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حسان الزين*
ّ

قصة ثـ
سمير القنطار يروي ّ

ّ
جميعناَ ،من يتفق مع سمير القنطار َومن يختلف معه ،ال يعرف
ّ
ّ
عملية جمال عبد الناصر في نهاريا ،وقع ً
فتى في السادسة
قصته ،فقائد
عشرة من العمر في أسر الصورة التي صاغتها اآللة الدعائية االستخبارية
ّ
قصتي» ّ
لحسان الزين ،الصادر قريبًا عن دار
اإلسرائيلية .كتاب «سمير القنطار:
ّالساقي ،يحاول تقديم رواية عميد األسرى العرب في السجون اإلسرائيلية ،منذ
ودعه أبو ّ
العباس حتى استقبله حسن نصر الله ،وما بني هاتني املحطتني
َ
ُ
حكايات وأسرار كثيرة وتفاصيل حياة يستغرب أن تلتقي خيوطها
ّ
وتتكثف خلف القضبان .هنا أجزاء من الفصل األول
سجن ه��داري��م 12 ،تموز/يوليو
.2006
ُ
استيقظت ب��اك�رًا قبل ب��دء جولة
ّ
ال � �ع� � ّ�د ال� �ي ��وم � ّ�ي ��ة .ذه� �ن ��ي صاف
َ
وك ��أن ��ه ال ك��وك��ب وال ش ��يء فيه.
ُ
ّ
قمت بحركاتي ّ
الصباحية.
اآللية
ُ
ن � ��زل � ��ت م � ��ن س � ��ري � ��ري املوجود
كطبقة ثانية فوق سرير زميلي
في الزنزانة ،محمد أبو جاموسّ .
أحب أن يكون
ٌ
طائر مرتفع عن أرض الزنزانة
سريري عاليًا كأنه
ّ
والسجن .يتيح لي ذل��ك توفير عالم خ��اص بي.
ّ
ُ
وأستمع إلى الراديو وأشاهد
أفكر بهدوء وأقرأ
التلفزيون.
ُ
ش��رع��ت أغ �س��ل وج �ه��ي وأس �ن��ان��ي ف ��وق املغسلة
َ
اقترب مني
املكشوفة قرب الحمام في الزنزانة.
أب��و ج��ام��وس ليخبرني أنَّ��ه مكتوب ،ف��ي شريط
األخبار على التلفزيون ،أن ّ
ثمة اشتباكات على
املحتلة .لم آخذ أو
الحدود اللبنانية مع فلسطني
ُ
ُ
ّ ّ
أعط معه .سمعت ولم أقل كلمة أو أظهر أي ردة
ُ
عملية في مزارع شبعا
فعل .قلت في نفسي إنها
ّ
ردًا على ما يحصل في قطاع غزة .فالوضع هناك
ُص�ع��ب ،وإس��رائ�ي��ل ت�ق��وم ب��أع�م��ال انتقامية منذ
أسر الجندي جلعاد شاليط قبل  19يومًا (في 25
ّ
اإلسالمية في
حزيران/يونيو  ،)2006واملقاومة
لبنان تتضامن م��ع الفلسطينيني ّ
ورب�م��ا تقوم

بعمل عسكري لتخفيف الضغط عنهم وتشتيت
الجبهة اإلسرائيلية.
ُ
جلست على كرسي صغير في زنزانتي أحتسي
قهوتي ،وأتابع التلفزيون .ال جديد على ما قاله
أب ��و ج ��ام ��وس .ب �ع��د ق�ل�ي��ل وص �ل �ن��ي م��رس��ال من
رف�ي��ق ل��ي ف��ي السجن ،عبد الناصر عيسى ،من
ق َّ��ادة «حماس» ،نزيل زنزانة مجاورة ،يخبرني
أنه سمع بتنفيذ حزب الله عملية أسر.
