
ا!ه.!روظ!!هص

.القهرضوءمن4تحمب،قةبال!دوحةظل!ياسءاعهـلاهدد
4-احوو،لبدر(ضوء؟يايلتمع،يخفناراز!د،ادالثا)خهـراكان

لهلم!لآلا،اًللإ:،دبإروصرالضفادعنقيقغ"رإكدر!2لا،تاء"!ءكئة

.ليحصبمنولافريربمنلا،انفجاراتدويولا،طقات

رحجمة،رطبةنسهاتهبتعةسدما،واد-كانالى*ما?لهدأ

.ا)-:-انقنله?-!افورءورجلبنتصعور،ةوزئنوبسروروشهعر

يفترقلن.لااشهـرستةطيلمةكاناانبرمد،إ،مااربعةقبلودعسلموىاقد

وته"في،الراحةء!جاتبهالىوترت!،م!لهكلاتنثكوؤطلت!9كانت

اناملهـ،،و.مقتها،واك8غابمنيدهص:عههااتكطالف"،بنهلحأنأاىا

...العزففيأ"،وهكانوما

-بارة!ماآبصرا.المفالأجماةعند،قصمةذاتنصيرةوكانت

اسرءتقد9،لئسفهـاطكمة"خطىفوضعابعهـ،عنلاءدوثورية

اصواتاواصطةءت6ابصإوقدحت،عنهب!.بةنق!ةالىلمهلممى

اتجهـتو،الةورعلىناحيضهافعتوجهـت،اسه"رةافيء!انتباهلفتت

هـ.%أءما،اهدؤطاعلىكلهانمتبماههموانصب،في"!منأنظاراجمهاا

وسطه!ؤبقن!تهوزرع،الخلفمنلمهاجمتهاطببةفرصةلاسماعيل

فيط."نمع!:!ا،-ماما

كانطوا.اضحاب،اي!تفحص؟نوءضهأ،د.لى!ىاليهوانضمت

أحسرراىامصباحااسمالمجيلووجه،جهبسص(رة!يأنفارأربعة

،يتاوهوكان،حيارآهلما،سحهزنادعلىواصبعه،اإالضحا

ف!محبه،اليهتصلى!كادالمحنرقةارر-،رةونيران،ماءإطلبوسمعه

غير،وجههالىاص:(حا!وجه،ماءو،طلب،يثنوسمعه،ابحإ

هـصعرجمبانمهاهء"كأل.لئظراتاو-لاقت،المنزاحرلهثاء4عابىء

سرعت3و.ميه...?4..المحتفربء+و-4إخوسلكان.فلسعطين

إ-لمة،طوجرعةفجرع،زمزميتهام49و(لق!ن،رأس4ؤوفصنفسهآمى

،اسهاعهـلفابنسم،1،ممليمةايىهفيزءزميتهاسلمىووضعت

الجريحثوسال

عربي؟انت-

اسراليلي.ي!ودي،ايروه-

عئدء-صالح!وضهماولم،احذراتعس!ببهـولانالحادزةوكادت

اسىاواسرولائهرفعيرا.وههأوكوبرترسيمارات،قاد"لأنجدةإ"رأ

برج!صودانيم!خرو"صط،دصخرةاحتمي!او،الاء"نكاطىء

يرن.المطارد

ضطا!رطههه?.-

،له!اه-ىاحث)ءوباالضجاةدبيبدبانب!!الانوجدولكنه

الوايد.ت!عحتى*جازأنوقررا

ءايأاوتعرف،التدريسوامتهئت،الهلمياثراسنهاسلمىاكملت

وح-!دثت،ا!حرمن!ماكلوعشمق،درالستهمراحلأواخرهم!وهو

مواط:هـهما،تلءع.،الرائيلؤ:فقىؤيهانهماووجدا،ؤجاةالنكمصلأ

ةواقوأ،ال!لاحبنفسالغازيردءنمئاصلاأنورأيا،فتشاورا

،اةالةماب((فاومةفالتحقا.اخانيةاامرةابلمدبر،15ر!ااءنصبالتجم!

هـ-نخلتاذا،ةاًلح)ـ،ملتطيبلاءمنوكانا،الفداليينبجيئط

اكثريحرقحينالا.برتاحلاالذيالصلبالنوعذاكءن.المبطرات

.كاات"ابنة-4تتوهجكبفلبحسجبويةمنلديهما

الدرا!كأمقاعدتعطيهانتستطي--ءممااوسعثقاون!ماكانت

،اعقالوابالكولمحةحصرا،اجازواعلىعزكلايومو.ا!تعليمومنللأهج

اشهوداوكان،خا)ـدالوحدةرئ!يسالزواجوعقد،أسهلحتماوبكامل

-حهيزاتمنالورءهةوكانت،بلسلاحالمدججبنالملالمينارقاقامن

.وثائرةمرحةاـحانامنمز!جامهلضبابعلىاسماعبلوعزؤط.الوحدة

الوف.4بفدائب!دائيبزواجاحصفاءكلهاالوهـ-دةورقصت

ارحمن:اعبد

ولو.هكذايئزوجانفأنطيئيكلعلى.زواح(؟بدعهما-

هـنء-"وولةوكنها،اسلاحااح!لتقوةمنبقيةعحوزيفيكان

.صغارفائيينءلا"لة

فلسصطينستحرر؟روائيينا?غاراتس!يولماذا:صمدونفقال

.يكبرواانقبل

ومطكة،الص!ايئةبينثلىطصن"قسيمحدثيوم:ادخاافاجاب

!ط:قال،هائحطاثائرا؟دبه2/تور.الطشرةفيكنت،الاردن

شطرير!ن،ضحيتهمجثةمزقواقدانهميتوه!ونانهم،ادخااإ)،

الايفعلوالم.تمتلموكننى-ا.عرجمطلملكوشطراصهببونشطر

ناالاا:(يى!،الواؤعالامرامامووضعوتا،بالعقهقةبمرونأان

ومسن.الاؤثربوالاعداء،الإب(عدالاعداءلنحارباسلاحانحمل

اذااخاهياكلالذياـرزئباطبيهـةالعربأقاربناابعة!انالمحزن

باكمله،شعببهحمقيحال!ون!اءالاعان.دماوهوسالطجرحما

علىايومامئدخالدباتدرب.التاريخحقبكلفبىذاكحدثوء،

:والاءةهـارالفولىببنوهيأجابتهاميواكن.((السلاححمل

عهدفين!حنفما،يركبوانقبلفلسطينتتحرروقد،صغيرازنه))

