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المدافعوقذائفالطائراتقنابلصوتعلىكتبتهاتأريخيةصورةهذه

الايامتلكفيكتبتهاايكما،عليههيماع!تركنهاوقد.(91عسنةلم

العربي.الادبعالمفيمنزلةمنالممتازة

معروفة(؟ريخيةعنحقيقةالافصاحالصورةهذهنشرمنوالغرض

فلما".الشرقيةالبلادالعربيةجميعنفوذهاليشملولبنانسورية

تخاصموعنمقاومتناونتحعن.العربصداقةوالااستقلالناالابننغي

امراعلىالمذلوبةالشعوبمرافقعلىتتخاصمالاستعماريةوالدول

الاستعما،الدولتتألبمسرعانبلأدهابخيراتالاستئعارفيودغبت

العربية،القومية،وانبعات؟قطارهامختلففيالعربيهالشعوبويقظة

وتتسانل،؟لقديمتزاحمهاتتناسىاوتنسىرايناهاولذلك،الاستعمارية

يوموئن،4591سنة(مايو)أيارمنوالعشرينالتاسعمساءكي

منرفقةنجيالهويناوست،قاسيونسفحفيداديمنخرجت،ثلاتاء

وغوطته!دمشقعلىالمشرفالصالحيةجبلمقهىنيمم،الاقارب

وكان.الرخاءالفينةالصبامننسيماالريحوكانت.الاطرافلمترامية1

الحمرالصيفسحبمنزبرجالايشوبهالا،جالواءسماؤهمفصحاا!يوم

طاقةدمثقوبدت،الطبيعةووسنت،الشمسطفلتوقد.الرقاق

قبابوبرزت.الحانئةالخضرةمنخضمفي؟لابيضالنورمنعطيمة

تحاولوىئهاا"ذنوعلت.؟لازاهيرتلكتويجاتبمدعنوكأنهااهـعاجد

بيوت،عطيم*مويالجامع.وتميزالمصلينبضراعةالاعلىالعليمنتدنوان

قلعةجصرانمنالضخمل!نحتى،الثلاثوماذنهقبتهوشمخت،الله

نسرحجلسنا0العظيم(لعلويالحرحهذاجانبفيتضاءلقددهـقى

قصروامامهاالسوريةالجامعةابنيةفهده،الاخادةالمفاتنهذهفي؟لطوف

المتحفحديقةفيجديدمنوشبيدفنقلىالملكعبدبنلهـشامكانالحيي

محطةوهذه.والسليمانيةالسليميةالتكيتينقبتاوبجانبه.السوري

النصرشارعجانبطوالى،الكبيراتنرقفندقامامها،ا-لجميلةالحجاز

دمشقبين،المجموعةهذهونسمالي.الحميديةالسوقلىالاخ!1

فمدرسة:الواسعةالشوارعوامتدت،الجديدةالدورقامت،والصالحية

القصورمنوعشراتالعامةلاشعالوبناءالنيابيالمجلسودارايبهيز

قوله:فيالبحتريعناهااقيالبيضالحمائمكأنالابعدءنل!رض

والسنيرطلعالثنانبينركابيتظلانونع!دت

القصورتلكبياضمنهااعرضوق!ددمشقعلىمشرمات

ابئيةتقومالمظملولمح!شةالعينبهجةهيالتيالمناظرهذهغربي)خن

الثرشنةهيتلك.النفسلهاتنقبضحمتىالعينتراها.نكادلاكيار

0291سنةمنذالفرنسيالجنشاحتلهمااللتانالجبخانةوثكنةالحمهدية

الرقيق،؟لجلدفيكالجرب،المباهجهذهوسظبةال!عنوان!صارتا

الصحيح.الجسمفيالجراثيماو،الوسيمالوجهفيالجدريأو

اعاليهاوفيوالغوطةدمشقعلىالمطلةالمزةقلعةيمينناعنفاذاوزلفتنا

معالموارالةالبيوتوحرق(لقصورلدكالاتصلحلاللفرلسيينفع1عد

ربعمنذتطلقلممدافعمنوناهي!.الجبارةالامويبنعاصمةرونالمدنبة

صي8"صا1لم

.00:.

!ص---

ثارص!بم!صو-ئدابنتب

دمشقالفرنسميونضربحين،والرشاشاتالبنادقورصاص

المجلةلهذهلمابنشرها"الآداب"وآثرت.تنشرلموهي.

