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  هل يرحمون؟

 فلنـس ليشاهد ما كان دبره الخونـة العمـالء          عاد الجيش السوري الى وطنه    

وأسلم .. لبطلة دون أن يكلفوا أسيادهم المستعمرين نقطة دم واحدة        ااستقالل سوريا   

العسكرية للنظر في تلك المؤامرة الرهيبة على        رئاسة محكمة الشعب     عادلد  يالعق

  .. سوريا

زوجتـه   علـى   وهو يملـي   على الفرندة   الدوسيهات كان مستغرقا في مطالعة   

له علـى   فتلصقها   ثم يقص فقرات مما يقرأ    .. ، فتسجلها في دفتر خاص    مالحظاته

 وكان  ..ولصق تحته أدلّة ادانته   سم كل متهم    إدفتر كبير الحجم سجل على صفحاته       

ويحاول اصطياد قصاصات األوراق عن     يسرح بدراجة المشي على الفرندة      جهاد  

على كرسي خلف والدها تمر بفرشاتها الخشنة على رأسـه          ووقفت حنان   ،  ولةالطا

والتفت اليها باسـما    .. ولكنه ال ينهر الصغيرة   ،   تضايقه  فيشعر بخشونتها  دون ملل 

  :وقال

   !أن رأسي بال شعر أال ترين يا بابا  -

 فحملهـا ووضـعها فـي حجـره         رض فبكـت  أل فأنزلها الى ا   ،ولكنها ال تكف  

  :بلها، ثم تأوه وقاليسترضيها ويق

أنني كنت أعود ألراك وحنان وجهاد قتلى بين        تصوري  ..   هؤالء المجرمون   -

أرادوها ليطفئوا  .. لن توفّر فيها أسرتي   التي  العمياء  الجموع في تلك الفتنة الدموية      

وقـد حـّل فيهـا      تصوري سـوريا    .. استقالل سوريا ويبيدوا أحرارها وشرفاءها    

والوطنيـون  .. د فتحت أبوابها لتبتلـع المناضـلين      ن وق تصوري السجو !.. حكمهم

، أو تحت السياط فـي سـراديب        الشرفاء يسقطون صرعى في ظلمة الليل البهيم      

، والمعامل تغلـق    ألمريكية تأكل األخضر واليابس   تصوري اإلحتكارات ا  .. الظالم

 تبلـغ   يعلنون اإلفالس، واإلمبريالية األميركية   أبوابها، والتجار وأصحاب األعمال     

هذا ما يعنيه لو نجحت مؤامرتهم السوداء       ..  اإلستعمار القديم   يحلم ببلوغه  منا ما لم  

ان .. هل يرحمون؟ .. والمشانق لألحرار خنق الحريات واإلعتقاالت    : على سوريا 

   ..الرحمة بالخونة تتنافى والرحمة بالشعب
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 أن  ولم تلبث سـلمى    ..جت من حضن والدها ودخلت البيت     ركانت حنان قد تدح   

 لترى مـاجرى، واذا     فأسرعت.. الضيوف صوت زجاج يتحطم في غرفة    سمعت  

ولمـا  ! لصوت الحطام  وحنان تصفق مطروبة  الكرستال حطام على األرض     از  بف

علـى الطـرف    ز اآلخر   اكان جوابها أن أمسكت بالف    .. سألتها أمها كيف تفعل هذا    

  ! هكذال من الديوان وترميه الى األرض وتقوالثاني

*   *   *  
 