ُ
ك�ه��رب��اء ع�ب��رت ج�س��دي ،كما ل��و أن��ي استيقظت
اآلن ال ق �ب��ل س ��اع ��ات .ن�ق�ل��ت م�ح�ط��ة التلفزيون
ُ
إل��ى القناة اإلسرائيلية «ال�ع��اش��رة» .وج��دت في
أس �ف��ل ال �ش��اش��ة ع �ب��ارة« :اش �ت �ب��اك��ات ع�ل��ى طول
ويبدو ّ أن ح��زب الله يخطط
ال�ح��دود اللبنانيةٌ ،
للقيام بأمر ما» .جملة ملغزة ملغومة كالعادة،
تقول وال تقول الحقيقة كاملة .ب��دأ الفأر يلعب
ُ
ف��ي ع� ّ�ب��ي .ان �ت �ق �ل��ت ،ألج �م��ع ال �خ �ب��ر ،إل ��ى القناة
اإلسرائيلية «الثانية» .األمر نفسه« :اشتباكات
على طول الحدود مع لبنان ويبدو أن حزب الله
يريد أن يقوم بعمل ما» .هنا أيضًا جملة ناقصة.
ُ
شعرت بأنها تخفي أكثر ّ
مما تبوح ،وفي الوقت
ّ
نفسه تمهد لقول أم��ور أخ��رى وإب��راز أج��زاء من
ُ
�اؤل خ��اف��ت ل��م أقمعه ب��ل رح��ت أبحث
ال �ب��ازل .ت�ف� ّ
ع��ن خبر يغذيه أو يطابقه ويترجمه .وزاد من
�ارة «ي�ب��دو أن حزب
ش�ع��وري ه��ذا تفسيري ل�ع�ب� ْ
ال �ل��ه ي�خ�ط��ط ألم ��ر م ��ا» .ه��ل ِم ��ن أح ��د ي�ك�ت��ب في
األخبار مثل هذا؟ هذا يعني أن أمرًا ما قد حصل
ّ
وإسرائيل تمهد إلعالنه ،لكن القرار في صدده
لم يؤخذ بعد .فالتقليد في إسرائيل يفرض على

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
()2007-2006
مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج

اإلعالم االلتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن
الجيش.
أغرتني فكرة أن أتصل بأحد في بيروت ،شقيقي
ب� �س ��ام ،أو امل �ن � ّ�س ��ق ب �ي �ن��ي وب�ي��ن ال �س � ّ�ي ��د حسن
نصر ال�ل��ه ،لكن ذل��ك مستحيل ف��ي ه��ذا الوضع.
الخطوط ق��د تكون مراقبة ُ
فيكشف أم��ر هاتفي
ً
ّ
�لا ،يصعب ّ
علي سحبه من مخبئه
السري .وأص
ُ
اآلن مع احتمال ده��م السجن وتفتيشه .كبحت
هذه الرغبة.
ّ
ماذا أفعل؟ ال شك في ّأن أمرًا ما قد حصل! ازداد
التلفزيون بني القنوات
اقتناعي بذلكَ .وأنا ُّأنقل ً
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ،ث� � َّ�ب� ��ت ق �ل �ي�ل�ا ع �ل��ى «العاشرة»،
ّ
أوقفتني ص��ورة امل��راس��ل أل��ون ب��ن داف �ي��د ،يقدم
اللبنانية.
ت �ق��ري �رًا ع� ّ�م��ا ي �ج��ري ع �ل��ى ال� �ح ��دود
ّ
لفتتني ع�ب��ارة ق��ال�ه��ا« :ي�ب��دو أن ح��زب ال�ل��ه نفذ
عملية استراتيجية».
َْ ٌ
ُ
دف��ق من امل��اء البارد غمر روح��ي .شعرت بأنني
ُ
ُ
ُ
غ �ط �س��ت ف ��ي ب �ح��ر ص � ��ور .ورح � � ��ت أع � � ��وم .قلت
لنفسي:
ّ
لاّ«خلص .وقعوا! فالشباب ،في املقاومة ،ال ينفذون
َ
شيء آخر».
إ عملية أسر ،وال
ّ ُ
كررت:
«أكلوها» .واطمأننت.
ّ
ع�م�ل�ي��ة اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة؟ ع �ب ��ارة ت� ��رن ف ��ي رأسي.
عملية استراتيجية .أدري�ن��ال�ين يعبر حواسي
ّ
ك��ل �ه��ا .أري ��د أن أع ��رف ّ ب �ع��د .أري� ��د أن أف �ه��م ماذا
ُ
ّ
يدي
ي�ج��ريْ .لكن يقينًا ح��ط ف��ي قلبي .وض�ع�ُ�ت ّ
ف��ي جيبي بنطلون الجينز ،كأني أم�س��ك بكفي
شيئًا ما ثمينًا ،أو ّ
سريًا ،كي ال يأخذه أو يعرف
ّ
ُ
ب��ه أح ��د .ب��ات��ت ك��ف��اي ق�ب�ض�ت�ين ،وك�ل�م��ا شددت
أصابعي القصيرة ّ
تحركت قسمات وجهي كما
ل��و أن�ه��ا م��رب��وط��ة بخيوط م��وص��ول��ة باألصابع
ّ
وتحاول أن ترسم ابتسامة ،أو تمهد لذلك .وما
ُ
زلت مشدودًا إلى التلفزيون .روني دانييل على
القناة «الثانية» يقول:
ـــــ «بدأ حزب الله عمليات استفزازية على الحدود،
ّ
واضطر الجيش إلى الرد».