عن(يالمشرقعنفرنسمةابعادالقريمةالانكيزسياسةمنانهي

لامنمظهرفيوظ!روااغتنموها5،91دعنةالفرصةلهم.حت

ولبنانسوريةعنجميعاجلاوهماالدولتينالاستعماريتين

سباتها،منافاقتاذااما.نائمةهذهالشعوبد(متمادا

مثلأ.السويسقناةموضوعحصلفيكما،عليهاية

الدولمضاجعيقضالذيالمزعجال!بوساليومهما،رقادهاق

تهعنفيمراكقناسلباونهبا.لتظل،الوسائلبنابشتىالثرايقاعبملى1

السلطةيئستكلماالسوريةالعاصمةسكانمنالآميئبيوتعلىالاقرن

-..البغيضاتندابهاقبولعلىحملهممنالفرنسية

وفتاةبفتىواذاالمشجياتوتلكالمبهجاتهذهفينفينحنوفيما

فياتن!بابماءيترقرق،وخطيبتهخطيبوهمابصلةالينايمتونممن

المدعوينمنوكنا.منامقربةءلىخفرفييتناجيانجلساقد،وجهيهما

الند.فيرفافهماالى

المغيب،منالشمسدنت(نبعد،دور.(الى1لانحرافوشك.علىوانا

فيمدوياوالرشاشاتالبنادفىمن؟لرصاصانطلأفىصوت(لاراعنافما

هذامصادربعدعننتقرىفانتصبنا.الهادئةالوديعةدمشقسماء

واذا،غضبهجامعلينايصبيمينناعنزة41بحصنواذا،المزعجالازيز

وحاولناالقريبةبالبيوتنستجنفعدونا.حولنايتساقظبالرصاص

جبلبينالطرقالفرنسيونسدفقد،نفلحفلمالمدينةالىالهبوط

علىوليطمئن،بوابخبهليقومالخطيبوخاطر.ودمشقالصالحية

ولبعت،الشرقيالبابمنالمدينةودخل،البسانينالىفانحدر،الرته

شيئا.خطيبهاواهلاهلهامصيرمنتدريلاوهي،ضيافتنافيف!تاته

ماولكن.بدءذيباديءوالرشانساتالبنادفىعلىمقتصراالامروكان

مواقعالىاتعرف(الناظور)المدنيةفأخذت.لعلمتانالمدافععتمت

وحول،السوريالدركمقردمشققلعةعلىتقعفالفيتها،القذائف

احددارفيمجتمعينالورراءكانحيث"صاروجة"سوقوفي،القهعة

.الرصاصمنوابلتحتالحكومةدارمغادرةمنتمكنواانبعدألوجهاء

ءلوجدانهاصدقاكدولم.رأسيشعروقفالامروتعاظمثي

اقتر(فعلىتجرو،بلغماوالحمقالإشبهابالغا،دولةالعالمفي

المنعقدفرنسيسكوسانموتمر(لىتكترث؟ندونالوحشيةهدءالاعمال

اعضانه.منعضوبعدوسورية،العالميللسلمميثافىلوضعيومئذ

فترتوما.والقذائفالرصاصاصواتعلىالليلةتلكفيوهو.مئا

علىالاربعاءايالتالياليومعباحفيوعادت.الليلمنتصفبعدالا

والرشاشاتالمدافعالىوانضم.الاولىاليومفيعليهكانتمماا!ثد

القلعةسجوناحدفسطحالابدانلهاتقشعربحوادثيحدثونناواخذو؟



"(رامي"ورقاق"صاروجة"ولوق"العصرولية))فييقالحروشب

منالاسبعضوجعلت.الرياحوتقاذفنهلهيبهاوعلا،الناروتصرمت

البساتين0بطرقالصالحيةجبلالىالم!دينةتهجرو(ولادونساءرجال

القلعةسجوناحدفسطح:الابدانلهاتقشعربحوادثيحدثونناواخذوا

مصفحاتوضربت.سجينمائتينحومنهمفقتل؟لسجناءعلى8!وى

.الدركمنحماتهوقتلت،الئيابيالمجلسقصربمدافعهاالفرنسيين

الفرنسيينجدمثل،بنادقهمرصاصنفاذبعد،الباقوناستسلمولما

عطاموكسروا،ايديهموفطعوا،عيونهمففقأوا،تمثيلافظعببعضهم.

