
 رضةاالرفض و المع
 "ديوان "أقوال جديدة عن حرب البسوس "ألمل دنقل  في

 د.جهاد يوسف العرجا
و  فيدحضهالبطل  مامأيقف  ، اناطق   فجعل منها لسانا   باطنهأفاء علينا نعمة ظاهرة و  ، الحمد هلل رب العالمين

 و بعد : ، العز و الميامين و الصالة و السالم على رسول قائد  ، ليقيم ميزان الحق و العدل ، يرفضه
فأصبح  ، ال يعرف للسالم طريقا ، فنسينا إن هذا العدو ، نا بما يسمونه السالم أو الصلح معهمشغلنا أعداؤ فلقد 

و يعقدون معهم االتفاقات التي  ، من يدافعون عن أعدائنا - أصحاب القضية -من أبناء العرب و المسلمين 
و  ، و تفرق شمل األمة التي كانت متحدة في تحدى الباطل لدحره عن أرضنا ، من عزيمتنا لتحرير أرضنا تفل  

و توضيح ما خفي عن أعين  ، الحق و الشعر احد أدوات كشف الباطل و إحقاق ، إعادة المجد العربي السليب
  . و قلوب هذه األمة

خ االجتماعي و االهتراء و لقد و جدت بغيتي في شاعر و هب حياته و شعره و لسانه لموقفه الرافض للتفس
و إراقة  ، فعف شعره و عال عن الهبوط في مشاركة جوفاء االستجداء و االستثمار و انحناء الرؤوس ، السياسي

ينتصر للقيم اإلنسانية و الحرية حيث يمتد كيان الفرد إلى الوطن و يمتد كيان ......ماء الحنايا و الوجوه .
الذي يعتبر إن الشعر يجب إن  يكون في  (2) انه الشاعر أمل دنقل (1) مإلى المجتمع االنسانى العا ، الوطن

و حلم  . اعتراض على ما هو كائن - كما يقول - فالشعراء (3) ألنه حلم بمستقبل أجمل ،موقف المعارضة 
ا و هو بذلك يعبر عم ( .4) و بهذا المعنى كان الشعر شعر المقاومة ، و الكلمة أداة التعبير ، بما سيكون 

، و أمل دنقل يحتل منطقة  و الحلم بواقع أخر جميل ، يجيش في قلوبنا من رفض الواقع الذليل الذي نعيشه
شديد الغيرة و و  ، فليس عنده منطقة رمادية فهو صعيدي حتى النخاع ، هي منطقة الرفض و المقاومة ، دةواح

إن  ، ل" فقد علمه ضياع ارث أبيه و هو طف5" رشديد الثأ ، شديد النقاء شديد العناد ، شديد النقاء ، الكبرياء
   "6" و إن يخاصم الظلم و يحلم بالعدل الذي لم يتحقق ، يهب أحالمه إلى الفقراء

من صعيد  متمردة   ثائرة   فقد جاء روحا   ، على هزائمنا و نكساتنا األليمحزنه  أجواء فيانه يجعلنا من نعيش 
فقد عاش الزمن المهزوم المكسور  ، النفوس فيتثير الحماس  رفضا   رهأشعاالقاهرة فكانت  فيمصر ليحط رحاله 

ما زلنا نعيشها و نعيش  التي)  ، معبرة عن الهزيمة أشعرهجميع المجاالت فجاءت  في القوميالحلم  بانكسار
ة الناس و متابع ، فالشعر ثورة دائمة ، الهزيمة إلى أدت التي لألفكار عمليلكل تطبيق  فكان رافضا   تبعاتها (

 .نفوسهم هذه الثورة  فيللشعر تخلق 
 بداية شهرة الشاعر و لم ال ؟ 1967و لقد كانت هزيمة 

  . مثله و مأساة فلسطين خلقت شعراء عظاما   الرجال العظام  و الشعراء سيو قد خلقت المآ
بالمشكلة المعاصرة  بارتباطه محتفظا   الدينيو  التاريخيو  الثقافيالموروث  إلىدنقل يتطلع  أملو لقد ظلت 

وعلى ذلك فان ما  ، و مع ذلك لم ينجح كعادة غيره إلى الغموض أو اإلسراف في الرمز ، التي يعيشها يوميا  
 ، أو الخروج عن األسس الفنية للكتابة ةعنده ال تعنى التمرد على اللغ هيو  ، يلفت االنتباه في شعره البساطة