ّ
العملية ...يفرشون الطريق
يمهدون لإلخبار عن
َ
للصدمة .حتى اآلن ال بيان رسميًا عن الجيش.
ٌ
وم ��ا دام األم� ��ر ك��ذل��ك ،م �م �ن��وع ّ ع �ل��ى اإلع �ل��ام أن
ُ
يستند إلى مصادر خارجية .فكرت في هذا ،وأنا
أراوغ انتظاري.
ّ
خبط ق��وي على الحائط م��ن ال��زن��زان��ة املالصقة
ُ
أع��ادن��ي إل��ى ال��واق��ع .اق�ت��رب��ت م��ن الحائط لجهة
ُ
ورددت عليه ،فطلب ّ
إلي أحدهم أن أشاهد
الباب
ُ
ُ
إليها فوجدت
التلفزيون
نقلت
«الجزيرة».
قناة
ً
مكتوبًا في أسفل الشاشة خبرًا عاجال:
ـــــ «حزب الله يأسر جنديني إسرائيليني».
ّ
ـــــ «خ �ل��ص ،م�ش��ي ال �ح ��ال!» ،ف��رح��ت .رف�ع��ت يدي
ُ
ّ
ْ
جيبي بنطلوني:
وشكرت الله .أع��دت ي��دي إل��ى
ُ
«ص��ار املوضوع في ي��دي» .خرجت من الزنزانة
إل��ى امل �م��ر .رآن ��ي ش��رط��ي س�ع�ي�دًا ،ي�ب��دو أن�ن��ي لم
أخ� ِ�ف ابتهاجي ،أو هو الشرطي ال��ذي ب��ادر إلى
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س��ؤال��ي ع� ّ�م��ا يحصل جعلني أف��رح وأظ�ه��ر ذلك
بقولي له:
ـــــ «شبابنا سحبوا لكم اثنني» .وضحكت.
ّ
رد:
ـــــ «ماذا؟».
ّ
كررت:
ـــــ «شبابنا في املقاومة سحبوا لكم اثنني».
سأل:
ـــــ «من املقاومة؟».
قلت:
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ «امل �ق��اوم��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ،ح ��زب ال �ل��ه ف��ي لبنان،
سحب لكم جنديني ،اآلن ،ليخرجني من هنا».
ل��م ي �ص� ّ�دق ،ل��م ي��أخ��ذ امل��وض��وع ج� ّ
�دي��ًا .انسحب
إدارة السجن .هناك عندهم محطة
إل��ى مكاتب
إخ �ب��اري��ة م �ش� ّ�ف��رة اس�م�ه��ا « ،»YESق� ّ
�وي��ة ،تأتي
األول� ��ى ّأنه
ب��أخ �ب��ار دق �ي �ق��ة .أع ��رف م��ن ال�ل�ح�ظ��ة ّ
سينسحب ليشاهد تلك املحطة وي�ت��أك��د .لعلي
ّ
حرضته ليفعل ذلك ،وإذا لم يعد يتأكد لي األمر،
فيما يعود إذا لم يكن الخبر صحيحًا ويريد أن
يغيظني وينفي ما قلته له.
وغاب.
ص � ��ار ال� �ش� �ب ��اب ،ال �س �ج �ن��اء م� �ع ��ي ،يهنئونني
ّ
ويقبلونني علنًا أمام الحراس اإلسرائيليني ،في
املمر وفي الزنزانة.
ل ��م ي �ك �ب��ح ّ اإلس��رائ �ي �ل �ي��ون ه ��ذه ال �ف��رح��ة عندما
قطعوا ب��ث املحطات العربية التي تصل إلينا.
تركوا العبرية فقط .فقطع بث تلك القنوات يعني
لنا أن أم �رًا م��ا خطيرًا ّ واستراتيجيًا ق��د حصل
ويريدون أن يمنعوا عنا أخباره.