دماوهم.نضبتانبعدالاعليهميجهزواولم،سيقانهم

التيالساعةفيايالثلا؟ناعمساءموعدهاجلسةالنيابيللمجلسوكان

منهمكثببراانالنوابحظحسنومن.الهمجيةلاعمال!مالفرنسببوناعدها

الجلسم!ةالرئيسفأرجأ،عددهميكتملفلم،بالدانهمفيغائبينكانوا

منهمسلملمادلكولولا.المجلسضربقبيلالحاضرونالنوابوتفرق

.عمرهفياللهامدمنكلالاالنطارةجمهرةومن

بانهمدلك،عجيبشيءرئيسهموعاىالنوابعلىالفرنسيينوحقد

وجلالمجلسىرئيسكانولما.قناةلهمتلينلاالذيناستقلألنادعامة

ضوبه،ديدنهمالفرنسيونجعلالكبيرالشرقفندنفيمقيمينالاعصاء

فيهوقتلوا،والقنابلبالرصاصجميعاونوافذهجدرانهثقبواحتى

فيوهو،الفندقنزلاءاحدروسيابطركيقتلوكاد.بريطانياضابطا

.النزلاءسائرمعالقبو

الحكومةداراماممصفحةوقوفالفظيعالاجرامنيةعلىيدلومما

؟وكان.فيهامنعقداكانالورراءمجلسانحينعلىالنارعليهاتطلق

شوونفيالحكومةيراجعوناجانبورجالبر-يطانجبونضباطايفافيها
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وكادتايىدقنابلعليهاالقيتانبعدالاالمصفحةترجعولم.رسمية