نفر  ، و بهذا حول العمل األدبى من عمل ال يفهمه إال ن خشونة المعنىو التحول م ، بل تعنى تلقائية التعبير



بقدرها على التعبير الكامل عما  ةوالغ ةإن و وظيف ( أمل دنقل ) و يعتبر ،قليل من الكتاب إلى أنشودة جماعية 
يق و ذلك عن طر  ، لخدمة القضية الوطنية يجيض فى صدورنا ز ان و ظيفة الشاعر هو دور و طنى موظفا  

  "7"كشف تراث االمة و ايقاظ احساسها 
و لم يتساقط كغيره على أعتاب  ، إلى إن مات رو لقد ظل شاعرنا على مواقفه الرافضة لواقع الهزيمة و االنكسا

لالنحدار و السقوط كغيره ممن سقط فأصبح  رافضا   ، محلقا في سماء المقاومة بل ظل نسرا   ، المال و الوظيفة
من  اخترتو لقد  ،لكل ما سبق وقع إختيارى على هذا الشاعر  . ير التي يهو بتا األطفالكالعصاف مستأنسا  

حرب البسوس  أقوال جديدة عن و هو ديوان "  ، الرفض لكل ألوان السقوط و الهزيمة معانيفيه كل  شعره ديوانا  
 الديوان  فيبالترتيب كما و ردتنا بتحليل القصيدتين  و سنبدأ ال تصالح"" و فيه قصيدتان

ميزة طبعت  هيالحاضر ( ال تختص بشاعر دون غيره بل  - الماضيظاهرة الربط بين القديم و الحديث ) إن
عالقته  لتأصيلمحاولة منه  فيالعصر القديم  إلىالعصر الحديث يحاول الرجوع  فيفالشاعر  ، الشعر كله

فى نفوس و حياة معاصريه من أبناء األمة  بالتراث حتى تكتمل هويته . و ذلك لما للتراث من من منزلة عظيمة
للربط بين هاتين  الماضيفى  اتصلتمن أن يأخذ أحداثا  –يحقق ذلك  إنأراد  إذا - . فكان البد للشاعر

  . الفترتين
 حقيقيا و هما  " ال  تثكالجديدة عن حرب البسوس " فيه قصيدتان تمثالن ذلك  أقوالو ديوان أمل دنقل "

يقول "  إذعلى ما قاله الشاعر من تذييل لهما  تحليلي فيل اليمامة ز مراثيها " و قد اعتمد و أقوا "تصالح " 
  (8) أربعين سنة عن طريق ر{يا معاصرة " استمرت التيهذه المجموعة " حرب البسوس "  في أقدمحاولت ان 

الفترة ما  إلىتعود  فهيها م أما أحداث 1977م و 1976 عاميبكتابة القصيدتين ما بين  (أمل دنقل ) و قد قام 
 بحيالبستان المعروف "  فيترعى  أطلقتنشبت ناقة  التيو نعنى بذلك حرب البسوس . و  ،  قبل اإلسالم

إثارة  فيفأمر كليب بذبحها ، فنجحت صاحبة الناقة و تدعى " البسوس ."  ، كليب " فتدمر األشجار و األسوار
   . فأشعلت الحرب لتدوم أربعين عاما ، غدرا فتله من كليب  عم كليب حتى تمكن من الثأر لها أبن ساسج

و الحاضر . فالشاعر ينطلق من واقع يعيشه . و  الماضيإذن فالقصيدتان مجال رحب للتداخل بينهما أحداث 
 الذيالقدس و تحذير الشاعر   من المصير  إلى" و رحلة السادات  دديفيكامب  " تباتفاقياهو ما يسمى 

 و هو الخضوع و الخنوع لألعداء  األمة العربية ، إليه ستنتهي
السادات " "  من ظلم و بطش المتكبر المتفرعين :  و لم يكن بإمكان الشاعر أن يعبر عن رأيه بصراحة خوفا  

يتضمن رقابة شديدة على المطابع و دور النشر و هو ما أسماه  الذي الصحافيالمطبوعات و  قانون  في ممثال  
ليعبر من خالل أحداث  الماضي فعلى ، و لذلك لجأ إلى التراث لما فيه من تورية و تمويه  "بقانون" العيب 

