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 ــداء ـــــــإهـ

  

أهمله اإلعالم فقد .. إلى هذا البطل الذي لم ينل حظه من التكريم كما يجب     

.. ه حظه العاثر ضد وقفلم ترحمه األحداث والخطوب ، و.. الم وتجاهلته األق

مخلصا في أداء عمله الصعب من .. ا لذاته من أجل وطنه ورغم ذلك كان ناكر  

نوء تعرض لها وتشاكل التي محريصا على تنفيذ مهمته رغم ال.. أجل تراب بلده 

 .كل احتمال لقد فاق ما واجهه .. وتنصهر من لهيبها القلوب .. ها الجبال من

فاألصوات .. وألن صوته لم يكن عاليا أو مسموعا فقد طوته صفحات النسيان 

 : درجات 

 يحصلوا علي بعض المجد والفخار  نأالجرحي الذين يتكلمون يمكن - 1

شهداء حرب "نه ال صوت لهم فيكتب عنهم عنوان إوحيث .. الشهداء  -  2

ر إليه أحد إال حين يقوم ونصب تذكاري للجندي المجهول ال ينظ" أكتوبر

 .همةمبزيارته شخصية 

لماذا؟ ألنه ال يستطيع الشكوى فهو ال .. النوع األخير والذي ال صوت له - 3

  .وفى الصفحات التالية سوف نتحدث عنهم يطالب بحقه وال يتكلم

ن كلل ملا سلوف تطالعله بالصلفحات التاليلة هلي حقلاة  واقعيلة حللدث  إ

 ا  ستبدال لبعض األسماء لمن قام بها حرصاع زمانا وُ قربا من المكان م

منللي علللي سللرية المعلومللة ولهللم مللن شللعب مصللر كللل تقللدير وتكللريم 

لقد أصبحوا من المرابطين والذي تحدث عنهم دين اإلسلالم  ،  وإحترام

 .الحنيف

علن تجربلة ذاتيلة " النلا  والحلرب"نتهي  من كتابلة كتلابي األول ابعد أن        
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وحلللرب  1661حلللرب علللام "رة وهلللي بالترتيلللب علللن حلللروب مصلللر المعاصللل

وكلان هلذا فلي منتصلف " 1613علام  ستنزاف الدامية وحرب أكتوبر المجيلدةالا

هللدأ وارتللاه لشللهادة شللاهدتها  قللد ىا شللعرت بللمن ضللميرذهلل بعللد..  2001عللام 

وأثرت في نفسي من أحداث لوطننا الحبيب مصر وألبناةها من الشباب من جنود 

 .  زيد عن س  سنواتالقوات المسلحة لفترة ت

لعدم  اوفعاال علي شباب مصر من الجنسين ونظر  ا   كان تمثير هذا الكتاب شديد    

ن تلك اللدور إ الكتاب رغم تحملي نفقات النشر حيث عثوري علي دار تقوم بنشر

تحمللل  الطباعللة والنشللر  فقللد  العاقبللة مللن المسللبولين بالدولللة وبالتللالي يخشللت

التجربلة األولللي للي وتحملل  ملن أجلهلا المزيلد مللن  وكانل  تللك هلي، والتوزيلع 

سللتعادة أحلداث تللك السللنوات العجلاف التللي ال ىوالملاد ىالتلوتر النفسلي والعصللب

 .مرت علي تاريخ مصر الحديث

تصاالت اللطبع والنشر والتوزيع االمعاناة لم آلوخفف من ا ىطيب من خاطر    

 ىت التي كتب  عنها بلل رفعلونوتقديرا للموضوعا ً   التي قام بها الشباب إعجابا

بملا ال أسلتحقه حيلث كانل  البطلوالت التلي رعنان السماء وجعلوا مني بطلال  ىإل

األبطلال سلواء فلي سليناء أو خلالل  ىجنود ىتم  ال يستح  فخرها ومجدها سو

 .ستنزاف ونهاية بحرب أكتوبرالحرب ا

أعملال الشلباب  قلد انتهيل  ملن الكتابلة علن ىواعتقلدت بلمنن ىبعد هذا هدأ بال     

ولكلن هوايلة  ىفما قم  به قد تلم وال جديلد للد.. الخالد في ميدان القتال والبطولة 

تصللبف فللي بعللض األحللوال مثللل المكيفللات وال يسللتطيع الللبعض الكتابللة والنشللر ُ

جتماعية الطويلة علن موضلوعات تحلدث التركها لهذا اتجه  إلي كتابة الرواية ا

أعلود للحلديث علن بعلض األعملال  ىيلد جعلنلبالمجتمع وتلثثر فيله ، لكلن جلد جد
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الفذة خالل الحروب مع إسراةيل والتلي حلدث  لصلدي  وزميلل للي تعرفل  عليله 

 .ىفجمة في ظرف غير طبيع

بدأ في سرد األحداث التي حدث  لصديقي والذي تخيلرت ملن أطيل عليكم وس     

بطلل عابلد فلي بلدأ الحكايلة ملع النولمتجلاهال لقلب العاةللة  "عــــابد" األول هسما

بالصلدفة البحتلة أو حلدث   نتيجلة لله سرد األحداث التلي وقعل  لله سلواء حلدث  

تعليمات القادة له ، لقد وجدت في أحداثه تجربة ثرية ومثيلرة أوامر وتنفيذ لقيامه ب

أو أجيللال المسللتقبل للثقللة  ىبللل موضللوعات شلليقة تللدفع بهمللم شللباب الجيللل الحللال

وبها العديد من النماذج المشرفة ، ولهذا  بخير بالنفس وليعلموا بمن مصر مازال 

حيث قم  بتسجيل كل ملا قالله ؛ سوف أترككم مع صاحب التجربة ليتحدث عنها 

يعتبللره ا  ولللو صللأير أو قليللل القيمللة فمللا أعتبللره بسلليط ئال أغفللل أي شلل ىلللي حتلل

ظللم ذكر ، هذا الجيل اللذي ُاليستح   ئالبعض من شباب الجيل المعاصر بمنه شي

بلاء واألجلداد ملن أمجلاد آلما قام به اعنه كل إخفاء حين تم ين ، المرة األولي مرت

في ميدان المعركة مكتفين بممجلاد عظملاء التلاريخ الفرعلوني واإلسلالمي وكمنهلا 

 ىويكفل، ال نستطيع القتال ومجابهة العلدو رسالة تخبرنا نحن جميعا بمننا أصبحنا 

أملا أبطلال الحاضلر فلي العصلر  ىأبطلال الماضلالتي نحصل عليهلا ملن جرعة ال

محلل  عنتللريتهم وبسللالتهم ، أمللا المللرة الثانيللة طمسلل  شخصلليتهم وُ الحللديث فقللد ُ

ألن يقاتلل العلدو رغلم أن ؛ الفرصلة تلاه لله ت نللأنله  هوها هذا الجيل فيظلم التي ُ 

أن يتحدث بعلض مسلبولي العلدو  ىالعدو مازال واقفا أمامنا يستفز مشاعرنا ويكف

هلذا الكثيلر ، لقلد ربطتنلا إتفاقيلة  ىب تلدمير السلد العلالي ، قلس عللبمنه من الواج

بهلا فلي سللة المهملالت حتلي نعلد  ىلقليو ىالسالم بحبل ال فكاك منه إال بحاكم يمت

 :ىالعدة التي أمرنا بها هللا في كتابه الكريم حيث قال سبحانه وتعال
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ٍة َوِملْن  وا لَهُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ ُكْم َوأَِعدُّ ِ َوَعلُدوَّ ِربَلاِط اْلَخْيلِل تُْرِهبُلوَن بِلِه َعلُدوَّ هللاَّ

ِ يُلَوفَّ  ُ يَْعلَُمهُْم َوَما تُنفِقُوا ِمْن َشْيٍء فِي َسلبِيِل هللاَّ َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم ال تَْعلَُمونَهُْم هللاَّ

 صدق هللا العظــيم ( 60)إِلَْيُكْم َوأَْنتُْم ال تُْظلَُموَن 

نلزوي االصلام  واللذي  ىن نتحرك لتقليلب صلفحات هلذا البطلل المصلرواآل    

أسلرته ويعمللل عملال شلريفا خاصلا رغلم أن عملره قللد  ىمنزلله يرعل انبلين جلدر

وضآلة المعاش الذي حصل عليه كان البلد  ةقارب علي السبعين لكن تح  الحاج

 تللكأرجلو أن تسلتفيدوا ملن تجربتله .. قدرتله وعملره  ىمسلتوأن يظل قويا عللي 

ألنهلا تجلارب ؛ ملن أهلم درو  الحيلاة تعتبلر وهلي فقراءة التلاريخ عبلرة ودر  

 .خاصة ما حدث منها أثناء الحروب واألزماتحقيقية إنسانية 

  .واللــــه المــــوف        

  ـــــــكاتبال
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 ــــــد عــاب

 

لكللم منللي تحيللة طيبللة صللادقة وقبللل أي حللديث .. مسللاء الخيللر شللباب مصللر     

ينلة مواليلد مدملن أنلا  ،" ابدـعل" ةشلهرال سمااسمي محمد عابد و ، ىرفكم بنفسعأ

 حيلث  1662م اــلـالكلية الحربية في صليف ع فىاإلسكندرية العريقة ، تخرج  

وملازال خلرج وقلد أصلبح  ضلابطا بعلد التبالعملل بلاليمن  ىكان  اآلمال تراودن

لعملل بلاليمن ل تهمرغبلكانل  علي أشده هناك رغم أن بعض اللزمالء  يدور القتال

كنل  ال أفكلر فلي  ىالمرتفع المتمثل في بدل السلفر وخالفله ولكنل الدخلطمعا في 

ًّ هذا األمر مما دفع ببعض الزمالء بمن أطلقوا عل  . وش فقر ّى

حلد أالمتخصل  بمدرسلة الصلاعقة أقبلل  ىراقلال ىدريبملن تلهي  تنابعد أن      

نظلر و ىتوقلف أملام واللذيبعلد النظلر القادة العسلكريين المشلهود لهلم بالكفلاءة وُ 

ًّ إل   :ً   ة الرةيسية قاةالضدمن يجلسون بجواره علي المنالقادة مثم خاطب ا  ملي ّى

 ومفتلول العضلالت ويقلف ىقلوجسده بنيان .. ُـ الواد ده باين عليه ه يعمل حاجه 

بنفسلله ، ده ينضللم للمخللابرات الحربيللة مللع توصللية بللمن يعمللل فللي ا  معتللز ىأمللام

  .األماكن الخطرة أو علي الحدود مع األعداء

ر اتظنان معي في والمتواجد ةيزمالكما سمعه سمع  حديثه الواضف للجميع     

التوزيع علي الوحدات سواء البحرية أو المشاة أو قلوات الصلاعقة أو المخلابرات 

ًّ ربية ، نظر إلالح  :ً   متساةال االقاةد مبتسم   ّى

 ؟ىتان ىـ هيه؟ وإال لك رأ

 أوامر سيادتك تصدر للتنفيذ.. ـ تمام يا أفندم 

بلالتوفي   ىفلنهض مصلافحا مودعلا لل ىاإليجلاب ىالتلقلاة ىأعجب الرجل بلرد فعلل
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 التعيلين جتماعلات وتسللم  خطلابالمقبل عليه ، هكذا غادرت قاعلة اًُ   فيما أنا

دارة اإل ىكنل  سلاةرا بلالطري  إللي مبنلإدارة المخلابرات الحربيلة ، ُ ىا إللمتوجه

رغب في القتال وهلذا متلوفر فلي وحلدات المشلاة أو الصلاعقة أفمنا ، وأنا في قل  

 .ن أربعةاالمكاتب وأدعو هللا بمال أعمل بين جدربالعمل  ىكن  أخش، ُ

الضلباط وبعلد ترحيلب  رةيس فلرع شلبون ىستقبلناالحربية بإدارة المخابرات     

ًّ فاتر نظر إل  ً   مستفسرا ّى

 ة بالبلد؟نتشرـ طبعا عايز تشتأل في أحد مكاتبنا الم

ًّ نظلر إلل.. عملل بوحلدات مقاتللة أأنا عايز ،  غير كدهـ الحقيقة  الرجلل بضلي   ّى

 :متساةال  

 جبك العمل بالمكاتب؟اـ وليه مش ع

 وظفين وملش بلمفتكرملال ىزن علامليلللي بيعمللوا فلي المكاتلب اـ الحقيقة يلا فنلدم 

مملا دفعله كفهلر وجله الرجلل اللذي كلان برتبلة الراةلد ا ، نا  مدلعه.. أنهم ظباط 

ًّ ملقيا علخ في وجهي اصرلل  ىتهامات بإنني لسه بتاع إمباره وجلااعبارات و ّى

 .بمن أترك المكتب وأنتظر بالخارج ىفي وجه اهل وصيأعمل فيها روم

مساعد  ىّ بعد قليل أقبل عل، ندهشا لثورة الرجل   خارج المكتب صامتا موقف    

 ى، لم أقرأ الخطاب ولكن ىلي الجهة المحددة لإخطاب التوزيع  ىنوسلم" لوص"

 :نقلب؟ هز الرجل رأسه متحدثاازعالن ووشه ...... سملته لماذا حضرة الراةد 

طيلب .. بيعمللوا فلي المكاتلب  ىلللانازل نقد وتوبيخ فلي .. ـ ده كالم يتقال يا فندم 

 .بيعمل في المكاتب ةدما الرا

للعملل  اوجهلتم ىالخطاب فإذ ب ةطالعنهمك  في مابينما المكان الرجل غادر      

، أصلابني الضلي   ىتصال بقطاع غزة ملع جليش التحريلر الفلسلطينالمع مكتب ا
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التحيللة للله وأديلل   دخللل  علللي الراةللد دون إذن.. سللوف أعمللل بمكتللب  ىألننلل

ولكنله  ىرغبتل   عليلهعرضلو ىوجلودمثلها متجاهال    ىادلندون أن يبالعسكرية 

نفلذ األملر أبيلده بلمن أغلادر المكتلب و ىّ ر إلّلاشوأتي امن كلم ينتهحتي ألم ينتظر 

 .ه المحكمة العسكريةمعناعتراض الوا

بمحلد الضلباط  يل لتقااإلدارة  اتربممل ىسلير ءنلاثوأغادرت المكتب صاغرا       

 ىضلايقني ىذالل ملا ىنلمسل، يعشل  الضلحك نكتله و بلناوالذي بدأ من حديثله بمنله 

تقعلد فلي هوال يهملك روه نفلذ األملر وملش  بتسم قلاةالا ، ىفعرض  عليه مشكلت

وخليك في الهواء وبكده تكون بتعمل خارج  ىالمكتب ممكن تقعد بره وهات كرس

 .للضحك أيضا ىالمكاتب وأعقبها بضحكة كبيرة دفعتن

ملن فنلون حكملة ملن حكلم الحيلاة وفلن  ىبط هلشعرت بمن ملا قالله هلذا الضلا     

ًّ مع اآلخرين فمنا لن أستطيع الصلمود أملام القيلادات وملا علل ىتعامل اإلنسانال  ّى

ًّ عللتوال   ، التنفيذ ىسو قطلاع غلزة لتسللم  ىللإأتوجله  ىاإلعلداد لكلت ترتيبلا ّى

ًّ لم أكن أعلم ما يجلب علل ،مكتب المخابرات الحربية  في ىمهام عمل أن أعلده  ّى

العمل بالقوات المسللحة فلي منطقلة  ىولم يسب  ل ىّ عل ىملقلد مهام عمل جديد ُ لتق

توكل  علي  ،فلسطين المحتلة  ىوه ىبلد عربفي الشرق بل تعتبر  ىتعتبر بمقص

 ىلرحللة طويللة وقبلل السلفر توجهل  إلل مسلافر   ىكلمنن ىهللا وجمع  كل أغراض

أجهلل كللل  ىلجديلد والللذا ىعمللخبللر أسلعدها  ىالتل ىلتقيل  بمسللرتااإلسلكندرية و

 .يوكل إليّ عمل ُ ىفي ثقة بمنني سوف أنجف في أكانوا عنه لكنهم  ئشي

قطللار الشللرق والللذي تحللرك مللن محطللة مصللر فللي غللادرت القللاهرة مسللتقال      

ا ملن طلوخ وقليلوب وبنهلا ومنيلا القملف الصباه الباكر وعبلر محطلات كثيلرة بلدء  

رابضللا بمحطتهللا فتللرة طويلللة  ظللل ىاإلسللماعيلية والتلل ىوالزقللازي  وصللوال إللل
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يللربط مللا بللين الضللفتين  ىالفللردان الللذ ىلموعللد العبللور مللن فللوق كللوبرنتظللارا  ا

 .الشرقية والأربية لقناة السويس

الفللردان والللذي يقللع شللمال مدينلللة  ىتحللرك القطللار وعبللر مللن فللوق كللوبر    

 ىوبريشلبه كل ىواللذ ىالحديلد ىا وأنا أشاهد هذا الكوبركن  سعيد   ،اإلسماعيلية 

كنلل  أشللاهد البللواخر العمالقللة علللي بعللد عللدة  ،إمبابللة ولكنلله أقللل منلله حجمللا 

ء حتي تمام عبور القطلار ىالمثب  علي الشاطكيلومترات وقد ربط  بالمخطاف 

عللي  ىالكلوبرتصلميم لبلواخر ، كلان لمالحلة الحتلي تعلود  ىيفلتف الكلوبروبعده ُ 

نلل  سللعيدا بتلللك التجربللة كًُ  ،هيبللة جنللاحين والفاصللل بينهمللا تمللر منلله البللواخر 

للليس بلله فوأنللا أجلللس بللداخل القطللار بالدرجللة الثانيللة الفرحللة والنشللوة  ىوغمرتنلل

ملن شلباك المحيطلة كنل  أتلابع المنلاظر ًُ  ،درجتلين وهملا الثانيلة والثالثلة  ىسو

الجرسون بداخل القطار عارضلا عللي الركلاب  ىّ يقبل علالقطار ومن حين آلخر ُ

يعشلل  عمللله ويقللدم الجرسللون  كللان ،ر وخالفلله مللا يحمللله مللن مشللروبات وسللجاة

ال يزعج بعض الركاب الذين خلدوا في  ىحتراقية وسريعة ويتحدث همسا  خدمة 

 .ألفواهمن ا ةنومهم وقد تعال  أصوات الشخير الصادر

رتفللاع  واألقللل الالشللاهقة ابعللض الجبللال المرتفعللة مللا بللين  شللاهدكنلل  أًُ       

وهلذا ، منله لمسلافة ال تقلل علن ثالثماةلة متلر  قملة ةرتفلاع أيلاوقلد يصلل  رتفاعاا

رتفللاع عمللارة ال يقللل عللدد أدوارهللا عللن ماةللة دور وهللذا لللم يكللن متواجللدا ايعنللي 

قطعللان مللن بعللض  ىكمللا لفلل  نظللر ،فللي القللاهرة أو الوجلله البحللري ي أبمصللر 

رة يلكثمعلداد بالجملال كانل   ،قريبا ملن شلريط السلكة الحديلد  ىالجمال التي ترع

رتفاعاتهللا اكانلل  تضللاريس المنطقللة مختلفللة مللا بللين الجبللال بكمللا  ، ملفتللة للنظللر

المختلفة وما بين الهضاب سواء كان  من الرمال أو من اللزلط المخلتلط بالرملال 



 

15 

أو هضاب رملية صافية دون وجود أحجار أو صخور بهلا كملا كانل  أللوان تللك 

م أن السللرور والأبطللة ورغللبعكس علللي نفسللي نالهيبللات والهضللاب والجبللال تلل

مازالوا مستأرقين في نومهم وبلدا علليهم أنهلم قلد سلبموا ملن ر يلة  ىالمحيطين ب

 ىوقد تعودوا عللي مشلاهدتها ملرات علدة فألالبيتهم ضلباط أعللي منل تلك المناظر

 .رتبة

قبل هبلوط الظلالم عللي سليناء وصلل بنلا القطلار إللي محطلة العلريش للسلكك     

ترجلل  ملن القطلار وغادرتله وأنلا  ،آخر الخلط ونهايلة المطلاف  ىوه،  ةالحديدي

الركاب جميع كان باديا علي  ،إلي رصيف المحطة يهبطون  نأشاهد الركاب الذي

تحركللل  عللللي رصللليف  ،بلللمنهم ملللن العسلللكريين أو الملللوظفين التلللابعين للدوللللة 

لع االزحام وغادرت الرصليف ووقفل  بلداخل المحطلة أطل ىالمحطة محاوال تفاد

مكتلللب  ووهلل ىللللي الجللدران حتلللي شللاهدت بأيتلللاليافطلللات المنتشللرة ع ىبنظللر

رقيلب فقلدم للي  ىسلتقبلناه وبلداخل المكتلب يللإالشرطة العسكرية والذي توجه  

حد الجنود طالبلا أوهنا أشار إلي ،  ىالتحية العسكرية الواجبة وأخبرته بجهة عمل

بللمن حضللرة " قطللاع غللزة"منلله أن يبلللئ سللاة  سلليارة مكتللب مخللابرات القطللاع 

 .ر وصوله متواجد بالمكتبالضابط المنتظ

غادرنللا مكتللب الشللرطة والتحيللة العسللكرية  ىبعللد قليللل حضللر السللاة  وأد     

موقللع وقللوف السلليارة ، ركبلل  السلليارة  ىإللل ىموجهللا للل ىالعسللكرية وسللار خلفلل

المنطقلة فقلد  للفكلان الظلالم ي ،تجلاه القطلاع اوجهلا شلرقا فلي تم ىالجنلدها وقاد

 ىملن حلولا  منتشلرء القملر ون ضاك رغم هذاو الوق  الساعة الثامنة مساء ىتعد

وفلي المحيطلة بلالطري  ألرض للة يطبيعالالمناظر كن  أشاهد بعض ًُ  ى وبالتال

ت ميلاه البحلر األبليض حلين يقتلرب الطريل  اصلوأبعض األحيان أشلاهد وأسلمع 
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 .من الساحل

، ترجلل  منهلا متبعلا خطلوات منتصلف الليلل إلي القطاع بنا السيارة وصل       

 ىمرحبا بلًُ   ستقباال طيباا ىستقبلناالقاةد الذي مكتب  ىإل اجهوتمالساة   ىجندال

 ىسلتراحة وأشلار إللالمبني ا ىإل ىصطحبنانهض و ثمبعض الوق   ىوجلس مع

د يحملل صلينيه عليهلا الطعلام وجنلأحلد الأقبلل ، بعد قليلل  ىالحجرة المخصصة ل

 ىالجنللد أمللرحريللة وبم الطعللاوجبللة ل تنللاو ىقاةللد طالبللا منللالودعنللي  ،والشللراب 

دورة إللي جهل  تابعلد مألادرة القاةلد  ،أحتلاج إليله كل عون  ىمن يقدم لبالمراف  

كنل  أشلعر حيلث ُ ىعدت وتناول  طعلامثم ُ  ىحصل  علي حمامالمياه الملحقة و

نهيل  ا ،منذ عشر ساعات تقريبلا  ىة أياإلسماعيلمدينة  القطار بالجوع منذ غادر

علدد خصصة لي والملزودة بسلرير صلأير ودوالب وت الحجرة المتفقدو ىطعام

المتعب من أثر طول  ىأبدل  مالبسي بمالبس النوم وألقي  بجسد ، ىالكراس من

 .القطاعإلي وصل   ىالطري  الذي قطعته من القاهرة حت

أصلوات سلماع تنبهل  عللي  ىنلنلكنلوم السلتأرقته فلي ا ىاللذلم أشعر بالوق      

ونظللرت مللن خللالل النافللذة فشللاهدت بعللض  ىفنهضلل  مللن نللومالحجللرة بخللارج 

 ىوحركة وعمل وبدا واضلحا بلمننستراحة الا ىأمام مبنالجنود وبعض السيارات 

فشاهدت عقارب الساعة تقترب من  ىتمخرت في النوم حيث نظرت في ساعة يد

كلل صلباه ملن نظافلة وزيلارة دورة الميلاه المعتادة لجراءات اإلقم  ب ، العاشرة 

 ىرتدي  مالبس العمل متوجها بكل نشاط إلي المبناصالة ثم نهي  الاوالوضوء و

سللتقبلني افللوزي قاةللد مكتللب المخللابرات بالقطللاع والللذي  /المقابللل حيللث الراةللد

 .باألمس

له أدي   ،كان مشأوال بالتوقيع علي بعض األوراق  حيث مكتبال هدخل  علي    
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بعلد  ،ا فلي يلده ممل ىبلالجلو  حتلي ينتهل ىّ للإالتحية العسكرية فرد بمثلها وأشلار 

، بنظلرات هادةلة عمله وخالل ذلك كن  أتفقد جدران المكتب واألثلاث  ىقليل أنه

بعض كلان ملزودا بلووالعنايلة بالنظافلة يتميلز في أثاثله ولكنله ا كان المكتب بسيط

 .الهاشكأا وهنالوفي أأشجار الظل وبعض الزهور الجميلة ع انوأمن النباتات 

ملللف فللوزي  /الللذي كللان يعللرض علللي الراةللد بط الصللفاضللالمكتللب غللادر     

ًّ أشللار إللل، اليللوم  عللن هللذا ةبوسللتال لللي قاعللة الطعللام إبمرافقتلله  ىالراةللد فللوز ّى

نمكل معلا عليش ومللف " ىمنه أجل موعد تناوله للطعام حتب أثناء سيرنا  ىوأخبرن

جلس  أمامه بقاعة الطعام وأقبل جنديان يقدمان لنا الطعلام دون  ، "علي حد قوله

سلواء  اصلارم انظامل جنلودهوضلع ل ىفلوز /بعد ذلك بلمن الراةلد ىث وتبين لحدي

 ىعن نوعية الطعام اللذ  من الضبط والربط أو نوعية الطعام حيث أعد لهم جدوال

 .يقدم في كل وجبة وكل يوم بحيث ال يخالفه أحد

بلبطء  هيتناول طعامل ىفوز /الحظ  أن الراةد ،وبكميات ً   االطعام شهيكان      

علن المنطقلة وعلن طبيعلة عملل المكتلب والمهملة التلي  ىل ذلك كلان يحلدثنوخال

 ملنعلن طبلاع أهلل القطلاع ملن المعلوملات بلالكثير  ىسوف أكلف بها كملا زودنل

 اضليقسلبب لهلم التي قلد ت واألفعالن بعض التصرفات م ىأبناء فلسطين محذرا ل

 ىتعاملل معللكلان الرجللل هادةلا وي ،بعللض المشلاكل فلي التعامللل بيننلا لنلا وتسلبب 

حيث شعرت  ىفي نفس رتبته مما أدخل السعادة إلي نفس ىوكمننللند بمسلوب الند 

 .إنسان وزميل ىننأو ىويقدر فكر ىبمنه يحترم شخص

بلالركوب  ىّ مشلار إللف  سليارة جيلب عسلكرية بعد قليل أقبلغادرنا المكتب و      

ء سير السليارة أو الحظ  أثنا ،من الخلف بينما جلس هو بالمقدمة بجوار الساة  

الللذوق ب يقتللرن أمللام اآلخللرين ىمعللحديثلله من بعض األشللخاب بللبلل هةلللقاحللين 
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ثللم بعبللارة حضللرة الضللابط عابللد ألفللراد الوحللدة  ىيقللدمنكللان حتللرام حيللث الوا

الجولللة شللاهدت مدينللة غللزة الجميلللة النظيفللة ذات األبنيللة أثنللاء  ، هيسللتكمل حديثلل

هتمللام بنظللافتهم الشخصللية خاصللة الالبيضللاء وبللدا علللي سللكان القطللاع الرقللي وا

 نرتلديي والبعض ملن النسلاء موديالتال من أحدثالمالبس هن يرتدين السيدات و

مستوي عليهن كان باديا ومالبس طويلة فضفاضة من المنتشرة بين سيدات البدو 

بسمة داةما علي الوجوه البيضاء المخضبة بحمرة لكن  أالحظ اوُ الجمال عال من 

  .تحركه نسمات الهواء القادمة من البحري ُذال طويلالشباب والشعر ال

عن طبيعة العمل والتي لن  ئتوال  األيام والشهور وقد أصبح  أعلم كل شي     

تصللال مللع جلليش اكنلل  مكلفللا بالعمللل كضللابط ًُ  ىهللا بالتفصلليل ولكننلليلإأتطللرق 

مالحظلات بالقطلاع تخل  الناحيلة  يلةتلدوين أ ىباإلضلافة إلل ىالتحرير الفلسلطين

 /النقيلب ىالفلسلطين ىملن الجانلب اآلخلر أ ىكلان يعملل معل ،ألمنية والعسلكرية ا

تقاربلل  مللع هللذا  ،أحللد ضللباط جهللاز المخللابرات الحربيللة الفلسللطينية ـلمان ـللسًَ 

 ىيقضل" سلـلمانًَ  " ، كلاننله فلسلطين طلو امحبلدمث الخل  وُ كان  ىالذالضابط 

لسلماء متخليال لحظلة عنلان ا ىأحالمله إلل ملعوطنه ويطير  ىوقتا طويال يتأزل ف

 .التحرير وما سوف يقوم به أبناء فلسطين من عمل لنهضة بلدهم

منزلله  ىفلزيارتله  ىّ عرض علالمرات  ىفي إحدتوطدت العالقة معه كثيرا و    

ف مماثلل لهلذا تصلر ىملن أ ىحلذرن ىفلوز /رغلم أن الراةلد دون تلرددوافق  ، 

هلو  ىألن المرجع لبول الدعوة في قولهذا لم أتردد  َسـلمان/ دون أن أخبر النقيب

زوجتلله الصللأيرة الجميلللة  ؛لتقيلل  بمسللرته ابمنزللله الجميللل ،  ةدعوالللقللدم  ىالللذ

الكثيللر مللن  ىزوجتلله وقللدم  للل ىرحبلل  بلل ،ة ذات األعللوام الثالثللة مللبنتلله فاطاو

 .التي تجيد إعدادها ىاألطعمة ذات المذاق الراةع وأنهتها بالحلو
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ضلطراب كملا الأو ا هـُأربأصلبح  ال أشلعر بالل عبعد فترة ملن العملل بالقطلا     

شللبون ضللباط المخللابرات  مسللبولمللن  ىحينمللا تللذكرت طلبلل ىسللخرت مللن نفسلل

عشقته و ةلقد كان العمل ميدانيا بكل جدار ،بعدم العمل بالمكاتب  ىالحربية برغبت

الللذي صللارت  ىفللوز /أكثللر مللن الراةللد ىقربنلل ولهللذا تفننلل  فللي القيللام بلله وهللذا

 ،جتماعيللة تخصلله ابللبعض أمللور  ىيللة جللدا ممللا جعللله يتحللدث معللبلله قو ىعالقتلل

ه رغللم وجللود عللدد مللن الضللباط المالصلل  لللوالزميللل  ىأصللبح  الصللدي  الللوف

للي إجلادة عهلذا الشلعور وتللك العالقلة نصب ارتبة ،  ىيعملون معنا وهم أقدم من

 ىالعودة ثانية لعملبأرغب كن  في كل إجازة أحصل عليها  ،العمل الذي نقوم به 

 .ىوأحالم ىحيث كان يشبع طموح

رقيل   ،ة ودخلل  بالعلام الخلامس ربعلام األوعلاألت تعلدمض  األعوام وقلد      

شهور وأحصل علي  ةرتبة المالزم أول وها أنا أنتظر بضع ىإلتلك الفترة خالل 

 ىأن يخبرنل ىإلل ىبالعلام الماضل ىرقلفلوزي اللذي ُ /رتبة النقيب مما دفلع بالمقلدم

 النشرة العسكرية القادمة خاللبضابط آخر  ىبرات سوف تستبدلنبمن إدارة المخا

يللف لللي كهللذا الخبللر بالضللي  و ىأصللابن 1661فللي األول مللن شللهر يوليللو عللام 

بلالقوات  ىلقد عشق  هذا المكان وأرغب بمن أظل به إلي نهاية خدمت، تصرف ال

ن عكن  أفكر وأبحث  ،شيء آخر  ىالعسكرالمسلحة لكن الرغبة شيء والقانون 

 /بلل أن المقلدميبلدد هلذا الضلي   ئشلي ىأ ىلم أعثر علل ىنتلك المشكلة ولكنلحل 

أن نعللدل فللي أوامللر القيللادات فهللذا غيللر  ىبمنلله مللن غيللر المنطقلل ىأخبرنلل ىفللوز

سلتكن  اعتلراض ولهلذا الاألوامر للتنفيلذ ولليس للتعلديل أو ا ىمشروع فنحن نتلق

أنتظلر وصلول  ىر يوليلو كلمننالقادمة فلي شله ة العسكريةأترقب موعد النشر أناو

  .ىوتوتر ىزداد قلقايام األنصرم  اوكلما  ئخبر سي
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  حدث ما لم يكن في الحسبان

 

تللوتر الحللال وزال الهللدوء وحللل محللله  1661منتصللف مللايو مللن هللذا العللام       

واملر والتعليملات الكثيلرة الجديلدة ضطراب وسرعة العمل وسرعة وصول األالا

زدادت اناهللا والمتضللاربة فللي بعللض الحللاالت لكللن وتيللرة العمللل والجهللد عفللي م

بطريقة غير مسبوقة وبدا هذا واضلحا عللي الجميلع بملا فليهم أفلراد وقيلادة جليش 

 .ىالتحرير الفلسطين

ء بلالقوات المسللحة المصلرية وتنفيلذ ىبعد عدة أيام ملن إعلالن حاللة الطلوار     

للمثلللول أمامللله بمكتبللله  ىالمقلللدم فلللوز ىطلبنلللالكثيلللر ملللن األواملللر واإلرشلللادات 

سللتعداد للتحللرك حيللث كانلل  سلليارة الا هبللةفمسللرع  إليلله وهنللاك وجدتلله علللي أ

جميللع القيللادة التللي يسللتقلها وبعللض اللللواري تقللف بالفنللاء أمللام المكتللب وبللداخلها 

بعللض ضللباط الصللف والجنللود بمسلللحتهم وهللم يرتللدون خللوذة ضللباط المكتللب و

 .الميدان

تطلع بجلد  الحكاية ه:  )قاةال   ىمليا وبكلمات مقتضبة أخبرن ىّ إلجل نظر الر     

 ة ديلللالقا.. بتقلللول كلللده " القلللاهرة"ارب وكلللل األخبلللار الجايلللة ملللن مصلللر حلللحنو

تصلال بقطلاع غلزة الفتف عدة نقط مراقبة علي الحلدود ملن نهايلة خلط اب ىنكلفتًُ 

.. طقة أبوعجيلة منطقة الحدود الدولية علي موقع العوجة بمنمع حدود مصر إلي 

تصللال بللاإلخوة الفلسللطينيين ويمكللن ا ىعلللخليللك أنللا سللايب لللك المكتللب ودايمللا 

علشلان  همملن ضباط الصلف وأنلا طلبل  علددالضباط والقاهرة تبع  لنا دعم من 

المهم الحكاية يمكن تاخد وق  وخليك في شلألك واألجهلزة .. ندعم مكتب القطاع 



 

22 

ملن وقل  يد شحنها وتختبر حالة األجهلزة الالسلكية تفضل مقفولة والبطاريات تع

فلي  ىخلد مكلانو كما هي العلادة نيمكن وق  اللزوم نالقي أي جهاز عطال ىللتان

 .حولك المكتبالقيادة ومعاك العدد القليل من الصف والجنود ولم أفراد 

 ىّ السليارة الجيلب ثلم أشلار إللداخل ندفع خارجا من المكتب وقفز باصافحني و    

عللايز عينيللك تفضللل ): ً   قللاةال بقللوة ىمسللرعا وهنللا أمسللك بكتفلله نحللوجهلل  اتف

والد المالعلين اليهلود أمفتحه وودانلك تفضلل مطرقعله ورأسلك مصحصلحه ألن 

الةنا بعم  إسلراةيل وسليب يوصلك من عم ىإللار كمان سجل كل شطار في الأد

عللل  عليهللا وكللل يللوم تبعلل  ظللرف بالمعلومللات تيل بتللاعتهم توصللل ومللش االرسلل

فللاهم يللا عابللد مللش ه أوصلليك وربنللا معللاك .. القنطللرة شللرق ابرات مخلللمكتللب 

 ذخيرة وسلللالحكم معملللر ومعلللاكم كلللل خلللزن الللل ةللللبس أنللل  والرجالللله الخلللوذاو

 .(علي خير ابلقتنشاء هللا  إنهمتك و ىرينبطل و يا اليا ل.. اإلحتياطي 

للواري وخلفهلا الالقاةلد نلدفع  السليارة التلي يسلتقلها اوأدي  التحية العسلكرية     

ت االسليارتحرك حجب  عني ر يتها بوضوه من آثار الأبار الناتج من  و ةالثالث

هلذا نتقل ا ىبالتالخطورة الموقف و ىكان باديا من حديث وتعليمات المقدم فوز ،

في يلوم وليللة  ى، هكذا وجدت نفس ىلمعاونين معا ىلإ وصل ىوبالتال ىّ إلالتوتر 

 ىاللذ ىجلرأة المقلدم فلوزال أملك خبرة و دون ىعن مكتب القطاع بمفرد   مسبوال

أي تصلللرف يقلللوم بللله حيلللث كلللان داةلللم النشلللاط ويحصلللل عللللي  ىكلللان ال يخشللل

لقلد كلان الرجلل سلباقا داةملا وال ينتظلر رد  ،تعليمات  ىنتظار أاالمعلومات دون 

مواجهتنلا وكلان تصلرفه هلذا ملدعاة للتقلدير ملن  ىالفعل علي ما يحدث معنا أو فل

 .والمنظمة ىالفلسطين جيش التحريرقيادات 

التعليمللات الكثيللرة المتللرددة والتللي  ىتلقللنمازلنللا شللهر مللايو ونحللن  ىنتهللا     
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حاللة ملن علدم معرفلة ملا سلوف يحلدث هلل سلنحارب أو ننتظلر أن  ىأوصلتنا إلل

بل  زي ملا ًُ   ن بالحرب أو الحكاية تهويش فلي تهلويش وفنجلرةويقوم اإلسراةيلي

 .والد البلد بيقولوا

أو  ةوملللن مصلللادر المعلوملللات بلللداخل األرض المحتلللل ىحا أملللامكلللان واضللل    

عدة للحلرب وكنل  أقلوم بإيصلال تللك المعلوملات أوال ـُ يعلد اللإسراةيل بلمن العلدو َ 

تضللايق  مللن تلللك المعلومللات فمرسللل   ىقيادتنللا بللالقنطرة شللرق والتلل ىبللمول إللل

 ىع المثلل اللذبالئ فيما يقوم به العلدو وعلينلا أن نتبلأأال  ىبمذكرة عاجلة تطلب من

        !! "بشر وال تنفر"يقول 

ن األملور عللي ملا إتلك العبارة وفكرت بمن أرسل لهم بتقرير يقول  ىصدمتن     

مللا بيقللول محمللد  ىيللرام وللليس فللي اإلمكللان أبللدع ممللا كللان وأن الوضللع حلللو ز

  أن أتعلللرض يخشللل ىولكنللل" تشلللينه فلللي البلكونلللةوفيلللك عشلللرة ك"عبلللدالوهاب 

الطوبللة فللي المعطوبللة وتقللوم الحللرب  ىسللخر مللن القيللادة أو تيجللأ ىلة بللمنءللمسللا

ترك  العمل ألسخر من قيادة مكتب  ىوتحدث خساةر وأصبف أنا كبش الفدا وبمنن

 .مخابرات القنطرة ولهذا آثرت السالمة مواظبا علي إرسال التقارير

األقل بعمليلة عسلكرية  ىكان واضحا بمن األعداء سوف يقومون بحرب أو عل    

المالحظلات  ملن اعلددبعلض الضلباط الفلسلطينيين  ىبلدأي مواجهة القطاع وقد ف

المثيدة لمكتب مخابرات القنطرة وأن الحكاية تهويش والموضوع ه ينام ويصبف 

بلين الجميلع ولكلن ملن  ئشلعرت بلمنني المخطل ،علي فشوش وبالش تشأل باللك 

الوصلل بلين الجليش الذي كان حلقة  ىسـلمان الفلسطين/ َنقيبأن ال ىستر ربنا مع

بمن اليهود ال يعلدون العلدة  ىأيد كل ما تحدث  عنه وأخبرن ىوالفلسطين ىالمصر

ه توللع بعلد يلومين  األحوال إال ويقومون بعمليلة هجوميلة والحكايلة  مثل تلكفي 
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 .أو تالتة

الخلامس ملن شلهر يلوم االثنلين صلباه  ألنه فليستنتاجه اكان الرجلُ محقا في     

 ىسبقه هجوم جلود وق ىقام العدو بالهجوم علي الجيش المصر 1661عام يونيو 

علي قواتنا الجويلة ودمرهلا  ىأن هذا الهجوم أنهواليوم  ه نهايةةبمنباكاسف علم  

 بللتدميرا كامال والهجمات البرية علي قدم وساق لكن القطاع لم يتعرض لهجلوم 

ا شللرق ىتعللرض لحصللار مللن الأللرب وأصللبف محصللورا بللين الجلليش اإلسللراةيل

 .وغربا وشماال البحر األبيض

 ى، فل ىملن معاركله ملع الجليش المصلر ىلقد تلرك العلدو القطلاع حتلي ينتهل     

القادملة ملن بلمن المعلوملات  ىسـلمان ليخبرنل/ َنقيبأقبل علّي ال ىاليوم التالمساء 

علي الحلدود التراجلع إللي خلط اللدفاع الثلاني  ىطلب من الجيش المصرتالقاهرة 

سللحب م بللمن يللت ىاألخللر ىطلبلل  هلل ىقيللادة الجلليش الفلسللطين وبنللاء عليلله فللإن

العللدو  هامقاومللة بللداخل المدينللة حتللي ال يجللد ةأيلل ىتبللدال الوحللدات الفلسللطينية و

 مكتلبخاصة تب واالمك ءخالإيجب علينا كما ة ويصيب الكثير من المدنيين يعرذ

 . أول من يقصفسيكون الذي مرصود وال ىالمخابرات المصر

صلدر تم ، كيف سمترك المكتب وإلي أيلن ولل التصرف بالدةلتوتر وا ىأصابن     

 ىتصال بالمقدم فوزال  احاول..  ةقيادالمن  شخ  ىأأوامر أو تعليمات من لي 

ال سلللكيا ولكللن الشللبكة كانلل  متداخلللة مللع القللوات المنسللحبة وبللدا مللن أصللوات 

ًِ الخلبط واتالمتحدثين الربكة وال تنفيلذ أملر ل ىسلـلمان يلدفع بلضلطراب ، ملازالَ 

 .حتي اآلنأوامر بخصوب هذا  ىصلنتألنه لم ؛ التنفيذ  ىسحاب وأنا أخشنالا

شلاهدت المعلاونين للي بالمكتلب المواف  السلابع ملن يونيلو  ثالصباه اليوم الث    

،  ئمخطلال ىمحاصلر وبلمنننسلحاب ، شلعرت بلمنني ُ الوهم يستعدون لتنفيذ أملر ا



 

25 

بسرعة بمنله ال يوجلد طريل   ىاب وأجابننسحالسمل َ سـلمان ما الطري  األوفر ل

ن طري  البحر مستخدمين بعض قوارب الصيد ، أسلرع  عالهرب  ىأمامنا سو

تجلاه البحلر اي فلمع المعلاونين بحلرق كلل المسلتندات بالمكتلب وتحركنلا بسلرعة 

فشلاهدت  ئإللي الشلاط ناوصلل ىن كيللومتر حتليثنلاحيث قطعنا مسلافة تزيلد علن 

رة مثل ملا يحلدث فلي محطلة القطلارات بيكمعداد اب بنسحالجموع الراغبين في ا

 .كل راغب بالعودة إلي بلدهفالبالقاهرة أثناء المواسم واألعياد 

نظللرا  ايقتللل العديللد منللأيقنل  لحظتهللا أن تلللك المحاولللة سللوف تفشلل وسللوف ُ     

أن أنخلرط  ت بيلنهم ، رفضل بلدألصواتهم المرتفعة والمشاحنات الأاضلبة التلي 

 ثالءرغم محلاوالت جنلود المكتلب اللحلاق بهل" سـلمان" ََدني صديقي هم كما أيينب

 .ندفاعالومنعتهم من ذلك ا وتلك الأوغاةية ولكني خشي  من هذا الهرج

 1661اليوم الرابع للمعركة المواف  الثامن من شهر يونيو عام في صباه          

ع يلبوا ملع الجمسواء ضباط الصف أو الجنود فلقد هر ىلم أعثر علي المعاونين ل

أثنللاء نتباحللث فللي األمللر و" َسللـلمان" ىجلسلل  وزميلللسللتقلوا القللوارب ، اوللليال 

ملن جميلع الجهلات فجلمة بعض الجنود اإلسلراةيليين هاجمنا ونحن بمفردنا حديثنا 

طالبين منا التسليم أو فتف النيران علينا ، لم يكن أمامنا بد سوي شاهرين أسلحتهم 

برتبة النقيب والذي كان يعلم شخصية كل وهو أقبل قاةدهم التسليم ، رفعنا أيدينا و

تبعها بعدة لكمات اثم ه أخالق ىبمقوال سيبة تافهة تدل علي مستومعنا تحدث ومنا 

سلاعد مملا لكل منا أسال  الدماء من وجهنا حيث كلان يضلع شليبا معلدنيا فلي يلده 

 .ناءل  دمااعلي إحداث جروه أس

خمسلة  اإلسلراةيليالقاةلد تلرك ن فلردا ، يعشلرالرب ايقل وناماجهمن  كان عدد    

ل حتلي يعلود ملن يالنخأشجار ربط أيدينا بجذع معنا للحراسة وأمرهم بمن جنوده 
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طلالق النلار علينلا وقتلنلا فلي الحلال ، كنل  إمحاولة للفرار يتم  ةمهمة سريعة وأي

 ىعملل أ ىأشعر بشعور األسد أو النمر الذي وقع في األسلر ، حاولل  التفكيلر فل

علي وجودنا باألسر عدة ساعات  ى، مض ىما للهرب ولكن عقلي لم يساعدن ئش

 ىيألالبنالنلوم  دون ماء وقد قاربل  شلمس هلذا اليلوم عللي المأيلب ، شلعرت بلمن

ت إطلالق علدة رصاصلات اصلوسلماع أفزعل  عللي وأثناء تللك الأفلوة الجميللة 

 .يميل إلي أحد األجناب والدماء تنزف مني ىبمن جسدبعدها شعرت 

سمع  من يحدثني بلهجة مصرية ، تنبه  فشاهدت ضابطا مصريا في نفلس      

 ىتجلله إلللاالمربوطللة ثللم  ىوفللك بلله يللد ىنللزع السللونكثللم مبتسللما  ىيحللدثنرتبتللي 

المبعثللرة علللي تلللك  ىم نفسللـلمللألأيضللا ، نهضلل  ووقفلل  وفللك وثاقلله " َسللـلمان"

ولكلن  بلىابة ألمل  األحداث السلريعة المتالحقلة فلي دقلاة  قليللة ، للم أشلاهد إصل

كلان  ىاللذ" َسلـلمان" ونفس المشلاعر شلعر بهلا ىآثار هذا بمخيلت ىعذوج ىخوف

بلن ا ىإنه فاروق الفيلوم.. يقف هادةا شاكرا لمن قام بهذا العمل ، تبادلنا التعارف 

 هلاد  فقلد كلان بهار والسعادة ،ناله وأنا في حالة من ايلإحي شبرا ، كن  أستمع 

منللذ أول أمللس وبعللد أن  بمنللهنلله للليس فللي حللرب ، أخبرنللا وكما  األعصللاب مبتسللم

صللطياد اهللام علللي وجلله مقللررا فللي الصللحراء بعللدها تفسللخ  وحدتلله وتبعثللرت 

سلتطاع اقع نظره عليهم شريطة أال يكون عددهم كبيلرا ، لقلد ي نيذين اليسراةيلإلا

يهيم بالصحراء لهذا العمل ، نظلر ومازال  همأسر بعضفي وفكر منهم قتل العديد 

أنلا جيل  للحلرب وه أفضلل أحلارب ومحلدش ..  "مش راجلع مصلر" لينا قاةال   إ

 يأننا فعلي ال تدل ساخرة وأعقب هذا بضحكة " بيختار الموته اللي ربنا كتبها له

، طلللب منللا التحللرك وتللرك  ىحللرب وأمامنللا خمسللة أشللالء لجنللود األعللداء قتللل

 .المكان
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بمنلله " َسللـلمان"لنللا هنللا أشللار  ،بسللرعة تحركنللا نحللن الثالثللة وفللاروق رافقنللا     

تجلاه اله عللي سليناء ، أسلرعنا فلي اترأسدل سلتا ىفي ظالم الليل الذيشاهد قاربا 

ن ألكللان معارضللا هللذا  ىأشللار إليلله رغللم أن المللالزم أول فللاروق الفيللوم ىالللذ

أقنعه بمن هلذا لفتلرة " َسـلمان"كوبتر سوف تتبعنا في الماء ولكن والطاةرات الهلي

سلوف  ىلقتللاألن الوحلدة التلي يتبعهلا الجنلود ؛ بتعلد علن هلذا المكلان ن ىالليل حت

 . وتكتشف األمر ولهذا فيجب علينا االبتعاد والحذر عودت

ن أل؛ مركبلا كلان  لبللم يكن قاربلا وشاهدنا القارب الذي  الشاطئ ىوصلنا إل     

تقللل عللن  حمولتلله الكمللا أن تقريبللا القللارب عشللر مللرات  حجللمحجملله يزيللد عللن 

وقللع وهلذا يزيلد ملن سلرعته  ىارصبيزه أنه مزود مكان ي ئا وأهم شفردن يثثال

 .سوف نتحمله للسير به في الماء ىالذ ىالمجهود البدنعبء من ويقلل 

كان  المشكلة الكبيرة التي واجهتنا ثقل وزن القارب فلم نسلتطع نحلن الثالثلة      

الملد  ىبعد قليل سوف يلمتً   قاةال بتسماوالسماء  ىإل" َسـلمان"دفعه بالماء ، نظر 

دفعه مما يسهل علينا  الشاطئبطن القارب علي  ىفيرتفع منسوب المياه ويصل إل

 .داخل الماء

أمامنلا منسلوب الميلاه واللذي بلات واضلحا  ارتفلاعننتظلر  نا نحن الثالثةجلس      

ي كنا نجلس عليها ولهذا كنا نبتعد تالمياه إلي الرمال ال  صلحدث حيث وقد بمنه 

عدة أمتار حتي وصل  المياه إلي المركب وبدا واضلحا أن المركلب  الشاطئعن 

داخلل الميلاه ، كانل   ىيهتز وهذا يدل علي سهولة دفعه ، نهضلنا وقمنلا بدفعله إلل

لعلدو فقلد أقبلل ة قلام بهلا امبهلررة ولكن فجمة غملرت المنطقلة أضلواء ُسعادتنا كبي

عثلروا  ىهلم فسلعوا خلفنلا حتلةمالما تلم ملع ز واكتشفوارجال الوحدة اإلسراةيلية 

أطل  نيران رشاشه بسرعة ووتصرف واحدة لحظة  ولوعلينا ، لم ينتظر فاروق 
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سللماع أصللوات  عللم المكللانوفعللم الظللالم  السلليارةكشللاف  اتجللاهعلللي الفللور فللي 

 .همالرصاب المتبادل بيننا وبين

خسللاةر بللين الطللرفين ، فقللد أصلليب فللاروق الفيللومي  حللدوثبللات واضللحا      

فلي جلوف الليلل وملن الجانلب  رصاصلتها ى  نيران مدفعه الرشاش تلدومازالو

 ىقتللللالمصلللابين أو الخلللر تبلللادر إللللي سلللمعنا أصلللوات أنلللين ونلللواه عللللي آلا

النهوض  ىوشعرنا بمنهم ينسحبون مما دفعنا إلالمكان ، عم السكون اإلسراةيليين 

 ىالفيومبة فاروق صاأن إ ن لنايتببحذر واستكمال دفع المركب إلي داخل المياه و

، مللن جسللده مللن أكثللر مللن مكللان   التللي نزفللالأزيللرة كانلل  شللديدة مللن الللدماء 

إلي داخل المركب ، كان الشاب ينظر إلينلا ولسلان ه وحملنا" َسـلمان"تعاون  مع 

حاله ينط  بما سلوف نواجهله ملن مشلاكل وعقبلات كملا كلان يرتسلم عللي وجهله 

صابة التلي تبلين لنلا عللي أضلواء الفجلر اإل ي كان يعاني منه بسببذلم الألمدي ا

 .مالبسه ىمن البطن والدماء تأط كبيرا ابمنها أصاب  جزء ىاألول

بفللرد الشللراع وتوجيلله المركللب فقللد تللمقلم وتللدرب علللي تلللك " َسللـلمان"قللام       

ل تمللكنله ملن عاةللة أاألمور حيث  صليد السلمك بمينلاء غلزة ،  واربقلملن  ابعض 

المركلب  ىوكن  أشاهد الميلاه عللي جلانب ىالنادنسمات الصباه  ىصافح  وجه

ولونها ما بين األزرق والبعض تبدل لونه إلي األبيض بسبب الفقاقيع الناتجلة ملن 

مقدملة المركلب لصلفحة الميلاه الهادةلة ، كلان سلطف ميلاه البحلر األبليض  اختراق

مازل  أنلا َوسلـلمان نسلاعد فلي دفلع المركلب هادةا راةقا والصم  يلف الجميع ، 

بتعلللدنا علللن موقلللع ابمننلللا قطعنلللا مسلللافة طويللللة و تبالمجلللاديف الطويللللة ، شلللعر

موعد الظهيرة فقد أصبح  الشمس عمودية وكنل   قترباشتباك مع األعداء ، الا

فقلد العطلش واإلرهلاق نحن الثالثة بنا رعاية فاروق وقد ألم " َسـلمان"أتبادل مع 
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إللي الميلاه ، للم  االحتيلاجبنا فلزادت ملن شلعورنا علي أجسلام أثرت كميات البخر

ألنها سلوف تزيلد ملن حاجتنلا لميلاه ؛ يكن من المستساغ تناول مياه البحر المالحة 

 .الشرب الصالحة

 ىنصلحن" َسلـلمان"حاول  عمل كمدات مياه علي وجه وجسلد فلاروق ولكلن      

، من أثر ملوحلة الميلاه صديقنا بالسلب  ىتلك الفكرة التي سوف تثثر عل باستبعاد

فاروق سلواء فلي اللقلاء األول حينملا سلاعد وشجاعة ن واضحا شراسة وكفاءة كا

 طالق النلارإمس حين تبادل األبداية ليلة في اللقاء األخير أثناء علي فك أسرنا أو 

وهذا نابع من فطرته فهو من أبناء حي القوات المهاجمة ، كان الشاب صلدا  ليع

ميلز شلبابه بالشلجاعة ومعاونلة تن يكلااللذي أهلم أحيلاء القلاهرة ومن وهو ، شبرا 

 .اآلخر والدفاع عن الضعيف وحماية المستجير

نطلالع أحلوال فلاروق نحلن النظرات من حلين آلخلر و" َسـلمان"أنا و  تبادل      

عتلدل فلاروق فلي اوقد هدأت حالة النزف وقل  كمية الدماء المتدفقة من جسلده ، 

ظهلره نلاظرا إلينلا  ىعلل ىتلقوضلع النلوم مسل ىيلا إللبنجاجلسته من وضلع النلوم 

ملا يلرام ، بلدا فلي إطلالق بعلض أحسلن  ىوعللخير بكمنما لسان حاله يخبرنا بمنه 

النكللات الضللاحكة كمللا دنللدن بللبعض أغللان شللعبية شللاةعة ويألللب عليهللا األلفللاظ 

كنل  متخوفلا عليله ضلحكة عنتريلة قويلة ، ُكلل أغنيلة بالخليعة والمنحطة ويعقلب 

وحالتله الصلحية فلنحن عللي كلف الصلعب ووضلعنا ما يقلوم بله ال يتناسلب حيث 

وهلذا وارد ورغلم هلذا فملا زال ، ملن العلدو  ىغير طبيعل ئعفري  وقد نفاجم بش

ً    فللاروق ضللاحكا سللعيدا   مطربللا بصللوت أبعللد مللا يكللون عللن الطللرب والأنللاء ًُ

عتقللد بللمن الشللاب يللودع الحيللاة ولهللذا رغللب فللي أن يكللون وداعلله أكنلل   ىولكننلل

ي ويشاهد شيبا عزيزا أمامه خاصة أنله عكلف علن الأنلاء ضاحكا باسما كمنما ير
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والضللحك وبللدا ينظللر إلللي السللماء بنظللرات حالمللة ويبتسللم ابتسللامات طيبللة كمنمللا 

 . سمع أو شاهد شيبا عزيزا عليه

هلا ، وجهل  يالتلي أشلار إلو ىاألخلري الجهلة إلبمن أنظر " سـَلمان ىّ أشار إل     

صأيرة تتلراق  عللي صلفحة الميلاه  إلي تلك الجهة فشاهدت عدة قوارب ىنظر

الزرقللاء ، كللان منظرهللا يخلللب العقللل والعللين فكانلل  أشللبه بفراشللات صللأيرة 

زرق الصلافي وتللك الفراشلات متنوعلة األللوان بنلاء في سلماء الكلون األترفرف 

وممللا زاد مللن روعللة تلللك اللوحللة الطبيعيللة الراةعللة هللو مشللاهداتنا  هللاعلللي ألوان

 ىم باسللتعراض راقلل  حللول تلللك القللوارب وبالتللالتقللو ىوهلل" الللدلفين"ألسللماك 

 .درجة ىكان  الصورة جميلة ألقص

بعرضلها   ملاقوبعض من أسلرابها الدنا حيث أقبل بمفر" الدالفين"لم تتركنا      

ًُ  الراق  أمام المركب وهي تحدث أصواتا  ىألسلامميزة من حولنا ، شلاهدت ً 

أخبرنلي  ىّ ملف وجله عللوحينملا شلاهد انعكلا  مال" َسلـلمان"عللي وجله والحزن 

متوتر وهذا يدل بمن شيبا سيبا حدث أو قد يحدث بعد قليل ، " الدلفين"بمن ً   قاةال

، اقتربنا أكثلر فلمكثر " َسـلمان"بتسم فاروق وهز رأسه وأشار بيده مثكدا حديث ا

عبارة علن القوارب كان   حيث ةصدمالو ةلدهشأصابتنا امن تلك القوارب ولكن 

ة علي سلطف البحلر وكلل قلارب بله ملا بلين ثلالث إللي خملس توابي  خشبية عاةم

خلالل ملن و محيطهلاجثث والبعض هاجمه التحلل وانتشرت الراةحة الكريهة في 

ة لثلبعض جنودي الذين فروا دون إذن منلذ الليللة الثاجثث مشاهداتي تلك شاهدت 

 .المعارك ءلبد

بله؟ كانل  اإلجابلات  تبادل ثالثتنا النظرات وملا الحلل اللذي يجلب علينلا القيلام    

، أحلدنا صلره بمنله يجلب علينلا جملع جثلث هلثالء الرجلال  ىنغير واضحة المع
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فلاروق أملا حالهلا  ىمفاده ببقلاء الجثلث علل ىبرأ ي البر لدفنهم وأبد ىوالتوجه إل

 ىتتحللل وكمننلا قمنلا علل ىالبحلر حتلعلرض الجثث ب كبتل ىكان من رأيه بمن نلقف

  الطيور البحرية تهبط علي القلوارب تلنهش الجثلث دفنها ، أثناء هذا الحوار كان

 .وهذا ما دفع بالزميل فاروق إلي تقديم اقتراحه

تجميللع بعللض سللتطعنا ابالخطللاف الموجللود بالمركللب واقتربنللا أكثللر فللمكثر      

نستقله ، كان  فكرة تجميع هثالء والعودة بهلم بلرا  ىالقوارب بجوار المركب الذ

عملللل سلللواي سللليقوم بهلللذا الن ملللكلللل هلللثالء و صلللعبة للأايلللة فملللن يسلللتطيع نقلللل

فلي التحللل ومنظرهلا وراةحتهلا تثيلر  تن الكثير ملن الجثلث بلدأأكما " َسـلمان"و

أن " ا إللي سلمعنا صلوت طلاةرة ، طللب منلا سلـَلماننملالشجن واأللم ، أثناء ذلك 

حركلللة حتلللي ال يالحظنلللا ملللن بالطلللاةرة  ةبميللل ىتموال نلللنظلللل سلللاكنين بالمركلللب 

، بالفعل لم يتحرك أحلد منلا وقامل  الطلاةرة علينا ونهلك في الحال  النار نفيطلقو

ملتن  ىعللملن ثم عادت تاركة المكان بعد أن تمكد لهلا بلمن كلل  ىمعلببعمل دورة 

 .اجميع واماتقد تلك القوارب 

 ىتحصللل علللفالمجللاورة لنللا القللوارب  ىمازاللل  الطيللور البحريللة تهللبط عللل     

 ىهلل نتحلرك بهلم إلل ،بعلد  اونحلن للم نتخلذ قلرارطعامها من تلك الجثث الكثيرة 

ر بلان تهاجمنلا أيلة هذا قد يعرضلنا للخطلو ىالبر ونقوم علي دفنهم ونواريهم الثر

وحدة من قوات العدو أو نتركهم هكذا لعوامل الطقلس الحلار والرطوبلة المرتفعلة 

هلم فلي ب ىالوجه والرقبلة أم نلقلمنطقة جلودنا خاصة  ىوالبخر الذي تسبب في ش

لتنفيللذ أو فللي اصللعبة للأايللة سللواء المطروحللة أمامنللا الميللاه ، كانلل  كللل البللداةل 

فللي عللرض بزمالةنللا  ىونحللن نلقلل ىنفسلل عللبءلمللا يمثللله هللذا مللن  لللكلخطللورة ذ

 .البحر
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سلرعان ملا للبحريلة اإلسلراةيلية لم يدم الوق  طلويال إذ سلمعنا صلوت للنش       

وعة القوارب التي تحمل رب منا حيث كان متجها لمجمتقاحين وضح  صورته 

بمدفعلله الرشللاش أطللل  مللازال يتحللرك بسللرعته واألشللالء ، لللم يتوقللف اللللنش و

نيرانه علي كل األهداف بلالبحر بألزارة طالل  مركبنلا حيلث كانل  الرصاصلات 

عنيفة ، لم أشعر بما أصلابني حيلث شلعرت  اتخترق جدار المركب محدثة أصوات

هدت اشلنفسله الوق   ىفووآالم مبرحة  يسراأل ىبدماء ساخنة تتدف  من فخذ ساق

هامللدة بعللد إطللالق عللدة صللرخات مكبوتللة وأصللبف بطللن المركللب  اجثثلل ىزمالةلل

وأنلا ثابل   ىمنلبالدماء ، لم أستطع التصرف بل كن  أشاهد الدماء تنزف  ىمأط

، وأنا علي هذا الحال شعرت بمن  ىكمن تلك الساق ال تخصنوتحرك ستطيع الال أ

ن المركللب ولللم يكللن انللدفاعها شللديدا بللل كللان مللن الممكللن طاالميللاه تنللدفع مللن بلل

 . ذلكسمف بالصحية ت ىالسيطرة عليه لو كان  حالت

وحركل  " فلاروق وسلـَلمان"بعد فترة اسلتطع  التحلرك وتوجهل  لللزميلين      

أنهملا فارقلا الحيللاة  ىلقلد تمكللد لل،  جلدوىدون  اخاطبتهملو اجسلد كلل واحلد منهملل

،  ىمللدفع اللللنش اإلسللراةيلالتللي انطلقلل  مللن قللذاةف الحيللث أصللابتهم العديللد مللن 

بملم  ىعلي جدار المركب ومازال  الرياه والحرارة والبخر تحرق وجه استلقي 

كللمن اإلنسللان وضللع وجهلله فللوق إنللاء بلله مللاء يألللي و وصللفه أال أسللتطيع شللرحه 

حيللث كنلل  أشللاهد ؛ ، هللاجمني النللوم أو اإلغمللاء والبخللار الحللارق يتصللاعد منلله 

صبف القلارب مليبلا أكمنما أشخاب عدة لمكررة فكل جثمان زميل أشاهده األشياء 

م األلأشللعة الشللمس وأصللبح  دامعللة وأشللعر بللمللن  ىعيللونرقلل  تحأ،  ىبللالموت

 .داخلهاب

 ىهل  عللبتن ىال أستطيع تحديد الفترة الزمنية التي رحل  فيهلا فلي سلبات لكنل    
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لل  األسلراب فلي البحر وقد حط  علي أجنلاب المركلب وتوا" ر انو"أصوات 

نني أعيش في جزيرة منعزللة ملع تللك الطيلور البيضلاء ، أالهبوط حتي خيل إلي 

وتبعله اللبعض واللبعض " فلاروق"قفز أحد تللك الطيلور وحلط عللي جثلة زميللي 

اللبعض ، مجلرد أن حلط أول طلاةر إللّي ثلم أتلي " سلـَلمان"تجله إللي جثلة اآلخر ا

،  أبعللدوابللمن  ىا هاشللا بيلدحتلي هببلل  ملذعورا أشللير إللليهم صلارخ ىفلوق جسللد

 ىعللركلز عملله بتعلد فقلد اأما ملن  ىواقفا أمام البعض وظل عدد قليل منها ابتعد

الزميلين ، كلان شليبا فظيعلا وأنلا أشلاهد تللك الطيلور الجارحلة وهلي تتقاتلل عللي 

، ، لللم يكللن لللدي القللدرة لفعللل أي شلليء  استخالصللها اسللتطاع قطللع اللحللم التللي 

فكلرت ثلم هلذا المركلب ولكلن إللي أيلن؟  اد  ومألادرةعتبالا ىّ فكرت بمنه يجب عل

للن أسلتطيع الصلمود طلويال وكنل  أشلاهد أشلجار النخيلل  هالمياه ولكنل ىإلبالقفز 

للك سلباحة تد وصلمأستطيع الثنين كيلومتر ولن امسافة ال تقل عن  ىعلي البر عل

الكبيلر فين بحجمهلا أسلماك اللدال ىكما كن  أخشل ىالطويلة وما عليه حالالمسافة 

تنللاول تقللارب أو  ىبللالقوارب ولكنهللا لللم تهللاجم أ طتحللي ىوبمعلدادها الللوفيرة والتلل

 .به ىالت الضحايا ا من أجساد طعام

ثانيلة وشلعرت بلمول نقلرة المرة لل ىلهجوم علي جسدلعادت طيور النور        

قتطع جلزءا ا ئسيالمن إحداها حيث شعرت بملم شديد كمنه خنجر ونصله  ىبرقبت

 ىمسللنانبو اللثلةفلي م آالأشلعر بلنل  للم أسلتطع الصلياه حيللث ك ،الرقبلة  ملن جللد

 ىواألللم ، تحاملل  عللي نفسل االلتهلابفلي حاللة سليبة ملن  ىفملكن  أشعر بمن و

تللك الطيلور خطلورة بتعد عن ألبحجرة صأيرة  واختبمتوهبط  أسفل المركب 

مركلب ولكلن ال بلمعلىالوليملة ب ىعنلالطيلور   شلألانمعلداد كثيلرة ، بالتي كان  

 ى، لم تكن الحجرة مزودة ببلاب فهل ىّ محاوال الهجوم عل ىحجرتإلي  ىالبعض أت
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حجرة صأيرة ال تزيد مساحتها عن متر مربع وحجمها بالكاد متر مكعلب ، كنل  

 ىوملا شلاهدته علل بلىفتلك الب ةغبلارالنا أشلاهد تللك الطيلور أفي خوف ورعب و

لوحلا  ىطع التصرف ، شلاهدت خلفللم أست،  ىأثار الرعب والهلع في نفس ىّ زميل

وليس له مفصالت أو تربلا  ، بوضع الركن خشبيا أعتقد بمنه الباب وأنه يوضع 

 ىخلفه أسنده حت ىأتي  به ووضعته علي الباب ووضع  ساق ىوقوت ىبكل عزم

 .ىّ ال يقع ويسقط عل

الحجرة الصلأيرة وأنا بداخل  ىّ إل وصولال ةحاولمكن  أسمع مناقير الطيور      

درجلة  ىسيبة إلل بىأين الهرب فكل الظروف المحيطة  ىوال قوة ، إل ىلال حول 

ظللل هللذا ،  ىوتهللاجمن بللمعلىكبيللرة وتسللاءل  لمللاذا تتللرك تلللك الطيللور الجثتللين 

الحال لفترة أعتقد أنها تخط  ساعة زمن ، لقد كان الوق  طويال وكمنه دهلر ملن 

أسلتطيع  حلل ىأال أعثلر عللي  ىالزمان وحينما كن  أحاول التفكير في إنقاذ نفسل

 تلللك الطيللور القاتلللةخطللورة مللن علللي قيللد الحيللاة  ىعمللل علللي بقللاةاله مللن خالللل

الصلحية  ىملن حلالت ىوال أجلد المخلرج أملام ىأشلعر بفلراغ فلي عقللحيثُ كنل  

 .السيبة

فلي  ىّ للعشعرت بلمن الليلل جلن وال ضلوء يلدخل  ىظلل  علي هذا الحال حت     

وحملدت  طلاةرأي بطن المركلب ، للم أعثلر عللي  ىلهذا فخرج  أتسلل إ ىمكمن

بضللوء خافلل  لفتللرة  ىوجهلل، جلسلل  قللليال وضللرب ضللياء القمللر ذلللك  ىعلللهللا 

ألن ضلياءه  ىزمنية وأعتقد بمن هذا الوق  كان في الربع األول من الشلهر العربل

ه في ظالم الليل وظالم الحياة القاسية ، داخلتاركا البحر وأنا ب اسرعنفك ماوجفل 

، لللم أسللتطع الصللراخ وكللل مللا  الللزميلينشللاهدت  ةاء البسلليطوضللاألظللالل ي عللل

سقط   ىشعرت بمنن ىاإلعياء فسقط  في باطن المركب ولكن ىحدث أن هاجمن
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  أصللبحالتللى المركللب و ىالمتسللربة إللل الميللاهكميللة  تزايللدتفللي بركللة ميللاه فلقللد 

سلاعات  بمن المركب سلوف يألرق بعلد ىوهذا يعن، تقدير  أقل ىنصفه عل ىتأط

بعلض  هلاأن ىزيادة التركيز تبين للالمتناثرة ؛ مع ت قطع من اللحم اهدثم ش قالةل

 هوشللعرت بمنلل ىأجللزاء مللن المعللدة وخالفلله تخلل  الشللهيدين ممللا زاد مللن فزعلل

 .للجنون ىسوف يدفع ب

طيللور هللو مشللاهدة الهياكللل العظميللة للللزميلين بعللد أن نجحلل   ىمللا أفزعنلل     

وبقايللا مالبسللهم  احمللرار، كانلل  عظللام يحلليط بهللا الجسللدين  التهللامفللي  النللور 

فرق شخصية كل واحد علن أوأصابع اليدين ، لم أستطع أن  بالرأ وبعض شعر 

المحتملة  ى، اآلن علم  نهلايتبالكامل الشهيدين  طيور النور  التهم اآلخر فقد 

 ىأتخللل  مللن هللذا األلللم النفسلل ىحتلل ىحيللات ىبللمن ينهلل ىيلل  ربللج، نا والقادمللة

 ىّ جلب عللملن الواهلل  ،المياه الهادةة الساكنة أعيد التفكيلر  ى، نظرت إل ىوالبدن

 .الشاطئ ىحت ةحاسب ىكمل طريققفز في المياه وأال

ويخفل  فلي  ئثناء هلذا شلاهدت سلراجا يضلأو اتجاه الشاطئ أينلم أكن أعلم      

أو أنهلا مركلب فلي الميلاه تقلوم عللي الصليد ،  الشلاطئما ، أتساءل هل هلو  اتجاه

أو لمبلة  ىمشلعل يلدومنبعثة ملن ِ ن واضحا أن سبب تراق  تلك اإلضاءة أنها كا

أو فانو  وليس  إضاءة من كهرباء مركب فال يتم تراق  ضياء الكهرباء بتللك 

مسلافة بعيلدة  ىبالميلاه إلل ى، جاءت موجة شديدة دفعل  بالمركلب المأطلالطريقة 

سللمع   حينمللاة خاصلل الشللاطئمللن  اقتربلل  ىبللمنناإلضللاءة ، شللعرت  اتجللاهفللي 

 ىجمع  كل شلجاعت،  الشاطئقترب  من ا  اإذأصوات بشر وصوت نباه كلب ، 

هلذا الحلال ألكثلر ملن سلاعة  ىظللل  عللجبنل  ،  ىالماء ولكنل ىإلالقفز  محاوال   

مظلملة وميلاه سلوداء وال أعللم يثير الرعب والخوف فسلماء ُ ىتقريبا وكل ما حول
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ملن النلوار   ىبلمعلسلواء  ىر ينتظرنلملن شلهلذا الظلالم القلدر فلي  ىل ما يخببه

صللدر قللرار ، أخيللرا غيرهللا مللن و أ نفيالمللن أسللماك الللدأسللفل مللن أو البحريللة 

فللوق سللطحه  أطفللو ىغللاب المركللب فللي الميللاه وشللعرت بللمنن حيللث الطبيعللة 

 .وشعرت ببرودة المياه والبلل

 نلل ىنفس بلمننالل دفاعلا علنفلي الحيلاة و ا   حبلالسلباحة ب ىوألمل ىخوف  وماق     

 ىرغلم إصلابت ىالبحريلة ، كنل  أسلبف بكلل قلوت النلور أظل لقمة ساةأة لطيور 

 ىسلطف جللد الوجله والرقبلة ، كنل  أشلعر بلمننوالتسلخات بم وااللتهاباتالشديدة 

الوراء عدة أعوام حينما كن  أغامر بالسباحة لمسافات طويلة منافسا  ىعدت إلًُ 

 ىه الماهر لياقتله وقوتله مملا دفلع بلالسباعابد عاد ستاا  باإلسكندرية ، إذ ىأصدقاة

وللل   ىالتلل ىبعللض مللن شللجاعت ىّ أن تعللود إللل ىفسللاعد هللذا عللل ةقللثللشللعور بال

، ظللل  أسللبف وأسلبف وأشلاهد األضللواء وهربل  منلذ مشلاهدة النللوار  البحريلة 

 .الشاطئقريب من  ىبمننوهذا دليل  ىتقترب من

دقيقلة وصلأيرة  ةنلاتاه كبالميلاالقلدر فقلد شلعرت بلمن  ىلم أشعر بما يخببله لل     

؟ هلل هلي قناديلل البحلر الحارقلة للجللد والتلي وال أعللم ملا هلذا ىتنهش في جسلد

لجللود ، علدت لحتلراق احلاالت المصلطافين ملن  علليالكثيلر من آثارها شاهدت 

كملا كنل  أشلعر أثناء النهلار ن نشاطها صيفا إونفي  أن تكون قناديل البحر حيث 

تبحلث  ىملن التلخاصلة أسلماك نهلا  أبعلد ثلوان  ىوتمكد لل ىجسدب عبسكاكين تقط

أحاط  عن الدماء أو الجثث الأارقة ومهمتها تنظيف المياه من الكاةنات النافقة ، 

أسلماك أنهلا  ىتمكلد لل، لقلد المبلات تضلم تتحرك بمسلراب  ىوالتتلك األسماك  ىب

أشلبه   ، كنل بالتهامهلاتهاجم األسماك الكبيلرة الميتلة وتقلوم  ىمن النوع القاتل الت

هاجم دود ت اهالنمل مثل ما كن  أشاهدأسراب  هلتهمأو مات وتر يحتضكاةن  ىمب
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حيللث  ىبتللداةالحللتفظ بلله داخللل علبللة أثنللاء مرحلللة الدراسللة باأكنلل  ًُ  ىذالللالقللز 

لفتلرة  اسلتعداداعشله  ىأجزاء صأيرة ينقلها إل ىيهاجم الديدان ويقتلها ويقطعها إل

 .ىذانقإ ىعمل علومن ي ىنلكن من يسمع، كن  أصرخ وأتملم و ىالبيات الشتو

هلل ، الهللع  ىانتلابن،  بىطويلة تحيط  اكبيرة وأجساد اأثناء ذلك شاهدت عيون    

تمكد لي أنها في دقاة  ،  ىفين التي سوف تبتلعنهي أسماك القرش أو أسماك الدال

لللدخول فللي غمللاء وأنلا متجلله اال ىنهلاجمالحيللاة و ىفين ، هربلل  منلأسلماك اللدال

مثللل العوامللة  ئلألمللام وشلل ىشللعرت بمللن يللدفع بجسللدة مللن الأيبوبللة التامللة حاللل

 ىإلل أغطلس ىنبلمنحيلث توقفل  علن السلباحة وشلعرت  ىمن الملاء ألعلل ىيرفعن

" فيناللدال"بلمن أسلماك  ىلكن تمكد لبحر ف السطأسفل وسوف أختن   داخل الماء

للم ملاذا حلدث ، ال أع ئإتجاه الشاط ىف ىالطفو ودفع  ب ىعل ىساعدتن ىالت ىه

األيسر وشعرت بالدماء  ىجانب قمزمثلم ي ئأفق  علي شتنبه  و ىبعد هذا ولكن

فقللد إصللطدم  بقطللع مللن الصللاج الملقللاة بللالبحر علللي  ىتنللدفع مللن جسللد حللارة

اللذي كلان شلبه هالملي ملن  ىفملزق جسلدوأعتقد أنه برميل صاج فارغ  ئالشاط

 ىسلو ئشل ىلم أعد أشعر بلم ، بمشعة الشمس وبخر المياه المالحةمتمثرا حتراقه ا

كنل  أسلمع حيلث ُ ومازلل  أعليش  الشلاطئ ىعللمسلتل   اتنفس وأعيش وأنا ىإنن

 ىعنل ابتعلدتالمبتلل كملا  ىجسد ىبعض أصوات لبشر وأشعر بهبوب الرياه عل

ة علرباألفين المرعبة والتي تجلاوز علددها األسماك الصأيرة القاتلة وأسماك الدال

 .األقل ىعل

تنبهل  ملن ،  ىقيتهلا الزمنلتولفتلرة ال أسلتطيع تحديلد ذا الحلال هل ىظلل  علل     

 الشللاطئرمللال  ىعللل مازللل  مسللتل  ىمننبلل ىتمكللد لللو ء المتقطللعغمللاحالللة اإل

 ىالتل ىأعتقلد أن موجلة الجلزر هل ىهذا ال أعللم ولكنلتم عن الماء كيف  وابتعدت
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أللم  السلعادة رغلم ملا ى، شلملتن الشاطئالمياه عن جزء من  فانحسرتقام  بهذا 

 ىاللذ ئشلاهدت السلراج المضلبعد قليلل ،  ىجسد أنحاءأوجاع بكل من آالم و بى

سللمع  ،  داخل البحللربلل رقشللاهدته وأنللا بللداخل المركللب قبللل أن تأللقللد كنلل  

شللعرت ببشللر يتحللدثون بلهجللة عربيللة واضللحة وأقللرب مللا يكللون إلللي لهجللة و

لرجلال ، أنهلا لنسلاء ولليس  ىتلدل علل التلىالمصريين ، كان  األصوات ناعمة و

شللاهدهم أيصللاحبهم ضللوء خافلل  ، لللم األصللوات أكثللر فللمكثر ،  ىمنلل اقتربلل 

وتبينل  ملن درجللة  ىمنل األشلخاب  حللدأ اقتلرب،  ىومازلل  مسلتل  عللي وجهل

 آثللار  وأخبللرت األخريللات بمنلله قتيللل مللن ىتفحصللنت الصللوت أنهللا لسلليدة قاملل 

 .الحرب

 ىتلرفض هلذا وإننل ىوأخلر ىلحال ىراء عديدة ، إحداهن تطلب تركاسمع       

سوف أسبب لهن األمراض والراةحة الكريهة ، تحدث  إحداهن بمنه من األفضلل 

 ىمتلر ونقلوم بعملل حفلرة بلاألرض نلوار ىد جنوب الدار بماةتيمكان بع ىنقله إل

فيه جسده قبل التحلل ، تساءل  إحلداهن وكيلف ننقلله ملن هلذا المكلان وكلل جلزء 

بمننلا نسلتطيع  ىاألخلر، أجابل  يل منله والدماء مازال  تسلبجسده مقطع وممزق 

نقاللة األتربلة ذات العجللة الواحلدة  ىمثل بطانية قديمة ونرفعه فل لفافةوضعه في 

 ات داةللرةقشللانمال  مازالللونللدفع بلله أو نجللره أرضللا وهللو ملتحللف بالبطانيللة ، 

التلراب بعللد قليللل  ىسللوف أوار ىننلأت منلله مللا تمكلد لقتراحلات مسللتمرة وكلالوا

سيبة للأاية وكلها دقاة  وأسلم الروه وأنتقل  ىأنا عليه وأن حالت ن ماديشاه نوه

سللـلمان وفللاروق "َ ىّ يلللوزم ىوهللم جنللود ىوألحلل  بمللن سللبقون ىجللوار ربلل ىإللل

تسلحب ملن بلين ًُ  ىوروحلعلال مرتفلع قملة ملن  ىأهو ىنشعرت بمن. " ىالفيوم

 .فقد أغلق  أذنيَّ ا  لم أعد أسمع نقاشو ىضلوع
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 ىوضلع دلبلتيلدفع وًُ  ىة ثم شعرت بلمن جسلدهمع  هموسمتنبه  ل بعد قلي    

 ىّ تمعلن النظلر فلًُ  أشاهد السماء وتللك الوجلوه التلي  ىوأصبح  أنام علي ظهر

ضلوء الفلانو  الخافل  ، شلهق  إحلداهن تخبلر  ىسودامس ال يبدده ظالم  خالل

أخبلرتهن بمنهلا شلاهدت  ىاألخريات بمن الرجل مازال حيا وسمع  تنفسله وأخلر

  ملا زال حيلا ، سلمع  إحلداهن تحملد هللا وتحلدث هنلأعلي تدل  ىالتو هلمعة عيني

 :قاةلة 

الللدار نحللاول نسللعفه دا بللاين عليلله شللاف أهللوال  ىيللا بنللات نشلليله عللل لللالـلل يللا 

 .ومصاعب كبيرة

 ىننللأ ىنتبللاهاولكللن مللا شللد  ىمللن حللولمللن النسللاء  مللل وجمللعأحُ  ىشللعرت بللمنن

 ىدموعمما دفع ب ىترفع ذراع ىعمرها السبعة أعوام وه ىشاهدت طفلة ال يتعد

 .ماضية صعبة أليام عديدةالم الخروج لتأسل بعضا من اآلال ىإل

فللازداد  إلضللافيةاأضلليب  بعللض اللمبللات األثللاث حجللرة متواضللعة  بللداخل     

ووضلع  عللي  ىجسلدرفلع كثيرة تمتد وت ىوشاهدت أيادالحجرة ُ بداخل ضوء ال

 :قال  إحداهنثم ما يشبه الكنبة البلدي ، 

مللن " كللوز"ميلله ، شللاهدت  ىهللات "ةـرقيللًُ  "بللاين عليلله عطشللان ، بسللرعة يللا ـلل 

بلنهم فقلد ه من كن  أشرب ىالماء الذ ىوأعطتن ىمنيوم ورفع  إحداهن رأسواألل

فلي إبعلاد  ، رغبل  إحلداهنالماضلية ربعلة األيلام ملداه خلالل األالعطش  ىبلئ من

قي  فاقللدا ارتويلل  واسللتل ىحتلل ىعضضلل  عليله بمسللنان ىولكنلل ىالكلوب عللن فملل

مرة أخري ، شعرت ببعض اآلالم فتنبه  فشاهدت اللبعض ملنهن ينلزعن  ىللوع

أنها األم  عتقدتأوالداخلية فمشارت كبراهن  ىمالبس ىحتي وصل  إل ىثياب ىعن

ن بلالعودة ، هلذن لتلم ىالحجلرة حتل الفتيات تركتبمن بعد هذا  ىصدق حدس تمكدو
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 ببعض  ىودة بعد أن سترتنــــــــهن العب  منــنفذت الفتيات أمر األم وبعد هذا طل

 

 .مثل األطفال الصأار" كافولةبـ "ملفوفا األقمشة البالية وأصبح  

 كنل  أسلتمع وأشللاهد ىوالتللغلراض طلبل  األم ملن البنلات إحضللار بعلض األ    

وبعلض ملن " زنلك"وملرهم هيبة شلراةف  ىوأنا شبه مخدر ، قطع من القماش عل

سقف اللدار ، كانل  األم  ىإلاألمطار من التسلل مياه  تحفظ عليه لمنعمالقطران ال

 ىفيقمن بالتنفيلذ الفلور ىمن جسدبناتها برفع جزء  ىتعمل بهمة ونشاط وتشير إل

ملن إحلداهن " األم"أعتقلد أنهلا  ىصدر التعليمات والتلتكان   ىطلب  السيدة الت، 

حللة   بعللد فتللرة راةمبلله القطللران فوقلله ، شللم ىتسللخين مللاء ووضللع الللدلو الللذ

 ى، فل ىفلوق جسلدالقطران   السيدة بعمل طبقة من مادة ، بعد قليل قامالقطران 

سلخن البداية شلعرت بلآالم رغلم أن القطلران للم يكلن سلاخنا بالدرجلة الكافيلة بلل ُ

كللل  ىمثللل العجللين ، ظللل  السليدة تفللرد مللادة القطللران عللل ا  يصللبف هالميللبحيلث ُ

بلالقطران  ىبتأطيلة الجلزء المأطلتلا ماقملن بناتهلا وإثتنان  ىالعار ىء جسداجزأ

السلاعة  ىتممر بله األم ، بعلد حلوالكان  لم أسمع صياحا أو ترددا فيما بالقماش ، 

وكنل  أشلتم راةحلة  ىجميلع أجلزاء جسلد ىوشعرت بآالم ف ىظهر ىاستلقي  عل

 .المرهم والقطران

للس قريبلا ملن جالفتيلات ت ىإحلد تشاهدفاستيقظ  لفترة ثم  ىغب  عن الوع     

 ىعلي وجه الفتاة ، سمع  نداة هاقركنبة التي أنام عليها ، كان باديا الجهد واإلال

أقبلل  أمهلا بسلرعة وبطلب الملاء ، هبل  واقفلة وأسلرع  لتحضلر الملاء الواهن 

، ربنلا كلان معلاك .. سلالمتك  ىحمد هللا علل" بكلمات رقيقة  ىباشة الوجه تعطرن

..  ىالسلفل ىافلة الكلوب عللي شلفتبوضلع ح ةبينملا قامل  الفتلاقلليال    ىرأسرفع  
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 :ألول مرة عبب  من الماء الطيب البارد حلو المذاق ، تحدث  إليهن