تنفد.ذخبرتها

الوزءردارنافذةاصابالفرنسيارجندرصاصانالطي!سدلائلومن

-الزجاجبشظا؟،عقيلتهوجرحتالوريرفجرح،المفوضالبريطافي

بعصبى؟الصالحيةوجبلالمديرخةبينتقع(لدارتلكانحينعلى،المتكسر

الثلاثينفيالاربعاءيومطيلةالناراطلاقوظل.الفرنسييناهدافعن

الىقذائفهاتوجهفالمدافع.الليلوفيالمسا،فيوانتد.ايارمن

ثكناتومنالحميدية(لثكنةومنالمزةحصنمنتميميردونمادمشقبيوت

القلعةعالىقنابلهاتلقيوالطيارات،الجبخانةثكنةومنالنصرشارع

احياءكلالىرصاصهاتصوبوالرشاشاتوالبنادق،الناسبيوتوعالى

المفوضبباتومعظمالجمهوريالقصرحيثالصالحيةجبلالىخىالمدينة

واعليهمالقضاءيجب(لداءارواءدممتمقفيمنكلوكأن.الاجنبية

علىالحاقدينفيشياتباعمنجلهمالفرنسيمننفرلمشيثةاخضاعهم

واللبنانيبنالسوبىببنعلىحقدهم،البريطانيينعلى،ولاسيماالحلفا،

الاستعمارية.لاغراضهمينقادواانابوالذين

الفرنسيبنالمس!تشارينمنكتيردوركوىوآلمهاالمثصجياتادهشىولعل

يطلقحصوناا.نخذتمدارسهـموبعضوالعسكريينالمدنيينوموظفيهم

.كانوااياالسابلةو!لىلهـ،المجاورةالبيوتعلىالرصاصمنها

شارعفيتنكزجامعمنها،المدافعبقذائفالجوامعبعضواصيب

المولويةال!تكيةجامعمادنةمنجزءوتهدم،مئهقسماحترقيوقد،النعر

البلدية،ودارالحكومةداراوراقالجندوبعثر.نفسهالشارعفي

المجلس"دارا؟فاثمنسليماشيئايتركواولم.دفاترهامنكثراومزقوا

فتحمنتتمكنلمالضعيفةمصفحانهمانالحظحسنومن.النيابي

اكياسمنغليطامحكماسداوراءهاقامالسوريالدررلانالعدلدارباب

والجزائية.الحقوقيةالقضايامستنداتسلمتوهكذا،الرمل

الجرحىنقلمنالمتالياليومفيولاالاربعاءيومفياحديتمكنولم

كلالىهـصاصهيسددكانالفرنسيالجيشلانالحكوميالمستتسفىالى

الاحمر.الهلألىسياد(تعنحتىيعفولم.الشعبافرادمنيراهمن

ذلكابعي!ةبينانالوطنيالمستشفىرئيسبهحدثنيماطريفومن

،(ب،منصبونالفرنسىجعلهاحريقةارزاقهومسءودعاورفى

بينحيلحتىال!خدمفتحاتن!اها،النارعليهاطلقوااحدبهامرفكلما

قوتتداركبفيةلاسداساخماسالافربواني:قال.وطعامهمالمرضى

باباماميرقفالمدافعاصواتمنشاردالضنمنبرأليفادا،للمرضى

وجعلناهاالالهيةالهديةبهذهفأمسكنا،لهصاحبولاويخورالمستشفى

!بعبادهاللطيفوسبحان.يومينفيللمرضىبلفة

كرائعممنعددثمةكانفقد،الموقفهذاهولمنالرغموعلى

الصا!يمةثعا!عفيالاناثتجهيزمدرسةا.نخذنالسورياتالسيدات

الحكوميةالمستشفياتالىنقلهمريثما،المصابينجراحلتضميدمستشفى

،(الايطاليةالمدرسة)العسكريألانكليزيالمستشفىيقصرولم.والاهلية

اليهن.المعونةيدمدفي،الاناثتجهيزبناءمنمقربةعلىالواقع

القوتليشكريالسيدالجمهوريةرئيسدارفيتجتمعالوزارةوكالت

علىويشر،اهتماماشدديالاحداثي!تابعمرضهعلى.وكانالابيضبالجسر

ممثليويطلع،عملهيجببماالاحياءود!وساعوالشرطةوالدركالورارة

خاطروقد.بدمشمقالفرنسميالجيشفظائععلىتباعاالاجنبيةالدول

ولكن.والبالالجسمفيراحةالىيحتاجمرضهبانعلمهعلىبحياته

سئةثلأثين*منذالشامديارفيالاستقلألمشعلىحاملجعالهالذيالاله



محنته.اياماشدفيبهالشعبيضجعبانو!يلأجلارادتهتفض!لم

تطلقوالبناطقوافرهبانهاهعالمحافجاص!واتعاىالخميسليلةوانقضت

