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كعدوولا،كغريبلا

عليكميالحقدملتهب

منكغكواحداقكلمفانا

الغربة.متاهاتهيعرفكولحد

الافرانوفي،الغازغرتفي

اسكمانقرضتحيث

ايضااقاربيملت

.اقوحتراو،لغلزبا

احاربواناالحينذلكمنذ

االذيالشيءذالمضد

هناكقلاهم
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التىالقوىتلكضد

السلطة.تسنمعلىهتلرساعدت

بعدتختفلمانهعالا

الارضهذهمن

؟تفعلونماذاوانتم

تسلعدكمأبانلهاتسمحون
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حقكم-فيمذنبينيكونوالمقوت!ملدعموالسلاحأمنقنفالشبحاءتريداكا

مرهذاتفقراءكنتم"انكمصحيحزهتقدا!بذورانيرنتم:أ!لرمنارادفالذيالمنعيءنفسى

الارضنمبممعهمينذالشتريتمآلالكىلحلقأوحدهنبانااليومتمحرثونلا-طلائعتمكونواان
عدلااكثرحقداوانمالم

ع..ص.....العالمفينظامهعما

شرالهملمح!ألحمريحيينالهنودامآببم(الظاضم0امجىص!طهدلحمدالذضماأشيئالكماقولانصثليولهذا

س-7أم!ذانكمفيمراسيكوق

لمانحرفيلكململرمىانا11سددتمو!االتىتلك-

كل..-الانبياءزمانفعلتمكما

العطاياعليكم.اعودولعدفونعوولعكابريموتالصماانلملخننيالرءمهرورا!يكونانصعباحشولوكان

والسلاح؟لسكماسصحراءفيحرلعطهـشتأبمرارتكمكافأتموفيوالوحنى

الابد.الىهناكيغوزوالن!..ءمنالىالقهبولس!ميكونلنولكن

ليحموكمأا!طهتتمعندماهذه،بمثيربتفوهونفقطاعداءكمان

رالكلهمات(

س!لاالامريكونلنتعودواولكيأصنكموا!راف

طويلالك!ماقغقرلممنوكثيرامنكمواحداابقىاناستطيعكيفبعدفيمايقولالى،احديستطيعولن

وأ؟مضطهدينأصحتمعندما.ـظافريناليهودكانعندما
.بحر!يتفوهلممنهماحداانفا

لمعذبيكم.يومذاتتمنيتمماس5-

اخرىطريقهناكديسولكقأالنماسعامةهنتتعلموالمانتم.ضدجورهم
المستقملالىلىؤدي اسيادهممشبل-3س

تكونواانأثواتشالماذابرنأ،خر!عار،تعودواولىاوربافيقاسيتملقد

الابد.الى!كروهينأرهمتضحواانيدونربلالمجحبمعذاب

الزاتلةقوتحماجلمتوزقط،اضطهادمن

اجمودوا.زئاامجوأتكسهنيانهاتعتتدونواكصما؟بدطيءوتجويع

الىلعطاباعذيكمههون-ينو!الفقرإءارضؤستلأفيقاتليكمعنفمن

عليها.عاشوااستهـلدضعفكمعجيؤمن

فقطتزقةالم!سشقملضدا!-سالاولالعنفمن

بطشهسوىنتميئايعرفلاالذي

الاستغلالىانهاءضدأصكموجوتشبهوجو!هم!جلاديركمراكتبتملقد

ألفنراءامل!دلمأ.00500.1.36!000

!!ملمألثص!العسزدمنهمونصمتيم

العامةضدألغتكمالىتنتى.الخاطفوالهجوم

اخوتكميكوذوااناوالذينإلاحيانأبعضفيا-ضاهمكازواوترنخدتكررواانتريدونوا؟ن
-8سظالميقتعلمتمماذا

صرحمنمم!بمرصحيحوابيضالىودشيءكلدبى.لاالظلمزمناطفالهيا

البحر"الىاليهودكل"ت!حترقانف!كلاكم!ا.مماثلجوفيربيتممنيما

المستقبل.اصواتتمثفونلالكنهمنفسهابالشمس-4-

تنسواولااعظمكانظلمكملكناكفاءمزارعيناصبحتملقد

مبنلبهـينليسواانهمكهديةارضاقبلتمفلقدأاتصخراءسقيتم

تفكرونلاائتمانكمكمماالحقيملكونلاالذيناولئك.د من!!جالبا!عتملكنكم

الطردقة.شفس!ء

لاعطائهالكمأهناكعاشواالذينالفقرالئتا
!ضطهدينصبتمانكمصحيح قبلكم.من

مص!هـولسوريه!ىاتيتمحيثمن
اخعرىقوىأالعالمفيمستوطناىمناكثرأبرالبذورارسلواالذينحماتكمان
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س11س؟قصورفيتلكعنتختلف

