
  

ــاً كيــــف تصـطاد حوتــ

صدر وذنب اـلحوت الـغاضب يـخبط  في ا:مواج اـلصاخبة  فرح والـخطر ـتغوص   .اـIسافات اIتGشية ـبC اـل
 .اIاء فتنشق ا:رض

 .الويل Iن : يملك حزام نجاه

 .الويل Iن : يعرف كيف يعوم

 . فسفينتنا يتقاذفها موج مصنوع من ذرات الحقد

 ...... .عن بعد يتحرك حتى الدائرة الحرجة اسطو:ً سادس

 .وعلى الدفة يسقط ذنب الحوت

 ..يتفجر غيظ الزيتون

 .غيظ الخشب اIصنوعة منه سفينتنا

 .. .. .ا:مواج مستنفرة والهياج يتطاول والصواري محصــورة بC اIد والجزر بC الرضى والغضب

ً وخبط ذيله اIاء فهاج الطوفان  . .ويموج الحوت وقد نشرت نافــورته في ا:فق سحابـاً مرا

 .. .. .. .وسفينتنا بC ا:خذ وبC الرد تتذكر ايام اIحن ا:ولى ايام القحط وايام الغرق فتصمد

 ... .في البدء يوم كانت الحيتان تنتعش في البحر الهادىء ذي اللون اIستــورد

 .كانت عاصفتنا اول من عكر صفو خداع البحر

 . ... .. اول من فكر ان يعطي البحر لون الزيتون كل الحيتان استسلمت للعاصفة لنا

 ... " " ... .وخرج حوت مطاطي الوجه ديزْني} ا:صل فهاج وماج ولطم وحطم حتى دوخناه

 .... .. .وظل البحر لنا لسفينتنا لتعيد له لون الفرح اIسروق

 .واليوم نراه يعود

 .. .منفوخـاً بالحقن النفطية وبأنفاس ا:سطول

 ..كيف تصطاد حوتـاً ؟؟

 .قفز البحار الشهم وفي يده تهتز الحربة

عه آخر نا له مـلصقـاً جميGً وتـب ته في الـجلد وعمـل  .. .. ... ..حط ـعلى ـظهر اـلحوت وصال وجال وانـغرست حرـب
 .... ما العمل ... .وآخر والحوت يموج ويخبط سفينتنا من كل الجهات

 : يونس قال

ً عبــورك او تموت  ... .... .واذا طمحت الى اصطياد الحوت دعه يبلعك. سرا
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 .ويهضمك

 .. السر اين ؟؟ وكيف ؟.

 ... ... .. .. .في الليل تناقص عدد البحارة وانتفخ الحوت هضم وقضم وعانى بعض جراح في اIخرج

 .. .يونس فكر وتذكر تجربة البلع ا:ولى

 : يونس قال

 ... .الحوت : يهضم البسطار والبارود

 .. ... .فحافيـاً واعز: اياك ان تعود.. وانْشَد� رباط الجيتر على القدم وقلم التوقيت في اليد وطار الجسد الى
 ... .. .حلق الحوت فتخبط وتلوى لفظ الجسد كصاروخ

صل صل الغـابة ان ـي عدة. ان ـي Iالى اـ صل  حاول ان ـي حوت ـي الى حـلق اـل طار  رباط الجـيتر  شد   . ..يونس 
 .اIبلوعC الحفاة

جدوى  Gشمس ب سحب اـل لل  حر فـب يظ الـب نافــورته تـعصر ـغ واندفعت  لص  حوت تـق لص جـسد اـل  .. .. ... .. وتـق
 ... الحوت : يهضم الجيتر

" ... " . للتذكر الجيتر هو البسطار اIفضل للمقاتل الفلسطيني

 . الجيتر سم في بطن الحوت

 .يونس في بطن الحوت

- ...  اين الفكرة ؟؟ .والحوت في بطن ا:سطول

 ...في السؤال

هل تدخل الثــورة من خرم ا:برة ؟؟
هل تدخل اIعركة من ثقب اIملكة ؟؟

 .. .السؤال السهل جوابه سهل

السؤال الصعب يستدعي استمرار الكفاح اIسلح حتى تتفتت حروف السؤال لترسم كلمة النصر.
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