وفنه.المقهئومفالليلفهذهفيجفنهاححيغمضولم.هدنبنجيرءلى

قبيلالاالضربءنيكفواولم.واخرىلحظةب!نيصابانيتوفعءأمري

متفبعفالىءاروا،الخميهعيوثنفيالفثنالفانترقتاطاحشى،الصبح

مناليلفربةالاهوالصالحيفجبةنةينستقبتلوعهنا،البربريعمالهم

يوتاطفالهنمعغادرنالنساءاناخبرووقد.البساتينطريقدمثق

مئتنبتكثنحمألفقد(لفمبلجاما.الفوففبسفتينفيوانتشرنالمديمة

التقدتبعنالجيشيصطونالخنوارعفيورابوواسلاح"نعنده"ا

الفلا.ئفالايامفر(لجيشطذ(يت!فنلمالحفيقفوؤي.الملإبنةقلبالى

عنرتبلغلاوهىالصالحيةوطريقالنصروشارعالمرجةساحةينجاوران

،سلاثأمنالفرنسيينعندمامثتلءلىالمواظنونحصتنواو.دمنمهاءدينة

..معدوداتايايلفركلهاصوريفءلمنلاجلوطم،ورنعافاهممدافجءلىابل

منالامنينفرئمدواين،اعتقدماعاى،الفرن!سيوالسالنفرلطةوفانحي

الحفومف،تستسلببصتى/،الؤياراتوقنابهابالمطافجدمشأثالمطينهلسلأان

حفومفعئتيئوألجمهورتلفرئىىويولف،الش!فيستبسلمتستقيهعاناو

بعقدتقبنيابي،الفرنسيفالحفومفارامفعالىتبتل،معتمدلفيممهوز،ل

(لجيشقائطورجعأأ،سورتبففي-ربيفقواعراستظرابللممتجيهباتفاقاهع

فياجبارهلفلفتهثنتجعتقكما،*سممى.فيرأجتأالىفرنسياالسورتف

النيالبلاطفيالسوريينمرجج2!لهتقوقنا،متفوقفوثقافتهين،المهيارهر

.ط(لبومماتاعرالىللارجيتمفيتللمحيهلاالسوريفللدفومفليس

وهبم:السقيمفالؤنفهؤهعليهاتفسهيأمورخمسةالسلطفهؤهوفاهر

حمئيقنفيفزعيهب!والقوتليهـعبفرئلأالسطجمهورجنارئيهسكوناولا

كهؤافرجل.اليومالىالقونهدا(وائلمنذالطليعةفيومشىلواءها

قدكانترمحنتزبانوالقوئف.بامال!هبرفرطانمحلىقي!للاري!لضتف

احط.ءلىنننليلااطفومفالاحهسلأتبوللكعلىكانتاواسنسلمت

ليسي،صج(دا،السوريفالهرنوساؤرالعاصمفاصتسلأتبكونتانها

الفرنسميونيحهياجالفورةتهنبفمهمما،السوريفالبلاراستسلمعناه

وجبئيوالفوءةالدروناجبتللتنويجالعامرةقوادم؟مثايائهبممسةالى

هذا،ونحيوهاوالبادية؟!عاويينوجبلالزاويةوجبلوحوراىالىث*يح

مننظريفيو!وجادتهابناءمحاربةءإىالسعوريالجيمثيطاومحهماذا

-2591سنفثورةفيتالقوهالوباقالدرسلسواولعلهـم.المسهبحيلأهم

همننين.فللالفورةتلكلاؤماطجندهبالفماحكأالىاحتاصوااط27للا

لصفهي،الالمهتللمفمتوففتقفلنالعربيفالجامعةحفوماتكرننما)ثا

وان،السوريفالحكومفءلىبالقوفاطاطتهميفرلهواا!للفرنشبين.عج-ط

الارهميفالكرفدوهءلىيروجدفونهرابعا.التاماستقلألهامنير-!فيصوا

حكومفمنولبنانسوريفج!يهأهاان!نزنلالعنمىبرينفنيفاسمهار،لقى

اسانيمنانمرففيرحنارجيتهاوور/بىجرارتهارئيسهوسرني،كيشي

مسدقلين.وسوريالبنانيكونانالاوصظالشرائفيالدفومفالظهألصطياصة

لفرنسفيكونبان،الفبرلئالدوائلسائرثيلآفا،الهيهـومفهؤمقبلتوادا

يركوطبارقبلهعال"لمعنامفليربالقورينهينهلفيوتأريظيادبيؤفود

ناالفرلسيفالحكومفاتهينفءقىفيوبدفه،ف!يللماصربطفمرافانإفثبنسصكأ

بيوتهموتدمرالسوريبن-بت!تيلالنفودهذاوتصهناثرافانهوهتهيرنق

التيوالسلامالع!لولاسسفرنسيسكوسانلموتمرا؟*راثدوىو"نحريقهـا،

الشرذلفبملفرنساانفلتراومةأاحمف.الموتمرذلئظفيطولفومسونانيتأا