كثيرة . و هو ما يدل عليه عنوان  االثنينجرت عن رأيه فى قضية تتصل بالحاضر خاصة أن الروابط بين 
مثل صرخة الشاعر و هو نفس الوقت ي – العربيالبطل  –تمثل صوت كليب  إذا القصيدة األولى " ال تصالح " 

 .العصر الحديث  فيالرافض 
يتكرر دائما  ،و هو " ال تصالح " إذ تكرر   على فعل واحد  تقوم إنو بالنظر إلى قصيدة " ال تصالح " نجد  

ثالث و عشرين مرة ، و الوصية السابعة مرة و احدة، و يكرر الشاعر الفعل في الوصية األخيرة مرتين دون 



 –على معنى هذا الفعل الرافض و الناهي عن الصلح ليكون مسك الختام ، و القصيدة  إضافة ، و كأنه يؤكد
النهى و عن الصلح و  فيو تتلخص تعتبر و صية و احدة    –بالرغم من هذا التكرار للفعل " ال تصالح " 

 . المسالمة  مع العدو و الحث على األخذ بالثأر
على  عقالنيو  سياسيأو نقض  رد   أنهاإال  وصخوب موسيقاها ،فيها ،   ةالعاطفعلى الرغم من توهج  هيو   

مقدمة  فيو يؤكد هذا المعنى  هذا الطريق ، فيو ذلك عن طريق النهى عن السير  منطق الصلح مع العدو ،
 : ( 9  )القصيدة
إلى الحياة مرة  تريد أن تعود التيالقتيل أو األرض العربية السليبة  العربيللمجد  أجعل من كليب رمزا   إنحاولت 
تعكس رؤية  إنأراد الشاعر  صيةو  فهي ، إال بالدم و بالدم و حده ألعادتهالعودتها أو  و ال يرى سبيال   ،أخرى 

  . المعاصرة لطبيعة الصلح مع العدو
يد من ثورة و رفض و مقاومة و هو جزء من الرفض لما ير  الذيو قد استطاع " أمل دنقل " أن  يوظف النهى 

 . صيحة بطرق مختلفةو ن تحد
و  تكرار ال تصالح في( 10 ) وائل ابنأمل دنقل " مع صاحب مع صاحب الوصايا العشر " كليب  " و يشترك 

 . (11،يقول ) مع العدو اإللحاح عليها أال أن أمل دنقل مع كل تكرار لها يذكر للنهى عن الصلح 
 ال تصالح 

 و لو منحوك الذهب 
 أفقأ عينيك أترى حين

  ات جوهرتين مكانهمثم اثب
 هل ترى ؟ 

 أشياء ال تشترى  هي
 فيفالصلح مرفوض و لو كان  ، فالصلح مع العدو  هو العمى و عدم الرؤية الصحيحة ، منطقيو هذا كالم 

 مقابل ذلك  الذهب .
فالش أمل دنقل ( أنه ال يستطيع بما تقدم أن يقنع اآلخر بعد فائدة الصلح فليلجأ إلى ما يسمى " بال )و يشعر

 (12)الذكريات الماضية يقول  إلىباك " أو الرجوع 
 ،ذكريات الطفولة بين أخيك و بينك 

 فجأة بالرجولة  –حسكما 
 يكبت الشوق ........ حين تعانقه  الذيهذا الحياء 

 الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما 
 و كأنكما 

 ماتزاالن طفلين :
 أن سيفان سيفك 
 صوتان صوتك 



التى ما  المعانيفكثير من العرب يعتز بهذه األشياء و هذه  ، لة السابقة له تأثير على النفسفتذكر األيام الجمي
  : ( 13يقول )  ، استثارة النخوة العربية إلىو يلجأ  شرية ،زالت تعد عناصر أساسية لكل حياة ب

 الملطخ  ردائي أتنسى
 بالقصب ؟ثيابا مطرزة  دمائيتلبس فوق 

يوحى   ، أخرو لكننا سنجد أنه في مقطع  ، صوت كليب فقط فيممثال  الماضيو  و هو ال يربط بين الحاضر
) أبو  العربيبالعروبة و حبه لمظاهر القوة العربية اإلسالمية و هو الشاعر  االعتزازبصوت شاعر عرف عنه 