منكبصهـبرةقالأ)):برحد!ابيفأجابها."الاكوربيناولأالفراش



ز-متطيعينلاانكادخااميافاعلميالا.عنإاطقلةبل،تقولينما

،نحاربوإ،ذا،تحاربمننعرفاًننا.خا)!ابناء!يدكتهإرزريان

ءضذص.،ت"الجهاديعبرءنهوالحقالمجاهدان.نحاربوكيف

علب4.اض،اصقادهوربماواو،دههـو،ؤ-4!إنىانيجب،الا-ن

يكنلمواذا،عليهيؤجرعهلملألا،الدنيعافيخهاتامراعايجعلان

لقد،مناأصءمأجدادناكانلقد.والاصارزلافسيتي،كذلك

هـسذافقدداقدكصاما!اذا،المجإهدغارة،بالجنةيؤمنونكانوا

.الموتمنأمرءهيحياةوبهن،اوتابهبئبرف،رانفةاجمنا،الايهان

ولكنكن.العاركزس!كرهمءهئ،4لاوالحمد،رجاأ:أآضحىلقد

ستحتاجون)):وأجابتهآءيفثارت.((ذاك"درءنلماالإصاءانتئ

جرأةولاغيرةبئفلتحنفه،،الإسلمرح،حملوصتى،يومآالينا

فارهؤعن.،متخل،ا"ا*!ماوق:)ه!،مب؟هجابىأفاححمنها.((زإكم

رطإطايوسئرى،خالدأمانكحزا)):يرقولو!و،التقليدي

((.ستربرجن

اسماعيل،عرساحتفالفيوهم،الىوحدةالىالاوا"رواتت

دوريةلهاصمة،النهـرعبور؟عد،ءعينةنقطةاىا!ورايتوجهوابان

"حكمة،اخطةاوكانت،ا)خربيةاـضمةابمحاذاة،قواعدهاعنمبتعدة

الغارةوكانت.الانم!حابعإنرمحمىاوحدةاوظ!ر،واضحةوالاوامر

!شرخمسةقوامهـاودورية،سيارات+لمرثمنقافلةافصاء،موفقة

حمات"بر،افرادهـ!امنصنديداالوحدةوؤقدت.ة-إبرط!اءعنةرا

9وحدةا4وودءت،خالدابنه،الشرفيالمشاطىءفيوددنض4النهـر

4ءماعيل.اشبابركأعلىحزينبلحن

سلىىبعروس4اسها?لواصتاى،المراحةالوحدةوتفرقت

لب-لمةتحتهاباذاوارفةشجرةظلت!ت،مئنأىفي،المعركةبعد

الزهـساؤإط.

ليىلمةظللتهالتكه!المك،نفإههاالموحةاظلتحتذاو5ها

منجزءاأصجمحالذياكفاحاذلكي9حه(لهفاتحةوكانت،عرسه

ءتبعدوكنه.حياتهأيامءنيومأعذبا.وماذلككأن.كيانه

مؤنبا:ؤات!ا،ينتفخبدأقدسلمىرطنانلاحظويوم،اش!ر

سلمى؟؟احقيمةااعنينلأيرميأنعليكهانكيف!