 م معايا كتعبت.. ـ ربنا يخليكم 

بلدأ بكلوب ملن نطعاملا خفيفلا ول ىللبمنها أعدت  ىوأخبرتن ىهدهدت األم علي كتف

مهلدرة بلداخل الجزءا من الحياة إلّي ، تناول  كوب اللبن الذي أعاد  ىاللبن المحل

باقي الفتيات ، كل واحدة ملنهن  ىّ ، أقبل  عل ى، ظلل  يقظا أطالع ما حوالالبحر 

أقبلل   ىتلسلمها حاب ىبعلد أن تخبرنلتحيتهلا  ىّ إللتقلدم ثلم  ىقترب ملن مكلان نلومت

 .ىحمل ذراعفي ساعد ت ىوهوالتي بكي  أمس حين شعرت بها  ىلصأرا

  زينبـ اسمي 

بصللعوبة  ىتصللق  بجانللب الكنبللة ففللردت ذراعللال ىأشللرت إليهللا بللمن تقتللرب حتلل

تها لهذا الشعور الطيلب نحلو اشقيق ىفصفق  باق ً   وأمسك  بيدها الصأيرة مقبال

 .صأيرتهن

 ىخلدمت ىتعملل علل ىالفتيات تجلس قريبلا منل ىوأشاهد إحدكن  أستيقظ ليال       

 كن  أدعلوتعجز عن التصرف به ، ُ طار  ئش ىأمها إذا حدث ل سرع بنداءأو ت

سلرة األتلك األسرة الصحة والسعادة والسلتر والسلالمة فلقلد كانل   ىهللا بمن يعط

لقة قريبلة طيب العشرة ندية البشرة حسنة الخِ رحيم قلب قويم وتتمتع بخل  تتميز ب

 ىللالحيلاة بلمن سلخر  ىّ بعلد أن أعلاد هللا إلل ىانتبلاهأثلار  ىالذ ئمن هللا ، كان الش

من بلكنل  أالحلظ جميلع الفتيلات ، ُ  ىعللالبادية قافة حالة الث ىتلك األسرة النبيلة ه

الضللوء  ىه عللل تمسللك بكتللاب تقللر ىأشللاهدها وهللللليال  ىفتللاة تجلللس تراقبنلل ةأيلل

هلذا سلببه األول كن  أعتقلد أن ، " خمسة"الخاف  المنبعث من اللمبة الجاز نمرة 

فلي منتصلف شلهر  امتحانلاتتنبهل  بمنله ال  ىنلاألبواب ولكن ىعل متحاناتالاأن 

 ىعلل الفتيلاتأن تصبف  ىالجامعة أو الثانوية العامة ومن غير المنطق ىسو ونيوي
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بعلض لوحلات بسليطة  الصلأيرة التلي كانل  تقلوم برسلم ىحتل االمتحانلاتأبواب 

 .علي الورق

أطيلب حلاال  ىسلبوع شلعرت خاللله بلمننأحلوالي هلذا المكلان  ىف ىّ عل ىمض     

خطلوات بلداخل الحجلرة مملا تللك وأسلير بعلض ال ىنهض من رقدتأوأستطيع أن 

الملرات شلاهدت ملرآة مكسلورة  ىإحلد ىفل، جميعلا  نة والبهجة إليهداسعدخل الأ

 ملا شلاهدتالدهشلة ل ىأصابتنها وبداخل تنظرفتوجه  إليها والحاةط  ىمعلقة عل

سلتثناء بعلض أملاكن املن كلل جانلب ب بلىحيث كانل  األربطلة تحليط  ىه حالعلي

  .قليلة

 ابمنهل ىوأخبرتناألم  ى  معحدثت، أحد األيام ة أيام عشر ىوجود ىعل ىمض     

الحللذر  ىّ ويجللب عللل ىاألربطللة عللن جسللدبعللض بنللزع سللوف تقللوم صللباه الأللد 

 ىحالها ، صباه اليوم التلال ىالتمم  عل ىتظل الجراه الت ىتحرك بحساب حتالو

بقطلع وبلدأت عملهلا ا  مقصلشلاهدت معهلا األم بصحبة بناتها األربلع و ىّ عل أقبل 

 ابتسللم لفافللة عللن الجللره  لبهللدوء وسللكينة وعنللدما نزعلل  أواللفافللات بعللض 

 ىيطمبن قلبها إللي شلفاة ىختبارا حتابمن ما قام  به كان  ىوأخبرتنوشكرت هللا 

بتحملل األيلام المقبللة ألن  ىكما طلالبتن ؛ عدة أيام سوف تنزع باقي األربطة وبعد

أثلر  ىالشلفاء للن يتبل  ألتبلام الجلروه وحلين االقطران سوف يلزداد تماسلكا بعلد 

 .من أثر القطرانًِ  اللون األسمر المتب ِ  ىلإلصابات سو

 :إبتسم  لحديثها الطيب المشجع قاةال  

،  ىبرصلف ى  وحتقلوملطريل  أسلف ىنلأ افتكلرت نالقطلرا ىـ لما سلمعتك بتطلبل

قاةلة إن القطران يقوم مكان المطهرات بل هو  األم ابتسم ضحك  الفتيات بينما 

 أطملبنيترك بعضا من اللون األسود لفترة لكن  هأنالوحيد ية ولكن عيبه أشد فاعل
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 .إال وتزول عنك تلك األلواناألول عليك الشهر لن يمض ِ

 ىمعلبلالسلطف منطقلة مكلان إعاشلة ب ىبمنهلا أعلدت لل ىأخبرتنل ىاليوم التلال       

 لتبلامانتمكد ملن تملام  ىحتصدمات أو إصابات  ىمن أ االحتراز ىالدار طالبة من

مكون ال ىبداةالسلم التسل   ءناثأ" رقيةًُ  " ىساعدتن ى، اليوم التال الجروهجميع 

وعليلله  طالحللاة ىوضللع بطريقللة عموديللة مسللتندا عللل  سللاق شللجرةب اخشللامللن 

فلوق  ىخشبية أفقية ، كن  أشلعر بإرهلاق وأللم وأنلا أبلدل خطلوات قلدم تعرضا

 ىالتلوالنتلوء هلا الثنايلا مهذبة حيلث كانل  متعرجلة وتكثلر بالتلك العرضات غير 

العارية إال ملن لفافلة ملن القملاش للحمايلة ، أخيلرا وصلل   ىكان  تثلم بطن قدم

أشللاهد الحيللاة  ىننمطبللة وشلعرت بللرنسللاةم نديللة  ىطيبلل  وجهلالللدار و ىأعللل ىإلل

األم تشللد مللن  ىّ علللوالسللماء الصللافية ألول مللرة منللذ خمسللة عشللر يومللا ، أقبللل  

رقيللة مثللل بنتهللا  ُابنتهللا بحيللث أصللبح  األم واع ة مللديللد المسللاع ىلللوتمللد  ىرزأ

بعللد مجهللود  ، ئللوقللوف والتحللرك البطللمللن كللل جانللب عليهمللا العكللازين أسللتند 

 . الحجرة ىوصل  بمعاونتهن إل

ويأطيها الجافة بعض أعواد الجريد األثاث ومكونة من كان  الحجرة بسيطة      

ن بطانيلة قديملة والفرشلة بلاب عبلارة علال، بعض قطع من البالستيك من الخارج 

بقصللر وللليس  علليشأ ىر بللمننعأيضللا بسلليطة ، كنلل  أشللسللوف أنللام عليهللا  ىالتلل

هلذا  ىببشلر علل ىبلمنني للن ألتقل السلاب  ىداعتقلاان حجرة بتلك المواصلفات وكلب

ي دواملة ملن فلمازلل  كنل  حسن التعامل والكلرم ، ُ الرفيع من الخل  وُ  ىالمستو

ال أحملهلن نفقلات وأعبلاء  ىحتلضليافتهن  ىفلء البقلا ىفمنا لسل  راغبلا فل، الفكر 

تلرك تللك األسلرة علدم   راغبلا فلي كنلهاجم الدار قوات العدو كملا تأن  واحتمال

 ىالكلب الذ ىنتهاء بالصأيرة حتابدءا من األم الطيبة وأفرادها فلقد أحبب  جميع 
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 .حراسة المنزل ىيقوم عل

السلماء وأشلاهد النجلوم  ىإللكن  أجلس أمام الحجلرة البسليطة وأنظلر ًُ  ليال      

حيللث ال يبعللد هللدير األمللواج وأسللمع  ىالبراقللة تلمللع فللي جللوف السللماء الالنهللاة

 ةربللوة عاليلل ىعللل المنللزل عللن الللدار بللمكثر مللن خمسللين متلرا حيللث يقللع ئالشلاط

النللاتج مللن األمللواج  ىكنلل  أشللاهد لللون المللاء الفضللًُ   ،تحميلله مللن ميللاه المللد 

 متملثال فلي تللك األسلرة الطيبلةعباده من بعض لالى  ومازل  أذكر بمن هللا أرسل

 .وقع  فيه ىالمثلم الذ ىوضعمن  ىإلنقاذ

كنلل  وقتهللا ، السللطف  ىإللل" رقيللةًُ  " ىالكبللراألمسلليات أتلل  االبنللة  ىحللدإ     

باإلسللكندرية وكيللف  ىأسللرت أسللتعيد بعضللا مللن ذكريللاتأجلللس بللداخل الحجللرة 

وال المكلان ا ذهلفلي وأنلا علال  وكيلف أخبلرهم  أناحالهم اآلن وهم ال يعلمون أين 

الهلللدوء والسلللكينة ألن األم طلبللل  منلللي ، لقلللد توجلللد وسللليلة مواصلللالت خاصلللة 

 .وضابط تقع أعينهم عليه ىاإلسراةيليين يقتلون أو يمسرون كل جند

 وهي تشدو بمغنية فيروز  "رقية"من ا  سمع  صوت غناء صادر   

  بعد صم  القلوب ىيطأ ىناسر القلوب وانين ال ىفالأن...  ىوغن ىالنا ىأعطن

 صلوت  سلمعاألرض  ءمرجلاكلل الشلعوب بن أ للو ىخلاطرو ىرفكلجال ب      

علن الحلرب والقتلل ، لقلد كلان الصلوت   متنعلالالرقيل  العلذب  "ُرقيلـة " غناء 

تشللعرك  ىبلله رنللة مللن أسللشللجي بصللوت شللدو ت  كانلل.. درجللة  ىسللاحرا ألقصلل

آثلرت  ىكلملات طيبلة ولكنل أن أشلجعها بلبعض ىاللوطن ، رغبل  فل ىإللبالحنين 

هللذا الليللل السللاكن وهللذا الطقللس  ىعب الطبيعللة فللالهللدوء والسللكينة وألجعلهللا تللدا

قيثلارة الخللود تللك النأملات  ى، لقد كان  الحياة تعزف علل ىالمعتدل والهواء النق

 .الطيبة البريبة"  ةـرقيًُ  "ه االصادرة من بين شف
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للم فاألصليل ، متوسلطة الطلول  ىلعربلللجملال اا   حيل مثاال"  ةـرقيًُ  "كان        

الخللدين ، شللعرها  ىتأطللتكللن نحيفللة أو بدينللة ، بيضللاء الوجلله بحمللرة طبيعيللة 

تطاير حلول وجههلا الرقيل  مثلل يها ومع نسمات الهواء تحرك الطويل يتحرك مع

ال تلزعج  ىتشرق علينا بضوء دون حلرارة حتل حينشعاع الشمس بداية الصباه 

ة موجهلالألمهلا و ىاللذراع اليمنلهلى أيضلا  ،ة بخيالنلا مازالل  عالقل ىأحالمنا التل

أثنلاء  باسلتمرار ىسلتيقظ ، كانل  المراقلب لليملن تنلام وأول ملن  لشلقيقاتها وآخلر

 ىوهلأيضلا ، كن  أشلاهدها  ىأعقب  إنقاذ ىفي الفترة الحرجة التخاصة العالج 

 ىلشلمس عللاق وقبيلل شلر، أصحو ُ  احلب اللبن من بعض الماعز لديه ىتقوم عل

التلي قامل  بله ، كنل  أشلاهدها تتحلرك  ىه تشف بمنهاكميعد فراةحة خبز طازج ُ 

في كل مكان دون ضوضاء أو جلبة ، علم  بعد هذا أنها تعش  السباحة في ميلاه 

وأخيللرا حللد ، أال يشللاهدها  ىذان الفجللر سللواء صلليفا أو شللتاء   حتللأالبحللر بعللد 

المطربلة  ىثارة الأناء العربلبتلك الراةعة من رواةع قي وأطرب  الطبيعة ىأطربتن

  . فيروز

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

 

 سهم عابد داسو

       

 ىحت ىبدنو ىساقأنشط  ىيخلو السطف من الفتيات كن  أسير الهوينا حت حين     

في علم الأيب ، لم يكن لسلطف  ىه ىمواجهة األيام المقبلة والت ىعل ىاقوأستعيد 

ال يخشللون هللم ف، هللذا  ىعللل هعتللاد أصللحاباوه وقللد الللدار سللور بللل السللطف مفتلل

 ىن المنطقة المحيطة به تحيطها الرمال والسقوط للن يلثذأالسقوط من أعاله كما 

 .من سقط سهوا

 ىالتلطبيعتهلا  ىمنطقلة عللالكن  أقف أشاهد المنطقة المحيطة بالدار ، كان       

ن قريبة من اللدار ، عدم وجود جيران أو مساكلخاصة واضحا هذا وبدا خلقها هللا 

 انلبن الجومل ًِ  ملراع وأ أو حيوانلاتا البصر ال أشاهد حياة أو بلدو ىمرم ىفعل

البحللر ، كانلل  أشللجار النخيللل تحلليط بالللدار بأابللة كثيفللة تزيللد المكللان  يقللعخللر آلا

 ىعض أشجار الفاكهة أشلاهدها ملن أعللجماال وبهجة كما أن األم قام  بزراعة ب

غطتهلا نباتلات ها كما توجد مساحات صلأيرة يتيد نوعستطيع تحدأال  ىالدار ولكن

شلوق لمعرفلة كن   فلي  ،حتياجات األسرة اوات تسد اضرمختلفة وأعتقد بمنها خ

غتسللال أو الا وأسلتخدام سللواء للطعلام الالميلاه الالزمللة ل ىعلللن حصللوملن أيللن ي

لري تلك المزروعلات ، كملا أن التضلاريس األبعلد علن اللدار ذات تبلاب مرتفعلة 

مواصلللالت السللليلة وهلللا ولهلللذا فعليسلللير الن مللللسللليارات امكلللن تال وخفضلللة ومن

الدواب خاصلة الجملل حيلث شلاهدت متطلباتهم  كان  راء لش مةستخدالمالوحيدة 

سلم اوملا  حتياجلاتالا ملن أيلن يشلترونترضلع صلأيرها ، ثلم  ىالجملل وهل ىأنث
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أصلل  أعللم فللم أكلن ىتطرأ علي فكلرأسبلة كثيرة بدأت  ؟هابالتي نعيش طقة المن

 .ين أبداأ الحكاية ومن

 ىيحليط بل ئلقلد أصلبف كلل شل ،لألحداث والمواقف  ئقررت بمن أترك كل ش    

فلقللد أصللبح  تابعللا ولسلل  متبوعللا ولهللذا ، دخللل بهللا  ىتحركلله األقللدار وللليس للل

أغالل دون  ا  أسير لقد أصبح  ، ىاألمر من حول ىكتابع أن أتبع أول ىّ فيجب عل

هلي البلديل علن القيلود الحديديلة  ىربطة التي تحيط بجسدلكن األ ىحقيقجن سأو 

لقلد أصلبح  أشلعر بلمن تللك األربطلة علبء  ،توضع حول معصلم السلجين  ىالت

 .  ىوحيات ىتحرك ىكبير عل

ببصلرها ترنلو  ىالجميل وهل " ةـرقي" ُصوت  ىعلبه تنكن  أآلخر  حينن م     

 ىألقصللا   مللثثرصللوتها  ، الحقيقللة كللانراةعللة ة رقيقللن اغللبم ىتأنللتوجهللة البحللر 

 ىعلن أهلل ىتللك وعزلتل ىملن حلالت ىها ينقلنلءحركها وغناتشعرت بمن  ،درجة 

لقللد كللان شللدوها المعطللر  ،الحيللاة الشللابة الفتيللة المتحركللة  ىالعريقللة إللل ىومللدينت

ويلدفع بلدماء  ىوبهجتل ىحيلات ىّ انية وصوت فيروز الحالم يعيد إللبالرح ىبموسيق

أسلفل تللك األربطلة وملن فوقهلا  سلاكنالقلابع ال ىجسلدين يشرا ىاألمل والحياة إل

ا مللا كانلل  خيللاالت رقيقللة حالمللة كثيللر   ،أتحللرك وأنللام بهللا  ىكتللل القطللران التلل

 .بمياه عذبة بعد أن تجرع  ملوحة ماء البحر ىنوروت ىأسعدتن

 ىحلال ىفظلل  علل ىالخشبالسلم "  ةـرقيًُ  " بصعود شعرتحد األيام أ ىف "    

كتها مثل األيام السابقة تتحرك وتشدو حيث كن  أتابعها من بين بداخل العشة وتر

شللعرت  ،الللدار  ىأعللل ىتقللوم مقللام الحللاةط بحجرتلل ىفواصللل أعللواد الجريللد التلل

مللا ولكللن  ئحللاول القيللام بشللوتاأليللام السللابقة وأنهللا متللرددة عللن ف لخللاسلللوك مب

ادت نلأقبلل  جهلة الحجلرة ولحظة تحرك  بسرعة و ىف ،الخجل يمنعها من ذلك 
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 : ىّ عل

 وإال نايم؟ أجبتها  ىأن  صاح.. عابد .. عابد  ـ

 بتسم  وقال  ا،  ىصاح انأـ 

من ناحيلة البحلر يلرد  ىعد بره ونتكلم والهوا جانج ىأنا عايزه أكلم معاك ، تعالـ 

 "الروه 

 : قل  لها ..تجلس كان  وتحرك  حيث اقال  ثنهض  مت

 :ت إلي مليا ثم قال نظر..  معكاأنا س..  "ةـرقي" ُايوه يا  ـ 

طبيعلة سلتثناء اب ىبتسلم  وأخبرتهلا بكلل ملا أعرفله علن نفسلا ، عرفنلي بنفسلكـ 

 .العسكرية بما فيها الرتب ىرغم أنهم خلعوا عني مالبس ىكرجل عسكر ىعمل

يخلل   ئبكللل شلل ىبمنهللا سللوف تخبرنلل ىء أخبرتنللىبحللديث طيللب هللاد         

لللثالث األخريللات يقمللن بهللذا المكللان عاةلتهللا حيللث قاللل  بمنهللا وأمهللا وشللقيقاتها ا

المتطرف كما أن شقيقها األكبر منهلا مباشلرة يلدر  بالجامعلة بمصلر وللم  ىالناة

السلعادات فهلو يعملل بلاةع متجلول  يأبل ىأما عن واللد ،يستطع العودة حتي اآلن 

يقللوم خاللهللا بللالمرور علللي القباةللل بالصللحراء يعللرض بضللاعته مللن األقمشللة 

التي تخ  النساء وقبل بداية الحرب بمسبوع خرج ولم  وبعض الطره والشيالن

ورغلم أننلا قلد تعودنلا  ،حياتله  ىاآلن ونحن جميعا في خوف ووجلل علل ىيعد حت

غيابه في كل مرة لمدة ال تقل علن أسلبوعين إال أن تللك الملرة تثيلر الخلوف  ىعل

 أكثلر ملن خمسلة وعشلرين يوملا ى  غيبتله إللطاللنه في تلك المرة أل ،ل  والتسا

أملس تحلاورت  ،مكروه  ىخشية تعرضه أل ىوشقيقات ىأم ىنعكس علاهذا  لكو

 ينحللعيلد  ىراغبة بمنه لو أمكنك أن تظل تقيم معنا بديال علن شلقيق ىوه ىمع أم

نتظلار ا ىفل ىإننل ،اثنلان مَعلالأحد من رجال المنلزل سلواء أبلي أو عيلد أو ا ةعود
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 . رأيك

 ىقلبهللا مباشللرة ، فاألسللرة تخشللكنلل  أسللتمع لحللديثها الصللريف الصللادر مللن     

  :تحدث  معها بتلقاةية غياب رجال الدار لفترة طويلة ،

فمنا مثل عيد وسلوف أظلل بلرفقتكن  ئش ىأن  وأسرتك أ ىال تخش: رقية         

السلعادة والفرحلة الألامرة وأسلرع  ظللل  وجههلا  ،عودة األب أو الشلقي   ىحت

، بعد قليل صعدت األم ل  وصرح  به بالهبوط لصحن الدار لتخبر والدتها بما ق

متنان راجيلة الالشكر واعبارات  نىسمعتأورور سال باديا عليهاوكان السطف  ىإل

، أخبرتهلا بلمن هلذا  ىأسلرت ىإلل ىعلودتبيلمذن هللا  ىحت ىأن أعتبرها مثل أم ىمن

 ىخلواتأالحياة وأن جميلع بناتلك هلن  ىّ تنبه  وعادت إلوعي  ومنذ  ىهو شعور

اليلوم سلوف  ذ هلذابمنله منل ىخبرتنلأو ىيلد ى، شلدت علل زينلب ىخاصة الصلأر

إذا حدث  أمور غير سعيدة وأقبل  ىبنها األكبر حتاسم اوهو " عيد" ىسمايصبف 

أشلارت ثلم سلم الهلذا ا ىعلل ىاألكبر وسوف أدرب بنات ىبنااليهود فيعلمون بمنك 

 .اليوم ذمنهذا تنفيذ بنتها رقية بمن تبدأ ا ىإل

أبللو  " ىبللألتلللك األسللرة و ابنللاأصللبح  عيللد و ىسللماأصللبف م اليللو ذاكمنللذ     

األملور كملا بنلا اإلقامة مع تلك األسلرة ، سلارت  ىكاهل ىوقد وقع عل" داتاسعال

عيلد  ىخلأ ىأ" عيلد خويا" ُسم اب ىّ أرادت األم وأصبح  جميع الفتيات ينادين عل

بكل  ىن جسدربطة عألتلك القرابة قام  األم بنزع األقمشة وا ى، بعد أسبوع عل

،  ىالعللار ىال يشللاهدن جسللد ىحيطللة وحللذر ولللم يكللن معهللا أحللد مللن بناتهللا حتلل

لسماء شاكرة فضلل ويدها لوجهها   األم ورفع ىّ نته  المهمة بنجاه ونظرت إلا

نزيف أو تشاهد آثار صديد ولكلن الحملد  ىلأن يحدث  ىألنها كان  تخش ىّ هللا عل

بنهلا اخاصلة بالالمالبس التي أت  بها و ىه ، سلمتنالتبم  جميع الجراهلل شفي  و
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 .الجلبابطول طوال من قصر  ىبدا أنه أقل من ىوالذ

جره  ىأ ىلم أعثر علف ىبعد أن غادرت السيدة الحجرة بدأت أتفح  جسد      

بركلة ملن  ىوقعل  فل ىكلمنن ىجسد ءازكتل القطران تألف جميع أجمازال  لكن 

ل  التخل  من بعلض القطلع ، شلعرت حينما حاوا  كان القطران متماسك، الطين 

 .يامترك  كل شيء لأل ىبمن هذا عبء آخر ولكن

وكنل  أشلعر  ىبدأت أتحرك وأعمل وأسلاعد الفتيلات كلل يلوم حسلب قلدرت        

األول هللو شللفاةي والثللاني هللو محاولللة سللداد : همللين مبسللعادة وبهجللة لعللاملين 

 ىوإطعللام ىجللبعللد أن تللم عال ىرقبتلل ىفللأصللبف تلللك األسللرة لمعللروف وديللن 

شلعور الاألمل و ىإل ىكل تلك العوامل دفعتنالشهر ،  ىلفترة قارب  عل ىورعايت

للحلرب  ىبعد ما شاهدته وتململ  منله أثنلاء األيلام األولل ىبمن الحياة مازال  أمام

ا مللن ذهلل مللا تللالثللم  وان قتلللالللذيالجنللود  صلليرالقللارب ومداخل خاصللة مللا حللدث بلل

 .ية واألسماكالطيور البحرمن فترا  اللتعرضهم 

علبلة صلفيف وراةحلة  لمحت حيث كان "  ةـرقيًُ  " ىّ بعد عدة أيام أقبل  عل      

 ةأن أبلللل تلللك القماشلل ىّ بمنلله يجللب عللل: ، تحللدث  معللى قاةلللة الجللاز تنبعللث منهللا 

 ىلجسديضا وكل يوم أحاول إزالة بقع القطران بدعك بسيط أكان  تحملها  ىوالت

اللدار سلطف  هلاتأادرمأثناء شكر لها ال قدم  ،م  لتما ىثر الجروه التال تتم ىحت

شلعرت بسلعادة  ىة إال إننلرنفلمبدأت في تنفيلذ التعليملات ورغلم راةحلة الجلاز ال، 

سلتمر هلذا الحلال ابعد عدة دقلاة  حينملا تمكنل  ملن إزاللة بعلض بقلع القطلران ، 

جللد الو ةبشلرال زالل  جميلع بقلع القطلران وظهلر للون ألكثر ملن أسلبوعين حتلي

بعللض تركلل   ىالتللشللفي  و ىآثللار الجللروه التلل ىكللان باهتللا باإلضللافة إللل الللذي

كما كلان لكلن الشلفاء  ىندوب ما بين المرتفع والمنبعج والمنخفض ولم يعد جسدال
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العملل  ىعل ىشعرت بمقدرت ىننأذلك خاصة  ى، حمدت هللا عل ىّ إلعاد  ىهو الذ

سلتثناء امجلال ب كل ىندفع  أعمل فاف الساب  عهدهعادت  ىوحيويت ىنشاطأن و

قم  برعاية الزراعات وجلب الميلاه ملن ببلر  حيثالطعام وغسل المالبس  ىطه

 قللومت ىعللن الللدار كمللا كنلل  أقللدم الطعللام للجمللال والمللاعز التلل ةببعيللد  ليسللميللاه 

لليال د الكابوريلا ايطصلاك واسلمصليد األ ىهلذا إلل ىعلي رعايتهلا ثلم تعلد األسرة

د يتلردد صلداه داخلل ــلـعي سـما هجة وأصبفالطممنينة والبب الجميع يشعر فوأصب

 .الدار

 ىحتأخبار عنه  ىلم تصلها أ ىكان  األم تفكر كل يوم في مصير زوجها والت    

رعايلة  ىمعلومة وسللم  قلدرها هلل وركلزت كلل جهلدها فل ةه أيعن لموال تعاآلن 

تجللس فلي  ىكثير من الليالي أصحو علي صوت األم وه ىكن  فبناتها األربع ، 

هللا  ىتنلاج ىناء الدار المفتوه دون سقف بعد أن تثدي صالة الفجر والصبف وهف

 ىقلبل ىبلل وصلل إلل ىسمع ىحين وصل إلكثيرا دفعنى للبكاء بنداء حزين باةس 

 ىها ونحيبهلا يلوقظنالزوج والولد ، كثيرا ما كان بكا بمن يعود نداء األم الحزينة 

الصلباه ورغلم هلذا  ىحتل ىملن عيلوننفسية شديدة تطير النعلا   اآالم   ىويترك ل

 .بكل كياسة وقوة وتماسك لألعصاب بناتالأمام تتصرف  كان 

مزاولللة رياضللة السللباحة خاصللة بعللد الصللحية أكثللر فللمكثر  ىتحسللن  حللالت       

، إسللتقرت األمللور علللي ذاك الوضللع  باإلسللكندرية ىأعشللقها بحكللم نشللمت ىوالتلل

وأنلا  ىبل هاتمسلكزداد اوشلهر األسلرة أكثلر ملن ثالثلة أملع  ىوجود ىعل ىومض

تضح  كل األملور امصر بعد أن  ىبهم فال أعرف كيف أعود إل  تمسك ىبدور

وقلات ويصلم  أحيانلا لسلوء البطاريلة بعلض األيعملل  ىمن الراديو الصأير اللذ

 .التي تمده بالطاقة
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نلله يقللع بمنطقللة بم أخبرتنللى ؟مكللان يقللع الللدار ىمبللاألم ل  مسلل فللي أحللد األيللام   

كنلل  حيللث ُ ةتلللك المعلوملل نيتمصللد ،والعللريش " زويللد"ين الشلليخ محصللورة بلل

بلذل بورسلعيد وقنلاة السلويس لملا ُ بحيرة البردويل أو قريب نسبيا من  ىأعتقد بمنن

بتعدت ا ىبمنن ىهذا يعن ،كن  واهما  ىننأب ولكن ثب  نسحاالفي بداية امن جهد 

 .عن قطاع غزة عدة كيلومترات فقط 

نللواع مللن األزدادت الحاجللة لللبعض اب فصللل الشللتاء قتللراابمضللي الوقلل  و     

األم  ىيعمل ولهذا طلب  من ىبطارية للراديو حتووالسكر  ىاألطعمة خاصة الشا

وشلراء ملا يلزمنلا ملن تلاجر رقيل  "......" ديار قبيللة  ىبمن أقوم باكر بالتوجه إل

ي تللك ف " ةرقيـ" ُ ىوالمسافة ال تزيد عن سبعة كيلومترات وسوف ترافقن الحال 

نهللا تعلللم الطريلل  وسللوف يسللاعدنا الجمللل فللي إنهللاء تلللك السللفرة إالرحلللة حيللث 

 .بسرعة ويسر

ننللي أجيللد أكمللا  ىهلويت ىملا يللدل عللل ىللم أكللن أخشللي لقلاء األعللداء فللليس معلل    

سلنوات طلوال بالقطلاع حيلث اللهجلة واحلدة  ىالتحدث باللهجة البدوية نظرا لعملل

خللوف أو  ىمكانلل  متماسللكة ولللم تشللعر بلل " ةـرقيلل" ُبللين القطللاع وسلليناء كمللا أن 

بصلحبة كلل  لشمس هذا اليوم تحركل   ىالومضات األول حين أطل  عليناتردد ، 

أحلد منلا الجملل خاصلة  ىالمكان المرتقب ولم يركب أ ىالجمل إلو " ةـرقي" ُمن 

 ى، فلكهديلة عاليلة القيملة تلك القبيلة  ىعدة أوعية من الماء لتقديمها إلب هإننا حملنا

جدا ولكلن زوجتله أملدتنا بكلل اوتالقبيلة ولم يكن الباةع م ىأقل من ساعة وصلنا إل

خصلم  ىأسلعدها أيملا سلعادة مملا دفعهلا إلل ىما نحتاج إليه وقلدمنا إليهلا الملاء اللذ

قبيللل الظهيللرة ممللا الللدار بسللالمة هللا ُ ىعللدنا إلللًُ  ، بعللدها مبللئ مللن ثمللن الشللراء 

 .ةجميع أفراد األسر ىأدخل الراحة عل
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روت       وبلللين زوجلللة الرجلللل دار بينهلللا  ا  هاملللا  أمهلللا حلللديث ىعلللل " ةـرقيللل" ًَُ

عتقللتهم القلوات اإلسلراةيلية االباةع علمل  منله بلمن بعلض أبنلاء القبيللة  ىاإلعراب

نفلس  ىالقلدات قلد االسلع اتعتقلد بلمن الشليخ أبل ىوألق  بهم في سلجونها ولهلذا فهل

هللا بللمن يكللون نصلليب زوجهللا  ىا إلللرجللال القبيلللة ، توجهلل  األم بللدعاةه مصللير

 .حتفه بين الجنود المصريين واإلسراةيليين ىعتقال أفضل من أن يلقالا

كتوبر من أشهر ننا في نهاية مب فالوق  ينبىءالدار  ىبدأت البرودة تزحف عل     

 ىالمصللرسللمع مللن حللين آلخللر عمللا حللدث بللين الجيشللين أكنلل  و 1661عللام 

ب اصلأالقناة وكان هذا واضحا من الهلع اللذي  خط ىمن معارك عل ىواإلسراةيل

ميلاه الببلر الميلاه للتلزود بلبعض  ىبعلض البلدو إلل بللقيليين حلين يالجنود اإلسلراة

أثنللاء تحللركهم حيللث يقصللون علينللا بعضللا مللن تلللك القصلل  خاصللة بعللد تللدمير 

 تسلتمرهلل أن  باللدعاءنا توجهوالتي أسعدتنا جميعا و" إيالت"المدمرة اإلسراةيلية 

 .نتقام من هثالء المجرميناللك المعارك تل

حملل الملاء علبء رقيلة  ىوعلل ىّ كلان يقلع عللالعملل  ىالقدرة علبحكم السن و    

كنل   ، هلاالتقلارب بينلي وبينمن زاد حين تنضج مما ها جمعورعاية الزراعات و

بتسللام الا ىخاللهلا أشللعر بومضلات المعللة تخللرج ملن عيونهللا الجميلللة فتلدفعها إللل

بشلرتها الناعملة  ىها بحمرة جميلة تنعكس علاويتورد خد ءها البيضافتظهر أسنان

وكان  ،نتهاء من رعاية األغنام الأيام عدة كنا نلهو معا بعد ا ىمد ىعل ،البيضاء 

منلا  ملن نلرىمسابقة للعلدو ملن موقلع اللدار حتلي مكلان الببلر ل اءمن المعتاد إجر

لك كنل  أسلاعدها فلي بنلاء مام الماء لصليد األسلماأ  وجلالحين و ،كان األسرع 

ثلم تقبلل األملواج أو حاللة الملد فتزيلل كلل ملا كنلا قلد ا   معلبيوت من الرمال ونلهو 

ها تقوم رقية بجمع بعض من الحصي وتعد منله تراقبمالأنم و ىأثناء رع ، شيدناه
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صأيرة وبعد أن نعود لهلذا المكلان بعلد علدة أيلام نشلاهد آثلار ملا قلد  ا   قبوا أو دار

بعلد أن ام بعلد أن أزالتله الريلاه وأصلبف ملا كلان مشليدا سلرابا أو أثلرا بنته منذ أي

 .ه الرياهتزرأ

بهللا سلير والغنلام األم مرافقللة رقيلة فلي رعايللة األ ىحلد األيللام طلبل  منلأفلي      

قترب موعلد وضلعها اة فقد يعيعلي الوالدة الطب ألغناما مسافة أطول حتي تساعد

بلل  ،بتسامة الهو مع رقية عدوا وضحكا وكن  أترك الأنم في حراسة الكلب وأ ،

عليهلا مملا أربكهلا  نظلري  سللطوقتربل  منهلا االمرات ونحن جلو   ىإحد في

شلعرت بسلعادة  ،مرأة ناضلجة اوجعلها مضطربة وحينها أخبرتها بمنها أصبح  

؛ علق  على  ىّ قبل تعرفها عل ىأهذا الوضع منذ عدة أشهر  ىبمنها عل ىوأخبرتن

  طلوال وحجملا بلل زاد طولهلا علدة سلنتيمرات أي طلول إصلبع نملحديثها بمنهلا 

 .السبابة

 ىوهو إننل هما   مكن  أتذكر شيبا " رقية" ُنجذاب ناحية الأندفع في اكن  حين     

، الأريلب   الشقي  ولسلاآلن فمنا  "عابد"الضابط   ولس "دــعي"بن الاأصبح  

طيبلة لأو  ىملن ذكلاء فطلر اهذا نابعلكان لقد وضعتني األم في تلك المرتبة سواء 

ولليس  احارسلأصلبح   ىنلأن وهلووالنتيجلة ن في الهدف امرألا ىقلبها لكن تساو

فللي  اهزمللوالات التللي تقللوم بهللا أبادلهللا الضللحك ى الوهللذا مللا كللان يجعلنلل،  اذةبلل

ملن الضلجر والضلي   ىدفعها إللكان يمباالة في بعض األحيان مما  والالالحديث 

تللاة فللي مرحلللة المراهقللة حيللث كللان عمرهللا سللبعة ، لقللد كانلل  الف تلللك ىاتتصللرف

الفتلاة تصلبف قلد عمرهلا مثلل ملن فلي وتلك المنطقلة هذا المكان وعشر عاما وفي 

اإلنجاب تلدفع بالبحلث  ىوالقدرة عل ىفالجسد النام؛ مضي عامين  ذأم منزوجة و

تكتملل وتكلون النتيجلة إيجابيلة خاصلة فلي  ىعن الطرف المفقود في المعادلة حتل
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مكن سببا لهلذا فلي لموال أع، البدو  ىعزلة عن باقلك األسرة التي تعيش في ُ حالة ت

إال إذا التلي ينتملي إليهلا بجلوار القبيللة  مكلان آخلر خاصلة ىمن أأن يتاجر  ألبل

 .يعش  هذا المكان الساحر الخالب أوعنهم  منفيا بعيدا   كان

بشللكل  ىّ إللل " ةـرقيلل" ُ تقللارب وميللل ىمنهللا هلل ىأعللان ىأصللبح  المشللكلة التلل     

 ىمشلاعر ىبمن أفقد السيطرة عل ىخوف من أمر ىكن  ف، د يوما بعد يوم ايزمت

بلله  ىجللد مللن أحتمللأخنلل  األمانللة وال  قللدوكبيللرة  ىوأنزلل  معهللا وتصللبف مشللكلت

 ىكانل  تنتلابن ىالة السعادة والمتعة التلرغم حولكن هللا سلم لعاةلة عدوا لصبف أو

بله باإلضلافة  ىاآلخلر اللذي أحتمل ىملان القلوكان صلمام األ ، ىمع هاأثناء جلوس

مللن ًٍ  مللع كللل ىرحلتللاأليللام األخيللرة ل ىمللن ذكللر أحملللهالثقللة واإلخللوة مللا  ىإللل

للهلرب والنجلاة بمنفسلنا خاصلة المركب نستقل ونحن " سـلمانفاروق الفيومي وَ "

هم سادجأالنور  تفتر  أسراب طيور أشاهد أنا مصابا وأصبح  وحيدا ُ  بعد أن

 ىوأنهلض ألصللهللا مسلتأفرا  ىرشلد ىمعود إللفل الحلزنملن حالة  ىنتنتابكان  ف

عادتي حيث كن  شابا مستهترا معتقدا بلمن للف اخمهلل وهذا  اوحمد   اشكر  تين ركع

 !!!!الفقراء والمرضيوالصالة للشحاذين والعجزة 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

 

 بداية العـــام

 

خوف ملن لا سواء به  نمت يقظا   ىليلت ىكن  أمضحيث أقبل الشتاء منذ شهرين      

ت تحليط بلدأ ،غيلر متوقلع حدوثله  ئشل ألىأو للجنود اإلسراةيليين  ئهجوم مفاج

عملنلا ، كنل  تواقلا  ل وعلدم الرغبلة فلي الحلديث أثنلاءالملل حالة منورقية نا أ ىب

لل تلللك  ىّ بهللا إال أنهللا أبلل  عللل ىا مللن نأماتهللا التللي تطربنللألن أسللمع حللديثها وبعض 

ا الضي  وشعرت بمن المكان أصلبف كريهلا طلارد   ىبد بستاالمتعة وهذه الرغبة ، 

مكان آخر أتجله إليله رغلم أن  ىوما الحل لو ترك  هذا المكان وأل ،لي ، فكرت 

 ىن تعلود إللبلم  البدنيلة ىالصحية تحسن  بشلكل ملحلوظ وقلد قاربل  ليلاقت ىحالت

 .كن  عليها قبل نشوب الحرب ىحالتها الت

للعمللل " عاةشللة"شللقيقتها " رقيللـة " ُتبدل  َسللابللمن  ىوضلليق ىزاد مللن ملللل         

زداد ابقربهلا ،  ىصلبح  ال تطيل  وجلودابمنهلا  ىنها وكمنهلا تخبرنلعال يبد ىمع

الحظل  أو بنتهلا امشلكلة ملا قابلل  ألمهلا بلمن التصلرف هلذا  ىفضي قدف؛  ىضيق

للبعض الوقل  القلدرة  ىنتأفقلد وهلذا الشلعور وتللك المخلاوف معهلا ىسوء تصرف

ل اليلوم سلواء أثنلاء العملل أو واطل اـ  ر وأصبح  متبلد الشعور وصامتلالتفكي ىعل

 ىّ من جميلع أفلراد األسلرة ينظلرون إللبلت شلعرالطعلام ملع األسلرة و ىأثناء تنلاول

وسلهم واللدخول ءثقلب ر ىنظرات لم أعهلدها وللم أكلن أنتظرهلا ، كنل  راغبلا فل

 .رآخ ئش واقعوال ئإليها ومطالعة ما يفكرون فيه ولكن األمنيات ش

تمللك حكمتهلا وهلدوء أعصلابها  ىكان  عاةشة صورة مصأرة من أمهلا ، فهل    
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ورغلم " رقيلـة " ُملن  وقليلة الكالم كثيرة العمل كما أن بنيتهلا قويلة وأكثلر حجملا  

مملا  ىيعمل علي ضيق ئش ىهذا كان  الفتاة تعمل بقوة ومثابرة ولم يخرج منها أ

أخلذت بيلدها وجلسلنا أسلفل  نمانع حليلم ت، قبل  ىللحديث معها أكثر من ذ ىدفعن

بلمفرع جريلد جافلة ملن سلياط الهلواء بعض الوقل  حتمينا اأشجار النخيل و ىإحد

 .البارد القادم من جهة البحر

سلملتها بعلض ثلم رتبلاك الحالة من الخجل وا ىها مما جعلها فإليأمعن  النظر     

 :األسبلة

 ه؟ال الميحمة والزراعال تفضل العمل في " رقيـة " ُـ أعتقد بمن 

البي  بعض أعمال  ىنبها فاجب ظلطلب  منها أن ت ىلكن أم ،ليس هذا بالضبط ـ 

رضلع للم تعلد تالجملل  ىألن أنثل؛ ن الجلبيفضل صناعة م اياأل تلك ىه فأن ةصاخ

تللك والجلبن عة انصل  ء يفضلل خالللهير وموسلم الشلتااللوفلبن الها يدلو اصأيره

للبعض تقوم عللي بيلع جلزء منله  ىأم ألن؛ ةلة أمام العا قاب الرزوبأتفتف  الجبن

 .األمر ىهذا كل ما ف ،قباةل المجاورة ال

لس  طرفا فيما حدث من تبلديل فلي أعملال العملل  ىشعرت براحة نفسية وإنن    

 :ولهذا تشجع  بسثال آخر ةوشقيقتها عاةش" رقيـة " ُبين كل  من 

 ؟القبيل من هذا ئأو ش ىغاضبة من" من  ُرقـية ب ـ كن  أعتقد

يد ـعلليحبونلك مثلل  ىوواللدت ىجميلع إخللوت ، ىهللذا غيلر منطقل!! منلك  أضلبـل ت

 .ىأخ

 :ثم أكمل  حديثها الطيب الرقي سفل ألونظرت ة عاةش  صمت

 ىضع  يدها عللوصمت  و ،شعر بتقدير وإعزاز تجاهك ت" ية قر" ُخصوصا  ـ

 :احديثه ىعلق  عل ،  وضرب  حمرة الخجل وجهها األبيض الناعم افمه
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لكلل ملا  ىوتقلديركلم ل ىحبليعللم مقلدار وهللا نحو األسلرة  ىهذا هو نفس شعورـ 

  ىفعلتوه من أجل

 عليه؟ ىنوبيناممكن تج ـ لو سملتك سثاال

 إسمل ،تفضل ـ 

ملن  لليسللة واةالع أحلد أفلراد  حبلقلد أصلالمكان البعيد؟  ماذا تقيم عاةلتك بهذاـ ل

 ىعن أسرت ئأال أعلم بكل ش ىالمنطق

هلذا ..  أفشلي  هلذا السلر ىننخبلر أحلدا بلمتوعد أال  ىعل ئكل شبك أخبرسوف ـ 

 وعد يا عيد؟

 ةشاةـ وعد يا ع

سلوف منله مسلب  بتفلاق ُاهنلاك وكلان " ......."بيلة ق بناءأحد أ ىالدوـ الحكاية أن 

ًُ   هذاعمه و ةبنايتزوج من  ومعملول بله لكلن جلد  ءعلرف بلين البلدو فلي سليناًُ

 ةإلسللماعيليا ىداةللم السللفر والترحللال إلللكللان  ىالللدو؟ ومللا هلل ،فللي األمللر جديللد 

 ،يهلللم النسلللاء ووالطلللره وكلللل ملللا يللللزم ملللاش قضلللاعته ملللن البألللرض شلللراء ب

لهللذا تقللدم بلله واعجحللازت إمحللل والبع ةبللا ةبنللا ىعلللوقعلل  عينللاه  سللماعيليةالبا

ها غضب ملن لكن شيخالقبيلة وإلى اقبل  برفقته  ،لخطبتها ثم بعد فترة تزوج بها 

بيللة ويبعلد قال ألادرأو ي قهلايطلأن  إملا،  هعليلتوقيلع عقوبلة  واا وقلررتصرفه هلذ

كما ونعيش به اآلن ي ذلاالمكان هذا ة كيلو وحددوا له اةملمسافة ال تقل عن  اعنه

ضاعته بب ىمازال يمت ىالدووعاما  عشرين منما يقرب  ذعيش هنا مننحن ن ىتر

يتلمثر  ىأمل اهدويشلا غريلب لزيارتنل ىجلد ىحينملا يلمتو "غريب" ىجد محلمن 

شلظف العليش وقسلوة الحيلاة البعيلدة علن أمامه من  ىعلي حالنا خاصة حينما تبك

وصف الحياة بها  ىحياة اإلسماعيلية الجميلة التي ال تنساها أبدا ومازال  تقوم عل
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مستعيدة أيام الطفولة والشلباب واللهلو فلي ميلاه بحيلرة التمسلاه والتمتلع بحلداةقها 

أخبرهلا بلمن  زيلارةآخر  ىفأن يطيب من خاطرها و ىإل ىع بجدهذا دف، الجميلة 

نتهلاء ويمكلن لنلا بعلد ذللك الوشلك ا ىبعشلرين عاملا علل حددته القبيلةالحكم الذي 

   .العودة والعيش باإلسماعيلية

 ؟والدك أين ، ةغريب ةحكايهذه ـ 

 ذ علدة أيلام وقل  أنمنل اءجل ىعملامأحد أغير أن عنه  ئش ىالحقيقة ال نعرف أـ 

أن  ىإلل ىصلحن المنلزل وأن تظلل بلمعل ىخبرك بمال تنزل إلت" يـة رق" ت صعد

قللد  أنله ىأملأقبلل ليخبرالللذى  ديعسل ىعمللقللد كلان . .للدار بسلالم االضليف يألادر 

الحلاكم  قلاءطللب ل ةبيللقوأن شليخ ال ىاللدو ىقلد ألقلوا القلبض عللبلأهم أن اليهود 

الحلاكم طللب ملن الشليخ أنله ن يفرجوا عنه ولكلن من أجل أ ىاإلسراةيل ىالعسكر

رصللاب علللي يطلقللون ال الوان المصللريين الللذين مللازيأوال عللن الفللداةييللبلأهم 

ضلوا فرملن أجلل هلذا وهم علن ئبمنه ال يعلم أي شلالشيخ  أخبرهكر اليهود ، االعس

ها وتكدر حياتنلا وال واجهمازلنا ن ىالمشاكل المتعددة الت ىتلك إحد ،ه عن اإلفراج

عيلد محجلوز فلي  ىخلأن أُ  ىباإلضلافة إللألنها فلوق طاقتنلا  انستطيع التألب عليه

 موضللوع تبللادلالصللليب اإلحمللر مشللأول فللي ألن ، ال يسللتطيع العللودة مصللر و

 .الذين وقعوا في قبضة اإلسراةيليين المصريين ى من الجنودسراأل

 دعو هللا بمن يعود والدك وشقيقكاـ 

يقلوم ملن رجلل  نحرملاالعوضلنا تحتملال أن هللا أرسللك إلينلا لامنلك وهللا ـ يسلمع 

 نا ويدافع عناتياحم ىعل

 عن عيد؟ اتم أخبار  لمع هلـ 

 ،ية قبالشلر ىالتجلار ىيدر  بالمعهد العلال حيثعيد  ىشقيق ىحن مطمنين علنـ 
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    برنلامج تقلوم بإذاعلة  ىالتلن عللي سلماع إذاعلة صلوت العلرب وونا مواظبلنكما إ

تحيللة بإرسللال النللا  قللوم يوفيلله  نمسللتمعيال يسللتقبل رسللاةل ىالللذ (ألللف سللالم ) 

 علدة ذومنلالحلرب بيلنهم فرقل   ىتللالعلاةالت اخصوصا البعض لبعضهم وسالم 

يرسلل لنلا  وهلوعيد خي أصوت ه خالل منإذاعة البرنامج سمعنا  موعد ىوفم ايأ

سلم ا للمتعهلل  ؛المعتلاد  ىزمغنيلة أرسلل لنلا بآخلر الرسلالة  ىفالتحية والسالم وب

  ؟ ىكجميعا نب التي جعلتنااألغنية 

 ؟ةسم األغنياما ـ 

 :ولقسمها أحالم بتاوجميل ومعبر صوتها  ةـ أغنيه جميلة بصوت مطرب

 الصبر فين أراضيه     يا عطـــارين دلونـــي 

 يهجخدوهــــا بس أال     وهللا لو طلبتوا عيوني    

 كدحب النامش ب ، ىضحكاكفاية بكاء و..  ا من عبادهحد  أ ىينسإن هللا ال ـ 

أن سلبب  ىغيلر عادتهلا وتمكلد لل ىفي ضحكاتها البريبلة علل" عاةشة"ندفع  ا    

حينملا  ىقتربل  منلا.. منلذ قليلل به  ىما أخبرتن ىقتامة سلوك من بالمنزل يعود إل

 :ىسثاال كان مفاجبا ل ىبدأنا نعمل ثانية وبصوت خفيض سملتن

 تهارتبك  قليال ثم أجبا؟ ما بتعزك ىز" رجيـة " ُـ أن  بتعز 

 ىحيلرة فلالبتسم  وشلاهدت ا..  ـ طبعا بمعزها وبمعزكم كلكم وكمان ماما زهرة

 :مجبتهافمرة ثانية لها اعيونها الجميلة وأعادت سث

 ايوه بمعزها.. عايزه أقولك إيه  أن ِ  نىـ يع

 ـ من جلبك؟

 أن  مالحظه حاجه؟..  ىايوه من قلب.. ـ إيه الحكاية 

 !! ـ كلتنا 
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صلباه حيلث سيحضلر أحلد التجلار " الكرنلب"و  نبلات ءع رنهمكنا في قطا     

العمللل  ىنللدفعنا فللا..  بيعللهويللة البدوقباةللل ال ىعلللللمللرور الأللد لللدفع ثمنلله وحمللله 

الللدفء مللن  ىدار بيننللا ونحصللل عللل ىلنعللوض الوقلل  المهللدر مللن الحللديث الللذ

تهينلا ناحمدنا هللا إننلا .. صة منطقة الوجه اأجسادنا خأن تجمد  تكاد ىالبرودة الت

" عاةشللة"وقللد أسللعد هللذا  ةكانلل  كميتلله كبيللرة وجيللد ىمللن جمللع المحصللول والللذ

نعلود أن  قبللجلسلنا نللتقط أنفاسلنا .. ا من الملال مبلأا كبير  هذا حيث سيدر عليهم 

أحميهلا ملن  ىعاةشلة كل ىقتربل  منلا.. متلر  ىملاةت ىتبعلد حلوال ىالدار والتل ىإل

أن أمهلا  ىوأخبرتنل ىوعات شلتلسعات البلرد القلار  ، جلسلنا نتحلدث فلي موضل

تدخل  ىا حيث ذبح  عنزة وستقوم بعمل الفتة واألرز حتشهي   أعدت اليوم طعاما  

 :لسثالها" رقيـة " ُمما دفع أجسادنا  ىالدفء إل

أن يقبلل  ىنهلا كانل  تتمنلإهذا قاةلة  ى؟ نف  أمدهالنهارحد ل هموزـملة ععا ن ِ أـ 

 !!ويتناول طعامه معنا ىأب

 ؟ىقو أمك أنها بتحب أبوكِ  ىدا باين عل.. شه ـ ياه يا عي

كيلف  ىبلووهللا لملا تشلوف ُ.. حاجله جبلاره .. بلارود الحلرب  ىـ حب بيفرجلع ز

.. بجللوه وبجنللون  ىمللأبيحللب " داتاأبللو السللع"تسللتأرب أن الراجللل  ىيحللب أملل

 ىبلوويحبهلا كيلف ُ ىبلوًُ  ىتعرف بمجول للو الواحلدة منلا تتطللع لراجلل حللو ز

شايفه فيله .. يا عيد هناك إطلع . " .اإتفتح  له اجة ليلة الجدرط"كان   ىيحب أم

لكلن ليلله .. زرعنلا  ىه يشلتر ىبمعتجلد أنله الراجللل اللل.. جملل مجلرب نواحيتنلا 

 ؟ىبدر ىجا

  نقوم نقابله لالـ يا 

.. لكلن الراجلل بلاين عليله تعلب ملن المشلوار ونلام فلوج الجملل .. يا عيلد  لالـ يا 
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 ة ساجعه كيف التالجهالبرد شديد عليه والحال

قاملل  ..  ىلللم يسللتجب لنللداةفعلللي الرجللل أنللا الجمللل وناديلل  عاةشللة أوقفلل      

 ىنسلاعد الرجلل علل ىتجعلله يهلبط أرضلا حتل ىالجملل أ" يختنخل"بعملية  عاةشة

مللن فللوق الجمللل وحللين شللاهدته عاةشللة صللرخ   الرجللل رفللعقملل  ب.. الهبللوط 

 :قاةلةوجهها  ىولطم  عل

 ف حالك؟كي ىبو.. ُ ىبوًُ  ـ 

 ىحملتلله عللل.. شللة ورب األسللرة اةوالللد ع" داتاأبللو السللع"لقللد كللان القللادم      

بعضلا لله تجنبلا للبلرودة وأحضلرت  هبينما أبق  عاةشة الجمل أسفل العش ىذراع

عاةشللة وفتحلل  بللاب الللدار  ىسللبقتن..  وألقتهللا أمامللهمللن بقايللا زراعللات الكرنللب 

فراد األسرة يقبلون ملن كلل جهلة شاهدت أ.. رجع  ىبو.. ُرجع  ىبو.. ُوصاح  

زينلب .. عيشله .. رجيه .. ُه ءأبنا ىكان يتملم ويناد ىلرجل الذوأنا مازل  رافعا ا

 ىالحللال مللن البكللاء إلللتبللدل ..  ىمللال فللين أمكللم الحلللوه زهللرة حيللاتأ.. نفيسلله .. 

أقبلل  زوجتله تقبلله وشلعرت .. األب الولهان رغلم ملا بله  ىالضحك والتعلي  عل

حجلرة  ىتوجه  برفقتهن إل.. كسر لطول الوقفة وثقل الحمل تسوف  ىبمن ذراع

..  ىو السرير البلداةأالفرشة  ىول مرة ووضع  الرجل علاألم والتي شاهدتها أل

عات اأسللترجع السلل ىحجرتلل ىتللركتهم جميعللا وصللعدت إللل.. شللاكرا  ىأمسللك بيللد

 . السابقة لعودة األب ألسرته

تنلاول أل نلزولال ىنلم بتطل" عاةشة" ىّ إال وحضرت إلزمن لم تمض ساعة      

 ىأشلد الحاجلة إلل ىسلوف ألحل  بهلا ، كنل  فل ى، أخبرتهلا بلمننمع العاةلة الطعام 

 ىحتللمللع عاةشللة لمللدة طويلللة عمللل وظلللل  أالطعللام حيللث كانلل  البللرودة شللديدة 

ه مللن الصللاج فلللم تكللن هنللاك حللرارة الللوأة كمنهللا جمللدشللبه مت ىأصللبح  أطرافلل
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مع عاةشلة  ىعمل أثناءحدث كل هذا التمسك بالحياة  ىعل ىنتساعد ىبداخل جسد

الكثير من الجهد والطاقلة مما أفقدنا ساعات والبرودة تلفحنا  ىتجاوز الثمان ىوالذ

كانلل  تظهللر بعضللا مللن  ىلللة والخفيفللة والتللهالرثللة المهل ىمالبسلل ىباإلضللافة إللل

 .بعض الحاالت ىكان عاريا جزةيا ف ىالذ ىجسد

رصل  ر وشاهدت األسرة مجتمعة حول صينية كبيلرة صحن الدا ىهبط  إل     

  أصللبح، ة تتصللاعد منهللا رخللبأصللناف الطعللام واأل ىاألطبللاق التللي تحللوهللا فوق

          األب ىإلللل نظلللار تتجلللهكانللل  األ ، ىلشلللهاراةحلللة اللللدار تحملللل عبللل  الطعلللام 

مسلللطة علللي  معيللونهومازاللل  مللا حللدث واألسللرة ال تصللدق  "داتابللو السللعأ"

ن يرفلع نظلره علن الخملس نسلاء المجتمعلات ملن حولله أيسلتطع  ملل ىذالرجل الل

لتهللام االبسللمة والسللعادة تلللف الجميللع ، توقللف فجللمة عللن  كانلل ، لتنللاول الطعللام 

 :ً   قاةال ىمليا وخاطبن ىّ الطعم ونظر إل

، وهللا زهلرة فلي الكللام  ىتللجملل  بيله ملع عيل ىلللا ىعلل ىبنللاـل أللف شللكر للك يلا 

ملا أنل   ىجمل  بيله ، ربنلا يجلف بريحلك ز شليّ بكل  ىعدت خبرتن ىللادجيجة 

من غير راجل يشد من عزمهم ، لنا كالم كتير مع بعض  ىللاف  مع النسوان جو

 .بن لنا وأخو البنات الصأار دوولاحاجه سريعه بمرحب بيك بنا وك ىبس د

مبعثهلا  هكان  الكلمات تخرج من فم الرجل عفوية دون إعداد بل كان  كلماتل     

مرأته وبناته األربلع ، للم يشلك الرجلل المن حبه  ةنابع ىوهيض الناصع األب هقلب

وجلوده علي  ىلحظة بشك يطير بعقله يجعله يفكر في أشياء شيطانية ، شاب مض

 ؟نه الخمس ، ماذا حدث بينه وبينهةأكثر من سبعة أشهر بين نسا

تهلا ولحظ ىوجوه الجميع من حلديث األب لل ىعل ةكن  أالحظ السعادة والبهج    

       تفلل االطعللام ألسللتمع لعبارتلله الجميلللة الطيبللة ، لقللد تنللاول كنلل  قللد توقفلل  عللن 
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غمللرت بللن لهللم وأخ للفتيللات األربللع ، ا ىدات مللع زوجتلله زهللرة بللمنناأبللو السللع

أن أقليم بيلنهن حيلث تبلادر لللذهن بمنله قلد  ىوافل  علل أباهمن أل؛ الفتيات السعادة 

الجلليش تلله أو لخشلليته لأللارة مللن بنا ىمعهللن سللواء للخللوف عللل ىيللرفض وجللود

عللن تفتلليش أمللاكن كثيللرة بحثللا عللن ضللباط مصللريين  ئمللا فتلل ىذالللو ىاإلسللراةيل

سلثال بومصلر  هتلحدد ىأبلأهم الصليب األحمر بالعدد الذ مختفين خاصة بعد أن

ليسل   اداخرج بنتيجة بمن هناك أعلدالجانب اإلسراةيلي عن تلك األعداد المفقودة 

أو مملن عثلر علليهم  ىمسلجلة بكشلوف األسلرفقلودة وغيلر ُمن الضلباط م بالقليلة

المللوت  وفللي الصللحراء الشاسللعة أنسللحاب والتيلله الاأثنللاء المعللارك أو  ىفلل ىقتللل

ممللا دفللع باإلسللراةيليين للبحللث عللن ضللباط وجنللود  اتصللاباإل نتيجللةعطشللا أو

 . بدويةالقباةل بعض المختفين بالجبال أو تحميهم 

 ىالطعلام الدسلم المتعلدد األنلواع وتلاله تنلاول الشلاتنلاول  ملن نته  األسرةا      

وهبهلا لبنلي البشلر ، رفعل  الماةلدة وجلسلنا  ىكتمل  نعملة السلعادة بلنعم هللا التلاف

يلللتمس الللدفء كللل منللا ثللم غللادر الجميللع المكللان  ىنتهللاء شللرب الشللااقللليال بعللد 

 ىّ  عللبعلد أن أنعلم هللا ىسطف المنزل كعادت ىبالحجرات المختلفة بينما صعدت إل

تلللك األسللرة  ىّ سللبعة أشللهر منللذ عثللرت علللأكثللر مللن  ىّ عللل ىلقللد مضللبالشللفاء ، 

ظهلر اللدار ملا بلين صليف حلار وخريلف  وأنلا أنلام فلوقسلتة أشلهر قضي  منها 

 .معتدل وبرد قار  يالزمنا اآلن

شلعرت بلمن الطعلام الدسلم قلد  ىظلل  يقظا بعض الوق  حتلومتراخيا جلس      

كر في حال تلك األسرة وما هم عليه وكيف كانل  زهلرة كن  أف، ُ هضمته المعدة 

تراقب كلل صلأيرة وكبيلرة وكيلف  ىهتدير حركة المنزل بثقة وعيناها برأسها و

 ةوحللدالكانلل  الفتيللات يطعللن تعليماتهللا ، كنلل  أعمللل مقارنللة بللين تلللك األسللرة و
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علن الصلوت المرتفلع يلدة إدارة حازملة بعلقلد كانل  التي خلدم  بهلا ، العسكرية 

 .هر الجنود والتهديد والوعيدون

متعللددة  تكنلل  أالحللظ الفتيللات وهللن يسللرن برقللة كللمنهن فراشللات جملليال     

األحجام واألللوان وكلمنهن طيلور مألردة بديعلة الصلوت مختلفلة النأملات ، كنل  

تصلرف غيلر مقبلول أو  ىحديث ، للم أشلاهد أال ىترافقهن ف ىالموسيقأشعر بمن 

يثخلذ  ئشل ىأسم أملا علدا ذللك فللم أشلاهد اب حركة وحديثمتأنوثة  ىسو ىمنطق

هن يلهلون بالملاء وقلد تحلللن ملن بعضاللفي أوقات كثيرة أشلاهد بل كن   ، نعليه

والرغبلة ورغلم هلذا للم  فتنلةثيلر الييسلتترن بهلا  مامالبس وأصبف المن كثير من 

وأثلارت  ىتالعبل  بمشلاعر ىالتل" رقيلـة " ُستثناء اواحدة منهن ب ةأندفع وراء أي

بهلا فلنحن معشللر  ا  كنل  فلي كثيللر ملن األحيلان راغبلل ىلكننلل ىومخلاوف ىجسلهوا

 ىالجنس اآلخلر خاصلة حينملا تصلبف الخللوة مثكلدة وحلين تلمت ىإل االشباب نهفو

  .اإلشارة من جانب النساء فال نستطيع لها ردا أو رفضا

 ىواحلد مننلا ، يشلرفن ىبنلاأنل  يلا "  ىدات فلي أذنلاالسع ىتردد صوت عم أب    

عودتله وعلمل  بمنهلا سلوف تصلبف  ىعيد حت ىبناسم النا وتحمل  نا   باتكون  أنك

حورية تتحرك  ىفي جوف الظالم المحيط ب ىتراءت أمام عين" .. ريبة بإذن هللاق

تللك الليللة  ىوالخياالت فل ى، سعدت بتلك الر  ىّ سطف الدار مقبلة عل ىبدالل عل

ر األعداء له ومصلادرة كلل ملا المحب ألسرته من أس ىالجميلة بعودة األب الحان

 ىحتل ىل طيف الحوريلة يقتلرب منلالكه من مال وأقمشه وملحقاتها ، مازتيمكان 

  ."رقيـة " ُ ىأصبف الحلم حقيقة والحورية  ليس  سو ىوبالتال ىأصبف أمام

بلله أو أن  ىملا حللدث وترغللب بللمن تخبرنلل با  ء األمللر أن شلليىبللاد ىعتقلدت فللا     

لكللن كللل تلللك األفكللار ال تناسللب طريقللة الحركللة  ىوالللدها راغللب بالحللديث معلل
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وأنا أنظر إليها نظرات من خلالل الظلالم الحاللك  ىمواجهة لقتراب ، جلس  الوا

أن يفكلر بهلا  ىشخ  مثلل ىياالت معيبة ال يجب علخب ىفكارألالشيطان تسلل و

فيله  تداعلأبحلديث طيلب  ىمعلتحلدث   ،خاصة جهة تلك األسرة الطيبة الرقيقلة 

ل حياتهلا تتلذكر كلل ملا قمل  بله ملن وابمنها سوف تظلل طل ىوتخبرن ىّ علثناءها 

 ،لنللا أيهللا الشللاب المهللذب  ىلقللد كنلل  نعللم األخ والصللدي  والحللام ،أجللل عاةلتهللا 

خللل  أو  ىمللن أ ىالعللار ىظهللر ىتلللك الكلمللات كسللياط شللديدة عللل ىّ سللقط  عللل

فكلر فيله أنلا أعليه من خل  وملا  ىتلك الفتاة وما ه ىكن  أعيد النظر ف ،ء ىمباد

 .اإلنسانية الفاضلةاألعراف المعايير و كلل معاكسةأفكار شيطانية  من

مجهلد وراغلب فلي ًُ  ىتعللم بلمنن ىبمنله قلد طلال بهلا الجللو  وهلة رقيل  تنبه   

فلي مقاوملة اللنفس والبعلد بهلا علن الرزاةلل واألفكلار  ابالفعلل كنل  مجهلد ،النوم 

 ىإللل ىنمللرة المكللان بعللد أن مأللاد ىنهضلل  كسللولة وسللارت مللن أمللام ،السلليبة 

يتمتلع بهللا أبنللاء  ىا مللن الخلل  والكبريللاء التللبمنهللا أغمللدت نصلال شللديد   ىعراشلم

شعب مصر خاصة بالمناط  الصحراوية ومنهم بالطبع أبنلاء مصلر بسليناء وهلم 

لقلد نهلل أبنلاء  ،بلن العلاب بقيلادة عملرو  ىستقبل رجال الفلتف اإلسلالماأول من 

هللا عليله  ىها رسالة النبي محمد صللبين   مننبتالتي  سيناء من الخصال العربية

 .  وسلم

 ىنتهلاالمنهك طوال النهار ملن العملل والحلديث ملع العاةللة و ىفردت جسد       

وشعرت بمن  ىقلب ىف باا غـ  شعرت بمنه ممتع وراةع ولكن شيب ىبهذا اللقاء الذ

 ىتشف  عورة أخالقكاالحمل ، لقد  ىختفافقد ظهر الذةب و ىعتصر أمعاةتسكينا 

أن  ىفكللرت كيللف للل، العهللد  ىالمحافظللة علللعللدم وقلللة األصللل و ىوسللوء تربيتلل

البشر به؟ لكلن أيلن هلو أملن أبناء  شرفكدت أن أنتهك أمن الوطن و ىأحافظ عل
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 رفيقلا   نمن شهر يونيو وكمن شرف اللوطن كلا ىف العام الماضيتبسُ ا ىالوطن الذ

ا ملن ا عزيلز  حتلوا جزء  اشرف مصر بمن  ستباه األعداءافكما  ىبالشرف اإلنسان

أصبف مثل هثالء األعداء اللذين منوالهم وكدت أن  ىر عليسأكدت أرضها ها أنا 

 ىسللتعمار اإلنجليللزاليأتصللبون حقللوق أبنللاء فلسللطين منللذ عللدة أعللوام وقبلهللا ا

 ىعلدت إلل ىمحاوال أن أستفي  ولكن ىبقمة رأس ىضرب  يد.. ياه .. . ىوالفرنس

 . ثانيةللمرة الب الضمير تمنيمن حالة 

حتي  ىبجسد ىحاول  الدخول في النوم ولكن لم أستطع ، شعرت بأليان يجر    

 ىفللي هللذا الطقللس شللديد البللرودة ، هبطلل  مللن أعللل ىمالبسللمللن كللدت أن أخفللف 

 لللم، وسللرت بعللض خطللوات بللداخل الميللاه  البحللر ئشللاط ىالسللطف وتوجهلل  إللل

، جلسلل  بالميللاه الهادةللة ج خطللوط فضللية مللن جللراء األمللوابعللض  ىأشللاهد سللو

 . اا رويد  وشعرت بمن درجة الحرارة بدأت تزول عني رويد  

 ىفقلد شلعرت بلمننالدار  ىبمعل ىحجرت ىإل ودةعراغبا بالنهض  تاركا المياه     

يلممر ي تلاليلة الكريملة آلاوتلذكرت  ىعقللبملرت تخاالتي  ىكفرت عن بعض ذنوب

 ىاللذفيها حتي ال يطمع  صدرالر علي امخالضرب بتمن بة المسلمة أالمرفيها هللا 

هذا هو المرض الذي يقصده ديلن اإلسلالم فلليس الملرض عضلويا  ،بقلبه مرض 

آخلر  لكن كلان هنلاك عقلاب وفقط بل يكاد يصبف مرضا نفسيا يقطن القلب والعقل 

ذةلب حيلث كلدت أن أتحلول إللي  ى، فلقلد أقبلل اللذةب الحقيقلي لينلال منل ىينتظرن

وشلاهدت  هوشلاهدت فمله المفتلوه علن آخلر ىالقريلب منل ، سلمع  صلوته ىدمآ

 ىتمزي  جسدك اللذ ىسوف أقوم عل ىبمنن ىبكل سوء وتخبرن ىتهددن ىأنيابه الت

 ىننللأمنللذ قليللل ، لللم أسللتطع التصللرف وكللل مللا فعلتلله فللي الحللرام متللع كللاد أن يت

 ىكنل  فلي خلوف بلمن يقفلز اللذةب إلل، عدت للخللف بلداخل الميلاه ألبتعلد عنله ًُ 
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 .كن  أعلم أنه جوعان وال مجال للمناورة فهو راغب بطعام ىالمياه لكننداخل 

وأنلا بلداخل الملاء  ئالشلاط ىعل اقف  وا الذةبفعدة دقاة  هذا الحال  ىظلل  عل    

فلقللد أقبللل   ىوالبللرودة أصللبح  ال تطللاق وشللعرت بعللد قليللل بمللن يهللاجم سللاق

 هتنشللب أسللنانها فيللوبللدأت  ىالحللرارة المنبعثللة مللن سللاق ىاألسللماك الصللأيرة عللل

لحسلن الحلظ أن اللذةب ، ن اللذةب احضلبم ىبنفس ىألق ىكا الماء فصرخ  مأادر  

 ىبلمنن اعتقلد  متجاهله ا ىأغلادر الملاء فل ىوشلاهدن ىقفز هاربا حينما سمع صلرخت

 هةللزمالمللن ن ين آخللرذةبلليشللاهدت ، وأنللا أتبعلله  ىسللوف أهاجملله وفللر مللن أمللام

مملا دفلع " ةممل مالم"ستأيث برفع صوت كان  ت ىيحاوالن فتف حظيرة الماعز الت

قام  بمطاردة اللذةاب  ىالكالب الت  جإضاءة األنوار بالداخل وخر ىباألسرة إل

واللدماء تسليل ملن الجسلد والمالبلس حال مبتلل هذا ال ىعلاألسرة وأنا  ىوشاهدتن

حاولل  مهاجملة اللذةاب  ىمتعمدة بمننالغير  ىوعلموا بشجاعت ىّ فهرعوا إل ىساق

سللتبدال المالبللس وتعقلليم الجللروه او ىبللهتمللام الزيللادة ا ىمللا دفعهللم إلللم ىبمفللرد

دون  كعلدم تكلرار هلذا بمفلردب ىّ التنبيله عللملا قمل  بله و ىعلل ىلل شلكرتقديم الو

 .الذةاب كال تفتك ب ىحتمساعدة 

بطلل فلي نظلر األسلرة مملا  ىجبلان إللشلخ  ن مل  وتبدلالحال  نقلباهكذا      

 ىنلعفتأترغبله ،  ىشعورها بلمن هلذا هلو الشلاب التللي و" رقيـة " ُقرب زاد من ُ 

مللن البللرد أكثللر ممللا  ىمللن العمللل ذاك اليللوم فقللد تللمثرت بمللا أصللابن الخالللة زهللرة

 ىت بسللرعة قبللل أن تصلليبنرفللر ىحيللث إننلل ىمللن مهاجمللة األسللماك للل ىأصللابن

 .ىإصابات شديدة مثل ما حدث العام الماضب

الطعللام وجلسلل  تللثنس  ىاملللة لللح" رقيللـة " ُ ىّ أقبللل  علللعصللر هللذا اليللوم     

 ،متنلان الالشلكر وافي طياتله يحمل  ىة ذات مأزطيب نظرات ىّ وتنظر إل ىوحدت
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تبلدل الحلال  ؟نتلوافقيهلل لو تقدم  لطلب يلدك ملن واللدك : قترب  منها متساةالا

وجههلا بضلوء يقلارب ضلوء الشلمس  ئوساد الصم  وبدأت أنلوار السلعادة تضل

وهبط  درجات السللم بسلرعة كالفهلد  ىأمام نهض  وفرت هاربة من، الساطع 

بعالملة ملع السلالمة أو  ىّ إلل توأشار ىنظرأمام ن م ىقبل أن تختف ىّ نظرت إل، 

 .القبول دون حديث ىكلها عالمات تدل علوبعالمة التمييد 

ملن  أو نلوع ىمنطقل ئشلوهلل هلو " رقيلـة " ُ ىأفكر فيما عرضته علجلس       

بتللك األسلرة منلذ  ىجانبلا وأخلذت أعيلد كلل عالقتلندفاع الشباب ، ترك  الطعام ا

لكلن السلبب ، الوحيلد اآلن ولليس هلذا هلو السلبب  ىحت ىحياتفيه أنقذت ول يوم أ

فلي فلخ الحلب والرغبلة وكلان هنلاك أملر آخلر حيلث لمسل   ىهو وقوع ىالرةيس

كنلل  أشللاهد الللبعض  ىحسللن تربيللة الفتيللات سللواء سلللوكا أو بالصللالة والتلل ُىمللد

 .بالوضوء من مياه البحر المالحة منهن وهن يقمن

أكثلر  يرغبهلا ىصفات يطلبها الشاب في الفتلاة التلمواهل هناك قيم و: تساءل     

بهلا  ىيمت ىحرمن منه كن يقرأن في كل الكتب التًُ  ىةالل؟ حتي التعليم وامن هذا

كلان هلذا ، العللوم أو التلاريخ أو األدب ملواد كل زيارة سواء فلي في عيد  شقي ال

منذ أول لقاء وهو حب المعرفة والقراءة بل والكتابة أيضا بل شاهدت  ىل واضحا

قحللف أشللجار النخيللل ، لقللد كانلل   ىتخطللط بعللود فحللم عللل ىالفتللاة نفيسللة وهلل

تجيلد الأنلاء بصلوت " رقيـة " ُا راةعة أما عاةشة فقد كان  تجيد الرسم وهخطوط

 ةموهبليتملتعن بالة العاةللأن جميلع أفلراد  ىتبين للمقارب لصوت السيدة فيروز ، 

  .والثقافة
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 المفــاجأة الثانية

 

كلل  ىللعالتفكيلر    أتقللب ملنكنلتللك الليللة حيلث ُ نلوم ملريف  ىحصل عللم أ    

ظهلر " رقيلـة" ُهلل ملا أخبلرت بله  : ىنفسلملع حدث تأ ألحيانبعض ا ىوفجانب 

 ىلتلنلدفاع أهلوج وراء العاطفلة المتمججلة واااليوم هلو قلرار صلاةب أملا أنله هذا 

 ىتللغبرلهللا ب ىخبللار؟ كنلل  أحللاول تبريللر إىتحللدثن ىمنلل تربلل قإحللين  ىنفضللحت

 قلرارهلذا ال ىأعتقد أنها سوف تخبلر أمهلا وال أسلتطيع الرجلوع فلأنا وبالتقدم لها 

هلى السلبب  ىلكلن ظلروف عملل،  ىجتملاعا ىثقافلة أو مسلتو ىليس ألنها أقل من

مللاعز والجمللال الأللنم وال ىوهللل سللمظل أعلليش بجللوارهم أزرع وأحصللد وأرعلل

مصللر وأنضللم  ىإللل ةعللودالن ملل ىلللأنلله ال بللد ة الجللبن؟ أعتقللد عوأسللاعد فللي صللنا

 ىلجيشها حتي تزول تلك الأمة وأنلا أعتقلد بمنله علن قريلب سلوف يحلدث هلذا ففل

األشهر القليلة الماضية علم  من الراديو القديم التي تمتلكه األسرة بمن قواتنا في 

 . قوات العدو ىذة إلتوجيه ضربات نافبتقوم  فرعكل األ

النشاط ملن الراحلة التلي حصلل  عليهلا  ىنهض  صبيحة ذلك اليوم وقد غمرن   

 ىهلم يخطلط مسلتقبل حيلاتمرتبلاط ا ىمقبل عللبمنني ُ  ىشعور ىأمس باإلضافة إل

أن أرتلبط بهلم ، كنل  أشلعر براحلة بلال  ىنهاية العمر إذا وافق  األسرة علل ىحت

  .رقيـةتجاه ُ ىوعقل ىبفكربعد ما حدث  ىتنمن حالة تمنيب الضمير التي الزم

 ىوقلد غلادر فرشلته التلبالمساء لشراء نبات الكرنب  ىأت ىالذشاهدت الرجل     
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ربة اللدار ،  هأعدت ىتيحملها معه في أسفاره وجلس بجوار جمله يتناول طعامه ال

تحميلل  ىبتحيلة فلاترة ثلم أشلار بلمن أقلوم علل ىفمشلار للالصباه تحية ألقي  عليه 

حديثله حيلث كلان باديلا عليله عللدم  ىينهللًُ  ىحتلجملله ، للم أنتظلر  ىالخضلار علل

 .األلفة وقسمات وجه تدل علي أنه حاد التصرفات

 ىحللوال ىعلللي وجللود ىبكللل همللة ونشللاط وقللد مضلل ىعملللأداء  ىأقبللل  عللل    

نوم ألحصلل عللي راحلة ال ىفسابحا مازل   ىتقدت خاللها األسرة بمننعاالساعة 

 ىوشلاهدتن ىطعلام اإلفطلار للم تجلدن ىالفتيات حاملة لل ىإحدولكن حين صعدت 

رقيلة " ُفمسرع  تخبر األسرة مملا دفلع بكلل ملن  ىعملبالدار وأنا أقوم  ىمن أعل

للنهلوض  ىمملا دفلع األعرابل ىعمللمن هي  تناولكنني كن   ىللحاق ب" وعاةشة 

ملا  ىوسملن ىوهمت ىشاكرا نشاط ىّ من جلسته حيث كان يدخن سيجارة وأقبل عل

يللتعلم بمصللر ، أعللاد  ىوالللذ ىسللمك فمسللرع  عاةشللة لتخبللره ، هللذا عيللد شللقيقا

تحدث الرجل معها قليال ثم ناولهلا ثملن فالرجل شكره وثناءه وأقبل  الخالة زهرة 

بتعد عن أنظارنا ، هنلا طلبل  ا ىالمحصول ونهض الجمل وسار الرجل خلفه حت

 فلليس أمامنلا عملل بالخلارج زهرة أن نتجه لداخل الدار لنحصل علي طعامنلامنا 

 .لنا اهتعدأسب  وأن  ىتالنار ال ولنعتكف ونتسامر ونجلس حول شاليه

للم نظلرة زهرة  ىّ هنا نظرت إل، المنزل  ىن وأسرعتا بالدخول إلاقفزت الفتات    

كانل  نظلرة ، ملا  يبا  شل هنلاكأن  ىتلدل علل نظلرةملن قبلل ولكنهلا عليهلا لحظها أ

جعلل  شلفتيها اللرقيقتين تبتعلدان  الشفاه ىبسمة عل دة لما صاحبها منرضا وسعا

 . البيضاء أسنانها تفظهر قليال عن بعضهما

سيوضللع عليهللا الطعللام وقللد  ىالفرشللة التلل ىدات يجلللس علللاالسللع اشللاهدت أبلل    

سللاقيه يالعلب بمصللابع يلده خصللالت شللعرها  ىبنتلله الصلأيرة زينللب عللا  جلسل
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تحيللة وأشللار بيللده أرضللا بللمن أقبللل ال ىّ ألقللي عللل ىالرقيلل  النللاعم ، حللين شللاهدن

، خبار بعض األنتحدث عن  ا لهوراجه ، تبع  نصيحته وجلس  موأجلس بجوار

الخاللة الطعلام حيلث كانل   إحضلارملن  يننتهلاا كان  الفتيات الثالث قلد ذهأثناء 

أجسلادنا  ىالنار التي سوف تدخل اللدفء إلل هشاليتحمل  ةداةزهرة خارج الدار ع

 .األيام السابقة التي نحلتها برودة

الطعللام وتدفعلله فللي األفللواه  ىلتحصللل علللاألطبللاق  ىإلللتمتللد  ىبللدأت األيللد   

الخالللة ذكللرت تنللاول الطعللام ب ءبللدالقبللل   ،الضللاحكة الباسللمة الشللاكرة نعمللة هللا 

علي نعمته عليها وعلي أطفالها  متنان هللالواشكر تعبر عن الكلمات زهرة بعض 

بنهللا عيللد مللن القللاهرة ، لللم ينقطللع اتمللل بعللودة ودة الللزوج راجيللة أن تكوعلللي علل

لضحكات الطيبلة لشهية المعه تح  تف ىالحديث والضحك خاصة من الفتيات والت

مللع حللول ماةللدة الطعللام تسللعادة غللامرة بللمن نج ىكنلل  فللمللن األفللواه الجميلللة ، ُ

فهلا اطبلية بل صينية كبيلرة صلف  عللي حو ىالبسيطة البداةية فليس بماةدة أو حت

 .طعمةق من مختلف األطبااأل

 ىملن علل طبلاق وبقايلا الطعلامنتهينا من تناول الطعام وقام  الفتيات برفع األا    

األرض لتفسف مجاال للجلو  المريف ألفراد األسرة ، أمام باب الدار من الخارج 

يد والدها للتخل  من بقايا الطعام ثم تبعته ولحقل   ىقام  نفيسة بصب الماء عل

فكلان " رقيلـة " ُ  حتي وصلل  نا البعض بعض ىلنا صب الماء علبنا زينب وتباد

يديها لتأتسل ، كان  الفتاة غاية في الخجلل  ىألقوم بصب الماء عل ىقد أت ىدور

صلمم   ىنفسلها ولكننل ىعللالملاء أن تصلب و ىمحاولة أخذ إبري  الماء ملن يلد

رع  أسلل ىلتللأن أقللوم بمللا قللام بلله أخوتهللا ، كللان المكللان خاليللا مللن عاةلتهللا ا ىعللل

نللتمس اللدفء " رقيـة " ُبقي  مع ، ا المتقدة نار  الشاليه من  ءدفالداخل تلتمس لل
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 .دماةنا ىمن حرارة الحب النابض ف

عليهلا خلالل ذللك  ىنظلركنل  أركلز حيلث نته  الفتاة من غسل يدها وفمهلا ا    

علم أن قلدصلاةبة ف ى، كانل  نظرتل إليها دفعلا   ىدفعتن ىألتفح  مواطن الجمال الت

قرأت عنها أو شاهدت  ى، كل مواصفات الجمال الت أخاذ ىعليها بجمال طبيعهللا 

 نأقلل ملنه" ة ُرقيلـ" أجنبيلات للم تكلن مصلريات أو الممثالت سواء  ىعلها بعض

عشللرين عامللا أو بعللد هللذا عمرهللا  حللين تنضللج ويصللبفخاصللة  نبللل تزيللد عللنه

 ىتعطل ىة الكامللة والتلوثلتتضلف معلالم األن ىأقلل تقلدير حتل ىعل ةبعامين أو ثالث

 . واءحهللا لبنات وهبها  ىالت ىالجمال اإللهمن منحة للفتاة 

بينمللا تبادللل  الفتيللات الجلللو   ىوأقبللل  األم حاملللة إنللاء الشللا اجميعلل ناجلسلل     

من هلذا األب رغلم أنهلم تركلوا  اتشعر بمن لها نصيبفتاة كل  بجوار األب العاةد ،

كنل  سلعيدا فرحلا بتللك ، ُ  هفي الجللو  بجلوارة الكاملحرية ال ىلشقيقتهم الصأر

 . العاةلة المترابطة الحامدة هلل رغم ما تجابهه من أحداث

ملا القلاه  ىاألب قصة القبض عليه بمعرفة القوات اإلسراةيلية وملدلنا  ىرو      

قلل ن، ظلل يت ىالتجلار هخللف نشلاط ىمن عنف وأسبلة متعددة حول نشلاطه الخفل

بضلاعته ملن  ئشل ىأج عنله وللم يحصلل عللي افرتم اإل ىآخر حت ىمن معتقل إل

صادر المحتل البضاعة واألملوال التلي كانل   الجمل بينما ىسو اكان يحمله التي

البلال غيلر منفعلل   وهو هلاد ةرواياله أسرت ىفي حوزته ، كان الرجل يق  عل

ألوسلط قريبلا ملن مفلارق الحسلنة اكن  فلي المحلور : ثم قال  ىّ أو متوتر، نظر إل

واختبلمت  ىواإلسلراةيل ىوهناك شلاهدت المعلارك الرهيبلة بلين الجيشلين المصلر

ة قاسليكانل  تلدور بله المعلارك ال ىاللذ ىا علن اللوادخلف الصلخور بعيلد   ىبجمل

 ى، فلل ىحيللث حسللم القتللال الطيللران اإلسللراةيل؛ تقللل عللن عشللر سللاعات  لمللدة ال
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 نلل  مللنوتمكالمصللريين  ىوشللاهدت الشللهداء والجرحلل ىالمسللاء غللادرت مخببلل

وقلد غلادر ،  ىصلباه اليلوم التلال ىورويل  عطلش اآلخلرين حتل همإسعاف بعضل

صادر لهم من القيادة النسحاب الاالمكان متجهين جهة الأرب لتنفيذ أمر  ىالجرح

 .بالقاهرة

مللن حديثلله بللمن  ىتبللين لللمللا شللاهده كمللا  ىدات يقلل  ويحكللاسلتمر أبللو السللعا     

للللدارهم وأعتقلللد أن كلللل تللللك  ىوسلللبب حضلللور ىووظيفتللل ىالرجلللل يعللللم مهنتللل

األعللداء ،  ىسللر لللداألمللن  عودتللهزوجتلله زهللرة مسللاء يللوم للله المعلومللات بثتهللا 