   ( :14) بمعارضة الخليفة العباسي للمنجمين قال لعمرية و معتزا  بفتح المسلمين  صاح معتزا   الذيتمام ( 
 حده الحد بين الجد و العب  فيمن الكتب                     اأنبائنالسيف أصدق 

 متونهم جالء الشك و الريب  فيبيض الصفائح ال سود الصفائح                  
 ( 15) يقول أمل دنقل 

 و لو حذرتك النجوم  ، ال تصالح
 كاهنا بالنبأ و رمى لك 

 . المسلوب العربيالدفاع عن الحق  فيالمنجمين  إلى  االحتكامفالصوتان يتفقان  في رفض 
و يشعر أنه  اإلجابةيحمل  فالسؤال االستنكارية الثانية الغرض منها ويطرح أمل دنقل أسئلة عدة في القض 

  ( :16) التوبيخ و يقول معانييحمل كل 
 أكل الرؤوس سواء ؟

 ريب كقلب أخيك ؟أقلب الغ
 أعيناه عينا أخيك ؟

 و هل تتساوى يد سيفها كان ذلك 
 ثكلك بيد سيفها أ
  ( :17) هذه الوصية فعال مستقال يقول فيو يستخدم 

 :سيقولون 
 تحقن الدم  كيجئناك 
 الحكم  - أميركن يا   - جئناك

 سيقولون  :
 ها نحن أبناء عم 

 شامال   ا  مقنع ردا   "العدو " و يعرف و لكنه يرد عليه فسية العدو  منه ،مع بأنه أعرف بنالسا في يؤثرفهو يريد أن 
(18: )  

 العمومية فيمن هلك   ايراعو قل لهم : أنهم لم 
 (19)الوصية الثالثة  الفعل ) ال تصالح ( كنصيحة يقول  في مو يستخد

 ال تصالح 



 و لو حرمتك الرقاد 
 صرخات الندامة 

 اليمامة " " ( متحدثا عن ابنته 20 )الفالش  هيلتأثر و ا فيو يعود لوسيلته األولى  
 إن عدت  ، كنت

 تعدو على درج القصر 
  ، نزوليعند  ساقيتمسك 

 ضاحكة  هيو  –فأرفعها 
 فوق ظهر الجواد 

 ( 21 ) الوصية األولى في ة يبدأ الشاعر كما بدأفي الوصية الرابعو 
 ال تصالح 

 و لو توجك بتاج اإلمارة 
 " 22"  : و تبدأ األسئلة بكيف ، يستحيل أن يحدث مثيله الذي اإلنكاري السؤال  من ويكثرو 

 أبيك ؟ ابنكيف تخطو على جثة 
 و كيف تصير المليك 

 على أوجه البهجة المستعارة ؟
 يد من صافحوك  فيكيف تنظر 

 فال تبصر الدم 
 كل كف ؟ في

 (  23)ثالث مرات : يستخدم ) ال تصالح (  الخامسةو فى الوصية 
 ال تصالح و لو قال من مال عند الصدام 

 الحسام .... " المتشاق"...... ما بنا طاقة 
 ،حنايا النفوس البشرية  فيخبير  ، فهو يؤكد معرفته للمستسلمين الذين يقولون ذلك

يوحى  إنماو لكنه عندما يكرر ذلك  ، تفيد التعجب التيكيف (  ) مستخدما   ، ثم يعود إللى السؤال اإلستنكارى 
 (24لمن يتحدث معه أنه يعرفه يقول )

  امرأةعين  فيكيف تنظر 
 ان تعرف أنك ال تستطيع حمايتها 

و من هنا تأتى قوة هذه  ، من حمايته للمرأة الشرقييطعنه فيما يعرف عن الرجل  ، رجولته فيفهو يطعن محدثه 
 (25يفيق من غفوته ) األخرصفعة قوية لعل  هيالطعنة و 

 الغرام  فيسها كيف تصبح فار 
  . معرفته بشخصيته ا  دإلنما يقدم أسئلته اإليستنكارية لآلخر مؤك ، ما سبق و هو على هذا المنوال كيؤتي



معرفته بوجود من يضعف فى عزيمة  مؤكدا   من بعد النظر ، كبيرا   الوصية السادسة يبدى الشاعر قدرا   فيو 
 (26 )األمة يقول 

 حلال تصا
 و لو ناشدتك القبلة  

 حزن الجليلة  باسم
 أن تسوق الدهاء 

  . القبول –لمن قصدوك  –و تبدى 
 سيقولون :