ادذلناولخكاخاطبلاأنا!والاردنالسعودية

اعداءكمدائصاكانواا-9-

مرراتعنيفتشونوالذدن-لانا
-ممراهيهالملوكدك

القديملحقدهمااخرىسبلايعرفونلالانهم

-منلنكم-الذدناولئكاخاطصلاانالم
-.-.،ليدلعوا

لاغضيهممنتعل!اا
...(الحربالىسعوبهم

المسهم-كر(،كسبتمايضا،انتملكنكم

مبيحونبأنهموظنواالآخرينعداوة

الذيناولئكضداتكلملكنني!ذنبدونانكمتحسبوالا

جديدمننمطاليومصعطهدخلقلهمانفسهمشكلىأضدكمالآخرونعندمايخون

تنسوالا

مضطهدينيصبحواحتىأولندنوهاعبورع،ذيويوركفي

حطا!ثماصبحوامااذالانهمنم!الصحفتكتب

ادشهاية!ماانفسعهمسيحطمونفانهم

انتصاراتهممنبالرغمعنبود

مضطهدوكمفعلكماتماماوحسينفيصل

ضداتكلمايضاوأنا-الابادةاتدعهاتتبلديهماومن-

الكاذبيناصد!اكموسوريةمصرعنتكتبممااكثر

عذابكميستنونالذيناولئكاللوكتعاضدالصحفتلك

انذنبشه،كفىيوقعوكمحنىتحطمانوغرضها

فاكثراكثرتحاولالتيالدولتلك

يريدونالديناولمكضدومشقةعبيطء
الامطمالىدفعخمالاشتراكيةباتجاهلتحركان

العودةبامكانكميبقىلاحتىتخدمواانمدعوونوانتم

مراءصيه"يطاردونالذصناولئكضدالمخططذاكفيكدمى

دمكمفيقوتمكمبكل

وثروتكم

-؟ا-عليكم،بعض!ضعووان-

عشتملقد
عليكمقسواينالفوما!-1.-

الانقسوب،بمتعيشفهلانفس.كمتعتبروالمواذا

فيكم؟كهذادورمناسمى

ت!صبحوااناردتملكمواحكماقدر

قتلتكمالتياورباكأممأواستقلالا،انسانيةاكثر

اردتممااصبحوالآنمعتمدينستصبحونفانكم

مثلهمفدنتمالزائلينالظلمحامليعلى

المهزومينامرتميشنقكمنتماما

احذيتكم"اخلعوا"المشنقةمنمتدليا

الصحراءنحوودفعتهوهمللتحذيروعبرة

الفداءكبشمثلالشجاعةتؤديقدحيث

الكبيرالموت!جاممالى-اغرياماازا-والتفوق

رمالصنادابهوالذي.اللملخدمة
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الخطيئةتحمليقبلوالمئكنهم