أضللاءت المكللان  ىمازلنللا نجلللس حللول الشللاليه الراةعللة بنيرانهللا المشللتعلة والتلل

المتتاليلة أحلد المشلروبات السلاخنة  أضلح ونشرت الدفء فلي ربلوع اللدار كملا 

 .عناصر البهجة والفرحة للجميع

وظلللل   ىواحللدة تلللو األخللر الفتيللاتا تهللوتبعمللن مكللان جلوسللنا تسلللل  األم      

 ىفلأحاديلث وديلة جميللة ثلم تطلرق الرجلل  ىدات نتحلدث فلاالسلع ىمع أبلجالسا 

، كانل   ىوعاةلت ىبلد من مصر ثم عمل ىوتساءل من أ ىعن شخص ىمع هحديث

كلان ، بين أفراد العاةلة نتشر ا قد" رقيـة " ُأن ما أفصح  به لـ  ىتدل عل ةسبلألا

تلدل عللي ذللك ولهلذا طلبل   ىاألب فهل ىهلا لليوجه ىاألسبلة التل هذا واضحا من

عتللدل فللي جلسللته وطلللب مللن اهللم ، هنللا مأمللر  ىمنلله أن نتحللدث حللديثا محللددا فلل

 .تهاشقيقاصأيرته زينب أن تلح  ب

طقللة طقصللوت  ىسللوهنللاك صللوت كللن عللم الصللم  والسللكون المكللان ولللم ي     

ضلواء الأملواج ملن ا كانل  مثلل ىالتلألسلنة اللهلب و هبالشلاليالمحترقة األخشاب 

 :، تحدث  قاةالالالمعة 

كلم تقاعلد ملع العيللة وبنل ىسلعيد إنلمسلرور و اأنل هدات ، النهلارداأبو السع ىـ عم
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كلده عيلله  ىوبنضحك وبناكل من طب  واحد وبنشرب من كباية ميه واحلده ، يعنل

 "رقيـة " ُطلب إيد بنتك واحده وعشان كده أنا بمتقدم وبا

ويعللد الللرد المناسللب عليهللا  ىصللم  الرجللل لللبعض الوقلل  كمنلله يسللتوعب كلمللات

  :حيث قال

دم لبنته وتكون العيلله مبسلوطه جيتزلمه مليف ه في أب أن ىأتسر  حكايةالهادي ـ 

 ىوالللل ىمنلله وانللا عرفلل  حكايتللك مللن األول وأنللك أحللد ضللباط الجلليش المصللر

يهلا لكلن علكنل  ًُ  ىلي هلدومك وحالتلك الصلحية الللع واضف هذاحارب  وكان 

  رجعلل ومصللر ولللل عللودته وحتفضللل هنللا وإال كيللف حتجللوز عللايز أفهللم منللك 

 ك؟خاطربيدور في باهلل عليك بكل ما  ىوضع البن  إيه ، عرفنحيكون 

ملش ه أقلدر أقلدم تكلون قلراءة فاتحلة و هطلبي  ىـ لو حصل نصيب ووافق  عل

يلة الحاليللة ، ه أرجللع مصلر وأنضللم للجلليش بتاعنللا المال ىخلاتم الخطوبللة لظروفلل

 ،العلريش  وأولما نحارب ونخل  األرض من المحتل نجوز ونعليش فلي مصلر 

 .ه يكون فين ىالمهم هو عمللكن المهم والمكان مش هوه 

، لكللن مللش واجعللين فيلله حنللا ا ىللللاومترتللب علللي الظللرف زيللن وهللا ـلل كالمللك 

حصلل فلي  الل فتلرة طويللة أوُ حلتالعارف لو الظلروف مجلتش مناسلبة وفضلل ا

 ؟ىكيف ه تسوحصل لفلسطين مش عارف ما ُ ىز سينا

 ىز ىه يبقل فلي سلينا الوضلعأن بكلده لكلن  ـسسلاـ أنا قل  عللي الواقلع وأنل  ح

ملش علارف قلدرة عليلك نل  يظهلر أوأبلدا  حصل يمش ه  هالوضع في فلسطين د

 دك وجيشك؟بل

كلل حلال أنلا ه أسلمل البنل   ىعللكلمب بخلاف ملن الحكايلة ديلة و ىلكنل ىـ أل إزا

 وأمها وارد عليك 
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 السالم عليكم .. شوية  ىده كويس وأنا يدوب أروه أريف جسمـ 

 .بسطف الدار ىحجرت ىإل اتوجهمنهض  بعدها 

بنتله ادات اأبلو السلع ىحيلث أرسلل للما يرام  ىمور علسارت األ ىاليوم التال     

  مللع وجلسللوتسلللق  السلللم  ىبللالخبر السللعيد ، غللادرت حجرتلل ىيخبرنلللعاةشللة 

 ىفلالمالبس كملا هل ىغيلر طبيعل ئشل ىللم يحلدث أوالفاتحة  األسرة وتم  قراءة

زدادت توهجللا االسللعادة التللي تلللك  ىوالطعللام والشللراب كمللا هللو ولكللن مللا جللد هلل

 .خاصة بعد عودة األب واليوم أضيف إليها المزيد من الوقود

بجللوار المنللزل فللي أوقللات  "رقيللـة " ُصللبف مللن الممكللن الجلللو  بصللحبة أ      

ن قريلب ملالفراغ وإذا كان  الشمس دافبة فنخرج للتمتع بالطقس الجميلل ونسلمع 

 .مواج البحر التي ال تهدأأأصوات 

وأخبرتهلا " رقيلـة "ُعدة أيلام عللي هلذا الحلدث جلسل  ملتصلقا بلـ  ىبعدُ مض     

 ىالوجوم عل ة وظهررفتلا إلي القاهرة ، صمت  مأادرة المكان عاةد   ىعل ىبعزم

،  هلاء متساةلة كيف هذا ولماذا وملا سلوف يصلبف عليله حالىوجهها األبيض البر

غلنم وسلوف أتوجله  ىن هذا من ضلمن خطتنلا فمنلا ضلابط ولليس راعلمأخبرتها ب

الرتب العسكرية  ىف ترقية ىحصل علأراتب مرتفع و ىهناك أحصل عل،  ىلعمل

؟ أجبتهلا لمصلر ىنرافقأن تن م وبعد التحرير أعود ونتزوج ، تساءل  وما المانع

كللل مكللان وسللوف تصللبف  ىن هللذا صللعب للأايللة فللاألرض محتلللة واألعللداء فللمبلل

أنلا رجلل وهلذا هلو وغاية الخطورة وال أضمن سالمتك  ىرحلة التوجه للقاهرة ف

 .ولو نل  الشهادة فهذا قضاء هللا وقدره ىعمل

 تبدلمات الفزع ووظهرت عليها عال ىأن يصمد أمام حديث هالم يستطع تفكير    

دار ، تبعتهلا بعلد داخلل الل ىأسلرع  تعلدو إللثلم دموع ساخنة غزيرة  ىلضيقها إ
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قلد بدا عليه أنه  ىدات الذاالسع ىبأقليل وحين دخل  الدار شاهدتها تجلس بجوار 

 ىخبرتنللل" رجيلللة: "الرجلللل قلللاةال  ىرحلللب بلل، ملللن روعهلللا   هلللدسللتطاع أن يا

ل ملثلم أك، مع بعض الصراحة  ىعلا م علشان تعيشوسليتصرف  ذاوهبالحجيجة 

 : حديثه قاةال

، علايزك كلده  ىجنبل ىأملك عملل  إيله وضلح  بكلل حاجله علشلان تجبل ىشوفـ 

هللذا اللقللب  ىوقللد أسللعدها وأسللعدن" جويلله وتفهمللي مصلللحتك ومصلللحة جللوزك 

 ".هتحقيق ننتظركنا  ىالجميل الذ

ملن الكثيلر علمل   ىوحلديث ىخلالل جلوسلقررت مأادرة المكان بعلد أسلبوع و   

اإلبتعلاد علن مدينلة ب ىننصحكما دات االسع ىمن أبالدروب والوديان وآبار الماء 

العلودة ثانيلة  ىنيمكنأن أبتعد عنها متخمة بالقوات المعادية وبعد ًُ  العريش ألنها 

نه أيسر وبعيد عن عيون األعداء كما تتوفر قريبلا آحيث  ئالشاط ةاازحمبالسير و

 . منه بعض منابع المياه

عللد األرض نأن  قللررت بعللد أنأسللتعد للتوجلله للعمللل  أنللاصللباه اليللوم التللالي و    

نبللات الشللعير خاصللة أن هللذا موسللم األمطللار وتحتللاج الجمللال والمللاعز  لزراعللة

والطيللور لهللذا النبللات ، سللمع  صللوت موتللور سلليارة وبعللض أصللوات رجللال 

علض فشلاهدت سليارة جيلب عسلكرية إسلراةيلية بهلا ب ىحترا  من أعللانظرت ب

لتفتلليش المكللان وأنلله مللن المحتمللل أن ا وقللد أتللالجنللود بمسلللحتهم ، شللعرت بللمنهم 

 ىحضر منذ عشرة أيام وحمل محصول نبات الكرنب قد أبللئ عنل ىالذ ىعرابألا

يطلال ملن  ىالتعذيب الذ تح  ضأطبما شاهد عترف افالقبض عليه ألقوا  مأو أنه

ات بلأللة عربيللة واضللحة داالسللع ا، سللمع  قاةللدهم يخاطللب أبلل قللع عليلله عيللونهمت

األمر مما دفع الجنود   تلعثم الرجل في باد..  ؟لديكم اغريب ىومهل ت: ً   متساةال
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اللدار أرضلا  ىقفلزت ملن أعللوكنل  أسلرع ملنهم  حيلثر للتفتيش اقتحام الدا ىإل

 راقللب المكللانكنلل  مازللل  أختبللمت بعيللدا   بللين أغصللان جافللة واكللالهر النشلليط و

 .المحيط بالدار

دات بللمن االسللع ىالجنللود يأللادرون المكللان وقاةللدهم يعيللد تحللذيره ألبلل شللاهدت    

سلوف يعرضله ويعلرض أسلرته لمحاكملة  ىإيواء أحد من جنلود الجليش المصلر

 ىلبحلث عنلفي ابعدها بقليل شاهدت الفتيات يسرعن ؛ المكان  اعسكرية ، غادرو

أحلد  وكان  سعادتهم كبيرة خاصة حينملا صلعد ىّ حتي عثروا علكالب البمعاونة 

القلبض  ىللتفتيش فتوقع  األسرة بمنله سلوف يلقل ىألعل ىإلسراةيلاجنود الجيش 

 .وأتسبب لهم في مشاكل كبيرة ىّ عل

عملا سلب   ىموعلد رحيلل رحل مساء اليوم مبكراأسوف  ىأخبرت األسرة بمنن    

تفق  عليه ألن هثالء الجنلود سلوف يلمتون بعلد يلومين أو ثالثلة لشلكهم بوجلود او

عللن هللذا ولكللن والللدها وأمهللا أيللدا هللذا  ىإثنللاة " ةـرقيلل" ُحاوللل   ..غريللب هنللا 

، ملن بلين أصلابعنا أيدينا مثلل ملا تفلر الميلاه بين أصبف الوق  يفر من  ؛قتراه الا

أنلا عملل و ىبلمأحلد كلفهلا يللم و ىالتفرغ للحلديث معل" ة ـرقي" ُطلب  العاةلة من 

مقبل عليله لكلن ًُ  فيما أنا و بالتفكير أأصبح  مشأوال سواء بوداع الحبيبة أيضا 

 .ما باليد حيلة

رملال البحلر  ىعلل" ة ـرقيل" ُساعات قليلة جلس  بصحبة ب ىموعد رحيلقبل      

 ىوأنللا أشللتم راةحتهللا وألللتمس نعومللة بشللرتها بيللد ىكتفلل ىوقللد ألقلل  برأسللها عللل

 ىتضلعه علل ىهرب  من أسفل الشال الصوف التل ىشعرها التخصالت وأالعب 

ذا وأملام ميلاه البحلر مباشلرة وخلفنلا ضلياء القملر السلاطع بنلوره رأسها ، أثناء هل

مباشلرة ،  ىأملام ىالتل هدت خيلاال إلنسلان فلي مسلاحة الميلاهالمكان شا ىيطل عل
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 ىإلل ىهروبنا من عالمنا القاسل بسببكان شخصا يقف خلفنا مباشرة ولم نشعر به 

" ة ـرقيلل" ُتخلصلل  مللن ذراع  ، ا عللن قسللوة بنللي البشللرجميللل بعيللد   ىعللالم خيللال

 :بسرعة متساةال   ىبهدوء ونظرت خلف

هلذا الصلياه وتللك األسلبلة لكلن  ىعلل" ة ـرقيل" ُتنبهل  ؛ أنل  ملين وعلايز إيله ـ 

 :ً   قاةالل ءالأريب تساالشخ  

 كده ليه؟ ىمين وبتعمل هنا إيه وجاعد مع أخت ىللاأن  ـ 

ن مصللر بعللد كللان قادمللا ملل ىالللذ "دــللـعي"تحتضللن شللقيقها " ة ـرقيلل" ُقفللزت      

الشلاب وتحلدثنا ثالثتنلا وعللم  ىبين مصر وإسراةيل ، تعارفل  علل ىتبادل األسر

نحلن الليلل ، تحركنلا هلذا ف صلخطيبها وسوف أغلادر المكلان منت ىمن رقية بمنن

 ىألقل  بنفسلها عللو ابنها أسرع  إليهالدار ومجرد أن شاهدت زهرة  ىإل ةثالثال

شاهد والده فمسرع يقبل ثم مقبال يدها  ىننحاقبلها ودموعه تراف  قبالته وه فصدر

حقهللن مللن حللب األخ الوحيللد ، هكللذا كانلل   ىيللده وأقبللل  الفتيللات وحصلللن عللل

بن ، جلسنا جلسة طيبة الالمفاجمة الثانية خالل أسبوعين بعد عودة األب ثم عودة ا

مللن طعللام  ىا سللوف أحمللله معللملل مشللأولة بإعللداد" رقيللةًُ  "خللالل ذلللك كانلل  و

هنلا  ىكيلف حضلر إلل" عيلد"ملن البالسلتيك ، كملا قل  علينلا  وخبز وعبلوة ملاء

ثم أكمل باقي المسلافة ثنين كيلومتر امسافة  ىبواسطة سيارة ألحد البدو تركته عل

األسلرة  ىطلب  منلكما إليه  ىرغم عدم حاجت ىتناول  طعام، سيرا علي األقدام 

 .أن أخبرهم بكل جديد قدر اإلمكان

لفتلرة  ىعقلل ىسيطر علل ىوالذ ىقلب ىن القريب إلهكذا سوف أترك هذا المكا    

رعايللة الملودة والعالج والبل ىجللانب ىنللا  طيبلين وقفلوا إللإ ىعلل ىطويللة بعثلور

بتعلدنا علن اللدار ارقية مسافة السير و ىكتمل  بقصة حب جميلة طيبة ، رافقتناو
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؛ الحلب  ىنظلرات حزينلة ملثثرة ولكنهلا دافعلة إلل ىّ ونظرت إلل ىبذراع  ثتشبو

القاهرة  ىبالعودة إل ىقرار عنكدت لحظتها أن أتراجع وها عدة قبالت سأر قبل 

 ىووظيفتل ىعمللب ىيلقلأن لهلا  ىحبلالعشل  وكلاد  ىستبد باو ىفلقد قلب حبها كيان

 .الشعب أشاهد الحدث وال أشارك فيهأفراد بف فردا عاديا من بعيدا وأصُ 

و أال تشلعر بلالزمن  ىبلمسلكة ل  متاتنبه  لمرور الوق  بسرعة ورقية ماز     

 ىعللأو  ئسلي ئشل ىمقبلل عللكن  مثل إنسان يشعر أنله ُ بالطقس شديد البرودة ، ُ 

نتظار صلعب وأشلد ألملا اللهذا فهو يشعر أن ا؛ متحان صعب اعملية جراحية أو 

همسللات رقيللة وفللي تللرك  ، كنلل  راغبللا  ينتظللر وقوعلله  ىذمللن الحللدث نفسلله اللل

بتعلاد بسلرعة ولقلاء العواصلف الالحبيبة ووراةحة تلك الزهرة الصأيرة ا هاأنفاس

للم أتخلل   ىبتعلدت عنهلا ولكننلابكل صعوبة تخلص  من ذراعيهلا و ،واألنواء 

بلل هرولل  وجريل   ىنحيبهلا ، أسلرع  الخطلسلماع دموعهلا و مشاهدةبعد من 

و مشاهدة ظلها ورغم هذا مازال نحيبها يطلن ألم أستطع مشاهدتها إبتعدت و ىحت

 ىعللل اوالحمللد هلل مازاللل  قللادر   ىلتفكيللر بللالعودة ثانيللة ولكننللا ىإللل ىيللدفعن ىذنمبلل

   .بإذن هللامرة ثانية سوف أعود إليه  ىمواصلة السير تاركا هذا الحب الذ
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 طريق مجهـوللة العودة بــرح

 

شعر أدات مازل  االسع ىبها أسرة عم أبتقيم  ىبتعدت عن المنطقة التابعد أن     

آذان  ى، كن  أسلير وأتحلرك وأنلا كلل ىوأحاسيس ىمشاعر ىعل" رقيـة " ُبتمثير 

سلرابا بالليلل فالمنطقلة خاويلة لليس  ىصاغية وعيون يقظة وأصبف الطري  أملام

لتمسل  ا،  ىمنل ةقريبلالألصلوات أملواج البحلر  ىسلماع ىبها بشر وال حيلاة سلو

 ىأنهلا منطقلة تحلو تعتقلدالراحة عنلد أقلرب منطقلة تكثلر بهلا أشلجار النخيلل وأ

ملللن سللليارات ومهملللات للجللليش وت الحلللرب ملللن معلللدات صلللدةة فلللالخبعلللض م

 ئا عللن عواصللف الليللل الجامحللة وال شللا بعيللد  ، تخيللرت مكانللا مسللتتر   ىالمصللر

صلوات األملواج ومشلاهدة السلماء والنجلوم أل ىسلماع ىسلو ىيسري علن نفسلًُ 

 ىوهل" البلرد"ال سلقوط حتملاهذا دليل بمن البرد شلديد و، المعة الضياء بوسطها 

مثلل الحلروق رغلم أنهلا  بالجللد لتهاباحالة مناخية تجعل من يسير فوقه يصاب ب

البارد فتصبف علي هيبة ستارة ملن اللثلج نظلرا  ىستارة من الثلج تسقط بفعل الند

 .نخفاض درجة حرارة سطف األرضال

 ىجسلد أوي  بلداخل المهملات الباليلة وبعلد قليلل شلعرت باللدفء يتسللل إللي     

ه فكنلل  أشللعر بللمن فال أسللتطيع وصلل ئشلل ىنخفضلل  درجللة حرارتلله إلللا ىالللذ

الثألرات بلين  ى، أويل  إلل ىكقطع من الحديد البلارد بلل تصللب  مفاصلل ىأطراف

وغبل   ىجفلون ىتالل المهمات والقمامة وبعلد أن شلعرت باللدفء تسللل النلوم إلل
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بنللاء سلليناء ، أ ةأصللوات تتحللدث العربيللة بلهجلل ىولللم أنتبلله إال عللل ىعللن الللوع

م ان الطعلوأشخاب يتنلاول ةبين ثأرات القمامة فشاهدت خمسمن رق  النظر تسا

يقومللون بتسللخين الطعللام عليهللا ، كللان حللديثهم " ركيللة مشللتعلة"وقللد أعللد أحللدهم 

حصلوا عليها خالل  ىالتمأانم المكاسب والمعلومات عن اللون دابوهم يت اواضح

عليله نظيللر ذللك مللن  اوملا حصلللو الشلهور الماضللية ملن تجللارة مخلفلات الحللرب

 .الشركات اإلسراةيلية ىحدإلتجار حديد الخردة 

 :ً   الربف متساةال ىينصب عل ىالذ ىقاطع أحدهم الحديث الورد

جوم بيها بنساعد العدو ، ليه مش بنفكر إننا نبعد علنهم وللو نب ىاألفعال الل ىهادـ 

اه ، وهللا ده حلرام وضلد فلات وعملنل ىكنا أكثر حبلا لبللدنا مصلر ملا فعلنلا كلل اللل

  .الدين

حللدث  مشللاحنات لفظيللة وكالميللة بللين الشللباب مللا بللين مثيللد ومللا بللين معللارض 

 :ً   رتفع صوت أحدهم متساةالاو ةقليل هلما فعلو ينت المعارضاصوأ  وكان

كيف بيتصلرف معانلا رجلال  ىإيه العالمة؟ شوف يا أخ ىـ إحنا من مصر ، جول

وملش مصلريين ،  ىننا من بلد تلانأوهللا بمشعر  البوليس لما نحاول نروه مصر ،

ننلا أحد يجول كده أن تفتيش في الجنطلرة شلرج وهلات يلا سلثالت والكلل معتجلد 

وسليبك ملن كلالم الراديلو  ىهربين مخدرات ، باهلل عليك يا شيخ دور حلدي  تلانم

 .فيدكت ىمصارللي خوتنا بالوطنية والعروبة ، الوطنية أنه يكون في جيبك ا

 ىخيانلله وبكللره الحكومللة المصللرية تعللرف بللالل ىشلليخ مللا تجللول هللذا ، د ـلل ال يللا

العصلابات  عحصلل ملبنعمله وحتودينا في ستين ألف داهية ، أن  مش علم  إيه ُ

،  ةالماضللي ةسلنكللان فيله مرتبلات الجلليش أيلام الحللرب ال ىنهبل  الجطللر إللل ىاللل

 ىللللا شللوف عملللوا إيلله وجاملل  المخللابرات الحربيللة وجلل  لهللم وسللط الجبايللل
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م بالنلار ومحلدش علرف يجلف جلدامهم ال يهلود وال تليهكله همعايشين فيها وطخلت

 .الشيوخ بتوع الجبايل ، بالش اللعب بالنار

ـ روه لحالك وبالش تعمل علينا بطل ، مش عاجبك أهو أنل  لميل  فللو  كتيلر 

 .وكفايه عليك كده

 .السالم عليكم.. يروه لحاله  ىطيب إحنا مش متفجين وكل حـ 

ثالثلللة ملللع  ،قسلللمين نقسلللموا اوهكلللذا غلللادر الشلللباب المكلللان وقلللد تفرقلللوا ف     

ثنان ظال جالسين بمفردهما ينعيلان ملا قاملا بله ضلد بللدهم لصلالف ااإلسراةيليين و

 .العدو

مكلاني هلذا؟ للم أجلد الشلجاعة  ىهر لهم أو أظل قابعلا فلظهل أ.. فكرت قليال      

بقيلة  هملنلار دون تفلاهم وكلان لحلديثا ىّ هتهم فهم مسللحون وقلد يطلقلون عللجلموا

 :حيث تحدث أحدهم

 دوريات المرور بتاعة اليهود  ىنعمل غارة عل حسينيك يا أـ إيه ر

 جات دياودية عايزه واحد فاهم الحيا عمر  ىجات داـ إحنا ملناش خبرة بالح

 ـ حنجيبه منين؟

 سيبها هلل .. علمك  ىـ علم

بف جبلل ملا الشلمس تظهلر وتضليع منلا الصل ىجلوم ياراجلل نصلل.. ـ ونعمة باهلل 

  .الصالة

 ىعلل ىحل.. هللا أكبلر هللا أكبلر " الة الصل ىحلدهم يلدعو إللأنهض اللرجالن وقلام 

هللا .. هللا أكبلر .. قلد قامل  الصلالة قلد قامل  الصلالة .. الصالة  ىعل ىالصالة ح

 ".ال إله إال هللا.. أكبر 

كنل  أحملهلا  ىالتلسلتيك عبلوة البالمسلرعا وفتحل  نهضل  ُ ىننلأ ىلم أشعر سلو
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أقلرب كانل   ىالتل تلهبرود ىال أفقلده باإلضلافة إلل ىوتوضمت بقليل من الملاء حتل

شعرت بلمن الشلاب .. وهما يثديان الصالة  انضمم  إليهما.. قطع ثلج ساةلة  ىإل

لتفلل  اأتممنللا الصللالة و.. ضللطرب ولكنلله لللم يتللرك الصللالة اأقللف بجللواره  ىألللذ

فصلدرت منله كلملة هللا أكبلر  ىم للخلف لزميله فشاهدنإإلماقام بدور  ىالذالشاب 

تلعثم كل واحد وهلو يلرد .. حرما .. ن يثنالمصافحا ا ىرددتها خلفه ومددت يد.. 

 .حديثي معهم ىعل

رغبل  ..  ةنظلرات خاةفلة مضلطرب ىّ ن إللاينظلر ىثنان فلي ملواجهتالجلس ا     

 :ً   تحدث  إليهما قاةال.. قلوبهما  ىطمبنان إلالبمن أدخل ا

تنين ربنلا ه يكلرمكم لشلعوركم الـ أنا سمع  كل كالمكم مع بعض والحقيقة أنتم ا

أسمع من الشباب السيناوي أنه عايز يعمل حاجه ضلد  ىأنا مبسوط أن.. نحو البلد 

 .ىالجيش اإلسراةيل

 :أحدهم ىقاطعن

 ده كالم يا شيخ.. ده  ىسيبك من الحدي  الفاض.. ال .. ـ ال  

غلطل   ىنلأيظهلر ..  ىمش خايف من العدو وخايف منل ى؟ يعنىنتم خايفين منأـ 

 :تحدث الشاب اآلخر.. حبوا بلدكم تلما حسي  إنكم وطنيين وب

 !!لنا يمكن تكون من العدوجتفاجبنا بيك واة جيجـ الح

أنلا .. كلل حلال  ىعلل.. ما هو ظاهر لنا كلنا ..  ىـ يا راجل هو العدو عايز يستخب

جليش وقضلي  الملدة ال ىرفتش أرجع وأنضم لبلاقومع ىواحد من الجيش المصر

ولمللا .. اإلسللالم أمرنللا بيهللا  ىوإللللأحسللن معاملللة  ىعللاملون ينديللة عنللد نللا  طيبلل

 .عرف  بنوايكم الحسنة قل  أنضم لكم

 تعرف تجهز بارود ومفرجعات ضد المالعين دوول؟ ىـ يعن
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.. عال شللافتيللل .. مفجللرات  ىيعنلل.. حاجللات المطلوبللة تللوفرت الـلل ايللوه بللس لللو 

  .صوابع جلجناي 

 بتجول عليها؟ ىإيه الصوابع الل ىـ يعن

 تسمع عن الدينامي  .. ـ صوابع دينامي  

 .مال وشفتها وشف  كل الحاجات إللي بتجول عليهاأـ أيوه 

 ـ فين؟

صلنادي  علدة منهلا أخرجلا وأسلفل بعلض المهملات التالفلة تجهلا اثنان والنهض ا 

..... رقلم  ىلحربيلة المصلرية المصلنع الحربلسلم المصلانع ااخشبية قرأت عليهلا 

مجموعللة مللن  ىعللل ىكللان يحتللوشللملتني الدهشللة حيللث و افللتف أحللدهم صللندوق

هلذا ثلم توجلله  ىوللليس بالكهربلاء وأسلعدنالفتيلل المشلتعل تعملل ب ىالمفجلرات التل

لعلبللة كبيللرة مللن الصللاج وفتحهللا حيللث كللان الصللدأ قللد غلفهللا مللن الخللارج وبعللد 

شللتعال ، الدت بكللرة كبيللرة مللن حبللال البللارود سللريع امجهللود قللام بفتحهللا فشللاه

 أين الدينامي ؟: تساءل  .. هذا  ىأسعدن

تبللادل اإلثنللان النظللرات وكللل يللذكر اآلخللر أيللن شللاهدا الللدينامي  ووصلللنا إلللي    

.. أيلن شلاهدا اللدينامي  حيلث كلان هلذا منلذ فتلرة طويللة  ننهملا ال يتلذكراأنتيجة 

 :سمل  أحدهم

 ل ضد اليهود؟ـ إيه خطتكم للعم

 .الصديقان المعلومات وكيفية الهجوم علي الدوريات اإلسراةيلية ـ تبادل

أخبرتهما بمنني أفكر  ىن أنني غير مهتم بهذا ولكننلم أتحدث وشعر الشابا  وسك

 :ً   تحدث أحدهم قاةال.. بيد األعداء  ىكيف نقوم بعدة عمليات ال نقع فيها أسر

 ستولوا عليها؟االيهود  ىللا ىالجيش المصرـ إيه رأيك يا دفعه ندمر أسلحة 
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بلل  منهمللا طل، نفسلله همللة فللي الوقلل  مو ىشخصلل ىكانلل  الفكللرة جديللدة عللل      

ورغم أن معلوماتهم للم  ىأمام بادال طره المعلوماتبعض المعلومات فت ىإعطاة

ألسللحة الجليش ً   اشوينشعرت من خالل حديثهما بمن هناك ت ىتكن واضحة لكنن

للم والضربات الجوية للعدو تمثير نسحاب تح  التنفيذ أمر اتم ن ترك  حيًُ  ىالت

 :حيث قال أحدهم  العودة بهاالمصرية  القوات ستطعت

 ىجنابلل بتاعتهلا مجمعله وملش عليهلا أالمدافع ودبابات و ىـ كل مسا حة ه نالج

ألنه من كام شهر جم الفداةيين المصريين بتوع الصلاعقه ودملروا  ؟ليه.. حراسه 

بعللدوا سلللحة وكللان عليهللا حراسللة ويهللود كتيللر مللاتوا فيهللا علشللان كللده َبعللض األ

 .تعودعلي المكان وَ  طلة طلطياره هليكوبتر ت ىجيالحراسه وكل كام ساعة ت

 ـ يعني فيه مكان هنا قريب فيه أسلحة؟

نزلل  فيهلا اللدبابات المصلرية وجة السبخة طعشرين كيلو فيه من ىحوال.. يوه أـ 

وفعال اليهود لحد .. ا إال بالعافية هشان اليهود ميعرفوش يخدوة علكبيروالمدافع ال

 مش عارفين يطلعوها من السبخة ىدلوجت

 نتحرك؟ ىإمت.. هدف ممتاز وسهل  هـ د

 السواد زين عشان ما حد يالحظنا .. ـ بالليل 

 وال الضالين آمين... الفاتحة  ارجن.. ـ نقرا الفاتحة 

لهملا الرغبلة فلي " عملـرحسلين و"وهما من البدو  نيثناب ىّ هكذا أرسل هللا إل      

وهملا بخبلرتهم  ىكرجل عسكر ىبخبرت.. نتقام من العدو وسوف أعمل معهما الا

 ال ىعن مكان المهمات حت ً   نا بعيداختبما.. ة وتضاريس سيناء الواسعة في أودي

بعللد أن حملنلللا  ،ويشلللاهدنا بعللض المهمللات  ىيقبللل أحللد راغلللب بالحصللول علللل

 كمد منهل يوجد مع أح :ل اءستن وبكرة الفتيل ونحن ساةرفجرات وَ صندوق المت
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.. هلل ألننلي مللدخن وعلن سلبب هلذا  ل أحلدهمءثنلان هلذا وتسلاالا ىنفل" كبريل "

.. مدخن ولكن منذ الحرب لم أدخن سيجارة بسلبب نلدرة وجودهلا  ىأخبرتهما بمنن

 :ً   توقف أحدهم متساةال

 ـ تنفع الوالعة؟

قمل  نلاولني الوالعلة و.. الكبريل   ىز ىبته أيلوه ملاهجأ.. ـ كدت أن أصرخ به 

 ىبنللزين وقللد فللرغ منهللا حيللث أخبرنلل ىلللإتحتللاج نهللا إفلللم تعمللل حيللث ختبارهللا اب

عليهلا وقل   ىبمنه عثر عليها قريبلا ملن جثلث بعلض الشلهداء وقلد مضل" حسين"

أحللدهم بللمن  ىأجللابن.. الوالعللة  ءالمطلللوب اآلن كبريلل  أو بنللزين لملللطويللل ، 

 .البنزين ىكثيرة وسوف نعثر بداخلها عل ىالسبخة لواربمنطقة 

تحدث عنها  ىالليل وقبل بزوغ الفجر شاهدت المنطقة التل واطسيرا تحركنا      

المصرية ن بها حوالي عشر دبابات والعديد من قطع مدفعية الميدان اك.. ن االشاب

الذين ملاتوا  ينتوجد مقبرة جماعية للشهداء المصريمنها بالقرب بمعيرة مختلفة و

حترا  اقريبا من هذا المكان حيث قام بعض البدو بمواراتهم التراب ، توجهل  بل

أن لليس بهلا بنلزين ألنهلا تعملل بالسلوالر ،  ىلتبين  لحظةومن أول  ىاللوار ىإل

 بنزين؟  ىلقد أصبف الوضع سيبا وكيف نعثر عل

نفجلار النابلل شلديدة اق ىحد اللواري بعض القنابل اليدوية الدفاعية وهلمكان ب     

سلليارة جيللب دوريللة إسللراةيلية تسللتقل بللمن  ىأحللدهم يخبرنلل ىّ أسللرع إللل.. وهالكللة 

ن االصلديق ىختفلاء ومعلالرع باأسُ  ىجعلن ىعلم السبب الذ، ال أتجاهنا ا ىفقادمة 

من القنابل اليدوية وسملتهما هل تستطيعان  اداعدأحمل ع وكن  أبين أطالل المداف

سلتخدام الكيفيلة ا ىأن أدربهملا علل ىا منلووطلبل ىنفجابة بلال؟ كان  اإلستخدامهاا

 .ليس بالوق  المناسبوأخبرتهما بمن هذا 
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بينهلا  ئالدبابات والمدافع التي نختبأمام منطقة تشوين الدورية وقف  سيارة ت      

المالبلس  ىرابلع يرتلد ىيان وضابط هم كل أفرادهلا باإلضلافة إللجندمنها ، هبط 

ه علمل  منلو ةعبريباللأة البينهم يدور تجاهنا ، كان الحديث افي  ساروا ،المدنية 

والسلفن الأارقلة ،  ىأن الرجل المرافل  للدوريلة يعملل مقلاوال لرفلع حطلام المبلان

أكثللر لمعاينللة عللدد القطللع خاصللة أنلله أخبللر منلله قتربللوا اشللاهد الرجللل المكللان و

السبخة وأنله سلوف ثبات األسلحة بمنطقة  ىالضابط المراف  بمن الشتاء ساعد عل

 ىرتياحله لرفلع ونقلل األسللحة إللا ىأبلد كملاالصليف فصل يقوم بعمله حين قدوم 

 .ىيافا اإلسراةيل ءمينا

 ىلمألادرة المكلان ودفعنلالدوريلة رجلال سلتعد المعاينلة وا ملنالمقلاول  ىنتها     

 ىبمن أقذفهم بالقنبلة اليدوية ولم أكن أنتظر توجيها منله ولكننل ىلمشيرا " حسين"

نحلن الثالثلة ثثر علينلا تلوقلد هذا المكلان القريلب من قذف القنبلة أأن  ىخشكن  أ

 امسللرعنبطللاه أرضللا فاللهمللا بات ، أشللر بعللض الشللظايا المتطللايرة ايبنصللتوقللد 

نفجلرت بعلد إ ىالتل أفلراد الدوريلة ىنزع  تيلة األمان وألقي  القنبلة عل ، بالتنفيذ

سللقوط القنبلللة بجللوارهم فمسللرعوا شللاهدوا ةيليين ااإلسللر  أنبضللع ثللوان خاصللة 

 ئالشللسللتأاثة ولكللن اللهرب ولكللن القنبلللة إنفجللرت وسللمع  بعللض صلليحات ابللا

كلان  ةنفجلار القنبللاتمثير ه أن ا للم يكن في الحسبان ولم أعمل حساب ىذالو ئالسي

نفجلار فللم التشلبه األرض الطينيلة قلوة ا ىالتلمتصل  األرض اللينلة احيث  اطفيف

القنابل اليدوية مما دفلع بعلض بقذفهم واصل   ىبالتالو دشخ  واح ىيصب سو

صللطياد تللك المجموعللة بالقنابلل اليدويللة اهكللذا تلم .. الجنلود إلطلالق النللار علينلا 

 ذفالوالعة بالبنزين ملن السليارة الجيلب ولهلذا للم أقل ءمل من هذالأرض اكان و

 ىنهللا علللال تنفجللر وال نحصللل م ىالسلليارة حتلل واغللادرأن بعللد إال القنبلللة عللليهم 
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 . البنزين المطلوب

ت رصاصللاال ىفقللد أصللابته إحللد" حسللين"إنلله ، سللقط أحللد الشللباب شللهيدا        

خللارج المنطقللة  ىحملنللا الشللهيد إللل.. حينمللا هللم برفللع رأسلله لمشللاهدة المعركللة 

فمسلرع للتنفيلذ بنلزين السليارة تنلك الوالعة ملن  ءمل "عمـر"وبسرعة طلب  من 

 ىكللان يعمللل صللبحيللث ، العمللل مللرات عللدة  هللذا ىأنلله تللدرب عللل ىوهللو يخبرنلل

ع زين الواصلل للموتلور ودفلنلحب خرطلوم البحيلث قلام بسلفلي صلأره  ىميكانيك

كن  خاللها قلد نزعل  طبلات أقل من ثانية ُ ى  فبمل ىبمقدمته بداخل الوالعة الت

" م بلهادطصلجسلم بمجلرد اال ىبمتنفجر  ىوالت ةالطرقيدانات المدافع مفجرات  "

وقطعلل  بللديال عللن الطبللة شللتعال اليعمللل بفتيللل ا ىصللأير الللذالوضللع  المفجللر 

عملل أربلع مجموعلات من هي  تنا.. من حبل المفجرات ووضعته بالمفجر  اجزء  

بتجميلع وقمنلا  ابهلا مفجلر  وضلع  كلل دانلة وب ، تفجير بحيث تصيب كل المنطقلة

 انفجلار شلديد متلمثر  احتلي يحلدث  بهلا المفجلر ىالدانلة التل عدد ملن اللدانات حلول

  .نفجرتا ىنفجارية بالدانة التالبالموجة ا

قطعنللا عللن مخللزن األسلللحة المصللرية المللراد نسللفه و اسللحب  البكللرة بعيللد         

لمس  ،   ىالوالعة وناولها ل "عمـر"وأشعل من الجانب اآلخر الطري  األسفل  

سللرعة مقصللى ب ىشللتعل بسللرعة ممللا دفعنللا للجللرا ىبهللا أول طللرف الفتيللل الللذ

ما حلدث وللم  ىلم أعد أدر.. باقي المتفجرات وبكرة فتيل المفجرات  حاملين معنا

فللي  اسللابح ىا رهيبللا وشللعرت بللمن جسللدنفجللار  افقللد سللمع   ئشلل ىأأعللد أشللاهد 

 ىصلطداماالهواء وأنا ممسك بصندوق المتفجرات والحمد هلل بمنله للم ينفجلر بعلد 

 .باألرض

.. نفجارات تجلددت ثانيلة الب ولكن ايسحابة دخان كثيفة بمسفلها له ىأفق  عل    
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تجللاه المعللاكس الا ىأسللرعنا للهللرب فلل.. أن نسللرع بللالهرب  "ـرـللعم"طلبلل  مللن 

حيللث سيصللل اليهللود بعللد قليللل حينمللا ؛ بللداخل منطقللة السللبخة  ىفجللارات أالنل

نفجللارات طاللل  السلليارة اليشللاهدون السلليارة الجيللب وبجوارهللا الجثللث ولكللن ا

كللان برفقتنللا  ىالللذ" حسللين"ة الشللهيد والجثللث التللي تفحملل  تمامللا بمللا فيهللا جثلل

 . للجهاد وضرب األعداء صاحبناو

سللمه ولكننللي االبطللل والللذي أخبرنللي ب ىت بللداخل األحللراش مللع صللديقمختبللا    

فتكلر سليدنا ا ىلملا تنسل" عملر"نسيته في غمرة األحداث حيث أعاد قولله بمقوللك 

مثل الفلاروق عملر عمر مع الفارق بين النملة واألسد ، شكرته وأخبرته بمنه أسد 

، أرضلية السلبخة  ىبمن اليهود سوف يشاهدون آثار أقدامنا علل" عمر"، أخبرني 

أننللا حللظ حسللن الملن ُولكللن هلذا ومللا العمللل  ىلسللماع رتبللاك الالتللوتر وا ىصلابنأ

نفجار حفلرة عميقلة جعلل  السمعنا وشعرنا بمياه تتحرك أسفل أقدامنا فقد أحدث ا

الهلدوء  ىكل أثر ألقدامنا وما علينا سو  طقة فمزالتلك المن ىتدف  إلتالبحر  هايم

 .نتظارالوا

نتظلار وقررنلا التحلرك ولكلن طلاةرة هليكلوبتر أقبلل  وشلاهدت بقايلا الطال ا     

نفجللارات وبعللض آثللار حريلل  مازاللل  مشللتعلة ، بعللد عشللر دقللاة  أقبللل  قللوة الا

ة المحيطللة المنطقللالمكللان وراقبللوا بنظللارة الميللدان  تعسللكرية إسللراةيلية وتفقللد

كان  المراقبة تلتم لمنلاط  ،  ىأعلمن  الطاةرة في ذلك بموقع اإلنفجار تساعدهم 

نهلم توقعلوا أن ملن قلام ألخمسماةة متلر  ىومسافات بعيدة ونحن قريبا منهم بحوال

حيلث تمكلد لهلم بلمن ؛ بهذا العمل أسرع بالفرار ومأادرة المكان منلذ فتلرة طويللة 

لعلهم يصلون للمتسبب ن ساعتين لهذا ظل  المراقبة نفجار وقع منذ أكثر مالهذا ا

أن السلللبب نفجلللارات والوصللللوا لسلللبب اأخيللرا تالللذي قلللام ونفلللذ تللللك العمليلللة ، 
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حلدوث  ىإل ىوسط المتفجرات مما أد الرةيسي والمثكد هو توغل رجال الدورية

 .المكانبنفجار ا

للة تمبمالبسلنا كانل   وطلوال هلذا اليلومالمكان قبل الألروب  ت القواتغادر      

ألللم بنللا الجللوع والعطللش داخللل أرض السللبخة كمللا  ىنللدفاع ميللاه البحللر إلللامللن 

بعللد أن شللملتنا ا المكللان نللغادرفللي الليللل ، قاةمللا الخللوف مللن المجهللول  زالامللو

بللل لللم نعللد شللراب الطعللام وحتياجاتنللا ملن الا ىغطلل  عللل ىوالتللالبهجللة والفرحلة 

ممللا دفللع لمللا تللم بحمللد هللا مللن قبللل  كنللا نشللعر بهللا ىالتلل واألوجللاع المآلانشللعر بلل

اليلوم  ىكلل مكلان وهكلذا مضل ىللإ ىمرافقتل ىعللمهنبلا مصلمما    ىلعنلاق" بعمر"

وعلللي  ىّ دات وقملل  بسللداد جللزء مللن ديللن علللاالسللع ىبعللد فللراق عاةلللة أبلل ىالثللان

 . أسرتي لمصر الحبيبة

نيلة مشلابهة للألرض الطيالمنطقلة السلبخة  ىتأوب أقلدامنا فلوليال كنا نسير      

األرض اليابسللة  ىلللإوصلللنا  ىحتلل اكبيللر   الكنهللا ملحيللة ، أخللذ اإلرهللاق منللا جهللد  

 ىسلملته ملاذا بعلد هلذا؟ ضلحك ملن حلديث.. قاةال الحملد هلل " عمر"نط  .. الجافة 

صللاغها ليرفللع بهللا  ىضللحك  مللن كلماتلله التلل..  ةهنيلل ةونوملل ةحلللو ةعشللو :قللاةال

 ،لما حدث منتصف هلذا النهلار ة للأاي ةمرتفع ىمعنويات المعنوية رغم أن ىروح

 ىنظر إل..  ةن أقدامي تيبس  من البرودة والمياه المالحمواصلنا السير وشعرت ب

 :قاةال" عمـر"

ضلي   ىسلرنا بلداخل واد.. وعدتله للك  ىخليك ورايا لحد ما تشوف الوعد الل    

كانلل  تأللل  ، وفللي أحللد األجنللاب حللرك صللخرة كبيللرة ال أعللرف كيللف حركهللا 

غلل  الكهلف  ىالمسلاعدة فل ىمنلخيلار آخلر ، طللب  ىتبعته ولليس لل مدخل كهف

الفتحللة بللبعض الصللخور  ىسللتكمال غللل  بللاقالنصللف الفتحللة وبتحريلك الصللخرة 
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 ىتجه إلاوالمكان أخرج الوالعة فمضاءت .. الظالم يعم المكان .. بداخل الكهف  

 فانو  من فوانيس الجيش وأضلاءه ثلم شلاهدت بعلض البطلاطين فنزعل  الحلذاء

كلان حيلث دات االسلع ىعليله ملن منلزل أبل حصلل  ىاللذو ىمن قدمالقديم  ىالبال

وأحضلر  "رـعمل"لتفف  بالبطاطين وأسرع ا..  ىيرتديه أحد الشهداء العام الماض

منيللوم ووقللام بفتحهللا ووضللعها فللي إنللاء أل ىمعلبللات الجلليش المصللر ا مللنبعضلل

دم فلي الجليش الوقود الجاف يسلتخ" ً   اجافً   ايخ  الجيش أيضا وأحضر وقود

لتسخين الطعام في المواقع وهو عبارة عن قرب أبيض في حجم قرب الطعمية 

المتوسللط ومشللابه للقشللاط المسللتخدم فللي الطاولللة وإشللعال بسلليط بمحللد أطرافلله 

زرق راةللع دون دخللان ويمكللن أن يسللتمر القللرب منلله لهللب أيشللتعل ويخللرج ف

 ."الواحد ألكثر من خمس دقاة  كافية لتسخين طعام الجندي

 ىفلفخللدت  ىنفسل ىالراحلة إلل" رـعمل"م به اما قكل أدخل الضوء والدفء و     

 ىاإلسلباجت ةالطعام المكون ملن المكرونل ىيقدم له وهو صوت ىتنبه  علو ىنوم

تناولل  هللذا  ىننللأكنلل  فلي دهشللة رغلم الفاصلوليا البيضللاء بلاللحم ، ُبالصلصلة و

مكلان وتللك الحاللة هذا ال ىف حينما كنا نقوم بتدريبات خارج المعسكر لكن امالطع

ملن قطعلة تقلديم أعقبهلا وتناولنلا الطعلام .. بكل المقلاييس  ىلمفاجبا كان الوضع ف

للوه علن عبلارة " يلةفول"سم اويطل  عليها الحلوي من المستخدمة بالجيش أيضا 

 حبيبللاتبداخللله وعسللل الن ولكنهللا مكونللة ملل مشللابه أللللواه حلللوي مولللد النبلليّ 

بالسللوفان ، أخلرج زمزميلة بهلا ملاء أخبرنلي أنهلا منلذ  ةمألفالجافة والالسوداني 

كانلل  بللاردة وطعمهللا مستسللاغ ، تناوللل  منهللا بعللض الجرعللات و.. أسللبوعين 

                  .في نوم عمي  خلدتحمدت هللا و
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 از وادي العريـــشـجتيا

 

ا ننكللل شللبوبلله ت تللوفر الللذىحصلللنا علللي راحللة فللي هللذا الكهللف الراةللع         

حيلث الصلحراء الشاسلعة ؛ حتياج إليها اعد في ولم نستثناء دورة المياه ااإلدارية ب

، كللان صللبح  دورة الميللاه المفتوحللة أمامنللا أ، المتراميللة األطللراف مللن حولنللا 

محفوظلة كملا تلوفر عنصلر اإلضلاءة وبعلض  اتعلبلمنله كوالطعام متوافرا رغم 

م ونصلحو ونمكلل ونتضلاحك ن ونحلن ننلان كلامالاالمياه الصلالحة للشلرب ، يومل

قاللب  ىفلكلها تصب  ىوالت كبر منا عمراسمعناها من األ ىبالحكايات الت يونتسل

 . اكنا نحيا ونعيش فيه ىالعزيمة والجهاد الذالشجاعة و

وأن يظل بها وينضلم ، مصر  ىلإالعودة  نحيل ىستعداده لمرافقتاعمـر  ىأبد     

فكرتله تللك  ىللعهذا القبيل ، شجعته  من ئ مشابههش ىلقوات مقاومة شعبية أو أ

ه يعيشلون ملع واللده ووالدتله أن زوجته وطفليل ىوما حال أسرتك؟ أخبرن متساةال

طالملا أن هللا معهلم عليهم  ئش ىه الصأار وهو مطمبن عليهم وال يخشي أةوأشقا

 .وأنا متمكد أن هللا معهم طالما أنا هنا في ميدان الجهاد: بتسم ثم ضحك قاةالا، 

الجيلوش ،  ىتستخدم ف ىمعه سملته هل شاهد نظارة ميدان من الت ىأثناء حديث    

ثلم لشألنا؟ أجبتله باإليجلاب ، صلم  قلليال   ةه تكون مهم ... امستوضح   ىّ نظر إل

خر عليك خمس ساعات وأروه أجيب لك واحده شفتها ملع شلهيد وإحنلا تماه قال 

 يناإلثنل نال نقلع نحل ىتظار حتنالا ىدفنه ، طلب  أن أرافقه ولكنه طلب منقوم ببن
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بمنلله سللوف يأللل  فتحللة الكهللف مللن  ىيللد األعللداء ثللم ضللحك مودعللا وأخبرنلل ىفلل

 ىيمنعنلحتلى غلقه من الخارج أ هبمن ىأخبرنمن خارج الكهف و ىحدثن ،الخارج 

فتحتللين بجسللم  يفلل هللان الصللخرة المتحركللة ثبتإحيللث  تللهإال بمعاون مأللادرةالمللن 

 .الجبل الموجود به الكهف

سللوف  قللاةال ا  ضللاحكسللتمر اولكنلله بللمال يألقهللا  ىنللداة ا متجللاهالمبتعللد  قفللز      

ال تنللدفع وتقللاوم األعللداء بمفللردك ، هكللذا غللادر  ىحتلل ىأحبسللك هنللا لحللين عللودت

راحة ، بعد ساعتين أو الطعام والحصل علي أله ب اجالس ىالكهف وتركن" عمـر"

، العبريلة اللألة يث بخلارج الكهلف ، كلان الحلدبأكثر سمع  حركة أعقبها حديث 

البلال فللم يعلد   بمن جنلود األعلداء علملوا بموقلع الكهلف ، جلسل  هلاد ىهذا يعن

 .المتفجرات ىساله أقاوم به سو ىستسالم ولن أقاوم فليس معالبد من اًُ  ىأمام

من " مأل "سمع  أحدهم يخبر اآلخرين بمن الكهف خال وأوضف لهم بمنه        

، معناهلا رغلم أنهلا تلدور باللألة العبريلة ًِ  ثيرة لم أعالخارج ، تبادلوا أحاديث ك

الثالللث وكنلل   ىمللن المسللتو ىعبللراللأللة فللي الدورة  ىننللي حصللل  علللإحيللث 

رتبللة  ىإللل ىالثللاني بعللد ترقيتلل ىمللن المسللتو ىللحصللول علللي دورة أرقلل ا  مرشللح

ولكلن الحلرب نسلف  كلل  1661 ىبدايلة شلهر يوليلو ملن العلام الماضل ىالنقيب ف

 .قبلمستلل ىخطط

إنقطعل  األصلوات وأصلبح  المنطقلة خلارج  ساعة تقريبلانصف  ىمضبعد ُ     

حيلث ؛ فتلرة طويللة " عملـر"غيلاب  ىعلل ىالكهف هادةة ، شلعرت بمنله قلد مضل

عتقللدت بمنلله شللاهد جنللود واالللزمن عشللر سللاعات وللليس خمللس سللاعات  ىتعللد

 لمكلانبتعلدوا علن اي ىوظلل سلاكنا حتل، األعداء قريبلا ملن الكهلف فلآثر السلالمة 

قملل   ىشللعرت بالللذنب ألننلل، المكللان  واأللادرأن يالكهللف بعللد  ىوسللوف يعللود إللل
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 ىتعاونلله معللتحملهللا ل ىالتللمشللقة اله يللكفينظللارة ميللدان و نعلل بحللثبالتكليفلله ب

؛ هلذا الحلال أتقللب ملا بلين النلوم واليقظلة  ى، ظللل  علل ئش ىستعداده لعمل أاو

المساحة مساحة حجرة  ىف كان يقارب ىا بجانب باب الكهف الذبحيث كن  مختب

وأنا جالس حيث عم الظالم المكان وللم  ئشعرت بنوم مفاجمنزل ،  ىمتوسطة بم

 .أن يتركها قبل مأادرة الكهف ىنس" عمـر"الوالعة وأعتقد بمن  ىأعثر عل

ضلوء غملر الكهلف وشلظايا  ىوتنبهل  علل ا  نفجار شلديد  افجمة سمع  صوت      

وت إنسان يتملم ودماء وأشالء ، فزع  لهذا كل مكان وص ىر فاثتنتمن األحجار 

عمللوا  خونلةأنلا عملـر ، والد ال" عابلـد" ىوسمع  من يحلدثن ىونظرت من حول

 ىعمللر بللمدور عللل وهللا يللا" .. ابدـعلل"، أنلل  رحلل  فللين يللا  ا  خللداعي ا  شللرك ىللل

علبلة إسلطوانة  ىالوالعلة موجلودة فل: ً   الوالعة ، سمع  ضحكته الواهنلة قلاةال

حتللى عثللرت عليهللا تحسللس علبللة الفتيللل الصللاج االفللور  ىحركلل  علللالفتيللل ، ت

وحين شلاهدته الوالعة وأضمت الفانو  وتوجه  لمكان عمر ب وامسك وفتحتها 

 .ويحترق الكهف ىصرخ  وكاد الفانو  يسقط من يد

 أنا مش خايف ليه لكده تخاف إما" عابـد"مالك يا  ـ

بلداخل  ىجلار ونصلف جسلده األعللنفالمتهتك الجسد من ا" عمـر"لقد كان         

 ىاللذ ىخارج عبارة عن قطع متناثرة أملا نصلفه األعللبال ىالباقالنصف الكهف و

 ىمن عند الكوع وذراعه اليمنل ةمبتور ىسريلكهف فلم يكن مكتمال بل ذراعه البا

وجهله ، أنظلر  ىف ، رقبته تسيل منها الدماء بأزارة مثل بلاقتمن عند الك ةمبتور

حم بها اللبطن والصلدر ولكلن ملن أسلفل لقطعة من الأصبف  ىلذاه جسد وسط ىإل

نفجلار دملرت الملن شلدة او، قطع وتمزق خارج الكهلف تموضع حزام البنطلون 

 .الصخرة التي كان يأل  بها الكهف
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قتلراب منله الرقبته بمن أتسلم منه نظارة الميلدان ، خشلي  ا ىأشاهده يشير إل     

منله ، أخلذتها  ىدا أنلا دفعل  فيهلا حيلات ىأخل يلا: ً   هذا متسلاةال ىولكنه أصر عل

كنل  أحلاول ما عل  بها من دملاء ، ُاألحمر ماللون ب ى  يدأبطصابصعوبة وقد 

 ة ؛درجلل ىلللم أسللتطع فقللد كللان منظللره مثلمللا ألقصلل ىولكنلل ىدمللوعبكللاةى ومنللع 

 ىقتلراب أاحلين بخلارج الكهلف وحيث وضع اإلسلراةيليون فخلا وشلركا خلداعيا 

، لقللد وضللعوا  فللي الحللال هقتلللوتتنفجللر فيلله العبللوات  شللخ  مللن بللاب الكهللف

وهو سلك خفيف غير منظلور وحلين محاوللة " إعثار"المتفجرات ووضعوا سلك 

تفجيلر العبلوة وهلذا ملا  ىفتف باب الكهف يصطدم اإلنسان بهلذا السللك فيعملل علل

 .حدث

وجهله للم تفارقله رغلم ملا بله ملن آالم  ىالبسلمة علليتحدث و" عمـر"مازال       

  :قاةال تحدثوأنا مازل  صامتا إال من بكاء مكبوت ، 

 كويسله ، أنل  علارف أنلا شلايف إيله؟ ملش ه ىوهللا أنا أخرتل ..  شوف يا عابدـ 

نوا معانللا فللي العصللابة ، أنللا اكلل ىللللا" ربيللع وخليللل وإبللراهيم"، عللارف  جتصللد

 : لءتساولم أستطع السكوت !! شايفهم في الجنة

 .بالسكوت ىه ، يشير إلحراميشوية جنة إيه وهما ـ 

س  عايشه صوت شيين ، أنا شايفهم وهم ماشيين بعدين سمعوا اا مكانوإمباره  ـ

 جريلللوا ناحيلللةعلللايزين يأتصلللبوها ،  ةملللع عيالهلللا وبتصلللرخ ألن والد الصلللهاين

، هدومله  ىفلمخبيه كان  ىللا ىقتله بالسونكربيع  ،الس   هبتقاوم ىلال ىعسكرال

وأخلد سلاله  جفلايفيله اللنفس وبالنار ، خليل لسله طخوهم  ىزمايل العسكر ىجبا

بلل ملا يستشللهد جتنللين اتلل جونللار علليهم  طلخوبالسلونكي تللل جتا ىاللل ىالعسلكر

ن فلي الجنلة والبسلين للبس أبليض كملان يهللا يلرحمكم ، أهلم ماشلي.. يلاه التالتله ، 
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تلدمير أسللحة الجليش عنلد السلبخة ، أنلا ه  ىستشلهد فلا ىاللل" حسلين"بليهم  جلح

، أشاهده يتحدث وال أسمع منله شليبا ، .......... ولك جهم أهلل أنا شايف إيه أأحصل

 ىذنم، إعتقلدت بلمن الخللل بلال أسمعه وهلو ملازال يتحلدث باسلما   ىأشير إليه بمنن

كنلل  أسللمع أصللوات العواصللف بخللارج الكهللف ، أخيللرا سللمع  صللوته  ىلكننلل

 .إنا إليه راجعون، إنا هلل و ىحلوه إزا ىإيه رأيك شف  أخرت: متساةال  

قطعلل  األنفللا  وتوقللف تللدف  الللدماء وشللعرت بللمن نهايللة تخمللد الصللوت و      

جثته وال أستطيع التصرف أو العمل ، بكي  كما للم  ىالعالم اآلن ، ظلل  أنظر إل

 ىبالمركلب فل ىناال الشهادة أمام" ىسـلمان وفاروق الفيوم"َمن قبل رغم أن  أبكِ 

 ىحزنلله عللل نعلل ىالفللانو  يخبللو كمنلله يخبرنلل أشللاهد ضللوءنسللحاب ، البدايللة ا

تعرف  عليه منلذ خمسلة أيلام فقلط ، لقلد تبلدل حلال الخمسلة  ىالحبيب الذ ىصديق

شلهداء وتلذكرت حلديث رسلول  ىالمجرمين واللصوب من محتالين مجرمين إلل

..  (حسلين وعملر).. ملن ملات دون أرضله فهلو شلهيد "هللا عليه وسللم  ىهللا صل

وملن ..  (ربيلع وخليلل وإبلراهيم.. الثالثلة ).. و شلهيد ومن مات دون عرضله فهل

 .صدق رسول هللا صلي هللا عليه وسلم" مات دون ماله فهو شهيد

ارج البللرد شللديد القسللوة بالخلل.. جللدار الكهللف  ىلللع امسللتند   ىعللدت برأسللًُ       

داخل الكهف ورغلم هلذا فضلياء القملر  ىإل عدفنوبعض الرياه المحملة بالرمال ت

داخلل الكهلف ، تنبهل   ىإلل وءضلالنعكس االصحراء بالخلارج فل ىعلبئ نوره سي

ن بعد سلماع وعتقدت أن بعض اإلسراةيليين قادماصوت وحركة بالخارج ،  ىعل

ن اوللم أسلتطع التوضليف هلل هملا كلبل ينل  مالملف صلاحب الصلوتتبنفجار ، الا

ضلباع ن أو ذةبان؟ فيما بعد علم  أنها ضبعان من ضلباع سليناء القاتللة ، الاكبير

قترب  من بقايا جثلة ا ،باللون الرصاصي  ضيةعر ا  وطوخط ىتحمل اللون الذهب
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  سلاكنا وأصلبح  بلال مشلاعر فلال ظللل م هلذاغور وأوغل  حاسة الشم" عمـر"

ً  نفر شييخوف وال سعادة ، أشاهد أحد الضباع  شلتم راةحلة املا ملن أنفله كمنملا  با 

بسللرعة كمنمللا شللاهدا شلليبا  ، غللادر الضللبعان المكللان كللاو بلله ئسليبة أو شللعر بشلل

، كنل  أنظلر واضلحة راةحلة اللدماء بخلارج وداخلل الكهلف أن رغلم وخشيا منه 

ترك تلك الحياة القاسية فلقلد  ىكن  راغبا فًُ   حيث ىللضبعين وأنا مستسلم لقدر

ألكثلر ملن  ىظلل يحلدثن ىاللذو ىبتلك الطريقة وأملام عينل" عمـر"مقتل  ىّ علأثر 

 .هللا ىقبل أن يلق عشرين دقيقة

، " عمللـر"جثمللان الشللهيد  ايللاملل  بقلملبعللد أن ت الكهللف غللادرفللي الصللباه      

حيث كان  كمية المياه شحيحة وقد ضاع األمل بعد ؛ تيمم  من الرمال بالخارج 

  صالة الجنازة أديلمياه ، بعد أن تيمم  لآخر مصدر  ىوفاة عمر بالحصول عل

رتفلاع الكهلف ، غللادرت ار ملن الوضلع جالسلا نظلرا لقصل" عملـر"الشلهيد  ىعلل

جثملان  ىعلل الكهلف حفاظلا  بهلا بلاب الكهف وجمعل  كميلة ملن األحجلار أغلقل  

 ةداةلفذا الشهيد ، جلس  قريبا من الكهف أتفحل  نظلارة الميلدان ولكنهلا للم تكلن 

ا بجللوار بللاب الكهللف ، هللنفجللار أتلفتهللا ولللم تعللد تصلللف فملقيتالشللظايا ان إحيللث 

معرفلة من الصحبة و ئفقد ضاع كل ش ىير ُهدغ ىحمل  عبوة الماء وسرت عل

حسللن الحلللديث ف وُ يلللاأللرفقللة ومللن  ومعرفللة مصلللدر الطعللام والميلللاهالطريلل  

 ىقام بها هثالء الشباب العابلث لتنقللب حيلاتهم فلي خلالل أيلام إلل ىوالبطوالت الت

يظل : ، تذكرت حديث رسولنا الصادق األمين العكس تماما كمنما هللا راض عنهم

ربه يعمل عمال من أعمال  ىل عمال من أعمال أهل الجنة وقبل أن يلقالرجل يعم

يظل الرجل يعمل عملال ملن أعملال أهلل النلار وقبلل أن .. أهل النار فيدخل النار 

، صدق رسول هللا صلي  ربه يعمل عمال من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة ىيلق
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 .مبارك عليكم نهايتكم الطيبة.. هللا عليه وسلم 

حلين " عملـر"فقلد تلذكرت حلديث الشلهيد ؛ تجلاه الجنلوب ا ىظلل  سلاةرا فل      

بمننا سوف نتحرك بعد عدة أيام ونسلير جنوبلا لنبتعلد علن مدينلة العلريش  ىأخبرن

ن ثلم نعلود ونتجله شلماال يالعريش ونسير به لفترة يلوم ىواد ىومن هناك نتجه إل

لسلاحل وحينملا سلملته ا ىموقعنا علل ىساحل البحر بحيث نعود ثانية إل ىفنصل إل

 ىبلمن هلذا موسلم األمطلار ويصلبف واد ىلماذا نتمخر عدة أيام ولليس اآلن أخبرنل

بنللاء السللد مندفعللة مثللل فيضللان نهللر النيللل قبللل الجاريللة الميللاه بال ممللتألالعللريش 

و تحتلل أوحلدات عسلكرية إذا كانل  تتمركلز  ةأيلتلك الفيضلانات تكتسلف والعالى 

ة الشلتاء خاصلة رالعلريش خطلر خلالل فتل ىمن وادم بليعلالجميع فموقعا بها لهذا 

 ".طوبة"الجديد أو نهاية شهر  ىبداية العام الميالد ىف

كنلل  ، كنلل  أسللير بكللل جللد ونشللاط حيللث ُ" عمللـر"نهللج خطللة  ىسللرت عللل      

 ىننللأ تشللعرادة وهتجمعلل  فيلله البطولللة والشلل ىراغبللا بتللرك هللذا المكللان الللذ

 ىينال الشلهادة سلواء فلاروق الفيلوم بمن ىمن يرافقنكل  ىأصبح  نذير شثم عل

ن ملع حسلين وعملر وشلاهدتهم يتحلدث ىالثة اللذثن وعمر بل اليو حسأوَ سـلمان أ

كلللاد اليهلللود أن  ىالسللليدة التلللشلللرف علللن  ونفعاديلللأيضلللا وهلللم نلللالوا الشلللهادة و

كيلف ف ىمن الشيطان طالبا من هللا أن يبعده عن تعيذاسيأتصبوها ، صم  لفترة م

 .ولكنها وسوسة الشيطان ذير شثم؟تصبف الشهادة ن

نللا مللا زللل  أغللادرت كهللف الشللهيد عمللر و بعللد أنوة سللابقمسللاء الليلللة المنللذ    

 ىأقصلل العللريش ، كللان الطقللس سلليبا إلللي ىواد ىأواصللل السللير وقللد وصللل  إللل

تلللك و مللن البللرودة الشللديدة ، ظلللل  أقللاوم أة درجللة سللواء مللن العواصللف الرمليلل

 تالشل د أن عللهلا وب ىملن مقلاومت ىف كانل  أقلوولكلن العواصل العوامل الجوية
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فقلد قامل   ىظهلر ىإلل ىشعرت بلدماء تتسلاقط ملن رقبتلوهدأت الرياه العاصفة 

أصلبح   ىالوق  حت ىزدادت بمضاالرمال السريعة المندفعة بعمل ثقوب كثيرة 

 .جرحا غاةرا  

 ىملمو ىتوقف العواصف رغم البرودة التي ليس لها حل سو ىحمدت هللا عل     

وتمكلد للي بعلد الحجلم كبيلر الللون أسلمر  باأو دار أو كهف ، شاهدت عن بعلد شلي

توجهل  قريبلا  ،روسلية الصلنع   T 34 ن طرازمنه أنها دبابة مصرية م ىقترابا

 ىبأللزارة للليس لهللا مثيللل ، قفللزت أعللل لحظللات هطللل  األمطللارا بذهلل بعللدمنهللا و

بصلعوبة خلها وأغلقتله الدبابة ومن حسن الحظ أن البرج كان مفتوحلا فهبطل  بلدا

تجنبللا لميللاه األمطللار ، وذلللك حديللد الدبابللة  ىوصللل  إللل ىالتللنظللرا لحالللة الصللدأ 

األمطلار تلمثير ميلاه تجنلب سلتطع  اكملا قلل نسلبيا أالدبابلة كان  البلرودة بلداخل 

ملن شلدة ملن حلين آلخلر ، كنل  أشلعر بلمن الدبابلة تهتلز  البلرودةقلل  من شلدة و

تكن تهتلز بلل كانل  تتحلرك مليال ألحلد األجنلاب وأنلا ال األمطار والحقيقة إنها لم 

 .أشعر وال أعرف كيف التصرف

بعلد  امازل  أشعر بلمن الدبابلة تتحلرك وتميلل ألحلد األجنلاب وللم أتخلذ قلرار     

بعللض أحللد األجنللاب و ىنقلبلل  الدبابللة علللاتخللذت قرارهللا بللمن اولكللن الطبيعللة 

 ضفارغلة وبعلقنابلل عبلوات ملن  ىأم رأسل ىموجلود بلداخلها سلقط عللاألشياء ال

غملرت الدبابلة ملن اللداخل  ى  المياه حتعتدافصيانة ، وعدد المفاتيف من أدوات 

حاوللل  ، غرقللا فلللم يعللد هنللاك متللنفس للهللواء  ىحتفلل ىسللوف ألقلل ىوشللعرت أننلل

الميلاه بلدأ يقلل بلداخل  ىلحظات شلعرت أن مسلتو ىلم أستطع وف ىالخروج ولكن

ظللل   ،قيلد الحيلاة  ىبعض الهواء ألظلل علل ىألن أحصل عل ىالدبابة مما ساعن

تماما ، رغبل  توقف   ىشعرت بمن األمطار خف  حدتها حت ىحتهذا  ىحال ىعل
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الرمال ، أصبح  مثل الحيوان  ىولكن غطاء البرج كان مدفونا ف بمأادرة الدبابة

ملا  ىالتصلرف؟ جلسل  ال أعل ىوقع بالمصيدة ، ماذا أفعل وكيف ل ىأو الفمر الذ

وأخيرا تنبه  بمن هذا النوع من الدبابات له فتحة هروب من بطن الدبابة  أقوم به

 اباب فتحة الهلروب حاولل  فتحهل ىعثرت علو، أبحث عن بطن الدبابة باألسفل 

 .بها مفعوله ىحيث كان الصدأ قد أت ىيد ىعل  ستعصاف

مملا أنلا فيله  ىينقلذن ئشل ىأ ىدون العثلور علل؟ وجلس  أفكر كيف التصرف     

بهلذا القبلر المصلنوع ملن الحديلد ، بعلد قليلل  ىتنتهل سلوف ىالت ىحيات أفقد سوف

عتقلدت أن اإلسللراةيليين او ىنفسل ىنفجلارات شلديدة خشلي  عللاسلمع  أصلوات 

حيث سمع  هطول األمطار وقد كان هذا صوت الرعلد  ىن ولكن تبدل ظنوقادم

الدبابة  نفجارات ، ظل  األمطار تتساقط بشدة وشعرت أيضا بمنالوليس صوت ا

بللاب فتحللة  رحللر وضللع ىتتحللرك ، ظلللل  بهللا وشللعرت أن الدبابللة إسللتقرت عللل

التللى مسللرعا ولكللن األمللواج العاتيللة ًُ  فتحلل  البللرج وغللادرت الدبابللة  ، البللرج

ملاذا تفعلل فلي ؛ يزن أكثر من خمسين طنا  ىستطاع  أن تحرك ثقل جسم حديدا

 .ثقل ال يزيد عن ستين كيلو جراما

بعللض  ىوأنللا ال أسللتطيع المقاومللة وفلل ىوالميللاه تحملنلل ىسللهكللذا شللاهدت نف     

حيللث ؛ كانل  الميللاه ثقيلللة مللن التللنفس ،  ىمملا يمنعنلل ىالميللاه أنفلل ىالحلاالت تأطلل

حيث كان " الدقي  أو البودرة"تشبه  ىتحمل العديد من أطنان الرمال الناعمة والت

،  ىألرق هلو نهلايتتلك الملرة بلمن ال ىفأيقن  لون المياه مثل لون مادة الطحينة ، 

لهلا ، شلاهدت  ىندفاع المياه كان  أشد قوة من مقاومتاحاول  السباحة ولكن شدة 

قتربلل  مللن هللذا ا،  ىنللدفاعاتجللاه ا ىسللفل الميللاه فللأشلليبا أسللمر اللللون يظهللر مللن 

تشلابك   ىالتهي مجموعة من مدافع الميدان الضخمة  االشيء بقوة دفع المياه فإذ
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، للم أحلاول الوصلول إليهلا حيلث  اه وأصبح  ثابتلةل إندفاع الميبعضها بفض مع

رتفعلل  ا  بهللا وثا إرتطملل  بتلللك الملدافع وتشللبتجاههلا ، أخيللر  افللي  اكنل  منللدفع

وتجنبلل  شللر  نهللا ولللم تجرفنلليع بعيللداالميللاه المندفعللة وأصللبح   ىأعلللتسلللقا 

 .فيضانها العارم

قطلة نلور ملن ن ةيلأوللم تظهلر مازال  الأيلوم تللوه بالسلماء في المساء حيث      

تلدريجيا رتفلاع الميلاه اتوقف هطول األمطلار وبلدأ يقلل هذا النهار ، ضياء شمس 

المللدافع  ىصللأيرة ، هبطلل  مللن أعللل اوأصللبح  بركلل تنحسللرا ىحتلل ىمللن حللول

بلمثر الصحية والنفسية  ىحالت ىقد أثر عل ىحيث كان الهواء البارد مع بلل مالبس

 ىبمنن ىّ الليل الدامس وخيل إل ظالم ىشبه محموم ، سرت أتخبط ف ىجعلن ىعكس

 ىأفقل  منهلا عللي وجلود؛ كبير الحجم أعقبه حاللة ملن اإلغملاء  ئأشاهد ظال لش

 ىإللملا قادما من مكلان  ىأسرته ، كان الرجل البدويعيش مع  ىلرجل بدو خيمةب

 وحينملا شلاهد حاللة ىّ كان قريبلا ملن مكلان عثلوره علل ىوالذ هموقع إعاشة أسرت

وهرب  بكل ملا تحملله بملا فيهلا ، مكانها غادرت  ىأسرته الت ىإل ىاإلغماء حملن

المطلر سقوط ين توقع  بالمنطقة حالقريبة الصخور الكبيرة ختبمت بين االخيمة و

كنلل  حيللث ُ ىوتطبيبلل ىرعللايت ىخيامهللا ، قاملل  األسللرة عللل تنشللروعللادت ثللم 

نله ال ضليافتهم ولك ىفلفيله ظللل   ىمن نزلة برد حادة ، ال أعلم الوق  الذ ىأعان

 .يقل عن خمسة أيام

 ىبمنن هفمخبرت ىلهم وتساءل الرجل عن وجهت ىته  الضيافة وقدم  شكران     

مدينلة  ىجله إللوألنله مت ىبمنه سلوف يسلاعدن ىبنجاحل فماالس ىأرغب بالتوجه إل

عبرت محليط مدينلة العلريش كملا  ىننمبمعه المتبادل  ىمن حديث، فهم  العريش 

قتراب المن ا ى، أظهرت له مخاوف ىخطيبت" رقيـة "ُ دات والداأبو السع ىنصحن



 

105 

بمنه سلوف  لىهذا مثكدا  ىفي خوف ىحتالل فميدنالبجنود ا جتع ىمن المدينة والت

هناك  ىويتركن مترا   يسلك طريقا آمنا يقع غرب مدينة العريش بخمسة عشر كيلو

 .المدينة ىثم يتجه شرقا إل

قلدم  ىاللذ ىسم الرجل البلدواوهذا " شةأبو عي"الليلة سوف أراف   هذهمساء      

طلوال  نالظل ،غرب مدينة العريش  ىمع أسرته ، سوف أرافقه إللى  ةساعديد الم

سير ونتبادل ركوب الجملل أثنلاء السلير ، كانل  تللك أول ملرة أركلب فيهلا نالليل 

 ىكبيللرا كمللا كنلل  أخشلل رتفاعللا  امرتفللع عللن األرض  ىجمللال ، لقللد شللعرت بللمنن

الحركة الرتيبة لسير الجملل فتشلعر طلوال الوقل   ىباإلضافة إل السقوط من فوقه

تقوم بتللك الحركلة ال ، بمنك تندفع بجسدك لإلمام ثم تعود لوضعك طوال الطري  

لألملام ثلم علودة  انلدفاعاأسفل الظهلر  ىإراديا وتبدأ الحركة من منتصف الجسم أ

بوطله أرضلا حاللة ه ىالجملل حلين الركلوب عليله أو فل ىللخلف ، كما كن  أخشل

ويمسلك " نخخخخلخ"ذلك قلاةال    ةحيث يطلب منه أبوعيش" التنخيخ"عملية  ىوه

عللي يهلبط الجملل ، كلان الجملل يحلتج  ىبالحبل من أمام فمه ويهبط به أرضا حت

مللن فملله وأسللنانه الكبيللرة تتحللرك  ىوخللروج رغللاو ةبإحللداث أصللوات عاليللهللذا 

ل ملللن هلللذا الحيلللوان اليسلللار ، كنللل  فلللي وجلللذات ويحلللرك رأسللله ذات اليملللين و

بيين بمنه آخر ساللة لحيلوان الديناصلور والذي يعتبره كثير من األور ىاألسطور

 . اآلن ىالعالم حت ىالمرتفع فهو أكبر حيوان ف

سلاحل البحلر األبليض وأسلمع أصلوات األملواج وأشلتم  ىالحمد هلل وصل  إل     

 ىالتحيللة وأمللدن ةشللعي ىتبادللل  مللع أبلل.. راةحللة الميللاه المالحللة المشللبعة بللاليود 

بنتهلا املع يلوم وشلاهدتها هلذا الببعض أرغفة خبز كان  زوجته قد أعدتها عصر 

تقلدم يلد المسلاعدة ألمهلا ، كملا ملألت كان   ىالتعاةشة ذات األربعة عشر ربيعا 
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مياه األمطلار العنيفلة  ىأثناء السباحة ف فقدتها ىالت ىعبوة مياه بديال عن عبوت ىل

 .العريش ىبواد

الجملل مثلل الفهلد بسلرعة وظلل طيفله هلر ظ ىمتطلاأبلو عيشلة وقلد  ىادرنغ     

السلماء  ىملع الواحلد القهلار ، أنظلر إلل ىا وبقيل  بمفلردا رويلد  عني رويد   ىيختف

 :ىمحدثا رب

، تقلف  ىوأنل  علالم بحلال ىعنل ىمش تتخل ،محتاجك يا رب أنا و ىبقي  لوحد ـ

حكاية بق  صعب خال  لكن ال ىمعايا ولو م  حتفضل لوحدك ، مش تزعل من

تسع شهور ولسله !! إننا بقينا ن  شهر فبراير ، مش معقول ىدا أبو عيشه عرفن

ناجيل   ىجلس  صامتا بعض الوقل  أسلتعيذ ملن هلذا الهلراء اللذ"سينا   ىبلف ف

جلسلل  بجللوار بعللض النباتللات " بلله هللا ولكنلله غفللور لعبيللده ويعلللم خبايللا األنفللس

ه الصباه الباردة وأخرج  بعض قطلع الخبلز من ريا ىحتمأالقريبة من الساحل 

وملا عليله حلال  ىاآلن وملا عليله حلال أسلرت ىجلس  أتذكر حلال ، ىأسد بها رمق

في بداية شهر يوليو ملن  ىالعام الماض ىاآلن الذين تم ترقيتهم ف ىوزمالة ىقيادت

 . ىّ ال ؟ أسبلة كثيرة بدأت تطره نفسها علم أوهل تم ترقيتهم  1661عام 

كبيلر الحجلم ،  امعلدنيبا ه شليأجلس ب ىبالمكان الذب اجنأحد األ ىدت علشاه     

تحرك  إليه بحذر وتفحصته ، لقد كان جناه طاةرة نقل عسكرية إسراةيلية حيلث 

د ، كانلل  أبعللاد الجنللاه طللوال عشللرين متللرا وشللاهدت عليهللا عالمللة نجمللة داو

اهدت الجنلاه شلكملا الطلرف ،  ىمتلر فلال ىعرضا أربعة أمتار ثم تقل لتصل إلو

 .أجزاء حطام الطاةرة ىمع باقملتص  مبات األمتار لكنه باآلخر بعيدا 

حللين سللقوط الظللالم ثللم ل ىللل ىشللعرت بللمن هللذا الحطللام يمكللن أن يصللبف مللمو    

سللتطع  أن ا ىاألسللفل وأزحلل  بعللض الرمللال حتلل ى، نفللذت إللل ىأواصللل تحركلل
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و تقليلل الريلاه أ منلع ىأجلس مستريحا بحفرة صأيرة أسفل الجناه مما ساعد عل

الصلام  جزء من نهار اليوم والهلدوء  ىمض،  ىبالدفء النسب ىالباردة وشعور

بلل إن أصلوات أملواج البحلر كانل  تقلل  ئشل ىصفة المكان فللم أعلد أسلمع أ هو

 .تجاه الريفابعض األوقات حسب  ىفدرجة قوتها 

وم قسللط مللن النلل ىالحصللول عللل ىوكللمن الطبيعللة أرادت للل  خلللدت لنللوم هللاد    

نني أحيلا وأعليش ملع مبلا   مكلد  وأنلا مازلل  مت ىعلود لنلوموأالمريف ، كن  أصحو 

كلل مكلان ،  ملن ىالظالم محليط بلب افإذ ى، تنبه  من نوم" أبو السعادات"عاةلة 

مخبلئ بحلذر وجلسل  ال، خرجل  ملن  نلومالراحة وال ىفاليوم  هذا ىمنلقد ضاع 

مضللأها وأتنللاول بعللض قطللع الخبللز أ مللن ا  جنللاه الطللاةرة وأخرجلل  بعضلل ىأعللل

تجلاه املن  قادملا   اها كمنهلا طعلام ، بعلد قليلل شلاهدت ضلوء  جرعات من الماء خلف

وهلذا ، بلالعرض  متحركلاأو  االضوء قادم وليس مبتعلد  ب االبحر ، دقق  النظر فإذ

فخشي  أن تكلون  أنه ليس بمركب صيد ، مازال الضوء يزداد وضوحا   ىيدل عل

نفس تلك اللحظلة شلاهدت  ىالمخبم وف ىالعودة إل دورية بحرية إسراةيلية فقررت

صادر ملن من هذا المركب أو ذاك القارب أعقبها ضوء ضوةية صادرة إشارات 

، هربل  أسلفل تجلاه طريل  العلريش القنطلرة اقلادم ملن تجاه المعاكس الباالخلف 

 .ىخوفا لما سوف يحدث ل ىالجناه وقد تزايدت دقات قلب

 ىحتل ىوسلمع  صلوت محلرك سليارة يقتلرب منل ةدقلاة  قليلل ىلم تمض سو    

بعض الرجلال ، تحلدثوا فيملا بيلنهم ، كلان  اوهبط منه ةتوقف بجوار جناه الطاةر

/ بللش / إملليف ) أهل الشام ، خرج  تعبيلرات مثلل لهجة حديثهم يدور بالعربية ب

 ئالشللاط ىعلللرسللا  ىقتللرب القللارب حتللا، " ( مللرأةا"مللره /  ىمصللار/  ىخللو

أن هلثالء  ىرت السليارة ، تمكلد للغاد ىالمجموعة التتلك ن ه شخ  ميلإفتوجه 
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للحلديث اللداةر بيلنهم وتوجيله لقلب كلابتن ألحلدهم  ىالرجال من الجيش اإلسلراةيل

ملنهم أشلاهده ملن أسلفل الجنلاه واللبعض كنل   ىظل أجسلادهم واللذ وقد شاهدت

 ".ىأمريك ىجيب حرب"كما أن السيارة من نوع  كتفه ىعل ةرشاشالمدافع اليعل  

بيلده يحمل حقيبلة وسمه مزراه اأن وأتذكر قادما من جهة القارب عاد الكابتن     

أشاهده من أسفل كن   كل هذاالجمال ،  ىفلكن الالف  للنظر أن برفقته فتاة غاية 

 ىأثلرت علل ىملن ضلياء القملر اللذالسلاقط خافل  الضلوء ال ىجناه الطاةرة وعلل

بللبعض معهللا الرجللال وتحللدثوا لفتللاة اصللافح  حب الملبللدة بالسللماء ، قوتلله الُسلل

" فللو " ىبتن ملزراه حقيبلة بهلا مصلاراناولها الكلكلمات المجاملة واإلطراء ، 

فمخبرهلا بلمن  قيملة المبللئ بالحقيبلةأهلل الشلام علن  ةهجلعربية بنفس للأة سملته ب

الجنللود  ىملام بللاقأبتسلم  لهللذا وقامل  بتقبيللله ا ىألللف جنيله إسللترلين 600 المبللئ

، تسلاءل الكلابتن المتقطلع صلفير التصفي  وا عن إعجابهم وتحيتهم بالعبروالذين 

دقتهلا ،  ىعللالرجلل  ىمزراه عن كمية المخدرات فمخبرته بعدد العبوات وقد أثن

ثلم الجنود وشاهدته يتمبط خصرها بعض همس قريبا من أذنها وسمع  ضحكات 

 .داخل القارب ىإتجها إل

نون علم  بعضا من المعلومات بمن تلك من حديث الجنود ومن راةحة ما يدخ    

عصابات تلرويج المخلدرات وتتعاملل ملع الجنلود اإلسلراةيليين  ىالسيدة تتبع إحد

 الذين يقومون بتوزيع تلك األصناف بسيناء وبداخل القطاع وبين صلفوف الجنلود 

حلتالل الوأن هثالء الرجال من اإلسراةيليين من أبناء الدروز الذين وقعوا تح  ا

وكللان الكللابتن مللزراه اآلن أفللاض الجنللود فيمللا يقللوم بلله رةيسللهم  ؛ 1648عللام 

ملن  ةجنسليتتخللهلا تعبيلرات وكلملات  ةبذيبلن بطريقة يهم لما يدور بين اإلثنوصف

خروج أصوات مماثلة للحالة التلي  تلك التعبيرات كما كان يراف النوع الرخي  
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فاضللف عللن النقيللب  ئ، لقللد تحللدث الجنللود بكللل شللثنللان بللداخل المركللب الاعليهللا 

م الجيوش العربية هزأن يتمكن من  ىمزراه وشعرت لحظتها بمن هذا الجيش الذ

بلالفتوات أيلام زملان فيقلوم شلبهته  ىننأال قيمة له بل  من حين آلخر هو جيش واهٍ 

سلكان  ىأو شارع ، فلقد تجمع حثاللة البشلر ضلد بلاق ىح ىنفر قليل بالسيطرة عل

دفع اإلتلاوة ويقبلل يقلوم بلسلرته ومل رجلل يحليط بكلف ىالنلا  بلالح ىأما باق ىالح

الللذل والخنللوع ، كللان هللذا هللو حللال إسللراةيل ، مجموعللة مللن البلطجيللة حللرفتهم 

 ىوفللسللتعمال المفاجللمة والأللدر اسللتعانة بالقتلللة مللن الخللارج والالقتللل وااألساسللية 

سللندة مللن رجللال السياسللة الللـُخشب المُ  أصللبحنا مثلللالجانلب المقابللل نحللن العللرب 

أسلفل كامنا   مازلال تكترث بآراء العلماء والمفكرين ،  ىادات العسكرية التوالقي

 ىتلك الحثاللة ، فمنلا المصلرأفعال وما يحدث له من  ىجناه الطاةرة أفكر في بلد

مثلللل الجلللرز المرعلللوب ملللن بعلللض حثاللللة يتعلللاطون  ئسلللليل الحضلللارة أختبللل