 يطول  ها أنت تطالب ثأرا  
 ما تستطيع  أالنفخذ 
 من الحق  قليال  

 التي األيامهذه  فيجليا  ا  واضحو بعد نظره يظهر و  ، لمستسلمين الذين يوهنون من عزائم الرجال وهذه فه في
 ( :27) و لكنه يرد عليهم ، ذلك يخرج علينا من يقول

 جيل فجيل ثائر ألكنهأنه ليس ثأرك وحدك  
 ( :28) ثم يذكر الشاعر حكمه معروفه فى كل عصر

  الثائر ألنه 
 الضلوع  فيتبهت شعلته 

  . ما توالت عليه الفصولاذا 
 ( 29)اسلوب الحكاية أو القصة  إلىالوصية السابعة يلجأ الشاعر  فيو 

  لم أكن غازيا  
 قرب مضاربهم  أتسلللم أكن 

 أو احواء و راء النجوم 
 لم أمد يدا لثمار الكروم 

  أضأأرض بستانهم لم 
  ثم صار قليال   صافحنيم  معيانتبه كان يمشى   : ىب قاتليلم يصح 

 الغصون اختبأ !! فيو لكنه 
 : فجاء

 ثقبتى قشعريرة بين ضلعين 
 و كفقاعة و إنفثأ !! قلبيو اهتز 

بينهما فكليب أخذ  هناك توافقا   إنالقصيدة " القديم و الحديث و كليب  "  أمل " سنجد   بطليبين  ةرنبالمقاو 
 -أمل دنقل " رمز" و كذلك  أهلهجانبه من  إلىلم يجد من يساعده أو يقف  ، و قتل بطريقة ظالمه ، على غرة



و خاصة  ، ة و تمكر أهله و ذويه لهعانى من مثل ما عانى منه كليب من األخذ على حين غر  – العربيالمجد 
عليه مع األعداء و يكفى للتدليل علة ذلك بما حدث لقضية العرب و المسلمين األولى و  يناورون أولئك الذين 

  . قضية فلسطين و موقف الحكام منها هي
كد أن عملية تناسب عملية الحكى و السرد و هو يريد أن يؤ  التيهذه الوصية المثال الماضية  فيو لذلك تكثر 

 ( 30)لئيم  خسيستين لالحا في فالعدوو خيانة  إنما تمت غدرا   العربيالقتل أو النهب المجد 
 يتشفى بوجه لئيم ا  واقفئيم و ابن عمى الز  : فرأيت

 حربة يدي فيلم يكن  
 أو سالح قديم  

و المسلمون و العرب  ،فسه ، أن يعطى فرصة للدفاع عن ن دون  فكليب قتل غدرا   ، إنه التاريخ يعيد نفسه جديد
و أخص منهم أهل فلسطين . أخذوا على حين غرة و لم يترك لهم الفرصة للدفاع عن مجدهم  "أرضهم " فعدوهم 

  . و هم ال سالح لهم . إال إيمانهم بعدالة قضيتهم ، مسلح بأحدث األسلحة دائما  
 (31الوصية الثانية ينصح محدثه بعدم الصلح مطلقا يقول ) فيو 
  تصالح ال

 يعود الوجود لدورته الدائرة  إنإلى 
 النجوم ......... لميقاتها 

  ألصواتهاالطيور ........و 
 و القتيل لطفلته النادرة  لذرتاهاو الرمال ........

 كل شئ تحطم فى لحطة عابرة  
بل يعرف فقط  للسالمفهذه األشياء لن تعود لطبيعتها و لذلك فال مجال للصلح مع عدو ال يعرف الصلح و 

 القتل و الدمار  . معاني
للصلح و السالم مع العدو لما فى ذلك  أبواقا   اأصبحو الوصية التاسعة يحذر الشاعر من أبناء األمة الذين  فيو 

 (31مكسب و راحة لهم و يقول )
 ال تصالح 

 و لو وقفت ضد سيفك كل  الشيوخ  
 و الرجال و مألتها الشروخ  

 "32ه بنفسيات هؤالء األعراب "و هو بذلك يؤكد معرفت
 هؤالء الذين يحبون طعم الثريد 

 العبيد  امتطاءو 
 هؤالء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم 

 و سيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ 



الترغيب و  أسلوب إلىالزمن الذليل فالشاعر يعود لتأكيد بعد نظره لألشياء و يلجأ  فيو هذه هي حقيقة العرب 
 (33دح و يقول )الم

