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 الهم اهم واأعيولهم وركوا اأ الذ دوار  اض
اراة والقاء لرتا ولة  اواقع القتالية 

تر عضرا اام  وم  يدو ع ياهم الت اعتادوا عليها
 و دة واا ا هوتوو و ما ك رتكو 

 اال رد



ضتدلو الرا� الناعم اار  اضنة 
  �راال  ك و مكا  ليلة ك ضوق أنهم

 منها ا ضلو�  النوم ضم مها اتا الت ضاعا� اال
  ضرعة هخراب ار ودو خال أ ق ة �ضاعاعلى اأر
 م ك ما اأق ياأخذو أ�ضياءا م الك   ويضت  

مضهم واتيااهم . 

٤



 دو  م الام ما ضتهوه 
 وقلي ا دام وا ام علىأ قو 

 اليوم اار  دو ااء الارد 
و اليوم الارد  دو ماءا داا للو�ضوء ه 

وعلى الرم م ا�ضتياقهم الك أودم ال�ضار واأضدقائهم هم 
. منا  اأقى اعنهم لي اعالوا داءوا  ليقا نهم رضا

٥



 د اأاا ي ضاعب�تاعب واذه ا ك م مالرو
واأم ا ياه أ اهاد و ا م اأوا انة واا 

كا الر ا انة وا ا�ضاعب  د اأ نت ذه 
 ة ور�ضا ادة االرا ا �ضتكودو  ق�ض تاعب لوقا

 ااال ك م  و اأ الذي اانه وض�

٦



 هادا اضا�  لةو اماأ  يقه مالالقائد و�ضام مع ر ضق
و  ضا اأد اأام ضتيقا على رائة الدخا والرتا اتار  

راء الق�ض ال�ضاروخ على مواقهم 
م ق عناضر  داع التكي 

وقا ذه القذائ الت ضق على انا امنة قرر القائد و�ضام 
 التك يارمع ا اموالت م�ضادر ا ع ال

وخ ا كا ر القائد و�ضام اا للتر د اأ  دد 
منقة ا دقة م ق ر اراقة 

٧



 ا مكا و التة لة �ضرينها ر�ضم القائد و�ضام خ
ال�ضوار  وركوا ضرعة للتنيذ ق اأ ر وء اناء 

 ارا ك  همادك
  الوقو ويضت  و  ولكهم ات يارا

مضعليه الالب اأ  عل ضااأمام ع
  . و ع ا يض�  ضهادضقوا الع الذ 

٨



 يارا مكا ضلوا ا� اعوا اة ا�ضتضرعة خاو
التك  وم اولو الهرو ضياراهم الك والة 

ا�ضلة والتاد  
لذل اأمر القائد و�ضام ريقه مال  ا قذة ضاروخية على 

 ضددرمية م هم وكانضيار�

٩



تدمر علة اراي الدواع  ق اأ �ضدوا 
يها و�ضب  ر ب لها رمادا   دقائ  قليلة  

1٠



 تو�ضلو هم خائدوا اأتهم وراأ�ضل يواررمى ا
دواقتلهم ا  اأ

اأخذم القائد و�ضام اأ�ضر ليضلهم ا القضاء د اأ ضتيدوا 
يارقية ا  ع لوماا  م
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  مر ان ليةال  د ا ودال ر و
 راء ق�ض  هدمةا أ�ضواوا يوال  القائد و�ضام ر

ذه ال�ضاا للد امنة 
 �ر اأنه مر القائد و�ضام اأخ يارا ضر�د ااأ

مم وود ضيدلية قرة قد ا�ضتولوا عليها ق ء 
ااد لتررا ورد دواء منها .

1٢



مر القائد و�ضام على ال�ضيدلية واأخذ الدواء وو�ضع مكانه النقود 
وورقة كتب عليها ا�ضم الدواء الذي ا�ضرتاه .
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  هاضا� ضع النقود  له وقا را ارا را�ضت
موود اأاه القائد و�ضام 

ضي ا ضاب ال�ضيدلية  موود 
لك ا �ضانه وا  موود وملع على يع اأعالنا  

وراقب  ك �ضرانا ن اأمناء و ناأخذ ما لي لنا .

1٤



 لو
كا ب

1٥
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