يف أن هلذا هللو مللع تللك الملرأة ، كلدت أصلفلي ملذاتله المخلدرات وقاةلدهم غلارق 

، أنا حشرة مثل  ىالحال ىذلك هو وضع ىوخير دليل عل ئحالنا الخوف من ال ش

 !! ىأبناء وطن ىباق

يلوم أن فلك  ىفلاروق الفيلومقلام بله بعض من كرامة وتلذكرت ملا  ىعادت إل     

أنا والشهيدَ سـلمان ثم األسرة الطيبة الشجاعة الجريبلة المكونلة ملن خملس  ىوثاق

هم كلل تلوجهو ةثلم لقلاء الرجلال الخمسل ىوحملايت ىوقام  برعايتنساء بمفردهن 

الجميللع الشللهادة بعلد معركللة تللدمير  ىيلقل النهايللة ىوفليتبلع نيللة تحلرك مللن أجلهللا 

تعليش التلي ومخلفات األسلحة المصرية ثم دفاع هثالء عن شرف سليدة مصلرية 

 ده معقول؟ ملش ممكلن نكلون ضلعفاء: بمعزل مع أطفالها ، كدت أصيف صارخا 

 اقلدوم الكلابتن ملزراه سلعيد   منهلا ىنلأخرجو ىمفكارمنشأال بمازل  .. أو جبناء 
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محلدثا جنلوده حقيبلة صلأيرة ُ ىبيلد بزجاجلة خملر وباليلد األخلر ا  بأزوته وممسلك

 . حالة من التخدير الشديد ىكانوا ف نالذي

ألحلد توجله بسلثال .. ه نخل  عليهلا " المره" ىهاد: تحدث واثقا من نفسه      

بمنله قلام بإعلداد كلل  ىالجنلدأجابله  ؟متفجلرة بالقلاربالعبوة   الضعهل وده جنو

فللم يعلد يشلعران بملا يحلدث بجلوارهم ،  اطأ  عليهم ىأثناء حالة الأرام الت ئش

صلل بعبلوة التفجيلر بلداخل القلارب ثلم يشلعل الفتيلل المتشاهدت ملزراه ُبعد قليل 

 ىحتلهلذا القلارب  ىحاجة إللأشد ال ىكن  فًُ   ،بمأادرة المكان مع جنوده أسرع 

قفلزت ، مدينة ويالي  مدينتي الحبيبة اإلسلكندرية  ةأي ئشاط ىمن سيناء إل ىينقلن

شلتعال الفتيلل اة سلرع  نلامتتبعا الفتيل المشتعل ، ك مسرعا  ونهض   ىمن مخبب

الشللهيد "إياهللا  ىأعطللان ىالمطللواة الصللأيرة التلل ىأسللرع  ومعلل ىولكننللكبيللرة 

سلو رقبلل مكلان دمير األسلحة المصرية ، قطعل  الفتيلل عملية ت ءقبل بد" حسين

للم يكلن ووضوء مبهلر  نفجار مدوّ اسمع  صوت  أثناء ذلكوالقارب بممتار قليلة 

، ملن مسلافة بعيلدة نسلبيا ملن الخللف تيلا آنفجلار الكلان االقارب بل بنفجار الهذا ا

 .نفجارالكبير ولم أكن أعلم أين وقع هذا اال نفجارالاالخلف ألشاهد  ىنظرت إل

أشاهد تلك السيدة الجميللة  ىب اوأعدت النظر لآلمام فإذ ىعتدل جسداوقف  و     

ن واإلسلراةيليوضلعها الجنلود  ىوة المتفجرات التلببمالبس نوم راةعة وممسكة بع

، ملا قمل  بله  ىللعشلكرها  ى  للقلدمرقيقلة بلمن حدثتني بكلمات قليلة  ،بالقارب 

 :ةلةعتدل  قااظهرها ثم  ىتحرك  وأعطتن

 لحته كويسه بعيده عن والد الكلب دوول؟ أوصلك تحب تركب معايا أوـ 

إجابلة واحلدة دون حلديث حيلث قفلزت  ىسلوإجابة  ةذا السثال أيلم يكن له        

نلزع  ى، تبعتهلا فطلبل  منلحجملا قلارب الكلان أكبلر ملن  ىداخل القلارب اللذ ىإل
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ورفع   ئالشاط ىعل نشلمكان رسو ال ىعدت ثانية إللنش ُ يتحرك ال ىالهلب حت

بتسلم  ارتدت مالبس أكثر وقارا ، اقد ووعدت إليها فشاهدتها  ىالحديد ىالمرس

 اغادرجبانا ورحلة طيبة وأن أكون خير رفي  وأال أكون  ىل ىقاةلة بمنها تتمن ىل

 ىألعلل اوصلعدن ىتحركل  وأمسلك  بيلد ،ها بالموافقلة يلإشرت أمثل اآلخرين ، 

أن يكون سلهم التحلرك  ىدفة القيادة طالبة من ىشارت إلأ،  لنشوأدارت موتور ال

أدقل  النظلر فلي إتجلاه مازلل  وأنلا ألسلفل أشارت له ، هبط  وتجاه الهذا ا ىعل

السلاعة الماضلية ملن أحلداث  أثنلاءخاصلة  ىكن  فلي دهشلة ملن أملرًُ   ،السير 

 .متتالية متشابكة ال أعلم عنها شيبا وكيف حدث 

 اأطباقل تحملل كانل واآلن  ىجنسيتها حت وأسمها اأعلم  ال ىأقبل  السيدة والت     

تتناول طعامها ، طلب   ىأحد األطباق وجلس  أمام ى، ناولتن من الطعام لي ولها

 ىأشلارت للل.. فعلل  " ماتيللكأتو" زر كتللب عليله باإلنجليزيلة  ىعلل الضلأط ىمنل

سلب   ىبالجلو  قريبا منها مثكلدة بلمن القلارب سلوف يسلير حسلب الخريطلة التل

ال يدل جمالها وأنوثتهلا  ىمازل  متخوفا من تلك السيدة والت.. وأن ضبطته عليها 

مبهرة ًُ  ةكان  تتمتع بمواصفات جماليأنها تتاجر بالمخدرات مع األعداء ،  ىعل

داةملا  ىأنها من أرباب اإلجرام والقتل اللذ ىرغم ما أشاهده من تصرفات تدل عل

نفجلار لسليارة الجليش امن  ىين رأسما يصاحب تجارة المخدرات وما شاهدته بع

رجال مدججين بالساله ، الفتاة أو السيدة بيضاء  ةبما تحمله من خمس ىاإلسراةيل

طولهلا  ىقلد يتعلدوطويللة نسلبيا  وتتمتلع بقاملةالبشلرة ذات شلعر كسلتناةي طويلل 

تتمتلع بشلفتين رقيقتلين  ىذات عيلون واسلعة بلونهلا العسلل ترا  منتيالماةة وستين س

 ىالحصلول علل ىفلب راغل ىبمننالحسناء شعرت ن والتضاريس ، ازتاإلمتناسقة 

أثنلاء زيلد ملن رابطلة الصلداقة يسلوف بذلك مما رغب   ىه نأمعلومات ال بعض



 

112 

 : ىحيث قال  لتجاه الوالمجهولة اتلك الرحلة البحرية ليال  

                                     سمكاخبرني بـ َ

                                                     ابدـــ ع

 كيف يعني؟ بتصلي؟.. ـ شو بتكون عابد 

 لي ـــابد وكمان بمصــسمي عاـ 

 !! ـ إمليف

 سمك إيه؟اأنِ  .. ـ طيب 

 بتحذر يا زلمه.. ـ عليم 

 ـ غلب حماري

 ـ كيف ؟ هون دا الحمار؟

 ـ يعني مش عارف

 إمليف؟.. خي زينه  سمي ياا.. ينه ز.. ـ إمليف 

 ـ إمليف بسكر كمان 

 ش بتبلش في هادي الديار؟يإ.. ـ هللا يعطيك العافيه يا زلمه 

 ىكن  رايف أزور واحد صاحب ىـ وهللا ما أنا عارف سثالك لكن

الصلحرا واليهلود بكلل مكلان؟ هلذا ملا  ىأنك بتزور زلمه تعرفه فل ىـ بتدك تعرفن

 ! يدخل العجل

 ـ الحقيقه أنا تايه؟

 نا زينه وأن  زينيعني أ.. ـ أن  زين 

 ه أنِ  كمان؟ههو أنِ  تاي.. ـ هللا 

 ؟ىأن  مصر.. لكن زين كالمك .. ـ ال 
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 ـ طبعا مش سينا أرض مصريه؟

.. كللده  ىيعنللي مللن إسللكندريه أو الجللاهره حاجلله ز.. مللن جللوه مصللر  ىـلل جصللد

 لهجتك بتجول كده

 ـ فعال أنا من اإلسكندرية 

 إيه في سينا؟ ىبتسو ـ وهللا زين نا  بتوع إسكندرية لكن كن 

 ىشتأل في العريش وحصل  الحرب وعايز أرجع بلداـ كن  ب

 ـ كالمك زين 

 ـ وأنِ  مين ومنين؟

 ليماسول ىـ أنا زينه لبنانيه وعايشه مع الزلمه جوزي ف

 !! ـ ليماسول

 ما بتعرف ليماسول؟.. ـ ايوه 

 ـ ال مش عارفها

 تعرف جبرب .. ـ جبرب 

 " سياونيوق"عا عارفها بس مش عارف غير طب.. جزيرة قبرب .. ـ آه 

تفضللل ..  البحللر األبلليض ىالعاصللمه لكللن ليماسللول مينللا طيللب كتيللر عللل ىـلل هللاد

 .ليماسول ىمعايا ونشوف لك صرفه ف

إلسراةيليين والكلابتن ملزراه وهلو معلبط فيلك اـ لكن أنا شف  حاجات غريبه مع 

 إيه الحكاية؟.. المركب  ىودخل معاك

كل حاجه وبعد كلده تجفلل ضلبتك بالمفتلاه كيلف  ىأجولك عل ه.. ـ ب  يا زلمه 

يعني مخدرات وبا .. تاجر معاهم ادوول والد أبالسه وأنا ب.. ما بيحكوا في مصر 

!! المركللب لللزوم الشللأل ىنبسللط شللويه معايللا فللاجلله مللزراه و.. خللد العموللله 
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 بتضحك؟

 نبساط ده؟ عامل إزاي؟ الـ إيه ا

 ـ بدك تشوف وإال تجرب؟

  ين؟تنالا ـ

 إختار لك واحده بس ـ

 ـ أجرب

 ـ يمكن لما تشوف أحسن

 أجرب عايز يمكن لما أشوف أكون .. ـ مش عارف 

 ىـ براحتك يا خ

وكلالم وقل  تسللية  اكنل  معتقلدا بمنهللكلل حلديثها حيلث ُ  ىلم أكلن أعللم معنل      

غلرف المركلب دخلنلا  ىبإحد.. فض مجالس لكن الحكاية كان  كبيرة وخطيرة و

وترابيلزه صلأيرة وأضلواء المركلب باللداخل ،  جميال اناك شاهدت سريرإليه وه

 ىلكللن اإلنسللان فلل تناوللله ىلسلل  معتللادا علللأنللا كمسللين مللن الخمللر والفتللاة صللب  

للأايلة  يئسل ئطفس ونتن ، تناول  الخمر وشعرت بمنه شلبيكون ِ  بعض الحاالت

أل  جهلاز بلدون مالبلس تقريبلا وشل ىستبدل  مالبسها إللاو" زينة"بينما نهض  

كلان " .. زينلة" ىسلمها أاوسيقية للفنان فريلد األطلرش تحملل وقطعة م" مسجل"

لم أشعر ؛ درجة يصاحب رقصها إيماءات مثيرة للنفس  ىأقص ىرقصها راةعا إل

شلد أإنني أشاركها الرق  والأنلاء وتبادلنلا األحضلان والقلبالت وأصلبح   ىسو

النسللاء والفتيللات شللهورا ضللراوة فللي التعامللل معهللا فقللد حرملل  نعمللة مصللاحبة 

متنعل  علن او ئأي شلفعلل  ىيقبلل علل ىطويلة حيث كن  من الشباب الفاسد اللذ

كنل  أعلود لممارسلة تللك الهوايلة السليبة  ىجلازاتابقطاع غلزة وب ىهذا فترة عمل
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 .ىكان  ممتعة ل ىوالت

لقد ظهر ضلياء .. ضوء قادم من زجاج الشباك الموجود بالحجرة  ىتنبه  عل    

أن ملا حلدث بيننلا  ىعارية تماما وأنا مثلهلا وتمكلد لل ىد ، شاهدتها بجواريوم جدي

، أيقظتهللا حيللث  ىتزاناأطاحلل  بلل ىرغللم حالللة السللكر التلل ممتعللا   كللان شلليبا راةعللا  

 : لةظل ناةمة ولكنها نهض  مسرعة متساةأن ت ىف ةكان  راغب

 ـ أن  بطل  الماتور؟

 مش بطل  حاجه  ..أل ـ 

أو  للنشال ىا حيث كلان الطقلس سليبا وصلعدت ألعللة نسبيرتدت مالبس ثقيلا     

ونحلن  دبلمن الوقلود نفل ىوتبعتها حيلث كانل  متلوترة وأخبرتنل" يخ  صأير"قل 

 اقفلواهلذا الحلال  ىوأنا علل بوسط البحر ، هبط  ألسفل وظلل  منتظرا قدومها ،

شاهدت العلم اإلسلراةيلي يرفلرف فلوق القلارب ، كلدت أصلرخ فوق سطف اللنش 

، أقبلل  صلاعدة  ىأسرت بواسطة أحلد عملالء الموسلاد اإلسلراةيل ىبمنن وشعرت

بمنهللا طلبلل  مسللاعدة وسللوف تحضللر خللالل  ىوجههللا وأخبرتنلل ىبتسللامة علللالوا

،  ىّ بمنله قلد أسلعدها تعرفهلا علل ىتخبرن ىباسمة وه ىَ ساعة من اآلن ، نظرت إل

ة ، الثابتلل ى، توجهلل  بنظرهللا جهللة نظرتلل ىوجهلل ىشللاهدت الحيللرة والقللل  عللل

 :بتسم  هاتفةا

وتنظلر جهلة عللم  ىـ وين راح  عويناتك الجميلة ، ما تسليب هلذا الجملال الربلان

 :ً   تحيرت من حديثها متساةال.. الشياطين واألبالسة 

 المركب؟ ىمال حطاه ليه علأـ 

 ىسلاعدهم وأجيلب المخلدرات الللاب ىإنل ىملنهم كملان هملا علارفين ىنفسل ىـ أحم

 ةكل الحكاي ىدآبيوزعوها ، 
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تحلدث  بله وشلعرت أنله أبعلد علن الواقلع  ىالتل لتحليلهذا الراحة لبالشعر ألم      

تعللد طعامللا نتناوللله ، تناولنللا  حيللثجلسلل  معهللا أسللفل القللارب  ،أشللعر بلله  ىالللذ

سللاخن ، نظللرت مللن الشللباك فشللاهدت طللاةرة هليكللوبتر ال ىشللاالطعامنللا وشللربنا 

ه كالبشلللات حديلللد إسلللراةيلية قادملللة ، أسلللرع  وفتحللل  دوالبلللا وأحضلللرت منللل

بالقارب ، نظلرت الحديدية حلقات ال ىحدإبمربوطا  ىوبسرعة البرق وجدت نفس

 :محذرة ىّ إل

لو نزل واحد من الصلهاينه وشلافك ه أعرفله  ىأن  حبيس.. ـ ما تفتف فمك بكلمة 

 !!فاهم يا صاحب العوينات السود ىأنك حبيس

ه شلديدة وكلان القلارب كانل  الريلا.. القلارب  ىتجه  ألعلاغادرت المكان و    

أحسللن  ىالطللاةرة أو فلل ىسللوف أنقللل إللل ىعتقللدت بللمنناونللا ويسللارا يتللمرجف يمي

الثبللات فللوق سللطف المللاء ،  ىقللادر علللالاألحللوال سللوف ينقلللب بنللا القللارب غيللر 

، لقلد  ىالمظهلر غاضلبا ملن تصلرف ئسلوف أقابلل هللا سلي ىننلأو ىشعرت بنهلايت

 ىابقة سللواء مللع أسللرة أبلللسللمللل صللالف قملل  بلله خللالل الشللهور اعأضللع  كللل 

مقاومة اإلسراةيليين ، ببس المعرفة وبلبس تللك الملرأة وتلذكرت من و السعادات أ

الجميلللة مللن  ةالمللرأ ىوهلل "نخضللراء الللدم"يحللذرنا مللن  ىالحللديث الشللريف الللذ

 ىقتربلل  منللابهللا وقللود ،  ة، شللاهدتها مقبلللة سللعيدة وتحمللل عبللو ئالمنبلل  السللي

قبللة الملوت ،  ىنا كاره لما قام  به ، إنهلا تمنحنلوأ ىشفت ىوطبع  قبلة قوية عل

 ىللوفتحل  القيلود الحديديلة مقدملة إعتلذارها  ا   تجه  بسرعة وأحضلرت مفتاحلا

 .المكان اوغادروبالحبال من الطاةرة لها عبوات وقود أنزلوا وبمن اليهود 

د وعلات مفتلاه التشلأيل تزويد ماكينة اللنش بلالوقود ثلم أدار ىنهمك  معها فا    

الموتور يعمل ثانية وعادت الطاقلة للمكلان واإلضلاءة لكلن الطقلس ملازال سليبا ، 
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لمللف  ىحتمللاء بهللا ، فللالبللمن بللاخرة تسللير بللالقرب منللا وعلينللا ا ىأسللرع  تخبرنلل

ننلا أ ىالبلاخرة بسلرعة كبيلرة وتمكلد لل ونحل اهلهتالبصر حرك  عجلة القيادة ووج

  بل  ملن سللم الطلوارقتراكانل  بارعلة حيلث " زينلة"سوف نصطدم بها ولكلن 

سللير بللنفس سللرعة كنللا نبحيللث اللللنش موتللور   أبطلللوربطلل  الحبللل بالبللاخرة و

البلاخرة األشلد سلرعة كملا أن بعلض األملواج الصلناعية ملن سلير البلاخرة كانل  

بلداخل البحلر دون حمايلة حيلث ولكن كل هلذا كلان أرحلم ملن وجودنلا ، تثثر بنا 

ولللم يلحللظ أحللد مللن العللاملين عاتيللة الحمتنللا البللاخرة مللن شللدة الريللاه واألمللواج 

 .مركبهملتصقنا بابالباخرة إننا 

اللهللو ونسللي   ىشللراب وعللدنا إلللالم واطعللنللا التناولولللنش ال داخللل ىأوينللا إللل    

 ىأو ملن أالشلهداء منلاظر عن المنكلر وملا شلاهدته ملن  ىاألحاديث النبوية والنه

 ىأ ىولن أندم عل ىرب ىالتمتع بتلك الحياة ثم ألق ىكن  عازما علًُ  ،ألم وعذاب 

األغطيلة وطلبل  منهلا أن  ن أسلفليثنلالنحلن ا، جلسلنا قم  بفعله معهلا  ئسي ئش

 .زوجة رغم أنهااإلسراةيليين وكيف تتصرف هذا بعالقتها  ىتوضف ل

بمنهلا تعملل ملع شلبكة  ىمقنعة لكنها أخبرتنلكان  إجابتها غير واضحة وغير ُ     

كنلل  أرغللب ًُ  إن  متسللاةلة ىّ نظللرت إللللتجللارة المخللدرات والرقيلل  األبلليض و

بلمن زوجهلا  ىبية جميللة أعليش وأحيلا معهلا بمصلر ، ثلم أخبرتنلوبشراء فتاة أور

قمل  بله معلك فهلو يعمل بنفس الشركة وما تقوم به هو ملن صلميم عملهلا أملا ملا ُ 

 ىن أهلم ملا أخبرتنلاللتمتع بعلض الوقل  ، كل ىختيارافهذا  ىليس من صميم عمل

رتلداء مالبسلها انشلأالها باه وهو يضع العبوة الناسلفة أثنلاء مزراها شاهدت به أن

ا علن أن يقلوم بفتحهلا بعيلد   ىعللشنطة بهلا هديلة خاصلة بله  ومن أجل هذا أعطته

الملرة  ىفل ىتحضلر لله واحلدة أخلر ىجنوده وعليه أن يتصلل بهلا إذا أعجبتله لكل
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تنفجلر  ىكن  قد وضع  له عبوة متفجرة بميقلات زمنلحيث ُ أسعده هذا .. القادمة 

مصلرعه وملن معله ، هلثالء النلا  ال  ىيلقل ىبعد تركه للمكلان بعشلر دقلاة  حتل

ن حديثك فلي هلذا إأمان لهم ، أرجو أن تأل  فمك بكل ما شاهدته أو سمعته حيث 

وأنلا أحملل للك  متلبعهت ىمن العصلابات التلد يعدال كانه، عليك  ىقد يقضالمجال 

نللع الفتيلل مللن أن يقتلرب مللن وم ىإنقلاذ ىكلل حلب منللذ شلاهدتك وأنلل  تعملل عللل

كنل  أشلاهد حيلث  ُهلذا كن  قد نزعته ولكنك لم تلحلظ  ىننأالعبوة المتفجرة رغم 

  .هتمامكا
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 لقــاء غير متوقع

 

أنهلا تشلاهد جزيلرة  ىوأخبرتنل ىملن نلوم" زينلة" ىأيقظتنل ىصباه اليوم التال    

؛ م علينلا تلرك ربلاط البلاخرة مسافة عدة كيلومترات وأنله ملن المحلت ىقبرب عل

اللنش عليك فلك وتور مجرد أن تسمع دوران م ىالميناء قاةلة ل ىألنها لن تتجه إل

 ىنبتعلد وال نجلد أنفسلنا بجلوار رفلاب البلاخرة اللذ ىحبل الربط ملع البلاخرة حتل

ووقفل  بجلوار  ىحتفنلا ، أسلرع  الخطل ىونلق هاسوف يسحبنا أثناء دورانه أسفل

بلله زينللة ،  ىحبللل الللربط وأنللا أدعللو هللا أن ينقللذنا ممللا أخبرتنللالبللاخرة وأمسللك  ب

حلل أ ببلمن أبلد ىللأشلارت ، دوران الموتلور بعلدها صلوت سلمع  مضل  دقاة  

 ىلمف البصر فككل  حبلل اللربط وشلاهدت زينلة تقفلز بلاللنش بمقصل ىالرباط ، ف

تجلاه سلير الللنش عموديلا امن قوة الدفع ، كلان أرضا أن أسقط معها سرعة كدت 

نبتعد عن رفاب الباخرة ، كان  األمواج ترتفع وتنخفض وكلاد  ىاألمام حت ىوإل

ا ملممن وشلاهدتها تقفلز مرحل ىأصبحنا فبعد قليل اللنش يأرق لوال براعة زينة ، 

 .قبلة طويلة ساخنة ىوقبلتن ىحتضنتناو ىّ وتصف  وأسرع  إل وطربا

 ى، طلبللل  منللل نقتلللرب منهلللا ىأشلللاهد الجزيلللرة تقتلللرب منلللا أو نحلللن بلللاألحر    

 ىسفل تتحدث باإلنجليزية ، كان صوت حديثها الذهبط  ألمالحظة دفة القيادة و

 ىسطف اللنش تتحلدث معل ىمنها أنه  مهمتها بنجاه ، صعدت إليفيد ب ىّ وصل إل
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عشللاء فيلله مطعللم نتنللاول  ىلللإ ىبمنهللا ترغللب قبللل الللوداع بللمن تصللحبن ىوتخبرنلل

برقللة  ىال أملللك مللاال ، ضللرب  كتفلل ىعتللذرت بللمنناعللدت و، وافقتهللا ثللم  األحبللة

هم  ىأأن أحمل  ىّ معها وال يجب علمازال  بمن الجنيهات اإلسترلينية  ىنتخبراو

 ىمتجهلة إلل ىالصباه تلودعن ىأمسية ممتعة وف ىمع ىوسوف تقض، نفقات  ىأل

 .باإلسكندرية ىعنوان ىعل ىاليونان وقبلها سوف تحصل من

،  رصلليفال ىعلللنفللر يقللف  ىتشللير إللل ىالمينللاء وأشللاهدها وهلل صللوبنتجلله      

 ىالمعنل ىقاةلة إنه صديقها بلالجزيرة ثلم ضلحك  ضلحكة ناعملة تعطل ىّ مال  عل

ملد يلده " تيملور"صلديقها ويلدعي  ىللإدون إفصاه ، توقف اللنش وقذف  بالحبل 

حتضنها بقوة أفصح  الكثيلر مملا قالتله علن عالقتهلا بله ، مازلل  اولها مصافحا 

لم ثانية وقبلة قبلته  وهو يحدثها ، كيف حال الزلمه؟ ىّ شار إلاللنش فمداخل ب واقفا  

 رجع للك ، شلاهدته يشلهر مسدسلا  اه وعليخل  أطيب  قاةال تحدثسمعته يتجبه ف

كنل  لحظتهللا قللد  ىاللللنش لتلدافع عنللداخل وقفلزت بللزينللة صلرخ  ، فلي وجهللي 

ملن علدة رصاصلات  ىصلوبمياه الميناء الباردة العميقة ، أطل  داخل  ىإلقفزت 

وشلاهدت اللدماء  ىأصلاب  إحلداها الجانلب األيملن ملن بطنل ىتجاها ىفو همسدس

" تيملور" ى، صرخ  ألما بينما تدخل حلر  المينلاء وأطلل  النلار علل ىمن حول

بداخل اللنش للهرب ولكن الرصاب مازال ينهملر " زينة"قفز بجوار مما جعله ي

اإلضلافية البنلزين بلوة عالرصاصلات  ىإحد  خترقاإلي أن  ىمما أداللنش  ىعل

نفجلرت عبلوة البنلزين ابعرض البحر ، من اإلسراةيليين حصل  عليها زينة  ىالت

مملا دفعهلا مالبسها  ىوصل إلقد ت زينة والحري  دنتشر الحري  باللنش وشاهاو

أسرع  أسلبف  ،" تيمور" صديقهابينما ظل  النار ممسكة ب اهداخل المي قفزال ىإل

عم  مياه المينلاء ، في بيد زينة قبل أن تأوب   أمسكو ىرغم إصابتبيد واحدة 
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أقبل " ابدـحروج كتيره يا ع.. وج رح"صارخة  ىبرقبتتعلق  يداها و ىّ نظرت إل

أنللا النظللرات ونللا مللن داخللل الميللاه ، تبادلنا ونتشلللالللنش تللابع للمينللاء وسللاعدونا و

اثلل تم ىالتلمن جهة رقبتهلا ك الوجه الجميل لذلحق  ب ىتلاحروق الشاهد بعض أ

المستشللفي  ىلنلا إلللنق، بعللض الحللروق  اهلبوقللد أثللرت النعومللة والللون  ىالعلاج فلل

بعلد فتلرة منهلا ،  سلتف غيبوبلة للم أ ىالمستشلفي هلاجمتن ىللعالج ، بمجلرد دخلول

تجلللس وزينللة  ىحللد أسللرة المستشللفأ ىعلل ىمسللتلق ىتنبهلل  وشللاهدت نفسللزمنيلة 

الوجله ، رفعل  مادات حول ذراعهلا األيملن وجلزء ملن وقد وضع  ض ىبجوار

أنهلا منللذ  ىوتخبرنل ىتقبلل يلد ى، بكلل  وهل ةراغبلا بتحسلس بشلرتها الناعمل ىيلد

 ،الجراحيللة العمليللة إجللراء نتهللاء مللن البعللد ا ىحتلل ىتجلللس بجللوار ىاألمللس وهلل

 :قاةلة ىنتحدث

بهلدل  ملات وغلرج  ىاللل" تيمور"ـ ربنا كتب لك عمر جديد ، رصاصة المجرم 

لم أعرف ما هو الطحال كن  أسمع عنله ولكلن ،  هستمصلواالطحال وعلشان كده 

 :تواصل حديثهامازال  ال أعرف شكله أو وظيفته ، 

 ".تيمور"حصل ليا يا عابد لكن ربنا أخد بتارنا من  ىشف  الل ـ

" زينلة"بلألة ال أعرفهلا ولكلن  ىّ بعد قليل حضلر الطبيلب المعلالج وتحلدث إلل     

وأن البلوليس سللوف ، الطبيلب  دار بينهلا وبلين مللاكلل  اتحلدث  معله وعلمل  منهل

كما أخبرها بلمنهم إتصللوا بالسلفارة المصلرية  ىأقوال ىيحضر بالأد للحصول عل

، شلكرت هللا بلمن جهللة  ىللمستشلف ا  وسلوف ترسلل منلدوب" نيوقوسليا"بالعاصلمة 

 ىالتوجه لحجرتها حت ة، طلب الطبيب من زين ىّ رسمية بالدولة سوف تتعرف عل

 ىعلل ىوداعبل، قامل   أصلابتها ىدرجة الحلروق التليقوم طبيب التجميل بفح  

 . من حين آلخر ىوعد بمن تحضر لزيارت
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ن أسلتعيد األيلام الماضلية وأنلا شلبه يمفتوه العينلالسرير  ىعل ىمازل  مستلق     

 اتأسلتعيد لقلاء" السعادات ىسرة أبأ"مذهول لكل ما حدث منذ أن غادرت منزل 

كنل  مألامرات  ُ نوملا حلدث بله ملاء آخلر لقلهلذا وكلان ، هم علليكل من تعرفل  

 ىفلمرعبلة ًُ  حقيقيلة  كانل  مألامرة" جيمس بوند"بمفالم  هاأسمع عنها أو أشاهد

 صللابأأو  ىحيللاتخاللهللا فقللد مكللن أن أكللان مللن الم، كللل ثانيللة  ىفللكللل خطللوة و

 .مثلمة إصابة

الصللحية ، " زينللة"عللن حالللة  متسللاةالوتحللدث  معهللا الممرضللة  ىّ أقبللل  عللل     

ال  ىكلل حلديثها باللألة اليونانيلة التلفالقليلل ملن اإلنجليزيلة  ىتعرف سلوال  كان 

وقل   ىرية حتلديونانية كبيرة باإلسلكن ةأعرف منها سوي القليل بحكم وجود جالي

صللداقات كثيللرة بللبعض الشللباب بحكللم تربيتنللا وبحكللم الجيللرة ،  ىقريللب وكللان للل

أن  ىوهلذا يعنل "dingares Burn" ىباإلنجليزيلة هل ىكانل  الكلملة الصلادمة لل

محبلا لتللك الأانيلة ًُ  فكن  ًُ  نزعاج واأللم الا ىأصابتها حروق خطيرة ، أصابن

 .الصفتين صاخبة مأردة وتجمع بينسيدة حيث كان  

، اليلوم  ىللالسلاب  حسلب وعلدها  ىأخلرملرة  ىزيلارت ىإل" زينة"لم تحضر     

  "nurse how is mis zena now"ستفسرت من الممرضة متسلاةال   ا ىالتال

أصلاب  زينلة أصلابها  ىن الحلروق التلأجابل  بلم( كيف حلال السليدة زينلة اآلن؟)

معلوملات أكثلر  ىحاولل  الحصلول علل  " infection"خطيلر  ئالتلوث وهذا ش

" الممرضلة"راغبا بزيارتها ولكلن  ىنفس ىعل ، نهض  متحامال ىولكنها لم تفدن

 .ىسرير ىبمن أعود إل ىّ أقبل  صاةحة تشير إل

السللفارة المصللرية أحللدهم  ىمللوظفثنللان مللن اقبللل الظهللر أقبللل  ىسللاعة أ بعللد   

التقريلر المعلل   ىواآلخر مسبول األملن بهلا ، راجلع الملحل  الطبل ىالملح  الطب
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مسلبول األملن  ىبحسلن الرعايلة بينملا وجله للًُ  وأشلاد  ىالسرير الخاب بل ىعل

واللياقللة أحللد المتهمللين بمصللر وبطريقللة أبعللد عللن الللذوق  ىسللبلة كللمنناألبعللض 

ألن  ىمملا دفعنل متوعلدا ىفهددنأسبلته المستفزة  ىعلوالكياسة ، رفض  اإلجابة 

 اعتبرهلاية مملا دربالطريقلة السلكنصلادرة ملن الفلم ال اتاألصو ا منبعضأسمعه 

الطبيب المعالج بمن السفارة المصرية طلب   ىأخبرن ىاليوم التال ، إهانة ال تأتفر

تعملل  ىلكل ىلصلحية وموعلد مألادرة المستشلفا ىتقريرا علن حلالت ىمن المستشف

 .مصرى إل ىترحيل ىعل

 ىّ متحللرك عارضللة عللل ىتللدفع بكرسلل" الممرضللة"اليللوم أقبللل  صللباه هللذا      

بلا   كوفي حالة من الضي  كمنها تناوللرغم أنها كان  هذا  ىزيارة زينة ، أسعدن

 ىبالكرسل دفعل صلعبة للأايلة ، حيث كان  تقاسيم وجهها ؛ خميرة أو النشا من ال

 ىشللاهدت األطبللاء والممرضللين يلتفللون حللول سللريرها وهلل، حجللرة زينللة  ىحتلل

باسمة مرحبلة وأنلا  ىّ مدت يدها إل ىتتحدث معهم بكل صعوبة ، مجرد أن شاهدتن

الجلره ثلار آملن  ىّ خوفلا علل ىمنعتنل ممرضلةحاول  النهلوض ولكلن ال ىباألحر

 ىهللا أصللابنذراع ىشللاهدته علللولكللن مللا  ىتصللافحن ايللده ت، مللد ىالأللاةر بجسللد

 .بالذهول من حجم اإلصابة وما حدث للحروق من تلوث

الحلديث  ىعملية جراحية خطيرة وأنها رغبل  فل ىمقبلة علًُ   بمنها ىأخبرتن     

سلبف أ ىتنشلاهد هلاوأنهلا أخبلرت سللطات التحقيل  القبرصلية بمن ىومشلاهدت ىمع

لليس للك دخلل  وأنلك كان يقلك ىالذ قاربالمواج بعرض البحر بعد أن دمرت األ

مصلر  ىترغب بالعودة إل ىبما حدث من إطالق نيران بالميناء فمن  شاب مصر

بمن  ىّ ودمر قارب الصيد الخاب بك ، أشارت إل، بعد أن ضلل  طري  اإلبحار 

 .أبتعد عن مشاكل شبكات التهريب واإلجرام ىحت ىأكرر هذا الحديث حين سثال



 

124 

ن هللا عليهلا بالشلفاء فسلوف تسللك إذا ّمللهلا بالشلفاء وهللا أن أدعلو  ىطلب  من    

و بعللد أن زال أطريقللا آخللر وسللوف تبتعللد عللن تلللك العصللابات سللواء برغبتهللا 

حيث ؛ بها منذ أربعة أيام  ىلم أشاهدها منذ تعارف ىجمالها ، ظهرت دموعها والت

 ىها ، أقبل بعض العاملين بالمستشفكل حيات ىكان  البسمة والضحكة واألنوثة ه

 ىتطللب علون ىالعمليات الجراحيلة وتحركلوا بهلا وهل" ىترولل"وق ووضعوها ف

البكلاء واللدعاء  ىكن  ال أملك سلو، ُ  ىكمنها تستأيث ب ىتجاها ىها فيوتمد ذراع

 ىإلل ىالكرسلب ىوأعادت دفع ىحالت ىتشرف عل ىالممرضة الت ىّ عللها ، أقبل  

 .ىسرير ىستلقاء علالبا ىوعاونتن ىحجرت

رافضللا تنللاول الطعللام ممللا دفللع بالممرضللة بللمن تسللتعين كنلل  ًُ  ل اليللوم واطلل    

العلالج الللالزم  ىحصلل عللأ ىحتلل ىتنلاول طعلام ىأقبلل طالبللا منل ىبالطبيلب اللذ

 ىطيللب مللن خللاطر" زينللة" ىصللديقت ىعللل ىوضلليق ىوحينمللا أبللدي  للله حزنلل

بمنهلللا غلللادرت غرفلللة العمليلللات بعلللد تعقللليم الجلللروه وإجلللراء بعلللض  ىوطملللمنن

نهللا مللن حيللث أ؛ كانلل  شللديدة  ىجلله إلزالللة الحللروق التللالعمليللات الجراحيللة بالو

األدويلة والكريملات سلوف تعلود وبمساعدة عدة أشهر  ىمضالدرجة الثالثة وبعد ُ 

وأعلدك بهلذا ، كلان الطبيلب حالتها وأنه يمكنك زيارتهلا بعلد يلومين ملن اآلن  ىإل

 .ستوعبتهاا ىيتحدث اإلنجليزية البسيطة الت ىاليونان

رفيقلة رحللة الهلروب ملن سليناء  ىمن هللا علعام والشراب فقد ْالط ىأقبل  عل    

الصللحية  ىحللالت ىبللدأت أشللعر بتحسللن فللبالشللفاء وسللوف أشللاهدها بعللد يللومين ، 

مسللاء أقبللل  ىالحجللرة ، اليللوم التللالداخل أسللتطيع السللير بضللع خطللوات بلل ىننللأو

 ىدقاةال أنا عند وعل ىما شاهدته وخاطبنل ىوجه ىعلهذا نعكس االطبيب باسما ف

وهذا ، ألطمبن عليها " زينة"حجرة  ى، طلب من الممرضة بمن تدفع بالكرسي إل
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الزمتها منلذ مألادرة حجلرة  ىكتباب التالالخروج من حالة ا ىسوف يساعدها عل

 .العمليات

أن  ىالمتحللرك وأنللا أخشلل ىالكرسلل ىمللدفوعا عللل" زينللة"حجللرة  ىإللل  تقللدم    

أثلار كتبلاب وحلزن شلديد احاللة  ىفحديث الطبيلب بمنهلا فل ئوضع سي ىأراها عل

سلمع  فوجهها ، ناديل  عليهلا  ىقترب  من سريرها حيث كان  تأطا،  ىمخاوف

أطملبن  ىحتل ىكتفها طالبا منها أن تحلدثن ىصوت بكاةها أسفل الأطاء ، رب  عل

بالشلاش ر منله يجزء كب ىمأطكان  ىوجهها والذ ىعليها ، كشف  الأطاء من عل

 : مرددة ىا ولكنها بك  مستأيثة بمن خاطره  ، طيبواألربطة 

كلله ملن عمايلل هلا الزلمله المجلرم لكلن ملا يجلوز عليله ،  ىعليله حلال ىجلشو بـ 

جم تربنلا ينل.. وين شبابي راه كله بالنار ، حرام ربنا ينتجم  ىالسباب ، وين جمال

.. الوجله المحلروج  ىه ها الوج  وبعد تالت تيام حيرفعوا الربلاط ملن عللور.. 

روه يلا .. وجههلا وهلي تشلير روه  ىكية وأعلادت وضلع الأطلاء عللندفع  بااو

 .زلمه

ملن وأنا في ضي  مما سمعته  ىحجرت ىإل ىب ةعاةد ىالكرسدفع  الممرضة     

لللم أسللمعه منهللا مللن قبللل ، لقللد راه الشللباب وضللاع الجمللال  ىالللذ" ةزينلل"بكللاء 

سللبحانك .. دوام الحللال مللن المحللال .. األنوثللة ، رددت ذابلل  نطفللمت الفتنللة واو

األنواء لكن  ىالشداةد ونلوذ بك ف ىنلجم إليك في العثرة وال نتذكرك إال ف.. يارب 

أواملرك ،  ىننساك وننسللنا من حوة بحينما نكون سعداء وبصحة والمال والصح

  .رفع مقتك وغضبك عناالقد أصبح  أنا وزينة من عبادك الضالين ، اللهم 
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  غير متوقعة تآمفاج

 

بتحسن واضف ملن أثلر اإلصلابة ،  ىاأليام ثقيلة بطيبة مع شعور ىّ مض  عل     

بلمن الجلره نظيلف  ىالأرز الجراحيلة وشلد ملن أزرقام الطبيب بفك  ىاليوم التال

سللير ال ىبمنلله يمكننلل ىّ كمللا أشللار إللل ىالمستشللفمأللادرة  ىوبعللد خمسللة أيللام يمكننلل

 ىإذا كانلل  األحللوال الجويللة مالةمللة ، ودعنللتنللزه بالحديقللة الو ىبردهللة المستشللف

 .الحركة والتوجه للحديقة ىف تىساعدتقوم بمطالبا من الممرضة بمن 

، كلللان " زينلللة"حجلللرة  ىإللللالمسلللاء تحركللل  بخطلللوات بطيبلللة متجهلللا   ىفللل   

ن أال أسلتطيع  ىمألقلا ، طرقل  البلاب طرقلات خفيفلة فسلمع  صلوتها اللذالباب ُ 

فهللو صللوت مميللز بنعومتلله مللع اللهجللة اللبنانيللة فقللده مللن خللالل أصللوات كثيللرة أ

المحببلللة للمصلللريين ، فتحللل  البلللاب بهلللدوء وتقلللدم  منهلللا فمضلللاءت أبلللاجورة 

مللازال عليلله بعللض  ىفعللل  البسللمة وجههللا الجميللل والللذ ىبجوارهللا فشللاهدتن

 .ىكمنها ترحب ب ىبالتقدم منها وفردت ذراعيها ل ىّ األربطة الطبية ، أشارت إل

  ةسالمتك يا زين ىهلل عل ا  ـ حمد

 بن نا  ايعطيك العافيه ، أن  زلمه طيب و ـ هللا

 ـ أخبار الجره إيه

بتملوت عللي  ىـ الحمد هلل ، تلم علالج التللوث وكلانوا خلايفين تعملل غرغرينلا ود
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 آخر لحظه ىعل ىونجطول لكنهم لح

  ـ ربنا معاكِ 

 أكلمك كتير ىجعد ، نفساأن  واجف ليه ، ريف بالك و.. ـ إيه 

 قاعده ىـ آد

، أنا شلايفه عملر الشلريف  ةبمفالم مصر الحبيب ىـ بمتطلع لك وهللا يا زلمه بتفكرن

شللو بتضلحك عليله يلا صلاحب العوينللات .. بتضلحك .. وسلامعه عبلدالحليم حلافظ 

 المليحه

 فل وورد أحمر كمان  ىـ أنا شاعر إنك بقيت

 ا فيك؟تصلواأخبارك ، السفارة عن  ىـ هللا يعطيك العافيه ، بلش وخبرن

 مكن أخرج بعد خمس تيامأنه من الم ىبعضهم والدكتور قال ل ىـ أيوه ، وزارن

 ىّ بخاطرك تفكر تروه من غير ما تعود عل.. ـ خبر مليف وزين 

 الحالوة والعطر الجميل ىـ مش ممكن أعمل كده وأنس

 ضحك؟تليه ب..  خد أملي وراه.. راه .. راه .. ـ كله راه 

 دي أغنيته..  زي عبد الحليم ىـ بتعمل

 ةخللدرمشللعرت بمنهللا  ىفتللرة طويلللة حتلل" زينللة"وبللين  ىظللل الحللديث داةللرا بينلل

ظلاهرا ملن وجههلا وأغلقل   ىملا تبقل ىالنوم فوضع  قبلة خفيفلة علل ىوراغبة ف

 .األباجورة وتسلل  بهدوء مأادرا الحجرة

رفعل  عنهلا األربطلة وسلوف " زينلة"بلمن  ضلةرممال ىأخبرتنل ىاليوم التلال      

 ىّ علل، بعد قليلل أقبلل   درجة ىألقص ىّ لعخبر سعيدا  هذا الاك بالحديقة ، كان تلق

ستبدل األطباء األربطة بلبعض الشلراةط الطبيلة الخفيفلة ، كلان اوقد  ىتتهادزينة 

 اثثرملن للم يكلنفسله الوقل   ىواضحا حدوث تشوه ولكنله كلان قليلل المسلاحة وفل
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 ىنهض  مصافحا ومساعدا لهلا فل حالتها النفسية ، ىبل أثر علجمالها  ىعلبشدة 

ك ممللا بتسلام والضللحالافتللرات زادت قلد ولفتللرة طويلللة الجللو  ، ظللنللا نتحلدث 

بلمن طبيلب  ىخاصة إنهلا أخبرتنل بعين راضية المستقبل ىدفعنا للتفا ل والنظر إل

أسبوع وأكد  ىالتجميل أخبرها بمنه سوف يقوم بإجراء عملية تجميل لها بعد حوال

  .ن الحري  سوف يزول وتعود لحالتها بعد أشهر قليلةلها أن كل أثر م

ا نلبعض الحاالت حين هطلول األمطلار ك ىبالحديقة وف ةاليومي نات  لقاءاتوال     

علن سلبب  ىالملرات سلملتن ىبيننا ، في إحد ئاللقاء الداف حيثغرفتها  ىنسرع إل

دفاع بجليش اللالضلابط تقابل  مع مزراه  البحر بسيناء حين ئشاط ىعل ىوجود

ختبلمت أسلفل جنلاه اتوجهل  لهلذا المكلان مصلادفة و ىننمأخبرتها بل ، ىاإلسراةيل

بمنهلا قامل  بتللك  ىالطاةرة إتقاء الطقس البارد الممطلر ، ضلحك  لهلذا وأخبرتنل

الألدر ملزراه حلاول  أثناءهلاالمرة األخيلرة و ىتلك هالرحلة أربع مرات وكان  

بلالوقود مثلل  ىن يزودنلأبيننلا داةملا تفلاق الكلان او ىكيف حال لبنانىرغم أنه  ىب

 .ىنم غدرت به قبل أن ينالكل مرة وعندما شعرت بنوايا غدره 

من عاملل الحديقلة العجلوز بل "زينلة" ىونحن جلو  بالحديقة نبهتنل ىاليوم التال   

 ىإللل ت، نظلر حلديثنا ىلللمحلاوال التصلن  ع اكثيلرا مللا يعملل قريبلا منلل" دوبللس"

وهذا باديا عليه حلين ، قليل  سمعه الرجل يعمل و نأ لها الرجل ونفي  هذا مثكدا

أملره وقلد أصلابها  ىأحد بحديث ما لكنها مازال  متشلككة فل معه حدثتيسمله أو ي

لله الكثيلر ملن العملالء بهلذا  ىاللذ ىالتوتر ملن أن يكلون تابعلا للموسلاد اإلسلراةيل

 .قبرب أنحاءالميناء بل بكل 

يلرة وقلرر الطبيلب المعلالج بلمن أغلادر درجلة كب ىإللالصحية  ىتحسن  حالت     

" رينيله"تفق  ملع صلديقتها ابمنها " زينة" ىأخبرتن ، حينبذصباه الأد  ىالمستشف
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مسلاعدتك  ىوأعملل علل ىيلتم عالجل ىمن بنات الجزيرة بمن تستضيفك حتل ىوه

 ىهتمامهلا بلا ى، شلكرتها عللإذا للم تقلم السلفارة المصلرية بهلذا مصر  ىللسفر إل

قتلرب الحلديث أكثلر علن المعلوملات الشخصلية كملا اخاللهلا ميلة وأمضينا ليلة ج

 ىباإلسلكندرية فكتبتله لهلا وقرأتله علدة ملرات أملام ىألول مرة عنوان ىطلب  من

أعيش وأحيا بله محلددة  ىالذ ىأن أصف لها الح ىلزيادة التمكيد بل أنها طلب  من

شلاهد بعلض تسمع عنه وت ىالذ ىالعبا  المرس ىمسجد أبيبعد عن مكان  ىأمن 

 .بعض األفالم المصريةخالل المناظر القريبة منه من 

أقبللل مفللتش الشللرطة وبصللحبته متللرجم للأللة العربيللة  ىصللباه اليللوم التللال     

بعض األجوبة ألسبلة مطلوبة إلنهلاء محضلر التحقيل  ، كانل   ىعل ىوحصل من

منلذ لهلم  زينلة اأدلل  بهل ىكل األقوال التل ىعتماد المفتش علاسبلة سهلة وكان األ

  .وإصابة زينة بحروق ىّ ثالثة أسابيع عقب حادث إطالق النار عل

التمتلع  ىم طالبلا منلاتهلا ىأ ىدون أن يوجه ل ىغادر مفتش الشرطة المستشف     

بموقللات طيبللة بللين اليونللانيين القبارصللة الللذين يقللدرون شللعب ومصللر وزعيمهللا 

 ىاة رقيقللة علللحيللث شللاهدت فتلل" غرفللة زينللة ىجمللال عبدالناصللر ، توجهلل  إللل

ن أطلراف الحلديث الضلاحك اتجاذبلت ملاوهعال من الجملال تجللس معهلا  ىمستو

 :بصديقتها ىوعرفتن ىرحب  بزينة  ىالباسم ، مجرد أن شاهدتن

 عابد المصرييا بك  مرحبا.. ـ يا هال 

 والنهارده شايفك ورده منوره ومعاك زهرة جميلة ةـ صباه الخير يا زين

أثرهلا  ىحدث  زينة مع صديقتها ببضع كلملات أجنبيلة عللـ إبتسم  السيدتان ثم ت

 بتسامتها ازادت الفتاة من 

هللا إنللك اال كللده وأنللا معرفاتللك تللروه كللده وعوينا ىوعللاو" رينيلله"تللروه مللع ـلل 
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 زي ما المصريين بيحكوا " نمس"

خلارج  ىإلل" رينيله"وغلادرت حجرتهلا برفقلة  تبادل  أنا وزينة قبالت سريعة    

يعمللل  ىالللذ ىالرجللل اليونللان" دوبلللس"لحديقللة حيللث شللاهدت المبنللي مللرورا با

ًّ فمسلرع إلل ىمنلفقم  بتحيتله بإشلارة " زينة"ثار حفيظة أبالحديقة و مرحبلا ًُ   ّى

بمن بعض المصريين أقبلوا لمسلاعدتك  ىبلهجة عربية سليمة وأخبرن ىوحدثن ىب

يث ، أسعدني حلد ىجانب باب المستشف ىبسيارة علنتظارك افي من السفارة وهم 

الجميلللة " رينيلله"عمللله ، مازللل  سللاةرا بجللوار  ىوعللاد إللل ىتركنلل ىالرجللل الللذ

 .اإلغري  موطنها ىالجمال لدالحب و ةإله" فينو "ها تتشبه جد ىالرقيقة الت

وهم فلي  ىهتموا بحالابمن رجال السفارة " دوبلس"حديث عم لشعرت بسعادة     

وأشلاهد  ىالخلارج ىالمستشفبسيارة ، فكرت كثيرا وأنا أقترب من باب  ىنتظارا

بهلذا ، فكلرت بلمن  ئالسيارة وأحد الرجال بجوارها ومالمف وجهله المصلرية تنبل

، كنل  أسلير بكلل ثقلة " زينة"أتمكد من تمام شفاء  ىأسبوعا آخر حت ىأطلب منح

ي ظلل ملع ذجرعلة الحلديث الل ىنتمرفوع اللرأ  بعلد أنُ شلفي  تماملا كملا أسلعد

 ىإلل ىكما كن  من حين آلخر أوجله نظلر ىلمستشفل ثالثة أسابيع باواط" زينة"

 .د بهجة وسعادةازداالرقيقة ف ىمرافقت

قتلرب منلي الشلاب الواقلف بجلوار السليارة ا ىمن باب المستشلف ىبعد خروج     

ًّ ؟ أجبتله باإليجلاب وهنلا أشلار إللىأن  عابلد المصلر: ً   متساةال ىيحدثن نله مب ّى

رجللل متقللدم بالسللن وال يسللتطيع  بللداخل السلليارة وهللو همحادثللة رةيسلل يجللب عللليّ 

تجشلمهم لكلل  هلهلذا شلاكرا لله ولرةيسل ىسلتعداداالنزول والحديث معك ، أبلدي  

، فتف الشاب بلاب السليارة فشلاهدت رجللين باللداخل يرتلديان  ىهذا المجهود للقاة

لللداخل السلليارة وأن الشخصللين  ىدفعنيللس الأامقللة وشللعرت بمللن منظللارات الشلل
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مقيلدتان  وشلعرت بلمن يلديّ  ىفمل ىعل ا  الصق ا  ريطبالداخل سرعان ما وضعا ش

كللل واحللد علللي أحللد األجنللاب وأثنللاء ذلللك سللمع  صللرخات  ىوجلسللا بجللوار

بتعلاد السليارة اباليونانيلة وشلعرت بمنهلا مازالل  تصلرخ رغلم " رينيه"ستأاثة او

 ىدهشللة بللمن السللفارة لللم تللف بوعللدها بترحيللل ىكنلل  فلل ، ىعللن بللاب المستشللف

 .ة لهثالء الخاطفينلقمة ساةأ ىوتركتن

 ىوقعل  بيلد رجلال الموسلاد اإلسلراةيل ىشعرت بمن ىلم يتحدث أحد معي لكنن    

وعة ملن رجالهلا وما قام  به من قتل مجم" زينة"بـ  ىتنظرا لصداق ىفقد تتبعون

.  "تيملور"قتل رجلل الموسلاد  ىفاألول سبب متالكان   سواحل سيناء وأنها ىعل

  .من براثن إجرامهم ىقذنينسوف هالك ومن  ىأيقن  إنن

بالضلرب أو السلباب سلواء السليارة داخل الرجلال بلأحد ملن علّي  طاوللم يت      

لمله ، ظلل  السليارة تسلير امع ىيخفللوجهله  ىكل واحد منهم شيبا علل ىرتداوقد 

المنحنيللات وفللي بعللض  ىبسللرعة كبيللرة كنلل  خاللهللا أشللعر بسللرعة دورانهللا فلل

للى  مكلدحتكلاك العجلل بلاألرض ، تافراملل والحاالت تقف فجمة وأسلمع صلوت ال

 .راطل  علّي النيختطف  وسوف أنقل لمكان ما وا ىبمنن

ن ونضلم إلليهم آخلراشلاهدت سلرعة تحلرك الرجلال وقلد والسليارة بنلا توقف      

 ىأنزل لمكان منخفض من درجة ميلل جسلد ىمل ثم شعرت بمننأحُ  ىننأوشعرت 

كنل   ىموتور وأعتقد أنله للنش ألننلسمع  صوت  ى، لم أسمع كلمة واحدة ولكنن

أرضلية  ىأشتم راةحة مياه البحر وأسمع أصوات الطيلور البحريلة ، وضلع  علل

 :لءتساي ىالقارب الذي كان يتمرجف يمينا ويسارا ، سمع  صوتا للمرة األول

 ـ هو ده؟

 ده القرش الكبير.. ـ أيوه 
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بمنله تلاجر  ىيلر تعنلاألفكلار بلمن القلرش الكب ىأيقن  بمن هناك خطم ما ثم علاودتن

حيث كن  أسمع من بعض أصحاب الكيف أن سعر القلرش اليلومين ؛ المخدرات 

والقرش في عالم الكيف هو قيمة وزن  ،جنيه ...... كذا ثمنه وأصبف دوول إرتفع 

المخدر أمام القرش صاغ ولهذا أطلقوا عليه هذا اإلسم ، أشعر بمن القلارب يسلير 

ط بعلض الرجلال عللّي وأنلا مسلتل  بمرضليته ، بسرعة كبيرة وهذا ناتج ملن سلقو

بلرودة  ىأحملل ثانيلة ولفحتنل ىننممن سرعته وشعرت ب قللهدأ صوت الموتور و

مللن فلوق مركللب كبيللر  ىهلواء البحللر ، شلعرت وشللاهدت اللبعض وهللم يتسللمونن

ال تمتي قوات السواحل  ىاللقب ، القرش وصل ، بسرعة تحركوا حتطره وأعيد 

، إحنا خلارج الميلاه شخ  آخر  اسية ، سمع  صوتبقبرب وتحدث مشكلة سي

 ةاإلقليميللة يعنللي بالميللاه الدوليللة ، كللل تلللك األحاديللث كانلل  تللدور باللأللة العربيلل

 .وباللهجة المصرية

بعلللض الرجلللال فلللوق المركلللب بلللالوقوف وأزيلللل  عنلللي األربطلللة  ىسلللاعدن    

تلعل  باو ىالنقلهواء من العة رج ى، حصل  عل ىفم ىمن عل ص لالاالشريط و

مش عايز أسلمع للك نفلس ، فلاهم يلا قلرش؟ شلاهدت أحلد : أحدهم ى، حذرن ىريق

الهبوط ألسفل ، الحقيقة مجلرد أن  ىالرجال يفتف غطاء بسطف المركب وطلب من

بتمن  ىشتمم  راةحة نفاذة ، هبط  درجات السلم الحديدا اءطأفتف الرجل هذا ال

المركلب إدارة ملن  لرجلال تطللبأصلوات الصحية وسلمع  بعلض  ىنظرا لحالت

واللبعض بهذا المكان بالرحمة حيث البرودة قاسية عليهم وهم منذ أسبوع أو يزيد 

 .ستخدام دورة مياه بدال من األسلوب المستخدم حاليااالمكان أو  ةفانظبلب ايط

سمع  صوت إغالق  ىولكنحتجاجات التلك األسبلة أو ا ىرد عل ىأع ملم أس    

الضوء بداخل الحجلرة ، شلاهدت أشلباه رجلال ،  نخفضا ىبالتالو ىالباب الحديد
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المكلون ملن أو العنبلر أرضلية الحجلرة  ىأطلت ةاآلدميلالفضالت مالبس ممزقة و

 : ً   ث قاةالدالجميع وأحدهم تح ىالحديد ، رحب ب

 !!ـ أهال بالمعلم قرش

مكانلا بلمن دفعلوا بزميلل لهلم فلوق فضلالتهم  ىلم أجب ولكن اللبعض أفسلف لل     

نهللرهم  ىدون قصللد إللل ىعتللراض فموسللعوه ضللربا وركللال ممللا دفعنللالا حللاولف

فصم  الجميلع وقلال أحلدهم حقلك علينلا يلا كبيلر ، مازلل  ال أعللم أيلن أنلا وملن 

المحشلورين بهلذا ملن ين شلابا سلبع ىهثالء النلا  ، شلاهدت شلابا ملن بلين حلوال

 .ى، أشرت إليه فحضر مسرعا مقبال يد ىالمكان راغبا في الحديث مع

ك يلا ذحيعمللوه؟ طبعلا أنل  للك سلمعتك ونفلو ىلللامعانا ومش عارفين إيله  ـ ربنا

 ري  تساعدنا

 ـ أنتم مين؟

حاجه وملش علارفين  ىقبرب بنشتأل أ ىـ إحنا يا بيه بقالنا شهور عايشين هنا ف

 الجماعة دوول قبضوا علينا ليه

 ـ إزاي جيتم قبرب؟

 :يتحدث أحدهمسمع  .. ـ دي حكاية طويلة 

بقلوارب ولنشلات من سينا نسحبنا االجيش المصري و ىا عساكر فإحن ةـ بصراح

ملن ملوج البحلر أو ملن لنشلات  ءوشفنا الموت ألف ملرة سلواوإتبهدلنا آخر بهدلة 

يعنلي نسلبتهم الربلع لكلن الللي راحلوا  ، فضل عايش منا عدد بسليط ىالل ،اليهود 

 ىلقبرصللاومللش عللارفين نرجللع بلللدنا والبللوليس هللا يللرحمهم  ،فللي البحللر ميللات 

 ىن أخدونا نشتأل عنلدهم بلقمتنلا وزويطاردنا ، بعض العرب هنا ومنهم مصريب

مصلريين ملش علارفنهم من كام يلوم لقينلا ،  ىما حضرتك شايف حالنا عامل إزا
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 :آخرعل  شخ  ،  المركب ىبيلموا فينا وأخدونا عل

 :آخربينما عل  .. نا في البحر توـ دوول ناويين يمو

كلملوا تتنين ملنهم كلانوا بيامصر ، أنا سمع   ىوحيسلمونا ف ـ دوول قبضوا علينا

عشللان ننضللف دورات الميلله بالمركللب ونأسللل بالليللل لمللا طلبللوا منللا كللام نفللر 

مصلللر علللدل وهنلللاك  ىنهلللم قبضلللوا علينلللا وه يشلللحنونا عللللإقلللالوا ضلللهرها ، 

 . مصيرنا ُمظلم

 ،حكاية القرش  ىوجهتنا وما ه ىأعلم ما ه الكالم وأنا ال وأالحديث لم ينقطع     

ن كملا هلو معتلاد وهلبط رجلال ىاب الحجلرة ملن أعللفلتف بلًُ  السلاعة  ىبعد حوال

جلاف البصلل الخبلز والعلد  ومكلون ملن الوقاما بتوزيلع الطعلام علينلا ، الطعلام 

المسلتخدمة  اتقصلعال كبيرة ممتلبة بالماء ، وعدد ملنفارغة وعبوة زي  موتور 

والتلي أصلبح  مثلل  ةالطعام بالقصعوات فرغوا عب، سمن  للمباني في تعببة األ

يقللوم بوضللع الخبللز فللي القصللعة مللن المحبوسللين  وكللل واحللدطبلل  كبيللر الحجللم 

الجميع  ىنهمك في دش البصل الجاف ، لم تمض دقاة  إال وأتاويبتلعها والبعض 

عم  راةحلة الشبع ، ب ىأو لشعور تهه سواء لقذارتناول الطعام بينما رفض  ىعل

عبارة المكان اب بتلك الحجرة أو الخزنة ، برواةف فضالت الشالبصل المختلطة ب

لسلفن الخلاب باأنه مخص  لتخزين البتلرول  بعدفيما عن مستودع كبير علم  

 ىوقود التلن بلالالسلفد يلتزوتقوم تلك السلفينة بقبل إقالعها حيث  ءالصأيرة بالمينا

" ثقيلل اللوزن المازوت وقلود أسلمر الللون"وقد قلل  راةحة المازوت  تحتاج إليه

 .درجة ىألقص مزريةوالتي كان  المخزن فضالت الشباب بمن راةحة 

 ىالمكان أكثر من أربع وعشرين سلاعة ، اليلوم التلالبهذا  ىوجود ىعل ىمض    

كبيلر مخلدرات تلاجر  ىننمال يختلف عن اليوم الساب  ومازال الرجلال معتقلدين بل
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أعلد أعللم هلل أنلا القلرش تلاجر للم وا نل، تلداخل  األحلداث فيملا بين ىطالبين علون

رغللم مللا  ىمعللالمخلدرات أو الضللابط عابللد ، شللعرت بلمن الللدنيا لللم تنتلله مشلاكلها 

دايلة شلهر ملار  ملن ب قاسيته من أنواء خالل الشهور العشرة الماضية فنحن في

 .1668عام 

نحلن والد ممرنلا ضلوء مبهلر وصلوت مرتفلع ي ىفزعا علل ىإستيقظ  من نوم   

ن فلي وجميعلا مأروسلنحلن و ىغادرنلا التنلك الحديلد.. ا فلردا بالخروج فرد..... 

سلطف المركلب  ىبعضها أسبوع ، مجرد أن وصل  إلل ىعل ىأوحال بشرية مض

أثرهلا  ىعلل  قفايلا ضلربا وعلدد ملن اللكملات سلقط ىعل ىشعرت بمن هو ىحت

وسللهم ءوالللدماء تسلليل مللن ر ىشللاهدت مللن سللبقونكمللا ف ووقللحاوللل  الأرضللا ، 

التحية الواجبة كما  ىواحد منهم يأادر التنك يحصل عل ىأ ألنم فهم وأفواههوناو

 .بعدفيما عرف  

يشبه المصلارع  ىفشاهدت أحد الرجال والذمداه الضي   ىنهض  وقد بلئ من    

 ىسلتقبلته بضلربة بسليف يلدابلاقي التحيلة ،  ىألحصلل منله علل ىتجاها ىقادما ف

لهجللوم علللّي لزمالةلله  ىأرضللا صللارخا ممللا دفللع ببللاقأثرهللا  ىعلللبصللدره سللقط 

ظللل  أبلادلهم الضلربات أستسللم بلل  وأمد خلم أ ىضربا وركال ولكنن ىوأوسعون

هجمللوا عللليهم تشللجعوا وف ىالرجللال الللذين كللانوا معلل ىأثللار بللاقواللكمللات ممللا 

لم أستكن رغم ما بي من جلره ملازال ، حة قتال دامية اوأصبف سطف المركب س

بمنه من الواجب علينا الدفاع عن  ىن أشعرنوخرآلحديثا ولكن ما شاهدته والقاه ا

 .أنفسنا أمام هثالء الرجال الذين فارقتهم الرحمة واإلنسانية

تعلللن تحيتهللا للسللفينة ًُ  سللمعنا صللوت صللفارات السللفن بالمينللاء  ىإللل ىتراملل     

شلاهدت ملا  ىالقادمة ورغم هلذا للم نتوقلف علن القتلال مملا دفلع بهيبلة المينلاء التل
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تحذير القبطان بمنعه ملن اللدخول كملا طلبل  ملن  ىكب إلفوق سطف المر ىيجر

 .ينة ما يحدثاالقوات البحرية بإرسال لنش سريع لمع

وقلف بجلوار  ىالذالقوات البحرية  اتلنشأحد  تشاهدالمستمر ك العراأثناء       

فوجب  بمنهم مصريون ، توقلف  قدالمركب وصعد قاةده وبعض رجال البحرية و

آخللر رصلليف بالمينللاء وأقبللل  الشللرطة العسللكرية  ىإللل قتيللد المركللباالقتللال و

صطحابنا خارج السفينة ولم يسلم واحلد مملن كلانوا اقام  ب ىالتلقوات البحرية با

 .ىذأمحبوسين بالسفينة من إصابة أو 

شاهد قاةد قوة الشرطة العسلكرية ملا حلدث لجميلع الرجلال وتسلاءل علن سلبب    

والذي تبين ن أذاقونا الضرب واإلهانة هذا وبحديث ساخر أجاب أحد الرجال الذي

بمنه من الواجب علينا تقلديم التحيلة لهلم ، نظلر إليله  ناءأنهم من رجال بوليس المي

من هم هلثالء الرجلال؟ وقلد أجابله هلذا الرجلل صلاحب : الضابط بذهول متساةال

ن وكان  األوامر الصادرة ون مصريومجرميظ والقلب الجاف بمنهم لالصوت الأ

قتللرب منلله ا ،ء المجللرمين نللا سللوف نسللتقل هللذا المركللب ونعللود بهللثالإلينللا بمن

عسلللاكر ملللن الجللليش  دوول. يلللا والد الكللللب: وصلللاه بلللالجميع قلللاةال   الضلللابط 

 فلي صلدره متسلاةالكبيلرهم فلي " دهغلز"ووكز هم كده االمصري تقوم تعملوا مع

لمللف البصللر  ىيللا حقيللر؟ وفلل ىكيللف تقللوم بإهانللة رجللال مللن الجلليش المصللر: ً  

وجله الرجلل اللذي أصلابه اللذهول مملا  ىسمع  صوت صفعة قوية علدت وشاه

دفللع بزمالةلله لمحاولللة التللدخل فهجللم عللليهم رجللال الشللرطة البحريللة بالضللرب 

 ىطلب منهم قاةدهم التوقف وأشار إليهم بوضع القيود الحديديلة بميلد ىالمبره حت

ملرور الكلرام  عتذاره وأن ما حلدث للن يملراهثالء المجرمين ثم نظر إلينا مقدما 

قبللة رجللال البللوليس المكلفللين بحراسللتكم بعللد عللودتكم مللن جزيللرة اوالبللد مللن مع
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 .قبرب

جميعلا مستشلفي القلوات البحريلة ونقلتنلا تابعلة لحضرت عدة سليارات إسلعاف    

 ةحاللالالجنود وشاهدوا ولمسوا  ىنكب األطباء علاداخل قسم الرعاية وهناك  ىإل

 ىء من النظافة الشخصية أو اإلصابات ملن تعلدسواأصبحوا عليها  ىالتالمزرية 

 .الجميع ىحالة النفسية األثر الواضف عللرجال البوليس عليهم كما كان  ل

سلتبدال انظافة العاةدين و ىمن معاونيه العمل عل ىطلب ناةب مدير المستشف      

 ىإلللل ىن ملللن رجلللال المستشلللفوللللة والقلللذرة ، توجللله بنلللا العلللاملهمالبسلللهم المهل

حمللام مللنعش أزال عنللا كللل القللاذورات  ىت حيللث اغتسلللنا وحصلللنا علللالحمامللا

مالبللس جديللدة ثللم أعقبهللا وجبللة سللاخنة أدخللل   ىوالللرواةف السلليبة وحصلللنا عللل

 ىنفوسنا الحزينة لما شعرنا به من إهمال وتجاوز بلُ غربة وصل  إل ىالدفء إل

 .عشرة أشهر عن األهل والوطن

 ىال وسلجل األطبلاء كلل المالحظلات التلعلي جميع الرج ىوقع الكشف الطب     

وكانلل  تلللك مطالللب رجللال الشللرطة العسللكرية ثللم لحلل  بهللم رجللال  نللابللدت علي

التحريات العسكرية واألمن الحربي ثم النيابة العسكرية ، شعرنا أن جميع أجهزة 

 اءطبلأ ىالقوات المسللحة المنلوط بهلا مراقبلة تنفيلذ القلانون متواجلدة باإلضلافة إلل

 .المخلصين الذين قدموا لنا كل عون دون تذمر أو ضي رية القوات البح

بمننا أقلرب  حالتنا وجودنا بالمستشفي شعر من يراقبون ىن علييوم ىمضبعد ُ     

وسلنا ءر ىبدأت األسلبلة تنهلال عللبعدها ن حالنا قد أصبف أفضل أاإلنسانية و ىإل

إليهلا كلل  ىالوحلدة التلي كلان ينتملسلم احلدث فلي سليناء و ىاللذوكلها تصب عن 

سللوك  ىدفلع بنلا إلل ىنسلحاب وملا اللذالنسحاب وطري  االشخ  وموعد تنفيذ ا

 .القوات ىطري  البحر ولم نسلك طري  البر مثل باق
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صرنا بين القوات اإلسراةيلية وسلاحل البحلر وننا حمكان  اإلجابات متقاربة ب     

ن كمللاةن طريلل  البحللر كمللا أن الللبعض ذكللر أ كفلللم يكللن أمامنللا بللد مللن أن نسللل

البحر لما شاهدوه  ىنسحاب من البر إلالاستبدال طري  الاإلسراةيليين دفع  بهم 

وسمعوه ملن مجلازر حلدث  إلخلوانهم اللذين وقعلوا فريسلة سلهلة لكملاةن القلوات 

اإلسراةيلية ولهذا فكان البديل الوحيد أمامهم هو طري  البحر والبعض منهم ذكلر 

عرض البحلر وبمسلاندة طلاةرات الهليكلوبتر  ىمهاجمة اللنشات اإلسراةيلية لهم ف

بنفسله بعلرض  ىوالبعض ملنهم ألقل كبيرة داعدبمضحايا المن الكثير مما نتج عنه 

الفلور وملنهم ملن يجيلد ولكنله للم  ىلم يكن يجيد السباحة فهلك عللبعضهم البحر و

 .نسحاب بحرا سباحة لطول المسافةالاستكمال طري  ايستطع 

كان  األسبلة محددة ومركزة حينما علموا بمنني ضلابط  حينما جاء الدور عليّ     

حيثُ كن  الضابط الوحيد وأتبع لجهاز المخابرات الحربي ، شرح  لهلم كلل ملا 

سلتمرت ا، ظهلر قلارب  ىعاني  منه سلواء فلي سليناء وسللوك طريل  البحلر علل

ل األسبلة تنهال علّي وأنا أقوم باإلجابة علي معظم األسبلة وما شاهدته سواء خلال

 ىبمنللزل أبلل ىو خللالل وجللودأالقللوات المنسللحبة  ىالبحللر وهجمللات العللدو عللل

ملع كلل ملن حسلين وعملر وملا دفعنلا لمحاوللة  ىبعد أن تركته ولقلاة ثمدات االسع

هلا العلدو ثلم منال يسلتفيد  ىتدمير األسلحة المصرية الملقاة والمتروكة بالعراء حت

ن أمام المستشفي وأنا بصحبة م ىخطفتم  ىحت" زينة"لقاء المصادفة مع الجميلة 

 ".رينيه"

كتابة كل تلك األقلوال  ىأن أقوم علمعي المنوط بالتحقي  الضابط  ىطلب من      

 ىمالحقللة العناصللر اإلجراميللة أو الخاةنللة التلل ىيسللتفيدوا بهللا فلل ىحتلل ىبخللط يللد

 ىختطلافا ىقامل  علل ىتتعامل مع العدو ، وجه  إليله سلثاال علن المجموعلة التل
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للم أكلن  ىبالمفاجلمة التل ىماسول القبرصية ، تردد الضابط قليال ثلم أجلابنبمدينة لي

نسللحاب ومللا حللدث مللن تفكللك الوحللدات المنللذ صللدور أمللر ا: أتوقعهللا حيللث قللال

المقاتلللة تحلل  ضللربات العللدو الجويلللة والبريللة أو مللن إنعللدام الضللبط واللللربط 

بللل  هاملل  وتاهلل  قللوات كثيللرة بصللحراء سلليناءأن  ىأدت إللل ىتللوالبالوحللدات 

البحلر  ىخلليج السلويس علل ىتجهلوا إللان وتجه للبحلر المتوسلط وآخلراوالبعض 

محاوللة جملع وإنقلاذ أكبلر علدد  ىاألحمر مما دفع بالقيادة السياسية والعسلكرية إلل

بعض ملن اللعمل  سليناء و ىمن القوات الخاصة إلل معدادمن تلك القوات فدفع  ب

سويس لكن المخابرات العامة عرض البحر األبيض وخليج ال ىالقوات البحرية إل

بلا وقبلرب وكريل  وسلواحل أور ىأفادت بمن فلول بعض المنسحبين وصلل  إلل

جملع تللك  ىوهنا صدرت األوامر لجهاز المخابرات العاملة بالعملل علل، ومالطة 

الفلول وأرسل  بسفن صأيرة تحميها قوات من الشرطة المصرية حتي ال يحلدث 

يقيملون مصلريين  ابلمن هنلاك جنلودين علمهلا من تلك الدول حلدولة  ةنزاع مع أي

تلللك السللفن كانلل  تنتظللر خللارج الميللاه اإلقليميللة ،  قريبللا مللن سللواحلهم رغللم أن

سلللتطاع  أجهلللزة المخلللابرات الحربيلللة والعاملللة أن تعيلللد المبلللات ملللن الجنلللود ا

بقاع تح  ضأط الجيش اإلسراةيلي الكل  ىوالضباط الذين ضلوا طري  العودة ف

حيلث ؛ طرق الهلالك  ىإله المنسحبين يوجت ىيعمل عللمعركة والذي كان يوجه ا

وأسللر الللبعض وعللذب الللبعض " ن كبللاروقللادة عسللكريومللنهم هللك الللبعض مللنهم 

حجلم ويعلم بمن يلقاهم  هميشاهد ىحتللقناة يعودون للضفة الأربية  البعض وترك

يع هثالء كيف شاهدوا التعذيب والقتل أمامهم حتي يصاب الجم ىحك وقدالكارثة 

 .بصدمة قوية تمنع مصر من قتال إسراةيل مرة ثانية

بللا قللد سللقط وسللواحل أور ىكللان الكثيللر مللن المصللريين الللذين وصلللوا إللل        
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و عمللالء أالقتلللة المللمجورين  عو مللأبعضللهم مللع عصللابات لتجللارة المخللدرات 

 ىالللذ ىولهللذا حللددت أجهللزة المخللابرات مللن هللو المصللر؛  ىالموسللاد اإلسللراةيل

تللدل علللي  ىو بتصللرفاته التللأسللواء بطريقللة تحدثلله  ىالجلليش المصللر ىإللل ىينتملل

اللوطن  ىخلفيته ومن هنا كان  تضع الخطط للقبض عليهم وإنقلاذهم وعلودتهم إلل

مثللل مللا حللدث معللك بالتمللام حيللث عمللالء جهللاز المخللابرات بالمينللاء شللاهدوا 

 وهو من أحلد العناصلر" تيمور"وعاصروا حادث إطالق النار عليك من المدعو 

منللاف للقللانون مللن  ئكللل شلل ىتجللار فللاليقللوم با ىاإلجراميللة فللي المينللاء والللذ

، تتبعللك أحللد العمللالء  انبللا الحسللومخللدرات وأسللرار دول وبأايللا مللن نسللاء أور

وظلل  تح  المراقبة وقد أطل  عليك لقب القرش الكبيلر نظلرا لخطلورة العمليلة 

من مشاكل سياسلية التي سوف تتم بأرض إعادتك لمصر وما قد ينتج من وراةها 

ملللع الحكوملللة القبرصلللية التلللي كانللل  تتعلللاون معنلللا فلللي العثلللور عللللي النلللاجين 

 .المصريين

م التسلال ىمن الحربلمندوب من النيابة العسكرية واأل ىّ اليوم التالي حضر إل      

: قلال اع  يطللع عليله سلرا احلدهم وبعلد أنسللمه تطلب مني إعلداده ،  ىالتقرير الذ

 ئحللدوث شللابينمللا ظلللل  منتظر   ىبالمستشللف ىادروا حجرتلليللا فنللدم ، غلل" هايللل"

السلفينة  ىدون نتيجة ، توجه  لمجالسة رفقاء رحلة العلودة علل ىجديد لليوم التال

لملدة جلازة إ ىوحصللوا علل ىوفوجب  بمنهم جميعا غلادروا المستشلفالتى أعادتنا 

من سيناء وحدات تجميع القوات الشاردة العاةدة  ىعشرة أيام يعودون بعدها إلحد

للسلثال عملا  ىملدير المستشلف للقلاء، أصابني الضي  واليم  والقنلوط ، توجهل  

اللذى حراسة القسم  ىوجدت عددا من رجال األمن الحربي يقومون علف ىحدث ل

بللمنهم سللوف  ىمللن المأللادرة ، طلبلل  لقللاء قاةللدهم وأخبرونلل ىومنعللونأقلليم بلله 
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من الحربلي التلابع للقلوات بلاأل..... ...قبل الراةلد أ ىيتصلون به ، مساء اليوم التال

سلاهما ثلم قلال أخبلرك بمنلك  ، نظلر إلليّ  ىوعرضل  عليله مشلكلتللقاةى البحرية 

مجلللس تحقيلل  ثللم المحكمللة  ىلحللين عرضللك عللل ىممنللوع مللن مأللادرة المستشللف

 ىننللأنللدفع  أسللتفهم منلله عللن سللبب هللذا وكانلل  اإلجابللة غامضللة واالعسللكرية ، 

حاولل  شلره  ،" زينلة" ىت الموساد اإلسلراةيلعميال ىوقع  فريسة سهلة ألحد

فطلب مني بهدوء أن أعلرض ملا أقلول عللي مجللس التحقيل  ثلم المحكملة  ىموقف

 .العسكرية موضحا بمن هذا ليس قراره بل قرار من بيدهم األمر

وأنا ألعلن كلل ملن يعملل بلالقوات المسللحة المصلرية ، هلثالء  ىغادر حجرت     

أقللل تقلدير كللان مللن  ىوعلللأكللان ملن السللهل كسلبها معركللة  ىون فللاألغبيلاء يفشلل

قتحام سيناء وملنعهم ملن إحلداث تللك الخسلاةر االسهل والميسور منع األعداء من 

بينما كل هلذه هم بخساةر بشرية ضخمة تباأص من الممكن نابرجالنا وشبابنا بل ك

يحلدث ألحلد ملنهم أن أهينلل  القيلادات تحيلا وتعليش فللي مصلر وبلين أسلرهم ولللم 

 ثافلاجيالحيلاة  مد ملن كتلب هللا لهلازفوا قطرة دماء واحدة وبعد أن علنه ولم يآدميت

الحكاية إما أن تموت فطليس  ا   ، إذ عسكريةالمحاكمة والتحقي  ال رانتظا ىف ممنهب

 .وتشوه سمعتك ىأو تموت بالسجن الحرب

كللل مللا أقابللل واحللدة أشللوف هيللا  ىيللاه ، التخللابر مللع عميلللة إسللراةيلية ، يعنلل"   

رةيسلها ، هللا يخلرب  ىدتلفنحلب مصلر وناةيلية أو مصلرية وبلالروه واللدم بسرإ

يعنلي أنلا كلده أسلتني لملا ،  للي حصل للجيش والبلداللي كان السبب في كل ابي  

العلاثر أنله  ىحظل ىالبهوات بتوع النيابة العسكرية يحضروا وهات يا أسلبلة وعلل

لحلللرب وقامللل  ملللن يلللومين صلللدرت األحكلللام العسلللكرية عللللي المهمللللين فلللي ا

وطلالبين بتشلديد العقوبلة شلأاله مظاهرات شديدة فلي الجامعلة وسلمع  أنهلا لسله 
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فين ، إحنا في مصلر تلالت  ىعلي الجميع ، مطلوب كبش فدا وحيالقوا أحسن من

خاةن وبتتعامل مع العدو اإلسراةيلي أو تعمل علي قلب  :في داهية  ىحاجات تود

  ".نظام الحكم أو كافر وضد رجال الدين 

رفض والد األبالسلة فل ىلتاةعل ةريلازلراحلة يلوم  ىل عللوحصلالطلب  ملنهم      

ربنلا يصلللف ودنله برضلله و ىجلار أسللرتسللمعان  ىعمليللا بتليفونتصلال الفكلرت با

 فليونلا تهللا يخرب بيلوتهم قرف ،ترفض وبعدين؟ أعمل إيه مع والد الكلب دوول ا

 .عايش فيه من عشر شهور ىمش كفاية الألب الل؛ عيشتنا 

: بعضلا ملن عبلارات التلوتر والقلل   ىا عللي ذاكرتلعيد  ستم ىتنبه  من ضيق     

هلو أنلا كنل  بلمنتظر أواملر ، بتحلم والزم أتصرف معاهم كمنهم أعداء  ىالعالم د

اليهود ، المالعين دوول الزم أحطهم قدام األمر الواقع إملا أعاملل  عشان أحارب

من وشهم الفقر ، الزم أسيب المكلان  معامل محترمة أو أريف الدنيا مني وأستريف

 .عايزين يعملوه ىللاوبعدين يعملوا  ىده وأروه أشوف أهل

الواقلع الهرب من هلذا المعسلكر  ىالعزم عل تقدعقد حيث كن  النوم  ىنغلب     

أقبل الراةد  ىالقوات البحرية ، صباه اليوم التال ىبمنطقة رأ  التين والملح  عل

 :اهتحية الصبلى وقدم .... 