اسمالمجيل.ياالفراقخمئميت-

استبدلناقدلمنلوما،ثاةثؤ!ائيحبأةعنمصءؤواةو!كنك-

رائحةعطرها،باخرى،المترفونيشتهيهاالتنيالحه*.لذاذات

فلا،اًلمداًفعهديرلهاوطبو،الرشاش)ملعةو"وسيقاها،لبارودا

طري!قهفيملإاهدااًن.ازرازهقىااتناوب!سبراحصغانةكرانلنايحق

ط9الخووعلام.الحياةؤيدعلىبقيتلوآخروسيتعه،ا!ئورالى

دعنعونكسأقإقدباتينكرانولا.":كقريباهـأكون؟الفراقمن

وحب!.بروحكمهكاستكونينوطإنك،له!وم2

لهماا!ماعخر7وكان.مفطرينافى"رقايروم،الامركانهكذا

الىيئوياسماعيلوظل،-لمهىوآجيزت.نفسهااشجرةاتحت

لزإاؤهماوكان.الإاركمنالراحةعند،ا)قريبةالمدينةفي،دارها

،غرولاو،ملإتهبحلاغرامءنمث.بوبةعواصفإتخلله،لذيذا

بطارياتلشحنكافيا،مدتهؤمرت"هما،اؤتراقهـإطاصثحقنإد

سعهـيدين.وبنإيا،ءهـاهاأؤصىا)ىكيانهمافيالشوق

بحدوثينذرماأجواوفي،حينبعدتذإرتقداحالةاوركن

ثبءكلوجواز،الرربعنقيلوم!مل،جديدطراًزمنمتاعب

وص،-ت!رر.اصوانعلىانالاصوزئإإطان4ابجماخطر!مأ،فيها

الفداف-نمنامثالهبيوتالىوالاخوانالاؤ؟ربمدنفيالمدفهية

نصإذلك.ذئاب1اتصطادكما،اثوارعامييصطادونوصاروا

والبسالةالضضاللروحمهين،مقرفشيءواكنه،شكسدونللعدو

يصلانبتصوركانماانهالا،بذللظيفاجا)ـماق"كلعو،الانمىلمنفي

.الاخوانمطاردة،يوالهمجهإنالشراسةحداً)ـىالعداء

وكمانت،فراغهاولمحاتفيإسليتهالعامرةسلممىمكتبةكانت

وطنهماظروفحقيقةقهمعلى،أحكامهافيدقةمنهاكثرسلمى

يشغلهما،موضوعآهمحولص!لفيخاض،ءااكثروما،الممزق

:يومذاتسلمىلهقالت،حياإهماكلويملا

كفاحنا.في،ا)حاضرفيموففونانناارى.اًسماعيلس

العدواركع،فضالنا.لكطملآو.منص-"،*را!دوباننزلىكم"روانت

اننالا.الجزائومعفرنسا!9*7آها.ءقنر!لىاماىاواستجاب

رأيك،فما.الجزاثرغيروؤإ--3نة؟ق،!رزإ،غيراسرائيلانارى

الخنبريشبهانه.كثبءنيبرافبناالذي،البدوبجيش،مثلا

الخنجرحاملقلبفيا(خوفيدصلانواللهواصشى.حاملهبريد

قديما.قرانجنذكرو،ازتصارنامن

وسيخوض،أرىكماش-اعا"ء،ر،بزانه.فيهرأييذ)كلهسىس

القديم.0العار،واذته،،راته4بإتسجاتويصىح،ب،ا"مإن،الحرب

قرراوهكذا،سفالم!ويا،"من*انظإابعدكانتسلمىولكن

لحياتهى،ضمانا،دنىقى1،آصرعربيبلدالىسلممطتهاجران

.القادمالطفلولحياة

ذكراها.عندبخصةيشعرلانتكفيءدةلاافةفراقهعلىمرلقد

ألحانهأئإق،؟لجوسلامةمننكدآنوبه!،مزمارهوأصرج

.اهشمكو"ئرمارهوبثالشجية

يأف:بالعزفيحاورهوكان،لمزكأرههمومهكلثكوكان

انه،ثرسإماكرعدوعنالإنقابكشفقدبل،عروسيي!ميلا

ازإد.المحنفوقالربرالهممان.واللهلاولكن،مقتلامني.يروم

يفهملاالةهـانيقلبيعرفلامنان.واللهفلاركعناانناامالمازوهم

يداة-عأسدثلب!ييعوربماتشعرلاالضباعان.المناضلولمب

والله.لاعرفونافما.افبالهعن

بعيد.منقادمانسانشبح.شكواهعليهوقطعت

.الزنادعلىويده،متحفزايترقبومضى،بالارضفالتصق

،واجابوانتصب،حذرهفزال،الإعارفصفيرسمعانلنجثوما

..خالدالقادموكان

سلمى.منلكرسالة-

:وقالخالدوضحك.يقراومضىالفورعلىالرسالةوفئح

أخبارها!الىشوقكاشدمآ،القمرضوءعلىتقرأانك-

الخطواضحةوسلمى،طارقأباياال!ربعودإناهكذاب

ي9،النوروا-دابنيرآىلقد،ضارقيأباياهنئنبم.قويته

جدبد.فدائيولدلقد،دمشق

خالد:واضاف.صاحبهمنهإطكلوهنأ،الفدائيانوتعانق

علىنحارباننا،افانينامناقلالمولودونيكونانخثز2-،

جيهتين.

لزإد.المفقودينمنكثرفالمو)ـودون،ئلاثةعلىحارفيولو-

ازئإساؤناسيولد.عربيةوغيرعربيةمن،الارضبقاعفيانتشرنا

لناوانبل.النهـرهذامياهغيرتزيلهالا،محرقةمرارةفمهموفي

عادوافمادماوهمقارتقدشبانا.العرباخواننابينأنصارا

والمعاهداتوالمماءكاتالاجتماعاتأقرفتهملقد.اصطبارايستطيعون

ا"ضحك،المنطقيفهمانيرستطيعلامنامالعافيوانبل،والمؤتمرات

.الايمانب،فضللناوسينتصرفيثور،المقلوبةوالحنإالق

عادتهمنوكان.يدزندنوشرع،اسماعبلب!نبخالدوتمدد

الاقدمبن:العربشعرمنيصفظبمايئهـنمان

نص،لهاؤحنتمعنيالعدانباللتدف!واحص!ينادرعاتخذكم

هـلفبابتهعلىاسمابملوصاحبه

"



العبور..

كانت.ملحوظانقصاناعددهالقصوقد،نفسهاالوحدةتجمعت

علىيحادظانالرئيسحتىيسهتطعوام،متوترةافرادهاأعصاب

من،المتفجراتودويوالرثاشاتالمدا!عأصواتكانت.هدوله

قسسوةعنأخبارايرويبعضهموأخذ.تقترب،الث!رقيةالضفة

قاسم:قال.الوحدةأقراًدهياجمنزيدةة،المطاردين

بحفونوهم،الاعداءجرصعلىنجهزلانحن!ويحهم-

الصرعى.افواهفيالسئاكيويغرسونبل،بالدباباتجرحانا

...الاخبارهذهأصدقلااكاد:اسماعبيل

ايضا؟تصدقهاألا،رفاقناشنقوأخبار:مح!ود

دضدقاعحالةفياتنافلنعلم،الحالكانتءهها:ادخسا

ايضا.آلاخوان

منا،اقتراباانهـيزدادون؟نفعلاننستطيعوما:فؤاد

-لامالاستان؟النهايةحتىنقاومام؟العدوا!ىالنهرنعبرقهل

صريح.هوتن1لللاخو

فيوالنهر،الغربمنوالاعداء،الشرقمنالاخوان:اسماعيل

.ال!بلاءعلىالصبرالاواللهلناوليس،الولس!ط

.بالقيادةقؤادياا"صل.اقيادةارأيفلمنر:خا)د

الجوابوجاء،الشرقمنالاسلحةدويواشتد،دقائقومضت

.()العدولاسوالاسمسلام،افهـراعبور))

كانوا،الانطارنحوهوصءولت،جملاسماعلا5،الافرادوهاح

.4بحكمتيرمقونوثقافتهيحتبرمون

فيبصقةانه،حكيمقرارانه؟الاعتراضوعلام:اسماعيل

اءادةفيأملبقيوفيمن.البقي"ىاةعلىوابقاء.الخي!انةوجه

أمل.الموتفيواهـس،الكرة

لهفقال،الافرادأحدوركى،واعتراضاحتجاج،شغبوحدث

الرليس:

ا!اعة.علصناو!ن،مشاعرنافيمعكنحن-

فدخلتالوحدةقآسعت6تقتربدباباتسلاسلصللوسمع

يفؤنبلةوانفحرت،ابيضور:ديلارشاشهعاىخالدوعقد،النهر

،"الانتطارفيالصلموووجطوا،ا)عبوروتم.تركوهالذيالموضعنفس

ؤوقالايدي.اعدواصفولىمنصوتوصاح.موعدمحلىكانوكأنه

قيفشاسائيليانبخس!ديانوقلم.ا-لمحتهم!.لمموا.ارؤوسا

بالجندياسماعيلوشعر.اربعةمنهماواحدكلاختار.المستسل!ن

وديوانالمحبوبمزماره-يوبهاحدهنواخرج،برفقجيوبهيتحسس

التقىقدانهلاساعيلوخيل،متمااخرجه"؟أعادثم،للوركاشعر

ذلكا)تفت،الجيبسيارتيالىصعدواأنوبعد.الجنديبهذا

:دخانعلبةلهمومد،الاسرىالىا-جئلىيا

يدخنأمنفيكمهل-

مهديياتئاول.يدخنمهديو)كن،ادخنلاانا:اسماعيلقال

..حدةوا

مطلقا....لا؟":":مشهزامهديفرد

اقىقدولا،اوضاعندفاست!كل:(والله!جةاللغةبنفس)الجندي

؟اذناسفللأمكفائدة!ما،الموتحتىالاكلعنلمتحرباتتانك

وفلهم.بالشكراسماعيلوقام،العلبةمنلفافةمهديوتناول

وجرعس؟ظطتاكأتاًنسلاسماعيلبراردةكولاكوكازجاجةا!ندي

لرفاقه.الباقيقئثم،جرعةاسماعيل

التقتفهل،اعرفكانيلييخل:للجندياسماعهلوقال

قبل؟من

نسصنميومبالماءرفيقتكاسعفتئيمنأنا8تتذكرنيألا!غريب-

سه(رتنا.