اردتمالتىتلك

عواتقهمعلىوضعها

العارلةالاقدامعلا!اتان

الصحراءرمالفي

آثارمتاكثرستدوم

ودباباتكم.قنابلكمقاذفات

***

دهـييلأسهعن

فسسطينفيقريةعنقرأت

،!اياسينديرأسمها

!أشخحطوخمسونواربعةمئتان
أ-والعجزوالاطفالمناتنسوةجلهم-

قتلتهم

أكللىاواتزلى؟ياص!ء4ليخيوحدات

ثزيتلرجوشواقيادةتحت

ل؟ه!لص!،لا39319،

اطاا!يا!340+،+،'*"نانراعاخايومرد

المنظرتخيلفهيصعوبةاجدولكني

لنفسيصورةارسمانواريد

انساهمالاكي

ذهنيفيابقيهاكي

اللائق.بمكانها

ياسينديرتلنتمشااين

!خيلعي؟في

8!9!ح!،ءا)1(جيرنيكاالى

وارسوفياليمهودحارةالى

4؟صا!حأ)2(ليديتشيالى

تهادمراةانيانسمالفيمدينةجيرنيكا)1،

الفاشيستمعاكمحالفةالنازية1الطا"لرات

3791.عامالاهليةالالسبافيةالوبخ!و

الشهيرةلوحتهفيبيكاسوخللصاوقد

."جيرنيكا(،

تشيكوسلوفاكيافيمدينةليديتشيبر21

فيالبعضوزجوا،سكا!امعظموقننلوا

لمقتل؟نتقاماوذلك،الاعتقالممسكرات

.النازيالسريالبوئيسرئشي"هايدرخ)1



4!حهمداها!3)ورداورأو

لأيلا.!!لميلايالد

قيتنامفياونكدووبن

*.!-8لا-و+ه

ارىعندما

اليهوديالصبيصورة

يديهلعارا

طائلدون

اليهودحارةنهايةفي

بوارسو

.عيناايتحترق

صورةارلملكنني

ياسين.ديرلاطفال

اسرلئيلمقاتلوسمحهل

ير؟بالتصو

.ادريلست

آخرينأاطفالاكانواهللرى

ذلك.اععقدلا.لا

اظنماكل

وارسوصوران

المحترقةفيتنامواكواخ

صورتيلبلور

أسين.ياديرعن

عظماءاليهودنحن

الناسكأعظمعظماء

وهاينهملركسفمنا

ينشتاين2ويدفرو

زيون-هاريرملومنا

الكبيرالعربقاتل

راعاقانومردخاي

تزيتلرشواوجو

ياسينديرفاتحا

كاليويليامالاولالملارمومثيلا

لايمبقريةقا!ر

النازي!ثتروبويووغن

وارسو.فياليهودحارةقلهر

شنققديورفيشتروبكانماواذا

بعدفيه،قالىتزيتلرجوشوافان

)كواتحرقتهافرنسببةقريةأورالور31(

منأالعاكثرفيالنازية.3.؟اهـ

لمقاومتهمأانت!اماسكافهاوقننلت؟491حزيران

البطولية.

ياسين:د!ىعن

عملهذا"

كفاحنافيلحولنقطةنعتبره

العربعروفلقد

معنوياتهم.واضعف

استطعناوبهذا

طيبريانقهران

العربيةالقرىوعشرات،وحيفا

اهلهل.فرالتي

لقدانقذت

ياسيندير

اليهوديالدم

".الازهاقمن

،**

مظت!يانداموشم!

جمبكنيكونل!باًحدا!يثهمن

تنمااعسمتعمر

بنيتكلها

ائقاضعلى

فلسطينية.قرى

أجل

القرىنمحلمفنجيئ

فقطالارضتاركين

ايضى،اسماءهامحونالكنا

التاريخ.كتبمن

لديهمفانولهذا

سعتهولدسإب!6

لحاربتنل.

مشغلتناان

ليسمتهي

منهمنتخلصكيف

كيفولثن

معهم.نعيش

نفسيإناكنتولو

فلسطينب،

فتح""الهـ!انضممتلربما

***

وعدو!ر

الاولماليومي

ايلمالستةلحرب
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اشكولصرح

الوزراءرئيسى

ابيبتلفى

نرلدلا"

واحداان!ثسا

."الارضمن

دأمتماونادرا

حرباي،الحرب

معدوداتباماا

.كهذه

اشكولوعد/لكن

فترةحتىدا!

تلك.مناقصر

***

!الصدة

الص!دةحق

ث!منوطنالىولكن

حق؟اىلملكلاالذىذاكوطنالى

!بالعودةلهيسمحولا

استخدامهاسيي!ءالذيالحقام

عنفعنهفنتج

؟الانتقامسرهفييخشى

اًلظلمأالىالعودةحق

العودةظلم

هـيز3!مثردفي*خرمنيجعلالذى

"**

الفلألحاالىس!ال

الارضعلىاستوذيتانوبعد

ائتراب)منالدمصرخوعندما

وسئلت:

"؟اخوكأين"

أجبت:

"اًعرفلا"

وسألت:

،(1أخيعلىرقيباناوهل"

تقولوامن

تسحمىانيجب

اخيكعشيرةانتقاممن

شصيئاعنهلتعرفلاوالتي

تقولاشلرةوترتدي



اونلئدييولم!فالىرس!لة.؟ضعفبنالكيلدهسيصاع

9918آد(ر011قتلكعلىيقدممن

ولكنأأنتمن

"ريدمن

؟هناكمنيزلحهمان***

ررومناان

رفاهيتهم،يجعللنءسةقبلحولهير!لثبيودورب!يثا

الخاصةملكيتهمبلالب!درةا!دهرالةألي!دوبغير

.ازديادفيالا

حلمسطصنف!!ااوعربيا،ا،نضاايملكأ18هـ!هحزلرافى12مدكركت.ا

فرنكالافأربعةاوثلاثةقسمتهسشحاول

القيمةلانسيندمبرننقلان

03افشطافى!فشت!-إشيرش!صروعور!-ش!الفقراءالسكان
.!!