 ـ صباه الخير نقيب عابد

 !!ـ نقيب دا أنا لسه مالزم أول ويمكن أوصل لأفير

دللوقتي حتللبس .. ترقيل  ملن أول يوليلو السلنة الللي فاتل  ا أنل .. ـ متقولش كده 

 :بصوت قاطع صارم تحدث .. " اللبس الموجود بالشنطة 

 "رياض لسيادة النقيب ىقدم الشنطة يا عسكر ـ

 تفضل سيادتكا.. ـ حاضر يا فندم 
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 نهايلة مكتب النيابلة العسلكرية  همروه معاتعربية جيب و ىيجتـ عشر دقاي  وه 

 خير  ىحكايتك عل ىالمعسكر وشوية أسبلة وربنا يعد

 ا  المكتب وقم  بفلتف الحقيبلة البالسلتيك فشلاهدت أفلرول نظيفل.... غادر الراةد    

عسللكرية بعللد عشللرة رتللدي  مالبسللي الا، " نقيللب"عالمللة الرتللب  يحملللو ا  مكويلل

بعلد .. مكتب النيابة العسكرية  ىلإ ىسوف يقلن ىنتظرت قدوم الساة  الذاأشهر و

وصلللنا بجللوار السلليارة الجيللب ، شللاهدت  ىحتلل ىقليللل حضللر السللاة  وسللار خلفلل

مباشرة وسمل  الساة  سوف نأادر من تلك البوابلة فمجلاب  ىبوابة المعسكر أمام

 ىبلداخل المعسلكر ولكلن تللك البوابلة تفضل سوف نتوجه له يقلع ىبمن المكتب الذ

داخلل  ىطريل  الملاكس القلادم ملن الألرب ومتجهلا إلل ىخلارج المعسلكر وإلل ىإل

جوبها شرقا وغربا وأنا كن  أا كل تلك المناط  التي المدينة ، تمهل  قليال متذكر  

السلاة  أال أفعلل  ىعجلة القيلادة فطللب منل ىفي مقتبل مرحلة الشباب ، قفزت عل

لللم أنتظللر أن يكمللل حديثلله حيللث قللدت  ىضلله للعقللاب ولكنللرإال سللوف أعهللذا و

طالبلا  ارخاالسلاة  صلصلوت  ىتعلال ،السيارة بسرعة متجها إلي البوابة المألقلة 

 .ىالوقوف معترضين طريق ىالبوابة إل ىة مما دفع الجنود علدالنج

علد بوابلة المعسلكر ب خترقل  حلاجزبثبلات وا ىمتجها لهلدفلم أتوقف وظلل        

تهشم  وتهشم معها جلزء ملن مقدملة السليارة الجيلب  ىوابة التبطدم  بالصأن ا

رجلال ن ملن ينلاثقليللة ثوان بشاهدت بعدها ، حر  ساله نداء ا ووسمع  صفير  

سريعة ، الكالت يسوموتالشرطة القوات البحرية يحاوالن اللحاق بي علي صهوة 

تشلاهد ملا يحلدث بدهشلة  مازال  المطاردة مستمرة بشلوارع اإلسلكندرية والنلا 

تنبلله النللا  للسلليارة وفراملهللا  ى ،م بلله أسللرتيي تقللذاللل ىالحلل ىوصللل  إللل ىحتلل

الكللابتن .. أكبللر تتبعنللي ، صللاه الللبعض ، هللا  ىالموتوسلليكالت التلل ىالشللديدة وإللل
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عمالء إسراةيليين  ىالقبض عل مطلب  منهفهتافات التعال  ، عابد رجع بالسالمة 

أسلرع أهلل ؛ رجلال الشلرطة العسلكرية  ىوأشلرت إلل قتلليمحلاولين  ىيطاردونن

ترحيب أهل أثناء ذين أسرعا بالفرار ، لن اليكون لمهاجمة الجنديلبكل ما يم ىالح

حبلا وحنانلا ، تالقل  شاهدت وجه أمي كالبلدر المنيلر يشلع ُف ىالحارة أطل  أسرت

أسلرع   ،هبطل  ملن بلكونلة اللدور الثلاني حيلث تقليم  ىدموعي مع دموعهلا التل

قرابلة  هحرم  منل ىالحبيبة الذ ىأللح  بحضن أم ىحتفال أهل الحاالهرب من ب

جلراء مللا  ىعمللرنهايلة  ىسلوف أحللرم منله عللدة أعلوام أو إللل ىالعلام وأعتقلد بللمنن

أو مملا حلدث " زينلة"بالخلارج ملع ما تم سوف يوجه لي من تهم سواء حدث وما 

 .صباه هذا اليوم

والبكلاء دون  عاللدمو نمتداخللة مل اصلواتأسلمع أكنل  حيث ُ كان اللقاء راةعا      

 ن  امعل دونكثيلرة لهلا أحاسليس   لكن الكلمات كانل، معرفة تفاصيل تلك الكلمات 

وللليس إلللي األذن ولهللذا فكللان مباشللرة القلللب  ىن األحاسلليس تصللل إلللإحيللث  هللال

حيلث كللان  أقبلل أبلي مرحبلا   ، ىأملي وشلقيقت ىمردودهلا سلريعا هلاةال عللّي وعلل

؛  ىبعض األغراض وعلم بالخبر السعيد من الشارع الخلفل يرتشيالمنزل خارج 

والشوارع الجانبية يقيملون المتلاريس والحراسلات لحمايلة  ىحيث شاهد أبناء الح

ن عمللالء مللالعاةللد مللن الحللرب بعللد مطللاردة شللاهدوها  ىالحللالبطللل بللن الحتللة وا

 .جنود الشرطة العسكرية للقوات البحرية ىإسراةيليين يرتدون ز

السلليارة الجيللب إلللي بد وتعلل ىأقبللل  سلليارة للقللوات البحريللة لكلل ىوم التللالاليلل    

ملن شلرفة المنلزل لهلم أشرت  ىحاول بعض الشباب اإلعتراض ولكن ،المعسكر 

 بالشلوارع الجانبيلة  إسلتمرت حاللة الطلوار ،بالسليارة  واعلودمن يبالسماه لهم بل

لتعللرض لرجللال بالمدينللة وأصللبف امللا حللدث نتشللر خبللر اكمللا حيللاء القريبللة واأل
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عمللالء يرغبللون منهم بللعتقللاد الللبعض ال ةعاديللالر ومللمللن األالشللرطة البحريللة 

وصلل كملا مملا سلبب مشلاكل كثيلرة بيلنهم وبلين الشلعب عابد  ىبن الحاباإليقاع ب

القيادة العامة بالقاهرة بملا  قيادة المنطقة العسكرية باإلسكندرية وعلم  ىاألمر إل

بتلك الجرأة متحديا كل القوانين المعسكر  منالمتهم ب الضابط وهرخاصة حدث 

محاكملة طللب  ىللألركلان الفريل  عبلدالمنعم ريلاض إاالعسكرية مما دفع برةيس 

محاكمله مثلل ملا القلد تلنجم ملن  ىحينملا عللم بالمشلاكل التل، هلذا الضلابط عاجلة ل

ستخدام سلطته بلالعرض عللي لجنلة اأسبوعين قرر  ذتم  منحدث من محاكمات 

لجنللة مكونللة مللن كبللار ضللباط القللوات المسلللحة لعللرض الضللباط هللي ، الضللباط 

سللتيداع ويللرأ  تلللك الولهللا سلللطة الفصللل والطللرد واإلحالللة ل االمخللالفين عليهلل

اللجنللة رةلليس هيبللة أركللان حللرب القللوات المسلللحة المصللرية الفريلل  عبللدالمنعم 

             .    رياض
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 ى بسيناءحدث أثناء غيابذا ما

 

نلدلع  امجلرد أن : قلاةال   حكي لي أبي ملا حلدث خلالل فتلرة غيلابي الطويللة      

ها ةبعلد ُمضلي يلوم واحلد عللي بلد ىعم الحزن الشعب المصلر 1661حرب عام 

لقواتنلا الجويلة وهلي رابضلة بقواعلدها  ىنتشر خبر تدمير الطيران المعلاداحيث 

هم وقد أصلبح  مستنتج الشعب الطيب الذكي ما وراء تدمير ساله ابمصر ، لقد 

و  رجال القوات البريلة مفتوحلة أملام األعلداء وبالتلالي رجحل  ءالسماء فوق ر

كفة العدو ، بعدها بيوم زاد الطين بله حينما علم الشعب بمنه قلد صلدرت األواملر 

نسلللحاب الجللليش ملللن سللليناء ، تلللواترت األنبلللاء واألخبلللار عملللا حلللدث للجللليش اب

اإلذاعلات األجنبيلة خاصلة إسلراةيل  تجه  اآلذان لسماع األخبار مناو ىالمصر

حالهلا عبلر جميلع  ىعللوصوت اإلذاعة البريطانية حيث كان  اإلذاعة المصرية 

 .أحسن مايرام وكله ُفل ومهلبية ىبمن األمور علتذيع أخبار األحداث 

تحلاول أن تستنشل  األخبلار والمعلوملات علن وهي مض  األيام علي أسرتي     

مللن  بعضللهم عللادقللد بللالجيش ويخللدمون الللذين  ىحللالي ، الللبعض مللن شللباب الحلل

سيناء وبدا لمن شاهدهم آثار المعركلة وتلداعياتها وملا الحظلوه ملن تلورم األقلدام 

لهللثالء الشللباب والللبعض مللنهم أصللابته التسلللخات والحللروق مللن شللمس سلليناء 
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الملتهبة من شهر يونيلو كملا أن اللبعض ملنهم أصليب بنيلران العلدو وعلادوا وهلم 

 . ادات واألربطةن بالضموملتحف

بللبعض  ىلتقللاأيللن يتجلله ،  ىوإللل ىالبحللث عنلل ىلمللا حللدث وبللدأ فلل ىنللزعج أبللا    

بعضللهم بصللعوبة والللذين لللم  ىإسللتطاع العثللور عللل ناألصللدقاء والللزمالء الللذي

فقلد ضلاع  كلل المعلوملات كملا ضلاع   ىعن ئش ىيساعدوه ألنهم ال يعلمون أ

القطللار متوجهللا  ىسللتقل أبللا، الثقللة بقيللادات الدولللة سللواء سياسللية أو عسللكرية 

توجه لشلبون الضلباط والتلي ملن المفتلرض أنهلا تعللم كلل صلأيرة بعدها للقاهرة 

ذي بلال حيلث كانل  اإلجابلة  ئشل ىأ ىوكبيرة عن ضباطها ولكنه لم يحصل علل

ستعدادا امكان سري  ىبنك عابدُ فل وآخر حالوة بس إحنا محافظين عليهم فابمن 

د أيام قليلة حيث ستدفع الدولة بالقوات المقاتللة الجبلارة بع ىسيمت ىليوم الثمر والذ

 .تلك العصابة اآلثمة ىعل ىإسراةيل لتقض ىسيناء بل إل ىإل

 ىبالقللاهرة يجللوب المستشللفيات العسللكرية ويسللمل كللل مللن يرتللد ىظللل والللد    

 المالبس العسكرية من جميع اللدرجات ومختللف التخصصلات وللم يحصلل عللي

أحد ضباط القوات المسلحة المصرية وأصابه  ىالشك بمنن ىإلإجابة مما دفعه  ةأي

بل كنل  أعملل عملال آخلر وأكلذب علليهم  ا  ـلم أكن ضابط ىاإلحباط والضي  بمنن

 ىعابد نظم ىيدع أن هناك ضابطا  و ىعن ئش ىأال يعلم  وها هو الدليل بمن أحدا  

يها بشلمن حصل عل ىالمعلومات الت ىبمن هناك تخبطا ف ىشعر والد ، ىالمصــر

علن  ىيقر بمن عابد يعمل ضابط وحاليا مختفمنهم من ُ  ،العسكرية  ىوحيات ىعمل

سم عابلد المصلري بلين احياته والبعض يقر بمنه ال يوجد  ىأنظار العدو خشية عل

رتبلاك الطبيعيلة لحاللة االنتيجلة التلك   ناأصدق من؟ ك ،ضباط القوات المسلحة 

 .صر  بمناتحملها ال ىالوطن والت سادت ىالت
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المستفسلرة منله  ىحنلين وشلاهد نظلرات أمل ىاإلسكندرية  ُبخف ىإل ىعاد والد    

بنهلا ااإلجابة وأخيرا تشجع بمن أخبرها بلمن  ىبنها الوحيد وهو غير قادر علاعن 

وكلل األملاكن المسلبولة علن الضلباط نفل  أن يكلون للديها ضلابط  لم يكن ضابطا  

 : أمامها " يردد"بهذا اإلسم 

 :صرخ  به متساةلة ،عليه العوض ومنه العوض .. ضحك علينا يا فتحية ـ ابنك 

مللين .. تللروه وترجلع كلده مللن غيلر فايلده .. ال غفيلر المهللم فلين اللواد اـل ظلابط و

حرام يا نا  تاخدوا والدنا وتقتلوهم عشان تتكلموا وتحكوا علن ..  ىبنايرجع ليا 

فللي بكللاء مللثلم كمللا  ىنللدفع  أمللا. .هللا المنللتقم .. هللا ينللتقم مللنكم .. بطللوالت لكللم 

 .البنات وبعض األقارب ىبهذا أخوت ىأخبرن

رجلاء الطالبلة  ىأحلد األيلام أقبلل  شلقيقت ىالحزن عللّي ملن بلالمنزل وفل ىطأ    

عليه وق  طويل وكان هذا واضحا من تلاريخ  ىتحمل خطابا مض ىبالجامعة وه

قراءتهلا وأخبلرت  ىأهلوكنل   ىشاهدته بمحد ُ كتب الروايات التل ىاإلرسال والذ

كنلل  أعمللل بهللا ويللدعي الراةللد  ىبللمن هللذا الخطللاب مللن قاةللدي بالوحللدة التلل ىأبلل

سلوف يبلدأ  ىالمفتاه الذ ىبالخطاب وشعر بمنه عثر عل ىأمسك أب.... " فوزي "

القلاهرة وظلل يسلمل علن  ىالقطار للمرة الثانية متجهلا إلل ىستقل أبا.. منه البحث 

يعللم  ىواللذ با  بيلة وكلل واحلد يسلمله ال يعللم منله شليمبني إدارة المخلابرات الحر

بموقع  ىأب ىأن تشجع أحد الجنود وأشار إل ىالعسكريين إل ىأن يخبره حت ىيخش

 .تلك اإلدارة

الللدخول ومقابلللة أحللد مللن المسللبولين إال أنهللم  ىبللاب اإلدارة حللاول أبلل ىعللل      

ري  عدة أيلام حيلث قارعة الط ىشخ  ، ظل جالسا عل ىوا دخوله ومقابلة أمنع

كان يجللس فلوق غلالف صلندوق ملن الكرتلون ويتوجله للمسلجد القريلب للصلالة 
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تسخ  مالبسه وطالل  لحيتله دون احاجته ويتناول األطعمة الشعبية وقد  ىويقض

 ىإليله واللذ ىعليه ، أسرع أبل ىيناد ةساالحر ىأحد األيام شاهد جند ىمجيب ، ف

.... فلوزي / الذي أخبره بلمن المقلدم ىجندعمره الخامسة والخمسين للقاء ال ىتعد

 ىسلمل عنله دخلل مكتلب القيلادة منللذ قليلل وأنله أخبلره بلمن أحلد األقربلاء فللت ىاللذ

لقللاءه  ىإبالغلك بمنلله سللوف يللراك بعللد أن ُينهلل ىنتظلاره منللذ عللدة أيللام فطلللب منللا

 .بسيادة اللواء مدير اإلدارة

ابنله وسليلقاه  ىتعلرف عللأن شخصا ما سوف ي ىيديه شكرا هلل عل ىرفع أب       

قرابلة  ىجللس أبل.. أصلاب العاةللة  ىيزيلل ضلباب المعلوملات اللذ ىبعد قليل حتل

وتقلف بالجانلب األيملن  ىقل  ثم شاهد سيارة المقدم فوزي تأادر المبن ىالساعة ف

قترب منلله افلل ىجهللة والللد ىهللبط منهللا الضللابط فمشللار للله الجنللد، مللن الطريلل  

 ىسللمه ومللن يكللون ، رحللب الضللابط بللمباب ىأفللاده أبلل، عللن شخصلليته  متسللاةال

 ةأيلل ىالحصللول عللل ىمنزللله للتحللدث ، حللاول أبلل ىصللطحابه إلللاوعللرض عليلله 

 ىإال أن ُيضلليف والللد ىهمللا ولكللن الرجللل أبللةأثنللاء لقا "عابللد" ىمعلومللات عنلل

 .ويق  عليه كل شيء

مخبلرا إيللاه بمنلله علللم مللن  ىكلل مللا يعلملله عللن أحللوال لللهبمنلزل الضللابط شللره    

له الذين نجوا بمن عابد سلك طري  البحر ليهرب من اليهود وأنه للآلن بعض رجا

جديلد سلوف يخبلره ،  ىإدارة المخابرات وأنه في حال حلدوث أ ىلم يصل بعد إل

ليخبره بمن المخلابرات العاملة والحربيلة وقلوات الصلاعقة  ىقترب الرجل من أبا

بعلض  ئو ملوانجمع فلول المنسحبين ملن كلل مكلان سلواء ملن سليناء أ ىتقوم عل

 .بية ، مثكدا بمن الحدث كان خطيرا للأايةوالدول األور

ورغم هذا للم تشلعر بالراحلة  ئكل ش ىألم ىاإلسكندرية ورو ىإل ىعاد أب       
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 ىبالمقلدم فلوز ىأو الطممنينة لكن ما باليد حيلة كما يقول المثلل ، ظلل  عالقلة أبل

كلان  ىنا سمعان أفنلدي اللذجار ىتليفونيا لد ىمتصلة حيث كان الرجل يتصل بمب

يقبلل مسلرعا  ُ ىيمتلك ورشة لصناعة أطقم األسنان الصناعية ، كان سلمعان أفنلد

 ىملرور اللزمن تعلود واللدرة وبهاملسلمها الا ةلمكالمة تليفونيله ملن حتل ىطالبا أب

حيلث كللان  ىغيلر مسللم ىسلما علللاسللم حيلث أن سللمعان أفنلدي كللان الهلذا ا ىعلل

 .رةهامقاهرة يحولها إلي السمعه تقيل وحين يسمع كلمة ال

ستطالع أثبت  كل التقارير بلمن جميلع أفلراد الفي إدارة المخابرات الحربية وا    

، نسحاب علن طريل  البحلر القد القوا مصرعهم أثناء محاولة اغزة مكتب قطاع 

سللـلمان "َحللد رجللال المخللابرات الفلسللطينية حيللث علللم بمقتللل أوهللذا الخبللر نقللله 

وبعلض جنلود المكتلب وقلد مضل  علدة أشلهر وللم تبللئ " بلدعا"وبرفقته الضابط 

تم نقلها للصلليب األحملر علن  ىأسماء لرجال القطاع والت ىالقيادة بالقاهرة عن أ

 .المصريين بإسراةيل ىاألسر

الرجلال ملن ضلباط صلف وجنلود المكتلب  ىبلمن عابلد وبلاق ىتمكد للمقدم فوز    

بإسلراةيل ، كلان  ىكشلوف األسلر ىهم ف لم ترد أسمابالقطاع قد لقوا مصرعهم ف

 ىحالة من الحرج لكنله كرجلل يتصلف بالشلهامة قلرر السلفر إلل ىف ىالمقدم فوز

بسلمعان  ىتصلل المقلدم فلوزاوإخباره بالخبر الحلزين ،  ىاإلسكندرية ولقاء والد

،  ىالمصلر ىمحادثلة المهنلد  نظمل ىوأخبره بمنه باإلسكندرية ويرغب ف ىأفند

باإلسلللماعيلية " ىفلللوز" ىأن المقلللدم رملللز ىأبلللوأخبلللر  ىأسلللرع سلللمعان أفنلللد

وتحلدث  ىأسلرع أبل"  ىنظمل" ىويرغب الحديث مع المهند  نظل" اإلسكندرية"

 . ةوليس باإلسماعيلي ةأخبره بمنه باإلسكندري ىوالذ ىتليفونيا مع المقدم فوز

 ىأبلل ىاللقللاء بميللدان المنشللية علللي قهللوة حميللدو حيللث إلتقلل ىتفللاق علللالتللم ا     
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ربله  ىقلصلاع  بمنله قلد ثبل  أن عابلد إبنلك لأخبلره بلالخبر ال ىالذ ىفوزبالمقدم 

بعلدها  ىللم يسلمع أبل.....  جنوده وشد حيلك يا أبو البطل ويلا أبلو  ىبسيناء مع باق

المنلزل  ىالعلودة إلل ىونهض مترنحا باكيا وساعده البعض ف ىله المقدم فوزقاما 

بكلملة واحلدة  ىأن ينط  واللد، هناك بالمنزل علم  األسرة بالخبر الحزين دون 

التركيللز  ىحيللث كللان أكبللر تعبيللر هللو مللا ألللم بلله مللن ذهللول وعللدم القللدرة عللل؛ 

 .هيومازال  الدموع تنزف من عين

المنللزل  ىفلل ئتشللف كللل شللاحزنللا وبكللاء وألمللا و ىأسللرت ىمضلل  األيللام عللل    

يلل طال القلوب والعقول وأصبف النهار ليال بل أطبل  الظلالم الطو ىبالسواد والذ

أسر ضحايا الحروب وقد شلاخ األب واألم قبلل الموعلد مملا  ىعلًِ  لم ينجلِ  ىالذ

نعدم  البسلمة والفرحلة وأصلبح  حاللة ادفع بمعمارهم عشر سنوات لألمام كما 

الحالللة السللاةدة بللين جللدران المنللزل وبللين مللن يعيشللون  ىنطللواء هللالنعللزال واالا

 . بداخله
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 نهاية المطـــاف

 

 ىبعضلللا ملللن هلللدوةا ملللخالله تسلللتعدا ىيلللومين بلللين أسلللرت  عللد أن قضللليب     

ضللع وأل ىسلللم نفسللألالمخللابرات الحربيللة  إدارة  ىجلله إلللوتال تقللرر ىوحيللويت

 ىإلل  تجهلاالعسلكرية و ىمالبسل  رتلديا ،الحقاة  أمام أعين الجهلات المسلبولة 

 ىألذإلحلاق ا ىمراقب من عدة أجهزة ترغلب فل ىنعلم بمنأ أنامحطة القطارات و

ملع الجميلع سلواء ملن  امتشدد   أصبفخاصة أن اإلتجاه داخل القوات المسلحة  ىب

أو من رةيس األركان والذين كانلا ينفلذان  ىوزير الحربية الفري  أول محمد فوز

يلتم هلذا  ىلكل ئسلتعادة بنلاء القلوات المسللحة وأول شلاسياسة رةيس الجمهورية ب

قلوة عسلكرية  ةأليل ىاإلطلار الحقيقلبالضلبط واللربط وهلو  ىبما يسلم ءالبدالعمل 

 .التقدم ىترغب ف

 ىمباشللرة إللل  توجهللالقللاهرة  ىوصللل  إللل ،مشللاكل  ةالقطللار دون أيلل ركبلل     

 نيسلتقبلا ىمكتب مدير شبون ضباط الساله اللذ ىإل  تجهأإدارة الساله وهناك 

خطاء التي يجلب العديد من األ  رتكبا ىنبمن ىنخبرابعاصفة من اللوم والتقريع و

 ىمضلل، بعللد ُ ىسللتراحة لحللين طلبللالنتظللار باالا ىحاسللب عليهللا ، طلللب منللأأن 

 هإلي  توجه ،بالمكتب  ىنيطلب... بمن الراةد  ىنحد الجنود يخبرأجاء زمن ساعة 
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 .إدارة ساله المشاه ىموجها إل ا  خطاب ىنملس ةوبكلمات قليل

اب دون منله الخطل  تسللم ، نوالمسلبول فقد غضلب علليّ ، الصدمة  ىنأصابت    

الأضلب  ىمسرعا مما دفع الضلابط المسلبول إللالمكتب ُ  تغادرونبس بكلمة أأن 

وتمديللة التحيللة العسللكرية الواجبللة نحللو ثانيللة بصللوت مرتفللع بللالعودة  عللليّ  مناديللا  

 .ا الأرفةمأادر  بطريقة باردة له بالخطاب  تأشر ىنضابط أقدم منه ولكن

 أسلوأ ملنبلل عامللة بمسلوأ م ىا معتعاملوإلدارة ساله المشاة وهناك   توجه     

ع ملهم توصلية بالشلد وبلالحزم حيلث وصللتها بإدارة المخابرات الحربيلة تلقي ىالت

كتلرث بكلل الرتلب هنلاك أللم  ، ىهذا الضابط الخارج عن إطلار القلانون العسلكر

 لضخامة عدد القوات به نظرابه ومعروف عن ساله المشاة شدة الضبط والربط 

 ىطللاةش مللع أعمللل  ىللقيللام بللم ادسللتعدا ىعللل ىنسللاله بللمنن بالوشللعر المسللبول ،

  تبعلا قلدولهذا ف يضي  عليّ بدأ ن الخناق مربوشع ىدتولد ل حينماشخ  خاصة 

 ".ىأعداة ىعلّي وعل"المثل القاةل 

 تقبلنيسلا ، يحلددها الخطلاب المسللم لل ىلوحدة التا ىإل  توجه ىاليوم التال      

بمنللك حضللرت إلللّي أيهللا بمللا يعنللي أسلله ر حللركبنظللرات حللادة والوحللدة قاةللد 

 ينصللراف وحللدد لللاالب أمرنللي ،ء ىالمشللاغب وسللوف تنللال منللي كللل مللا هللو سلل

   قللليال  توقفلل ، يليهللا لحللين البلل  فللي شللمنإنضللم إحللدي الوحللدات التابعللة للله أل

 تغللادر ، ييعيللد أوامللره صللارخا بلللكللي ُ همللا يقللول ويفعللل ممللا دفعلل بعألسللتو

  تصلرف كملا همعل  وتصلرفالواجبلة ة العسلكرية التحيله  دي أأن المكتب دون 

 بالنلداء علليّ سلمع  صلوته عاليلا  ،مسبول شبون ضباط المخابرات الحربيلة ع م

بطريقللة غيللر معلله تحللدث  و تعللدًُ  ،بللالعودة وتمديللة التحيللة العسللكرية الواجبللة 

 .وقد أصابته  الدهشة من تصرفي هذاقاةد الةقة ك
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وأتحلرك أسلير بلمنني نتابني شعور اكما تلك تصرفاتي في شعرت أنني أتخبط     

ملن جلوف  واقلدماللذين رجالهلا شلاهدت ي تبين مباني الوحدة وال شبه مترنفوأنا 

نهاية شهر مار  والحرارة بلدأت تلسلع في الصحراء القريبة بعد تدريبات عنيفة 

 .الوجوه وما يصاحبها من رياه حارة شديدة نهارا

أشلار  ،م بها وليس بهلا أحلد ملن الضلباط قيأأحد الجنود عن حجرة نظيفة   سمل  

ستنثناء الحجرة األخيرة فلليس االجندي بمن جميع الحجرات مكتظة بالضباط ب يّ لإ

 يبابهلا بحلذاة  ودفعل  إليهلا أتجهل ،بها سوي ضلابط واحلد وهلو مهلتم بنظافتهلا 

بهلا منلذ إلقلاء القلبض   في أشد حاالت الأضب ومازال  المعاملة التي قوبلل أناو

فجعلة مًُ   يأن نهلايت  علمل، حتلي اآلن ال تبشلر بلالخير " ليماسول"ميناء ب يّ عل

تصلرف ضلاع أملام من بطوالت بسليناء قلد به   موأن كل ما ق هاقد قارب  عليو

الوحللدات العمللل ب فهمللون طبيعللةالضللباط الللذين يعملللون بالمكاتللب وال يبعللض 

ريل  العنلاد سللك طأأن  تلهلذا قلرر، دي الناعملة االمقاتلة فهلم ملن أصلحاب األيل

عللي أي  باكيلا  مرفلوع اللرأ  ولسل من تلك المهزلة وأنلاهي تنأوالمقاومة حتي 

 .ئش

*** 

بعللد أن دفعلل  بللاب الحجللرة بقللدمي بقللوة غمللر الضللوء بخارجهللا أرجاءهللا     

وشلللاهدت نظراتللله الأريبلللة فشلللاهدت الضلللابط الوحيلللد بهلللا ناةملللا فلللنهض فزعلللا 

ظلل عللي  ،فاء أن يتلرك سلريره للي إقترب  منه وطلب  منه بج ،المستفسرة إلّي 

نظراته البلهاء مملا دفعنلي للصلراخ فلي وجهله فقفلز ملن السلرير باللدور العللوي 

 .وأرتدي أفرول التدريب وخرج ُمسرعا خارج الحجرة

كان السرير الذي حصل  عليه من هذا الضابط هو الوحيد بالأرفة والصلالف      
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رتدي  مالبس النوم ورحل  فلي اتحلل  من مالبسي و ،لكي يستخدمه أي ضابط 

لكنللي فزعلل  حينمللا تللذكرت  سللتأرقته أثنللاء نللوميالللم أعلللم الوقلل  الللذي  ةإغفللاء

تصرفي مع الضابط الذي كان ينام في تلك الأرفة وبتصرفي األهوج طردته بكل 

سلم الضلابط اللذي اشاهدت أحد الجنود فسملته علن  ،بحث عنه القررت  ،فظاظة 

ظلل  أبحث عنه في كل  ،نه المالزم أسامة الصادق مبيقيم بتلك الحجرة فمخبرني 

 .غرف الضباط المجاورة حتي عثرت عليه يجالس أحد الضابط من نفس رتبته

نتظلار الإستوقفته طالبا منله ا ،حينما همم  بالدخول رغب في مأادرة الحجرة   

 ،ج كللان باديللا عليلله الضللي  والحللزن ممللا حللدث للله مللن سللوء تصللرفي األهللو ،

ي شللاهدت عالمللات الضللي  مازاللل  تألللف أطيللب مللن خللاطره ولكنلل حاوللل  أن

 . وجهه البر

عتلذاري للك؟ أجلابني زميلله اللذي اصمم علي عدم قبول م  أنلماذا : تساءل     

يجلس معه بمنه منذ الصباه الباكر وهو يقلوم عللي تلدريب جنلوده تحل  الحلرارة 

سلتكمال ابعلدها ب الشديدة والشمس السلاطعة وأن وقل  راحتله لملدة سلاعتين يقلوم

وكملا هذا ضيع  عليه وق  راحتله تدريب جنوده حتي العاشرة مساء وبتصرفك 

تللراه لللم يحصللل علللي جرعللة مللن النللوم والراحللة تسللاعده علللي مجابهللة تللدريب 

 .المساء

مصلاعب جملة منلذ علودتي ملن  قلىعتذاري وأخبرتهما بمنني أالاأعدت تقديم     

ملا اللذي وفيما بعد هما حكايتي المفجعة سيناء كما وعدتهما بمنني سوف أق  علي

  .التى قم  بهاْ  البطولة العاليةنفسه أثناء الأياب الطويل وفي الوق  لي حدث 

أنا قرفان من الشلأل .. مش تزعل مني وغصب عني : "عتذاري له قاةال   اأعدت 

خليلك جلدع .. بعلد الللي شلفته  سلتين داهيلةعلايز أترفلد وأروه فلي .. ومن القادة 
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أنللا تمسللف  لللك وأنللا عرفلل  أنللك واد شللرقاوي جللدع وأنللا اسللكندراني  ،ي وكلمنلل

إللي الضلحك زميلله وب همملا دفلع بلبصلوت مرتفلع  ةا بضحكذه  أعقب!! ( أجدع

 .والحديث وتناول الشاي

وشعرت أنه مثل حالي حيث قاسلي أسامة بعد هذا اللقاء والتصالف اقترب  من     

تنلا وصلداقتنا بطريقلة مخالفلة لملا بلدأت زادت عالقكملا سليناء نسلحابه ملن اأثناء 

ا حيلث يتجله هلو إللي معلعليه في باد  األمر وأصبحنا نتحرك ونألادر المعسلكر 

مفروشلة مسلتمجرة صلأيرة  ةشلق ميس المشاة بثكنات العباسية بينملا أتجله أنلا إللي

 . بشارع مصر والسودان بمنطقة حداة  القبة

بشلللقة مصلللر والسلللودان  يمعلللنتقلللل للحيلللاة يأن    عليلللهأحلللد األيلللام عرضللل    

تلردد فلي .. قلوم بدفعله فلي مليس المشلاة يملا علي نفس ذلك مقابل  هحصل منمسو

د تعرف عللي أسلرة زميلل التقلي بله فلي مستشلفي ق هعلم  أن حيث، باد  األمر 

المعادي بطري  الصدفة البحتة بعد أن فقدت أسرته األملل بعودتله خاصلة والدتله 

 همدفعيللة باستشللهاده ، كانلل  األسللرة متمسللكة بللبعللد أن علملل  مللن إدارة سللاله ال

 ، والذي أدخل البهجة والفرحة علي قلوبهم الحزينةعليهم وش السعد  هوتشعر بمن

  .ستطيع التواصل مع تلك األسرة عن ُبعديحتي  يقتراحابعد تردد واف  علي 

" أذكر أنه في أحد األيام حيث كنا نجري تدريبا شاقا بصلحراء شلرق القلاهرة     

نتهاء من التدريب أقبلل الالقريبة من طري  السويس وبعد ا" القاهرة الجديدة حاليا

وكلان  هقود اللوري الذي يحمل جنلودأسامة وأ جلس بجوارني أقاةد الكتيبة وشاهد

بمال يقود الضباط سيارات الجيش الخاصة بالتلدريب أو لألوامر هذا األمر مخالفا 

النظلرات المريبلة وحينهلا نلا وتبادل  توقفل..  القاةلد بلالتوقف يأشار لل.. العمليات 

تركه يسلتطرد فلي الحلديث ألم .. األوامر  يالقاةد انتقادات الذعة لمخالفت يوجه ل
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شعرت بمدي الكارثلة التلي سلوف ، ألقصي درجة  ئه بسباب سيته وشتمبتبل سب

 ئطأسامة بمنه المخالجزاء أشار إلّي  ولكن القاةد بدال من أن يوقع عليّ  يتحدق ب

الجزاء وحينها علم  الفارق بين الحمار والبردعة التي نتحلدث عنهلا  ووقع عليه

 .  في األمثال الشعبية

لملدة شلهر حتلي يقلوم القاةلد بكتابلة  ةكتيبلاللي لحق  عا نيبمن أسامة تأخبر       

يعلرض هلذا التقريلر وف ُ للخدملة العسلكرية وسل ييبين مدي صالحيتي ُ تقرير عن

لتي يرأسها رةيس األركان ومنذ ذلك التاريخ والقاةد يبذل كلل علي لجنة الضباط ا

خاصلة حلين عللم  يأو كي ينسبها لل يسواء وقع  من يجهده للبحث عن أخطاء ل

لهلذا فهلو يرغلب بلمن يتقلرب للقيلادات ؛ بمن رةيس األركلان سلوف يقلرأ التقريلر 

 .ا بالأا  ضرر   يالعليا بهذا التقرير الذي سوف يضر ب

لّي التوجه للمقر العام للوزارة الحربيلة يلوم عيجب قيادة الكتيبة بمنه  أبلأتني       

كن  أعلم بمن هذا هو آخر يوم لي بالقوات المسلحة فكان  كل  ،.... الساعة ..... 

 ،يحدث ألي ضابط يقترف أي خطم حتي لو كلان غيلر متعملد سعما  ئالدالةل تنب

سللتراحة حللوالي ال  بافللي الموعللد المحللدد توجهلل  إلللي المكتللب وبعللد أن جلسلل

ن بهلا العديلد ملن الضلباط ملن مختللف الرتلب منتظلرين العلرض احيث كالساعة 

سلماء التلي أقبلل أحلد الضلباط ينلادي عللي األ ذللك خلالل ،علي اللجنة مثل حالي 

 ،اللذي أجللس بله  قسلمشلعرت بحركلة بلين ضلباط ال ،سوف تعرض علي اللجنلة 

جللاء الللدور علللّي حللين  ،قبللل ن رةلليس األركللان أم  مللن تلللك التصللرفات بلللمللع

       مجموعللة مللن القللادة الكبللار يتوسللطهم الفريلل  فشللاهدتنهضلل  ودخللل  المكتللب 

الحربلي التلابع للقلوات األملن الصادر من قرأ التقارير سواء  ،عبد المنعم رياض 

ي ذي ألحق  عليهلا والليماسول أو تقارير قاةد الوحدة الذبعد عودتي من ل ةالبحري
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سللتثناء القتللل ووضللعها اأن الرجللل جمللع كللل الجللراةم والللتهم ب كللان واضللحا منهللا

 .بالتقرير

قلل  أي شليء للن  أجبتله بلمنني للو ، هيس األركان عن حقيقة ما قلرأةل رءاست    

ألن من كتب تلك التقارير هم أكبر مني رتبة ومن جهتلين مختلفتلين ني أحد يصدق

 يوجللد شللاهد معللي وإذا تحللدث  عمللا قملل  بلله بسلليناء فلللن يصللدقني أحللد ألنلله ال

حتالل ولهذا فمنا أنتظلر قلرار اللجنلة وللن أعتلرض أو الواألرض مازال  تح  ا

 .أحتج

ي ستأناء علن خلدماتالا" حوله وقرأ القرار الذين يجلسون تشاور مع الضباط     

أديل  التحيلة العسلكرية فسلملني رةليس األركلان " منذ ذلك اليلومبالقوات المسلحة 

أجبتله بلمن هللا ال ينسلي أي مخللوق وقلد كتلب لجميلع  ،عيش منه تهل لي مصدر أ

حصل علي طعامي لكلن أالكاةنات رزقها ولهذا فسوف أتبع الطيور والحيوانات و

علدة ليبعدني عن مجلال عملل ظللل  بله سوف هو ذلك القرار الذي  كل ما أثر فيّ 

 ، شكرني الرجل وكن  أشاهد التمثر في عينيه ،المرحلة المقبلة في أعوام خاصة 

 هطالبلا منلي تسلليم الكارنيلالقيلادة سلتوقفني أحلد ضلباط ا ،خرج  مأادرا القاعلة 

يتسللمه تركته في سليناء لقد العسكري فمخبرته بمنني بدون كرنيه منذ عدة أشهر و

حتلي بلاب  تاكسلي أجلرةأسرع  بمأادرة المبني مسلتقال  ،ويحضروه لكم ليهود ا

نله إامة قلد حضلر ملن العملل حيلث لم يكن زميلي أسل ،شقتي الصأيرة بحي القبة 

 .الثامنة مساءيمتي بعد 

وشعرت بمن حياتي أصلبح  ظالملا فقلد علي السرير ألقي  بجسدي المنهار       

أصللحاب العمللل حينمللا يعلللم خاصللة ضللاع مسللتقبلي ولللن أعثللر علللي أي عمللل 

 نله عقلاب شلديد والإ؛ ستأناء علن خلدماتي العوقب  من القوات المسلحة بابمنني ُ 
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قطلع كلل شليء عنلي وللم تلم و عالج بالمستشفيات العسكرية فقلد أه معاش عبتستي

لقد  ،أعد مسموحا لي باإلستفادة من الخدمات التي تقدم للعاملين بالقوات المسلحة 

 .أصبح  دون المستوي بل أقل درجات من الذين أهملوا عملهم أثناء لقاء العدو

ومحلوت كلل سلفل السلرير أالعسكرية ووضلعتها بكليس صلأير  يلفف  مالبس    

و الكتلب أمثل بعض الصلور أو المكاتبلات نني كن  ضابطا بالجيش مب ئشيء ينب

منلذ خر منقلود سلوي علدة قلروش فللم أتسللم راتبلي المتل لم يكن بجيبي ،العسكرية 

مالبللس صللديقي أسللامة فعثللرت علللي عللدة بحثلل  فللي  ،حتللي اآلن عشللرة أشللهر 

وقد قلارب المبللئ قع  عليه عيناي جمع  كل ما ووه حضور لم أنتظر، جنيهات 

وملن " راتبله الشلهرىنصلف "وهو مبلئ كبيلر فلي ذللك الوقل  ، العشرين جنيها 

سوء تصرفي لم أترك له أي نقود تساعده عللي تصلريف أملوره وكتبل  لله كلملة 

 ،  منه علي كل ما كلان يحلتفظ بله ستوليالنقود وحتياج لالأشد اسريعة بمنني في 

متوجهلا إللي لشارع متجهلا إللي محطلة قطلارات مصلر أبدل  مالبسي وخرج  ل

كانل   ،مقبل عليله ًُ  ألقضي بعض األيام مع عاةلتي وألفكر فيما أنا اإلسكندرية 

شلعرت بلمن  ،المواقف التي قابلتها خالل الشلهور العشلرة الماضلية خيالي ود اتر

 الجمللالبمللا قملل  بلله مللن عنايللة ف ،الللدنيا لللم تصللبف سللوداء كمللا تبللادر إلللي ذهنللي 

والماعز وجمع محصول الكرنلب وحملل الميلاه والنلوم بسلطف اللدار لملدة طويللة 

  نبهللال أعلللم كيللف ت ،ن وعمللل صللالف نللافع وقللد سللبقنا إليلله األولللصلليفا وشللتاء 

 ،رسولنا الكريم محمد صلي هللا عليه وسلم وهو يرعي الأنم ذكري ذاكرتي علي 

 .عة ُوحسن تصرفالمسملة كرامة وشجا ا  وألقاب ا  رتبالمسملة ليس  ُ

قطعل  ن فاوعلمل  أن القطلار أمامله سلاعتالسلكة الحديلد وصل  إلي محطلة      

 من أملااالبسلطاء يقفلين ملن شلاهدت رجلل، بلين المكاتلب واألرصلفة  ار  يسلالوق  
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 اصعوبة ذلك فشلاهدني أحلدهم امحاولين القراءة وكان باديا عليهم اتإعالنلوحة 

 .فاصيل المطلوبة وشروط تلك الوظيفةلمعرفة الت طلب مني قراءة اإلعالنف

عللن تللوفر بعللض وظللاةف بهيبللة للللراغبين  ات توضللفاإلعالنلل   لوحللةكانلل      

قلدم  اوأحلدهمجهيهما و شاهدت السعادة علي ،السكة الحديد للعمل كخفير مزلقان 

أيلن فمجابلا بمنهملا  إللي ً   متسلاةال اسلتوقفتهمان فيثنلان مبتعلدالسلار ا، شكره للي 

 :الحصول علي تلك الوظيفة وقال أحدهمبأرض اإستمارة  ءسيتوجهان لمل

يلارب أجبلل .. بلمجول خمسلة جنيله .. دي يا بيه مهيتهلا توصلل للـ خمسله جنيله  ـ

 :ثم سملتهما وقف  صامتا وهما ينظران إليّ .. يارب 

 .أن ماهيتها خمسة جنيه؟ أجابني أحدهم ـ الوظيفة دية كويسه غير

للي اخصوصا نا ومن الصعيد حيروحوا فين وتزي حاليا بيه النا  الأالبا اللي  ـ

ريحله ويعلدي الشلهر  ميروه عللي مزلجلان وينلامنا هو الواحد أ.. متوي ملهمش 

 . يارب يكون لنا نصيب فيها ،وينزل لعياله ومرته والحكايه أهي ماشيه 

ن اتبعتهما وشاهدتهما وهملا عاةلد ،تجها إلي المكتب المسبول اعي واودقاما علي 

كتابللة فللي  اسللتمارة فشللاهداني فطلبللا منللي مسللاعدتهماممسللك ب امنهمللواحللد وكللل 

جهلا توستمارات وعادا وسلماها للمكتب ثم اللهما ا  بكل ترحاب كتب ،ستمارة الا

 .علي نظافة األرصفة بالمحطة انيقوم ماا والذي تبين أنهمإلي عمله

اللذي وقلف ال أعلم كيف ساقتني قلدماي إللي المكتلب ودخلل  عللي الموظلف      

سلتمارة للعملل اج وطلبل  منله للم أتردد أو أتلج ،ا علّي أي خدمة مستقبال عارض  

تللك الوظيفلة تعرفله؟ لهل هنلاك فقيلر يحتلاج ها لي الرجل متساةال   أعطا ،كخفير 

 :أجبته

سلثاله وأنله يعللم بلمنني أملزه  ابتسلم الموظلف معيلد  ا.. ـ الحقيقة أخلدتها علشلاني 
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ي بللالجلو  محللاوال ا لللنظللر إلللّي الرجللل مشللير   ،قلتلله وأكللدت للله مللا سللب   ،معله 

 ،بلن نلا  ومحتلرم انلك بلاين عليلك امعرفة الدافع لهذا وهو يشير إلّي بما يعنلي ب

كنل  أشلاهد عالملات  ،أخبرته بقليل من التفاصيل بما حدث لي صباه هلذا اليلوم 

للي قترب مني عارضا عللّي بمنله يمكلن أن يعثلر اثم  هالتعجب واألسي علي وجه

شلكرته وأخبرتله بلمن  ،مكتب إدارات المحطة وبداخل  ىحدإعلي وظيفة إدارية ب

بهلا أن أعلين أتمني إذا ُقبل  تلك الوظيفة تناسبني ألنها سوف تبعدني عن النا  و

  حتضنني قاةالاقترب مني وانهض الرجل و ،وفي مكان مهجور بعيدا عن النا  

لللي طلبتله اذ كلل يلنفلتل جهلدي عملل كلاـ رغم إني مش موافقك علي كده لكلن ه 

حاولل  ً   أيضا نتقل  عدواها إليّ انهمرت الدموع من عينيه فا ،وأنا حاسس بيك 

البيانللات  ءسللتمارة بعللد أن قملل  بملللالسلللمته ا.. معهللا إعللادة الهللدوء إلللي نفسللي 

طللب للي فنجانلا ملن القهلوة وحصلل منلي عللي رقلم تليفلون الواردة بها أثناء هذا 

عينللا بتلللك ث أخبرنللي بمنلله خللالل ثالثللة أيللام سللوف أكللون محيللسللمعان  ةالخواجلل

شللاهدت عقللارب السللاعة تقتللرب مللن موعللد تحللرك القطللار فنهضلل   ،الوظيفللة 

دلف  بين المسافرين ثم شاهدته  ،مصافحا وهو بالتالي رافقني إلي خارج المكتب 

ملن أملري سلواء ملا حلدث للي أو ملا والتعجلب حيلرة عالملة اليديله بوهو يصلف  

 .ي ورغبتي في هذا العمل المتواضعلث سوف يحد

نني تحللررت مللن كثيللر مللن األوجللاع والهمللوم مركبلل  القطللار وأنللا أشللعر بلل     

السلعادات رغلم ملا قمل  بله ملع بعلض  ىالنفسية التي قلابلتني منلذ مألادرة دار أبل

شباب سيناء اليافع من شجاعة وإقدام وحب للوطن دون طنطنة ودعايلة وهتافلات 

كنلل  أهللون علللي نفسللي طللوال  ، مللن أحللد المسللبولينة ملمكافللًٍ  نتظللارادون أو 

الطري  ما حدث للي واضلعا بعلض المواقلف التلي كلان يمكلن أن تحلدث للي ملن 
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ن الحيلاة قدريلة والتلي يسليرها مشلعرت بل ،أسر أو إصابة أو فقد عضو أو شهادة 

هللا وليس البشلر كملا يعتقلد اللبعض وللن تكلون القملة ألصلحاب المراكلز الرفيعلة 

بسللبب العللاملين أو المأضللوب عللليهم مللن بسللطاء ال بيكللون القللاع مللن نصللي ولللن

 .ليامثمن أالعمل 

بي ليخبرني بمن عمي سمعان يطلبني لمكالملة ملن مصلر أاليوم التالي أيقظني     

دهللش أبلللي وأنلللا مثللله فالرجلللل ال يسلللمع الكلملللات !!  ُبخصللوب العملللل كخفيلللر

نظلرت  ،وه علن عقلله وأذنله الصحيحة ويحورها وكيف سمع تللك الجمللة وللم تتل

يسمع منك يا عمي سمعان وبالتالي نظر إلي أبي متساةال إيه حكايلة إلي أبي قاةال   

توجهل  إللي شلقة .. بتسلم أبلي داعيلا للي ا.. الخفير دية فمجبتله هلوه يقصلد سلفير 

لتقيته باألمس وأخبرني بمنه لم اسمعان وهناك كان المتحدث األستاذ عوض الذي 

والراحللة أمللس بعللد مأللادرتي المحطللة حتللي تللم تعيينللي خفيللرا يسللتطع السللكون 

طلبل  منله أن يكلون المزلقلان  ،التابعة لمحافظة الجيزة  "الـــنك"لمزلقان محطة 

ختيلاري امتطرفا وبعيدا فمعاد حديثه بمن هذا المزلقان بله كلل طلبلاتي وهلو يقلدر 

م مهلام عمللي معيلدا لتسل ةهذا ويثيدني وأخبرني بمنه علّي أن أعوده بعد أيام ثالث

ومكللررا بللمن الراتللب خمسللة جنيهللات ، أثنيلل  علللي مجهللوده وقللدم  للله شللكري 

وتقديري وعدت إلي أسرتي وأنا أحسن حاال وكن  أتساءل في المسافة بين شلقتنا 

حللاجتي هللا بلقللد علللم  ،مكللان كللل هللا معنللا فللي كللل وقلل  و: وشللقة عمللي سللمعان 

مضي أربع وعشرين ساعة عللي الل قبل ُوالد الحأي لإلبتعاد عن النا  فموقف ل

هلا أنلا أعثلر بفضلل هللا عللي عملل ونهاية عملي بالقوات المسلحة بطريقلة مهينلة 

ورغلم جانبلا  المصريينأثارت ضي  يقوم به البشر وألترك األلقاب والرتب التي 

أثنلاء عمللي كضلابط إال أن هلذا  اجنيهل 35حصلل عللي راتلب حلوالي أنني كن  أ
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سوف أتحايل علي الزمن وأعيش به مثل من شاهدتهم ولديهم أسلرة المبلئ الزهيد 

  .أبناءو
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 مزلقـــان نكـــــال 

 

توجهللل  إللللي علللوض أفنلللدي اللللذي سلللاندني فلللي الحصلللول عللللي الوظيفلللة      

صللطحبني إلللي المللدير العللام الللذي الني الرجللل بللاش الوجلله وبسللتقا! .. المرموقللة

توفر وظيفة مالةملة للي ورغلم هلذا أخبرنلي بلمن عدم را عن نهض مصافحا معتذ

إحنا إخوات للك يلا كلابتن وربنلا إن شلاء بابه مفتوه لي داةما وشد علي يدي قاةال  

 .هللا ه يفك ضيقتك

بعدها توجه  بصلحبة علوض أفنلدي إللي قسلم الحركلة وطلبل  منله أال يفشلي    

 ،لللي الخبللر مللاجور سللري ألحللد حتللي ال أصللبف مثللار حللديث اآلخللرين ولنكفللي ع

عتذر الرجل موافقا علي ما قل  وتعهد بهذا أملامي ولكنله أردف بمنله كلان يبألي ا

سلوف أفلي  رغم هلذاأال أتعرض لبعض المضايقات من المشرفين والمالحظين و

بوعدي وصافحني بعد أن أشار إللي مكتلب قسلم الحركلة فشلاهدت بعلض العملال 

معي في التعرف علي تلك الوظيفة ونظر ذين ساهما لن الأمامه ومن بينهم العامال

 :ً   إلّي أحدهم متساةال

نفيل  هلذا فمشلار إليله رفيقله   ؟للي مأل لنلا طللب الوظيفلةامش برضة أن  البيه  ـ
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 :معلقا يبه ُابمن دماغه واخده هوي وبيفكر في حاجات خ

 !بين النا  جوفرنك يعي فتف جإب ،إش جاب الألبان ده للبيه اللي ساعدنا ـ 

مالبسلي هلي ولكلن  بلنفسونفلس الشلخ  بتسم  وحزن  لهذا القلول ألننلي ا    

تنبهل  عللي صلوت  ،مستوي الوظيفة أعمي الرجل ووضعني في سلة المساكين 

 :غليظ يشير إلّي معنفا

ده لبس يناسلب الشلأل : مالبسي معلقا  ني منأمسك ثمـ تعالي هنا يا مقمع ومتلمع 

روه هنلاك ملع ةال  ادفعني من كتفي قل ،للي علي الحبل اجايب يا روه أمك كل  ،

تلقفنلي آخلر بلمن قلذف فلي وجهلي  ،للي زيلك وإسلتلم للبس التشلريفة اوالد الكلب 

بربطة من مالبس السكة الحديد ذات الللون األخضلر وطللب منلي أن أبصلم أملام 

يا بجلم بصم اعترض قاةال بالش فلسفة وفزلكة ارغب  في التوقيع ولكنه  ،سمي ا

حظتها بمن علوض أفنلدي كلان ُمحقلا فيملا قلال ولكننلي ظللل  وشعرت ل  بصم ،

 .علي وضعي متكتما طبيعة عملي الساب 

بجلوار سلكك حديلد مصلر وبمحطلة فنلاء بلداخل حلد المالحظلين خلف أنا سر     

من الصلاج القلديم جلسلنا أرضلا فلوق  معدعربات القطار المتهالكة وبداخل مبني ُ 

المشللرف بإلقللاء بللدأ  ،ومات القطللارات األرض المتربللة التللي تألفهللا زيللوت وشللح

كلل جمللة يقولهلا المشلرف أو المالحلظ يتبعهلا  ،طبيعلة العملل علن الدر  األول 

سلبابا ولعنلا ثلم يعقبهللا ينلدفع ُتقللدم منله نا وحلين البسلباب لنلا جميعلا أو يشلير ألحلد

كن  في دهشة من هذا التصرف وتمكد لي بما اليلدع ًُ  ، بشلوت أو قلم علي قفاه 

هللو األسلللوب األمثللل  هللذاللشللك بللمن كللل فقيللر أو صللاحب مهنللة بسلليطة مجللاال 

 .قترفه أحد من هثالء البسطاءافلم أشاهد أي خطم  للتعامل معه

ملن مض  األيام وأنا أشلعر فلي كلل يلوم بلمنني سلوف أقتلرف جنايلة ملع أحلد     
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للليس بسللبب تعديلله علللي شخصللي ولكللن بسللبب إهانللة هللثالء المرشللدين هللثالء 

نتهل  اللدورة التدريبيلة االيلوم األخيلر  ،احثين عن لقمة عملل شلريفة المساكين الب

إلللي منللا توجه كللل واحللد الخطابللات حيللث سلليووقفنللا علللي هيبللة طللابور لتسلللم 

ل السباب واللعن باألهل هو سليد الموقلف ، حلين جلاء اللدور اماز ،معين مزلقان ُ 

.. سلمي بقولله ام علّي أشار إلي الموظف الجالس علي ترابيزة قديمة بمن أوقع أما

 .بصم هنا يا روه أمكا

ندفع  اللدماء ملن اصرخ وفوجهه لكمتين بته مجذبته من مالبسه وبسرعة لك     

أمسلك  بماسلورة حديلد  ،أقبل أعوانله وأتباعله محلاولين مسلاندة زمليلهم  ،وجهه 

أسللرع  ،قتللراب وإال سللوف يكللون عقابلله عسلليرا المتوعللدا أي أحللد مللنهم مللن ا

ا  فشلاهدني خبار المسبول عما حدث فمقبل عوض أفنلدي مسلرع  البعض لإلدارة إل

قتلللرب منلللي وطيلللب خلللاطري بلللين صللليحات المالحظلللين ا ،عللللي هلللذا الحلللال 

عتللذر لللي الرجللل اهنللاك  ،تجهنللا إلللي المكتللب اصللطحبني ومعللي الخطللاب واو

ولكلن تصلرفات نعللم بهلا كل ما يحدث من تجاوزات بتلك األملاكن من وأخبرني ب

  تللم تمنللع اإلدارة مللن توقيللع الجللزاءات حيللث ينكللر الجميللع بمنلله العمللال المسللاكين

إحنلا السلبب يلا " ا وا في حقهم خشية علدم تسللمهم أعملالهم ملردد  مهم أو أخطتهانإ

عتلرض اتعرف لو في كل مرة واحد زي حضلرتك  ،للي بيحصل ا كل كابتن في

لللللي بيحصلللل لكنهلللا مصللليبة الفقلللراء اوقلللام ضلللربهم بالجزملللة ملللش ه يتكلللرر 

قهوة وبعدها رافقنلي ال ا منطلب لي فنجان" مصريين من أيام حفر قناة السويس ال

ال حيلث سلمتقلد ـلـإلي قطلار المناشلي طالبلا ملن السلاة  أن يوصللني إللي قريلة نك

 .عملي هناك كخفير مزلقان

ودعل  علوض أفنلدي  ،لي الساة  طالبا مني الجلو  في داخل الجرار  بتسما    
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الللواد "فللي الللدورة التدريبيللة حيللث صللاه أحللدهم ر الأفللفشللاهدت بعللض زمالةللي 

إلي أحد األجنلاب فشلاهد أحلد المالحظلين  العامل نظر ،أهه واد جدع وهللا " عابد

الذين كالوا لنا الشتاةم فتبدل حاله داعيا هللا علّي بلمن تيجلي ليلا مصليبة وهنلا أقبلل 

نزول إليله ولكنله حاول  ال ......رح  في داهية يا .. هذا المالحظ باسما ساخرا   

 .أسرع وهرب من أمامي كالفمر

ة  بمن تلك المحطة هلي بعد مسيرة بالقطار حوالي نصف ساعة أخبرني السا     

ومساعده وتوجه  لناظر المحطة الذي كان يجلس يرتدي  هو ودعته ،قرية نكال 

ي اليلوم التلال رتديه منلذأكن  الذي ُالمسلم لي والمشابه للزي زي السكك الحديدية 

كان الرجل يرتدي نظارة قراءة وال يستطيع التمكن ملن قلراءة  ،للدورة التدريبية 

ن النظارة التي يرتديها خاصلة بمحلد أبنلاء القريلة واللذي إأحرف الخطابات حيث 

مات منذ عامين وكان يحتاج لنظارة فمشار له حلالق القريلة بلمن نظلارة المرحلوم 

تللك المعلوملة عرفتهلا فيملا بعلد  ، رتلديهاي ظلل ذ هذا اليومومن،  ةومفيد ةحلو.... 

 .زميلي في حراسة المزلقان ةعم شحاتمن 

رصليف وأرسلل فلي البلالجلو  خلارج المكتلب عللي ناظر المحطة  أشار إليّ     

بمنه زميلي فلي اإلشلراف ا ذبعده  لمشاهدت الرجل مقبال وع ، ةطلب عم شحات

 ،أرتديله لللزي اللذي ثل امالمز من زيه المميوهذا كان باديا للعيان علي المزلقان 

 :بعد قليل خرج من مكتب ناظر المحطة وأشار إليّ 

 ـ هو أن  الواد عابد المالحظ الجديد؟

 !!ـ أنا الواد عابد المالحظ الجديد

نهرنللي الرجللل وشللعر بللمنني مازللل  عللديم الخبللرة بللمحوال العمللل بالسللكة الحديللد 

ر أو يصليبني أي ضلي  فقلد للم أتلوت ،وسار أمامي وأصبف المرشلد والموجله للي 
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ختيلاري الشخصلي ولسل  اأنه  اصصونتهي مستقبلي وعلّي التسليم بما أنا فيه خا

 . مجبرا علي العمل به

تسلم  عملي والذي ينحصر في غل  المزلقان حلين ورود إشلارة ملن محطلة     

و مواشلي أعربات نقل أو جرارات زراعيلة  ةالتوجيه حتي ال يصطدم القطار بمي

رفلع سلسللة طويللة قلوم بالجميلع بلمن قطلارا قادملا وبالتلالي أ ميعللمزلقان بأل  او

 .تأل  الممر الذي يعبر شريط السكة الحديد

كنل  أقلوم بالعملل علي أكمل وجه حيلث ُ ةوبين عم شحات يسارت األمور بين     

وحينملا عللم بلمنني ال وولد نيابة عنه ساعات إضافية فهو متزوج وله خمس بنات 

زات أسعده هذا وتساءل أين سمنام فمخبرته بجوار المزلقان ولكنه رفض أبأي إجا

عربات البضلاعة المهمللة المخزنلة عللي الطريل   يحدإوعرض علّي النوم بهذا 

أنام   هكذا أصبف لي عمل وسكن عبارة عن عربة من الحديد حيث كن ،الفرعي 

ش التلي تبلاع شتري  بطانية من مخلفات الجياأرضا علي كرتونة وبمضي األيام 

شلتري  وابلور جلاز وراديلو اكما تشلجع  و ،خلف محطة السكة الحديد بالقاهرة 

كنلل  بللاش الوجلله مللع الجميللع وعلللم أهللل القريللة بللمن عابللد  ،وكنكللة لعمللل القهللوة 

المالحظ الجديد للمزلقان من الصعيد وعليه تلار وملش بيسلافر بللده خوفلا ملن أن 

فمخبرتله  ةسلبلعللّي باألحينما أللف  ةم شحاتنشر هذا الخبر عالذى قام بيقتله أحد و

بلمن السلبب  ل بمنني ال أتحلدث بلهجلة أبنلاء الصلعيد فمخبرتله استبهذا مما دفعه لل

 . نني ولدت بمدينة اإلسماعيليةفي ذلك يرجع أل

بسيط علي قلدر هو طعام يمتي إلّي ببعض األطعمة من داره و ةكان عم شحات     

األطعمة من بعض سكان القرية من جبنة مملحلة  حاله وبمضي األيام توال  علي

كلان  ،رز وعليله بطلاطس بالدمعلة أوشلوربة نابل  أو طبل  " زبادي"ولبن رايب
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الخجل يعتريني من تلك التصرفات وقد أصبح  شحاذا وليس موظفا مهملا بهيبلة 

، ختبلاء فتلرات الألذاء حتلي ال أحصلل عللي الطعلام الالسكك الحديد مما دفعنلي ل

و شلراء بعلض الملمكوالت أبعمل وجبات سريعة ملن البليض بالجبنلة  وأبدل  هذا

 .من بقال علي قدر الحال

أسلتعيد شلريط " عربلة قطلار البضلاعة المتهالكلة"جلس بمنزلي الجميل أكن      

سلوي  ئننلي أخطلمت فلي أي شلأ كتشلفلما حدث لي وللم أ حياتي الساب  مندهشا  

حتكلاك ملع قاةلد الكتيبلة الا ملن اذهل الهرب من معسكر القوات البحريلة ثلم ملا تلال

الللذي كللان راغبللا فللي تللدمير مسللتقبلي والقضللاء عليلله ونجللف فللي هللذا ولكننللي لللن 

ا عللن المناصللب بللدولتنا أعطيلله الفرصللة للنجللاه فسللوف أظللل أعمللل وأحيللا بعيللد  

 .الفرعونية

األهلل في بعض األحيلان كانل  تنتلابني بعلض المشلاعر الفياضلة حلين يعللم       

ولن يظل هذا العمل خافيا حتي النهاية كما أننلي حالى ا وصل إليه عمواألصدقاء 

ال أبأللي الكللذب فهللذا دليللل علللي الضللعف لكللن مللا عسللاه أن يصلليب والللداي حللين 

ف يرجعله أصلحاب الفكلر ويعلمان بهذا الجلل خاصة في أعقاب حرب فاشلة وسل

ق  ننلي نهبل  وسلرأأنني هربل  أملام األعلداء أو  يالمتخلف والشك بكل شيء إل

أمللام الجميللع خاصلة شللقيقتي الطالبللة  ًٍ  خلزالجليش وتصللبف أسلرتي فللي وضللع م

حد يطلب يدها وإذا تقدم فسوف يحاول أن ينفذ من ثأرة أالجامعية ولن يتقدم إليها 

لقلد  ،مشلكلة بينهملا  ةهلا حلين حلدوث أيلءا حدث لي كلي يلدمي كرامتهلا وكبريام

 .  س عاةاليول ا  أصبح  عاةق

أستمع للراديلو وكانل  إذاعلة صلوت العلرب أحد األيام ساء أجلس في م  كن     

للمذيعلة تراجلي عبلا  وفيله يبعلث األشلخاب اللذين " سلالم فللأ "تذيع برنلامج 
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ذكرنللي هللذا البرنللامج  ،بسللالمات إلللي ذويهللم  61فرقلل  بيللنهم الظللروف وحللرب 

هتمامها لسماع أي أخبلار علن ا تركز كلالسعادات حيث كان  األسرة  ىبعاةلة أب

خطللر ببللالي  ،هللم مسللتماع لهللذا البرنللامج الالعللن طريلل  اللدهم أو شللقيقهم عيللد وا

 ،عللي هلذا البرنلامج مثلل ملا يفعلل اللبعض  "رقيلة"خاطر بمن أرسل بتحيلة إللي 

نهض  عللي الفلور وأضلمت اللمبلة الجلاز وكتبل  خطابلا قصليرا إلذاعلة صلوت 

يللد وسللالم وزالشلليخ  ةنللديمب" رقيللة"العللرب بتوجيلله تحيللة مللن عابللد إلللي خطيبتلله 

 .عاطر لألسرة

اليوم التالي ناولل  الخطلاب لألسلطي درويلش سلاة  القطلار الملتحلي واللذي      

بتسلم وحملله معله افكان داةم التحية واإلشارة لي حين المرور من عللي المزلقلان 

الحصول علي ثملن طلابع البريلد ، ظللل  كلل مسلاء أنتظلر موعلد مجرد رفض و

إحلدي ثناء جلوسي أمام المزلقان في أقدت األمل وإذاعة البرنامج دون جدوي ، ف

 ثلمشعرت بسعادة بالألة  ،الليلية سمع  التحية التي أرسل  بها إلي رقية  اتالنوب

ننلي أإعتراني الضي  بمن األسرة للم تعلد تهلتم اآلن بسلماع هلذا البرنلامج خاصلة 

 ".شايف البحر"طلب  إهداء رقية أغنية فيروز 

***  

رقـــية  ُ 

السعادات تتحدث في أمور شتي حتي إذا جاء موعد إذاعلة  ى  عاةلة أبجلس      

صللم  الجميللع إنتظللارا لسللماع أي أخبللار عللن أحللد مللن " ألللف سللـالم " برنللامج 

و ملن خارجهلا واللذين يعيشلون بمصلر أو بعلض اللبالد أاألحبة سواء ملن القبيللة 

" رقيلة"يبتله قرأت المذيعة سلالم عابلد إللي خط ،طمبن األهل عليهم كي يالعربية 

بمدينة الشيخ زويد وإلي أسرتها ويطمبنهم عللي حالله وأنله بخيلر ويعليش بمصلر 



 

112 

 هاعلي أحسن ملا يكلون طالبلا ملن هللا أن يجتملع شلملهم للفرحلة واللزواج وإهلداء

هتفل   ، تشلدو بهلا كثيلرا "رقيلة"شايف البحر للمطربة فيروز والتي كان   ةأغني

هلا بهلذا أملا وتهلا أمهلا وأبمل شقيقتهن كما هنالبنات وصفقن لهذا الخبر وقمن بتقبي

 .منذ عدة أشهر ستكمال تعليمه الجامعيالزقازي  عيد فقد عاد للعن شقيقهم 

ت إلي سطف الدار وجلس  بلالحجرة التلي دترك  رقية مجلس األسرة وصع      

كان عابد يعيش بها وطلارت أحالمهلا ملع الحبيلب البعيلد علن النظلر القريلب ملن 

منظللور الالحللب الللوردي غيللر مشللاعر مللن الللذكريات السللعيدة اهمتهللا د ،الفللثاد 

تخدر جسدها وسرح  في خيال ال  ،وجهها و قريبا من فهوشعرت بمنفا  عابد ت

نهاةي مع الحبيب تفكر كيف يعيش وهل مازال يشلعر بهلا أو أن ضوضلاء مصلر 

ه بتحيتهلا كان  تتمني أنُ ترسل ل ،األيام الجميلة  جعلته ينسي مستمرةوحركتها ال

ي نومهلا إللحتالل يحليط بكلل فلرد بسليناء ، خللدت الولكن كيف ترسل بخطاب وا

 قعاةشللة لتوقظهللا مللن أحللالم السللكرة التللي غلفتهللا بللموراعليهللا وبعللد قليللل أقبللل  

 . النرجس الجميلة وراةحته الفتية المنعشة

*** 

 قرية نكـــال

كلل خمسلة عشلر يوملا  حيلث ينتظم  حيلاتاوقد  مض  األيام تلي األيام عليّ     

سللمعان أفنللدي الللذي يحضللر مللع حللدث أتسللتقل القطللار حتللي إمبابللة ومللن هنللاك أ

أعمل اآلن في  نيمنبعيد عليهما ما سب  قوله أو ييسمعان أخبارف يتدووال يوالد

ملن أبلي  كلل  كلان  ،كلل تركيلز حتلي ال تحلدث كلوارث  يمهمة مقدسلة تحتلاج منل

 .المقدسة ةمهمالتلك وف  في أبمن لي وأمي يدعوان هللا 

ولم يعد هناك شيء البسيطة وجه بتلك اإلمكانات  سارت بي الحياة علي أكمل     
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يللنأ  علللي حيللاتي وشللعرت بللمن مسللتقبل حيللاتي خططلله لللي القللدر بهللذا العمللل 

نتصللرت مصللر علللي اوإذا قللدر هللا و، البسلليط وتلللك الحيللاة التللي علللي الهللامش 

لللم يكللن " رقيللة"الحبيبللة مللن زواج لبللاإسللراةيل وتللم تحريللر سلليناء فسللوف أسللرع 

سلنوات لر انتظلالتسلتطيع ايكدر صفو حياتي سوي شلعوري بلمن أسلرة رقيلة للن 

ولهلذا كللررت الخطابلات المرسللة إلذاعللة صلوت العللرب ، طلوال حتلي أعللودهم 

 .يصل إلي قلب الحبيبةسوف حتي إذا نجف خطاب منها ف

  مملدا سلاقي وأرتللدي أحلد األيلام وأنلا جلالس بجانلب المزلقلان حيلث كنلفلي      

نظلرا لعلدم مقلدرتي عللي غسللها  يتسلخ  مالبسلادون شلراب وقلد  ا  حلذاء قلديم

أسللل األوانللي قمللن بيوء الريللاه البحيللري حيللث النسللاء تمللأل المكللان ىعلللي شللاط

هللا بحجللر حتللي يللزداد يها وكعبيوالمالبللس ثللم بعللدها تقللوم كللل واحللدة بتلميللع سللاق

هللذا المكللان سللوف يثيللر القيللل والقللال  وجللودي فلليفللإن بياضللا ولمعانللا وبالتللالي 

قبللل أحللد الضللباط مللع جنللوده هكللذا أ يسللوجل ءنللاثأ ،وتحللدث لللي بعللض المشللاكل 

زدراء اقلللار وتحاكلللان الضلللابط برتبلللة ملللالزم ونظلللر إللللي ب ،وعبلللروا المزلقلللان 

 :صارخا بي

تقلوم عشلان ذوق ملش علملوك اللأهللك  ، واسليادك يعلدأـ لم رجلك يلا حيلوان لملا 

 عالم حمير ،تحترمنا وتقف 

ملن عللّى ن حاةطلا سلقط موالتلي وصلل  إللي أذنلي وشلعرت بلكلماتله  سمع      

فلارق الف ،هذا الضلابط الصلأير  ي وبين  المقارنة بينحدثأعلي السماء وبسرعة 

يرتلدي  كما أنهعمرا وخدمة بالقوات المسلحة بيني وبينه ال يقل عن ثمانية أعوام 

رتضي عللي نفسله أن يهلين ادخل ووظيفة وقد معتني بها وله الو ةنظيفالمالبس ال

شعرت بلمن اللدنيا تللف بلي وكلدت أسلقط مأشليا  ،ويكيل السباب لمن هم أقل منه 
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وأجلسلوني هلل القريلة شلاهدوني فمسلرعوا وحمللوني أعلي األرض لوال نفر من 

محلاوال يهف بها علي وجهلي رصيف المحطة وأحدهم جاء بكرتونة مستندا علي 

ودشله وقربله ملن " فحلل بصلل"تحرك الهواء وآخر أحضر ي كتي بتحريكها قإفا

 :تنبه  متساةال   ، نتبهأنفي حتي أ

أعيني يارب وسقط  مني  ، ةهيا الحكاية ناقص ،ه؟ حرام ا كده لينتعمل فييب هليـ 

غفيلر المزلجلان الجديلد  بلدل البعض عما أصاب اللواد عاءدموعا غزيرة وقد تسا

وآخر أفاد  ،ال خرج له عفري  وركبه من ساعتها وأفاد البعض بمنه أثناء عمله لي

يتله جه ولوزتتجل علايزهج  لله جنيلة وحبتين شايف نفسه  بدأصل الواد عا :قاةال   

 .خرع ومش فيه مروه فأضب  عليه

قترفله خفيلر المزلقلان امسلرعا  وإستفسلر ملن الضلابط عملا  ُ ة أقبل علم شلحات     

فير كان يجللس ّملادا سلاقيه لألملام دون الذيُ عين حديثا وقد أفاده الضابط بمن الخ

حتللرام للمللارة وقللد يتسللبب هللذا فللي عرقلللة الللبعض باإلضللافة أنلله شللاهدني وأنللا ا

ملن  ةطيلب علم شلحات ،حتلرام شخصلية مثللي اضابط ولم يقم بالواجب عليله ملن 

ء الدنيا وأصلبح  ىخاطره وتجمع حوله نفر من أهل القرية يكيلون لي كل مساو

 .حب الح  الذي يستح  اإلعتذاروهو صا ءىأنا المخط

نلا م بعضاللكتشلف  أن اسلتنتاجات التلي تبعلث عللي الضلحك الرغم سذاجة ا     

علالم فتشلاهد ميشعر بتلذذ في تعلذيب وإهانلة اآلخلرين خاصلة الضلعفاء والفقلراء 

حتقلار الانظلرات وتظهر به األخاديد والخطوط وتنطلل  ملن عيونله تتجعد وجه ال

د أحللد مللن عليللة القللوم أو األغنيللاء أو أصللحاب السلللطة زدراء أمللا إذا شللاهالوا

تسلاع وإصلابتها الينفرج وجهه عن إبتسامة عريضة تخشي علي فتحته فمه من اف

حمرار الخدود وتسمع منله ابتمزق والسعادةُ تطل من عينيه وتشاهد لمعة الوجه و
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قلوم عبارات ال تسمعها من عبد إلي سيده في العهود السلحيقة وإذا طللب منله أن ي

مهلروال ملنهم بعمل عجين الفالحة سوف يقوم به ثم يخبزه أيضا وأشلاهد اللبعض 

لللي اباللدنيا  الوحيلدو وأسلرته وأنله هلن للواله لملات مبللله دعاء اللخلف سليارته و

 تللك التعبيلراتإحسانه وكثير من خيره وفه من اخيره مأطيه هو وأسرته وأن أكت

ن يثنلالوالدم دون معرفة وظيفة احتي يصل إلي الدعاء المصري الشهير بالروه 

 .وهما الروه والدم

عبرت تلك المحنة القاسية ألني سوف أقابل مثلها كثيرا   وتنبه  علي صوت      

 ،طلبنللي لكللنس ونظافللة حجللرة مكتبلله ثللم رشللها بالمللاء  ينللداء نللاظر المحطللة الللذ

نفذت ما طلبه ثم طلب مني حمل بعض األغراض إلي منزلله وملن بينهلا شليكارة 

مما دفعني إلي المنزل منهك القوي ستطع  أن أصل بها اأرز والتي كان  ثقيلة و

زوجته ببعض الطعام المتبقي من األملس  للجلو  بجوار باب منزله فمرسل  إليّ 

 :علي حد قولها

بلن حلالل اوهللا أنل   ،ـ خد يا عابد قوت نفسك بطب  الدمعلة وشلوية اللرز دوول 

  !! من كام يوم تعمل اطبيخ ده ال كن  ناويه أرميه للفراخ أصل
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  حانت األقـــدار

 

وأصبح  من عمل أربعة أشهر لم أرتكب خطم واحدا  وأنا بهذا ال مضي عليّ       

يخطلب ودي سللواء ملن الشلباب أو العللاةالت التلي تبأللي  جميعالفللمشلاهير القريلة 

كنل   ،الطبيعة البشرية تلك المرصاد أمام بلهم زواج البنات والتي وقف  الحرب 

 :من حين آلخر أردد بي  الشعر

 خالي البــــالإال تن يدع األمور تجري إلي أعنتها     وال تب

 يأير هللا من حال إلي حال      نتباهتها اوغمضة عين ما بين 

ي إللأحد األيام وقد أغلقل  المزلقلان للملرور القطلار القلادم ملن إمبابلة وصلوال    

للم أهلتم بهلا مثلل كلل يلوم  ،أمام المزلقلان توقف  سيارة جيب عسكرية الخطاطبة 

لقللوات الجلليش التللي تقللوم بتللدريباتها علللي ومركللزا ا هللدفحيللث كللان هللذا المكللان 

فللتف المزلقللان وعبللرت السلليارات مللن قملل  علللي ر القطللار سللابعللد أن  ،العبللور 

ا ذهلل ءكنلل  أثنللاجللالس وبعللد قليللل شللاهدت ضللابطا مقللبال علللّي وأنللا  ،تجللاهين الا

ظللل  ،قصللب أقلوم بملل  ملا بلله مللن عصلير جميللل  بعللود  مسلكحيللث أمشلأوال 

حتلللي توقلللف أملللامي  ارةسلللاالضلللابط  :متساةال   ونظر إليّ 
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لقد كان فتحي زميلي أيلام اللدورة  ،ـ عابد؟ وقف  ونظرت إليه وعرفته في الحال 

 التدريبية بمدرسة الصاعقة

 بيه أنا عابد يا فتحي.. ـ ايوه 

 ـ بتعمل إيه هنا؟

 شتأل عشان أعيشاب ،ـ زي ما حضرتك شايف 

 

 هوه المزلقان ده تبع الجيش؟!! ـ بتشتأل

 .أصل أنا سعادتك ُفصل  من الخدمة.. حضرتك مش واخد بالك .. ـ أل 

هدهد علّي وتحلدث معلي  ،حتضنني فتحي ونظر إلّي فشاهد الدموع بعيوني ا     

 تكلماللأتبعه في ي الذسلوب األمعترضا علي  يثمحاوال  معرفة السبب ، قطع حدي

للرةيس الجمهوريلة ترسل طلب مني كتابة مظلمة  ،نني زميل له ممذكرا لي بمعه 

 :ضحك  من حديثه متساةال    ،

 : ومين يا تري ه يوصل المظلمة دي؟ أجابني بهدوء ـ 

وأنلا  سليادة اللرةيس جلاي النهلاردة العصلر وه يشلوف التلدريبات.. عابلد  أنا يلاـ 

همتلك تكتلب  ، ةالضابط المراف  لله ولحرسله لتلوجيهم ألملاكن الوحلدات المختلفل

طبعللا مللش معللاك ورق ، أشللار إلللي احللد جنللوده والللذي أقبللل مسللرعا  ،المظلمللة 

 .فطلب منه إحضار حقيبة األوراق من السيارة

نه ستمذن  ما ،لتسلم نوبته  ةأثناء إحضار الجندي لما طلبه قاةده أقبل عم شحات    

توجهنا إلي مسكني الخلاب مملا دفلع  ،حيث كان ينظر إلّي وإلي مرافقي بتركيز 

تملا  موجله لاجلسلنا وقلام بلإمالةي ب ،بالنقيب فتحي للبكاء علي ما آل إليه حلالي 

للقاةد األعلي للقوات المسلحة متظلما من قرار لجنة الضباط شلارحا بالتبسليط ملا 
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لتمللا  الوقعلل  علللي ا ،بللمنني عميللل  نسللب إللليّ الللذي ُنسللحابي واجهتلله أثنللاء او

 :وأنا أحادثه بصوت عالوحمله مني مسرعا  

تجلاه ا فلي هلروالـ تفتكر ه تقدر تسلمه؟ يجيب علي سلثالي  وهلو ملازال يسلير م

 السيارة الجيب

 كررتها .. ـ قول يارب 

 يا رب.. ـ يا رب 

لحلر  بعدُ مضي يومين شاهدت سيارة جيلب عسلكرية وبلداخلها راةلد ملن ا      

 هبط منها متساةال   ،الجمهوري 

 ـ النقيب عابد؟ 

بتسللم لللي مهنبللا علللي تصللدي  الللرةيس ا ،تللرددت فمنللا لسلل  نقيبللا ولكننللي عابللد 

بعللودتي للخدمللة مللع زمالةللي وحصللولي علللي كللل مسللتحقاتي وعللودتي إلدارتللي 

كدت أسقط أرضلا لليس ملن فرحلة العلودة فقلط ولكلن  ،السابقة وكمن شيبا لم يكن 

أشللار إلللي سلليارة  ،سللتجابة الللرةيس ولشللجاعة وإخللالب زميلللي فتحللي السللرعة 

بالتوجه لقسم الحركة بهيبة السلكك " المساعدين"شار ألحد أخلفة بمن أستقلها كما 

سلتقال منلذ ذللك االحديدية بتوجيه الشكر لهم وإخبارهم بلمن عاملل المزلقلان عابلد 

أخبلره نفلر ملن القريلة حيلث مسلرعا  مقلبال   ةاليوم ، أثناء ذللك شلاهدت علم شلحات

بوجللود ضللباط فللي منطقللة المزلقللان يحللادثون عابللد حيللث أسللرع الرجللل متخوفللا 

 :متساةال  

بلن اوأنني طيلب وـ عمل  إيه يا مدهول؟ ثم وجه حديثه للضابط طالبا العفو عني 

إبتسلم لله الضلابط وأخبلره بلمن عابلد سلوف  ،حالل وهربان من تار فلي الصلعيد 

للتهليلل وتبعله  ةه من حكايلة التلار مملا دفلع بعلم شلحاتيمتحوأحسن  ةيلح  بوظيف
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 .ابناء القرىنفر من القرية والذين أحاطوا بنا كعادة 

ملن مالبسلي ، فتحل  علن عيلون الجيلران ي أسلتتر كلعدت إلي شقتي لليال ًُ      

مللين؟ أجبتلله أنللا .. البللاب بهللدوء فسللمع  صللوت زميلللي الصللأير أسللامة يتسللاءل 

ملا حلدث للي وأنله يواظلب عللي لباكيا عللي صلدري  قفز الفتي يحتضنني!! عابد

حتفظ بكل شيء يخصني كمنني موجود وأشلار ادفع اإليجار لصاحب العمارة كما 

داخل بلثم حفظهلا أنه أرسل بها للأسيل والكي منه وعلم  العسكرية  يإلي مالبس

 ،لصلداقة والزماللة مراعاتله لوه خلققبل  رأسه عليُ حسن ُ  ،الدوالب المتواضع 

ثلم تنبهل  وأخرجل  عشلرين لي منذ آخر لقاء بيننا   معه نتداول فيما حدث جلس

أثنللاء غصللبا  ها منللك تقترضللاجنيهللا دفعلل  بهللا إليلله فتسللاءل لمللاذا فمخبرتلله بللمنني 

وجودك بعملك يوم العرض علي اللجنة حيث لم أكن أملك نقودا تكفي سفري إللي 

لللي النقللود وقللراءة كتشللف حصللولي عارية وسللملته عمللا حللدث للله بعللد أن دسلكنالا

ضلحك  ،ستيالةي علي كل ملا يمللك اومنها  ئالخطاب الذي أخبرته به عن كل ش

زيلارة عاةلتله بالزقلازي  حيلث للم يكلن يمللك  سلتطعمن حديثي وأخبرني بمنه لم ي

 !!هتسلمه راتبحين ثمن أجرة القطار وظل علي هذا الحال حتي بداية الشهر 

*** 

لتقي  بمدير شبون الضباط الذي كلان ارة الساله واليوم التالي توجه  إلي إدا    

ي شخصلللي عللللف والثنلللاء يسلللتقباله للللي مخالفلللا علللن السلللاب  واللللذي أكلللال الملللدا

بعلد قليلل حضلر أحلد ضلباط ، عتذاره بسوء القصلد لملا حلدث للي امقدما وعملي ُ 

الللذي وقللع عليلله المسللبول إلللي الضللابط الخللاب بللي راتللب الالصللف فقللدم شلليك 

 1661حقاقتي عن سبعة عشر شهرا منذ بدايلة حلرب علام ستابحصولي علي كل 

 .جازة أعود بعدها لعملي الذي ينتظرنيإمنحني القاةد عشرة أيام كما 
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فلي إدارة المخلابرات هلذا اليلوم للي زميللي أسلامة وأخبرتله بملا حلدث عدت إ     ُ 

للك ت ا  معللعشلاء تنلاول طعلام افشكر هللا كثيرا نيابة عني ثم أخبرته بمنني أدعلوه ل

رتلدي بعلض المالبلس الثقيللة حيلث اسلعد الشلاب بهلذا و ،الليلة في أحسلن مطعلم 

أثنلاء العشلاء  1668كان الشتاء علي األبواب ونحن نهاية شلهر نلوفمبر ملن علام 

أخبرني أسامة بمن وحدته سوف تنتقل إلي الخط األمامي للجبهة مباشرة ولم يتب  

الصلدي  المخلل  وفلي الوقل   حزنل  لفلراق هلذا ،أمامهم سوي ثالثة أيلام فقلط 

 . لتقي  به قبل سفرهانني أشعرت بسعادة نفسه 

 ىنثمللتأرتلدي مالبسلي العسلكرية باالسلكندرية اليوم التالي توجهل  ألسلرتي     

بلن طنطلا واللذي كلان التقيل  بزميللي النقيلب فتحلي ابالقطلار  ،البهجة والسلرور 

شلار أوبتسم للي اته بما حدث فالسبب فيما حدث لي بعد هللا سبحانه وتعالي ، أخبر

بمنه علم بالخبر منلذ اليلوم التلالي وقل  عللّي كلل ملا حلدث بعلد ملا كتبل  اللتظلم 

 :لتما  برفع العقوبة عني حيث قالالوا

فللي إحللدي مراحللل التللدريب أشللار إلللّي الللرةيس متسللاةال  عللن : ـلل شللوف يللا عابللد 

حلرك  ،قلوات المرحلة المقبلة فمسلرع  إليله أوضلف لله ترتيلب مراحلل تحلرك ال

 :بتسم متساةال  ارأسه شاكرا فشاهد الحيرة في وجهي ف

لتماسللك ورجوتلله أن يحقلل  اأسللرع  وأخرجلل  .. ـلل مالللك؟ فيلله حاجلله عايزهللا؟ 

ل الثيلاب هلرغبتك خاصة إنني شرح  له وضعك وأن  تجلس علي المزلقان مهل

دون إلللّي رفللع الللرةيس نظللره ،   ممللا دفللع بللدموعي للسللقوط يللا  وترتللدي حللذاء بال

 :لتما  ثم أشار ألحد معاونيه صاةحا البعد أن قرأ احديث 

 .إتصل بالفري  فوزي ييجي هنا بسرعةـ 

لرةيس وأقبلل يخبلر اتصل مراف  ابجهاز الالسلكي الموجود بسيارة الحر        
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كنل  أشلاهد الضلي  عللي وجله ًُ  ، إلينلا  هاللرةيس بلمن سلعادة اللوزير فلي طريقل

ينظلر أرضلا وسلار بضلع خطلوات هو زفيرا قويا وخرج أالرةيس دون حديث ثم 

بعلد قليلل أقبلل  سليارة وزيلر الحربيلة  ،وقد تشابك ذراعيله خللف ظهلره كعادتله 

لتما  وبسرعة تفهم الوالذي غادرها مثديا التحية العسكرية للرةيس الذي ناوله ا

 :فاع عن القرار ولكن الرةيس تحدث بضي  قاةال  دمحاوال الالموضوع الوزير 

باط بالقتلل وباألسلر وأنلتم تخلصلوا عللي ضلعنلي اليهلود يخلصلوا عللي نل  اليـ 

ه دابط ده يرجع من بكلره والنهلارضال ،الن  التاني بالمحاكم العسكرية والفصل 

مللن باط منللذ النكسللة ضللبالليللل تيجيلللي علللي البيلل  ومعللاك كللل مللا صللدر بحلل  ال

 تمتم الوزير فاهم؟.. جزاءات وأحكام 

خللف المرحلوم المشلير  ايهروللوبباط كلانوا ضلعارف أن فيه سيادتك .. فندم  ـ يا

 !!فقلنا نخل  منهم

لللي بتقولله؟ يعنلي للو اباط بتجلري وراك وتنفلذ ضلملش فيله  ،ـ يلا سليادة الفريل  

أنلل   ،للللي بينفللذوا أمللر شللخ  مسللبول احصللل حاجلله لللك نقللوم نرفللد ونسللجن 

ينل  واحلد غيلرك تعليماتلك بعلد فتلرة ععلشلان كلده الكلل بينفلذ و هلنهاردمسبول ا

وبعدين إيه حكاية المشير؟ عبدالحكيم هللا يرحمله كلان  ،خالب معدش لك سلطة 

راجل محترم ومخل  لكنه أهمل وطلب  منه يسليب الجليش ويبقلي ناةلب رةليس 

تفتكر لو تبدل  األحداث وبقي ناةب رةيس مش كان زمانك بتجلري  ،الجمهورية 

 ،أنا أكتر واحد بمحبله لحلد دللوقتي  ، للي كان بيحبهاوراه نقوم دلوقتي نخون كل 

 ،فليهم عبدالمنعم رياض يبطل لجنلة الضلباط الللي نازللة فصلل وطلرد  طلب منا

 .خلونا نشوف شألنا

 ـ حاضر يا فندم



 

183 

 ـ بعدين إيه حكاية العقيد عبدالقوي؟

 !! ـ ايوه يا فندم لسه محبو  من ساعة ما سيادتك أمرت بكده من ستة أشهر

يعني لما قاةد لواء بالجبهة ملن حبله .. ن رأسي ه تط  مر بشعاـ تعرف ساعات ب

جازة لحد ملا تقلوم إمش ينزل أنه ووطنيته يقول لي قدام جميع ضباطه أنه مستعد 

له خلالب خليلك يلا عبلدالقوي يقلوم الراجلل ترفضلوا ل الحرب وننتصر وأنا أقو

أن تصلل  بيللا وهلي بتصللرخ االصللبف مراتله  هجلازة سللتة أشلهر والنهلاردإنزولله 

 ؟ القانون يديني الح  ده؟ليه يحصلألمتي وده ه يفضل  ،أوالده بيسملوا عنه 

 ـ ال يا فندم

ـ طيب لما القانون مش يديني الح  ده بتنفذه ليه؟ حتي لو نيتي كده ومش بمداعب 

رحمللوني بللاألوامر القاسللية اللللي ا ،كللده ضللد القللانون .... أل لللي قللول  ،الضللابط 

 ول مساكين ومجروحيندو ،باط ظبتنفذوها علي ال

 .كون عند سيادتك قبل الساعة سبعة مساءاـ حاضر يا فندم وه 

*** 

سمع  هلذا الحلديث ملن زميللي فتحلي وكنل  فلي دهشلة وسلملته كيلف ظلل        

ضللحك مللن سلثالي بمنلله فللر حينملا أقبللل الفريلل  أول  ،واقفلا يسللتمع لهللذا الحلديث 

 ،جملل وهلذا الحلوار ثلم عقلب تجاه اللريف أرسلل إليله بتللك الامحمد فوزي ولكن 

 .لتماسك هو السببا ،أن  السبب في كل اللي حدث 

وأيلن فتحلي ملن هلذا  ،أنل  السلبب  ،جلس  أفكر فيما قاله للي زميللي فتحلي      

تحيرت من منا هو السبب فيملا حلدث برفلع الظللم علن ضلباط  ،أيضا  فهو السبب 

هللا هللو المتسللبب األول كتشللف  الحقيقللة بللمن ا ،كثيللرين ظلمللوا وضللاع مسللتقبلهم 

جعلل تتجاه وينير عقله بفكرة ما الفي هذا االشخ  واألخير وهو الذي يدفع بهذا 



 

184 

هلذا هلو مللا  ،رفلع المقل  والظللم عللن المظللومين بأن يقللوم  قللب المسلبول متقلبال

يحللدث كللل يللوم وكللل لحظللة ولكننللا ننسللي مللن قللام بهللذا ونوكللله للبشللر الللذين ال 

  .البردمن الحماية من الكحة واإلصابة  يملكون من أمرهم شيبا حتي

ما أقوم بله كل علي   ثنأستقبلتني أسرتي بكل ترحاب واووصل  إلي منزلنا      

أشللعة الشللمس  لصللالف الللوطن كمللا تنبهلل  أمللي بللمنني نحيللف وقللد أثللرت عللليّ 

يصللبف فللي كثيللر مللن األوقللات ًُ  خبرتهللا بللمن عملنللا أفضللحك  مللن مالحظاتهللا و

دة مع األتربة المحيطة بالمكان وعادم السليارات العلابرة أشعة الشمس الشدي تح 

ملن يثي وهلم غيلر متفهملين ملا أتحلدث عنله دكانل  أسلرتي تسلتمع لحل ،والقادمة 

ي تلال ةيصب في خانة العمل العسكري الخاب بقتال األعداء والسري الذيوعمل 

         .ايجب أن أتحدث عنه ال
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 لثانيالجـــزء ا

 

  رفيق كفاح غير متوقع
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ظـلم االنسان  ُ 

 

فلم أجد أسامة بل ري القبة ببحي كوعدت إلي شقتي الصأيرة المتواضعة ًُ        

بللمن الوحللدة فللي فيهللا وجللدت رسللالة خطيللة صللأيرة كتبهللا علللي عجللل يخبرنللي 

دا تلولي القيلادة بلدال ملن القاةلد ا جديلطريقها إلي جبهة القتال كما أخبرني بمن قاةد  

التعسف في كل تصرفاته وقراراته مملا الظلم والساب  والذي أذاق جميع الضباط 

ألنلك يلا عابلد أكثلر ملن  أيضلاأدخل البهجة عللي جميلع األفلراد كملا سلعدت لهلذا 

 . تهوسوء إدار قاةدهذا الظلم من ُتضرر 

للي متعجبلا ملن القلدر اللذي ألقي  بالخطاب جانبلا ونظلرت للحلاةط المواجله       

ي شللديد بللاغفالقاةللد ال ،يحركنللا ونحللن مازلنللا نعتقللد بمننللا نسلليطر علللي كللل شلليء 

للن  اإداريل عملالأوكلل  إليله كتفل  القيلادة بلمن االنسليان و طليالقسوة أصلبف فلي 

ظللم النلا  عللي ُإذا دعتلك قلدرتك "تذكرت الحكمة التي تقلول  ،يرضي طموحه 

 ."فتذكر قدرة هللا عليك

لني الظللم وء مريف وشعرت بمن األيام المقبلة طيبلة وللن يطلىخلدت لنوم هاد    

ملا قمل  م نفسلي  برنني لن أأوالبطش الذي تعرض  له دون سبب واضف رغم 
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البللدايات ألسللباب وباصلللة تداةمللا مبلله مللن سللوء تصللرف مللع القللادة ولكللن النتللاةج 

م اتسلاءل كيلف قلن فلي موقلف العجلز والظللم ثلميجب أن نضع اإلنسلان فال ولهذا 

 .لكشوتصرف بهذا ال

رتلدي  مالبسلي وأصلبف عللّي القيملة االيوم التالي نهض  منشره الصلدر و      

علدت إللي عمللي بلممر مباشلر ملن رةليس الجمهوريلة ورفلع  ُ ،كما يقلول اللبعض 

عني الظلم والأبن الصلارخ كملا حصلل  عللي كلل مسلتحقاتي وهلا أنلا عاةلد إللي 

عملللي بمزلقللان خللالل المنللوط بللي وقللد شللاهدت الللوطني قيللادتي للقيللام بالواجللب 

السكة الحديد مقدار التدريب العنيف الذي تقوم به جميع الوحلدات بلل كلان رةليس 

لهلللذا هلللذه هلللي القيلللادة وقلللد ُدهشللل   ،الجمهوريلللة متابعلللا لكلللل صلللأيرة وكبيلللرة 

فترة طالما الرةيس بتلك القوة والسيطرة فلماذا ترك القوات المسلحة في المتساةال   

 .دون إشراف مباشر؟ لم أعثر علي اإلجابة الشافية 1661السابقة لحرب عام 

نتظلار السليارة التلي سلوف اغادرت المنزل ووقف  علي ناصية الشارع في       

كنل  أعتقلد أنهللا  ،نللاك هتلمتي لتقلنلي إللي اإلدارة كمللا أخبرنلي الضلابط المسلبول 

ليلل أقبلل  سليارة جيلب حديثلة سيارة لوري عسلكرية كملا هلو المتبلع ولكلن بعلد ق

ليقالنلي وهبط منها جنديان قاما بتمدية التحية العسكرية لي ليخبرانلي بمنهملا أقلبال 

بعلد أن سلارت  ،داخل السيارة وأنا سعيد ومنشره الصدر إلي قفزت  ،إلي القاةد 

 ،تجلاه مخلالف لمبنلي إدارة السلاله االسيارة في طريقهلا فوجبل  بمنهلا تسلير فلي 

 :تساءل 

 ده مش بيوصل إلدارة السالهالطري  أنتم رايحين فين؟  ـ

المرافلل  بمنلله يعللم ذلللك ولكللن سلليادة القاةلد منتظللر حضللرتك فللي الجنللدي أجلابني 

 ،أسلعدني هلذا ألن القاةلد ينتظلر شخصلي فلي مكلان عمللي الجديلد  ،مدينة نصلر 
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ن إتوقف  السيارة أمام باب ضلخم وأطلل  السلاة  نفيرهلا فمصلابني التلوتر حيلث 

لسجن الحربلي مضلرب األمثلال فلي التعلذيب واللذل لكلل ملن باب اهذا الباب هو 

إستجمع  شجاعتي فقد دخل  السيارة ملن البلاب وأغلقل   ،قاده حظه العاثر إليه 

الجنديان وأسرعا ألحد المكاتب وبعلد قليلل منها البوابات ثم توقف  السيارة وهبط 

لسلليارة وفللتف تجللاه ااي فلل ن مللن ضللباط الصللف ضللخام البنيللة وأقللباليثنللاشللاهدت 

بابها بينما اآلخر جذبني خارجهلا بقلوة كلدت أسلقط معهلا أرضلا ملن شلدة  اأحدهم

 :نظرت إليهما بكل ضي  صارخا بهما ،قوته 

 أنتم عارفين أنا مين وبتعملوا إيه؟ ـ

صللطحباني كللل واحللد علللي جانللب وفللي حالللة مللن الللم يجللب أحللد منهمللا بللل       

جانبيله أبنيلة سلرنا بمملر عللي  ،ازلل  صلارخا بهملا التكتيف لمنع حركتي وأنلا م

تللك العنلابر كنل  أسلمع سلبابا يأطيهلا الحديلد وملن داخلل  ىولها شبابيك ملن أعلل

علللّي شللخ   نيعتللدياموجهللا للمللرافقين لللي مللع التحللذير منهمللا وأنهمللا سللوف 

توقلف  ،سلمعي  يكن  في دهشة من كل ما يحدث وما نمي إل ،بالضرب المبره 

لللم أستسلللم كعللادتي فللرددت  ،رعة تبللادال لكمللي وضللربي بعنللف الللرجالن وبسلل

لقتال باأليلدي يرافقله السلباب ملن كلل نلوع لضرباتهم بمثلها وأصبف الممر ساحة 

، لمن يتولون قيلادة هلذا المبنلي اللعلين من داخل عنابر السجن مع هتافات معادية 

 نيذالللوبر بالعنللاالمتواجللدين جين االمسللهللثالء لالصللوت  يللة عالهم اتصللرخ كانلل 

شخ  ثالث وهوي عللي  قبلأأثناء هذا  ،لي  نومصفقوهم هدوا تلك المعركة اش

جسدي بمطرقة لم أشاهدها وشعرت بمن الظالم حل مكان ضوء الشلمس السلاطع 

سلمنية وسلمع  لأطلا وحلديثا وأحلدهم   أرضا مرتطما بمرضية المملر األسقطو

 .نحط يمثل بيبتهمء من جسدي مع سباب ماجزأ بعضدفعني بحذاةه ركال في 
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كنل   ،نتظار شخ  ما اوقفوا في  ،تبادل الرجال التهنبة علي إنجاز المهمة      

لكلن بلاقي حواسلي ضلاع  فلال أسلتطيع تحركوهلا  اتوكلل خطلو همحديثلمع تأس

صللوات التللي األبعللد قليللل سللمع  شخصللا صللوته أشللبه ب ،الحركللة أو التحللدث 

 :ً   كابو  متساةاللناةم حين يهاجمه يسمعها ا

 ؟...... بن اـ عملتوا إيه في الواد 

 بينما أجاب آخر باين عليه مات.. كله تمام .. ـ خالب يا فندم 

نقطلع لسلانه بلس عشلان يبطلل ..... بلس أنلا قلل  لكلم يلا والد .. ـ في ستين داهية 

فلي وقاعد في القطر نلازل كلالم وسلباب فينلا ... إبن .. األوامر جايه بكده .. كالم 

 يللوريني كللده هطيللب .. خليلله يللوريني ه يعمللل إيلله .. ولللي نعمتنللا  الباشللا عادةسلل

 ابط وسخ ظعليك  تفوا.. ه ل ويشتكيإزاي يروه للريس 

 ـ بس كده مات يعني طلع  روحه 

 .. ـ في ستين داهيه 

 ـ طيب يا فندم نجيب شوية ميه نرميها عليه يمكن لسه فيه الروه

 "تبول عليه"!!يهطرطر عل واد يا خربوش.. ـ خساره فيه الميه 

أسمع صوت سقوط قطلرات ميلاه عللي األرض وللم أشلعر بهلا ولكننلي شلمم     

 عل  رةيسهم ،راةحة البول 

الطللرد يعنللي لرجللال السللجن "يللا رجاللله جهللزوا الطللرد  ةبسللرع.. يرحملله  ـلل هللا

الحربللي فللي هللذا الزمللان وضللع الشللخ  الللذي مللات مللن التعللذيب بللداخل جللوال 

بصحراء بلبيس قريب من كلية  إدفنوا الجتة الرمةالليل قبل ؛  " ودفنه بالصحراء

وسللخين زيلله  تلل جألن األرض مليانلله ؛ الطيللران وبللالش قريللب مللن المعسللكر 

ساعة  48جازة إ كل واحد فيكم ،ة تشف الجتحترسوا من الشرطة العسكرية لتكاو
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شلوف ه أ.. قدم الرجال شلكرهم إللي المسلبول اللذي غلادر المكلان وهلو يلردد .. 