الجرحى.علىنجهزلانحن:سعيدفقال

ذلك.يفعلوناخوانكموةكن،نحنولا:الجنديفقال

لها.صحةلااشاولتظد:واعترصمهديواحتد

.شيءكلنعرفنحن:الجندي

لفءك،مناانكالشديايها"الييخبل:يرربئبالهفؤادوقال

و!كأتك.ولهجتك

يهودمنانا.العيريةاللغةآحسنلااتا:قاللاالجنديوقهقه

والانكليزية،الامات؟بالعبرببلأاحسنأنا.زلخايوسفوا-مىالعراق

.ا!راقمدارسفيتعلممتهااقي

يعفوباسماعيل:!رفاورفاقهنفسهيقدمانأعيللا-ماوراق

مهدي.الاردنمسيحييمنعيسىسعيد.المسلمينافلسطينيينامن

نااكه!هلولكن.المحراءبدومنمرعيفؤاد.لبنانعروزمنفالح

أولاذاالعراقمنهاجرتمتىيوسفالميدايهااعلم

ايىدين.مكتوفبرالطائرةنقلتبل،/باختيارياهاجرلمانا-

مناوضلاوكئت،اشيوعيينازمرةمنكنت.تموزثورةقبلذأككان

وشيلةالحكومةتجدولم،الاتهاممنالتملصفيماهرا،اعنيد

منطا"لفةتقلكانت،طائرةفيانفيرغمبالقائيالامنيللتخلص

مختارين.،العراقيةجنسياد"عئهمأسقطواالذينايىهود

أرضواغتصل!،اسلاحاحصلالىتدمموكشيوتكوهل-

ين؟الاخر

ولا،اسراثيلفيي!وديادمتما،اررلاحلحملمضطرنا2-

.الموتاوالقتال.+نبىفير

.الموتاواًلجيرانبلادواغنصابالفتحتقولاًنالاصح-

.الابادةاوالانتصارقهومنطقناما03ءنطقكمهوهذا-

فنيتم.والا،جديمهأرضادوماتبتلعواانيعنيهذا-

الهدنة.واعني،مدتهتطولانو؟رجو،وسطحلهنالكبل-

نضربفنحناذن.نورتنا)قد،يوسفالسيدايهاشكرا:فؤاد

ظروقها.وتحسهبئ،اهدنةامدةلاطالةالوراءمن

ظروفكم.حسبالامورتتصورواانلعم:(مبتسما)يوسف

ارضصسييوسفياوسعيدمرتاحنت2وهل:اسماعيلوسمال

؟الميعاد

دبصلةحيث،العراقهيحصئنيان:واًجابيوسفوتنهد

ممنبحبوحةفيوكنا،الرزقمودورتاجراأبيكان.والنخيل

ايهودااًغلبورأى،العراقفيهتلرلف!ةلحقتنلحتى،العيشى

الحقائقكانتفمامئاا(ثقفوناما،باساليلالانجاةلاان،العراق!يهبئ

علىاليهودلاجبارمقصودالاضمعطهادانيعلمونكانوا..عليهمتخفى

ضداسيالمياالنضالطريقالمتعلمةالقلةهذهواختارت،الهجرة

"والاشتراوسالديمقراطيةالاحزابواحتضنتها،المحليالاصطهاد

صرعت.الاحزابتلكولكن،والشيوعي4

اسراليل؟دولةمحقدانفرطلوالعراقالىتعودوهل:فؤاد

مديدةزمنمنذالعقدلانفرطشاكلتيعلىاسرائيليكلكانلو-

فيالسائدالشعاران.عداالالفيتجاوزماامثاليمنتجدلاانك

ي!اربان،انثىامكانذكرا،الراًئيليكل))ـعلىاسرائيل

الفصل.القوللهاالعلياواًلسمياسة،افرادنحن.،(يفنىاو

والداعينا)علياالسياسةموجهيجملةمناناعتقد:اسماعيما

الحرب!ييبعثانيستطيعععلهان.دايانالجرالهو)الحربالى

علىخطربذلكوهو.اليهاالدعوةاستمرارويغذيمسص!مرةديناميكية

لوجه.وجها،واجادلهأقابلهلويعجبني!لم.ئفسهااسرائيل

لك؟الامرمهدلو،حقاوتجادلهاتقابله:يوسف

تاكيد.بكل:ا-ماعيل

ذلك.تبفيدمتما،مقابلتهلكاهيىءاناستطعتربما-

استطعت.لوالشحرينمنلكساكونس

"



..هبسده
افىسورةلاالمتقلصاوحدةاوكانت،اسبوعسلامالاشعلىمر

وقد،حس!معاهلةتعامل،سجنثبههمط!جوزة،بالواحةح!ممتم

عنيول-ةحياةدءدااسكونذلكوكك.الحربةالا،شيءكللهاوفر

عزاؤهموكان،انفوسافبمالقا-لالساميولدبانكفيلم!بالمخاطرمموءة

باغاز-"،،وةوادبهةابراتها"ساما./خففخاهـ!كان.مجتمعينوحودهم

برشبابته.واسماعيل

"حزنصمتعليهموخهبم،يومذاتالغداءبهدالرفاقجلس

ؤسي،الهمماعيلابةولفبا،ال!هعوشارك،محليةب!تابةفوادقطعه

عد4الاويوسفاحارساوجوداىاينننبهواولم،عذبغئلاليكورس

القطعة.افتهاء

الئغم؟جذبكهل،يوسفمرحبا:اسماعيلقال

هذاطليعةاعراًقايهود!لان.الالحانهذهعشاقمننا2-

دايانالجنرالءقابلةالىمدعوبانكلاءلممكاتيتولكئ!ه!.قيهالفن

.المساءهـدا

دسلالسلطاتوعلمت،انتهىقدءحناالتحقيقواكن:خالد

.بهنبوحانيمكنما

اىااتوقكنتقد،الاخوانايها،يوسفياشكرا:اًسماعيل

؟اعتراضثمةقهل،محاربالىمحاربثحد،دايانموشىحديثهء

بضلك!ادارماوسنعام،اسماعيلالاخايهال!يكنشكلانحن-

.ال!-للاحح!رب،!يءوفقاكنتكما،الكلامحربفيتوفقانوارجو

تحتل،التاثبثفخمةواسكةمستطيلةصالةفيالمقابلمةكانت

صداتجليمحلدةكبئلاةلهعناوينوقرا،مكتبةالطويلينضلمعيهااحد

والازجي!-لاً!رآنسالمكتبةتلأكالىلمحسةيختطفوهو،ج!