.ومعروفقلةبشيء!طنى

بحيثالضعفمنوفونهل،فلحرداهدءفرقللرتقدفرنسففونخفمسا

الىحاجففيكانتافابرينانيفوفولأ0بيدهايأخؤمنالىمتاج

الشرقي-حأعومعصداقفالىانيياجا(طلد،بريفانيااطب،فللللصداقتتنا

يرفونانلهحنبعيوالناربالحدتلداراطتهيفرض(نيريطوالؤتن.مربهف

طونبحرفاتتلبينقاعملهاصبجوالا،فلتلاالعوامهئهؤءمجابقنفرلىادرا

.المحلورفقصنفرينلون

فيالخميسظهرالراديوالىاستمعجالساكنتبينما(ذ.كانوكذا

واذا،والتفك!برالهممناكونمااتتدعاىوانا،ايارمنوالثلرثينلواحد

وسرى.البتيينافيفالحفومف(زظؤتةالؤنهاظددنهعبقراريفجوناالمؤيج

باعمفهاليرفومظنلالفرنسهاالسهيهللفن.البهيقلريانفي-المطينفلنط

الحوافيت."أفلجنوطماباج،ينتظهبمالؤنهبالمصيرشعرولما.لعدوان

به(حط.ينتفةنفينبمااويئايتهبفوااأرجففلهلوفيالصالحيفطللرنقفيلفبيهبف

احطئماالضاونحأوا.السوريفالليراتمن-ملاهعنببنلعفالمنهلوبلنعتقدر2

صملتئناوفبمالبرلمانبجانلةأالعامفالافذفائاأوزناطفمرأهثلمنسيارفنلرف

وفهبسنفالياجندنبارأايانهعيانتلاهدليوففر.(لحهعوميفسيارتي

كيسارياابفهيباأنجندتلا؟نثانبىوافد.يمويفساعاتؤمتمندم1

تمتفلما.سوريفليرةمائفوهوصفيوبمبلهأالجديدفبللاحدتنفملوءا

يفونمااسعطوهتل،الفهمىالمئلترةلوفتجالجنفنوانصرفلصفقف

لايساريفافتباطااويمينيفافهااداالاحؤيفمعؤذكونالاراعهفما،مالا

وانبأنتر.الحرالأالماهلمشترىعلىلاقدامهنفسهيلعن.فراج.اأواجا

وجطالنيابملالمجلتيفهبالوهلالحديئئوالصنصتلةلان،الفقاتحن

فيه.الماأأولبثيفتجلملفنهاوليفاروجهالجنراااندارفي

الكتليرالحديررنمالصنطوابفتجففر(حاولواأنلتانعلىالاثرونندئق

!يفلحوافلثلالحفومطحقاقزفهبالماائتلينعدقوطعلىالمحدوئلف

بالآثارمملوءفصنادنبملعدفعلىالفهبنسيبئالموظفيناحردارفروععر

(لخ..؟لخفصودرتالقديرمف

البنقفانيمفالحفومففينبااتؤؤتال!نهبلل!طعففاعجةألنليءتعجهأونئن

عنوالإللنفالبنفتلنوطقؤعواالفرفمعيقانفمج.باوطوهئلقهبارها

.يجرةلماحقلئئنحفومته/ابلاغمنالمفوحلبهبيظانيفوفيبرتمنن،همنلئق

البمبيظلنمب،الوجراءمجلتعلجتمجيومينمناقئأوفهب.اللاسففللبالبراز

البلرطلديل2(نعلىسهلمما،(لمؤفورقابارم،واتظد،بالبرلمانوانيأ

يجهطمحندماالحتيارفنلدماينقلةلالبوينانيينفبمالناحييعرفهالظألر

مصالحأفتب.ضمانفيعجلفالىاالامابوةلناجالجب

وحال،الننلنيوأوقفالدماء.،البريؤلفيالجيهنتدنلنافحقنولقد

ستحنقفانتوفوارثالمطنفاببناستحنأفاننمجطأتفافطارحصوابدون

لتدخلالبريطانياالجيشيدخللمولو.؟لمدئخارجبالفرنسيين

بملىشاملفلورفولاثرناها،(لمجأورفالعهببيف(لبلأطفلفاصواننا

تشوبهي.ئنائبففأأمناشنقلألنلينقىخىفانوااياالمسيعمرين

بالففالظميهعيوثلالفرنسيالجيهلالىالامرانعورمنالانفلنوعلى

عنيكفوالمالجئودلكن،المدفعيةسكتتفقد،الناراظلاقىعن

يونيو()حزيرانمنالو(حدفيالجمعةصباحخىالرصاعىاطللأق

اليومذلكعحرفيدمنتمقالبريطال!بةوالمصفحاتالدباباتدخلتوعندما



..نعامة؟"لحروبوفيعلياسدحسيسولاحسللفرنسييئيعدلم

انواعمنعندهممانصفعندناكانلوانهيعلمواللهعلياسداقول