 ال تصالح 
 فليس سوى أن تريد 

 أنت فارس هذا الزمان الوحيد 
 و سواك المسوخ 

 جعبته من أساليب النصح و األمر و التحذير و اإلرشاد  فيما لعل ذلك يفيد بعد أن استنفذ 
هذا الفعل  . ليؤكد أهمية هصباياو فى الوصية العاشرة يكرر ) ال تصالح ( مرتين ليسدل الستار على كل و 

 دارت حوله القصيدة . فهو ال يملك إال أن يختمها بهذا الفعل  ) ال تصالح (  الذيالمحورة 
العصور العربية  فيهذه الزعامة يكاد يكون هو الشاعر  فيلقبيلته و هو  هذه القصيدة يعتبر زعيما   فيفكليب 

 في اإلسالميو عن الدين  ، الجاهليالعصر  فيلة عن القبي اليوم يقف مدافعا   آلةالمختلفة ، فالشاعر منذ القديم 
غيرها من العصور ، فكل هذه  في، و عن األمة  األموي العصر  في، و عن المذاهب  اإلسالميالعصر 
أمل دنقل "  و حاول أن يوحد بين الصورتين ، الشاعر الحديث و المدافع  " ذهن الشاعر فيترسخت  المعاني

 السليب  بيالعر عن أمته كليب رمز المجد 
الواقع الممكن و ذلك  إلىلألمة العربية للوصول  المتردي الماضيهذه المحاولة يريد أن يتجاوز  فيو هو 

اليمامة  مراثيمثلما فعل فى ) بالثأر و أن يعد األمجاد إلى األمة  اإلسالمية  يأخذبظهور جيل يستطيع أن 
الرواية الحقيقية )  فيو رد  الذيأخيها ) الهجرس ( ( ، حيث جعل اليمامة تسبق األحداث و تتنبأ بحضور 34(

و لكنه عند أدرك أن أباه قتل على يد خاله انحاز  ألبنته" قاتل أبيه و تزوج  حساسدار"  فيالقديمة ( أنه تربى 
 ( 35لقبيلته و ثأر لها من جساس يقول ) 

  أخييجئ 
 الريح ؟ عباءتههل 

 هل سيفه البرق ؟
 حاب ؟؟فوق جواد الس بتمنطقهل 

 ( 36مقطع آخر ) فيو يقول 
 قفوا يا شباب 

 لمن جاء من رحم الغيب 
 بركة الدم  فيخاض بساقيه 

 لم يتناثر عليه الرشاش 
 يستدير  الذيقفوا للهالل 

 و باب  هوجليصبح هاالت نور على كل و 
 قفوا يا شباب 



 كليب يعود 
 كعنقاء قد أحرقت ريشها 

  أبهىلتظل الحقيقة 
 أزهى  –سنا الشمس  في– و ترجع حلتها

 و تفرد أجنحة الغد 
 فوق مدائن تنهض من ذكريات الخراب !!

من فوق جبينها ، أحضانه ، أن بيده يد العار  فيما زلنا نعيش  الذياألمل  هينعم إن رؤية الشاعر للمستقبل 
 الفلسطينييب ، فالشعب كل يوم تبشر بهذا األمل ) الحلم ( القادم من رحم الغ فيالبشائر تهل علينا  هيو ها 
 فيليزيله من جبينه فيفجر نفسه قنابل  االحتاللزحفه الطويل على هذا  فينام كثيرا فى ظلم المحتل بدأ  الذي

 عدوه لينل حريته .
عمله كان أكثر من المقارنة بين القديم و الحديث .  نختم بها " أمل دنقل " ديوانه إنما ثبت أ التيو هذه النهاية 

الهمم من أجل تغييره على ضوء ما نعرف  استنهاضو محاولة  الحاليالوضع  في الترديه إلى إظهار بل يتعدا 
يصرخ فى وجه ما يريد الصلح و  لكي" المهلهل "  ألخيهمقتل كليب " و وصاياه " إذا يستلهم  الماضي في

صوته إلى من يتبوأ  وا بهمن صوت كليب لمحات يصل  و آخذا   و معارضا   السالم مع أعداء السالم ، ناصحا  
 مركز القيادة .

 
................................. 