خارهـ-لأ،لجداراملأتخارطةاصذهبىاالضلعواحتات-والثوراة

الض!عاءن3و.تافهةبقعةبئهااسائيللاحت،ءلهاالهرريةالبلاد

المرتفصات.وراءهالساحرالمن!رييدي،زجاجمنللمك!بةالمكابل

وابعر،قتن!داسماءيلالمنظرسحر.والبحر،وابرم!أتين،أخ!ضراءأ

يفولوهـو،"صاف!لايده،4يمد،بسه!عسكليبىسفيدايان

هحلية:بلهجة

حالك؟كيف،اسماعيلا!لأ-

.ا!ا؟"بهذهتكرمكعلىالجئرالأيهاوشكرا،بخيرس

حميلة.مئاظرمنيقابله!اوما،بامتيةمهتماآراك-

أىخكولا،با)هربر-"الخسلرلةالسماويةالكتبئظريلفتت-

موسى.الجئرالايهاكرأ-لهاانك

ئدرسانعليئا!يتوجب،الثلائةالادإ،نبهذهادثونرعايلالا-

!دايانموثى6نا؟ءوسىاتس!بنيأمومن.ديثلالهم

!جاتاحقيهيةااربلآاان.القرآنطريقةعلىذاكثعلت-

لوم،ءدني!حقوقلا،فهـهـعمرونالباكوناما،الي!ودهمكعئيها

زلف!مافانتم.ايديركممنالسلط4لخرجتالرعايابينساويتمولو

ءناظرمنفهواررا*ر":ظراما.اًاـنكس!ةبعد،وخصوص.اقلية

ا&مبب.لهذالاحبهاوان!،؟لجميلةبلادي

دثث.!هلاالا!امةشئتفان،ايضابرلأديانها-

أصيل.6لاو،الجئرالايهاطارىءأئت-

:ين.ا-ا9!آلا3ورهئ!اعاشوااسلا؟ىان.ا!ارىءاتتبلس

اورود-ابقاعفىعاشوااجدادكان،اجئرالايسبيالا-

ءنتسممون!ماو6العبرانبجمنتمئيكنتارااما،اسئينالوفاالمختلفة

ب-لملأدءنثدءتاصولهـمبانتشهدنفسهافالتوراةبالاسراليليبئ!الان

ديانةتعجي!"أـم،الرعاةمنقبيمالارثنسابراًهيمكانلقد.الرافدين

بف-إعاىا،بموالشيهاالهجرةلىاواضطرتالنهرينبينماسكان

اجداديوكانمسالمة!لمجمنةابراهيمثبيلةكانت،للكهمانييناجدادي

مصراىاوهاجبرت،القبيلةوتكاثرت.بالضيفيرحبون،رحماء

تلى&كاتت،بلد!يرومكل،تست!قرلاو!ارت،همنهاوطرثت

،اا!تتعصبقبلببةلهئصناتخاضعةوترصالهاحلهااليالقبالل

ا.هـوكاكانت.ظهرانيهابينت!حللتيااالامملميالانعيهارمنوتمنها

وكازت.اءصانواوبالميةءوالاف!سانوالاحباب،بالاحدادتنتهاهى

فتتبروامكث!يرا!نقلت1،دائماعليهاالعداءتثهبرالمركرةانازببتها

ءنترالافكءطءنف-!نوام،ارا"رافهـسببت.واحدةدةعةفي

تاريخها.مضإر

ديوضقلن!ا،قلتكما،؟عرردللأدمننبض،لقد.اخمتلفناما-

اًذن.اظنممماارمربر-ءاوح!ةبراإؤم!ن"منوانتاحربابلادبقاع

.البلادهذهؤب!حققلئا

اءربقي،االبلادبفؤسضفزونانكماترالاا/،!لمثكلاممنافهم1-

المنطتي؟وعينالحجةبنفس،ولبناني"وسورومعراعراًقا

و!ن!جم.بسلامونصيمثىنههـرانفيبداقى(.نغرولانحن-

ب،دنا.مننعهره*االاننخربروناكوامثاوانت.بالا!ضاءتهـدلوننا

قهل،عليهاداكانالىةجمهعللبرتقالوستانايملكاببمكانس

ب!لالاولوجدكبل،ابوكاكخلفهااتكباالارضىبقعةءلمىتدلني

؟!--ياكثربلاددالارفىبتس!لآ"حقاتكونفهل؟العاشروحتى

وطردت.الظبؤإنونافريشفعلا8اغ!هطرامحنااغتصبتلقد

.المغتصب?!نعاملانهـايدترقكيفكلهالعائلةا

،-.معنمابالقاونتق!بلوااملازمممر)كحدث-

-صمواتت:الارضبقاعمنت!معتمثد5،-قصهدتعاوناي-

.اسطورب"برحجة،اسئينااوفاف!بهاعاشوااناسارض9أنحتصبتم

ا،ستم!رهذارر"للأحوبمهونة،مسستعمربمعونه!مقدماولوطدتملقد

."صدؤ:-يانمثففكرجلاًناخدداًني.دوللأانفسكمسميتم

!ا؟دولةاقامةفبىحقالكمجعلالذيدالمنطقحقااب؟من

وداي!اارض.مادالمباوصوللارض.ا)*قبهذااؤمنانجأ-

لإواافد.التارإغحقبخلالالارضبقإعكل!ياضطهعواالذين

ووف!ث،ا)حام!رزا*-قبقاشطاعواحتىالضا.لعبالوطنيحامون

.اممرمدياالاضط!ادمننجوا

مخ!دةهلابنلاصبرق!،صحيحامنطقككانلو.قغيبرتمول!كم

ؤرر!4-ت-ماالذيالعالمان.ا-سميراالهزر!ذالا،امالعافي

ط!-إدالاصزادهالذي،افن!ه!باكزرالابلةفولم،افيركمامتص

،اج!راًلاايهامومياءبيلاسراان.الاسوائيل!بةالموميماءبخرافةتمسكا

.احيإةاالىمومياءاعادةيمكنولا

،ممعثار!-عشرتبلغلا،دو)"فمي.مخطقكيضحكني-

؟مو!(ءمراتعدةعليكماتتصرت

ركااءراحاربتم-وما،ءلميئالا،موهيائية6او*-ارع!لم!ممرائرةلقد-

كايلة،مخدوعة!ءياس!اتحاربتم.اقدالانحشلوجهوجهاالاصيل

طههـاللحربستجدون،الحرالعرريالمحاربتقادلمونوروم.الئ!ر

آخرأ

ل!-ناما،اليالخب-عالمفي"ئصورهادياالعبرريان"-

فحقيقة.