سيحدثماباخظكيدهذاوأكنأالحدودعبر

.المهودقدومعنداندون

ينظرمنانسيلحظنما

الامرالى

ياالزاوير-،حذه.
أحد:

!ملهمعملبايجاد

أ!سحيهحه-اوهي-!ا،المجاورةأ-لدولفي

للصمهيرنية.يصصبحلعاث!منحهموبرفضنا

لملمكان!همما،عملاي

***01بلادنط!افي

اوونم!!جمهنممط!لببر
إ

نمنحانيجب؟اليناستنحاز

السيسادة؟.المالكةالطبقة

الارضمنقطعةفوقلمولكن

،المعمورةوجهخلىبرنطبقانعلينا

كافميةقطعة!الملكيةنزعسياسة

لى.الالم
لحاحاتسعنماأوحصافةلحذر

مثلمانطبق

.!لأنفف!ندالبقيةأالفقراءاقتلاع

.،.الارضمن

***أالارضكملاسيعتقد

يغشونناانهم

!ببعببة"حرفحه!كحهرا!!لنمااراضيهمببيع
لثرففاساو7 باهظةربأسعار

ا)سعلطانجلالةاعطانالو!لكننا

الهـفلسالينثانيةنبيعلن

لتعهدنا!واحراانشا

بتصفية؟.لهمالارضمن

هـ4

.4أبالماتركيا!شاكل

لاوربابالنسبةاص،

هناكفسنشكل

الجدأرمنجزءا

آسيا،ضد

طليب"كمراكزوسنخدم

للثقافة

ية.برلجراضد

محايدةوكدولة

وثيقاتصالعلىسنبقى

اوروبابكل

عليهاوالتى

تضمنان

ورو!اءنا.

المقدسهالمممهيحيةالاماكناما

بهاخاصنوضعايجادفيمكن

الزوذي.للقانونطبقا

إلشرفحراسنحنوسنكون

وجودناوسننذر

نقوم!!

.الواجباتبهذه

اعظمرمز21ب

ذاكف!الشرحارنمن

اليهودر"القضيةلحل

قرنا/ثصأنينبعد

.بالعذاب!شحونة

،**

زإج!صم

المرثةدأرااذا

اليومدولةسسي!ان

بزسعطهفليس

الشيءلفسىيفعلان

الممكنةالوحيدةالطريقكانوالذي

الاضية.السنينطآلافعبر

الحمقلمنانه

المرءيعودان

القديمةالحضارةمراحلالى

الصهاينةبعضيفضلكما

.يفعلواان



-المثالسبيلعلى-وضعناماواذا

دوالةتطهيريريدمنصممو

المتوحشةحيواناتهامن

ذلكنفعللنقاننا

الاوربيينطر!ةعلى

.الميلاديالخامسالقرنفي

فرادىنخرجلن

والرماجالقعيحاملين

الدببة،ضد

لكننا

ضخمةممراحةصيدحملةسننظم

ضرباالحيواناتونوسع

)1(الحارقةالقنابلعليهمملقيش

،ئ!،

اخرىوا!لاا!!مص!ية

ن!لهكمعووي!

ك!ؤااقلأ

المتقبل.فيا

ولذلكا

ارستقراطيةبجمهوريةافكرفاني!