لاوحدهاالبندقيةلكن.أحدتدخلالىاحتجنالماوالعتادالسلاح

ايهولةالمدنفيوالرشاشوالمصفحةوالطيارةلألمدفعمقاومةتسشطيع

ينملاالعزل*هاليفيالالواتهذءالفرنسيينو(ستعمال.بالسكان

.والعارالخزيغرالىيدعوولا،شجاعةعلى

بالحذر.مشوباحسنااستقبالاالبريطإنن1الجيشواستقبلالدماشقة

المزةالىالبريطاننالجيشبحمايةبيوتهميغأدرونالفرنسيونواخذ

تلقاءدرسافظع1النتيجةهدهوكانت.(لفرنسيالجيشمعسكرحيث

فيهالهمماوفرةعلى،البلأدهدهفياقرفوها1جنايةلافظعالفرنسيون

نحولحن(لفاجعةهذءوانجلت.اليومالىقرنربعمنذجناياتمن

القحلىعدا،دمشقسكانمنجريحوخمسمائةوالفقتيلاربعماكة

.الاخرىالمدئفيلجرحىوا3

الجرحى،يد(ووندمشقابلتواان،المحريةالحكومةرسلغموما

العصبية؟لادواءبثشىابتلواالذينالمرضويعالجور،*دويةويورعور

قيامخربمهمتهاقامتاخرىطبيةبعثةوتبعتهمبةألاهو؟لمنعانوهلما

الخيرية.جمعيافناجانبالى

الثلأثاءمساءدارنافيخطيبتهلبثتالذيالشاببانانبأنامنوجاء

ثمين71الغزاةيدافعوهوقتيلافاردتهمدفعقذيفةمنشظيةاصابته

علىو؟غمي0الكبيرحانوتهالجندنهبقدالفتاةوالدوان،محلتهعن

علىعضيبنيةفيا.تعولولمتجلدتلكنها،ألالمفرطمنالفتاة

وقولي،الا-نيمالمستعمربافاعيلالمستقبلاولادوحدثيواحقدينواجذك

سبيلفي،يأسفواولمالعدومناجزةفييجبنو؟لماليومابناءانلهم

للم!ستعمر:يقولوا؟نوعليهموالاموال1لارواحضياععلى،استقلالهم

بنينانورثهامتناوانبقيناماالعدهوةاساجلك

بنيةيا.بلادكاستقلالتفقديانمنخطيبكتفقديانلكخيربنيةيا

وشهداء،16!أسنةصبراقتلواالذينايارمنالسادسشهداءتذكري

جئلوشهداء،1891.سنةحتى1691سنةمنالعربيةالثورة

يةالسورالثورة،وش!داء2211اليسنة291.منسنةيةالزاووجبليينالعلو

سنةوالانتخاباتالدستوروشهداء،2791سنةحتى2591سئةمن

.هذايومناالى(لتاريخذلكمنذالكببرةالحوادثونسهداء،3291

فيوساهموا،قومكوعنعنكالعارولىفاقهخطيبكدفعلقدبئيةيا

وها،الجماجمعلىالايبنىلاالاستقلالانعلموامذالعروبةمج!بناء

مفرلاانتيقنو)1لمابلادنامنجيشهمسحباقرواقدالفرنسميونهم

العربيالسعوريبنشيرنا(لابرارشهداءنانحيفانهضي.ذلكمنلهم

بك:مردمخليلالكبيرواديبنالشاعرنا

الكرامالنفوستنلانابتأسلامعليكمالديارحماة

يراملاحمىالشموسوعرشحرأمبيتالعروبة.عرين

أـلشهاجمبمصطفىدمشق

ال!بأحسقءلىزرلكنحن

والتقرأهاالكتبهذهمننسختكاشتريتهل

تكونماكأحسنلاخوانكاولاولادكلتهديها

قبلفسحارعللانتشترلمكنتاذا؟الهدية

النسخنفاذ

بريهءاعرإلأكللآالالىيخ

اجزاءتلأثةفىصدروبلادكلتاريحأمتكروايةاصدق

لهئبئأاللىعض.-1-

*سلامقبلالعربتاريخ

الدأكايردأعص!-2

ألاسلاموظهورالعربيالرسولسببرة:لاولالقسم

!رله-ملرا-عص+؟

الراشدينالخلفاءسيرة:الثانيالقسم

علي-.تعثما-ممر-بمربوا

ال!كتورالكببرلاديببقلم

طلسأسعدمحمد

*

وأحامدابنروالآ

نحرغوملأ!!-عنغس-

المنترقالعربيالنضالصفحاتمنرائعةصفحة

الاحمربنيملوكايامدخر،الاندلسفى

المعلوففوزيالخالدالشاعربقلم

-.

ص-

هييعاىاثمز

لارضفى(لمعذبينلكلكعزاءكفكتاب
سلأمةيولسالكبيرانشاعربقلم

بيروت-الانلصمكتبةدارمئشورات