ك-اءاا"ءدث،الحقيقةهذهمنجزءوازنا،حقيقههوبل-

ب!راحة.

والبقى-ة،2دعضكماست!لمملقدسيقولوعاداجئرالاوضهحك

الطري!.في

ءس!ضهكرفيرشيءوهذا،الاس!ليوفهضابلى،ئسىصنسملمام!-

يعترهاا!4ا)رتهولقو"ناوابمنقلهلءث(اسنن!لمماماان.الحربفي

لاازنك.يومب!ديو"؟تختدوصلا.ظ،تكاثر!يعددناانبل،وهن

الخلى-فهمنضربناءحاوللآالىالتجطاتمتىدوخنأكمكيفتةكر
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دوركم.عقرؤيجبهاتعلإكمسنفنحاننا

ذلك.الجبهاتاتسماع-لعددابزيادةويتباهىيتحمسعربيس

حقا.يسليني

ا!اثتالتي،امهكانتكما،فداًئياسيكونطفلليولدلقد-

فدالياات:جبقىزوجانفعليهااناقتلتواذا،منكهجريحاجنديا

-سدنا،وف-!،اللاجبصنمخيماتفيسنتكاثرواخر،اخر

نلمسوانناالصالماطرافكلوفيبل،العربيةالثلادوفي،المعتلة

احلام!مفياسطورةانكمهو،وبينكمبناوالفرفى،لمساماساتنا

علممى!ا،ومجالاوفعاليةعدداسنزداداًننا.واقعةفحقيقةنحناما

.جديدةارضااغتصبتم

واقعة؟حقبقةاليناضسلامالاسالىاضطركممنلهشاو-

فيفيفر!والا،غيهعنيرجعشقد،متهاؤتفردانه

هـنثاكلتهعلىو"نانه.منهجوفهيمةلمىءحتى،الاحتقاربحر

.برسان!وففياقفزبا،بعقدهمالنجاةيحاولونه،افبراد

البلادفييومكلتتفجراقيااليراكينإمنبركاناتض!ماااظنك-

.جديدةطرقالناوتفنتحفتزلزلهاالعربية

منمظهراًنها.مجتمعاتنالمكيانءدمرةغيرالانفمحجاراتهذهان-

للتقدموثباتاًنها.الكامنبالخطر/الجسمشعوروشدة،الحياةمظاهر

.المنضالا)كفاءةكمالةاسو

فتعملونانكم.الشيولمجبةاحضانفيارتماءهوهذاتقدمكم-

الصجبح.الدواءمنبدلاللشفاءسموما

للاحسعاىمثلكممتكليناا-نا،احداحضانفينرتميلاتحن-

واسرعه.للتاخرعلاجاحسنالاشتراكيةان.ورحالهابلومالهااميركا

تلتجئونايضاانتمانكم.العالم!لالعصيدليةمندواءنانتناولاننا

نشكرانلناكانواذاللاعتداءطاقاتكمكللتوقرواالاءعتراًيهةا)ى

فهمالىودفعنا،اعبنناعنا)عصابةازاحةعلىف:ثكركم،تديالمه

الانظمةاحدثة.د،الجاهلالتعصبعلىوالقضا،،تاخرنااسباب

الالمسسقى.

اخلاق!م!فيبدواستبقونانكم.الرايهذافيمعكلست-

اـبعض.بعضاتعاملكموفي،ونزعاتكم

تجهـللااتك.الجنرالايهاتغشكلااسضخبارا"كاناعتقد-

ا)صحراء.قلبفيحتىازدهرتقدالجامعاتاًن.عندناالتقدمسرعة

تقدمنا.منناحية"ريكالطاولةهذهعلىاراهااككطا)عربيةالمجلاتان

كفرااثدهماذيناالاعرابان.تقلصففيعني!تهمالذينابلأوااما

تكتسحاننيالحضاراتفستبتلعهم،القرآنعنهمقالكما،ونفاقا

الوويم.فيالبارانتشاراتنتشرلت!ه!ا،العربيةالبلاد

لاسماعيل:وقالجرسااجنرالاودق

ما؟االوسكيمنكاسمعالسندويجاتبعضتناولفيرأيكما-

تستنكف؟لعلمك

اخثارااللهشسبلأمنولست،ضيافتك!ءنعلىشكراس

لاستنكف.