مازالللل   ،إيللله ملللن الكبلللار الللللي بنخلصلللهم ملللن وجلللع القللللب ه تكلللون  ىتممكافللل

تللك هم يللإصلدر أسجن سبابا ولعنا لهلم ولملن العنابر داخل األصوات تتعالي من 

ملن حلولي بحلديث يلدل بلمنهم وضلعوا جثتلي الرجال الثالثلة وامر بينما تحدث األ

شوال علي ظهر وألقوا بال ونيبداخل الجوال المخص  لمثل تلك الطرود ثم حمل

ي شيء وقد ترك للي هللا هلذا المسلجل البشلري حتلي ممازل  ال أشعر ب ،اللوري 

 .يحدث لي كل شيءبأسمع وأعلم 

علي حالي هذا وعلم  منهم بلمنهم جردونلي وأنا مازل  ستيقظ أكن  أغفوا وًُ    

 ،هللا الللدماء تغط التلليكتفللوا بتركللي بمالبللس الداخليللة االعسللكرية و يمللن مالبسلل

 الللوري شلعرت بلمن عظلامي تكسلرت رضلا ملن فلوقأبلي  والوري وألقلتوقف ال

 :توقف الرجل يلتقط أنفاسه متساةال   ،أدفن بها كي ستعد لحفر حفرة اوآخر 

 أجابه زميله .. للي مركب سنان دهب اـ مش ده الضابط 

 سيدي ـ أيوه يا

 الزميل .. ـ طيب ما نخلع سنانه الدهب ونستفيد بيها 

 طيب ه أروه أجيب البنسه من شنطة العده ،لوه فكره ح.. ـ أيوه 

يخبلر زميلله بعلدم وجلود أسلنان ًُ  ثلم  هـ شعرت بلمن أحلدهم يفلتف فملي علن آخلر

 زميلهيوضف له .. دهب 

ده حاطط دهلب أبليض ملن الألالي  ،رأو أصفر مـ ضابط وه يحط سنان دهب أح

  الطبيعي  ي لون السنانقوعشان يب

 جيب األبيض ده منينأـ مش عارف 

شوفه وهو اأبويا كان حنوتي وقبل دخولي الجيش كن  ب.. ـ أبعد أن  وأنا عارف 



 

162 

  أهله  يروحواما بيقلب المي  بعد 

 حدث زميله ثم ثانية اليقوم علي فتف فمي عن آخره للمرة  أحدهم شعرت بمن

 :تساءل زميله..  سةنناولني الب.. للي بيلمع ار  األبيض ضشف  ال.. ـ ايوه أهه 

 ادر تفتف حنك المي  دا بيكون صعب ألنه بيكون متخشبـ إزاي ق

 تخشبايعني سخن ولسه مش  ،ـ ده لسه مي  طازه 

 خد يا خربوش وطلعها كلها مش تسيب فتفوته .. ـ طيب 

بقللوة وبللدأت أشللعر بللآالم  اويسللار نللايمي ىن الرجللل يحللرك ضرسللمكنلل  أشللعر بلل

ضل  وأنلا ال سلي وسلمع  صلرختي ونهأوفجمة شعرت بمن قضيبا ساخنا دخل ر

شلاهدت خيلال اللرجلين  ،بعيلوني  طالكدمات التي كانل  تحلي بسببأري إال قليال 

سلمع  صلوت نبلاه كلالب  ، يهربان من شدة المفاجلمة صلارخين عفريل  الميل 

ملن بكلي أوبعض النا  تنادي حراميه يا جدعان وأصبح  األصوات كثيرة وأنا 

بعد قليل شلعرت بميلاد  ،فمي  ر بمن حنفية دماء تنفجر منعصارخا وأششدة األلم 

ثم تحملني وشعرت بمني أرقد وأسلمع أحاديلث وكلملات تلدل عللي  ليّ إكثيرة تمتد 

 .يف المنبعث من فميزالن منع أنقذني والبعض يعمل علي أن هللا

 :بكمدات مياه وصوت نساةي يحدثني تشعر     

ميه لكن ربنلا  في شربة أن  كن  ه تروه، رد يا خويا دا .. ـ أن  مين يا دلعدي 

 .بعد قليل سمع  السيدة تسمل أحد الرجال ،وجف ريحك 

 شعليـ جب  الحاجه يا 

خلانجي وعرفتله بلمن اوهللا رحل  بلبليس جبتهلا ملن األجز.. ـ أهه يا س  جلواهر 

نكسر وبينلزف اتعور وحداه ضر  افوج وابور الحرت ووجع من واد حدانا فيه 

بلرة ديلة بعلد ملا الوقلال ا ملا ش شليباعلليهلا مازال  السيدة تقلوم بعملهلا ثلم ناول.. 
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شلعرت بلاألبرة تلدفع بلداخل ذراعلي وشلعرت بملن يقلوم بتأطيلة  ،يخدها ه ينلام 

جسللدي وبللدأت األصللوات تخفلل  رويللدا رويللدا حتللي تالشلل  ورحلل  فللي سللبات 

 . عمي 

أخبرتنللي التللي " جللواهر"سلليدة الإسللتيقظ  صللباه اليللوم التللالي علللي صللوت      

ن بلليودها مللن خللالل خيللوط الضللوء السللاقطة علللي عينللي شللاهأكنلل   ،سللمها اب

وشلمل  ومن بينها جفوني ا من وجهي ا كبير  نتفاخات التي غط  جزء  الا فواصل

أن أن تدفعني للحديث ولكننلي كنل  غيلر قلادر عللي التحلدث أو   حاول ،ن يالعين

ساعدتني علي الجلو  وقدم  لي طب  طعام وأعتقد  ،بالحديث معي ستمر احد ي

فتة لبن بالعيش الفينو مكملة تعليقها كي أستطيع البلع نظرا لما حدث لضرسي أنه 

 .خلع بعنف فمحدث تقطعا باللثةالذي ُ

كنلل  فللي حالللة شللديدة مللن الجللوع ورغللم هللذا تناوللل  بعضللا مللن الطعللام ًُ     

لطعلام فمشلرت لهلا بلمنني عي بتنلاول ااقنلإحاولل   ،ها الطبل  ل تثم أعدبصعوبة 

ي وعمللي فللم أسلتطع أن سلمي وبللدتاالتعلرف عللّي ومعرفلة حاول   ،غير قادر 

الم شديدة حين التنفس فقد طالل  الضلربات الضللوع آ  أشعر بأجيبها حيث مازل

 .والحجاب الحاجز

تقارب األربعين عاما من عمرها سيدة بيضاء جميللة ترتلدي " جواهر"كان       

قتلهلللا  حلللاوالمأحلللد حتلللي ال يطملللع بهلللا " العيلللرة"الكثيلللر ملللن األسلللاور الذهبيلللة 

جلواهر ابنلة  ،ا علمته فيملا بعلد ملن المحيطلين بهلا كل هذ الذهب والحصول علي

للم يصلل  ،ملن أمهلا وقد حصلل  عللي البهلاء والجملال واألنوثلة " سعدية"ي تدع

بنتهلا اا واللد هلقهوة بللدي بمسلاعدة زوججواهر  أقام  كماعشرين عاما العمرها 

ي الدق علي الطبلة وإخراج نأمات راقصة األسطي عبدالصمد الذي كان بارعا ف
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نتبلاه الزبلاةن وغلالبيتهم ملن اإليهلا  دجميلة كان  تلدفع بسلعدية ألداء رقصلات تشل

فكللانوا يقبلللون علللي هللذا المكللان لتنللاول الطعللام وتنللاول الشللاي لللوارى سللاةقي ال

 .وتدخين المعسل المأمس بالحشيش

مر ومعها مماثل لي في الع بصحبة شاب" جواهر"مساء نفس هذا اليوم أقبل      

ا بمنهللا كلفلل  أحللد السللاةقين ذهلل بعللض المالبللس الداخليللة والخارجيللة وفهملل  بعللد

طلبلل  مللن هللذا الشللاب أن يعمللل علللي نظافللة جسللدي مللن  ،بشللراةها علللي نفقتهللا 

عللّي " خربوش"تبول أن  ذالقاذورات خاصة راةحة البول الكامنة في مالبسي من

السلجن داخل بعلد ملا حلدث بل لل  عللي قيلد الحيلاةلكي يختبر هلل أنلا مل  أو مازا

 .الحربي

كان الشاب هادةا طيبا حزينا علي حالي وقام بعمله بهدوء وبإتقلان كمنله يقلوم      

بنظافته الشخصية ثم ألبسني المالبس الداخليلة والتلي تنبعلث منهلا راةحتهلا الداللة 

دون ياقلة ذا للون  الطوي اجلباب من ألبسني ب هاوأعقب قبل ذلكستخدامها اعدم علي 

أراه بدني ثم أقبل بعد قليلل حلامال للي كوبلا ملن الشلاي أسلعدني ر يتله  ،رمادي 

متسللخة وأعتقللد أنلله ذهللب بهللا إلللي تلله التللي غللزت أنفللي وحمللل مالبسللي الوراةح

 ".جواهر"

مازال الشاب جالسا بجواري يحدثني ويطيب من خاطري وعلم  من حديثله      

نله يعملل إنقل وهو داةم التردد علي تلك القهوة حيث ي رلوعلي " تباع"أنه يعمل 

بعلد قليلل أقبلل  سلعدية وقامل  بإلقلاء التحيلة عللي  ،مع الساة  علي هذا الطري  

نه ال يستطيع الحلديث مملا أصلابه مإجابة فمخبرها التباع بمني شخصي ولم تسمع 

 .نفعاالت التي يشاهدها علي وجهي حين التحدثالمن ا ئلكنه يسمع كل ش

رهم أو شلئ قترب  مني وأخرج  علبلة صلأيرة بهلا ّملاجلس  الفتاة أمامي و     
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من هذا القبيل وقام  بوضع بعض منه علي األمكنة المصابة والتي كانل  كثيلرة 

حلط لله ملرهم عللي خد يا محملود ُ: "ع قاةلة التبالعلبة لومتفرقة بالجسم ثم ناول  

كلان فقلام محملود بعملله بهلدوء تركتنلا مألادرة الم "باقي جسمه أصل أنا مكسلوفة

 .كما سب  وهو يدعو هللا أن يتم شفاةي حين قدومه المرة القادمة بعد عشرة أيام

توال  زيارات األسطي عبد الصمد وجواهر وسعدية كما الرعاية علّي توال      

يتحللدث مللنهم علمللوا بمللا حللدث وسللمع  الللبعض  ينوبعللض زبللاةن المقهللي الللذ

ألن المباحللث إذا وضلع  عينهللا ؛ اللبعض رفللض هلذا إبالغ المباحللث وبرغبتله بل

وعملل كبسلات تملنعهم ملن الحصلول إليله لحضلور اد تاعلي هذا المكان سوف تع

بلمى عملل تكللف سلعدية للم تكلن النهلار  أثناء ،علي التعميرة الطيبة التي تسعدهم 

شلقيقها بينما تقوم أمهلا بلإدارة المقهلي يعاونهلا خالف الرق  سوى إعداد الطعام 

 .خال سعدية" طوحيس"

وراء كل ما حلدث بحكم صأر عمر سعدية كان  راغبة في معرفة األسباب       

عتقدت بمن وراء هذا قصة حلب قامل  بينلي وبلين زوجلة صلأيرة اوبطبيعتها لي 

كانل  الفتلاة تتحلدث بطيبلة محاوللة دفعلي للحلديث وأنلا  ،نتقام منلي الفقام أهلها با

 .من رأسيأنفي هذا بإشارة من إصبعي وهزة 

مسلاحة قلل  كملا   "الألرزة"قريبلا ملن المقهلي أو  حلركأتبعد عدة أيلام بلدأت     

بتسللام الوا ةن فإسللتطع  الر يلليوجهللي خاصللة منطقللة العينللاألورام التللي عللل  

بالضللرب داخللل التللي سللمعتها بعللد التعللدي علللّي كلمللات الكللل  ،وتنللاول الطعللام 

تبلين للي بعلد هلذا " ع لسلانهمطلوب قطل"ذني مالمسبول مازال  تطن بالسجن من 

حاول  هذا عدة ملرات  ،ال أستطيع الكالم  حيث شعرت بمننيبمنه تم قطع لساني 

إبلاه ،، إيم ،، أأ " كن  أشير وتخرج من فمي أصوات  ،وأنا بمفردي دون جدوي 
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حين تنلامي إللي أذنلي و هاوهكذا وهي تعبيرات ليس لها معني لمن يسمع.. إإدا .. 

ظلل  تلك الليلة أبحلث فلي ذاكرتلي عملا  ،ني الحزن والبكاء تلك األصوات هاجم

العسلكريين واللذين  لم أجد أو أعثلر بلل أن القلادة الكبلار ملن ،قم  به من أخطاء 

هم ملن أراضليه للم محتالل جزء ا كبيرة أدت إلي هزيمة الوطن و   رتكبوا أخطاءا

صلي عقلاب نني تعامل  مع العدو فكلان هنلاك أقأيحدث لهم ما حدث لي وبفرض 

األملور وشلعرت بلمن هللا كتلب للي تللك عللي فهلم  كن  غيلر قلادر ،وهو اإلعدام 

 . رتكبتهااخطا من الشقاء وعدم الهناء وليس ما يحدث لي بسبب أخطاء 

أصبح  أحد صبيان الأرزة أو القهوة وأصبح  معروفا بين النا  بإشارات      

البلاقي بالضلحك عقبه وي" أأه "ه يا فيشير لي أحد الزباةن قاةال ول"  أأه" كلمة بأو 

لم أكن أعترض والبعض منهم قبلل مألادرة المكلان كلان ينفحنلي بقشيشلا بسلبب  ،

 .من الزباةنكثير تمثر منها حالتي التي 

كان  كل حواسي سليمة إال حاسة النط  وقد علم  أن من قام بضربي فنلان      

والثرثرة مثل ما حلدث  في عمله فهو راغب في قطع لساني أي منعي من الحديث

عمللالء المتتبعللين لمللا يقوللله الشللعب المللع زميلللي فتحللي بالقطللار وسللمعني أحللد 

إللي زبانيلة جهلنم  تعليماتلهالمصري فوصل حديثي إلي المسبول األكبلر وأصلدر 

   .تقام منياالنب بالسجن الحربي
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 ظـهور الحقيقـــة 

 

لبحللث عنلي سلواء بسللكني لسلاله أرسلل رةليس فلرع شللبون الضلباط بلإدارة ال    

لهلذا و بالسلثال للدي أسلرتي باإلسلكندرية وقلد تلوترت أسلرتي أ والذي كان مألقا  

تصلل بقيادتله اهم مرة أخري وأخبرهم بمنله يلإولكن المندوب كان فصيحا إذا عاد 

فعللم بلمنني قلد وصلل  للقيلادة باإلسلكندرية بالقاهرة ليخبلرهم بلمنني غيلر موجلود 

إننللي رةليس فلرع شلبون الضلباط شلعر الضلابط  ،لألسلرة اره عتلذاوقلدم شلكره و

جللازة طويللة وبعلد فتللرة زمنيلة أبللئ مللدير إمازلل  غيلر منضللبط وحصلل  عللي 

بالبحلث " التحريات"الجهات المسبولة بالشرطة العسكرية من الساله الذي طلب 

 .عني في كل مكان بمعاونة رجال المباحث

*** 

 خـــربوش

حصللل علللي المكافللمة يبمنلله لللآلن لللم ذكره ليلل هقاةللدلللي إش وخربلل توجللهعنللدما     

قاةلد التنبله  ،بقطلع لسلان الضلابط عابلد  زميليله اونلةمعبم احينملا قلبها  هالتيُ وعد

 :معلقاًُ  جازة إلا هومنح
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أنا حقاني وملش بمضليع حل  .. خدها ه تلكن عن زمايلك تمخرت شهر اصحيف ـ 

 !!!" نسي الصالةاني بأأنا بيني وبين ربنا عمار بس كل مشكلتي .. حد 

 هجللازة وأسللرع بالسللفر إلللي عاةلتللإلا المنحللة باإلضللافة إللليعلللي  هحصللول هأسللعد

 .في أيامها جازة التي جاوزت األسبوعإلبتلك ا سعيدا  ن اك هوهناك بقريتبالصعيد 

أبليض  ا  رتلدي جلبابلي ناكلحيلث م بله ابملا قلسير بطرقلات القريلة سلعيدا   ين اك    

" خملس خمسلات" ملن نلوعوتعطر بعطلر  هوحل  ذقن هبمن شاروقد هذب اللون 

إللي سلمعه صلل بلل و تلهسلعادة أملام أبنلاء قريالشعر بين اك ،شبراويشي للعطور 

بللمن خربللوش ولللد عبدالمجصللود " يتحللدثن معلقللات وهللن بعللض النسللاء حللديث 

فجمة شعر بشليء يلقلي  ، "أصبف عليه الجيمه وربنا فتحها عليه بشأله في الديش 

تللك ملن بلملوان األبليض  هوجلباب هتلون  سحنت ، ةنتنراةحة نفاذة  هلو هعلي رأس

عبده الضبع عتيلد إحدي نساء قد ألق  ف، من أعلي  ذورات والتي سقط  عليهالقا

أو  هممتلبة بفضالت مريض لديهم من الشلباك دون أن تشلاهد" ةبقصري" اإلجرام

السلباب كيلل يألن  همملا دفعل هووجه هغط  الفضالت اآلدمية جسد ،لمارة له تتنب

اب ألحلد أربلمللك هذا المنزل هلو  بمن هتنبهبعد قليل  ، ألصحاب المنزلوالشتاةم 

خلارج عللي القلانون هلو يحيلا بالجبلل ويعيش والذي ور يمجرم خطالسواب  وأنه ُ 

قلدم من بلأسلرع بلل صلاغرا    لفتلرةصلم   ،رجال األملن يقاوم  أعوانهبمساعدة و

عتلذارك لكلان لسلانك اأحلدهم للوال  هوأخبراب سبالسمعه  يوصل إللمن  هعتذارا

 !!الليلة تلكقطع قد ُ

مأللف بفضلالت  هلوو هل منظلراوملاز هغتسل بمعاونة زوجتاو هلي منزلإد اع   

ثلم تلذكر كلملة قطلع اللسلان تللك  ئالقيالرغبلة بلإلي القرف و هدفعتإنسان مريض 

 هبمن أذاقل هإليرسل هللا مإلي شهر مضي فقد تجرأ وتبول علي إنسان ف هوعاد فكر
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تلوتر  ،عللي إنسلان ضلربا وكلاد أن ُيقطلع لسلانه  ه اوإعتلد هوتجلرأ هوبال ما فعلل

ات شلديدة عللي بلاب دقلمنتصلف الليلل عللي   إستيقظ هباةسا ولكنالليلة تلك م اون

خشلي ملا  ، يلومال ظهلراللذي سلب أهلله  "ععبلده الضلب"وعلم أن القلادم هلو  هدار

المجلرمين شلاهرين عدد من  هفتبعالجانبي  وفر هاربا من الشباك هسوف يحدث ل

عدو بمقصي سرعة بين حواري القرية الضيقة المظلمة ي ظل ،السيوف والخناجر 

صطدم بعربلة كلارو تقلف فلي الظلالم فسلقط جريحلا انتبه فيأثناء ذلك لم والمتربة 

 هحولللمللن وتجمللع النللا   همطاردتللن علللي القللانون والخللارجن والمطللاردفتللرك 

 هأسللنان فقللد هعلللم بعللدها بمنللو هوفملل هتنللزف مللن جسللدمازاللل   والللدماء هوحملللو

 ".أطرم"وأصبف بالتعبير البلدي " القواطع"األمامية 

لضابط الذي عاون في قتله ل هحين تذكرينتفض  هحيث كان جسد هجازتإقطع      

وصلل  ،تنلزف ملن فمله الأزيلرة وكسر ضر  له وشاهده ليال صلارخا واللدماء 

عترافللات افللور إلللي إدارة الشللرطة العسللكرية وأدلللي بي العلللتجلله اإلللي القللاهرة و

اإلدارة أرسللل   ألقللي القللبض عليلله كمللا ،ه منللتنللزف دماء اللل  لللاتفصلليلية وماز

التحريللات بالمنطقللة لمحاولللة حللل اللأللز ومعرفللة رجللال بعللض مجموعللات مللن 

 .عن مكان دفنه مالضابط المفقود والذي أبلأهمصير 

*** 

 عـــابد

عين أقللدم لهللم الشللاي أو الجللوزة بينمللا اوالتبلل نين السللاةقيكنلل  أتجللول بللًُ      

 ،الرجللال غراةللز ثيللر ي رقصللها عللة وكللاناالبربمنتهللي هم أمللامتللرق  " سللعدية"

توقع بمن تهاجم هذا المكان مباحث المخدرات وملن المتعلارف عليله داةم الكن  ًُ 

أن صحراء بلبيس تعتبر من أحد أهلم منافلذ تهريلب المخلدرات إللي داخلل مصلر 



 

200 

 .منذ قديم الزمن وحتي اآلن

ممن حولها سواء فلي سللوكي أو أثنلاء بمني شاب أرقي حاال   " سعدية"شعرت     

 اي أمامهللاتي لللم أحادثهللا بكلمللة واحللدة ولكللن مللن تصللرفنللنأطعللام رغللم التنللاول 

مازل  أفكلر هلل  ،محاولة التقرب مني لهذا  هادفعفبتسامتي لها من حين آلخر او

وجه وأبلئ السللطات بملا حلدث للي ولكننلي مازلل  أخشلي من الواجب علّي أن أت

من ينتظرني فلم أكن أعلم بمن هناك مجرمين آخرين يختفون خلف مكاتبهم عاقبة 

عللي  نءوجلرتأن يقفوا أمام رتبلة صلأيرة ويمن ون جلومناصبهم الرفيعة وال يخ

 .عل ما حدث من تعد علي شخصي كاد أن يثدي بي إلي الموتف

*** 

د يلتحدسلتطاعوا االتحريات العسلكرية رجال ة خربوش الذي صاحب بمعاون      

 من بالمنطقللة وهللوإنتشللر الرجللال الملثملل ،الللذي أودي بحيللاة عابللد موقللع الحللدث 

كسلاةقين وعملال وبلدو وتوالل  المعلوملات عللي قيلادتهم  ةيرتدون مالبس مشلابه

ذب سلمع اللبعض صلرخات مثلملة لشلاب يتعلوالتي تفيد بمنه منلذ أكثلر ملن شلهر َ

البعض أنهي معلوماته عند هذا الحد والبعض أزاد وأضاف والبعض  ،أثناء الليل 

 .حتفظ  بهذا الشاباأفاد بمنه علم بمن جواهر الأازية 

غرزة  يهأمامهم أصبف الهدف المحدد       توجه الرجال إلي  ،جواهر الأازية ًُ

 رحلبتاهر قترب  منهم جوا ،هناك وهم يقودون سيارة نقل تحمل بعض األجولة 

شعرت جواهر بمن هثالء الرجال من المباحلث فللم  ،وهي تتفح  وجوههم  بهم

 ،تشاهدهم قبل هذا وهم يتلفتون ينظرون بكل مكان كمنهم يبحثون عن شخ  ملا 

بشجاعتها فضح  موقفهم طالبلة ملنهم مألادرة المكلان وإال سلوف تصلرخ طالبلة 

أحد رجال التحريات محذرا  تحدث ،عون زباةنها الذين سوف يقتلونكم في الحال 
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جللواهر مللن أي تصللرف أهللوج سللوف تللدفع حياتهللا وحيللاة أسللرتها نظيللر هللذا 

 .وأخبرها بمن كل ما نريده هو الشاب عابد

أعلاد الرجلل  ،سلم الهلذا اها بللدينظرت إليهم بدهشلة وهلي تنفلي وجلود شلاب     

بلد بعلد حتفظل  بالشلاب عاا بالمنطقة يعلمون بمنلكِ من تحذيره موضحا بمن جميع 

الشخصلية تفهلم محاولة تنبه  جواهر  ،الحادثة التي وقع  له منذ أكثر من شهر 

 :التي يبحثون عنها حيث قال 

صلاح   ،تبادل الرجال النظرات وأشلار أحلدهم بمنله هلو  ،" أأه"جصدكم الواد ـ 

 .للزباين دوول" أأه"جواهر تنادي شقيقها سطوحي طالبة منه إرسال الواد 

تجاه رجال التحريات العسكرية وتمكد لهم بمنه النقيب افي " أأه"أقبل بعد قليل      

 .عابد والذين حصلوا علي صورته من ملف إدارة شبون الضباط 

*** 

 بصوت خفيض  نيوسملأحدهم  يرحب ب

 ـ أن  عابد؟ 

بلمن  ير بيلديشلأعلود للخللف وأبكم وـلـُ صلرخ بصلراخ الأ رحل توتر وأصابني ال

واهر للصللراخ وهللذا أشللعل الموقللف أكثللر حيللث كللان بتعللدوا عنللي ممللا دفللع بجللا

حللاول الزبللاةن  ،سللرع بللالهرب خشللية هللثالء الرجللال أ أنللاو نيالزبللاةن يشللاهدون

التعدي علي رجال التحريات ولكنهم أشهروا األسلحة في الوجلوه فخشلي الزبلاةن 

 .وعلموا بمن هثالء رجال إحدي العصابات المنتشرة بالصحراء

يث أسلتأ  كنلًُ   حيث ت وفتشوا المكان حتي عثروا عليّ تسلل رجال التحريا    

الرجلال ملن هلثالء  يعبلر علن خلوفأن أسلتطيع أسلمعه وال أال  ألن صوتيباكيا 

 قلدو يأتباع السجن الحربي أو البيه صاحب الرتبة الكبيلرة اللذي أملر بقطلع لسلان
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والللبعض  يتجمللع رجللال التحريللات حللول ، يتللقطللع رقبلللمللرة الثانيللة  همأرسللل

تحقيلل   ةزبللاةن وهنللا أظهللر قاةللد المجموعللاليشللهر سللالحه فللي وجللوه ل ُامللاز

بللمنهم أتللوا  نلليأخبرحيلث  يوعللهللذا مللن رالخللاب بلله فهلدأ  ةالعسللكري الشخصلية

 .القبض علي خربوش وباقي العصابةإلقاء بعد أن تم  يإلنقاذ

ن للشللرطة العسللكرية والتحريللات التللابعوهنللا قللام رجللال  يهللأخيللرا تهلللل وج     

رتبللة  يمنللللنقيللب عابللد حيللث أن جملليعهم أقللل أي  لللي التحيللة العسللكريةبتمديللة 

بينملا كانل  الدهشلة تعللو الوجلوه ملا بلين الدهشلة  نيمن عاون  صافح ، ودرجة

ي بطريقتهلا محاوللة ترحلب بل" سلعدية"نطلق  الزغاريلد وأقبلل  احيث والفرحة 

 :قاةلة يبمذن ينبين صفير وصيحات الساةقين وحدثت معانقتي

 ".حاسه أنك حاجه كبيرة لكنك رح  منيكن  "ـ

 ركبلل قبللل  عللدة سلليارات جيللب عسللكرية ومفتصللل رجللال التحريللات السلللكيا  ا

 :بصوت عال نىأقبل  جواهر تحدثالمكان غادر أإحداها وقبل أن 

 !!"صوتك عتعرف  ما تتكلم بقي عايزه أسماكل حاجه ، خالب يا خويا "ـ 

شلاهدت جلواهر وهلي  ، أستطيع الكلالم لي فمي بمنني الإبتسم  لها وأشرت ا    

 :تضرب بيدها اليمني علي صدرها مكررة

 " يا سعدية ه تتجوزي أخر  كن ِ يالهوي ُ ،خر  ا" ـ

بين التصفي  والدهشلة ملن جلواهر والبكلاء ملن من أمام القهوة نطلق  السيارات ا

 مراهقة وكان  في منتصلف الطريل  ولكلنفى سن السعدية التي بدأت قصة حب 

 . ذهب  هباءها مأحال

وصللل  إلللي إحللدي المستشللفيات العسللكرية بالقللاهرة برفقللة رجللال التحريللات      

ستبدل  مالبس الجلباب البلدي التف العديد من األطباء حولي واالعسكرية وهناك 
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 ،سللتبدال جميللع مالبسللي الداخليللة ونظافللة بللدني علللي عجللل اإلللي البيجامللة مللع 

ي من قسم إلي آخر خاصلة أقسلام األشلعة ب واأجلسوني علي كرسي متحرك ودفع

لتلف ابالمستشلفي  ىن عللي وجلوديبعدُ مضلي يلوم ،المختلفة والتحاليل المتنوعة 

حولي العديد من ضباط األجهزة المختلفة باإلضافة إلي مندوب من إدارة السلاله 

أقوالي لحصول علي تواجد رجال النيابة العسكرية الذين وجدوا صعوبة في اكما 

حيث أخبرهم بمنني لم أولد بهلذا ؛ الصم والبكم لم يستطع تفهم إشارتي  حتي خبير

الوضع لذا فإشارتي مثلل إشلارات إنسلان طبيعلي يسلمع ويلتكلم ولهلذا طللب منلي 

ا سهل علليهم وعللّي إجابلة ممممثل النيابة العسكرية اإلجابة كتابة علي كل سثال 

وش ملع بعلض إضلافة منله األسبلة التي كان  مطابقة لما رواه لهم الشاويش خربل

سلتكمل  بلاقي اننلي ألم أكن أعلمها علن ملن وشلي بلي أو طللب قطلع لسلاني كملا 

لتفلاف انلزع ضرسلي وهلروب خربلوش وزميلله ثلم اإلجابات عما حدث للي بعلد 

هثالء النا  الطيبين من حلولي والعملل عللي عالجلي عللي قلدر طلاقتهم الماديلة 

 .وثقافتهم الصحية

و لماذا لم أبادر بلإبالغ المسلبولين عملا حلدث للي بعلد أن هم همكان السثال ال     

تنبهلل  ووعيلل  مللا حللولي فكانلل  إجللابتي لهللم صللادمة حللين أبلأللتهم خللوفي بللمن 

الجمهوريللة ممللا دفعهللم إلللي الللبعض يتعقبنللي بعللد أن وصللل  شللكواي إلللي رةلليس 

ن كل أمن هناك أصابع خفية راغبة بمن يظل الوضع الساب  علي حاله وب عتقادالا

يتجرأ ويرفع شكوي أو مظلمة سلوف تصلبف نهايتله القتلل أو عاهلة مسلتديمة  فرد

 .حتي يصبف عبرة لآلخرين

بقسم األذن والحنجرة أفلاد رةليس القسلم بلمن كلل األجهلزة الخاصلة بالتخاطلب     

بداخل هلذا القسلم أجملع  ،ي قسم المخ واألعصاب عرضي علب أمرولهذا ، سليمة 
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ملن صلدمة عصلبية أثلرت عللي هلذا الجلزء حيلث األطباء بمن فقدي للنطل  نلاتج 

كان هو الجزء الفاعل في الصياه وطلب النجدة وأن هللا كان لطيفلا بلي فكلان ملن 

كانل   ،نتيجتله فقلدي للحيلاة أو شللل أهميلة وأشلد الممكن أن يصلاب عضلو آخلر 

التوصية ألطباء هذا القسم بمن حالتي ليس لها علالج عضلوي وأنله ملن المحتملل 

 .صدمة عصبية مماثلة أن أتعافيإذا تعرض  ل

مواجهللة علللي ل  هلل أنللا قلادر ءوتسللاالطبيلب رأي مللن فللي نفسلي سلخرت        

هل يجب علّي أن أظل أترنف تح  ضربات القدر والبشر  ؟دمة عصبية أخريص

الدوامللة التللي مضللي عليهللا بللدال مللن تلللك هللي حيللاتي تتن؟ األفضللل أن حتلي أشللفي

 .1661عشرون شهرا منذ بداية حرب عام 

*** 

لقاء المقلدم فلوزي قاةلدي السلاب  ... قيادة الساله طلب ناةب القاةد العميد في      

والتي تفيلد جنوب سيناء في وأخبره بآخر معلومات وصل  إليهم عن نشاط العدو 

منهلا إطلالق صلواريخ  مقاعلدة ضلخمة يمكلنهلبنلاء العدة  ونيعد بمن اإلسراةيليين

ع منلليج السللويس قريبللا مللن المينللاء حتللي تأرض أرض متوسللطة المللدي تأللل  خللل

ستأالل هذا الميناء كما أنه من الممكن ضرب منشمة السد العالي الذي امصر من 

ستفادة بهذا اإلنشاء الهندسي الراةلع اللذي النتهاء لتحرم مصر من االأوشك علي ا

قتصاد المصري والذي تكلف مبات الماليين ملن اللدوالرات واللذي اليفيد اسوف ُ 

 .ميم مصر لقناة السويستمالرةيسي ل بالسبكان 

أفاد المقدم فوزي بمن هذا العمل خطيلر للأايلة والبلد ملن الحصلول عللي كلل      

مللن والعمليللة تلللك المعلومللات المطلوبللة عنلله ولهللذا سللمله الضللابط المسللبول عللن 

لللك الكثيللر مللن الخبللرات حيللث للقيللام بهللذا العمللل  اءمللن الضللباط األكفلل مرشللحهت
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كانل   ،ناء قبل أن يوكلل للك العملل الحلالي والبعيلد علن تللك المنطقلة العمل بسيب

إجابة المقدم فوزي بمن أفضل ضلابط لهلذا العملل هلو النقيلب عابلد المصلري لملا 

يتميز به من خبرات وذكاء ُوحسن تصرف وقدرة علي تصوير المواقع ذهنيا بلل 

قليلل الكلالم  كملا أنلهجودته ودقته في عمل رسم توضيحي لمثلل تللك اإلنشلاءات ل

يسللمع أكثللر ممللا يتحللدث ولللن يتحللدث إال إذا كللان يرغللب بالتوضلليف أو لللم يقتنللع 

ولهللذا فسللوف تالحللظ سلليادتك بمنلله ينظللر إليللك حللين تتحللدث ويحللرك رأسلله كمنلله 

ختبرته أثنلاء عملله معلي بالقطلاع وكلان اوقد ويتركك دون حديث  ئلكل شفهم مت

علالج حاليلا بالمستشلفي بعلد ي هم بمنلبارزا في هذا النشلاط ثلم أكملل حديثله بمنله علل

تلدار  أمكلن أن ملن الموأنله معانلاة وصلعاب ال مثيلل لهلا من سليناء بعلد  هعودت

 .هذا األمر همع

نلله سللوف يتللولي هللذا األمللر وعليلله العللودة إلللي عمللله مشللكره القاةللد وأخبللره ب     

سللتجابة الالمكللف بلله وأن طاةرتله سللوف تقللع بعللد أربلع سللاعات شلاكرا سللرعة ا

لصالف الوطن بإحلدي اللدول يقوم بها كان تي لستدعاه من المهمة الخطيرة اان حي

جللس ملع أسلرته وغادر المقدم فوزي مكتلب القاةلد متجهلا إللي منزلله  ،فريقية إلا

النقيلب  تصال بالمستشلفي وأخبلره المرافل  بلمنالبعض الوق  وأثناء ذلك حاول ا

 .حديثستطيع اليج والمالحظة وال العتح  الل اماز عابد

مض  األمور علي ما يرام وتحسن  حالتي الصحية وغادرت المستشفي وقلد     

كنلل  غيللر راض عنهللا فكيللف أتجلله ألسللرتي جللازة ثالثللة أيللام ُإمنحنللي الطبيللب 

توجهلل  إلللي شللقتي بحللداة  القبللة وقضللي  تلللك  ،باإلسللكندرية وأنللا فاقللدا للنطلل  

حللداث التللي حللدث  األيللام بهللا وخاللهللا كتبلل  خطابللا ألسللرتي ذاكللرا بعللض األ

ثلم أتبعتله بخطلاب  أرزق اننلي مازلل  حيلأبالوطن خالل األيام السابقة حتي تعلم 
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إلذاعة صوت العرب وبرنلامج أللف سلالم أرسلل فيله بالتحيلة والتقلدير لخطيبتلي 

 . وأهديتها أغنية أعطني الناي وغني للمطربة فيروز" رقية"اآلنسة 

ام أو شراب كان بعض الجيران الذين حين مأادرتي الشقة والتوجه لشراء طع    

جللازتي وأنللا أبتسللم لهللم مصللافحا دون أبللي يصللافحونني مهنبللين لللي علللي  نيلتقللو

لتقلي بلي بعلض االيوم التالي توجهل  ألداء صلالة الجمعلة وبعلد الصلالة  ،حديث 

بعض األسبلة وأنا مازل  علي حالي بتحريلك  عليّ لقوا أالجيران يتحدثون معي و

ما دفع بمحدهم وهو رجل كبير العمر يماثل عملر أبلي ولله ملن بتسام مالارأسي و

حتلرام اآلخلرين استنكر ردة فعللي طالبلا منلي احترام لدي الجميع بمن الالتقدير وا

أشرت له بإصبعي بداخل فمي بمنني  ،ة علي تسا التهم دون الحركة فقط واإلجاب

حتضنني هو ومن اعتذر الرجل وا ،ال أستطيع الحديث لحالة إصابة بجبهة القتال 

 .والبعض منهم سقط  منه بعض دموع التمثر معه

عدت إلي شقتي وأنا مازل  في حالة من الوجوم والحزن فها أنا أجابه النلا       ُ 

بكللم وال أسللتطيع التعبيللر عمللا يللدور بفكللري وأخشللي األول مللرة وقللد أصللبح  

ديث والضلحكات ير المشاكل واألحاثنسان سليم وكن  أإنني ماإلشارة فالكل يعلم ب

 فكيف أصبح  هكذا؟

اآلن أصلبح  مثلل  ،كان الحزن ينتلابني ملن حلين آلخلر كلملا تلذكرت حلالتي     

الحيوان األعجم أتفوه بتعبيرات قصليرة غيلر مفهوملة وأنلا فلي حاللة ملن الضلي  

الفعلل خاصلة  ةمن يحدثني بإجابتي وبكلماتي فيزداد حزنلي للردتوضيف لمحاولة 

شلعرت بللمن تلللك نهلايتي مثللل مللا  ،ي أتعللالي عللي النللا  د اللبعض بللمننحلين يعتقلل

نسللحاب وقللد لقللي كللُل مللن العترانللي هللذا الشللعور مللرات عللدة سللواء فللي بدايللة اا

حتفهمللا وأصللبح  بالقللارب مصللابا أنللزف الللدماء " فللاروق َوسلللمان"الصللديقين 



 

201 

ثللم هللاجمني نفللس الشللعور وأنللا  ،فتراسللي اوطيللور النللور  البحريللة راغبللة فللي 

وأعمل خفيرا وأشاهد الزمالء يتحركلون " نكــال"مام مزلقان قرية جالس أرضا أ

ثللم أثنللاء عملللي قهللوجي بأللرزة   ،أمللامي بمالبسللهم العسللكرية بصللحبة جنللودهم 

علنهم لملن ال أعللم  ءحقلل تجلارب أو كلبش فلدا لقد كتلب عللّي أن أظلل  ،جواهر 

مناجلاة هللا  طفرت الدموع الأزيرة من عيني وأنا جالس بالظالم ال أستطيع ،شيبا 

كانلل   ،حيللث ُحرملل  مللن سللماع صللوتي منللذ أكثللر مللن شللهر مضللي إال بللداخلي 

صللوات مخالفللة ألصللوات أيصللاحبها  منلليصللدر تدمللوعي مثلمللة مللع تشللنجات 

 .البشر المعافين فهي أشبه بصيحات مثل الكالب أو الذةاب

وكلان القلادم ُمحصلل  هصباه اليوم التالي سمع  جر  الباب فنهض  وفتحتل    

ناولتلله  ،خرة علللي الشللقة مكهربللاء الللذي حللادثني طالبللا منللي دفللع الفللواتير المتللال

بعللض األسللبلة وحينمللا عجللزت عللن الللرد  ثللم وجلله إللليّ طلبهللا ي التللالمتللمخرات 

 :ً   احةصاندفع الرجل اأشرت له بيدي و

أنلا ملش علارف  ،ما فيش حد هنا أكلمه .. هو أن  أخر  .. يخرب بي  أهلك "ـ 

المفللروض .. عمي فللي البلللد ليلله ـللـُ ا  والد الكلللب الخللر  والالحكومللة سللايبه النلل

خلر  ال يسلمع ولكلن األحيث يعلم أن  ةكان الرجل يتحدث بحري" تلمهم وتموتهم

يبللة ذ  كلماتلله البعصللف ، ئعللي كللل شلليسللمع ويأماملله كللان يقللف خللر  الللذي األ

روه يخللرب بيلل  ": قللاةال  مأللادرا وهللو يشللير بيللده  للليّ إأشللار  ،الجللريف بكيللاني 

 ".أهلك

 ،النلا  نتظلاري فلي تعلاملي ملع اداخل الشقة وعلم  ما هو في عدت إلي ًُ      

جلس  أفكر في الحل األمثل لحالي وبعد جهد شعرت بمن حيلاتي توقفل  ملع بنلي 

عللّي يجلب  ،ت نلابكم من أمثالي وهلم الحيواــُ بتعاد والتعامل مع الالالبشر وعلّي ا
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شلعرت براحلة لهلذا الحلل فتللك  ،ر والخرفان والكلالب أن أعيش وأحيا مع الحمي

ف افللإذا تحلدث  مللع المللاعز أو الخللر ،للي شخصللي بكلمللة إ ئالمخلوقلات لللن تسللي

.. أأأ "ة وإذا حدثتهم فسوف تخرج مني كلمات دون معنلي مثلل مممفسوف أسمع م

 . ولن يحتقرني أحد منهم" أه أو أبا أباه

أقبلل أحلد سليط اللسان محصل الكهربلاء  صباحا وبعد مأادرةحوالي العاشرة     

منله أقبللل أخبرنلي بفللمدي للي التحيلة العسللكرية و لله ففتحل  بالجنلود وطلرق البللا

رافقته دون خوف أو وجل حيث كانل   ،دارة البا...  مقدمالحيث ينتطرني ليقلني 

األخبللار قللد وصللل  إلللي سللمعي بللمن النيابللة العسللكرية ألقلل  القللبض علللي كللل 

ن الحربي وأطلق  سلراه السلجناء بنلاء عللي تعليملات عليلا ملن المسبولين بالسج

وبللدأت حيللاة جديللدة أمللام هللذا بللدال مللنهم ستضللاف  هللثالء المجللرمين االللرةيس و

المبنللي الللذي شللاهد وعاصللر عللذاب األالف وشللاهد مقتللل الكثيللر أثنللاء حللاالت 

 عن جثث الكثيلر ملن بحثبال أوبد كشفأفعالهم المخجلة تتأسرار التعذيب وبدأت 

 .الضحايا من أمثالي بل مدنيين ألقي القبض عليهم وعذبوا وشردت عاةالتهم

كللي نشلاط ووصل  إللي مبنلي اإلدارة اللذي دخلتله ألول ملرة وأنلا شلاب يلافع    

الملللرة  هلللذه فلللييعشللل  اللللوطن وال يضلللمر الكلللره ألحلللد بينملللا نلللابض وقللللب 

ًُ بع صلبح  ضلد كلل القيلادات وأكرهلا  مضي سبعة أعوام وقد أصلبح  أحمللدُ 

الف غيللري نللدافع عللن مكللاتبهم المريحللة آلأبكللم بفضللل هللثالء الللذين كنلل  مللع ا

عللذب أصللحاب األيللادي الناعمللة أبنللاء الخشللونة والحيللاة الصللعبة لقللد َ ،بالقللاهرة 

منلا لقد حصدوا كل ميزة وخير ومكافآت بينما ملن تبقلي  ،بجبال وصحراء سيناء 

أين العادل؟ أليس أن   ، هآدميت نتهك اعلي قيد الحياة حصد األلم ونزف الدماء و

 :سمع  صوت الجندي.. هللا العادل الح ؟ لماذا ال تنتقم من عبيدك المفسدين؟ 
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أشللرت للجنللدي بعالمللة ...  مقللدمتفضللل علللي مكتللب سلليادة الا ،ـلل وصلللنا يللا فنللدم 

سرت بطرقات المبني الفخم األثري وكل من يلقاني األقلل .. الشكر بيدي التحية و

هلا فهلي بعيلدة علن منطل  مثلالتحية العسكرية وكن  أبلادلهم بلي دي مني رتبة يث

 .البكم

ه ييلهي ،إتفضلل  ،هلل بالسلالمة  حملد .....مرحبا بلي .. ُ.. مدمقبالمكتب نهض ال    

 :لجندي المراسلةجبه مما دفعه بمن ينادي ااال قهوة؟ لم اتشرب شاي و

قللول لللي علللي اللللي ... هيلله  ،بللوط ليللا ولسلليادة النقيللب ظتنللين قهللوة يللا خليللل ماـلل 

حلالتهم  ،آه للو شلفتهم دللوقتي  ،حصل ملن والد المالعلين بتلوع السلجن الحربلي 

الللي عملتله  ملش بتلرد ليله يلا عابلد؟ أنل  لسله زعلالن ملن ،تصعب علي الكلافر 

المهلم المقلدم  ،بعد ملا رجعل  ملن قبلرب؟ أنل  علارف أن الجليش أواملر  معاك

بتسللم  وأسللرع  اسللعادة علللي وجهللي وبللدت ال" فللوزي باعلل  لللك سللالم كبيللر 

 :باإلجابة

نتبه لحالي ولكن الرجل صم  وتوقف عن الحلديث ألم " أفه.. إده .. أه .. أأأ "  ـ 

  :وتبدل  سحنته وخاطبني بضي 

تفضلل اقلوم .. ش عايز تكبلر وتتحملل مسلبولية؟ أنل  حلر مللي بتعمله ده؟ اـ إيه 

أنلا  ،مشلاغب زيلك كلم ملع ظلابط تبلمأنلا غلطلان أنلي .... معايا علي سليادة العميلد

 .ورايا.. ملكشي كبير .. عارفك 

اب أملام بل.. تبعه وكان الأضب مازال هو سيد الموقف أوأنا ...  مدمقنهض ال     

تعلالي .. طرق الباب مستمذنا بالدخول فسمع األمر ملن اللداخل ..... مكتب العميد 

 ... يا 

التي تحدث بهلا مشجعة الترحيب الارات سمع  عب".. قيب عابد معايا يا فندم نـ ال
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وتقلدم نهض العميد وتلرك المكتلب .. أصبح  بداخل المكتب  ......"سيادة العميد 

لمكتبله ألنله  نصلرفأن ي....  مدمقلإلي منتصف الحجرة مصافحا للي طالبلا ملن ال

ينظلر للي بكلل ضلي  ملازال تلرك االمكتلب وهلو .. منفلردا  راغب بالحديث معلي

 :ً   هذا قاةالوأعقب 

  .التحية العسكريةتحرك مثديا .. حاضر يا فندم  ـ
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  التكليف بالمهمة

  

خلال  وطبعلا المللف  ةسلمعتك حللوًُ  الحقيقلة .. ألف حمدهلل بالسالمة يا عابد    

دي شللهادة يعتللز بيهللا كللل .. بتاعللك منللور بقللرار سلليادة الللرةيس بعودتللك للخدمللة 

عشان أطمبن علي حالتك الصحية كمان أعرفك بلمن فيله  المهم أنا طلبتك.. واحد 

وجلدع والحقيقلة المقلدم فلوزي هلو  ةمهمة مستعجلة مطلوب لهلا واحلد عنلده خبلر

أنا مش ه أطول عليك لكلن ملن بكلره ه تنضلم لقلوات .. ة دية مهمللي رشحك للا

ظهرت البسمة عللي " الصاعقة وهناك ه يدربوك إزاي تتعامل مع كالب الحرب

تفضل أن  دلوقتي وكل حاجه ه ا ،"  ـكمبمن الــُ أحبابي وف أعمل مع سفوجهي 

نهض  وأدي  التحية العسكرية وسلمع  سليادة العميلد ....  مقدميقوم بيها سيادة ال

 !! يك يا عابدتنين زالو فيه .. متحدثا 

وأنلا فلي دهشلة ....  مقدمكن  أسير بالممر الواصل بين مكتب سيادة العميد وال    

ا بعيلد اإداري هم رغم أن األطباء أكدوا علي حتمية تسلمي عمالميفي بعمل من تكل

وأن يتم التفاهم معي كتابة حتي أتعافي مما أللم بلي عن التعامل المباشر مع النا  

فسلللليادة العميللللد عثللللر علللللي العمللللل  عثللرت علللي الفرصللة السللانحة لقللد  ،
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أعملل ملع كلالب  نهم الحيوانات وسوفإ ،المناسب لي لكي أعمل مع غير البشر 

 إباه.. أده .. الحرب ، ه تحلو وأسمع الهوهوه وهما ه يسمعوا مني أأ أه 

الللذي نهللض مصللافحا لللي وأشللار لللي وهللو  مدمقللطرقلل  بللاب مكتللب سلليادة ال     

حتضنني معتذرا عملا بلدر منله اممسك بتقرير المستشفي الذي وصله منذ دقاة  و

 امي يحدثني بهدوء كمنه يحادث جلس أم ،ظن وقد غط  الدموع عيناه المن سوء 

 

صلأيرا يلتعلم القللراءة والكتابلة حيلث كلان يضللأط عللي الحلروف ويتحللدث طفلال  

أن  مقللدمحللاول ال... رن جللر  التليفللون وكللان المتحللدث العميللد  ،بمللط األحللرف 

يوضف للعميد بعض فقرات التقرير ولكن الرجل أخبره بمنه يعلم كل شيء يخ  

 :حديثه مدمقأعاد ال ،د عابالحالة الصحية للنقيب 

 ـ يا فندم ده مش بيكلم 

 هم مالتكتم ده شيء .. ـ أنا عارف ودي من أهم صفات رجال المخابرات 

 ـ يا فندم

 عمل علي راحته انفذ األمر بسرعة و... ... مدمقسيادة ال ـ مش معقول يا

بلالتقرير النهلاةي للمستشلفي واللذي يقلع فلي نصلف  اممسلكملازال وهلو  نظر الليّ 

 فحة صارخاص

 أعمل إيه؟ .. مش بتفهم دي ـ العالم 

كللوره صللأيره  علللي هيبللةبيللده  ريللرقتوأثنللاء حنقلله وضلليقه طبلل  ال لهللذاتللوتر 

تصاله مع قيادة قوات الصاعقة وطلب ملن وحلدة النقلل اووضعها بجانبه ثم أكمل 

التابعة لإلدارة تجهيز سيارة لوري لتظل مع النقيب عابد وبعض األشياء اإلدارية 

 :ثم نظر إلّي قاةال  . .
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 !!! تظلمابقي اـ الجيش بيقول نفذ و

ن  الخطاب  مقدمأقبل أحد ضباط الصف العاملين بمكتب شبون الضباط وسلم ال

الموجلله لقللوات الصللاعقة فوقعلله وختملله بللالختم وسلللمه لللي مصللافحا داعيللا لللي 

 .بالتوفي 

اللدقاة  الماضلية  ظللل  أسلتعيد ،اللوري والساة  يعلم إللي أيلن نتجله  ركب      

ن سليادة العميلد عثلر للي عللي عملل مبتأمرني سعادة الوأنا في دهشة من أمري و

 ،ننلي سلوف أظلل أبكلم بلاقي حيلاتي أعاودني الجلزع فهلذا معنلاه  ،يناسب حالتي 

لكن بعض الهدوء فرد شراع األمان علي نفسي الحزينة حيث تذكرت بلمن الكثيلر 

بملا فقلده ال يقلارن فلفقلد النطل  أما  مدهاجسأمن أو أكثر عضوا  وامن الشباب فقد

بعللدها  ، "ن السللكوت مللن ذهللبإ"مسللتعيدا الحكمللة التللي تقللول  هللثالء الرجللال

حلد ضروسلي ألأصابتني رجفة فقد تذكرت ما حدث لي من جراء اللذهب وفقلدي 

  .عتقد خربوش أنها من الذهب األبيضاحيث 

 عملللفيللذ األوامللر والالحظلل  سللرعة تنوصللل  إلللي قيللادة وحللدات الصللاعقة و    

تسللم منلي  ،مثل وحلدات المشلاة  عمليسير بسهولة ويسر وال يعقدون في ال هناك

 أعلد جلدوالقلد سلتراحة ووجلدت أنله الأحد المعاونين الخطاب ثم رافقنلي لمكلان ا

و توقيتات تنلاول الطعلام ومكلان أسواء للتدريب أو للراحة بي  ةخاصالمواعيد الب

سم الصف ضلابط المرافل  للي اكالب الحرب كما ذكر قاةد كتيبة  كل نشاط وإسم

سلوف بعلدها ملن التلدريبات  اءنتهلالا حتليسبوع األنهاية حتي  التدريبأثناء هذا 

 يتبحلالعللم يالرجلل عتقلدت بلمن ا ،أغادر المكان عاةدا لوحلدتي مشلفوعا بتقريلر 

حلديث مملا أسلعدني حتلي ال يعلاودني اإلحلراج لم يتبادل معلي أي ولهذا الصحية 

 .مرة أخري
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قاةلد وحلدة كلالب الحلرب اللذي ... عصر هذا اليوم كان اللقلاء األول بالراةلد      

وقلد علاد تدرب لمدة عامين بملمانيا علي هذا النوع من النشاط العسكري الخطيلر 

 ،ة فصيلة من تلك الكالب التي تناسل  وأنتجل  جيللين حتلي اآلن رفقبمن ألمانيا 

ثنللان مللن األطبللاء البيطللريين العسللكريين ااونلله كللان الرجللل محترفللا فللي عمللله يع

 .وبعض ضباط الصف والجنود

توجه  برفقته إلي المبني المخص  لتلك الكلالب وشلاهدت تللك الحيوانلات      

.. فترا  أي غريب االمخيفة في حجمها وشراستها وقد فتح  أفواهها راغبة في 

لفلة مجلرد أن شلاهدته شلاهدته كيلف يتعاملل ملع تللك الحيوانلات التلي أصلابتها األ

كلان الراةلد  ،كن  أشاهدها وأستمع لنباحها وأطبقله عللي نفسلي  ،حته ةوشم  را

ستفسلارات وأنلا ايعلن للي ملن يسلملني عملا رأي أو اللمنلي من حلين آلخلر يطللب 

لللم " جللدعون"طلللب منللي أن أنللادي علللي أحللد الكللالب وذكللر اسللمه .. أبتسللم للله 

" آه..أأ .. إبلله إبلله "تشللجع  ناطقلا سلتطع وأسلم حللاول معلي ولللم الأسلتطع نطلل  ا

طالبا منله  شرفالمالصف ضابط سم حلو ثم نادي علي اوهللا ضحك الرجل قاةال  

أرجلو لّي قلاةال   إنظر  ، نقيبسم الذي نط  به سيادة الالبا" جدعون"سم استبدال ا

أسلرع " آه.. أأ .. إبه إبله "تجرأت قاةال   .. ان تعيده علي مسامع الشاويش خضر 

سللم وكتبلله وعرضلله علللّي الاويش وأحضللر ورقللة وقلمللا وطلللب منللي إعللادة االشلل

مما دفع بالراةد والشاويش للضحك وشاركتهم " باه "هل هو هكذا فمجبته  الةمتسا

 .الضحكات

وقلد أخبرنلي " آه..أأ .. إبه إبله "سمه الجديد ا" جدعون"توال  األيام وأصبف      

الكللب  هلذام جلدعون أطلل  عللي سلاصلعب للأايلة حيلث سلم االالشاويش أن هذا 

 :منذ عام حيث أوضف قاةال  " انثي الكلب"
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كلده إنهلا صلبيه ملا جبتشلي ازي ملا تجلول .. ايلوه وهللا .. دي كلبه فتيله .. ـ أفندم 

أنهلا ه غيلر جلحاميتهلا غير بطن واحده وهيا من أهم الكالب حدانا وملش بنكلفهلا ب

م والمفرجعللات والهجللوم علللي وتللدرب عيالهللا علللي العمليللات لكشللف األلأللا تولللد

هيه إحنا هنا بنعمل شلأل يامله بلس محلدش بيلب  لينلا .. مواجع العدو وتدميرها 

 !!بتوع الكالب "سم اوطلعوا علينا 

مللع تلللك واضللف  جهللدبه ومعللاونوقاةللد وحللدة كللالب الحللرب ... الراةللد قللام     

للم يجلد  كلل هلذاولكلن معهلم لحلديث ل نيوأن يجلذبكملا حلاولوا المخلوقات الذكية 

كملا قلال الشلاويش خضلر القاةلد عتقلد اوسلبا    منعكس عليهااستجابة مما  ةلدي أي

بتعلاد البمنهم بتوع كالب وأنا جاي من المخابرات وراسم نفسي عليهم مما دفعله ل

باشا معتذرا لي عن سوء الظن بي القاةد أقبل علّي بيوم قبل نهاية التدريب  ،عني 

رةيس فرع شبون الضباط بالساله وعلم منه ...  مدمقحيث أخبرني بمنه إتصل بال

 ودنيذيل ظللوعتلذاره وقضلي تللك الليللة األخيلرة معلي احالتي ولهذا فهو يكلرر ب

يضلايقها ملا الكثير من المعلومات عن الكالب وكيفية التعامل معها وملا يثيرهلا وب

ج تثثر علي تلك الكلالب وتجعلهلا فلي حاللة ملن الهيلاذكر عدة أسباب أمامي  وقد

/ علدم النظافلة ": رت تلك النقلاط فلي سنحاومن يتعامل معها هذا بالتام وقد يضر 

/ أثنللاء فتللرة الحمللل والرضللاع / درجللة الحللرارة المرتفعللة  /الجللوع والعطللش 

 "سوء المعاملة/ مواعيد التزواج 

غادرت الوحدة صلباه الخمليس عاةلدا نته  الدورة التدريبية القصيرة للأاية وا   

توجلله السللاة  بالسلليارة إلللي الوحللدة علللي وعللد بإرسللال ميكروبللا  إلللي منزلللي و

سلللتبدل  مالبسلللي ابعلللد أن حصلللل  عللللي حملللام  ،الضلللباط إللللّي صلللباه السلللب  

وتوجهل  لنللادي الضللباط بمصللر الجديللدة وكانل  معللي ورقللة وقلللم وحللين سللملني 
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جرسللون المطعللم عمللا أطلبلله بعللد أن عللرض علللّي قاةمللة باألطعمللة كتبلل  للله مللا 

خلالب كلل  ،ره يهمهلا وهيلا طلامفأنلا يلا فنلدم ب حك من هذا قاةال  أرغب حيث ض

 .طلبات سيادتك جايه بعد شوية بسيطة

أقبلل الجرسلون وأحضلر طعاملا آخلر مخالفلا ! جلس  ساهما وبعد فترة طويلة    

 قاةالنني بمفردي فإبتسم مبل أنه أحضر طعاما لشخصين وأشرت له ب هلما طلبت

 دوبل يا فندمـ ُ

الطعام اللذي للم ثمن تسمف بالمجادلة ودفع   ورضخ  فحالتي ال وسكن صم  

غادرت النادي وأنا في حالة من الدهشة لما يقوم به الشعب المصري  ، به أرغب

عبللارة رددت بللداخلي  ،مللن فهلللوه وعللالج الخطللم بمخطللاء أكبللر وأشللد جسللامة 

ام صلباه اليلوم التلالي طالعل  الصلحيفة وعلمل  بمنله سلوف تقل "مار يا مصرعَ "

.. بمدينلة نصلر " ناصلر"ة بلين النلادي األهللي والنلادي اإلسلماعيلي بإسلتاد امبار

 . أسعدني هذا ألن مباريات النادي اإلسماعيلي مع األندية الكبيرة لها مذاق خاب

وغادرت الشقة متوجها ألحد المطاعم حيث تناولل  الطعلام  يستبدل  مالبسا     

لفول والطعمية ثم أعقبها التوجه للمقهي المصري المراف  للنك  والقفشات وهو ا

توجهلل  حيللث ن موعللد صللالة الجمعللة اوشللرب الشللاي ومشللاهدة المللارة حتللي حلل

ة اللمسجد وجلس  بين المصلين وأنهي  الصالة مأادرا إلي اإلستاد لمشاهدة مبار

تزاحمل  ملع  ،لظلروف الحلرب  اكلرة القلدم متوقفلالعام لدوري الودية حيث كان 

بعد قليل تمكد للي بلمنني بملدرج  ،ذكرة ودخل  مع المشاهدين وقطع  تالجماهير 

 يمشللجعي النللادي اإلسللماعيلي وأسللعدني هللذا فمنللا أعشلل  هللثالء المشللجعين لكنلل

ننلي للم يسلب  للي أحلينُ يهلزم الفريل  رغلم سوء تصرفهم وتلوترهم أعتب عليهم 

 .ة كرة قدم من الملعبامشاهدة مبار
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ثللم هللدف مباغلل  للنللادي األهلللي ممللا دفللع  ة سللجاال بللين الفللريقيناكانلل  المبللار   

كللان يجلللس  المشللجع الللذي ،لسللباب بجمهللور اإلسللماعيلي للزةيللر واإلحتجللاج وا

 :مجاورا لي زغدني في صدري متساةال َ

 ..... مش بتزع  معنا ليه ضد والد دين .. ـ إيه يا له 

  "آه.. أأ ... إبه إبه " ـ رفع  صوتي وأنا أصيف بكلماتي البسيطة 

اللواد : شعر إال وهذا المجنون ينطف رأسه برأسي مع لعنلات وسلباب صلاةحا لم أ

ن للنيللل منللي ولكللن هللا وتجمللع المشللجع.. بتللوع األهلللي ... تبللع والد ... بللن ديللن ا

ستر حيث سجل اإلسماعيلي هدفا جعل النفو  تستريف مما دفع بهذا الهمجي إلي 

 :تقبيلي معتذرا بقوله

.. سلمك إيله ا.. أن  وشك حلو عليلا .. ي يا صحبي مش تأضب من.. خذه ثاـ ال م

ويلا للدهشلة حيلث وقلف صلارخا  ،" آه..أأ .. إبه إبه "صم  أعاد السثال فمجب  

وجموع المشاهدين تردد خلفله وتصلفي  حلاد مملا ألهلب " آه..أأ ..إبه إبه "مصفقا 

حما  العبي اإلسلماعيلي كملا ألهلب هلذا المعتلوه رأسلي برأسله المصلنوعة ملن 

اإلسماعيلي الهدف الثاني فزاد التصفي  مما دفع بالمشجعين  وديد فمحرز العبالح

وآالف المشلجعين ملن حلولي هتافلا " آه..أأ ..إبله إبله "لحملي طالبين مني الهتاف 

نتهللل  المبلللاراة بفلللوز فريللل  اإلسللماعيلي بالقلللاهرة بهلللدفين لهلللدف واحلللد احيللث 

كنل  سلمفقد حيلاتي حيلث ُ  الهرب من هلثالء المجلانين حتفاالتالا ستطع  خاللا

 .بسبب التعصب

سلتقبلني اللي اإلدارة وهنلاك إصباه اليلوم التلالي أقبلل  السليارة التلي حملتنلي     

اء موآثللار الللد" بطحللة"سللتقبال طيللب مندهشللا ممللا ألللم برأسللي مللن اب .. .. مدمقللال

للي داخلل وكتبل  لله ملا حلدث ملن مالحظتله ضحك  .. نتفاخ المع ابها واضحة 
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 .يدا بيدمما دفع بالرجل إلي الضحك مصفقا  قدم أمس ملعب كرة ال

*** 

لللي قضلتهم اسلتفدت ملن الكلام يلوم اهلل متساةال   ... ستقبلني العميد ابعد قليل      

 :قترب مني ُمحدثاا ،ستفادة الأشرت له بمدي ا ،مع قوات الصاعقة 

علوملات وصل  إلينلا م ،هتمام الأن  مكلف بمهمة غاية في الخطورة وا.. ـ عابد 

تفيد أن العدو بيقوم بتجهيز قاعدة صواريخ عمالقة من األسلمن  المسللف بمنطقلة 

القاعلدة دي مهمتهلا ضلرب خلليج  ،جبلل كلاترين جنوب سليناء قريبلا ملن منطقلة 

ملن العلدو نتهلي ا قلدالعلام و هلذا السلد السويس والسد العالي بعلد ملا ينتهلي إنشلاء

ه للللي ادة دليللل مللن المنطقللة بمسللاعوالمطلللوب منللك  ،حتللي اآلن منهللا % 80

معللاك جهللاز السلللكي موجللة  ،يوصلللك لمكللان تقللدر تراقللب منلله القاعللدة بسللهولة 

قصيرة ه تقدم تقريلر كلل يلوم السلاعة خمسلة مسلاء لملدة خمسلين ثانيلة بلس وإال 

ه نللزودك بسللاعة سللتوب ووتللش وه تحسللب فتللرة  ،اليهللود ه يكتشللفوا مكانللك 

بلس وه ترجلع زي ملا رحل  واللدليل معلاك الملدة خملس تيلام  ،اإلرسال بالثانية 

وه يقدم لك كل تسهيالت واألكل والشرب والرجل ده بتاعنا وكل نفقاتك مدفوعة 

 . في مكتبنا بالسويس كمن اإلدارة كمان حتالقي لبس بدوي منتظر

ت سيادة العميد يرفع سماعة التليفون ويحلادث شخصلا ثلم أعلاد الكلملة شاهد      

عليها القيمله بلس روز كويسه و.. طيب   ،للي طالعه معاه اهيا " روز"ناظرا لي 

ياه خلف  وهللا كويس طيب فيه حد .. امل حرف أنها اعكن  و ةعيبها غاويه عياء

نظلر ثلم أنهي العميلد المكالملة التليفونيلة  .. ه ياخد باله من العيال؟ علي خيرة هللا

 :إليّ 

ه خلال  ولهلا تجلارب ه تطللع معلاك روز وهيلا شلاطر ،ـ عابد حظك من السما 
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ه نحللاول يكلون معللاك حاجلات تبسللطها سلابقة بلس عيبهللا أنهلا مدلعلله شلويه لكلن 

روز دي مللن أهللم عمالةنللا وهيللا  ،الكللام يللوم دوول وترجعللوا سللوا وخلللي بالللك 

 بلره ...  مدمقلربنلا يوفقلك وال ،ر بيهلا تآه ومش تسلته اعفريته وبتفهم الهووألمانية 

 .ه يخل  كل حاجهو

رة وخطلعاليلة ملن اللتنفيلذ مهملة عللي درجلة .... ادرت مكتب العميد هكذا غ     

 دلعما تتصف به من األناقة و السيدة روز األلمانية والتي تعش  ةصحبباألهمية و

 :أتساءل ، بنات حواء

 ،ـ يعني الحكايلة ناقصلة نسلوان ودللع؟ يعنلي ملا فليش واحلدة تانيله تكلون جدعله 

حلدة سل  رايحله معايلا؟ الجليش ده بيعملل يعني ب  صعيديه جدعه وبعدين ليه وا

 .روز.. ..روز ...  ا لالي.. حاجات الواحد لحد دلوقتي مش عارف لها سبب 

الللذي كللان مللنفعال ومشللأوال وقلللب أثللاث المكتللب ...  مدمقللعللدت إلللي مكتللب ال    ُ

 :حين شاهدني صاه قاةال   ،رأسا علي عقب 

 ،ادور عليله ملش القيله ـ ملش علارف تقريلر المستشلفي راه فلين؟ ملن الصلبف بل

نلك تعبلان ألللي كلل ملا أقلول لله اسليادة العميلد  عللي  هعرضلالزم أالقيه عشلان أ

الزم أوريلله حاجله مكتوبلة وهلو  ،ومش تنفع في المهملة ديلة يمنعنلي ملن الكلالم 

بكلمة إحنا علينا التنفيذ ونعظم ونثدي التحية ونتبعها  ،للي عايز يعمله احر يعمل 

 .حاضر يا فندم

 :أقبل عدد من الجنود فصرخ فيهم متساةال      

علايز الورقلة  ، للي فلاتكان فيه ورقة ملفوفة ومكورة عللي المكتلب األسلبوع الـ 

همة وألقاها بسللة القماملة مأجابه أحد الجنود بمنه فهم بمن تلك الورقة ليس   ،دية 

ملليس طللالبهم الرجللل بالبحللث عنهللا فلللم يعثللروا عليهللا وتبللين أن قمامللة يللوم الخ ،
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تحفظ عليهلا تم اللألقي  بالصحراء مع مخلفلات بلاقي الوحلدات العسلكرية والتلي يل

 .لحين التخل  منها بحرقها حتي ال تقع أي ورقة بيد أحد عمالء العدو

المستشلفي ملع حلدث تفلي حاللة ملن الضلي  ثلم سلمعته يوهلو ... م دمقجلس ال     

ءه اللرد بلمن هلذا لللن بعلد قليلل جللا ،طالبلا صلورة أخلري ملن تقريللر النقيلب عابلد 

عصلاب بمجلازة وهلو المسلبول إليحدث قبل ُمضي أسبوع ألن رةيس قسم المخ وا

 .عن التوقيع علي التقارير

رفلع سلماعة التليفلون متحلدثا ملع العميلد  ،جلس الرجل متوترا وقد سقط بيده      

مللن السللماعة ينللذره بللالمثول أماملله بالمكتللب غللدا   الللذي سللمع  صللوته صللادرا

نظلر إللّي الرجلل وهلو فلي  ،لجلزاء عليله لعلدم تنفيلذه لألواملر العسلكرية لتوقيع ا

 :ضي  متحدثا   لي

الراجلل علارف  نمش ممكن يكلو، مش معقول  ،ـ ما هو مش ممكن الحكاية دية 

إزاي ه تللتكلم فللي الجهللاز  ،نللك مللش بتللتكلم ويقللول كللده ويكلفللك بالمهمللة ديللة أ

 .كاية ديةالالسلكي؟ أنا ه أفضل وراه لحد ما أوقف الح

بعللد بضللع و بتجهيللز كللل مللا يتعللل  بالمهمللة رن جللر  التليفللون هنشللأالاأثنللاء    

سللتبدل اثللم تركنللي علللي عجللل وعللاد سللريعا ووجهلله وتبللدل لونلله متقللع ا كلمللات

 :األفرول بالبدلة العسكرية وخاطبني قاةال  

بنتللي صللفاء تعبلل  وراحلل  المستشللفي العسللكري وه تعمللل  ،ـلل معلشللي يللا عابللد 

دعواتك  ،الزم أكون جنبها والمساعد فتف هللا ه ينهي كل حاجه  ،الدودية  الزايدة

  .ليا

غلادر الرجللل المكتلب علللي عجلل وتبخللرت كلل وعللوده بالبحلث عللن الللدليل       

هللا كنلل  راغبللا بالللذي سللوف يعفينللي مللن تلللك المهمللة والتللي لللم أكللن أخشللاها بللل ُ



 

221 

ادة العميد ورقة أوضلف فيهلا وإال كان من الممكن أن أكتب لسيبتعاد عن النا  الل

كان الهروب من النلا  كلل ملا أبأيله سلواء خوفلا ملن تعرضلي  ،حالتي الصحية 

للقتل كما سب  أو لإلبتعاد عنهم حتي ال أجابههم وما حدث في األيلام األخيلرة ملن 

للم  ،سوء قلول ورد فعلل ضلايقني كثيلرا خاصلة محصلل الكهربلاء سلليط اللسلان 

كلل شليء وأقبلل بعلض المعلاونين لله فتف هللا لمساعد ان إال وقد أعد اتمض ساعت

وصللل  مسللاء نفللس اليللوم وكانلل   ،ورافقللتهم للتوجلله لمكتللب مخللابرات السللويس 

مالبسلي كملا أن هلذا اليلوم أرتدي الرحلة شاقة ومثلمة ألنني منذ الصباه مازل  

 ننلي سلمع  المسلاعد فلتف هللاأختالط بالنا  حتي الاتعامل والكثير من الكان به 

يتحدث مع زميله بمن النقيب عابلد البلس اللدور ملن األول وهو دون أن يشاهدني 

" أبللا أبللاه..  أه .. أأأ .. آه .. أأ .. إبلله إبلله " كلم معانللا بالشللفرة قللال إيلله توعمللال يلل

  :ثنان وعل  زميلهالتضاحك ا

لما يبجي في عمرنا الللي علدي الخمسلين وشلايل ، شاب صأير وفرحان بشبابه ـ 

 !!شباب يا فتف هللا يا خويا.. علي ضهره ه ينام من المأرب  كوم عيال

 هأخبرنللي بمنللالللذي عنتللر شللاويش الصللباه اليللوم التللالي أقبللل فللتف هللا ومعلله       

 :تمتم  بداخلي  ،لقاةها بلبني احضر برفقة روز ويط

قلل  طيلب ملاهي سل  أكبلر  ، أخيرا   السل  روز المسلتخبية طلبلاني أروه لهلاـ 

واحللدة مجللوزة وعنللدها عيللال وطبعللا سللمع  أنهللا ألمانيللة ودوول  يعنللي ،منللي 

طبعلا والعميلد عرفنلي أنهلا  أروه لها ،بيجوزوا متمخر تالقي سنها عدي التالتين 

 ،كلهلم خملس سل  تيلام وكلل واحلد يلروه لحالله  ،مدلعه وواخده بالها من نفسها 

فلي الجهلاز  تلتكلم اتكلم علشان الستات مش بيبطللوا كلالم وهيلامش ب يوكويس أن

ه أي حاجله تعديلالحقيقلة سليادة العميلد ملش ب ،الالسلكي وتبع  اإلشارة بدال مني 
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 .ربنا يخليهو

ن متوجها إلي لقلاء السليدة روز وهنلدم  ملن مالبسلي مرافقيسرت بصحبة ال     

بعض الكولونيلا الخفيفلة فهلذا أول لقلاء وضع  وتمكدت أن شعر رأسي مصفف و

بعللد سللير مسللافة نصللف كيلللومتر  ،الطيبللة والنظافللة لراةحللة واألجانللب يعشللقون ا

 شير بإصبعه يو أمام حجرة صأيرة بداةية اإلنشاء متحدثا  عنتر توقف الشاويش 

 ! ه جوه مستريحهدوروز جاع، ـ خالب وصلنا يا فندم 

ننلي ال أسلتطيع الكلالم وكنل  فلي دهشلة ملن أرغب  في الحديث ولكنني تلذكرت 

بمنهلا تعملل فلي ظلروف صلعبة وأنهلا الموقلف رك  ثلم تلداجانب لألتلك المعاملة 

وأخبرنلي بلمن عللّي الجللو  أسلفل تللك المظللة  عنتلرتحلدث  ،عتادت علي هلذا ا

توجهلل  أسللفل المظلللة وغللاب عنللي المسللاعد  ،هللا ويحضللرها لللي جهزوسللوف ي

سلوف " سلتعدت حديثله اإلحضار السيدة روز وعنتر فتحي بينما توجه الشاويش 

 .هببس ما قل  أيها الشاويش لكن علي قدر فهم ،" ها وأحضرها لكجهزأ

شلعرت  ،  أسفل المظللة وكلان النلوم هانبلا وبعمل  لمضي الوق  طويال فأف     

من بلل تخلف ويحللدث أصللواتا خفيفللة بللل شللعربللالأثنللاء نللومي بللمن شلليبا يتحللرك 

 :قريبا من رقبتي ثم سمع  صوت الشاويش ينبهنيشخصا 

أسلعدني هلذا وأن  ،علشلي صلحناك ملن النلوم م ،روز ج  .. ـ ال مثاخذه يا فندم 

أسلرع   ،النلاعم شلعرها الطويلل ملن روز أقبل  تداعبني بتلك اللمسلات الطيبلة 

سللتدرت ُمسللرعا   ا ،دها وأقللدم لهللا التحيللة الواجبللة بتبللديل وضللعي حتللي أشللاه

