

 اذه لمحتس ةمداقلا لامع\ا نأ دقتعأو ،لمعلل ةديدج ايؤر يل بلجتو ينمز�ت ،نَِضتحُ~اّ شُعلا ةركف نإ

.روصتلا

06.09.04

 .عنتمت ةحوللاو ةليوطً ةدم تمسر .ديدج نم ةحوللا ليدعت تدرأو ياوق تعمج ،بعت يبو تظقيتسا

 كانه .ديدج نم لمعلا ىلإ رظنأ ليللا يف ،نvاو .ناك امك لمعلا كرتأ مل ين\ نزحلاو فس\اب ترعش

 فس\او ةرسحلا نإ .طبارتلاو نونجلا ضعب ىلإ جاتحت ةحوللا نأ دقتعأ ينكلو ةّديجلا حوطسلا ضعب



ً.ادغو ... ةديدج ةحولب أدبأو طئاحلا ىلع ةحوللا بلقأ مل ين\ ،يبلق ن�مي

07.09.04

 تبهأت .رعاش~ا هذه نمً اقلق تمنو ةميزهلاو رصقلاب ترعشوً اريبكً انزح يسفن يف ةحرابلا لمع َعقوأ

 يف تّلدع امك ،رسي\ا هجولا ىلع ءارفصلا حوطسلا ضعب عم قرز\او رضخ\ا نوللا ىلإ تعجرو مويلا

 ترعش ً.اضيأ هب تّلدع يذلا رخvا هجولاب هطبرو لمعلا ةكرح نم عفروً اّيح كلذ ادب .هلاكشأ تاهاجتا

 فوسو عيباس\ا لاوط اهتريسم دعب قيرطلا ىلإ تداع ةحوللا نأ دقتعأ .بعتلا نمً ائيشو ةحارلا ضعبب

 لكشب Lسأرلا عم طبترت نأ بجي يتلا ةيفلخلا حوطسلا ضعبب ّقلعتي ام يف ةصاخوً ادغ اهءاهنإ لواحأ

 .امهلٍ لماح ،ِّدهممو �يوضع

08.09.04

 ينأ فرعأو قحk تقو يف رظنأ ...ةليلقلا تاعاسلاو قئاقدلا ضعب يف تلصو ينأ روصتأو اهسحأ املك

 ذحشأ يك ةعرسب قارو\ا ضعب تلمع .ةدحولاو طابحsاب رعشأ ً.ءاسم ةنماثلا دعب ةعاسلا .لصأ مل

 .اهرسكو لاكش\ا رييغت بجي .دغلا لجأ نم يلايخ

09.09.04

 نمي\ا سأرلا Lب يلكش نيابت داجيإ تلواح مث Lميلا وحن تفّرح .ةليوط تاعاس تلواحو تّرسكو تّريغ

 ءوض ىلع ةعاس تلمع .ءاس~ا ءاج ،اذكهو .هنع ضرأ مل نمي\ا سأرلا يف ريبعت امئاد ءاجو رخvاو

.)ريبعتلا( مغر ةلوقعم ةيناكمإ ىلإ تلصو ينّنأ دقتعأو ءابرهكلا

10.09.04

 هيلع تلمع ام تّلدعو نمي\ا سأرلا ىلع ةيّرحب تلمع .ةريثكلا ماي\ا دعب ةحوللا يهنأ نأ مويلا تعطتسا

 رعشأو هب سأبk لمعلا نأ دقتعأ .رسي\ا سأرلا ىلع ةفيفطلا حوطسلا ضعب تّريغ ينأ امكً ءاسم

.ديدج نم لم\ا مث .. طابحsاو لم\ا تاجومو دهجلا كلذ دعب بعتلا بناج ىلإ ىضرلاب
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