معه:يركلوماالوسكيالجنراًلوطلب

وكلص."الهاببنعلىفضلمئحمانا))عناقالؤرنكم7قران-

فومه.فيهتلررأيقومنلؤ!،ئرىفلاذلك

انضوكلـا،سلاحكمبنفسوحاربكم،منكمذلكاقتبسلقد-

.يدهمنسقطانب!دال!لاحتتناولون

إين؟بالنازوتشصببهنابهـتلمربثبيهىاعلي"عتديانكترىالا-(

ادتكم.ابااراديوماكمانتصروكأت،هتلراعداءالضدكنتلقد-

معتد.كلصدانا

وارى6الفدانيينبينكببرةمرتبةتصلانكفياثكلاانا-

.ندااحثاني

رتبة.الفدافييناصغرمننفرانا.الجنرالايهامطلقا-

شاكلتكعلىجميعاالفدائبناناًلخ!عي.بر؟خداعتىتطيعلاانك-

واطلاعا.ثقافة

ف!يذلكدوتيهم.ومن،ثقاهـ"منيئاعاولىرمض،مولكن،لا-

.المدامعندمنياكفا

.كثيرةوسنمويجاتوؤاحول!كيمنطلبما4ومةا)نادلودخل

:وقاللاسهملعيلكأساوقدم،اخد"4بااجنرالاوقام

م.الحلونهسك،اإواقعنمري،%نصررنخبفلنشرب-

ينشرالذيونصري،ناراياهبا)ذينصرك،النصرفخباذن-

.اررلملام

البحر.فيورميهما،اسافيسلاعلىاقض،ءبابلامالس..ا170-

البحر؟ي9نفس"ابونيمناكثررميتستطيعونبهبفخبرني

'؟العددهذاصثلجرفتستطهبممجرقةثمة(شىس

علينا؟انتصرتملوبناتصنهونهااعامانيسرنياذن-

وسيبقى،اراداذا،و":4اىاليعودفرد/!لالحرإةسثترك-

حلمماوحزية،ديمقراطي؟حمكميت!عون،احينصامواطنبنالاخرون

حكمكم.تحتالعرببها

اجميم؟ابقيواذا-

لهموسيكون.اديمقراطي"اطينفلم!جمهوريةنسنكل.مانعلا-

الرفاهفياحلامهموستخفف،ا)ءربصةابىلملادتطويرفيكبيرمجال

.الانعتا!ووالراحة

لم؟الديمقراكليةاسالبلجمهوربةالاسم/كونلالماذاواكن-

لم؟اكلمةاهذهضدالتعصب

دينبسا،ا!ماالجمهوريةتحهلانعلىالاصرارهذاولماذا-

اساطيراحياءيحاواونابتدافءبئرعاةلديناسما؟كلهأم151ادون

لهمامحللاواؤ،نهبئصءصبا!حملاكلمةاان؟"منقرضولغة،با)ية

موسىيا.ذكر.اعللماتوحبوالحلم،والحريةا)سماحةعصرفي

عالميةديائةفيجهلمها،ي!ةاجهودا،طورانارادحهنبمهمىىثعلتمماذا

كانتماولكن.البدائب"ا-رزاجةواالانمافيةقوق!كأمنيخرجهاو،راقية

كتغحفنةكمابقهنجمفقدازءنماء،.برلصاك""د/بئمئاتان؟النتبءقى

البشر.من

فلماذا،ا)كلمتينبببنال؟ث-،بها"لىتأ،ابتدائيةؤمربيةاعبريةااما

المتحغر؟ضدالمهمجيتتعصب

كلامك.لاغفبنيللدإنءضعصباكنترو-

.ءوسىجصبراليايهودياا-تلاتكذاك-

؟ذاكوكبف،غريب5احدإثكفيجديدةمفاجأة-

مفاجسىءهجومفيل.رباعاءكملقفىحقاي!وداكنتملو-

السبت.يوم

وقهقه!مقدسارسبتلانحارالاتمناإطلبلايئاداواكن-

.)مرحاالجنرال

والمسهلممالمسيحيان؟موسىبتعاببما/ؤمنا،ءخلصااسالكاتي-

ولكن،العصريةالحياةؤواعداتبعالو،دإنصمااجممتعاعلىيخرجانلا

،عندهـمازاني!احكمتعلماؤت،اه!قالهمرمعتضنافىاليهـودية

تفريخمعاملهياقيا،كبوتزاتكمفيانصاءاتعيتنكيفتجهللاوانت

وحسسب،دثهلأالصماءماؤسسا!كمعلىتطلقونانكم.الحربلفرض

ديانمكم.اتباعمنالمتعصبينو"خلأمموا،العالملتخدعوا

جمهوريةحكومتناعلىاطلقنااذاكهـل،ققولبما!لممنااذا-

الينا؟هـءمواف!*هاررلاحرءيم!ن!لمفلىلمجن

ننضملا،اوطاننااىاونر-ع،فنبمالسلاحنلقياناءا-

صررتماذاالخيارولكم،عبريةلا،ع!ب"جمهوريةمطونكون،ايكما

فدرالياتحادمنجؤءا?،ممناوارلما،الا"لريةاللغةهذهاحياءعلى

واسء.عربسي

اضطهادنا.الىوتعودون،اقليةونكون-

\



شاهدةهذهومكتبتك،ؤطالمسمونولا،العربيضطهدكمام-

،؟خلاصوخدمتموهم،فتوحاتكمفيللعربعوفاكنتملقد.ذلكعلى

.المصبلاكماورورااضطهادبسببالااسرائيلبتالسيسفكرتموما

ذاكء.!رتحاواونوافم!ءختلفةلغاتثويم!لمفةاقواماجممتملقد

معا.وا)فحمالحديدصهريحاولكمن،واحدةسبيكةكل

كة.السبههذهلتكوينرابطةاؤوىهوالعالميالاضطهادهذااًنس

ناراطفاءمنفبدلا،اعطمخطفيتقعوناجرالاايهااًذكمس

أ!موتكيلواإوثونكم،اماناسالتضطهدوااتيتذ!،ءحا"افيالاضمطهاد

فيحقدنارؤججونانكمترونالا،لكمكيلمامعافاةالعذاًبمن

انكمترىا،؟هذابسهلموككمومسلمينعربمنتحصىلاملايينؤلوب

قى،جماعهلابادةانفسكمفستعرضون،العدوانهذاعلىاصررتماوأ

جديدألسبياو

ا:دويفيامبالغة،دااض!دإبىالمبالغةاًلى-عودانتذاهو-

ءتجماهـلملأ،ادةالادوباضء"يوتهدد،بالملايينتتباهى،الحماسةشعر

لمصروا،اخراتواأ&هلاتمبيداوجدتؤداحدييثةاالتقنيةان

ايضا.

وعاىعاب((اضوويرةابالقنارلتلوحانك.شمثمونعقدة..؟ه-

الافاًلسهينلللاوسوف،فنعمجميعاعليكماءا((ربياامدالي

ض:!نئرو!ودةءاوزالعدد؟كثرةاعدالكم،.بعوضونهمنيسهيراجزءا

.وجيزةلمدةالنسل

علىانتصر؟اأقد.اسماعيلالفدائيايهاالخيالوا-ءانت-

كأ-،،ءرباازمضموكلما،ايض،للستقبلفيوسننتصراخطاكلل

،و/ةالمعنو،،.*م،/ض!فبلادكممنكبيراجزءاتفقدكمبخطفةالبادببن

لكم.اعالمااحضراممن

الخط!سامنكا/ن.الجنرالايهادروساحروبكمعلمتنالقد-

?*-م!حاماونكانواًوملوكدلأساءبلذلكالعربؤمل،ومامهادنتكم

.هؤلاءنسفوقد.ظهورناوراءمنانصاركمومع

اؤصر،،وليمدةاولافرتممااضعافخمنرتمنسفواانوبعد-

توسه،تا،!.-دحماتكلم،هميحمهومن،المنسوقونهؤلاءكانلقد

.اقندارااكثرصبضاا،لهمزوابعدو

فبمغلطةكانت،لقدباسلا،كذلكاليس،اككسةتعني-

ورتصور،ايقا!هاتريدونانتمكأتملقد،الحربتوقفاننكلي

؟احصربافيالعربهـضىاوموقفكميكون

.مازددةامنكتلةفيالحارةكارركينفيكمنمضيكنا-

'تمضوناينوالى-

منارعداىاوربما،برغدادالى،القاهرةاًلى..دمشقاًلىس

ذلك.