ل�ك��ن ال�ق�ن��اة «ال �ع��اش��رة» ال �ت��ي ن�ش��اه��ده��ا راحت
ت�ن�ق��ل ع ��ن ق �ن��اة «امل � �ن� ��ار» .ن�ق�ل��ت ب �ي��ان املقاومة
ُ
وصورًا لي .سمعت أن اسم العملية إطالق سراح
سمير القنطار ورفاقه من السجون اإلسرائيلية.
ارتحت.

تحميلي ذنب الحرب أشبه
بتحميل إسرائيل الجنديين
األسيرين مسؤوليتها .لكن
إسرائيل ال تفعل هذا
ص��وت شقيقي ب� ّ�س��ام ّ
وأم��ي عبر إذاع��ة «النور»
ج��ذب �ن��ي إل � ��ى س ��ري ��ري ألس� �م ��ع ق � ��رب الراديو.
ُ
استلقيت ك��أن��ي ف��ي بيتنا ،ف��ي ع�ب�ي��ه .أخذتني
ُ
ّاإلذاعة إلى ألفة قديمة ،بعيدة .فرح تلك األصوات
لفني.
ٌ
دفء ّ
اآلن ،وسط هذا اليوم التموزيّ ،
وثمة
ثمة
ّ
أتنشقه .ه� ٌ
ه� ٌ
�واء جبلي م��ع نسمات بحرية،
�واء
ٌ
ٌ
وأصوات ووجوه كثيرة.
«ش �ك �رًا س�م��اح��ة ال �س� ّ�ي��د .ش �ك �رًا أي �ه��ا املقاومون
ُ
رحت ّ
أكرر وأنا أنظر إلى سقف زنزانتي
األبطال».
القريب من وجهي ،وأرى السماء .كانت صافية،
وزاده ��ا وض��وح��ًا اع �ت��راف ال�ج�ي��ش اإلسرائيلي
بالعملية وأسر
ّ
الجندينيّ .
وم��ا نفع أن يقطعوا عنا ب��ث ال�ق�ن��وات العربية،
وه� ��ا ه ��م ي �ت �ج� ّ�رع��ون ال� �س � ّ�م وي �ن �ق �ل��ون املؤتمر
ّ
للسيد حسن نصر الله ،ويترجمونه
الصحافي
ّ
مباشرة إلى العبرية! بل توجه ّ
إلي وإلى رفاقي
ّ
السجناء .صوته وهو يحدثني سمعته يخترق
السجن وإسرائيل كلها .قال:
ّ
الحرية .هذا يوم سمير
«إنكم أصبحتم عند خط
القنطار ويحيى سكاف ونسيم نسر» .واختصر
اس� ��م ال �ع �م �ل �ي��ة (إط� �ل��اق س � ��راح س �م �ي��ر القنطار
ورف��اق��ه م��ن السجون اإلسرائيلية) ف��ي كلمتني:
الوعد
الصادقّ .
ّ
استفزهم ّ
نهم.
جن
د.
السي
َ
ُ
آث ��رت ف��ي ه��ذه اللحظة متابعة برنامج «مساء
ّ
ج ��دي ��د» م ��ع م �ق��دم��ه ال � �ب ��ارز ف ��ي إس ��رائ� �ي ��ل دان
ُ
م��رغ��ري��ت ،ع�ل��ى ال�ق�ن��اة «األول � ��ى» .أح�س�س��ت أنه
ي��وض��ح ت� ّ
�وج �ه��ات ال ��رأي ال �ع��ام .ف�ق��د استضاف
ّ
أشخاصًا منفعلني راح��وا ي�ح��رض��ون الحكومة
على الحرب ،واتفقوا على أنه إذا لم نقم بحرب
م��ن أج��ل الجنديني يجب أن ن�ق��وم بها ردًا على
كالم حسن نصر الله:
أردتم حربًا فسنذهب إلى النهاية ،وإذا أتى
«إذا
ّ
العالم كله فلن يأخذ الجنديني من دون إطالق
سراح سمير القنطار ورفاقه».
وت �ق� ّ�رر أن تجتمع ال�ح�ك��وم��ة اإلس��رائ�ي�ل� ّ
عند
�ة
�
�ي
ّ
ُ
ً
مساء .سيطر ّ
علي الحذر والترقب .كرة
الثامنة

ُ ّ
ّ
ثلج ردة الفعل بدأت تكبر وتتدحرج .صرت أفكر
ب��ال�خ�ط��وة ال�ت��ال�ي��ة ال�ت��ي س�ت�ق��وم ب�ه��ا إسرائيل.
