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فؤاد الهاشم ـ قبرص ـ  !!عالمة تعجب

!! ثورة.. ریشة تهز

ذرآم« ذوا ح ل   ... خ دراتكم بمراح وق ق دراتنا تف د    ! »ان ق ه السي د اطلق ذا التهدی دث» آصفى «ه المتح
ورة ى للث عن المرشد االعل ية  یدة بحرین اتيري في جر ب؟ رسم آاریك بلسان الخارجية االیرانية والسب

تهدید عنيف آهذا ضد آل دول الخليج مجتمعة یدعو الى االسى ـ والضحك ـ» علي خامنئي  «االسالمية 
ه«ان » آصفى«في نفس الوقت، اذ آيف نسي السيد         درات جيران ته وق قدراتنا ـ االمریكية ـ تفوق قدرا

ن فرسخ            ا       » وجيران جيرانه بعشرة مالیي د انن ه یعتق يات الجميالت          «.. ام ان سوف» مجموعة من الفت
م؟        اق مظل لزل االرض تحت! یصرخ في وجوههن داخل زق د استطاعت ان تز نت ریشة رسام ق اذا آا

ة الخير دول ذآر ب ا ان ن ال یحق لن ا اف ا وعقله ا عن طوره ران وتخرجه ي ای ورة االسالمية ف دام الث اق
ان قرن من الزم ة نصف  ا طيل اف ونحرق اعالمه اسرائيل التي نشتمها بالقلم والریشة واللسان والهت

لى! ؟»آصفي«.. فلم نسمع منها تهدیدا اخرق آالذي اطلقه السيد        ا ا د تصدیر منهجه ثورة اسالمية تری
ائرة، دفع والط صاروخ والم ور وبال ل والثب هدد بالوی اتير فت مليار مسلم وتخشى من ریشة رسام آاریك

ار          اج وملي ار منه ار رأي وملي ل! لسان؟... فكيف ستتعامل ـ اذن ـ مع ملي ة وتسم هل ستقطع االلسن
ران             ! ؟»الریش«.. العيون وتكسر    واش «.. نقول لالصدقاء في الجمهوریة االسالمية في ای واش .. ی »ی

 !! »آول... خليكم«.. »االمریكي«بالعربي .. او
 ¾¾¾ 

 
ه ا مع تي اجراه د ال خ صباح االحم وزراء الشي و رئيس ال ة الخاصة بسم ة التلفزیوني اهد الحلق م أش ل

ت،                         » یوسف الجاسم   «الزميل   ة في االنترن ا عبر الصحف الكویتي ني قرأته الد لكن .لوجودي خارج الب
الي، وفي نفس ك الحس االنساني الع یه ذل ه وظهر لد شفافا في حدیث والحقيقة ان سمو الرئيس آان 

ا» الجاسم«الوقت لم یوفق الزميل        ثر مم نا اآ دم ل رئيس یق في انتهاز فرصة ذهبية آهذه لجعل سمو ال
لة           من      » طال عمرك  «قدم عن شخصيته بل انشغل بتردید جم ثر  داد     » 55«ألآ رة حسب تع شهود«م

ل                      » عيان ان یكفي الزمي ة، وآ ك المعلوم ا البالغي بتل ان» الجاسم «شاهدوا الحلقة واتصلوا بي هاتفي
 ! وهو المحبب الى سمو الرئيس آما اعرف ویعرف آل اهل الكویت» بوناصر«ینادي ضيفه بلقب 

 ..وأقرأ للكاتب 
ماترهم.. هاي حجایة«

عدای«.. أنا وشاه إیران
 ...!! إال إذا.. لبنان

 ! لو آنت مستشارا
وأصاب.. أخطأت إنجلترا

..وأقرأ أيضا
   حوار القوافي 

Page 1 of 2جريدة الوطن

7/15/2005http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?isu=050706&page=7&topic=363404



 جریدة الوطن ، حقوق الطبع محفوظة 2001-2005©

Page 2 of 2جريدة الوطن

7/15/2005http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?isu=050706&page=7&topic=363404