امةبر+ث!اجنرالاايرهات!ور.المصيدةفيوقمتمؤدوتكونوا-

فردكلهاجؤد.مليونمائةتعدادهااًؤطاراتفتحالمليونينتتعدىلا

فيالمسلمي!نوملايين،الدفاعفيعذباالموت-!ىاصبحح!ىفيها

ادولوا.الهـواناشداهبينتفالمقدسةمناسكهاترىالعالماضار

ؤانوناولانظاماعرفواماالذينالمغولخطريشبهخطراىاتنتبهالاهرى

والفتك.افتحاؤجم!،انسانيا

وا(هتوحىسة،المعصوبةديانعيني،مسرورا،اسماعيلوراى

ثيقولفعادبانفعالتتحركان

ا!!اتريدونها!اكالمحظةافيالمستقلفيالحربيوؤفان-

غاصجنزكمء(لانكم.الانال!وبتريدونلاانكمبل.ال!ال

.الكبيرةباللقمه

ون!-ن.ذلىكعلىبرهانهناووجودك،هضمناهابل-

.اخرىللقمةمستمدون

وتحسبونها،مضطرين،اخرىلقمةافواهكمفيتحثرونؤد-

ء!ثروعة.واضهحةالعربوحجة.الانبمدهمنهةلاو!ن،لكمضرا

يدور!رانكمكا،-ا،الديسادركتلهد.هباء!ستنسفحجتكماما

!ف-او،اقوةاومطقكم4كااملعابلفهضهـصةوناكنىو،ا!ولى/"عا

ولههـتحو)ون،ا!،:ةالحدودصطق4نتثمسنشونانكمأهتلبرعدومممصير

.واه!راتات؟لااىا،اترىصولةفيانتصرأمء،اذا،الحديدهذه

سنختمر.انناوارىس

فيخىمثيلأهايمبقلمم!افىاًنهـ،بةلهل!مذاكحدثاو-

ا!رمية.وااتوحشاءمر

.حوتابت!لاع-ريدورردإنجة،الممهلميمالع!لياباهمنطقافه

.الحوت!ذاتطعنالسيفسمكةبل-

ثحم!يالس!مكةسيف-يدخل،الحوتت!للاالطصةس

كأىبهاعابىءغيراحوتاويرهضي،قم!،فيطبقامسمءبئااحوتا

.بجاهـهمطقةوهيوتتعفن،صوعاتهوت

احتللقد.شيثاتعنيانلا،الرقعةووسعةالكثرةان-

إبا.تقرلصحانهادو.اوابلالاءيركتهنالاوروبيون

رن.الفارقتعلماًنك.ءو!"ىاتجتنرالاايهااطتغالا-

العالم.فيدورالعبتؤتالسابقةوحضارتنا،الحمركااهنودهمجا

؟الفادمحضا"رة!يمركزكماين،لا؟اوروباانتمهل؟انتمومن

.متكبرةمومياءانكم

هـبالمك،وغيرهميدو!رووانشضينماركسئبتهل-

حضارتنا.

لوسيقارايهـودىا؟:4و،"انوهـ.بمورووثمى،يسوعنسيتولماذا-

وادرك،انترنقةامنخرجؤدواضرابهموذكرتذكرتءبئاًن.احبر

ادوالقد.ءوءهـاءرؤ،تفيذراتلا،،ضسامءعوالهعالمفيفردانه

متنامهلآحضارةجز?قهم.لاسرائيللا،كلهالمعا)مخدماتهم

هتلمر.حهاعاتاولاالمانه،تركعبيهل.هـونانش؟جن3"نومابةءتكاماكأ

ذوي،اليهودمنلاهوالرووساصحابت!سخبرفتطيعونانكم

العقسولذويعلىتسيطرواانتبسطيعونلاولممنكم،الفارغةالعقول

للعالم.م!كفهم،اجبارةا

بعدهاساد،اوقعاشلديدةرنانةحادةرةالا-اسماعيلكلماكانت

اسماعلوحثحرجهأيداريكأسهتناولب؟ناجنرالاوتلهى.سكون

لاسماءيل:وقلل،لوضوعاقغصراتراًلاوعاد،يجاربهانعلى

،الحراسامتدحهاالحانا،لقصجمةاعلىكلزفانكسمعت-

بينقوضصهاشبابتهاسماعيلواخرجنحمةتعزفانلكيروقف،ل

دقالق.خمسمنتقربمدةوفيفلثقوباعلىاصابعهوحرك،شفتيه

ذلكثبعدوؤال.معجبايصغيديانوكان

منؤطعةاداءتستطيعؤصبةاناعونقدكنتء"،تاح-

فن.هوبيتيليوفد

حيند.لاهو9اخلامابزيا،تكرةاحبيبةايمثلالذياللحنانه-

اهلم.اسجينخبيبهاتزور

:يقولوهو،اعجيباالمقاءذلكهـختتماديانوؤام

-ثجماعتا!ىلترجع،الالرمناطاقكانلييرروقكم-

نعمر،ما-خريبعناردعهم،وثقاؤتكعقلكوفتخدم،الفدائيين

.الاوانفواتقبل،احربابدلالعلاموننشر

وحياتنا.بيوتنا-واقواتناعنمدافعوننحناًنما.ايدربمم!يالسلم

الحقوارجاع،الاءةداءعنبركفكم،السلام؟مثرعلىاقادروناقانتم

.الاوانوواتقبلذاكؤسركواانوارجو،نمصابها)كا

صفجنرالواكبرهـائي9!ردبينغريبةءقارلمةاتتهتهكذا

ايسماعيل:ذهاببعدالحرساضابطالجنرالوؤالاسائيل

،ابمواطن:يختلطونالسحونينافدائييناتركمنحذار--

خاصة.بصورةمنهموبالعرب

ايوبذوالنون

ا.