ُ
وب �ق �ي��ت أس�ت�ب�ع��د ال �ح��رب ل �ك��ون إس��رائ �ي��ل غير
ّ
فيها
م�س�ت�ع��دة ل�ه��ا وح�ك��وم�ت�ه��ا ال�ح��ال�ي��ة ل�ي��س ّ
ع �س �ك��ري��ون ،وم �س��أل��ة ال �ج �ن��دي�ي�ن ي �م �ك��ن حلها
ّ
عملية
ب��ال �ت �ف��اوض وال �ت �ب ��ادل ،ك �م��ا ح �ص��ل م��ع

أس��ر الجنود اإلسرائيليني الثالثة ،ف��ي تشرين
ّ
ستحصل،
األول  .2000لكن ردة الفعل ال محالة
ً
ّ
ّ
وت��وق �ع �ت �ه��ا م��وض �ع��ي��ة ،ق �ص �ف��ًا ه �ن��ا ،واغتياال
وخطفًا هناك.
إل ��ى أن ان�ت�ه��ى اج�ت�م��اع ال�ح�ك��وم��ة اإلسرائيلية
وأعلنت الحرب على لبنان وحزب الله في إطار
«املواجهة الكبرى» لتحقيق هدفني :األول ضربة
ّ
ّ
اللبنانية في
التحتية
مؤملة لحزب الله والبنى
ّ
واألي��ام القريبة .والثاني إبعاد حزب
الساعات
ال�ل��ه ع��ن ال �ح��دود بجهد ع�س�ك��ري ودبلوماسي
ع�ل��ى الصعيد ال��دول��ي .وأط�ل�ق��ت إس��رائ�ي��ل على
حربها هذه تسمية «الجزاء املناسب».
ب � ��دأت أج � ��واء ال� �ح ��رب ت��رت �س��م .ت � ّ
�وج �س � ُ�ت ّ
شرًا،
ّ
وك��ذل��ك السجناء اآلخ ��رون .كلهم ع� ّ�ب��روا ل��ي عن
ّ
ذل� ��ك .ت �ش��اء م��وا .وت �ح��دث��وا ع��ن ح �ق��د إسرائيل
وممارساتها في فلسطني ولبنانَ .شخصيًا ،لم
ُ
ُ
العالم
أخف .كنت مطمئنًا ،وقلت ال حكومة في
ّ
�ين إال
ت��أخ��ذ ق ��رارًا ب��ال�ح��رب ف��ي س��اع��ة أو س��ا َع�ت ُ ّ
�رب تتخذ
ت�ك��ون غافلة ع��ن نتائج ال �ح��رب .ال ح�

بهذا النحو تحت ضغط التحريض اإلعالمي.
ُ
ألقيت نظرة عبر باب الزنزانة على املمر ألعرف
ُ
وانسحبت إل��ى سريري أحرسُ
حركة ال�ح��راس.
ُ ُ
ّ
ُ
ما أفكر فيه وم��ا سأقوم ب��ه .ورح��ت أن�ص��ت ألي
ُ
حركة للشرطة في املمر .استلقيت كأنني نائم.
أسهم ذلك في هدوء الزنزانة .واختفت األصوات
ُ
من ال�خ��ارج .اكتفيت بصوت خافت ،همس ،من
ُ
ال��رادي��و ،أس�م��ع إذاع ��ة ال �ن��ور .ح��اف�ظ��ت على هذا
الوضع بعض الوقت ،ألتأكد من حركة الشرطة.
ّ
ال��ده��م وال�ت�ف�ت�ي��ش ق��د ي�ح�ص�لان ف��ي أي لحظة،
خصوصًا في مثل هذه الظروف.
ُ
عند الحادية عشرة ،سحبت الهاتف من مخبئه
ُ
ّ
ّ
باملنسق بيني وبني السيد حسن نصر
واتصلت
ّ
الله .دعوته إلى الحذر والتنبه.
رد مطمئنًا:
ـــــ «ال ّ
يهمك ،الجميع محتاط وكل شيء تمام».