طرداتتناسبإ

شعبناتفكيرطموحمعأ

الان1انح!والذي

سخيف.غرورالى

افكراني

بنظام

البندقيهفيكذاك

ولكن

زتحاشيانعليظ

ادىمالىكل

البندقية.زوالإكاا

*،*

يلاع!ىمنوإووجهاثمعال!ر

اطيةيمقرلدأ

جماحهمايكبحملكدون

معياردونتبقى

تقديرهلفي

ادانتها.وفي

ثقودانهـ،

برلمانيةثرثرةالى

بشسعةفعةخلقوالى

المحترفيئ.السعاسصهص./ -"ى-

الحاضروالشعب

كفؤاليسى

محدودةغيرلديمقراطية

سيكونانهواعتقد

منشاعري!لقالقصيدةاسفلفي11،

الىاكاصكلقئلرايان:بقولهفريدايريخ

المفسفيفراديخرجواتاشخاصاان

ن!رته11الا،المالوف!عنلشاذالمببةلصيد

نجواسطةاممراحجماسصيدصلالدائرة

منأكميرفيئ!نبؤيهفهـرةالاهي!القنابل

.الوجوه

السياسةان

تمصسعانيخجب

الاعلىمن

الاسفلالى

يعنيلاهذاولكن

أحداان

عبداسيكون

اليهوديةالدولةفي

يهوديكل،ت

لفسهيحسقانيستطيعقد

نفسمه.تحسينفيايضابرعب

الشكلوبهذا

،قوبدافعافان

للبعث

شعبنا.سيتملك

يعتقدكل

نفصهيساعدبانه

الأنل.ئساعدوبهذا

البعثعلىان

مرتبطايكونان

اخلاقيةباشكال

الشعبفكرةتخدم

55

للدولة.مفيدةوتكون

*،*

9!عاماااوبلإمرساللأنهياية

7918!ولقشرش22

حركتناعلىان

الانتشارالواسعة

متينةاسسعلىالقائمة

الحاضرالوقتفي

مريرةحرباتشنان

العورةاحزابعد

اعداءهافيناترىالتي

ذلك.فيحقعلىوهي

تشجيعالىبحاجةاننما

ذلكبقيولوحنى

مكتوما.سرا

امليكلاضعاني

الامبراطورفي

التيمالنظرةذي

الدولفوقتمتد

.المحيطاتاعبر

والتاهـيخ

تقديربكلسيمدح

الذبئالقادةاولئك

يفهمهمهـم

التافهونالناس

الحاضر.وقحنافي

تأمرنيومنىعندما

الجلالةصاحبيا

يديكبينامثلبان

اتأخرلنفانجما

.الح!ضورفي

المميقاحتراميومع

بطاعةمخلص،سأبقى

لجلالك.

تزلهيروردثيولدكتورا

الجبل6حارة،9فييشا

*،*
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5091تصز27بازل،فصتزل

لقداعتقد

دمهبان

غالميراث

لاصله

.وساماو

الراسشامخو!قف

العالمعمظاءامام

بهدوءمعهموتكلم

ذلكيكنولم

وقاحة

منهتفهمعدمدلا

الاشياء"لنسب

الفكرةتأثيرهووإنما

ناالىقادتهالتي

نبيلمليرنعثراثثي

خلفهيعفون

ائتمنوهولقد

تمثيلهمعلى

اجلهمومن

بوسعهيكنلم

الوسط.بحلوليقبلان

*!يه*

مقدعتهمنواربودغأ،!البروإفسور

يبنلىيلأةه!يرتزللتن

18691اليهوديئالدو!

اساسخهلقاثناء
كا

أ

أ

إ

؟

ة

؟

هـ6

أثجؤ؟ثو!مالم

ههل!!!!ماأدي

ه

..في.الرفيالمضدفعةأ،تها

الصف!ةفييصفرقاريكقطار

..اللميلجببنشجوشهاب

الظلمة،وقلروهز

..اًنتجحيمايمن

..النارخصلشتت21!هوأي

كتفيك،على."..--

عينمك،ضئوالبيدوبلى

،مروجأي،بحارواى

..الزرقةهفهاففضاءاي

وفيك،..عليكالانيصطخب

..المعهملالايماء..

..وجهكاليغمرهذاوشاحوأى

والتلميحا..

التلويح!أرهفني

،ادريلا،أبصرما4علمامحلم!

بعينيك،-الان-قلخلفمتقذفانيأدركلكني

أإ!الماردالغسقلحدفالمصطكالعريانوالشحر

..الحسسهجسرسلىومحعدور

الصهـاعد،الافقوهذا

الصامد،الثلجعلىالسكيناينزلق

..البللورخدفيفصدايرسم

نصفين،قلبيويفطر

..واحدنصفيكفينيوانا

!إالجاحدالحسنهذاأعشقكي

لخرطوما

اليهوديهالدوله

لتبشيرية6رسالتهفكرةاثارت

اليهودبانقاذ

.صشاعره

الوقتذاكوفي

وخصمةوثمانمئةالفعامحزيرانم!

وتسعين

اكاهنرسامةتلعى

للزعامسة

واكتمل

كرائد.

ثيشرهيرهازد!جة

العطارسمرو
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