فقلد كانل  السليدة روز هلي الكلبلة روز والتلي  ،وفوجب  بشيء للم يخطلر ببلالي 

نظرا   لحالة الـُبكم التي أنا عليها لم أسلتطع أن  ، ةمهمتي المقبلسوف ترافقني في 

 ،رتفع نباحهلا اأصلاب  روز بالضلي  فلنفعلاالتي اأصرخ بصلوت مسلموع ولكلن 
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من سللوكي هلذا ضلاي  روز بلتذكرت حديث قاةد وحلدة الكلالب بقلوات الصلاعقة 

ويش سلتكان  مملا أسلعد الشلاافمخذت في مالطفتها ومداعبة شعرها حتي هدأت و

 :معلقا

 (القصد باألفندي هنا الضابط)! ـ األفندي بتاع كالب صحيف

حلاول التقلرب ملن روز بعلد خلالل ذللك أطيبا  كنل  سارت بي األمور سيرا         

ون للي سليدة ألمانيلة اأن هلدأت نفسلي ملن المفاجلمة التلي فوجبل  بهلا ملن أن المعل

شلعرت أن روز أقلل  ،ون لي الكلبة روز وهي من فصليلتي البكملاء اليصبف المع

شراسللة عمللا سللب  وتفهمتلله مللن الضللابط المسللبول عللن كتيبللة الكللالب بقللوات 

قترب  مني محاولة التفاهم معلي وفلتف ابل بعد عدة ساعات  ،الصاعقة المصرية 

بنلي البشللر  لكألنهلا لللم تسلمع صلوتي مخالفللا بلذ؛ صلفحة ملن العالقلة بللين اللـُبكم 

ني البشر ومعروف علن تللك الحيوانلات عتقدت بمنني فصيل آخر من باولهذا فقد 

 .نسانتمتع به من ذكاء وقدرة علي فهم أغوار اإلتما 

السويس وسلموني المالبس البدويلة مخابرات قبيل المساء أقبل رجال مكتب ًُ     

وهي عبارة عن جلباب أبيض وشيء يوضع علي الرأ  مشابه لطرحة السليدات 

ابه لللذي يرتديلله  أبنلاء مصللر ذات الللون األبليض وحللذاء عبلارة علن شبشللب مشل

أقبللل رةلليس المكتللب وتحللدث معللي بحللديث قصللير وأظهللر لللي جهللاز  ،بسلليناء 

يرة قصلالموجلة الوقلام بضلبطه عللي عبارة عن راديو صلأير  الجهاز، اإلرسال 

وأشار إللي رقلم الموجلة  ا   ومزود بإيريال يسحب ويرتفع حوالي خمسين سنتيمتر

 " ستوب ووتش"هاز وسلمني الساعة الميقاتية والمحطة التي قام بربطها علي الج

يحتاج منلي   حيث شعرت بمنني ُمقبل علي عمل جر سثالوجه إليه بمي تلم أ    

الهللدوء وعللدم التللوتر أو الخللوف المسللب  مسللتعينا بللاهلل وبخبرتللي السللابقة وبمللا 
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أشلرت  1661واجهته من صعاب خالل العشرين شهرا   الماضية منذ حرب عام 

اللذي عنتلر تحرك ذيلها ولعق  يلدي مملا أسلعد الشلاويش نحوي قبل  إلي روز فم

ألفلة  أقليم عالقلةسلتطع  أن اي بعالمة التمييد بلانني مازال بصحبتها حيث أشار ل

 .بيننا ثم تركني عنتر مع السيدة روز

تجاه الجنوب وقد غشي الظالم المنطقلة كملا اتحرك  بنا السيارة العسكرية في    

يل الر يا حتي ال تشاهدنا قوة ملن قلر مستخدما النور الميداني يسيكان أن الساة  

بنللا لللومترات توقفلل  يبعللد عللدة ك، األعللداء فترسللل بإحللدي طاةراتهللا لمهاجمتنللا 

السيارة وهبط  منها برفقة زميلتي روز وتبعنا السلاة  والمرافل  للي ملن مكتلب 

اللذي ة عرفل ستقبلنا اللريساهناك ،  الخليج ئالسويس وسرنا حتي شاطمخابرات 

مللرافقين لنللا نزلنللا إلللي بطللن القللارب الحديللدي وقللام بوداعنللا ال ،عرفنللي بنفسلله 

 .بدعاء لنا بالتوفي  والعودة بعد أسبوعالسويس لمكتب والتابعين 

أن هللذا القللارب قللديم وأن لللي تبللين  وقللدتحللرك القللارب فللي الظللالم الحالللك     

أسلهل  نلايصلبف التعلرف عليوبالتلالي ُ ناته ذات صوت مرتفع في جوف الليل يماك

لتقيل  ابعد أربع ساعات رسي القارب علي الجزيرة الخضراء وهناك  ،ما يمكن 

بللبعض الضللباط والجنللود األبطللال الللذين يقومللون علللي حراسللة تلللك الجزيللرة 

 .تح  لهيب قصف الطاةرات واللنشات اإلسراةيلية الشبه مستمرالمنعزلة 

وهلو  "زوديلاك"ي  المزعج بقارب ملن نلوع ستبدل هذا القارب العتاالحمد هلل     

خلالل تللك الرحللة كانل  روز تللتمس األملان بلي  ،سريع الحركة عديم الصلوت 

 مملتصقة راغبة بشعورها باألمان وقد أعطيتها هذا الشعور سواء بهدوةي أو بعلد

قبيللل الفجللر وقبللل ًُ  ،ننللي مثلهللا ال أتحللدث أحتجللاج وهللي ال تعلللم الالصللياه أو ا

الشللرقي لخللليج السللويس وأصللبحنا  ئسللتقر القللارب علللي الشللاطشللروق الشللمس إ
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أصللدر  ،لحظللة  ةبجنللوب سلليناء ومللن المحتمللل أن تهاجمنللا قللوات العللدو فللي أيلل

مندوب المخابرات الذي يقود القارب صفيرا معينلا ثلم توقلف وأعقبله بصلفير ملن 

تجاهنللا يرتللدي الجلبللاب افللي  قللادم رجلللبعللد قليللل ظهللر  ،نللوع آخللر ثللم توقللف 

 .وي األبيض حيث قام بتحيتناانالسي

 ئأمسللك بيللدي محللاوال مسللاعدتي علللي مأللادرة القللارب فقفللزت علللي الشللاط     

الوصول إلي وجهي فجلس  علي ركبتي  ةحاولموتبعتني روز بكل خفة ورشاقة 

ملا وأنلا بلدوري ملسل  برقلة عللي شلعر  ئفلعق  وجهي كمنهلا تريلد إخبلاري بشل

عاد القارب بمندوب مكتلب مخلابرات  ،نة رأسها فعادت إلي وضعها هادةة مستكي

خلللف الللدليل الللذي برفقللة روز سللرت السللويس إلللي الجزيللرة الخضللراء بينمللا 

لـليم"فسه صافحني في بداية اللقاء وعرفني بن نعكس احركل  رأسلي مبتسلما فل" س 

من حين آلخر وقد كس  أشعة معي ظل الرجل يتحدث   ،هذا علي وجهه الطيب 

 .الشمس المنطقة

كلان  ،ات مرهقلة دون طعلام أو شلراب فقد سرنا خملس سلاع، نا نستريف جلس    

يحمل كيسا من القماش وبعد جلوسلنا وضلعه أرضلا وقلام بفتحله وأخلرج " ـليمسَ "

ن هللذا طعامهللا وعليللك أن تضللعه ميشللير جهلة روز بللهللو منله لفافللة وناولهللا لللي و

ملن اللبلف  نفذت ما قال وأشلار ثلم أخلرج عبلوتين ،أمامها وتداعب شعرها وذيلها 

ز هادةللة تتنللاول مللا ووجلسللنا نتنللاول الطعللام بهللدوء ورنللاولني إحللداها " عجللوة"

منيلوم وبلا ملن األلأخرج الرجل عبوة من البالستيك بها ملاء وكو ،وضعته أمامها 

ووضلع الملاء بله وناولله للي فشلرب  ثلم تالنلي واسع كمنه كوب أقرب في الشكل 

أنهل   ،للي كلي أضلعه أملام روز  وحصل علي عدة جرعات ثم أعاد ملبه وناوله

بلإخراج لسلانها تلعل  بله فمهلا ملن الخلارج ثلم توجهل  إللي   ملاروز طعامها وق
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الطاسة وعب  من الماء ثم حركل  رأسلها بسلرعة فتطلاير بعلض اللرزاز العلال  

 .علي الشعر المحيط بالفم وهدأت ونام  علي أحد أجنابها

 :جهة روز قاةال  " أشار َسـليم    

 كيف يا أخي يبعتوا إمعاك كلبه ُوحبلي؟!! .. ُوحبلي.. به مش كلب ـ هادي كل

 لم أجبه فمنا أعلم منذ البداية بمن السيدة روز هلي المرافقلة للي ولكلن الجديلد بمنهلا 

 :بمن يعل " سـليم"  وهذا سوف يزيد األمر تعقيدا   مما دفع بـ " حبلي" ُُ

عدت بالسلالمة العصبي تكون َـ كلتها خمس أو س  تيام وجبل ما تتهور ويركبها 

 .لِمصـر

قبيلل الألروب وصللنا  ،كلماته مخاوفي ولكن ما باليد حيللة كملا يقلال  تأثار      

ثلم توجله بلي " كلاترين"إلي الهدف وهو عبارة عن مرتفلع جبللي قريبلا ملن جبلل 

 :إلي كهف صأير قاةال  

 ،هللذا خللذ .. متللر  1000ـلل هللاذي مكانللك وجللدامك علللي اليسللار الهللدف بحللوالي 

سليم مودعا للي وأخبرنلي بمنله ناولني ما تبقي من طعام وشراب بالكيس و نهض َ

 .روزـ علّي ومعه الطعام والشراب لي ول" ه يعود"بالصباه 

أوصليك ملا توللع سليجاره وسليبك ملن حكايلة اللدخان والكييلف .. ـ أسلتودعك هللا 

 .هذه األيام

 . م كمن يدا   ألتقطته  ُمسرعة بهختفي بالظالاغادر سليم الكهف فتبعته ولكنه     

 ،فلي ظلالم الليلل حاول  جاهدا تقدير حجم الكهف ومساحته ولكن لم أسلتطع      

ألنني لم أشعر بحركة صلادرة  وهغفحصل  علي روز إلتصق  بي ومن شعرت ب

 .منها أو محاولة عل  وجهي كما كان  تفعل

لللذي آلمنللي كثيللرا جلسلل  مسللتندا   بظهللري علللي جللدار الكهللف المتعللرج وا    
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آالم مللن لكللي أعثللر علللي مسللند لظهللري يعفينللي  يحيللث ُكنلل  أبللدل مكللان جلوسلل

نتبلاه روز اللم يعكلره سلوي   لم أفلف ورغم هذا خلدت في نوم هلاد يالظهر ولكن

ملن فعلل علن : متسلاةال  وإقترابها مني محاولة لع  وجهي فمصلابني هلذا بلالتوتر 

 ك التصلرفات مملا دفلع بلي للتلوتر صلاةحا ونسلي  تلل ا  فقد نسي  أن معي كلبهذا 

سمع  صوت روز الأاضب فحنلوت " أبا أباه..  أه .. أأأ .. آه .. أأ .. إبه إبه " ً  

 ،عليها مقبال  فمها الواسع وتذكرت الطعام فاخرجته من الكليس ووضلعته أمامهلا 

كانلل  روز أذكللي منللي فتخيللرت طعامهللا الللـُمعد لهللا سلللفا  وتركلل  الطعللام اآلخللر 

 بالذي تبين لي أنه عدد من الفطاةر المحشوة بلالعجوة بينملا كلان طعلام روز شليوا

شوة بالتونة أو مشابه ذلك وهذا دفعها لتناول التونة وتركل  للي حأشبه بفطاةر الم

 .العجوة

*** 

 الـــيوم األول 

بعد ساعات قليلة أشرق  شمس سيناء الساطعة في بلدايات شلهر ملار  ملن       

مل بمن أقوم علي تنفيذ تللك المهملة بنجلاه ولكننلي توقفل  ي األونديح 1666عام 

لل كيللف سمرسللل  ،مللن حللالتي الصللحية والتللي ال تسللمف لللي بالحللديث ا فجللمة مندهش 

جلراءات يضليع كلل ملا تلم هبلاء  إلفبعد كل تلك ا ،برسالتي إلي الجهات المسبولة 

للي إرسلال إ نسلوف يضلطرو، تخلاذ القلرار المناسلب اوبالتالي ال يستطيع القادة 

يمكلن األعلداء قلد ُشخ  آخر وقد يثدي هذا إلي تمخير في القرار المناسب وهذا 

 .مصر وشعبها دمن تنفيذ خطتهم ض

ت الكهلف بحلذر ورغلم هلذا تبعتنلي غلادرأسرع  بوضع الجهاز فلي لفافلة و     

لطبيعة  امخالف اتخيرت مكان ، قد خلدت في نوم عمي روز والتي كن  أعتقد أنها 
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وحفرت فيه بصلعوبة ووضلع  الجهلاز خشلية أن يفلاجبني األعلداء وإذا  المنطقة

شاهدوا الجهاز فسوف أعتبر جاسوسا والنهاية الحكم علّي باإلعدام وهم يرغبلون 

 .القتلي المصريينعدد في زيادة 

شللاهدت الموقللع المطلللوب مراقبتلله ولكلللن ضللوء الشللمس كللان معاكسللا للللي     

ملن كثلرة  ّى َاصة أن التركيز أثلر عللي عينلخبوضوه  ةوبالتالي لم أستطع الر ي

الشلمس  حركل نتظرت بعض الوق  حتي تا ،أشعة الشمس التحدي  في مواجهة 

ظلل  أدقل   ،تتضف  ةمنتصف النهار فبدأت الر ي مر ،أستطيع المراقبة ثم من و

للنظلر خاصلة أننلي  ةحركلة ملفتل ةالنظر وأنا مستتر ببعض الصخور وال آتي بمي

ختبلاء حتلي ال يشلاهدني أحلد ويكتشلف الة هليكلوبتر فلآثرت اسمع  صوت طاةر

أن أقللوم رغللم ُحزنللي وضلليقي مللن عللدم مقللدرتي علللي  ئمكللاني ويضلليع كللل شلل

 .توصيل الرسالةب

فقلد سلاعده الشلباب  ةوتسلل  المرتفلع بلياقلة بدنيلة عاليل" سـليم" َبعد قليل أقبل     

التحيلة ونظلر بعللّي لقلي أ ،وصأر السن والتمر  علي هلذا العملل فهلذا موطنله 

 ،حركل  رأسلي بلالنفي  ،ا من المشلاكل إلي روز متساةال   إن كان  أحدث  بعض  

 ،وضللع أمللامي الطعللام والشللراب وقبللل أن يأللادر تسللاءل لمللاذا ال أتحللدث معلله 

نظر إلّي بدهشة معتقدا   بلمنني أمازحله  ،بيدي بمنني ال أستطيع الحديث له أشرت 

شلاهدت الدهشلة والوجلوم عللي وجله فكلملات  بلبعضمعله وأعاد سثاله فتحلدث  

 :بتسم قاةال  االشاب ثم 

جلابوا واحلد أخلر  .. وهللا يلا شليخ  ةل عليهم أفكار عظيملوـ وهللا المصريين دو

يبجللي أنلل  ه  ،وهللا عظلليم .. واحللدة  عشللان لللو اليهللود مسللكوه ميجللبش بكلمللة

اللذي أرتديله جلبلاب يلده بلداخل الَسـليم مد  ،شفره شفره يعني معاك كتاب ِ تشتأل ِ 
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ي أحضللرته معللي حتللي أخللط بعللض الخطابللات وأقللوم ذوأخللرج البلللوك نللوت اللل

بعد عودتي مباشرة عن طري  إذاعة صوت العلرب كملا " رقيةًُ  "بإرسالها إلي 

كتبل  بلالحبر ًُ  عتقلد أن الشلفرة مف ئشلأي للم يشلاهد  ،حدث قبل هذا عدة مرات 

مالحظلة  ةعدم العم  فلي أيلمن صافحني مأادرا المكان وأنا في دهشة  ،السري 

  ."حتي لو كان  حالة الـُبكم

 الذي حاول توضيف األملر للعميلد واللذي كلان رافضلا   ...  مدمقكن  أتذكر ال      

عتقلدت بلمن العميلد يعللم بحلالتي اننلي أقتراه بخصوب هلذا الشلمن لدرجلة األي 

ملن غيلر ذا وهلم مثلل هلمخبلر ب مدمقرتبة فليس من المعقول أن يعلم رةيس فرع ب

فلي بعلض األحيلان ويحلدث حلدث وولكلن هلذا ملا .... ه العميلد يعلمل ال المنطقي أ

سللتقواء صللاحب السلللطة االعللام بمصللر وهللو  النظللامسللبولين بللداخل مللللبعض ا

كلان يعترينلي الضلحك  ،هلا فلي بعلض األحلوال ببقراراته رغم عدم دقتهلا أو خط

ختيار بمن أعمل مذيعا باإلذاعة الحالي هذا وتذكرت أنه لو وقع علّي ا عليأحيانا 

ورفللض المسللبول حجللج كللل المحيطللين بلله وطلعلل  علللي الهللواء أذيللع برنامجللا 

آه  ..أأ .. إبله إبله "  لملدلو اوتفوه  بما ال أستطيع سواه من كلمات قليلة ليس  ذ

 .الحيرة والرجفةبأصاب فسوف  ،" أبا أباه..  أه .. أأأ .. 

مقبلة جهة العملل اإلنشلاةي وهلي تحملل تنبه  علي صوت محركات ضخمة      

معدات ثقيلة من حجم الناقالت العمالقة المشابهة لجرارات الدبابات والتلي تحملل 

إطالق الصواريخ حيلث كلان " لونشر"تبين  بمنها  ،أثقاال   تزيد عن السبعين طنا 

نتهلاء وبالتلالي أحضلروا تللك المعلدات لتركيبهلا الالعمل اإلنشاةي قد قارب علي ا

لقلد كللان  ،لللن يتعلدي هلذا الشللهر ملن اآلن التلي و؛ م يعقبهلا تركيللب الصلواريخ ثل

سللتطاعوا االللزمن بللين القيللادة بمصللر واإلسللراةيليين الللذين لللو  مللعسللباقا شللديدا 
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نتهاء من إنشاء تلك القاعدة لهددوا جنوب مصلر وخلليج السلويس بعلد أن فقلدنا الا

باألسلطول السلاد  ض البحلر األبليملن خليج العقبة وألصبح  مصلر محاصلرة 

 .األمريكي واآلن خليج السويس مهدد بقذفه صاروخيا

ةبللة بظهللري اوقللد أطلقل  أشللعتها الأجهللة الأللرب كانلل  الشللمس ماةللة  اعصلر     

فشاهدت الموقع مشاهدة واضحة مثكدة بلل شلاهدت الجنلود وهلم يتحركلون وفلي 

  .مكمني ليإبعض األوقات كن  أسمع أصوات أحاديثهم حين تهب رياه الجنوب 

ا ـ  شلتريتها حديثلاكن  من حين آلخر أشاهد السلاعة بمعصلم يلدي والتلي ًُ          

بعللد أن غللادرت المستشللفي ُوعللدت للمللرة الثانيللة إلللي عملللي بعللد حللادث السللجن 

تسلللل  إلللي خللارج الكهللف تصللال الالمحللدد لقبيللل الموعللد ًُ  ، ئيالحربللي السلل

لي حالة الترقب المتعلددة وأخرج  الجهاز من مكمنه ورفع  الهواةي ومازل  ع

خلللف فيهللا فهللي المللرة األولللي التللي أعمللل  ،الجوانللب وكلهللا ليسلل  فللي صللالحي 

 .خطوط العدو كما أنني قريب منهم واألهم أنني ال أستطيع التحدث

المحلدد ثانيلة عللي الموعلد  ةخملس عشلرالسلاعة أقلل ملن مجرد إن أصبح       

للل  عيللوني تتللابع عقللرب اازوم" سللتوب ووتللش"ضللبط السللاعة الميقاتيللة ب قملل 

لحظتهللا فتحلل  الجهللاز وأنللا  12الثللواني حتللي أطبلل  عقللرب الللدقاة  علللي الللرقم 

 :أراقب الساعة الميقاتية وتحدث  برسالتي األولي

" أبلا أبلاه..  أه .. أأأ .. آه .. أأ .. إبه إبه " .. أبا أباه..  أه .. أأأ .. آه .. أأ .. إبه إبه  

ق الغإربعلين ثانيلة فمسلرع  بلاألو ىتعدي الثمان ثحيال أعلم كيف جري الزمن 

جلسلل  فتللرة  ، عللدت ثانيللة الهللث األنفللا لخللارج وُ لالجهللاز وأسللرع  بإعادتلله 

" َسلـليم" اة الطعلام والشلراب اللذي أتلي بهلافلزمنية حتي حل الظلالم ثلم فتحل  لف

ختيلار الطعلام واللذي اأمامي وأمام روز وكعادتهلا قامل  هلي ب ئ  كل شووضع
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ملا تبقلي ملن  ،نوعيلة طعلام كلالب الحلرب  ا   ملدركًُ  " َسلـليم" ضحا بمن كان وا

وجبة روز تناولته وتبين أنه مكون من فاصوليا مضاف عليهلا األرز وبالتلالي للم 

أمللا اللفافللة  ،تناوللل  البلوبيللف المخلللوط بمشللياء أخللري بينمللا تقتللرب منهللا روز 

م الصباه بما فيهلا الميلاه فهي طعا" َسـليم" األخري فلم أقترب منها كما أوصاني 

 . قضي  ليلتي تلك مثل السابقة ،

*** 

 

 ....مكتب العميد 

بمكتبله ... بينملا جللس العميلد األوللي  تيرسلال ةنتظر الرجلال المنلوط بهلم متابعلا

بعلد قليلل أقبلل عليله أحلد الضلباط اللذين يعمللون  ،إنتظارا لنتيجة الرسالة األولي 

ساةل ووجهه مكفهلر فتلوجس العميلد خيفلة خشلية لتقاط الرالعلي األجهزة المعدة 

 :أن أكون وقع  بيد اإلسراةيليين متساةال  

 تصال؟اـ ما تمش 

 ـ تم يا أفندم بس مش فاهمين الكالم 

هلل أوصليتم عابلد أصلاب الرجلل اللذهول متسلاةال  .. الرسالة ـ إزاي كده سمعني 

 الضللباط  يس شللبونةللنفللي هللذا فمسللرع بطلللب ر ،شللفريا  ةبللمن يرسللل المعلوملل

وأخبللره بللمن الضللابط عابللد ال يللتكلم  أشللاه نللدفع الرجللل اسللمعه نلل  الرسللالة فوأ

 !! كتومأنه أنا عارفه  ،الرجل بيده قاةال قل  ليا الكالم ده قبل كده 

رتبلك العميلد امطب  علي المكان وقد وصم  ُ نران سكو ،ـ يا فندم عابد أخر  

مللر والرجللل األيوضللف للله هللذا  مدمقللولللم يعللد ُيللدري كيللف التصللرف بينمللا ظللل ال

 :متساةال   ضطرابالأصابه ا
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للللي طلبللوا منللي معلومللات عللن القاعللدة؟ أقللول بعلل  لهللم اـلل إزاي ه أقابللل القللادة 

دي ه تكلون أكبلر نكتله  ،ضابط أخر  ومعاه جهاز السلكي عشان يبع  رسالة 

 طيب والعمل؟ ،أخر  وأبكم يعمل مذيعا    ،في التاريخ 

 ونبع  واحد تاني ـ ننتظر لحين عودته

 ـ ده يمخرنا أسبوع يكون اليهود عملوا كل حاجه 

بلمن فيله واحلد " سلليم"  بلإبالغ " زلطلة"يقلوم العميلل  حتليـ مش قدامنا غير كده 

م رسللايل عشللان اليهللود مللا يوصلللوش مللش قللدامنا غيللر كللده وبللالش نسللتل ،جللاي 

 .لموجة الراديو

 ا عليها ماجور بالش فضايفكفواللي حصل  اـ طيب علي خيرة هللا والمصيبة 

 .ـ حاضر يا فندم

 

*** 

 الـــيوم الثاني 

شعرت وأدرك  بمنله البلد للي ملن التصلرف والتأللب عللي موضلوع اإلرسلال   

ا بعلض الوقل  وأثنلاء ذللك شلاهدت جلسل  سلاهم   ،الالسلكي والعثور علي بلديل 

بعللض الطيللور الملونللة والجارحللة مللن نسللور وصللقور تحلليط بالمنطقللة مللن حللين 

أنلار هللا بصليرتي بفكلرة  ،تهبط خللف قملة المرتفلع اللذي أقليم بله كان  آلخر بل 

أين هذا الحملام اللذي يعللم أيلن يقلع  ،صم  برهة أفكر  ،ستخدام الحمام الزاجل ا

 .هرةابالق... مكتب سيادة العميد 

تبللدل وضللع الشللمس فمصللبح  الصللورة  ،البللد مللن البحللث عللن بللديل ً   اإذ     

قلررت رسلم كروكلي  ،نية وبالتالي تمكد لي ما شاهدته باألمس واضحة للمرة الثا
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قصللي مللقاعللدة والعمللل علللي إرسللالها للقيللادة برسللم توضلليحي  يأأو خريطللة أو 

سرعة وإن لم أستطع فسوف أحملها معي حين العلودة وبالتلالي أكلون قلد أنجلزت 

دة أخرجل  البللوك نلوت والقللم وبلدأت أنظلر للقاعل ،ملن مهمتلي تللك  اهم  م اجزء

وأخطللط كللل تفصلليلة بوضللوه مسللتعينا بنقطللة بللزوغ شللمس الصللباه لتكللون هللي 

 .المرشد لي للجهات األصلية للموقع

ستمر هذا الحال حوالي ساعتين حتي أنجلزت المهملة بنجلاه وللم يتبل  سلوي ا    

أن أضلليفها حتللي يمكللن تحديللد الموقللع مللن جهللة علللّي بعللض البيانللات التللي يجللب 

ن وبالتلالي يمكلن للقيلادة التصلرف معله أو بإرسلال الخليج وملن جهلة جبلل كلاتري

وبعللد أن القلي علللّي " سلـَليم"بعلد قليلل أقبللل  ،قلوات خاصلة تقللوم باإلجهلاز عليلله 

التحيللة وضللع أمللامي الطعللام والشللراب وأخبرنللي بمنلله سللوف يظللل جالسللا معللي 

ألن الدوريات اإلسراةيلية منتشرة بكل مكان وإحتمال أن شخصية ، بعض الوق  

كلاكهم بلي فسلوف أظلل هملة قلد تصلل فلي تللك األوقلات وبلدال ملن إحتم عسكرية

شاهدت معه عبوة من الزنك من التلي يسلتخدمها الجليش لحفلظ  ،جالسا  بجوارك 

 :ما الذي بها؟ أجابني اأشرت إليه مستفسر   ،ذخاةر األسلحة 

رهيبلة جلوي وهيلا مألبله النلا  واي معلزه أو " نثلي الثعبلانأ" ةـ فيه يا خوي حي

علشلان كلده جبل  شلوية : دهشل  ملن حديثله ثلم أكملل ُ،ه بتبلعها عللي الفلور غنم

وناوي أحطه في فرخه وإال أرنب وأرميها جلدامها علشلان للم تبلعهلا " جير حي"

هللو " تحرقله"تتفاعلل ملع الجيللر تجلوم تحرجله  الحيلة للي فلي جسللملاتجلوم الميله 

نلي ه آ ،لنواحيلدي وكام ضبع مخلوفين كلل البلدو ا ياه اربنا يخلصنا منه ،وأهله 

سيب الجير هنا وخليه متأطي بالزلط علشلان يفضلل مفعولله جلوي ولملا تخلل  

 اعلشللان النللا  خايفلله منهلل امهمتللك أجيللب كللام زلملله مللن الجبيللله ونخللل  عليهلل
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 .خال 

بتلك المهملة فهلو قلادر عللي " َسـليم" لماذا ال أكلف  ،طرأت علي بالي فكرة      

أخرجلل  البلللوك نللوت وكتبلل  للله رسللالة  ،نللي الحركللة ويمكنلله التصللرف بللدال م

 :قرأ رسالتي بإمعان مرددا   ،وعرضتها عليه 

 ةربنا يعطيك العافي ،ـ وهللا يا شيخ فكرتك هايله 

عن أبعاد هلذا الموقلع أسعدني قبوله لتلك الفكرة مما دفعني إلعادة الكتابة متساةال  

لكهلف مسلتترا وظلل ظلل صلامتا لفتلرة ثلم غلادر اعن الخليج وعن جبل كاترين  

كملا  ،ا ثم أقبل وأفادني بكل المسافات التلي تفيلد بتحديلد الموقلع ينظر يمينا ويسار  

غلادر المكلان  ،رتفاع ومثلثات قريبة منا اسملته إن كان يوجد أسماء هيبات ونقط 

ية مكتلوب توغاب حوالي الساعة ثم أقبل مبتسما وأخبرني بمنه توجد عالمة أسلمن

ما شكل تلك العالمة هل هي كتلة ملن  ،كتابة ستفسار العدت اأ ، 132عليها رقم 

أجابني علي الفور بمنها ليس  عللي شلكل  ،أو علي هيبة مثلث  ةالخرسانة مصمت

مثلللث ممللا يفيللد بمنهللا نقطللة إرتفللاع وتلللك النقللاط وضللع  منللذ زمللن اإلحللتالل 

ة اإلنجليللزي وتللم رفعهللا علللي الخللراةط المسللاحية سللواء الخاصللة بهيبللة المسللاح

المكللان بدقللة مللع البيانللات المرسلللة  دو القللوات المسلللحة وبالتللالي تحللدأالمصللرية 

يمكلن هلذا " الشرق والأرب والشمال والجنلوب"تجاهات األصلية البالمسافات وا

 .القيادة بمن تخرج بحسابات دقيقة للموقع

تنلللدفع ملللن فوقهلللا سلللوف اللونشلللرات التلللي  دأضلللف  بعلللض البيانلللات بعلللد     

م المبني ومسلاحته التقريبيلة وملدخل ومخلرج القاعلدة حتلي علدد الصواريخ وحج

شللعرت لحظتهللا بللمنني أنجللزت مللا كانلل  تبأيلله  ،الجنللود والضللباط العللاملين بهللا 

بتلك الرسومات التوضيحية والتي كتب  علي كل باالستعانة ذلك والقيادة بل أكثر 
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اريخ والمولدات القاعدة من مخزن الصوعن بيانات جزء منها ما أعتقده بمنه يفيد 

 هلاسلتراحة الخاصلة برجلال القاعلدة والطلرق الرمليلة الواصللة إليالالكهرباةية وا

والتللي كانلل  تتحللرك عليهللا حللامالت  ةمعبللدالهللا الطللرق شللبه بين وأيسللرها ومللن

باإلضافة إلي رسم حقول ألأام أفراد حول القاعدة مملا يتطللب  قواذف الصواريخ

 .وة المهاجمة في حقل األلأامالدقة في مهاجمتها حتي ال تقع الق

الرسم التوضيحي والذي أعجب بدقته مثكلدا للي بمنله سلوف " َسـليم" سلم       

كتب  له بلمنني أطللب منله أن يلتم إيصلال  ،هم مالليلة ألمر " زلطة"يلتقي بزميله 

ضلحك ملن حلديثي  ،السلويس مخلابرات مكتلب لتلك الرسالة بمقرب وقل  ممكلن 

ه من الخبلرات الكثيلر ويعللم أكثلر منلي ومنلك بهلذا وهلو ل" زلطة"بمن لي مثكدا 

القرفصلاء طلوال تللك بوضلع بعلد أن كلان يجللس نهلض  ،معروف لديهم بمصلر 

ستودعني عللي وعلد بلالعودة للي ا ،ولم ترهقه تلك الجلسة المثلمة لنا ، الساعات 

 .صباه الأد

نظللرت  ،بللمنني علللي أحسللن األحللوال  كهللفال" َسللـليم" شلعرت بعللد أن غللادر     

بعلض قلبالت ملن عللي سلرورها ملع بلل  عللّي تحلرك أذنيهلا دلليال  قمجهة روز ف

" هله هيييله هلاو" ببعض مفردات تجمعنا لي فمها الطويل علي وجهي ثم تحدث  

ناملل  علللي جانبهللا ثللم " أبللا أبللاه..  أه .. أأأ .. آه .. أأ .. إبلله إبلله  "رددت عليهللا 

حملدت هللا أن المهملة  ،ات ضلرعها ا وبدأت أالحظ بروز حلمهنقلب  علي ظهرا

وتحدث للي المشلاكل وضع لصأارها النتهاء قبل أن يقترب موعد القارب  علي ا

 .ها قاةد وحدة كالب الحربالتي أخبرني عن

رغللب فللي توجيلله رسللالة عديمللة أقتربلل  الشللمس مللن موعللد غروبهللا ولللم ا    

دة بالجهلاز فقلد وجالجدوي قد تكشف موقعي كما أنها قد تبخر طاقة الكهرباء المو
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 ةأيلألننلي للن أسلتطيع إرسلال ، ننلي للن أحتلاج إليهلا أحتاج إليهلا فيملا بعلد رغلم ا

فتح  اللفافة كي أتناول الطعام علي بقايا ضوء غاةب راغب  ،رسالة إلي قيادتي 

كنل  أدعلوه جهلرا بلمن في الوداع لهذا اليوم الذي فتف هللا علّي بتلك الفكرة والتي ُ

عتراضله وينكشلف امقبل عليله وأال تقلوم دوريلة معاديلة بفيما هو ُ " َسـليم" يوف  

كل شيء وتضيع منا تلك المعلومات الخطيرة ويلقي عللّي القلبض وأودع السلجن 

  .لحين الب  في أمري

أي خنجللر طويللل ووضللعه بلفافللة " نصللـال"قللد أحضللر " َسللـليم" فوجبلل  بللمن    

ل احلاد  كان النصل ، أمسكته توقف  لبرهة وأنا أدق  النظر إليه ثم  ،الطعام   اوالمع 

والتللي أخبرنللي بهللا فللي اليللوم األول حللين تسللاءل هللل " َسللـليم" و تللذكرت مقولللة 

ا إيلاي بتسلم مخبلر  اأحمل سالحا للدفاع عن النفس؟ نفي  هذا بإشلارة ملن رأسلي ف

نفسلي ضلد اللذةاب أو عن يساعدني في الدفاع  ةبمنه سوف يحضر لي سكينا كبير

يع الللدفاع عنللك بسللب طأن تللزورك أنلل  وروز والتللي لللن تسللتالضللباع المحتمللل 

حتلي  رمحلاالسكين بعصا طويلة ليصبف ُ ههذ صلحالتها تلك وعليك يا زلمه أن ت

" لقللد تللذكر  ، إذا هاجمللك أي حيللوان مفتللر  تهاجملله بلله فقللد يفللر منللك أو تقتللله

د مضي وعده والحمد هلل بمن المنطقة هادةة وليس بها حيوانات مفترسة وق" َسـليم

 .ن دون أي شيء يذكراليلتوجودنا علي 

وهلي ، يبللئ طولهلا ثالثلة أمتلار والتلي طويلة العصا الترك  الكهف فشاهدت     

من خشب الزان القوي وبجوارها حبلل رفيلع ملن مصنوعة لي أنها  امستقيمة وبد

رب عليهلا بمدرسلة دحبال النايلون التلي كنل  أشلاهدها فلي المظلالت التلي كنلا نتل

أدهشلني هلذا فللم  ،ت وهي حبال قوية تستطيع أن تحمل أطنانا من األثقال المظال

أحضلرها وتركهلا " َسلليم" أشاهد الحبل أو العمود الخشبي قبل هذا وتمكد لي بمن 
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فمن الذي يمتي إلّي نفس العتماد علي الخارج الكهف حتي يدربني علي التفكير وا

قلاربني بلالعمر ولكنله أنشلط ضحك  من أفكار هذا الشلاب اللذي ي ،كل يوم سواه 

 ،وزنلله خفيللف حيللث ال يحمللل دهونللا إن ا وبالتللالي فللألنلله نحيللف جللد  ؛ منللي بللدنيا 

 حيللث؛ أصللابني نللوع مللن التللوتر  بعللد قليللل و لصللباهقللررت تللرك هللذا الللرمف ل

أي حيوان علّي فمن المحتمل أن ُيقبل علّي من   الليالي السابقة دون تعدي يمضأ

لسكين وجلسل  أملام الكهلف لالخوف بداخلي وأسرع  سري  ،تلك الليلة  نحيوا

بعلد جهلد أتقنل  ربلط السلكين بالعصلا  ،أعد الرمف قبلل أن يكسلو الظلالم المكلان 

 املمملن الجلبلاب وسلواء ول بهيبتلي تللك األنني مثل اإلنسلان مالخشبية وشعرت ب

بتي حملن الصلخور المختلفلة األللوان وبصلومنتظملة المرتفعات غير من الحولي 

 .زاد حجمه أكثر من المعتاد بسب الحمل م بلبير الحجكلب ك

وهي مستريحة حيث أقبل  علّي تكافبني ببعض القلبالت  كان  روز تنظر إليّ     

 ،التي كن  أخشي منها حينما أنظر إلي أنيابهلا وأسلنانها األماميلة الطويللة الحلادة 

قترب  من اين ح ، ووضع  لفافة الطعام أمامها يجانبباللفافة األخري ب  حتفظا

أدرك  بمن  ،رتدت مسرعة وأصدرت أصواتا تدل علي خوفها وجزعها االطعام 

 ونحللنبمثللل هللذا التصللرف " َسللـليم" الطعللام سللام ودهشلل  كيللف يتصللرف معنللا 

 .نان أبكماروح

دفعل  بلي هلا جملع الطعلام ووضلعته جانبلا ولكن، قمل  بمازال  روز غاضبة     

فسلمع  نباحهلا واللذي للم تبعتهلا فالكهلف من ظهري ثم سبقتني ووقف  أمام باب 

ًُ  ا هلكلان نباح ،بالسلويس األوللي ونحلن ملرة منلذ الأسلمعه  مرعبلا   وبعلد قليللل ًُ

المعة بالظالم أدرك  علي  ـ اوشاهدت عيون، تنامي إلي سمعي أصوات حشرجة 

ثالثلة نلا تسلتقبالنا بعلد أن تجاهلاالفور بمن بعلض األعلداء ملن الحيوانلات راغبلة ب
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وبللدا  هاقللدمواصللل  تسللرع  وأحضللرت الللرمف لكللن الحيوانللات المقبلللة أ ،أيللام 

ن يضلبعل ظلالل  الظهر المستور بالظالم لقد كان ،حجمها يظهر أمامي بوضوه 

 .فتراسها النمور األسيويةامن ضباع سيناء المفترسة القاتلة والتي تشبه في شدة 

ابهلا وأطلقل  لم ترتجف روز وأخذت وضع القتال وفتحل  فمهلا وظهلرت أني     

فلي لمللف  ،العديلد ملن األصلوات التلي تلدل عللي أنهلا سلوف تقتلل ملن يتقلدم منهلا 

ن علليُ بعلد أمتلار قليللة فهجمل  روز عللي أحلدهم ولكلن يالبصر شاهدت الضلبع

فتراسلللها ورغلللم ان ن حلللول روز محلللاوليااآلخلللر هلللاجم روز وأصلللبف الضلللبع

  سللمعالأبللار ون بالمكللاف حلللتاصللراخها إال أنهللا مازاللل  تتعللارك معهمللا وقللد 

كنل  ًُ  هذا في فترة ال تزيد عن عشرين ثانية حدث  ،أصوات الحيوانات الثالثة 

قترب  من ظهر أحد الضلباع وغرسل  الحربلة بظهلره ابالحربة ولحظتها ممسكا   

زلل  فسلقط  قلدمي ُ فعلدت للخللف ولكلن هستدار إلي ومازال  الحربة عالقة بلاف

 .حوليعدة أمتار شعرت بمن الدنيا ظالم من 

ا لملن ا منتبه لـ  لم أعد أسمع أصوات الحيوانات المتقاتلة رغم أننلي مازلل  يقظل    

بعللد قليلل سللمع  بكلاء روز باحثللة عنلي وأنللا راغلب بللمن أخبرهلا بللمنني ، حلولي 

أبلا ..  أه .. أأأ .. آه .. أأ .. إبله إبله " وقع  بين الصخور فصلرخ  مناديلا عليهلا 

ودعلوت  شلعرت بلالعجز الشلديد  ى تلك اللحظةفمازال  روز باحثة عني و" أباه

هللا علي من تسلبب بهلذا وخرجل  منلي اللدموع غزيلرة مثلملة وشلعرت لحظتهلا 

إنصرف النا  أفلاق ملن غيبوبلة ألمل  بله أن بمنني مثل شخ  مات ُودفن وبعد 

بالتخل  من هذا القبر الذي أغل  عليه بالطوب  اورغب بالعودة إلي الحياة راغب  

أحلد علد كنل  مثلله فللم يًُ  ،سلواه أحد يصرخ ولم يسمع صراخه  واألسمن  فظل

صلراخي حتلي أنلا ال أسلمع صلوتي سلوي بتللك الكلملات العجيبلة والتلي ال يسمع 
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 .نآلها حتي اي لأعرف معن

للم نلي بعلض أنلات األتبثشعرت بمن روز وصل  إلّي وقام  تلع  جراحي و     

 وأنللا  أقتللرب منلله ادهكللل جللزء بجسللأن أملللس علللي وأنللا بللدوري ال أملللك سللوي 

نامل  بجلواري وأنلا  ،ملقي بين الصلخور ال أشلاهد سلوي النجلوم بكبلد السلماء ًُ 

تقفز علينلا وتنهلي حياتنلا فلي  يمكن أنعلي وممتخوف بمن تكون الضباع مازل  ب

قربل  ملا المسلته بيلدي ملن أنفلي  ،شعرت ببللل بجسلد روز  ،تلك البقعة الضيقة 

ك الحبيبلة المخلصلة التلي أقبلل  معلي ملن أجلل ف ملن تللزأنهلا دملاء تنللي فتبين 

 ننيمرف من عيوني ثانية وشلعرت بلذعادت الدموع ت ،الدفاع عن مصر وشعبها 

عللي أملري وللم أعلد إنسلانا صلالحا ألي شليء حتلي لللدفاع علن  ابوألأصبح  م

أيقنل  صلدق وذكلاء الطبيلب  ،نفسه وعلن زميلتله روز أملام أعلداء بنلي اإلنسلان 

ا عن النا  وال أكلف بمعملال يره بمن أظل أعمل بمكتب بعيد  تقرفي الذي أوصي 

العنايللة بصللحتي وحللالتي النفسللية وأن حللالتي تلللك ال وأن تللتم نقللاش حللديث وبهللا 

ألنها ليس  مرضا عضويا بل أنها صلدمة عصلبية وال علالج لهلا إال ؛ عالج لها 

فللم روز بصلوتي   ناديل ،تنبهل  لهلذا وهلا قلد حلدث  الصلدمة  ،بصدمة مماثللة 

بحلديث ال الظلالم الحاللك ملرددا  فلي إليهلا  تنظر ، أسمع سوي العبارات السابقة

 .ا في عالم الـُبكممع  أذني لقد أصبحنا إلي يصل 

لتصلاق روز بلي اللي إدفع  البرودة الشديدة بليل الصحراء ملن شلهر ملار      

ظللنللا علللي هللذا الوضللع حتللي ظهللر ضللياء يللوم جديللد ونحللن  ،لتصللق  بهللا اوأنللا 

كملا أنهلا للن  ـ احياء ومن المثكد بمن الضباع تركل  المكلان فللم أسلمع لهلا صوتلأ

     فهي حيوانات ليليلة مثل الذةاب والتعالب نهارا   جحرـُ الهذا أو  كهفالتظل خارج 

شللاهدت روز وهلالني الجللروه والقطللوع  ،بلدأت الر يللا تتضلف أكثللر فلمكثر       
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يطة بي من كل مكلان وملسل  عللي نهض  مستندا علي الصخور المح ،بجسدها 

ها بعض شعرها بهدوء ثم بدأت بقطع شراةف من جلبابي مستخدما أسناني وربط 

علي جسد روز مما دفعها للع  وجهلي ورأسلي كعادتهلا وبالتلالي حلذوت حلذوها 

 .فهذه هي إشارة الشكر واإلمتنان لمن ال يستطيع الكالم

إعتقدت بمنه أتي وغلادر المكلان  ،ا ـ  لم أسمع له صوتو" َسـليم" نتظرت قدوم ا    

تحركل  روز وصلعدت ألعللي الحفلرة  ،حين حضر ولم يعثر علينا نحن اإلثنين 

حاول  اللحاق بها لكنلي  ،ببعض النباه خفيض الصوت  نظرت إلي تنادي عليّ و

نهضلل  وتسلللق  الحللاةط المتعللرج  ،شللعرت بللمن شلليبا يللثلمني بقللدمي اليسللري 

ستنشلق  احتي وصلل  ألعللي الحفلرة و ىّ ليمني ويدا علي قدمي ابصعوبة معتمد  

تحرك  بصعوبة في إتجاه الكهلف واللذي للم يكلن  ،هواء هذا اليوم الأريب علينا 

يبعد سوي أمتار قليلة وفوجبل  بشليء أسلعدني حيلث شلاهدت الضلبع ملقلي أملام 

بعللد قليللل نبحلل   ،بللاب الكهللف مضللرجا بدماةلله ومللازال الللرمف مأروسللا بجسللده 

 ،لحل  بهلا أتجه  بنظرها ونظرت بمسفل وأقبل  عللّي محاوللة أن اروز بعد أن 

التللي وقعلل  بهللا شللاهدت مماثلللة للحفللرة سللرت بصللعوبة وبحفللرة بللين الصللخور 

نظلرت ألعللي حاملدا هللا بكلملات علاجزة ملن الفلم  ،الضبع الثاني وقد دق  عنقه 

 ".أبا أباه..  أه .. أأأ .. آه .. أأ .. إبه إبه  "صادقة من القلب 

أقبلل  روز عللي الطعلام بلنهم  ،عدنا إلي الكهلف وشلاهدنا الطعلام كملا هلو ًُ      

ثلر بله تكولكن تبين بمن الطعلام صلالف و ئوتحيرت فقد كن  أعتقد بمن الطعام سي

   حملدت هللا وشلكرت  ،تجاهنلا اكمية اللحلوم وهلذا ملا دفلع بالضلباع ألن تقبلل فلي 

 هلذا اللرمف لكانل  الضلباع أهلكتنلا عللي كلل ملا قدمله ويقدمله لنلا وللوال" َسـليم" 

 .الفريسة وهي مازل  علي قيد الحياة دبمخالبها وأسنانها الطويلة التي تمزق جس
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تفضللل الللي هادةللة كمنهللا تقلول  اتحللدث أصلواتمازاللل  ُإلللّي روز وهلي  تنظلر   

أمللامي مللن بتسللم  لهللا ممللا دفعهللا ألن تللزيف لفافللة الطعللام اولكنللي األكللل معايللا 

صللوتها إليهللا ن علللي كتفلي وعللاد يلللي ووضلع  يللديها األمللاميت وجلسل  مواجهللة

أمسك  بقطعة من اللحم ووضعتها قريبا من فمي متسلاةال   بإشلارة منلي  ،  الهاد

قضلم  قطعلة ملن اللحلم التلي كانل   ،حرك  رأسها وأقبل  تلع  وجهي " آكل"

هنلاك طعلام  عدادا جيدا وللمفاجمة لم يكناشهية للأاية وأعتقد أنه لحم ماعز ُومعد 

نظللرت إلللي روز وقللل  مللا بللداخلي دون صللوت أو  ،بتلللك اللفافللة سللوي اللحللم 

!! يلا بخلل  ملن ه تكلوني ملن نصلليبه" أنلِ  تسلاوي تمنللك دهلب يلاروز" همهملة 

فممسلك  فمهلا الواسلع  اولليس إنسلان اننلي أحلادث كلبلأهزت رأسها بشده وتنبه  

 ؟أن  فاهمه كالمي ،يخرب بي  عقلك  ،مقبال   متحدثا 

حرك  رأسها ألعللي وأسلفل عللي غيلر علادة الكلالب وكمنهلا تتصلرف مثللي     

شللعرت بمنهللا  حينملامازلنللا نتبلادل الطعللام و،  هأو فهمتلل هعللي مللا قلتل تحلين أكللد

بهلا مملا   تجلاهي فممسلكاتناول  قسطا كبيرا دفع  بقدمها اليمني قطعة لحم فلي 

أشلارت للي بفمهلا الواسلع علام وطتوقف  روز علن ال ،دفعها إلي مواصلة الطعام 

مسرع  وأحضلرت الطاسلة والعبلوة وفتحتهلا وصلبب  لهلا فنحو عبوة البالستيك 

سلي  أن تللك الماء فشرب  منه الكثير حيلث تبلين أنهلا كانل  عطشلي بشلدة وقلد ن

 .تأذي أطفالها وتزودهم بالماء مثل بني اإلنساناألنثي حامل و

عيللد أأن مهللا نحوجسللدها بمللا يعنللي أنهينللا طعامنللا فاقبللل  علللّي وهللي تشللير بف     

نزعلل  األربطللة بهللدوء وتفحصلل  الجللراه التللي كانلل   ،ثانيللة  هافحلل  إصللابت

أعللدت ربلط الجللراه ثانيلة المسللا شلعر جسللدها  ،كثيلرة لكللن نلزف الللدماء توقلف 

في نومها  راح  ،ستكان  ونام  واضعة رأسها علي ساقي امهدهدا عليها حتي 
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ساعة علي األقلل  هموعد مخر عنت الذى" َسـليم "نتظار اولكنني مازل  يقظم في 

 ملن الواجلب نلهميقنل  بأ ،شاهدت جلبابي وقد تمزق وتلون بدماء روز الحبيبلة  ،

قتراب أعداء من الكاةنلات األخلري بخلالف بنلي ا حتمالالاآلن  ذبه منتعلّي أن أن

 .البشر

منه قرر القيلام عتقدت باوأدهشني هذا و بعد لم يمتِ " َسـليم" قترب الأروب وا     

وضع  الرمف  ، إلي المسبولين المصريين بالسويس بمهمة تسليم الخريطة بنفسه

خري ثلم أعلدت إغالقهلا وأشلرت إللي روز بهلذا فميلدت بجانبي وفتح  اللفافة األ

" َسلـليم"بملا يعنلي كالملك مظبلوط حيلث للم يلمِت   تصرفي بإشارة وصوت هلاد

ال أعلللم الظللروف ويللاه المسللاء لبللاكر حللتفظ بطعللام ومأهللذا اليللوم وبالتللالي سللوف 

 .المحيطة بنا اآلن
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 العـــون والمسـاعدة  تفقد

 

فتراسلنا اآثلار هجلوم الضلباع بألرض  مازالل واليوم الثالث  ةيانهمس كان  ا    

منهلا فهلي كبيلرة  يورعبل يزداد خلوفاكلما تلذكرت تللك الحيوانلات  ،بادية علينا 

عرض بللون رصاصلي عللي بلالخطلوط وجسلد مأطلي ب رأ  كبيلرالحجم وذات 

علرض كملا أن خطلوط صلفراء  بعضلها علن بعلضالظهر ويفصل تلك الخطوط 

مخيفة جدا لحجمها الكبير وصوتها فواهها فهي ُاأما  ت تقريبااسنتيمتر ةالخط ثالث

رات وداةملا فاتحلة الفلم حتلي تميمرعب وهي تميل للخللف علن األملام بعلدة سلنتال

 .من فمها داةما نانها الفتاكة كما يسقط اللعابتخيف العدو بمس

 ،هذا هو اليوم الرابلع وقلد تعلدي ضلياء النهلار ودخلل علينلا الليلل المرعلب       

حمل الرسلالة عداء وهو يالعليه من ايلقي القبض كن  في خوف علي الدليل بمن ُ 

ت معلروف علن العلدو مهارتله فلي تجنيللد الكثيلر ملن النلا  لتزويلده بالمعلومللاالو

و رغبة بالمكافآت السخية ومن الجاةز أسواءُ كرها تح  التهديد بالقتل أو السجن 

 .وقع فريسة ألحد هثالء العمالءقد " َسـليم"أن يكون 

***  
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 سليم داخل القبيلة

لبحلث بعلض " زلطلة"لتقلي بزميلله ابعد الأروب ؛ إلي قبيلته  "ليمـسَ "عاد         

الرسلم التخطيطلي اللذي " َسلـليم"ظهلر لله أ ،المعلومات التي وصل  من القاهرة 

هذا الضابط أخر  وبالتلالي  ه قد تبين له أنبعد أن أوضف له بمن" عابد"زوده به 

 "زلطلة"اهد ـــلـش ،ولهذا لجم لتلك الحيللة  ه منهع تزويد القيادة بما طلبتييستط نل

علومات المراد الحصول علي مالرسم وأشاد بمن قام به رغم أنه لم يشاهد الموقع 

كان دقيقا فيما يقوم به وأخبلره بمنله بالصلباه سلوف  "عابد"لكن الواضف أن عنه 

وسلوف يتحلرك بعلدها إللي  هيتوجه إللي الجزيلرة الخضلراء لتسللم مكافلآت رجالل

مكتلب  بلمن يسلارععلليهم لي المكتب هناك ملع التنبيله إالسويس لتسليم هذا الرسم 

 .يسي بالقاهرةإلي المكتب الرةهذا الرسم بإيصال  السويس

معه حامال   " عابد"كالعادة متجها إلي لقاء " َسـليم"صباه اليوم التالي تحرك       

شاهد سيارة عسكرية إسراةيلية مأروسة فلي الرملال والجنلود  ،الطعام والشراب 

تلرك الطعلام جانبلا وتوجله  ،يحاولون إخراجها فمشاروا إليه بمن يمتي لمساعدتهم 

وغادرت السيارة الرمال التي ُغرسل  بهلا وتوقفل  عللي لمساعدتهم حتي نجحوا 

ألخذ الطعام فشلاهد أحلد " َسـليم"توجه  ،المدق التي تتحرك عليه السيارات داةما 

لتهام الطعام مما أغضبه فسب هذا الجندي مما دفع االجنود قد فتف العبوة وبدأ في 

لعلراك مملا أشلعر والجنلدي ا" َسلـليم" تبلادل ، بزميله إلي التعدي عليه بالضلرب 

مليلهم التعلدي عللي زباقي الجنود باإلهانة بمن يقوم هذا المتخلف الهمجي المسلم ب

 .فسقط مصابا بعدة جروهعليه النار   همففتف أحد

وشلللاهدوا  بارصلللأقبلللل  سللليارة عسلللكرية أخلللري عللللي صلللوت إطلللالق ال     

من قبيللة  مصابا وتعرف عليه أحد رجال األمن اإلسراةيليين موضحا بمنهالبدوي ُ 



 

245 

وبالتللالي سللنفقد هللذا العللون  هللموأن شلليخ تلللك القبيلللة يقللدم يللد المسللاعدة ل ..."..."

 .فمسرعوا به إلي المستشفي العسكري الميداني لمحاولة إنقاذه

*** 

هللذا هللو اليللوم الخللامس وقللد تعللدت السللاعة العاشللرة صللباحا ولللم يحضللر       

عتقلدت بلمن احدث له وقد ا سيبا شعرت بمن شيب ،في موعده لليوم التالي " َسـليم"

حيلث كانل  لله خريطة الموقلع التلي قمل  برسلمها هلي السلبب األول فيملا حلدث 

أصللابني الضللي   ،الخريطللة تلللك مواعيللد حضللوره منضللبطة قبللل أن يتسلللم منللي 

نتلابني اليلم  اواأللم لما حدث وشعرت بلمنني المتسلبب األول فيملا حلدث لله كملا 

وكلان  يعتملد عللي شخصلااللذي .... كلر بالعميلد كنل  أف، والقنوط لفشل مهمتي 

مللا لللم حيللال  األمللليشلليد بمللا أقللوم بلله كمللا أن المقللدم فللوزي سللوف يصلليبه خيبللة 

 .الوطن صالفم به لوأقأستطع أن 

بلدأت  بللالضلباع الذي قتلل  فيله   أشاهد النسور تحوم حول المكان مازل        

آثلار هلذا حفيظلة روز  ،امهلا تهاللتتقاتلل أملامي أصلبح  فتراسها والفي الهبوط 

فقلد أصلبحنا دون اآلن ويكفي ما عليله حالنلا  الهدوء والسكينةبها أشرت إليولكني 

كن  أشاهد النسور بعد هبوطها وتناول وجبتها تتجله إللي المنطقلة  ،و ماء أطعام 

 تلللكخرجلل  أتللابع  ،تنللاول الطعللام  ةداوعللمخلللف الكهللف ثللم تعللود فللرادي التللي ب

منبسلطة الالهيبلات المتعرجلة وغيلر سليرا فلوق روز وتحركنا  الظاهرة ورافقتني

تهللبط ثللم تظهللر وهللي بعللد علللي ُ مللنمازللل  أشللاهد الطيللور  ،والتللي تعيلل  السللير 

ا للميللاه ولكنللي ـ  عينللتمكللد لللي بللمن هللذا هللو عشللهم وعللرينهم أو أن هنللاك ولهللذا 

يللاه فلمللاذا يتحمللل مشللقة حمللل الملللو كللان يعلللم هللذا  "َسللـليم" سللتبعدت هللذا ألن ا

 .لمسافة طويلة
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سلرت مسلافة طويللة حتلي  ،تقصلده الطيلور كانل  تجلاه التلي التحرك  فلي ا     

أسلرع  الخطلا بينملا كانل  روز تسلير  ،شاهدت العديد منها يقلف عللي األرض 

ه التي مازال  بجسلدها االجرالناجمة من ر اثالامع السير بثقل فقد أنهكها مجهود 

لللم تكللن بللالخطورة التللي إصللابتي تلللك كللن ب  أثنللاء سللقوطي ولـننللي أُصللأرغللم 

ة كيللومترات وهلذا باديلا ثالثلنني سلرت أكثلر ملن مشعرت ب ،شاهدتها علي روز 

 .اشاهدت الطيور تقف أرض  نتهي  وامن الفارق في التوقي  حين بدأت حتي 

ا شاهدت عين ماء صافية أسرع  أهرول متجها إليها ولكلن روز نبحل  أخير      

لللم بللي العطللش خاصللة بعللد أن بللذل  هللذا أا فقللد للل  سللاةر  تجللاهي وأنللا مازافللي 

شاهدت روز تعترض طريقي  ،المجهود المضني وقد تصبب العرق مني غزيرا 

هلا علن فعلهلا هلذا مملا دفعهلا إللي الوقلوف عللي أقلدامها الخلفيلة ءوأنا أحلاول إثنا

وجهللي وأنللا أشللير إليهللا بللإنني   ووضللع  القللدمين األمللاميتين علللي كتفللي ولعقلل

ننلي أب  من الماء ولم يتب  علي الوصول إليه إال عشر دقاة  ولكن لدهشلتي قترا

كلان  ،ه طوال حياتي حتي فلي حديقلة الحيلوان مثل لم أشاهدضخما شاهدت ثعبانا 

صطياد فراةسه ملن الحيوانلات الصلأيرة ان قريبا من بركة الماء يعمل علي الثعبا

 .هامن قترابالوالطيور ولهذا ظل  النسور متخوفة من ا

األلوان الرمادية مشلابها لطبيعلة األرض مملا دفلع بلروز إللي  وكان الثعبان ذ     

مبتعدة وأنا بالتالي توقف  عن السير الهث األنفا  سواء من مجهود  يالسير خلف

كلان الثعبلان كبيلر الحجلم فقلد تعلدي طولله ثالثلة أمتلار أملا  ،و مما رأيتله أالسير 

أي مللا يقللرب مللن أكثللر مللن سللبعة  محلليط جسللمه فللال يقللل عللن ثللالث بوصللات

علي التصرف وقد ألهب  أشعة الشلمس  عدت للخلف وأنا غير قادر ُ ، اتسنتيمتر

ت بالمنطقة بعض بقايا حيوانات نافقة كذلك بعض بقايا شاهد،  جسدي وجروحي 
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وحدة عسكرية وأعتقد بمنها وحدة لقوات المظالت حيث شاهدت عربة جيلب وقلد 

شللاهدت بعللض العللدد  ،قللوات المظللالت المصللرية  غلفهللا الصللدأ وعليهللا شللعار

كملا شلاهدت بعلض أوعيلة الوقلود سلواء بنلزين أو سلوالر مخببلة أسلفل متناثرة ال

ختبللم اجلسلل  بعللض الوقلل  ألحصللل علللي أنفاسللي وقللد  ،الصللخور واألحجللار 

 .يضلل فراةسهحتي ليبتعد عن حرارة الشمس الثعبان أسفل صخرة مستأال ظلها 

 عدت إليها مقررا العودة إلي الكهف ولكنها  ُ، ونام  أرضا شاهدت روز تتملم    

  أن والحظلإللي بطنهلا بفمهلا  حاول  إقناعهلا ولكنهلا أشلارت ،لم تستطع السير 

وأصللدرت بعللض األصللوات حاوللل  حملهللا فتململل   ،زداد إنتفاخللا اقللد بطنهللا 

يلة للأا يئأصبح  في موقلف سل ، ىّ شعرت بمنها ثقيلة علّي يدوالمعبرة عن ذلك 

جلسل  أفكلر كيلف أملد  ، ابمفردهل ةالصلديق تللكفسوف أظل بجوارها ولن أترك 

كلاوتش  إطلارللي إطرأ علي فكري بمن أعملل لهلا نقاللة فاسلرع   ،لها يد العون 

قلررت أن أضلع  ،هلا يلإا حملتله عاةلد  فبجانلب السليارة الخلردة  يارة فارغ ملقليس

ا مللن حللواف جللزءَ  قطعلل  ،روز بللداخل هللذا التجويللف ثللم أحملهللا علللي ظهللري 

الكللاوتش فمصللبف متسللعا وحمللل  روز ووضللعتها بلله وهللي مازاللل  نللاظرة لللي 

 .تعاني آالم جروحهامازال   حيثبعيون شبه دامعة 

بقايا السليارة فعثلرت عللي بعلض سليور ملن المشلمع داخل أسرع  بالبحث ب     

ا أحضرته وربط  به كاوتش السيارة بحيث كان  روز ناةمة به وبطنه ،السميك 

تجهيزة المصنوعة الألعلي وظهرها علي باطن الكاوتش جلس  أرضا ووضع  

روز بلداخل وأصلبح  المشمع ملن أملام وجهلي بحيلث يقلع الثقلل عللي كتفلّي  من

لكاوتش وتماثل في وضعها خلف ظهري ما يحمله الطلالب الصلأار ملن اإلطار ا

ة تحركلل  سللاةرا تحلل  أشللع ،هللا نهضلل  بصللعوبة لثقللل وزن ،حقاةللب مدرسللية 
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 ىحتكلاك الكلاوتش ذانلاتج ملن اللهيلب الالشمس العموديلة ولهيبهلا باإلضلافة إللي 

كنلل  أشللعر بللمنني أسللير مثللل أي إنسللان سللكير ًُ  ،ظهللري علللي الحمللل الثقيللل 

ل  ـــــــلـخاصة حلين التسصبف ال يطاق وأهذا المجهود  زداداوحيثُ كن  أترنف 

 بعض 

المأيللب وقللد وصللل  بللاب قتربلل  الشللمس مللن اظلللل  سللاةرا حتللي  ،المرتفعللات 

ثللم أخرجلل  روز علللي جانبلله الكللاوتش  إطللارجلسلل  بهللدوء ووضللع   ،الكهللف 

 اب بالبرد نتيجة ـــــسفل جلبابي حتي ال تصاوضعتها  ،تفصد عرقا تالتي كان  

بعلد تسلل  بهلدوء للداخل الكهلف  ،الفف الذي بدأ يهاجم المنطقة لالعرق والهواء ا

 .زينة أدرك  منها أنها علي وشك الموتتصدر نأمات حهي أن جف جسدها و

ا ال منلاب أو فلرار ا واجب لشعرت بمن معركة الحياة أو الملوت أصلبح  أملر       

يجب علّي قتل هذا الثعبان الذي حرمني وحرم الطيور ملن الميلاه فقلد أفسلد  ،منه 

لللي عللين الميللاه إصللباه اليللوم التللالي توجهلل  بمفللردي  ،علللي الجميللع حيللاتهم 

 ءيللة فرصللة لملللأا جلسلل  منتظللر   ،عبللان مللازال حارسللا تلللك العللين وشللاهدت الث

مازالل  النسلور  ،الوعاء الذي كن  أحمله فقد أفقلدتنا قللة الملاء النشلاط والتفكيلر 

بعلد قليلل  ،نتهاز أية فرصة للحصول علي ما تحتاجه اتقف أمام المياه راغبة في 

 حلاولة البلرق وبسلرعجريحلا ن في عراك دامي حتي سلقط أحلدهما اتشابك نسر

كان واضحا بمن  ،لكنه أسرع بالهرب مختببا بين الصخور ط النسر والتقاالثعبان 

 ،هللذا الثعبللان فللي حاجللة شللديدة للطعللام ولهللذا فهللو يحللاول أن يتصلليد أي طللاةر 

دت العبلوة البالسلتيك مسلتخدما اللرمف إللي الملاء وبعلد أن كلادت تملأل دبسرعة م

أسرع منه وعدت للخللف علدة خطلوات بعلد ي كن  نحاول الثعبان مهاجمتي ولكن

جلس  قليال ثم الحظ  أن النسلر  ،أن نجح  في الحصول علي الكثير من المياه 
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ا مسلرع  بله ُبه ُوعدت  مسك أ ،الجريف سقط وتدحرج أمامي وعلي وشك الموت 

 .بعد أن عبب  بعض الماء" روز  " ليإ

قد تحسن  حالة الطقلس قبيل العصر وا حتي وصل  إلي الكهف ُمازل  ساةر       

 ناةمة وتحرك رأسها بصعوبة مازال  " روز " شاهدت  ،وتالش  شدة الحرارة 

تشللجع  ونهضلل  وهللي تلعلل  الميللاه ثللم  ،صللبب  لهللا المللاء وقربتلله مللن أنفهللا  ،

 ظل  علي هلذا الحلال حتلي ،وبعض قطرات تسقط من فمها بداخل اإلناء   قفوت

 .أصابها القرف وإبتعدت عنه ،ها أحضرت لها النسر ووضعته أمام ،رتوت ا

ستيقظ  علي صوت قرقشة أو ا عمي هاجم الظالم المنطقة ورح  في نوم       

تتنلاول طعامهلا حيلث أنهل  عللي النسلر " روز " لقد كانل  السليدة  ،كل ثشيء ي

 : ال  اةق؛ علق  بالكامل ولم تترك لي سوي الريش 

 ع حلو وأن  فاكره نفسك مين؟الحمد هلل إنها ج  علي نفسها حبتين والتواضـ 

بعلد أن "  روز" تركل   ،حتيلاج شلديد للملاء انا فلي صبحمض  عدة أيام وأ      

للّي كمنهلا تخبرنلي بمنهلا راغبلة فلي إالماء أمامهلا بالطاسلة ونظلرت بقايا وضع  

عقلدت العلزم عللي التوجله للبركلة وحملل  معلي العبلوة الزنلك التلي ! مياه مثلجلة

عللي قطعلة الجيلر الحلي كملا أخلذت معلي رمحلي وعبلوة لها بداخ" ـليمسَ "  حفظ 

 .المخلوق الخطير كصفي حسابي مع ذاأالماء وقررت عدم العودة إال بعد أن 

حاول سرقة تالنسور  ،وصل  إلي البركة ووجدت أنها مازال  علي وضعها      

حركة صأيرة من الثعبان تعود مسرعة أو  ةوحين تشاهد أيمن المياه بعض نقاط 

ً  سقط أحدهم قتيل ،قتتال النسور احدث اليوم من منذ عدة أيام ما حدث  ،طير ت  الـ 

المكلان حتلي هلذا بتعلدت علن ا ،فمسرع  بسحبه بالرمف مما أثلار ضلي  الثعبلان 

ه ونظفلل  مللا ةتحلل  بللاطن النسللر وأخرجلل  جميللع أحشللاأتجنللب غللدره وهنللاك ف
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البالسلتيك مملا بداخله بالرمال ثم وضلع  قطعلة الجيلر الحلي بلداخل غلالف ملن 

بداخلله الطعللام ولففل  الألالف حلول الحجلر الجيللري إللّي و" َسلـليم" كلان يحملله 

والذي كان باديا علي ملمسه الحرارة ثم قطعل  بعلض خيلوط ملن الحبلل المحليط 

 .كان  الخيوط البالستيك رفيعة جدا كمنها خيوط صنع  من الحرير ،بالسكين 

نتبله الثعبلان لملا بداخلله وتأطلي زفارتله أريد أن أخليط بطلن الطلاةر حتلي ال ي    

ة وأصللبح  كنزعلل  شللو ،نظللرت حللولي فشللاهدت شللجرة مللن الشللوك  ،المكللان 

كمنها إبرة فمقوم بعمل ثقب ببطن الطاةر ثم أدخل به الخيط الرفيع وملن أستخدمها 

فتحلة أخلري وهكلذا حتلي أنهيل  غلل  بطلن أعلد الجهة األخلري أقلوم بلالربط ثلم 

كانل  الصلخرة  ،من خلف الصخرة القابع بمسفلها الثعبان تحرك  بحذر  ،النسر 

 ،سللفله الثعبللان مممتللدة لألمللام مثللل طاقيللة الالعبللين أي للصللخرة رفللرف ويرقللد ب

قمله تلاصعدت ألعلي الصخرة وألقي  بالطاةر أمامه فقفز الثعبان عليله بسلرعة و

 .في الحال

ختفي نصف الطاةر اقد شاهده وأ ،إلي البركة مواجها الثعبان  ةدوعبالسرع  أ    

نتبله يكن  متخوفا بمن يحدث مفعول الحجر الجيري في بداية البلع و ،ه فم بداخل

بلتالع النسلر حتلي ال الثعبلان فلي ظل ،الثعبان ويلفظه من فمه لكن هلذا للم يحلدث 

ف الجسللم صلنبعلاج جسللم الثعبلان حتلي وصللل إللي منتاأشلاهد حيلث كنلل  ختفلي ا

  تفتليبالعصلر مسلتخدما عضلالته وبالتلالي حيث ستتم عمليلة الهضلم بالضلأط و

 .الحجر الجيري وتلتص  بمعدة الثعبان المبللة

أشلعة الشلمس وشلعرت بلمن خاللهلا ظلل  جالسا ألكثر من سلاعتين أحرقتنلي     

رأسي أصبح  ثقيلة وسوف يأالبني النلوم فنهضل  واقفلا حتلي ال يفلاجبني النلوم 

زدادت اليل الحظ  تحرك الثعبلان ثلم بعد ق ،أمام جحر هذا الكاةن السام الخطير 
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حركته حتي أصبح  عصبية ثم فجمة قفز بنصفه األعللي إللي بركلة الميلاه راغبلا 

علب الثعبلان ملن الملاء ثلم  ،ب  تمكد لي بمن الثعبان سلوف يلفلظ أنفاسله افي الشر

دخلان  جغادر البركة وأثناء توجهه إلي أسفل الصخرة قفز ألعلي وشاهدت خلرو

وسط جسم الثعبلان وأعقبله  ـ اقبه قفزات ألعلي ثم شاهدت أنتفاخأبيض من فمه أع

 .نفجار قصمه إلي عدة أجزاء وتناثر جسده أسفل وأمام الصخرةا

ي ُحرملل  مللن تلللك النعمللة نللالصللياه ولكنفللي غللب اقلتهللا وأنللا ر.. الحمللد هلل      

فمخذت أصف  وقد شلاركتني النسلور تللك الفرحلة بالشلرب ملن البركلة ثلم فلردت 

تمكلد للي بعلد قليلل أن ميلاه  ،تها بطريقة تدل عللي أنهلا تقلوم برقصلة سلعيدة أجنح

البركللة سللليمة وغيللر مسللممة حيللث تناوللل  النسللور مياههللا وظللل بعضللها جالسللا 

ألعلللي ، مللألت العبلوة بالميللاه وشللعرت بللمنني  تارطللبمحيطهلا بعللض الوقلل  ثلم 

ن اآلخلرين علدرة مازل  أجيد التفكير والتدبير بعد أن شعرت إنني إنسان أقلل مقل

 .لفقدي نعمة النط  والحديث

نتظرت كامنلا حتلي إذا أصلبف فلي مرملي اأثناء عودتي شاهدت أرنبلا جبليلا فل     

في الحلال ورغلم حزنلي عليله إال إننلي فرحل  لعلودتي  مصبته فته به فذقوالرمف 

 .بطعامها" روز " إلي 

ت مشجعة مثلل ربنلا بسعادة وكاد لسانها ينط  ببعض كلما" روز " ستقبلتني ا    

حلين شلاهدتني أدخلل عليهلا  ،ي ومهنينلي نبد يلا مسلتتـلـاع يخليك ليلا يلا حبيبلي يلا

بحبهلا وحنانهلا بحصلولي عللي  غلدق  علليّ أسلتقبالي والباألرنب والمياه نهض  

أمامهللا كمللا يقللول " الألللة"وضللع   ،حضللن نللاعم أعقبلله بعللض لعقللات مللن فمهللا 

ا بمنهللا كنلل  سللعيد   ،مللن المللاء الكثيللر تناوللل  األرنللب مباشللرة وعبلل   ،التجللار 

وبذل  من المجهلود الكثيلر ولكلن  ةثالث احرم  منه أيام  تتناول الطعام رغم إنني ُ 
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 !!هذا واجب الرجال

وهذا الحيوان هو نسخة مصأرة من " الورل " قبيل الأروب شاهدت حيوان      

سللها أوال ثللم يبللدأ ل الثعللابين فلليهجم عليهللا قاضللما رأمكلللقه هللا ليـد خللـقللوالتمسللاه 

ذيللله قللادر علللي جللره أي إنسللان نظللرا للزواةللد وحيللوان مللدرع  ،بتنللاول البللاقي 

قتربل  منله اتبعتله جريلا حتلي  ،العظمية الكثيرة به كملا أن أسلنانه رفيعلة وقاتللة 

أحضللرت السللكين وقملل   ،خمللدت روحلله فللي الحللال فوالقيلل  عليلله بحجللر ثقيللل 

ء بالرمال وتناول  لحمه بالظالم وأقبل  حشااأله وتنظيف بطنه من ةبتقطيع أجزا

 !!رجلاألفشه والل  ما تبقي منه من تناوف" روز " علّي 

***  

 بداخل اإلدارة

والأد هو اليوم الخامس ملن شلهر تعدت األيام المقررة لكي ينهي عابد مهمته      

بللل علللي العكللس فقللد لللم تصللل أي أنبللاء عللن عللودة عابللد  1666مللار  مللن عللام 

دليلل عابلد والمعلاون لله واللذي سلوف يرعلاه " َسلـليم" ن إصلابة عل نباءأوصل  

كل تلك المعلوملات وصلل  إللي العميلد  ،حتي إنتهاء مهمته ثم يعمل علي إعادته 

 :فمثارت ضيقه وتوتره وأصبف يردد... 

الواد أخر  والدليل بيموت بالمستشفي ومحدش من أتباع زلطه عارف مكانله "ـ 

مالهللا ملخبطللة ومللش ناويلله تعللدي علللي خيللر وأنللا  ةايللإيلله الحك ،بعللدين يللارب  ،

 . عونك يارب ،وأقدم تقرير لرةيس األركان عن الموضوع ده تالت تيام قدامي 

تصلال ملن ملدير مكتلب السلويس بمكتلب العميلد اللذي الم تمض ساعة إال وحدث 

سلتمع ا ،ا بمنه قلد وصللته معلوملات تفيلد العثلور عللي عابلد أسرع باإلجابة معتقد  

الحلديث فلى جل إلي حديث مدير مكتب السويس الذي أخبره بمن زلطة راغب الر
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تللوتر العميللد فهللو لللم يتحللدث مللع زلطللة مللن قبللل بللل زلطللة يتحللدث مللع  ،معلله 

خطيلر يلدفع بالمسلبول علن جميلع العملالء  ئالمعاونين لله والبلد أنله قلد حلدث شل

لب قللدم زلطلله نفسلله ثللم تطللرق إلللي صلل ،سللترها يللارب ا ،بسلليناء للتحللدث معللي 

فللي الرسللالة الموضللوع مباشللرة حيللث أخبللره بللمن لديلله رسللالة خطيللة مللن عابللد و

 ،ها إلللي مللدير مكتللب السللويس إليصللالها إلللي سلليادتكم تمنتهللي األهميللة وقللد سلللم

مع مندوب  مدير مكتب السويس بإرسال الرسالة.... أمر العميد ونته  المحادثة ا

 .ضابط علي عجل إلي اإلدارة

ه ةلقلدم فلوزي كلان ُمحقلا فلي مدحله وثنالعميلد وشلعر بلمن المعاد الهدوء إللي ا    

ا عابد األبكم يرسل برسالة خطية بعد أنُ حرم نعمة الحديث وبعد ذفه ،علي عابد 

كللان العميللد يرجللو هللا أن تكللون تلللك  ،ون للله فتصللرف الشللاب اأن أصلليب المعلل

 الرسالة ذات أهمية وتأطي الأرض من إرسال ضابط للعمل خلف خطلوط العلدو

 .وهذا يعتبر خطرا   علي الضابط

مض  ساعات ثالث كان العميد خاللها يعلد اللدقاة  والثلواني وهلا قلد وصلل      

حضلاره فلورا إللي مكتبله عللي غيلر علادة إمندوب مكتلب السلويس فلممر العميلد ب

بداخل المكتب أدي  ،ستقبالهم للضباط األصاغر والذين ال يهتمون بهم االقادة من 

ضلابط العسكرية الواجبة عليه وسلم العميلد الرسلالة واللذي أملر الالضابط التحية 

ة وأملر معاونيلله بتقلديم طعللام الألداء للله واللذي مضللي عليلله حسللتراالنتظلار باالبا

" َسلـليم" مظروف الرسالة اللذي أضلافه فض العميد  ،أكثر من ساعة لحين طلبه 

 ،ه بمقصلي سلرعة الورقلة الداخليلة مملا دعلاه للصلياه طالبلا معاونيلإلي ثم تطلع 

ن وأطلعهم العميد علي الرسالة وقلد أيقلن الرجلال بلمن عابلد ضلابط وأقبل المعاون

ستطالع ومخلابرات عللي أعللي مسلتوي ملن طريقلة رسلمه التوضليحي للقاعلدة ا
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رتفللاع التللي وضللعها علللي الرسللم ممللا دفعهللم الوالبيانللات المضللافة خاصللة نقللط ا

لللي الحللاةط وأشللاروا إلللي نقطللة ه لمشللاهدة الخريطللة المنصللوبة عجللجميعللا للتو

ملا رتفاع وأصبف الهدف محددا لهم ويعرفونه مثل مكتب القيلادة اللذي يعمللون الا

 .بداخله

طلللب لقللاء عاجللل مللع  الللذيرتفعلل  معنويللات رجللال اإلدارة خاصللة العميللد ا     

قترابه دون بيانات علن ايخشي وعد المحدد له والذي كان رةيس األركان قبيل الم

د الموعللد بللاليوم التللالي نظللرا لحساسللية اللقللاء وفيلله عللرض العميللد حللد ،الهللدف 

علن وعملل علدة نسلخ لممثللين  ـ ارسالة عابد بعد أن تم تكبيرها إلي عشرين ضعف

أصدر رةيس األركان تعليمات مباشلرة لقاةلد قلوات  ،جتماع الاألسلحة المختلفة با

كللفء إلللي الصللاعقة بإرسللال قللوة ال تقللل عللن عشللرة رجللال تحلل  قيللادة ضللابط 

نتهاء المهمة وإذا لم يلتم تلدمير الهلدف فلال اأال يعودا إال بعد  ه عليالموقع وتدمير

كملا أملر العميلد ين يوملا ملن اآلن يجب عليهم العودة علي أن يتم هذا خالل عشلر

رجاله اللذين للديهم خبلرة مساعدة بمعاونة رجال الصاعقة بتلك المعلومات وب.... 

 .عن طبيعة تلك المنطقة

ب علللي أرض مشللابهة وإعللداد يبللدأت تعللد العللدة لتنفيللذ تلللك المهمللة والتللدر     

صللارمة األدوات والمتفجللرات المسللتخدمة حيللث كانلل  تعليمللات رةلليس األركللان 

 .تدمير الكامل للقاعدة وقتل أكبر عدد من أفراد العدوبال

*** 

سي أشعر رطال خاللها  ةخمسحال لمدة تجاوزت األسابيع الالهذا  ل  عليظل    

لللون وأصللبح   اوللليس لهلل ةهالهيللل قللذر ي عبللارة عللنوأصللبف جلبللاببأللزارة 

راةحتي أشد سوءا من الحمير والبأال وأظافر يدي كان  تقصف من شلدة طولهلا 
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قتلرب اقلد " روز " شلعرت بلمن  ،وأحاديث بني اإلنسلان أصوات نسي  سماع  ،

اة األسللرة سللتعداد لهللذا اليللوم السللعيد فللي حيللالكنلل  راغبللا با ،موعللد وضللعها 

وتللذكرت لللو كانلل  الظللروف تسللمف ألحضللرت عللددا مللن األبللاري  والقلللل لللزوم 

تقبلل وأصلبح  " روز " قد جلار اللزمن عللي السبوع ولكن الظروف ال تسمف و

وعلادت لتعليش عيشلة أهلهلا فلي بلدء الخليقلة وتقصلف حتي القليل منه شيء  يبم

 !! كساب  عهدها بمناقتها  هتمشعرها الجميل ولم تعد ت

سلتطع  اهلا وللو ةأسرع  الخطي بعمل خزين للطعام من أجل تلك األم وأبنا     

إعداد حلبة وموغات لفعل  ولو كن  أعلم بمن القلدر سلوف يتركنلا بتللك المنطقلة 

ألكثر من خمسة وثالثين يوما بدال من خمسة أيام ألحضلرت كلل شليء لتللك األم 

 " روز"  أعليش ملع  وأطفالها لكن الظروف كانل  صلعبة عللي حالنلا وأصلبح 

إبه إبه " نظرت إليها متحدثا  ،الخدم والطهاه عون حياة بداةية بعيدة عن الترفيه و

حيث كنل  أقصلد دوام الحلال ملن المحلال سليدتي " أبا أباه..  أه .. أأأ .. آه .. أأ .. 