ل��م أن� ��م .ب�ق�ي��ت س��اه �رًا م��ع إذاع � ��ة ال� �ن ��ور .أسمع
ّ
ّ
وأدعو
والدينية .أقرأ القرآن
الحماسية
األناشيد
ّ
ال�ل��ه أن يحمي ل�ب�ن��ان وامل �ق��اوم��ة وي�ف��ك أس��ر كل
معتقل .وتخلل ه��ذه األمسية أخبار عن الحرب
وب�ي��ان��ات للمقاومة تعلن فيها تدميرها ثالث
ّ
ّ
إسرائيلية في
مدفعية
دبابات وقصفها مرابض
ّ
الجوالن السوري املحتل .سمعت تحية املرشد
العام لإلخوان املسلمني في مصر محمد مهدي
ّ
اإلسالمية.
عاكف للمقاومة
ّ
وس��ط انهماكي ف��ي متابعة األخ�ب��ار العسكرية
ال �ح��رب� ّ�ي��ة ف��اج��أن��ي ول �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط .أوع � ��ز إلى
امل �س��ؤول�ي�ن ف��ي ح��زب��ه وم�ن�ط�ق��ة ال �ج �ب��ل وجوب
ت��وف�ي��ر األم�ك�ن��ة ال�ل�ازم��ة ل�ل�ع��ائ�لات ال �ن��ازح��ة من
ّ
�روت .لم
ال �ج �ن��وب وال �ض��اح �ي��ة ال �ج �ن��وب��ي��ة ل �ب �ي� ّ
أستسغ هذا املوقف اإلنساني في ظاهره .فكرت
أن ��ه ل�ل�ف�ص��ل ب�ي�ن امل �ق��اوم��ة وج �م �ه��وره��ا .ف��أن��ا ال
أستطيع أن أنسى مواقف جنبالط تجاه املقاومة
و«س �ل ��اح ال � �غ� ��در» ،ب �ح �س��ب ت �ع �ب �ي��ره .وه� ��و في
ّ
وسيدته السعودية
الحلف املناهض للمقاومة.
ّ
ّ
«املسؤولية الكاملة» عن
حملت اليوم املقاومة
ّ
تصرفاتها «غير املسؤولة» ودعتها إل��ى إنهاء
األزم � ��ة ال �ت��ي أح��دث �ت �ه��ا ،م�ط��ال�ب��ة ب��ال�ت�ف��رق��ة بني
ّ
الشرعية واملغامرات غير املحسوبة».
«املقاومة
ّ
حرضني موقف جنبالط ه��ذا ألتصل بشقيقي
وأستوضح األم��ر وأع��رف م��اذا يجري في
بسام
ّ
ال �ج �ب��ل .خ��ط��ه م �ق �ف��ل .ق �ل �ق��ت .ع � ��اودت االتصال،
ُ
ف �ت �ك� ّ�رر ال �ص��وت ال ��ذي ي�ع�ل��ن أن ال��رق��م املطلوب
خارج الخدمة.
َّ
ّ ...وأخ �ي �رًا ،ب� ّ�س� ً�ام ع�ل��ى ال�س�م��ع .رد .أخ�ب��رن��ي أن
خ��ط��ه ك��ان مقفال ألن��ه ك��ان م�ش��ارك��ًا ف��ي برنامج
«بالعربي» مع جيزيل خوري .لم أعرف ذلك ألن
ق� ّن��اة «ال �ع��رب� ّ�ي��ة» م��ن ض�م��ن ال �ق �ن��وات ال�ت��ي قطع
بثها إلينا أمس.
كما تأخر بسام في الرد ّ
علي ،كذلك حصل معه
ف��ي الحلقة ،تأخر ف��ي االن�ض�م��ام إليها ألسباب
ت �ت �ع �ل��ق ب��ال �ح��ذر ف ��ي االن� �ت� �ق ��ال إل� ��ى االستديو
ُ
أراسلها،
أثناء الحرب .قالت جيزيل إنني كنت
ّ
وال�ح�ق�ي�ق��ة أن �ن��ي راس �ل �ت �ه��ا م ��رة واح � ��دة معزيًا
ّ
ب��زوج�ه��ا سمير قصير .م��ه��دت بالتذكير بهذه
ال�ح��ال��ة اإلن�س��ان� ّ�ي��ة ل�ت�ص� ّ�ورن��ي ال أق�ب��ل بالحرب
م��ن أج��ل ح� ّ�ري�ت��ي .كأنني أن��ا مقتنع ب��أن الحرب
بسببي .وبدأت أسئلتها لبسام عن شعور عائلة