 .أعطتني مثخرتها كمن كالمي لم يمت علي هواها ،الرقيقة 

إللي داخلل لكهلف فتحركل  روز بلبطء وتكاسلل غشي الظلالم المنطقلة خلارج ا   

نامل  عللي أحلد أجنابهلا فلحقل  فوقد أثرت عليها ظروف الحملل تبعتها  ،الكهف 

ملن وبها ناةما قريبا منها كي ألبي لها ما تحتاجه فقد بدا عليهلا اإلرهلاق واإلعيلاء 

تنبهل  عللي نبلاه بطليء كسلير  ،رحل  فلي سلبات عميل  اإلرهاق والتعب ُتمثير 

نني لمس  أا ولكن الشيء الأريب ههدهدت علي ظهر ،إنسان يتملم باكيا  مثل أي

وترت وخشلي  أن يكلون قلد أتلي تل ،حلادة  ةال أعقبه سماع أصوات رفيعتشيبا مب

علن السلاب  أشد قلوة فسمع  نباحها  ً   بتعدت قليالا ،أو ثعبان وقد لمسته  حيوان

 .لنجدةل اعدت قريبا  منها فقد شعرت بمن هذا النباه هو طلب ُ،
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 ةتنبهلل  ألن تلللك األصللوات مشللابه ،بعللد قليللل إزدادت األصللوات الرفيعللة     

قتربلل  أكثللر ونملل  علللي ا ،ألصللوات الكللالب الصللأيرة التللي تسرسللع بصللوتها 

كلدت أصلرخ سلعادة  ،" روز " بطني ولمح  حركة من كاةنات صأيرة بجلوار 

هلو الصلاةب " مَسلـلي" وكلان ( الكلالب الصلأيرة)ها ءجرا" روز " فلقد وضع  

جلسلل   ، حبلللي ُ ال بللمن تلللك الكلبللةـ  حللين أخبرنللي قاةللالوحيللد فللي مالحظتلله تلللك 

علللي شللعرها فتقللوم  اهدهللدمبجللوار األم وصللأارها وكنلل  مللن حللين آلخللر أقبلهللا 

شلعرت  ،أو أشلكرك " مرسلي"َطيبلة كمنهلا تقلول للي  ابلع  يدي مصدرة أصلوات

وال أعللم علدد " روز "   السليدة بمنني أحمل حملال ثقليال   عللي كلاهلي فقلد أنجبل

مني أن أحضلر لهلا طبيبلا حتي اآلن ولم تشركني في والدتها ولم تطلب صأارها 

 .حيث كان هللا معهاأو داية 

 ، قدوم الصباه حتي أري وأتصرف إلطعام تللك األم المسلكينة عجلكن  أست     

 ،جديلدة مضي علّي الوق  وشاهدت ميالد يلوم جديلد كملا شلاهدت مليالد كاةنلات 

" لتصللاقهم بللبعض وببللاطن الركللزت نظللري فللي الصللأار فلللم أسللتطع حصللرهم 

 ،لملات األم سمع  صوت مصات صأيرة فقد كان الصأار ممسكين بح ،" روز 

حلدثتها  ،نحني  أقبلها فبادلتني القبالت ا ،قدرة الخال  خرج  الدموع من عيني ل

هلا وأخرجل  لسلانها فتحل  فم ،بإشارات بمنني سوف أحضر لهلا طعاملا وشلرابا 

  .يننوعكمنها تخبرني بمنها تحتاج لكال ال

وقبللل أن أغللادر للصلليد مثللل أبونللا آدم عليلله السللالم  اسللتعداداأمسللك  برمحللي     

عللدت ًُ  ،البشللر مللن أبنللاء بنللي ت وبعللض االكهللف سللمع  أصللواتا كمنهللا لحيوانلل

هلف وصأارها ولكلن لحكملة هللا فقلد أطلل عللّي ملن بلاب الك" روز " خوفا علي 

 :بتسم  لي قاةلةاهما ان غاية في الجمال ورقة وأحدافتات
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 ـ كيفك عابد؟

أقبلتا إلي داخل الكهف يطيبن ملن  ،ـ نظرت إليها وقد إندفع  الدموع من عيوني 

شللعرت بسللعادة غللامرة وأخللذت المللاء  ،خللاطري وهللن يحملللن الطعللام والمللاء 

 ،بصللوت مسللموع  وصللببته بالطاسللة أمللام السلليدة روز التللي كانلل  تلعلل  الميللاه

 :قاةلة  إحدي الفتيات تحدث

خبرنلا ملن يلومين بلمن وهللا سلـ ليم َ  ،كلبتك ولدت يا زلمله " اللهم صلي ع النبي"ـ 

نعلود منلا َ للي طللبال ههلو ،كلبة الزلملة حتجيلب صلأارها جبلل ملا تعلود لمصلر 

لـليم"علينا وال عللي تعتب مش  ،عليك ونشوف أغراضك وحاجتك  ألنله لسله " س 

 :هتف  األخري ،بالمستشفي محجوز 

 هادي الصأار أربعة وشكلهم حلو خال   ،ـ شوفي يا سلمي 

 :األخري معلقةالفتاة ـ نظرت إلّي 

فع  الفتيللات بالضللحك ثللم دنللا!! هللذا حجيجللي كيللف األم واألب حلللوين وزيللن ـلل

ويحتلوي  ةكثيلربكميلات كلان الطعلام  ،الطعلام  للي  فتح  إحداهن اللفافة وقلدم 

حتجلوا اوضع  الطعام أمام روز فنهض  تتناوله بينملا الصلأار  ، علي األسماك

علللي هللذا بإصللدار أصللوات رفيعللة مسرسللعة وأحللدهم تعللل  بحلمللة أملله ثللم سللقط 

تتناول طعامها وقد رغب  في تقديم الشكر للي " روز " مازال   ،أرضا صارخا 

بتعللدت اوكنلل  لحظتهلا أتنللاول بعلض الميللاه ف ىعلل  وجهللمحاوللة  ىنحللوفمقبلل  

مسلرع  ف ،م االطعلقلد تركل  للم وأبكلل ضلي  و ىشاهدتها وهي تنظلر إلل ،عنها 

مطعمللة بعللد أن قبلتهللا عللدة قللبالت ُإال  ىعنلل لللم تللرضعتللذار والإليهللا محللاوال ا

وأصبح  الزفارة والقذارة هي  ىعادت فلعق  وجه ،فمها  ىالالص  علبالسمك 

 .ىحال
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عدت أ      سم اأمسك  الورقة وكتب   ثم نالفتيات راغبا بمعرفة من ه ىنظر إلًُ

بالمستشلفي حينملا ملازال بما حدث لسليم وأنه  ىوأخبرتن نفقرأته إحداه" َسـليم" 

أخبرهلا وهلو اللذى أنها ابنة عمه وخطيبتله  امنهعلم  ، لزيارته " كاملة "ذهب  

بالملاء والطعلام  ىحتلراز وأن تلمتي إللالبصوت خفليض بمكلاني هلذا طالبلا منهلا ا

 ىمعللكاملللة تتحللدثان و ىظللل  سلللم ،" سلللمي"ا األصللأر أن تصللطحب شللقيقتهو

 تالخلراف وحينملا شلاهدو الملاعز ملن  اب الكهف بعلضب ىوأثناء ذلك ظهر عل

 ىأقللبلن بله للرعلل ىالفتيللات بلمن هلذا القطيللع اللذ ىنالدهشلله فطملمنت ىنذللك أصلابت

 بالطعلام والشلراب ىبمتابعلة إملدادكامللة  ىنتأطية الزيارة وقلد وعلدتيعمل على 

 .حين آلخرمن 

وشلاهدتها تحضلر  ىلبنا؟ أسرع  سللمتدر ماعز معهن هل : كتابة تساءل        

إناث الماعز ذات الضرع الكبير وجلس  بعد أن أحضرت الطاسة وقامل   ىإحد

بعد تللك  ،متألت الطاسة عن آخرها اأنه  مهمتها وقد  ىحت ىبحلب الماعز أمام

 ىنفسل ىقد أدخلتا السلعادة والبهجلة إللالفتيات و ىعة الخاطفة ودعتنيالزيارة السر

ها وأنلا فلي غايلة السلعادة صلأارو" روز " ظلل  أراقب الكهف وبعد أن غادرتا 

لتللف جسللدها علللي هيبللة اوقللد " روز " كنلل  أشللاهد  ،مللن عالقللة الصللأار بللممهم 

وهلم  ىهالل وقد نام الصأار بهذا التجويلف دون أن يتركلوا حلملات صلدرها حتل

مزيد ملن ال ىأنه يحصل عل ىومه أشاهد فمه يتحرك دليال علنيام ومن ينتبه من ن

 ، ىلطاسة وعبب  من لبن الماعز الجميل الممتلع الشلهمكان ا ىإل توجه  ، اللبن

 ىبللبعض منلله ولكنهللا عللادت وناملل  مسللتندة برأسللها عللل" روز "  ىأشللرت إللل

ون باألمللللان بللللداخل ذاك مللللاألرض تاركللللة صللللأارها يرضللللعون ويلهللللون وينع

صلللبح  تحللليط أقربللل  ملللا بلللين أرجلهلللا األماميلللة والخلفيلللة حتلللي  ثلللمالتجويلللف 
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  .خير ىتصبف عل ىكمنها تقول ل ىّ بصأارها ونظرت إل

 

 

 

 

 

 

 عـــودة الفـــرعون 

 

عقلده الفريل  عبلدالمنعم ريلاض ملع القلادة  ىاللذجتملاع اللهلذا ا ىاليوم التال       

ذا للم يلتم هلذا فلال يجلب وامر بتدمير قاعدة الصواريخ اإلسراةيلية وإاألوإصداره 

 ،نتحاريلة وال بلد ملن التنفيلذ اهلذا يعنلي أن المهملة ، أن تعود القوة المكلفلة بلذلك 

شلتباكات الداميلة بلالنيران خاصلة الباإشتعل  جبهلة القتلال بلين مصلر وإسلراةيل 

مللن لللواري العللدو ً   وخالللله دمللرت المدفعيللة المصللرية أرتللاالسللاله المدفعيللة 

 ،قنلاة السلويس  ىات هندسلية كانل ُ مرسللة لقلواتهم عللمحملة بمعلدات وتجهيلزال

كانلل  تلللك أول معركللة بهللذا العنللف وقللد ألجملل  المفاجللمة وقللوة النيللران ألسللنة 

ستشللهد رةلليس األركللان الفريلل  عبللد المللنعم ريللاض ا ىاليللوم التللال ،اإلسللراةيليين 

 .أمس األول بتدمير القاعدة اإلسراةيلية بجنوب سيناء هأصدر أوامر ىالذ

تدمير القاعلدة  ىعلوتصميمهم عزيمة الرجال  ألهبما حدث لرةيس األركان      

التلدريبات العمليلة باللذخيرة الحيلة  ىنلدفع الرجلال فلا ،ر رةليس األركلان مأخذا بث

أكبلللر نتيجلللة مرجلللوة ملللن تللللك  ىعلللل ستخدام كل ما هو حديث للحصلول اوب
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الشلهيد قاةلدهم  ىإل كان  هناك رسالة يرغب رجال تلك المهمة إيصالها ،العملية 

لقلد ، الشلهادة نال و الخطوط األمامية ىبقيادة قواته عل ةمثلضرب أروع األ ىالذ

 ىنهجله بلمن يكلون القاةلد فل ىكان تصرفه بح  نبراسا لمن لحقوا بله وسلاروا علل

كانل  رسلالة رجلال الصلاعقة أننلا  ،نفس الخندق مع جنوده إسوة برسولنا الكريم 

 ىالشهيد العظيم يا من أصدرت إلينا هذا األمر واللذخطاك أيها  ىسوف نسير عل

 .صدره عبدالمنعم رياضأكان آخر أمر عمليات 

*** 

 ،بخارج الكهلف  اـ  حيث كان الظالم حالك ىتحاول إيقاظ" روز"بمن شعرت       

متساةال    ىوالهواء غطاة ىأصبح  فراش ىالت ىنهض  من فوق الرمال والحص

دين؟ همهملل  قللليال بصللوت خفلليض وتحركلل  مللاذا تريلل ، ىبإشللارات مللن يللد

عتقلدت أن بعلض الضلباع او ىووقف  أمام باب الكهف فتوترت أعصلاب ىوسبقتن

وجلسل   ىحمل  رمحل ، ىرغب باألخذ بثمر من قتلناهم منذ أكثر من شهر مضت

نللاظرة جهللة  ىوقللد رفعلل  أذنيهللا ألعللل ةللل  واقفللاماز التللى" روز " ا مللن قريب لل

جلرف شلديد  بتللك الجهلة ألن؛  حيلوان معلادٍ  ىا أهن جهتم ىلن يمت ىالقاعدة والت

 .كاةن أن يتسلقه ىالوعورة مثل الحاةط وال يمكن أل

داخلللل الكهلللف فتبعتهلللا وشلللاهدتها تحتضلللن  ىبالعلللدو إلللل "روز " أسلللرع       

مبهللرة بخللارج الكهللف وشللاهدت أضللواء ُإال لحظللات لللم تمللض صللأارها بقللوة و

للسللقوط  داخلالللألحجللار الصللأيرة بنفجللارات مدويللة دفعلل  بللبعض ااوأصللوات 

 ىنفجلارات ومازالل  تلدواللم تنقطع ا ،رات الرمال من حولنا ذ ت بعضوتطاير

خللارج  ىإللل ىسللتعدت هللدوةاأسللرع  بعللد أن  ،تجللاه اكللل  ىوالضللوء يضللرب فلل

ضللوء  ىعلللونفجللارت تهللز المنطقللة بللل الالكهللف أتللابع مللا يحللدث حيللث كانلل  ا
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لقاعدة تتطاير وخالل هذا شاهدت وسلمع  نفجارات شاهدت الكتل الخرسانية لالا

يرة وبللدا أن قتللاال باألسلللحة صللأنفجللارات صللوت أسلللحة الصللوت اأحللين خفلل  

 .اآلنيرة داةرا  الصأ

قصللف ب قللامبالمشللاعل و ىوألقلل ىحضللر الملعللون األكبللر الطيللران اإلسللراةيل     

رشلاش سلتخدم اثلم  ىستخدم الصواريخ تارة والقنابل تلارة أخلرابعض األماكن و

سللماء  ىعللدة دقللاة  وشللاهدت العديللد مللن طللاةرات الهليكللوبتر تأطلل ،الطللاةرة 

نفجارات شاهدت العديد من الجنلود الأضواء الحراة  الناتجة من ا ىالمنطقة وعل

يأللادرون الطللاةرات العموديللة ومازاللل  معركللة الرشاشللات قاةمللة بللين القللوات 

حلد أن يقلدرها فلقلد ال يسلتطيع أ ىوفرحتل ىكان  سلعادت ،المصرية واإلسراةيلية 

و البيانات التي أضفتها للرسم مملا أدقة الرسومات بسواء  هبمفعولبه ما قم   ىأت

..  أه .. أأأ .. آه .. أأ .. إبله إبله  "دفعني للضلحك والتصلفي  متحلدثا بصلوت علال 

 ".أبا أباه

 ،شاهد فيلما سينماةيا عن الحلروب أ ىننكمو ىأمام ىذظلل  أتابع المشهد ال       

" روز"ختباء وسمع  نباه الل ىظهر الجبل مما دفع ب ىفجمة تناثرت القذاةف عل

فعلدت للظهلور توقف  القذاةف وإنبلج ضوء الصلباه ُ  ،وبعض أصوات صأارها 

لقد شاهدت القاعدة وقد ُدمرت تماما والصلبات  ،بهذا المنظر الجميل  ىّ ألمتع عين

لجللدران بللل شللاهدت الجنللود بقايللا ا ىثللار الللدخان مازللل  علللآالخرسللانية تفتلل  و

 ىالطلاةرات الهليكلوبتر التل ىاإلسراةيليين يحملون قتالهم وجرحاهم وينقللونهم إلل

األرض ومازاللل  الطللاةرات القاذفللة تشلل  عنللان السللماء باحثللة عللن  ى  علللهبطلل

 .بينما كن  أتجول قريبا من الكهف لمعاينة ما حدث المتسبب فيما حدث

سللمع   ،الصللخور مختببللا بللين فواصلللها بعللض الحمايللة مللن ألللتمس  كنلل      
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تلتمس " عنزة"فشاهدت  ىأرهف  السمع وأجل  ببصر ، ىمن اصوت ممممة قريب

 ،اإلصلابة  خشليةأسلرع  إليهلا متجنبلا الظهلور  ، ىالحماية بالصلخور مثلل حلال

صوت  ىنظرت إلّي ثم عادت تسمعن ،بهدوء  اجسده ىقترب  منها وهدهدت علا

كانل  النهلوض ولكنهلا للم تقلو حيلث  ىتها عللدلل  مسلاعحاو ،الممممة ملرة ثانيلة 

داخللللل  ىنحنيلللل  عليهللللا وحملتهللللا إلللللا ،تسللللقط أرضللللا كلمللللا رفعلللل  جسللللدها 

حتجللاج مطلقللة بعللض النبللاه فقللد شللعرت الل" روز"الكهللف ُمسللرعا  ممللا دفللع بللـ 

 ،ا منهلا الهلدوء روز طالب ل ىأسرع  إلل" ضرة أو غريمةًُ  "أحضرت لها  ىبمنن

حتيلاج ا ىنهلا فلأ ىوقرب  منها الملاء فلإرتوت وتبلين لل" نزةالع"جلس  قريبا من 

 .الماء ىإلشديد 

 ىهللا المرتعشللة والتللأرجل ىووقفلل  علللنهضلل   ،ها ءتطللل  نللداالعنللزة عللادت     

شلعرت بلمن  ،تهتز فشاهدت أن بطنها كبير ومتضخم وسوف يسلقط أرضلا  كان 

 ،" َسللـليم "دي  الصلل ينشللهرمكثر مللن قبللل هللذا بلل ىحبلللي كمللا أفللادن" العنللزة"

ا بلروز ذهل سقط من مثخرتها بعلض نقلاط ملن سلاةل ثلم تلالقليل وق   ىمضبعد ُ 

كنل  أشلاهد  ،صأيرين  ىقاني اللون وزاد ألمها فإرتفع صوتها وهبط بالتوال ئش

من جسده وفجمة يسلقط بسلرعة أرضلا الملع الجسلد  ابروز رأ  الصأير ثم جزء  

تلعل  صلأارها  عها وقامل ن وعلدل  العنلزة ملن وضليتكرر الحلدث ملرت ،مبتل 

 عليلهسليكون لللوالدة وملن  القد أصلبف الكهلف مستوصلف ،وروز تراقب الموقف 

 ،القلدير  ىا مملا اشلاهده وأراه ملن حكملة وقلدرة العللظللل  سلاهم   ،الدور القلادم 

أعلدت إحضلار الملاء لهلا ولكنهلا  ،شاهدت العنزة تجول ببصلرها بلداخل الكهلف 

والتلي احضلرتها  ىسلرع  للفلة األخلرفملطعلام حتيلاج لا ىيقنل  أنهلا فلآرفضلته 

الطعللام وقطللع عجللوة والعديللد مللن مللن  امس وفتحتهللا فشللاهدت بعضللبللاألن اتللتافال
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 ىقرب  قطعة منه إليها وبسرعة وجدته بين فكيها تقوم عل ، ىأرغفة الخبز الطر

 :تحدثني بطريقة الممممة ىّ مضأه ونظرت إل

 ،والللده ومحتاجلله طعللام  ىنللأأنلل  مللش بللتفهم وعللارف  ،ـلل أرجللوك بعللض الخبللز 

أأأ .. آه .. أأ .. إبله إبله  "الشلهيرة  ىلها بطريقة اإلشارة ثلم بجملتل ىعتذاراقدم  

نتهل  أعلدت ابعد أن  ،أسرع  فمحضرت بعضا من قطع الخبز " أبا أباه..  أه .. 

ذين كانللا يرغبللان لللصللأارها ال ىنللزوت تحمللاإحضللار طاسللة الميللاه فعبلل  منهللا و

اول أحللدهما الوقللوف كنلل  أشللاهد أرجللله يصلليبها الرعشللة ثللم بللالوقوف وكلمللا حلل

ونتهملا بلعل  أرجلهملا امع ىن مما دفع بممهما إلالم يستكن الصأير ،يسقط أرضا 

حلوالي  ىالحظ  أن رعشة األرجل قل  قليال وبعد ُمضل ،ولع  رأسيهما  ىألعل

 ىإلل نتوجهلاوفلي بعلض اللحظلات ين يجريلان حلول أمهملا االساعة كان الصأير

 ىإللن بلالخوف وأسلرعا اب الصلأيرين لمسها مما دفعها للنباه فمصليولاروز مح

 .نداءال احين سمعاألم 

 كهلللفال ىزداد عللدد الضللليوف علللافقللد ، جلسلل  أفكللر فلللي تلللك المعضللللة      

الطعلام ولليس ملن المعقلول  ىبصأيرين يرغبان بالرضاعة والرضاعة تحتلاج إلل

طعللام المللاعز مللن  أنللا  بنللة وأتنللاولأن أطعللم المللاعز طعللام اإلنسللان مللن خبللز وج

غلادرت  ،حشاةش قريبة منا ولهذا فيجب علّي الخروج إلحضار بعض الحشاةش 

التصلرف بالمخلاطر ملن هلذا  ىنتنبهن أل"  روز" الكهف بكل حذر وقد دفع هذا 

، قتربللل  ملللن بقعلللة الحشلللاةش الخضلللراء اتحلللرك بحلللذر وقلللد مازلللل  أ ىنلللولكن

 .األم الماعز ىمة كبيرة سوف أقدمها إلإستطع  جمع حزوالسكين ستخدم  ا

نفجلارات متتاليلة ال تبعلد او ىسمع  صفارات قلذاةف قريبلة منل ىأثناء عودت     

هللذا  ىولكللن زال عنلل ىمن اإلسللراةيليين شللاهدونبللقللدت تعا ،خمسللين متللرا  ىعنلل
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بللمنهم يفتشللون  ىفتمكللد للل ىقللذاةف بعيللدة عنلل اتنفجللاراالخللاطر بعللد أن سللمع  

 ىزحفلل  فللوق الصللخور المحدبللة ونللالن ،قصللفا   عشللواةيا   المنطقللة ويقصللفون 

تراقللب " روز"قتربلل  مللن الكهللف فشللاهدت ا ،الكثيللر مللن الجللروه والخللدوش 

أخيلرا أصلبح   ،بلعقات كثيلرة  ىتعطرن ىقترب  منها قفزت فوقا نحيو ىعودت

نهض  تعلن سعادتها بالممممة  ىمجرد أن شاهدت الحشاةش حتوأمام األم الماعز 

 .ندفع  تتناول طعامهااوتهز زيلها و ةالكثير

بعلد قليلل سلمع  أصلوات  ،ستطع  إحضار طعام لها ا ىجلس  سعيدا   بمنن      

بللمن  ىتمكللد للل ،طللاةرات هليكللوبتر كثيللرة فللوق منطقللة الكهللف واألمللاكن القريبللة 

األعللداء يبحثللون عللن مللن نفللذ تلللك العمليللة وهللم متمكللدون بللمنهم فللروا ولهللذا فهللم 

ختبم الجميع بلداخل الكهلف وفجلمة شلاهدت كلبلا ضلخما ا ،المطاردة يقومون بتلك 

 ىبعض النبلاه فمسلرع الكللب فل" روز"باب الكهف سرعان ما أطلق   ىيقف عل

اد الللرمف دبلمن معركللة سلوف تنشللب بينهملا لهللذا أسلرع  بإعلل تعتقللداوتجاههلا ا

 .امعـ  لتقيا لقاء ود وحب من العناق بينهما واللعب اولكن المفاجمة أنهما 

ثنان يتناجيان عن أخبار األهل بالقاهرة حيث تبين أن هذا الكللب هلو الجلس ا     

من نفس فصيلة السيدة روز وقد أقبل برفقة من نفذوا تلك العملية الشجاعة وتح  

مللن المحتمللل أن السلليدة روز ووصللل إلينللا  ىتجللاه حتللا ىأ ىالمطللاردة هللرب فلل

 .قبل ذلك تعود عليها ىأرسل  له ببعض إشارت الحب الذ

 ىدهشة ملن أملر ىتلك المجموعة من مخلوقات هللا وأنا ف ىكن  أجلس وحول    

عشرة أنفس وال يوجد بيننا مخلوق يستطيع الحلديث والكلالم  ىقد وصل عددنا إلف

مثلل لقلد أصلبحنا ، هللا  ىنبلوال يعرف كل واحد منا لأة اآلخر إال سليمان الحكليم 

وكلمن ، لطلة وتجمعنلا ظلروف وأحلداث واحلدة المختلفلة والمختقباةل الشعوب وال
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لنللا هللا زولهللذا فلللن يخقصللة أهللل الكهللف تعللاد مللن زاويللة لقللاء اإلنسللان بالكلللب 

 . ىسبحانه وتعال

حركلة لكلن مازالل   ةخال ملن أيل ىكل فترة أتوجه لمراقبة الموقع المدمر الذ     

بعلض  ىفلن وبعض الطاةرات الهليكوبتر تفتش المنطقة بل وبعض الجنود يتجولل

كنلل  أدعللو هللا بللمال يقبللل أحللدهم لهللذا المكللان  ،األمللاكن يطلقللون النللار عشللواةيا 

حل المسلاء فخرجل  أستوضلف المكلان وفجلمة  ،فسوف يفجرونه ويقتلون الجميع 

صلوب مدفعله  حيلثنبطلاه أرضلا الا ىيطللب منلإسراةيلى سمع  صوت جندي 

" روز"نبلاه وقفل  برهلة ولكلن بسلرعة الضلوء سلمع   ، ىصلدر ىالرشاش إل

بتعلد إللي اثم سلقط أرضلا و ىفمطل  سالحه بعيدا عن ىهذا الجند ىقفزت عل ىالت

روز  ىاآلخللر أطللل  النللار عللل ىولكللن الجنللد، أحللد األخاديللد الصللخرية العميقللة 

ى جم الجنللداهلليوبللنفس السللرعة شلاهدت صللديقها الضلليف  ىفسلقط  أرضللا تعللو

رتفلاع االظالم فسلقط ملن الهلرب بل ىإلل ىوأصابه بجروه مملا دفلع بالجنلداآلخر 

 .رتطامه باألرضاسمع  صرخته بعد أن سمع  صوت وكبير أرضا 

فلقللد ، تعللرض إصللابتها  ىّ شللعرت بالنصللر والفرحللة ولكللن روز أقبللل  عللل    

قطعل  قطعلة أخلري  ،أصابتها رصاصة غادرة بذيلها فقطلع الجلزء األخيلر منله 

ف جلبابلا بلل أصلبف لصلوللم يعلد يصلأير جلزء إال منله  ىتبقلي ى لمالذ ىمن جلباب

 ىا وههجرح ىكن  أداو ،الركبة  ىحت ىحيث تعرت ساق؛  ىفرنجكمنه قمي  إ

ثلم شلاهدته يسلرع  تهامس  مع صديقها الجديد ،األلم شدة حالها من  ىعلمازال  

خانله اعللي دمله ويلروه أجز ىيختشأن أنها طلب  منه  تعتقدابمأادرة الكهف و

 .عالجلها يجيب 

صلللطيادهما وقتلهملللا اسلللتطاع ان افمللله أرنبللل ىوفلللعلللد سلللاعة بعلللاد صلللديقها      
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 ىالحب بين تلك الفبة وملد ىشعرت بمد ، ةووضعهما أمامها فمقبل  عليهم شره

مازاللل  المللاعز تتنللاول طعامهللا ومللن حللين آلخللر أشللاهد  ،التعللاون فيمللا بيللنهم 

ضلرع األم ثلم ا فيلدفع كلل صلأير برأسله الصلأيرة ملهالصأيرين يقبالن أسفل أم

 ىوهبله هللا لله وبعلد أن يحصلال علل ىمله اللذافمه بالحلملة يسلحب منهلا طعيضع 

 .ويلهوان ىالجرعة المناسبة لهما يجريان قفزا ألعل

الر يللا أو  ىوهللم غيللر قللادرين عللل "روز"صللأار  سللمع أصللواتأ  مازاللل     

نهما بحثا عنها فقد وجهتهم منذ البدايلة ابل ال يتركان مك ،النشاط مثل أبناء العنزة 

مشلاغبا بلل أن أحلد الصلأار كلان ُ تلتطعمهم ىا بمكانهم لحلين عودتهلا كلومن يظلب

سرع  وأمسك  بله ملن عنقله بمسلنانها أ" روز"وتحرك متجها نحو العنزة ولكن 

ه وبمسللنانها عضللته يلللإووضللعته بجللوار إخوتلله فرغللب بالمأللادرة ثانيللة فعللادت 

 .هذا وما للتربية من أصول ىأسعدن ،سه فصرخ وظل ساكنا أبر

*** 

 نشــاط الكـــالب 

  كنل ،هلا عاةلتلوهلا بمأادرة المكان للبحث علن غلذاء لروز رغب   ىاليوم التال  

 ،بينهللا وبللين الكلللب الجديللد ربطلل   ىالتلللصللداقة الشللديدة لتلللك اغيللر مسللتريف 

 ،مكلروه ي أل هاخشلي تعرضلأكن  حيث ُ  هاطريق عترض او ىاجحتجاأظهرت 

 ىتجاهلنيكان  ىالصدي  الذهذا رك بصحبة تحرضخ  لرجاةها وتركتها ترا يأخ

أقنعل   ،لله  ةلىااألسلرة وعليله الخلروج واللدخول كملا يترلتلك  الس  رب ىوكمنن

جمع  بينهم قرابة أو ما شلابه تكون قد من المحتمل أن تركتهم فبتجاهلهم و ىنفس

 .ا عن هذا المتطفل عابدعيد  نفراد ببعضهما بالذلك ويرغبان با

منطقة  ىوصل  إل ىظلمة الليل حت ىفظلل  ساةرا الكهف و تحرك  مأادرا     
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أو عقلارب بلداخلها  ىأتجنب وجود أفاع ىبداخلها حت ىالحشاةش وضرب  برمح

وقلد بلنهم قبلل  تمكلل أ ،أسعدها ذلك  ىالعنزة الت ىثم قطع  الكثير منها وعدت إل

 ىبل  منلقترا ،أحد  ىتنال طعامها والكالب أيضا ولم يفكر ب ىالجوع فه ىأضنان

حلماتهلا وحصلل   ىإحلدبفمهلا وأمسلك  بطنهلا أسلفل  ىها حتفم وحرك العنزة 

معرفلة ملا  ً   نظلرت إليهلا محلاوال ، بعض اللبن ثم ممممت ونظرت إليّ  ىعلمنه 

 ،الحشللاةش تتنللاول وجبتهللا  ىتجهلل  إلللاأعللادت حركتهللا مللرة ثانيللة ثللم  ،ترغللب 

 .هذا الضرعب ىبمن طعامك عند ىتفهم  قصدها فقد رغب  بمن تخبرن

مللاء السللمك والكانلل  بهللا بقايللا لللبن وقبللله  ىأسللرع  وأحضللرت الطاسللة التلل    

مثللل مللا يفعللل ضللرعها  ىسللأونطحلل  برمنهللا  إقتربلل  ، اوأصللبف ال لللون لهلل

نطحللة مللن رأسللها  ىحتجلل  ونللاولتناكانلل  شللديدة ف ىنطحتللويبللدو أن صللأارها 

علض اللدماء وشلعرت بلمن ب ىسلأأمسلك  بر ، ةعاهل ىتحلدث بلأن ُكادت قرونها 

وبفمهلا العشلب ثلم أكملل  عمليلة  ىّ للإفنظلرت  ىأعلدت المحاوللة بيلد ،تسيل منه 

نزول اللبن من ضرعها علي هيبة  ىأسعدن ،الفتاة أول أمس   الحلب مثل ما فعل

 ىوممملمت بملا يعنل نظلرت إلليّ فهلذا  ىتماديل  فل ،نلدفاع الرخات رفيعة شلديدة ا

وشللكرتها بللبعض نفللذت رغبتهللا  ،للله  حتيللاجاوخليللك قللانع ألن أوالدي فللي كفايللة 

بهذا الطعام الراةلع حللو  ىنفسحد األجناب أمتع متواري  بظهرها ثم  ىلمسات عل

ته جانبللا وقملل  بتأطيللة اإلنللاء بكراسللة وضللعه فمنلل بعضاللل ىتبقلل ىالللذالمللذاق و

 .البلوك نوت

خشلي  أن تهلرب فوصلديقها " روز"أكثلر ملن نصلف الليلل وللم تعلد  ىمض      

سلمع   ،األطفال كما يحدث في بعض األحوال عند بعض النلا   ىلمعه وتترك 

طللريقهم  نالجللوع بللل تحللرك بعضللهم يتحسسللو أضللناهمصللراخ الصللأار فقللد 
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 ىبعضلهم دخلل أسلفل الجلبلاب يعبلث بملا أسلفله وخشلي  عللأن بل  ىقتربوا مناف

سكنوا للبعض الوقل   ، ىخرجتهم من هذا الجحر ووضعتهم بداخل حجرمف ىنفس

 ىشلديد عللكن  أشعر بلملم  ،صراخ خاف  الصوت  ضخر أسمع بعومن حين آل

لم أتنبه أو أتذكر بمن الكثير من  ىفي كيفية مساعدتهم إال إنن ىحالهم ورغم تفكير

 .اللبن موجود بالطاسة

ولم  ىترك  حجرالتي لم أجد الكالب الصأيرة فالفجر ل يقب ىتنبه  من نوم     

خرجلوا خلارج الكهلف وسلوف يضللون  قلدت بلمنهمتعاوصديقها و" روز"أشاهد 

ننلي شلاهدت الكلالب ألكن للدهشة  ،الخطيرة  ةالطري  أو تفترسهم النسور الجبلي

بينملا أبنلاء العنلزة يناملان منهلا اللبن  ونمتصي موه" العنزة"الصأيرة تنام بجوار 

 ىإلل تقترب  أكثر فشاهدت األفواه تتحرك بعمليلة المل  ونظلرا ،خلف ظهرها 

وخرجل   ىخلراألنظلرت للجهلة  ،وجههلا الطيلب  ىت الراحلة عللالعنزة وشاهد

للوال رحمتله  ىاللرحيم اللذ أزيلرة لقلدرة هللاوالحارقلة الاللدموع بعلض  ىمن عينل

بهلذا المنظلر  ىمتلع نظلرألعلدت ًُ  ،وجله األرض  ىلمات الكثير من األحياء عل

هللدأت الكللالب الصللأيرة فنهضلل   ،إنسللان عللن وصللفه  ىيعجللز أ ىالخللالب الللذ

ينلتج معملهلا المزيلد ملن  ىطعامهلا لكل ىالعشلب تحصلل علل ىتجه  إلاو الماعز

 .السواء ىالحيوان واإلنسان عل ىالطعام لبن

الرطللب  ىغللادرت الكهللف وجمعلل  الكثيللر مللن الحشللاةش وقللد غطاهللا النللد     

 ىماء مع طعامها كمن الطبيعة رغبل  فلال ىزة علنالع حصلأن ت ىا علذه فساعد

هلا ترضلعهم بعلد أن من وصلأارها أسلفل ىأملامووقف  عادت العنزة  ،مساعدتها 

بعد الظهر نامل  العنلزة وأسلرع  ،أيضا " روز"لصأار  هالطعام ثم وهبت ىوهبتن

فلي كانوا هم الجوع بعد لكنهم بصأار روز إليها طالبين الحماية واألمان فلم يضر
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شلم اج ألمهم وشعروا بمن هلذا الكلاةن أمهلم ألنهلم ال يبصلرون بعلد وحاسلة اليحتا

 .لديهم مازال  ضعيفة

كلان ، كثيلرة  اأنهما قابال صعاب   ىب أقبل  روز وصديقهما وتبين لوقبيل الأر    

كنل  أشلاهد  ،هذا باديا من أصلوات المحركلات خلارج الكهلف وأزيلز الطلاةرات 

توجه  ألطفالهلا بحضلن العنلزة وقامل  بلعل  كلل واحلد  ، اضرع روز متضخم

ت لتنام بعيدا بينما قام الكللب بلالوقوف أملام بلاب لعقات ثم تركتهم وعاد عدةمنهم 

بعللض  ىيهللز ذيللله فداعبتلله راغبللا بللمن يقللدم لللعلللّي قبللل مأشللرت إليلله ف ،الكهللف 

عملله كمراقلب للموقلف  ىحترام وقلد فعلهلا بلبعض لعقلات بسليطة ثلم توجله إللالا

 .بالخارج

أننللا  ىأ عتقللد أنهللا تعللدت الشللهور الثالثللةاحالنللا لفتللرة طويلللة وهللذا سللتمر ا      

وهللذا نللابع مللن مشللاهدة نمللو المللاعز ، أصللبحنا بشللهر يونيللو أو يوليللو بالتقريللب 

لقد أصلبح  ملثلهم وللم  ،يستفيد من لبن الماعز  ىأصبح  الوحيد الذ ،والكالب 

 .فالجميع أبكما أو عتاب  ا أسمع بداخل الكهف سباب  

بعلد ة واد العاةللكن  من حين آلخر أتوجه لبركة الماء أحمل الكثيلر منله ألفلر     

 ىالبركة للشرب وتناول الطعام الذ ىنني سيرا حتووا يرافقأصبحأن نم  العاةلة 

صلبف الجلو أمتألت البطون وشرب الجميلع وامنهم حيث كنا نعود وقد  يرغبه كل  

بكللل صللدر رحللب ونفللس  ىكانلل  تعطيلله لل ىخاليللا للتمتللع بلللبن العنلزة التلل ىأملام

 .هادةة

وصلل ثلم وبلين سلاقي  ىبطلإوأسلفل  ىكلة بصلدرشعرت ببعض الهرش والح    

بعنللف بجللدار  اكانلل  تحللك جسللده ىوكللان هللذا واضللحا بللالكالب التلل ىإلللي رأسلل

الصلحة والراحلة  ىنتشر بيننا وما له من عواقلب عللابمن القمل  ىتمكد ل ،الكهف 
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كللان هنللاك  ،ببللر تفحصلل  عبللوة الوقللود الموجللودة حللين توجهلل  إلللي ال ،البدنيللة 

أزلل   ، بلبعض الصلخور وبرميلل آخلر ملن البنلزين ىمأطل برميلل ملن السلوالر

الحجارة والطوب من أعلي برميل السوالر وبصلعوبة إسلتطع  فلتف الطبلة التلي 

توجهل   ،ستقبلتني راةحة السوالر المميزة ا ،من أثر الصدأ  فتحة البرميلتأطي 

اتهللا وأتيلل  بخرطللوم البنللزين الللذي كللان جافللا يللسلليارة الخللردة وعبثلل  بمحتو

محاوللللة إلصلللالحه وفلللرده  ةته ألن أيلللمسلللتخدا نلللةماسلللكا فمخذتللله وبلللنفس ليمت

 ىبخلوذة ملن المتواجلدة حلول ،وينقسم إلي أجزاء ووضعته بالبرميلل  عيقطسوف ُ 

ة حتللي ذسللحب  بعللض السللوالر مللن البرميللل مسللتخدما فمللي وأعللدت دفعلله بللالخو

يلدي   ضلعوأغلق  البرميل وجلس  قريبلا ملن السليارة الخلردة و ،متأل نصفها ا

ظللل   ، ىسلأأمشلط بمصلابع يلدي شلعر ركنل   ،بالسلوالر   بتلفاة ذالخوداخل ب

كن  أشلعر خلالل  ،كمنني قم  علي غسله  ىسأبتل شعر راعلي هذا الحال حتي 

ولكلن السلوالر  ىسلأمحاوللة الهلرب ملن را   تتحلرك سلريع لهذا بلمن حشلرة القمل

إبطلي وبلين سلاقي نفذت ما قمل  بله أسلفل  ،عليها وشعرت ببعض الراحة  ىقض

مللن حللين آلخللر تقبللل  " روز" كانلل   ،كنلل  مبللتال بالسللوالر  ، ىوبشللعر صللدر

نها وأطفالها وصديقها يتلملمون ملن حشلرة رغم أهذا تصرفي  ىمحتجة عل ىجهت

شلاهدت حجمهلا فوصلل إللي حجلم حشلرة البل  أي أضلعاف  ىالقمل الرهيبة والت

أملا العنلزة ها والصلأار روز وصديق ىعل ىبصعوبة نفذت خطت ،المعدل العادي 

سلتثناةها وصلأارها اب طوصأارها فلم يصبها ما أصلابنا وكلان هلذا باديلا علينلا فقل

 .تصبف عرضة أكثر لتلك الحشرةوتبين أن الكاةنات من أكلة اللحوم ُ

وأزللل  عنهللا األتربللة ونظللرت بهللا فشللاهدت القديمللة شللاهدت مللرآة السلليارة      

القلذرة  ىعر الطويلل األشلعث األغبلر ولحيتلحيلث الشل ىمثل اإلنسان البلداة ىنفس
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قضلي  يوملا ممتعلا ملع  ،كاةن من كان أن يتعرف عللّي  ىلن يستطيع أوالطويلة 

بالميلاه وصلبب  عدة مرات ة ذخوال ءقم  بملالمكان ُ غادر أأسرتي تلك وقبل أن 

بصلحبة علدت راةحة السوالر النفلاذة ثلم ُ من قلل أبدني حتي  ىعلالكالب ثم  ىعل

 .نتهاءالا ىا وقد قارب شهر أغسطس علنواصل حياتنالكهف ل ىلإ العاةلة

م للماذا أنا جالس القرفصاء مع تلك الحيوانات و ،فكر أكن  من حين آلخر ًُ      

تعليملات؟ هلل القتلال الر انتظلايجلب عللّي طنلي؟ هلل وو ىيفيد جيش ئش ىأفعل أ

أن أتحلرك  ملن التصلرف ويجلب علليّ  ىوالعمل يحتاج أواملر وتعليملات؟ البلد لل

 .تجاه آخر غير عين الماءا ىأهذا الكهف في  وأغادر

غنلام وظهلور البنتلين األملاعز والصباه اليوم التالي عاد إلي سلمعي أصلوات     

تواجللد  بعتللذار بسللبالالللي رحبلل  بهمللا وقللدمتا " َسللـليم"الجميلتللين أبنللاء عمومللة 

رية دمللرت قلللب المكللان بحثللا عللن قللوات كومانللدز مصلل ىالجلليش اإلسللراةيلي الللذ

ثنللين وعشللرين غيللر أربعللين جريحللا لقللد ظلللوا اال يقللل عللن اموقعللا لهللم وقتللل  ملل

لوا ال األربعة أشهر الماضية وللم يعثلروا عللي أحلد وملازوايحاصرون المكان ط

 .في حالة من الضي  والتوتر

الطعام وتسلاءل  علن تللك الراةحلة فكتبل  لهملا ملا أصلابنا لي قدم  الفتيات      

سلي أشلعر ر بهلابمنها سوف تحضر ماكينلة حالقلة الشلعر لتهلذب  فوعدتني كاملة

وكتبل  لهلا حالقلة أحلل  بهلا ذقنلي مملا أسلعدني كثيلرا  ىويمكن أن تمنحني موسل

بعللد أن تركتللا غادرتللا المكللان  ،هللزت رأسللها بالموافقللة فبللمنني راغللب بصللابونة 

وقاملل  كاملللة التللالي حسللب وعللدهما حضللرتا صللباه اليللوم  ،الطعللام والشللراب 

فشلعرت بلمنني أقلل وزنلا وأن الهلواء يملر ملن عللي " زيرو"سي أحالقة شعر رب

طولية وعميقلة كلمن  اسي حفرأبر  القمل تركحشرة سي بل أنها أخبرتني بمن أر
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آلة حادة وأصابني بها ولكنها أكدت لي أن القمل مات وهلي بها مستخدما أحدا قام 

قامل  بقل  شلعر لحيتلي  عالمة الشكر ثم ىسأبرأشرت لها  ،تشاهده بين الشعر 

 :معلقة نظرت إليّ ثم 

التلي أصلابها !! ي ـ زين وهللا ومليف يا عابد وهذا ما هلو جلولي ولكنله جلول سللم

ـليم" نأالفتاتان بعضا من المثن وقالتا ترك   ،الخجل والكسوف  مازال غير " س 

معتمدا   علي قدميه وانه في تحسن مسلتمر ويطللب منلك زيارتله قادر علي السير ُ 

بالحركلة واإلشلارة وغادرتلا  ىقلدم  شلكر ،نه غير قلادر عللي الحضلور إحيث 

 .المكان بعد أن ترك  الصابونة ولفافة غير لفافة الطعام

حمل  الصابونة ورغب  بالتوجه لعين المياه ألحصل علي حمام منلذ خمسلة       

أشهر وترددت ثم فتح  اللفافة األخلري وقلد أدهشلني ملا تحويله حيلث أحضلرت 

 ،بللس داخليللة وخارجيللة رجللالي وفوطللة وجلله باإلضللافة إلللي قطعللة الصللابون مال

أسللرع   ،رفعلل  رأ  ويللدي هلل أدعللو لهللا ولشللقيقتها مللا تقومللان بلله مللن أجلللي 

وهنلاك عببل  ملن فلحق  بي أفراد العاةلة من الكالب والماعز الخطي جهة الببر 

إبله " ً   ة وحصل  عللي حملامي وأنلا أصلرخ فرحلا ملردداذالماء مستخدما الخو

رتلللدي  اأنهيلل  حمللامي وجففللل  جسللدي و" أبللا أبلللاه..  أه .. أأأ .. آه .. أأ .. إبلله 

سللي وطللول لحيتللي وقبلهللا أالمالبللس النظيفللة الجديللدة وقللد تخلصلل  مللن شللعر ر

 .ن تخلص  من حشرة القمل الضارةيبيوم

سلتة ال وتعدي عمرهلاالصأيرة الكالب د نم  بالمنطقة وقتنشط بدأت الحركة     

 "قلدورة"المعللم  انلوهذا يعني أنهلا سلوف تصلبف معلدة لإلنجلاب ومعنلا ه، ر أشه

ولكنله للم يعللم لكي أطلقه علي الكلب الضيف الذكر سم الذي أعجبني الوهذا هو ا

ب وأمامه ااإلنجفي سوف يباشر نشاطه وأن قدورة به ألنني ال أستطيع النط  به 
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تجاهلات افلي  يت حركتلبلدأ ،أكثر من عرو  صأيرة وال يتقيد بقوانين اللزواج 

كتشللافهم لللي التقيلل  بللبعض البللدو وتبادلنللا السللالم مللن علللي ُبعللد خشللية امتعللددة و

فلي كلل  ييبحث عنوتلك الحقيقة عني حتمال أن يكون العدو يعلم ابمنني أخر  و

 .مكان

 

 

 

 أهـــل الكهـــــف  

 

منلي ثلم ي مأادرة الكهلف دون إذن مستمر ف" ةرقدو" منذ حوالي أسبوعين و     

بيلعلب بديلله خصوصلا إنلِك  ةأشرت إللي روز بلمن قلدور ،عد عدة ساعات بيعود 

حتلي الكلالب ! نلك يلا عابلد ملش بلتفهم حاجلهأأجلابتني بنبلاه يعنلي ! من غير ديل

ق بنلي ننلي أجلزم بلمن تللك الحيوانلات تتمتلع بلذكاء يفلوأتعتبرني أغبي منهم رغم 

 .ي أصبح  منهم وأبكم مثلهمننأنني غبي خاصة اإلنسان لكن هذا ال يعني بم

ن لنللا الطعللام والشللراب حمللالتن يوميللا تحضللرا "كاملللة وسلللمي"مازاللل        

ا كنل  أالحلظ ود   ،تجاوزت الستة أشهر  طويلةة فتركن  أفتقدها لوالمثانسة التي ُ 

سم وهي تنظلر إللّي بطلرف تألن تب" كاملة"مما دفع بشقيقتها " سلمي"كامنا بقلب 

ن  سعيدا   بتلك المشلاعر ولكلن حاللة ، ك لتجاوب مع شقيقتهالي ندفعينها كمنها تع

 ىّ سلم وأحلرك يلدتنلدماج حيلثُ كنل  أبالعللي التواصلل وابكم لم تجعلني قادرا   ـُ ال

حلدث أتكنل  الشلهيرة التلي  ةجمللالا ملع ذهل غيلرأدوات للتعبير ورأسي فليس لي 

 .أفهم معناها حتي اآلن لمالتي بها و



 

214 

لقلد ف تأيلر يُلذكرأي لم يحدث عليها وحياتي الرتيبة الهادةة في هذا يوم عادي      

علمل  ملن حلديث تحطم  آملال اإلسلراةيليين بعلد تلدمير قاعلدتهم الصلاروخية و

علي نبيهم نزل أمسترشدين بما القاعدة مرة أخري  رفضوا إعادة بناءكاملة بمنهم 

ذا غضلب تلك المنطقة عاش موسلي ملع أهلله ولهلفي  هبكتابهم المقد  بمنموسي 

ن أرسل بعض المصريين ودمروا تلك القاعدة مثلل ملا حلاولوا تلدمير مهللا عليهم ب

م الطلاةرات القلادرة عللي للديهموسي ولهذا فلن يقوملوا بإعلادة البنلاء ملرة ثانيلة و

 .الوصول لكل حي ومنزل وعشة بمصر

وجهي بحب زاةد علي غير العادة رغلم أنله  اعقال ليّ عوأقبل " قدورة"نهض      

قتربلل  منلله نابحللة االتللي " روز"األمس عللاد حزينللا مهمومللا  وبللث حزنلله إلللي بلل

وقللد " رةوقللد"علللي مالمللف  ينلقللد كللان الحللزن واأللللم واضللح ،بصللوت خفلليض 

بحجمها الطبيعلي فقلد أغلل   ةه والتي لم تكن مفتوحيعين حالةأدهشني هذا خاصة 

ية أسفل لخلفال رجإألا أرجله لألمام ودفاربوضع أبي الهول منتصفها ونام أرضا 

ولم أستطع أن أفهلم ألم به ووضع مقدمة فمه بالرمال وهذا دليل علي حزن  جسده

عتقلدت أنله سلطا عللي بعلض القلوم وأكلل اما يعانيه بل أنه رفض تناول الطعام و

دجاجة وعاد ثانية بهلذا المنظلر وملن المحتملل أنهلم شلاهدوه ولقنلوه درسلا شلديدا 

 .ةنضرب علقة محترماو

وقف أمام باب الكهلف ؛ يهمهم بعبارات وإشارات غير مفهومة  ةقدور مازال     

قتلراب منلي ونبحل  الل "روز"ـ مملا دفلع بلتجلاه وينظلر إللّي ايحرك ذيله في كل 

فلديله بعلض  "قلدورة"فهلم أيهلا الأبلي ورافل  اعدة نبحات تحذيرية أي بما يعنلي 

محركلا ذيلله  ةابتلكان يسير بخطي ث يالذ "ةقدور"تبع   ،المعلومات التي تفيدك 

مض  أكثلر  ،أتبعه مازل  نني أكد مكل فترة قصيرة ليت ليّ إمن حين آلخر ناظرا 
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حتللي كللاد اإلعيللاء  تونهللبط منخفضللا تمرتفعللاخاللهللا نتسللل  كنللا مللن سللاعة 

يتوقللف  ةشللاهدت قللدور ،ألهبلل  جسللدي الشللديدة  سللبتمبريصليبني وحللرارة شللهر 

نحلل العسلل الجبللي  خاليلا تشلاهدملن الخلارج ه أمام مدخل كهلف مظللم وبلمعال

 .بكميات كثيرة بل كن  أالحظ الخاليا الشمعية ذات الحجم الكبير

تبعنللي فتبعتله إلللي اللداخل وبعللد علدة خطللوات ابمللا يعنلي  "ةقلدور" نظلر إللليّ      

أنله وعلم  ها تلخارج وقد تبينإلي المح  طيورا صأيرة تطير قادمة من الداخل 

المكللان يعللم الظللالم كللان  ،األمللر   بللادرب  فللي طضللاوقللد " شفللاخر الاةطلل" 

حمل علبة كبري  وعلبلة سلجاةر اتنبه  إلي أنني  ، ةلقدور ـ احزين اوسمع  نباح  

أخرجل   ،بجيب الجلبلاب التلي أحضلرته الفتيلات وللم أدخلن رغلم حبلي للتلدخين 

أنظلر الثقاب ثم أشعل  السليجارة وأنلا  ا منعلبة الكبري  وسيجارة وأشعل  عود

للم  أشلاهده فلي حيلاتي للن وفوجبل  بمنظلر  ،تابع إشعال السيجارة أل هكذا لألمام

 هوي  علليمما دفعني للصراخ بصوت عال تردد صداه بداخل الكهف ومن قبل 

" قللدورة"أقبللل علللّي  ،سللي ُكسللرت مللن شللدة الصللدمة أوشللعرت بللمن راألرض 

وسللمع  صللوتا ال تنسللاه  ةشللمم  راةحلل بعللد قليلللن جللدوي وودمحللاوال إسللعافي 

جارة فوقله ملن سلقوط السلي شلتعالملتفجيلر ل أبصرت هكذا فشاهدت فتليال ، ياأذن

 ،خلارج الكهلف بمقصلي سلرعة حلامال إيلاه إللي جري وطه اتقلالمما دفع بقدورة 

لتلف حلول االتفجيلر حبلل  حيث باقيتنبه  لهذا محاوال الوقوف ولكني لم أستطع 

وزنهللا عللن خمسللة ال يقللل والتللي متفجللرة العبللوة الإحللدي سللاقي وكللان فللي نهايتلله 

أعللانني هللا بللمن  ،نفجللار الوهللي مللادة شللديدة ا TNT ""كيلوجرامللات مللن مللادة 

ة تللحتللراق نهاياصللوت بعللدها بثللوان جللذب  نهايللة الفتيللل مللن المفجللر وسللمع  

وج هلواء ملن رهذا الصوت الذي يشبه صوت خ ،شديدة ال تهبصوت ينفس حرار
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صرخ  ملن  ،اوتش السيارة بداخل ك هبدفع لمن يقوم العاخرطوم دفع الهواء حي

لملا ينتظرنلي وبكيل  كملا للم  ضلطرابالبتل جسدي ملن شلدة ااشدة الموقف وقد 

ض مسللتعينا بالحللاةط ولللم ونهللحاوللل  الفأبللك مللن قبللل ولللم أتحكللم فللي أعصللابي 

عز امثلل المليلدي وركبتلي إللي خلارج الكهلف مستعينا بتحرك  فأستطع الوقوف 

دون وضلوه حيلث كانل  دملوعي نهلار الأشاهد ضوء كن  خاللها ال ، والكالب 

مقبلل عللّي فأملام ملدخل الكهلف يقلف " ةرقدو"شديدة وأعصابي منهارة وشاهدت 

للم أسلتطع أن أطيلب  ،إنسلان يبكلي  هكمنلو" روز"يبثني ألمه مثل ما كانل  تفعلل 

جلس  أرضا ومسح  عيوني بطلرف  ،لما أيشكو هو اآلخر ن امن خاطره فقد ك

اهدت الكلللب يقتللرب منللي ويعللرض علللّي فملله الر يللا وشلللللي جلبللابي فوضللح  

 .نقاذي أو قل إنقاذ من بداخل الكهفإلالناجحه  تهالمحترق من محاول

الم التلي آللعل  وجهلي ملن ايسلتطع أن يوطيب  من خلاطره وللم  قدورة قبل      

ه ولكنلله رفللع قدميلله األمللاميتين ورتللب بللنهضلل  وسللرت بجان ،يعللاني منهللا كللان 

لمخالب علي وجهي مملا سلاعدني عللي الهلدوء وشلاهدته بطرف أقدامه التي بها ا

أسفل صخرة علي مسافة ماةة متلر تقريبلا أسلرع  خلفله وبعلد أن  ئيسرع ويختب

لللتقط أنفاسللي شللاهدت عللددا مللن الجنللود اإلسللراةيليين يللرافقهم أحللد البللدو اجلسلل  

  :معلقاتحدث ُوً   يعمل لديهم دليال الذيو

 .المنطجة يذاآخر كهف به اديه ـ

الجنللود يتوجهللون أشللاهد  ،بتعللاد ألنهللم سللوف يقتحمللون الكهللف الطلبللوا منلله ا    

نتشلار ا ةمتوقعلاللفتحة الكهف التي تسع دخول سيارة صأيرة ولكن المفاجمة غير 

 ،بللمنني لللم أعللد أشللاهد مللدخل الكهللف  للليّ إسللف ألسللراب النحللل حتللي ُخيللل اك

ي البدوبرفقتهم و تجاه المعاكساليهرولون في ا أسرعوان ووإضطرب اإلسراةيلي
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للي الخاليلا إعاد النحلل بعد قليل  ،بتعدوا عن الكهف وتجنبوا لسعات النحل احتي 

وقد أدهشني هذا فقد دخلل  هلذا الكهلف منلذ دقلاة  فلي وجلود النحلل ليكمل عمله 

  .النحل جاهما الذي أ ولم يحدث لي أي شيء إذا  

َحى َربَُّك إِلَى النَّْحِل أَْن اتَِّخِذي ِمْن َوأَوْ  "قال هللا تعالي .. تذكرت اآلية القرآنية     

ا يَْعِرُشوَن  َجِر َوِممَّ   صدق هللا العظيم ... (68)اْلِجبَاِل بُيُوتا  َوِمْن الشَّ

مجلرد أن أشلعل   ،حدث لي منلذ سلاعة بلداخل الكهلف  يأعود ألتذكر ما الذ     

لصلاعقة ينلامون ة من جنود اشرشاهدت هياكل عظمية بشرية لع هالسيجارة بداخل

العبلوة الناسلفة والتلي قلام  كانل كملا  ،ظملة تبجوار بعضهم البعض في صورة من

 هممعلدة للتفجيلر باإلشلعال إذا هلاجمقدورة ببطولة فاةقة بنزع فتيلل التفجيلر منهلا 

أن  ت تللك العبلوةكلاد ،األعداء لكن الموت كان أقرب إليهم ملن وصلول األعلداء 

وط السليجارة المشلتعلة التلي رغبل  بتلدخينها بسلبب سلقجميلع ال ثدي إلي هلالكت

 .  لطف بنا نحن البـُكمهللالكن و

اللذي نعليش الكهلف  صل إلليوقبل أن نإلي روز بان نعود  ةأشرت إلي قدور     

لقد تمكد للي أن  ،لي عين الماء ألقوم بنظافتي الشخصية بعد ما ألم بي إ  تجهابه 

 عللن مللن رافقهللم فللي عمليللة تللدميرهللذا الكلللب الللوفي كللان يقللوم كللل يللوم بالبحللث 

مازلل  أشلاهد تللك الحيوانلات وووفلاء حترمل  ذكلاء ا ،القاعدة حتي عثر علليهم 

الشلعيرات بعلض فمله وحلرق  أصلابه من حري  ب صم  الكلب متمثرا بما لح 

 .التي تحيط به

عللي قمل  وة ذالخلو  خدمسلتاوصل  إلي عين الماء وتحلل  من مالبسلي و     

التللي علقلل  بللي بعللد أتخللل  مللن األوسللاخ كللي ء علللي بللدني المللا ب ملبهللا وصللب

أسلعدني  ،سقوطي بداخل الكهف والعرق الأزير الذي نتج من خوفي لما شاهدته 
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يلا اتنلين سلوا يلا هنب احاب" ما أقوم به وطرأ علي بالي أغنية المطربة ليلي مراد 

 ذني ولكللنمكنلل  أسللمع األلحللان بلل" فللي حللبهم الميلله والهللوا طللول عمللري جنللبهم

منلي يأنلي  انني سمع  صوتي مما آثار فضولي معتقدا   بمن أحدا   قريبلأالمدهش 

فسلمع  ملرة ثانيلة بدأت الأنلاء  ، ـ امعي مما دفعني للصم  فلم أعد أسمع أصوات

تنبهل  إللي أن شخصلا قريبلا منلي محلاوال  ،صوتي صم  للم يعلد هنلاك صلوت 

فوه بشيء ال يعلمه أحلد أن أت يخاطربجاء  ،قراءة حركات فمي ويأني بدال مني 

   :ً   تحدث  قاةال ،غيري 

أعيدها ثانية فمسمع صلوتي  ،خ  فلقد سمع  صوتي رصبعدها  ،ـ حبيبتيُ رقية 

كلم ابل... هيله ... كلم ابلأنلا "  بمعلي صوت قاةال    صرخ ،روز علي أنادي وأنا 

ي ت علللي ركبتللوجثلل "هللا أكبللر ،نللتش أخللر  عهللا م ،أخللر   شنللتعكلم ماوهللا بلل

 أملام أن أقلف عللّي دون مالبلس وال يجلب علار راغبا بالصالة فتنبهل  إللي أننلي 

 .الخال  علي هذا الوضع

تجلاه ارتلديتها مبتللة ووقفل  فلي اأسرع  وأنهي  حمامي وغسلل  مالبسلي و    

تجاهها من أمام الكهف منذ وصولي إلي جنلوب االقبلة بالتقريب والذي كن  أعلم 

هللا األدعيللة وهللي صللالة جهللر خالل تخاشللعة كثللر بتمديللة صللالة  قملل ،سلليناء 

رغم أن التوقي  كان بعد الظهر بقليل ولكني رغب  بلمن يسلمعني  ةوليس  صامت

أنهيلل  الصللالة وهللي صللالة شللكر ثللم تبعتهللا بصللالة  ،ننللي أتكلللم أهللا وكللي أتمكللد 

عليله باديلا كلان بدهشلة وهلذا  لليّ إالظهر وأثناء ذلك كان الكلب يقف أمامي ينظر 

يحلرك رأسله بميلل ألحلد األجنلاب ثلم يحركله للجانلب كلان ُ ظراتله الحلاةرة ومن ن

 .ماذا تفعل يا بني اإلنسانلي اآلخر وكمنه يقول 

رفعل  صلوتي ألبشلر  هإليل عدت إلي الكهف أحسن حاال ومجرد أن دخلل ًُ      
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" هيلله .. تكلم يللاألرض بتللتكلم عربللي وعابللد ب.. هيلله " أسللرتي قللاةال عابللد بيللتكلم 

أطفالهلللا وأقبلللل  عللللّي وقفلللزت فلللوقي وهلللي تلعللل  وجهلللي وتبعهلللا  تركللل  روز

نهضلل  كمللا  يصللأارها والجميللع يقبلنللي فلقللد شللعروا بتأيللر حللدث علللي شخصلل

 ،انها تخبرني بمنها تتحلدث هلي األخلري :تسمعني صوت الممممة الجميل الماعز ُ 

ي أسللرتي أحللدثهم ألول مللرة بحللديث صللريف واضللف عمللا تحلليط بللجلسلل  أرضللا 

الذي كان يحتج في بعلض األحلوال خاصلة حينملا أشلرت " ةروقد"ة شاهدته برفق

 اويهلزو ايقفلزولمبناةها بلع  جسده مما دفع بوكافمته " روز"إلي إصابته فنهض  

 .يولهمذ

وللم " قلدورة"شاهدت ماةدة الطعام التي أحضلرتها الفتيلات أثنلاء رحلتلي ملع      

أخللذت أول قطعللة لحللم  ،حللولي مللن جتمعلل  األسللرة افتحتهللا وقللد  ،يقربهللا أحللد 

وشعرت بمنه غير قادر علي تناولها ولهذا ترك  بلاقي  "ةقدور"ووضعتها في فم 

كلل اإلجلراءات حتلي عملل األسرة تتنلاول طعامهلا وتوجهل  إللي المعلزة وقمل  ب

حصل  عليه بداخل الطاسة ووضعته  ،تسمف لي بالحصول علي حليبها الميمون 

قبل علّي سعيدا محاوال علل  وجهلي فمسعادة قترب منه ثم تناوله باف" قدورة"أمام 

ولكنلله تللذكر أنلله مصللاب فرفللع قدميلله األمللاميتين لألمللام وقربهمللا مللن بعضللهما 

 .البعض كمنه يقدم لي تحيته فمسرع  أهدهد عليه

نني منام  األسرة قريرة العين في تلك الليللة ولكننلي تنبهل  منتصلف الليلل بل     

ا لتللك البشلري محلدثا نفسلي قلاةال   لس  سعيد  ج ،نني أتكلم مت ر يا جميلة بشاهد

كللدت  ، يصللم  وسللك  فقللد سللمع  صللوت.... صللل  الحكايللة  ياعابللد لوحوهللا

 مهإلليوتي حينملا يصلل صلاألعلداء علّي أصرخ وتنبه  أنه من المحتمل أن يقبل 

الماضلية التلي  ةلم أستطع النلوم وأنلا أتلذكر الشلهور السلبع ،الفرحة مني وتضيع 
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بسبب تعدي بعض المجرمين علي شخصي رغم أنهلم حصللوا عللي  قضيتها أبكم

لقلد راودنلي شلعور بلمنني خرجل  ملن  ،عقوبات رادعة ولكن ملا ذنلب الضلحايا 

لقلد جربل  فن األخلر  واألبكلم إنسلان بلاةس إ ،قبري الذي ظلل  به تللك الفتلرة 

 .تلك الحالة

ود لزيلارة ملن ظلل  أستعيد ما شاهدته باألمس وقلررت أن أتماسلك وأن أعل      

ان هذا المك أنلقد شعرت " روز.. و .. قدورة "ن يرافقني كُل معلى أن تهم دشاه

أتسلاءل كيلف أشلاهد علددا  ،ملات اآية مثلما كنا نسمع عن بعض أصحاب الكربه 

مللا شللاهدت فهلو شلليء صللعب للأايللة  سللتيعاباملن الهياكللل العظميللة؟ ال أسلتطيع 

 .علي العقل البشري

 مللع أسللرتيحللدث تهضلل  مللن نللومي منشللره الصللدر وجلسلل  أاليللوم التللالي ن    

ننلي أصلبح  سلليما أمكد من سلماع صلوتي والتأرض ولكن لبحديث ال فاةدة منه 

لمكان الذي خبمت به جهاز اإلرسال بأرض إرسال رسالة إلي اأسرع   ، ىمعاف

كنل  راغبلا بمشلاهدة أي ًُ  ،نتهل  ابمنني بخير ولكن الطاقلة بالبطاريلة فرغل  و

ال  ،نني أتكلم فال يثكد هذا سواي وكيف هلذا أعني ومبمنه يسلي كد يثتي إنسان ح

تنللاول الطعللام وشللعرت بللمن أجلسلل  مللع أسللرتي  ،أجللد أحللدا يسللير بللالقرب منللي 

كلان  بينملا هتتحرك بدالل أمام" روز"أحسن حاال عن األمس ومازال  " قدورة"

أقبلل وفلد  ،قة حلدث لله ولزمالةله أبطلال الصلاعاللذي و همشأول البلال بملا شلاهد

ا ـ  إحللداهن صللرخ  فرحلل ،التحيللة تحيتللي فللرددت عللليهن  يعللل نالحسللان وقملل

لي تنبه  الفتاة وقدم   ، هوتشاهد همصدقة ما تسمعغير ُ  ةواألخري ظل  صامت

 تا للليكللدأن يتللأسللعدني أن إثن ،تحيتهللا بحللرارة شللديدة كللادت معهللا أن تحتضللنني 

 . ىبمنني أصبح  سليما معاف
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 مللاأخبرهن أن احاوللل  الفتاتلل ،فمصللبف هنللاك تجللاوب وحللوار  طللال الحللديث     

تمكلد للي  ،من عنلد هللا  ذاه بمن ماأخبرته ،الذي أدي ألن أعود للكالم ثانية سر الب

لقد كانل  الفتلاة تتمتلع بجملال طبيعلي  ،نظرات باسمة حالمة  بمن سلمي تنظر إليّ 

أكبللر منهللا عمللرا  ولكللن سلللمي كانلل " رقيللة أبللو السللعادات"مشللابه لمللا تتمتللع بلله 

كانلل   ،اآلن مسللاو لعمللر سلللمي " رقيللة"بحللوالي العللامين ثللم تنبهلل  بللمن عمللر 

تجلس وتستمع لحديثنا باسمة سعيدة فرحة بمن شقيقتها الصأري أصلابها " كاملة"

وأسلرتها بلمن " َسلـليم"رغبلة " كامللة"كررت  ،سهم الحب من فوق جبل كاترين 

أنهلا  تأكلدوعللي الفلور ها تالعنلزة تلذكر ت كاملةحين شاهد ؛قوم علي زيارتهم أ

بما قامل  خبرتها فترسها فما او ضبعأبمن ذةبا  تعتقداو امن القطيع وضاع  منه

 ماوعلدته ،المنعش لذيلذ الطعلم فايلدت كلل ملنهن ملا قلتله  به من تزويدي بالحليب

إلحضلار طعلام حيلث بمن أقوم علي زياة القبيلة بعد غد وال داعلي للحضلور غلدا  

أشللارت كاملللة بمنلله مللن الممكللن أن يقللوم أحللد الكللالب  ،لطعللام متللوفرا مللازال ا

كمللا نللي بعللد غللد وتمكللدت مللن ُحسللن الفكللرة رافقبمللرافقتهن إلللي القبيلللة ويعللود لي

 ،سلتعداد للحملل النبهتني كاملة بلمن أعلود بالملاعز اللثالث ألنهلن فلي حاللة ملن ا

" قلدورة"إللي أشلرت ي وبمنني سلوف أصلطحب الملاعز ملع الكللب وأالر اوافقته

القطيلع علللي أن يعلود بعللد أن تهن ولحلديثي وسللار بلرفق ىصللأابمرافقلة الفتيلات ف

يعلم طريل  الوصلول إللي القبيللة واللذي تبلين للي فيملا بعلد بمنله ال يبعلد علن هلذا 

 .قطعها في ساعة واحدةيتم المكان بمكثر من خمسة كيلومترات 

جاورا لي كمنه يخبرني بمننلا ظالمه وجلس مبالليل  هبطبعد أن " قدورة"عاد      

كن  سعيدا   بهلذا الكللب اللذي تمكلد ًُ  ،رجال ويجب أن نكون بجوار بعض داةما 

هم مع شلهداء الصلاعقة واللذي موأنه قد قام بعمل " روز"لي أنه ال يقل ذكاء  عن 
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أوينللا إلللي مضللاجعنا أرضللا فللوق الصللخور  ، شللاهدت بقايللا أجسللادهم الشللريفة

 حصلي ةعني خشونحجب ال تنوم أرضا دون غطاء وأصبح  مثل أسرتي من ال

 .الليل ةدوبرمن حميني تو أاألرض 

*** 

 كـــشف الحقيـــقة 

" قلدورة"بعلد أن تناولنلا طعلام اإلفطلار تحركل  بصلحبة صباه اليوم التالي و    

قتربنلا شلاهدت العديلد ملن سليارت الجليش اإلسلراةيلي تعلاين اإلي الكهلف وحلين 

ظلللل   ،وريللة دحللول أسللباب مهاجمللة أسللراب النحللل للان وتقللوم بللالتحقي  المكلل

أسللرع  السلليارات تأللادر المكللان وأعتقللد بللمنهم ثللم  طويلللةبالمختببلا لفتللرة ليسلل  

 .ا ألضرار النحلـ  وضعوا الفتة تمنع رجالها من التحرك بتلك المنطقة تجنب

عتراض من أسراب النحل وتمكد لي ادون لي داخل الكهف إأسرع  بالدخول     

ء الصلاعقة يمنلع أي كلاةن ا علي شهداذا من عند هللا فلقد أصبف النحل حارس  أن ه

عللود ثقللاب بيللد مرتجفللة وتقللدم  إلللي نهايللة الكهللف وظلللل  أشللعل   ،ضللار بهللم 

أطللراف أصللابعي فتنبهلل  مصللاب حتللرق فاا ولللم أشللعر بنهايللة العللود الللذي ـ  واقفلل

عللي شلمعة  ُوعدت بإشعال عود آخر وبحث  عن شيء أقوم بإشعاله حتي عثرت

للم تكلن إضلاءة شلمعة  ،قربل  منهلا علود الثقلاب فمضلمت الكهلف  ،كبيرة الحجلم 

هيللة حيللث كللان الضللوء يعللم المكللان سللواء قريبللا مللن لولكنهللا إضللاءة روحانيللة إ

لقلد كلان الضلوء مشلابها لضلوء الشلمس  ،الشمعة أو حتي نهاية الكهف والمدخل 

 .شاهدة مصدرهمدون ا  كر فتشاهد ضثافي الصباه الب

يجملع  اللذيا أشلاهد هلذا المنظلر المالةكلي الرهيلب جلس  علي ركبتي خاشلع      

قلرأت ملا  ،ن ااألملر إخلتلط علليّ  ،بين الخوف والرهبة وبين التقديس واإلحتلرام 
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 مازللل  وأنلا" مجلزء ّعل" يلات اللذكر الحكليم وبعلض ملن سلورآتيسلر ملن بعلض 

عملر صأيرة وال يزيد وأعتقد بمن أعمارهم نظري علي هثالء الشباب  ـ امسلطًُ 

أنهيلل  تالوتللي  ،اعن الثالثللين عامللا أكبللرهم عمللر   تعللدي فلللم يعمللر أحللدهم عللن

    ،قترب  أتفح  الهياكل ا ،الخاشعة المترددة 

كل فرد مجاور لآلخلر وال يفصلل و اا واحد  ـ  كان الرجال العشرة ينامون صف      

ي بلمنهم جميعلا وتبلين لل" سلم20"بين كلل واحلد والمجلاور لله سلوي شلبر مسلافة 

األجساد مواجهة للقبلة وهلم فلى وضلع النلوم عللي رتبوا هذا الوضع بحيث تكون 

ن يتلثنا تشلاهدي ذاللووقد وصلوا لتلك الحقيقة بإستخدام البوصللة الجانب األيمن 

ينلام عللى جانبله هياكل عظمية وكل واحلد  ،كان الرجال علي هيبة واحدة  ، اهمن

 . بكلتا يديه األيمن محتضنا سالحه وممسكا به

األفروالت المموهة والساله الشخصي مرتلب بحيلث كلل شلخ  أعلد العلدة      

حللين بللمن يسللتقبل شخصللية عظيمللة فقللد علمللوا النهايللة والتللي يتمناهللا كللل إنسللان 

: ظللل  أنظلر إللي تللك الهياكلل وأفكلر ،لحرب إسوة بالصحابة األجلالء ل توجههي

كم سوي تلك الذكري حتي إذا شاهدها هل أصبحتم اآلن في جنة الخلد ولم يتب  من

حيلث قلال هللا سلبحانه هللا قلال قلول الحل  فلي آياتله من ب لجميعل كدأنفر من النا  

 :وتعالي

ِ أَْمَواتلا  بَلْل أَْحيَلاء  ِعْنلَد َرب ِهلْم يُْرَزقُلوَن  ( 166)َوال تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسلبِيِل هللاَّ

ُ ِملْن فَْضللِِه َويَْستَْبِشلُروَن بِالَّلِذيَن لَلْم يَْلَحقُلوا بِِهلْم ِملْن َخْلفِِهلْم أاَلَّ  فَِرِحيَن بَِما آتَاهُمْ  هللاَّ

َ ال ( 110)َخْوف  َعلَْيِهْم َوال هُْم يَْحَزنُوَن  ِ َوفَْضلٍل َوأَنَّ هللاَّ يَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة ِملْن هللاَّ

 . سورة آل عمــران.. ق هللا العظيم صد..   (111)يُِضيُع أَْجَر اْلُمْثِمنِيَن 

توجهل  ومسلاو لعلددهم  أدي  صالة بعدد من الركعلات عللي أرواه الشلهداء     
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علدت أدقل  النظلر فلال  ُ،لهم وما دعلاةي يسلاوي شليبا بملا وعلدهم هللا بله  اءدعبال

يعهم شكل واحد وهيبة واحدة ورغم أنهم هياكلل عظميلة معلم من هذا أو ذاك فجأ

الخوف الذي داهمني باألمس وفك لساني وعقدتي وجعلنلي أنطل   يمنتالشي فقد 

بقدرة هللا وكما قال رةليس قسلم األملراض العصلبية إننلي أحتلاج لصلدمة عصلبية 

بتلللك الصللورة لللي لقللد حققهللا هللا  ،شللديدة تصللحف مللا نللتج مللن الصللدمة األولللي 

 .الجميلة التي أشاهدها

نيا واآلخرة لكن اآلخرة أبقي وأعظم وقلد لقد نلتم كل تقدير بالد: أتحدث إليهم      

كم من بالدنيا خاصة من المسبولين ولكن هللا ال ينسلي عبلاده وال ينسلي وعلده اسني

؟ هللل سللوف أصللل إلللي رتبللتكم اآلن حللالالمللا هللو عليلله و" فقللد صللدق وعللده "

باآلخرة؟ لن يحدث هذا وسوف أموت ويهال علّي التراب مثلل الماليلين السلابقين 

تأسللوا كلي تالقلوا هللا يلوم اللكنكم معشر األبطال تدفنون بمالبسلكم والحقين ولوا

    .هنيبا لكم ، القيامة بدماةكم وإصابتكم

 ،يأللب عليهلا الكفلر واإللحلاد كثيلرة مازل  أحاور الشهداء متساةال بمسلبلة        

األماميلة أرجلله حتج قلدوره عللي تصلرفي هلذا فحلاول منعلي بلمن وضلع إحلدي ا

 ةقلدور لتفل  أسلنانا اءالشلهدأحلد  أهتم به وحلين رغبل  برفلع رأ علي يدي لم 

تنبه  وتساءل  ما  ،علي معصمي وأصدر أصواتا تدل علي أنه سوف يفترسني 

الللذي أفعللله؟ منللذ دقللاة  كنلل  أسللبف بحمللد هللا ونعمتلله وقدرتلله واآلن أتصللرف 

 :باكيا متحدثا الشهداء ماقدأجلس  أسفل  ،بتصرفات تدل علي عكس ذلك 

حلد  ،جلنن أ ه ،نا لوحدي هنا ملن تملن تشلهر أ ،معايا  موخليك ممن نومك واقومـ 

 ،قوم معايا عشان نونس بعض ونحلاول نرجلع مصلر ونكملل شلألنا ملع الجليش ي

لكهلف جالسلا أمامله ات غادرندفع  بالبكاء واو.. ليه .. ؟ ليه عليا واليه مش بترد
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أسلتأفر .. أسلتأفر هللا .. حلدثتها  ،ا من أسراب النحل تحلوم حلولي فشاهدت بعض  

 .هللا

ب يلشاهدت قلدورة قادملا وفلي فمله كت ،ثانية إلي الخلية عادت أسراب النحل      

علي ركبتي ولع  وجهي وجللس بجلواري  كتيبتوقف أمامي وأسقط الثم صأير 

كان  عبارة عن نوته صأيرة فلي حجلم كلف اإلنسلان وكلان باديلا عليهلا تلونهلا  ،

 .لديدان التي قام  بتحليل جثث الشهداءبالدماء أو من آثار ا

كانلل  الصللفحة  ،سللم هللا وحاوللل  القللراءة اقللرأت  ، ةنوتللتللرددت فللي قللراءة ال    

حتلي عثلرت عللي الصلفحة األوللي الصفحات قلب  " 1"ة لي تحمل رقم هالمواج

 :أقرا ما كتبه الشهداء

وا لَهُْم َما اْسلتَطَعْ " رحمن الرحيم بسم هللا ال     ٍة َوِملْن ِربَلاِط اْلَخْيلِل َوأَِعدُّ تُْم ِملْن قُلوَّ

ُ يَْعلَُمهُْم َوَما تُنفِقُ  ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم ال تَْعلَُمونَهُْم هللاَّ ِ َوَعُدوَّ وا تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ هللاَّ

ِ يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَْنتُْم ال تُْظلَُمونَ   "  ِمْن َشْيٍء فِي َسبِيِل هللاَّ

 .هللا العظيمصدق 

صلدر إلينلا  1666اليوم الموافل  التاسلع عشلر ملن شلهر إبريلل ملن هلذا العلام    

رتفلاع رقلم المتلر شلرق نقطلة ا 500األمر بالتوجه إلي جبلل كلاترين وعللي بعلد 

والعملل عللي " موردخلاي جلور"سم اوالتي تحمل لتدمير قاعدة الصواريخ  132

نتهلي تلدريبنا العنيلف عللي القلد  ،بهلا رأ  متفجرة ألحد الصلواريخ أي إحضار 

 .هللا الموف للتنفيذ ومدي أسبوعين وها نحن ننطل  

نللة مللن تسللعة رجللال عظمللاء وأنللا ومسللاء نفللس اليللوم ركبلل  المجموعللة المك      

وصللنا قبلل الفجلر بمعاونلة لقلد  ،ا إللي سلاحل سليناء الشلرقي ا متجه  برفقتهم قارب  

ي جنلوه الظلالم وتحركل  القلوة وكلان ختبلاء حتلالساعدنا فلي االذي أحد األدالء 
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 ناسلرأن بعلد  ،نا أحلد كلالب الحلرب واللذي تلدرب معنلا لتنفيلذ تللك المهملة تبرفق

في ليلة شديدة الظالم وصلنا إللي الهلدف وقلد تركنلا المرافل  ولمدة ثالث ساعات 

كان يتمكد بعلدم وجلود  حيثالتفجير  ةمجموع تبعالكلب المراف  ي ،حسب الخطة 

 امسلليطربلث العبلوات الناسلفة والتلي كلان ُقمنلا بإللي القاعلدة وا نصللألألام حتلي و

ملن لم يتوفر للدي القلوات المصلرية  اتفجرمعليها عنُ بعد وهذا نوع جديد من ال

حليط يكنا مستعدين لنسف القاعدة والتي كانل ُ مكتظلة بلالجنود والمعلدات و ،قبل 

تمل  عمليلة بلث  شلاةك وكشلافات قويلة مضليبة ورغلم هلذاالسللك من البها سياج 

اآلن يسلتعد الملالزم أول  ،للتلدريب العنيلف واللدقي   ايسلر نظلر  األلأام بسهولة وُ 

بير المفرقعات بالتوجه لفلك رأ  التوجيله ألحلد الصلواريخ حتلي نعلود خمهند  

سللار  ، وهللو المطلللب الثللاني لكللن المطلللب األول كللان نسللف القاعللدة، بلله للقيللادة 

كلن يتحلرك حتلي يشلاهد الكللب قلد سلار مسلافة الضابط خلف الكلب بمسافة ولم ي

وال تعوقله  تمكد بمن المكلان أصلبف آمنلايآمنة أمامه فكان يتبع طري  سيره بعد أن 

 .األلأام

ا يحمل اللرأ  قبل مسرع  أومهند  ميشيل في مهمته النجف خبير المفرقعات      

اجمتله المتفجرة والتي زاد وزنهلا علن سلبعة كيلوجراملات وقبلل أن يصلل إلينلا ه

ميللزه العالمللة توالللذي  "سللحاب"بطلنللا هللذا دفللع وكللالب الحراسللة اإلسللراةيلية 

التلي نظرت جهة الكلب فشلاهدت العالملة ترك  القراءة و ،" البيضاء بين عينيه 

 : ً   بتسم  قاةالاها ووشاهدتللتمكيد تحدث عنها قاةد المجموعة 

اآلن  ،ور رادة والسندفع يلع  وجهي ونبف بنباه السعا ،يخرب عقلك يا سحاب ـ 

وقلد أسلعده  ةسلم قلدوراسم الكلب الأريب والذي كن  أطل  عليه بلداخلي اعلم  

قللراءة مللذكرات النقيللب  لأعللود ألكملل" شللهر مضلل أسللمه بعللد عللدة اأن يسللمع 
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 .مصطفي قاةد المجموعة

البطولة  هذهوستطاع تسهيل عودة الضابط االكالب اإلسراةيلية وم سحاب وقا     

نسللف القاعللدة بعللد أن ظهللر العديللد مللن  ةسللرعدفعتنللا لوالضللابط  لكللل مللن الكلللب

هيبلا رنفجلار الكلان ا ،الجنود المدججين بالساله يطلقون علينلا النلار دون تحديلد 

عل  تشارتج  الجبال وا ،نفجار بكميات مضاعفة الت شديدة ااعبوحيث وضعنا 

الصواريخ من  كبيرة اتكميتواجد  تهانفجارات ومما زاد من قوالالسماء بضياء ا

نسلحاب إللي ثنايلا الجبلل للحمايلة الأشرت للرجلال بسلرعة ا ،التي كان  بالقاعدة 

نسللحاب افللي وضللع الللدفاع لسللتر ختفللاء وطلبلل  مللن الرقيللب فتحللي أن يظللل الوا

ظلل فتحلي  ،أحلد أبطلال رجلال الصلاعقة فلي الرمايلة إنه الرجال ومن هو فتحي 

هم بألللزارة مملللا سلللهل علينلللا نيلللران رشاشللله عللللي ويطلللل جنلللود األعلللداء يقلللاوم 

بللدأنا فللي فللتف النيللران علللي عللدلنا مللن وضللعنا وحللين  بعللد أن ،نسلحاب اآلمللن الا

تخيللر مربضللا  ،قتللرب منللا امنسللحبا   حتللي الرقيللب فتحللي أسللرع جنللود األعللداء 

نسلحابنا وظلل يقلوم اسرعنا نكملل معلي األعداء فقام بفتف نيرانه لنيران رشاشه و

حتللي وصلللنا إلللي ثنايللا تلله المعهللودة ءالرشللاش وبكفا ايتنللا بنيللران مدفعللهعلللي حم

قتلرب منلا انسلحاب فتحلي حتلي انسلتر الجبل األمامية وفتحنا نيران أسلحتنا حتي 

ولكن اإلسراةيليين كثفوا من قواتهم بحضور قوات محموللة جلوا بلالهليكوبتر ملن 

ل فعها الرشاشلة عللي المنطقلة وظلاالقاعدة القريبة وقامل  الطلاةرات بلإطالق ملد

نفجلارات الكنل  اشلاهد اوشعرت بمنه أصيب حيلث ُ في موقعه األخير فتحي ثابتا 

 .من حوله ثم سقط أرضا وكان مازال يطل  نيرانه علي األعداء

فلي عمليلة اإلنقلاذ مجهلوده وركلز العلدو المنطقلة بعد عشر دقاة  عم الظلالم      

ام ظللالم وقللتحللرك فتحللي فللي ال ،مقاومللة  ال توجللدواإلسللعاف بعللد أن شللعر بمنلله 
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لنلا بتسلم اتجاه الكهلف اه قادما بل إلينا وحين شاهدتبمساعدته حتي وص" سحاب"

ه ذتله بلين ذراعلي وسلاعدته وأخةلأسلرع  إللي لقا ،سيادة النقيب يا مبروك قاةال   

خلارج بالن ملن رجلالي ملع سلحاب حتي دخلنا إلي داخل الكهلف بينملا ظلل رجلال

فجرة فمحضرها له أحلد الرجلال وعلل  أن يشاهد الرأ  المتمني طلب  ،لمراقبة ل

جية والمنوفيلللة رمعانلللا جلللدعان ملللن الشللل ،وهللا إحنلللا رجالللله بصلللحيف : قلللاةال  

اللواد العتلرة وعللي رأسلنا سليادة النقيلب جلرجس والمنصورة وكمان أخويا نخلة 

 .بوي يا ..اللي فك الجلجلة الرهيبة دي ميشيل والباش مهندز 

وم جهة القبللة ألنله شلاعر أن موعلده ملع هللا طلب منا أن نضعه في وضع الن     

فيملا بعلد لي بأزارة وتبين  ىكان  الدماء تنزف من صدره وكتفه اليمن ،قد أزف 

خترق  جسد هذا البطل ثلم سلمع  صلوته اأن خمس رصاصات من النوع الثقيل 

 : قاةال   ا فعل صأير اكشافالوجه حيث أضمت وهو باسم 

علل  البسلمة  ،ا إليه راجعلون والشلاطر فليكم يحصللني إنا هلل وإن.. إيه  مباجولكـ 

لم  ،سلم الروه بيننا أرتد نفسه مرة واحدة واالوجوه بما فيها فتحي وخمد صوته و

 ، بعمل  قلوات العلدوالتلي نبكه فنحن نعلم أننا مالقون هللا خاصلة فلي تللك المهلام 

 .تبادل الجميع القدوم إلي الجثمان وتقبيل جبينه والدعاء له

ختيللار الالماضللية يلوم أن وقللع علللي وحللدتي االقليلللة جلسل  أسللتعيد األسللابيع      

كلل لنلا القلادة اللذين وفلروا وجلود ورغلم التلدريب العنيلف و ،للقيلام بتللك المهملة 

شيء لضمان تحقي  المهملة ونجاحهلا إال إننلي كنل  أخشلي علدم دقلة المعلوملات 

قتربل  ملن احلين  ، التفلي بعلض الحلا هحدوثلمن الممكن عن تلك القاعدة وهذا 

القاعدة وجدت أن الصور والرسلومات التلي كنلا نشلاهدها وأعلدت لهلاُ مجسلمات 

علي ساحل خلليج ناشاهده منذ هبطأة طب  األصل لما هبموقع التدريب كان  مشاب
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حتلي الجهلات األصللية أيضلا متجهلين إللي القاعلدة تقلدم نحلن نالسويس الشرقي و

خريطة والتي تثكد لنلا أننلا قلد وصللنا إللي جبلل رتفاع بالالومسافة السير ونقطة ا

بعلد  ،خلفنا مباشرة بنصف كيلومتر  عتق 132رتفاع رقم الأن نقطة ابل  ،كاترين 

نتهلاء ملن تنفيللذ المهملة كنلل  تواقلا لهللذا الضلابط الهمللام اللذي يعمللل ملع قللوات الا

لقللاه أبحللث عنلله وأن أقللررت بعللد عللودتي وسللتطالع خلللف الخطللوط المعاديللة الا

التحية والتقدير مني ومن زمالةي ضباط الصف والجنود فقد كلان له قدم أبله وقأو

 . له النصيب األوفر لنجاه مهمتنا والحمد هلل

بالقنابلل قام  الطاةرات القاذفلة بلدك الجبلل  21/4/1666صباه اليوم التالي      

الجبلال الضلخمة ثلم قلذاةف صلاروخية بكلل  هلزنفجارات تالوكنا نسمع أصوات ا

تلللك ن مللأل سللفف الجبللل القللوات الخاصللة تبحللث عللن منفللذي ين وبعللدها بيللوممكللا

تلك راغبين بالعثور علي من نفذ حيث كانوا لقد جن جنون اإلسراةيليين  ،العملية 

سلوف نبقلي هنلا  :سلمل  الرجلال!!  "بيدي ال بيد دايلان"العملية وكما يقول المثل 

ها قذف قنابل يدوية وبالنهاية قوة حتي ننهي الذخيرة ثم يعقب ةونقاتل لوحضرت أي

طلبل  ملن خبيلر المتفجلرات أن لهلذا نسف أنفسنا بلالكهف ببلاقي العبلوات وقوم بن

يجهز جميع العبوات من حولنا وأفلادني بلمن المتفجلرات علن ُبعلد ليسل  موجلودة 

شلوقي بمنله تركهلا بلداخل العلبلة عنلد أول الجبلل بجلوار شلجرة  ي الجنديمخبرنف

طلبل  منله أن نسلتخدم  ،ال حملالتحلرك ومعله كلل تللك األ الشوك ألنه للم يسلتطع

عطلل المتفجلرات ًُ   سلتخدامه فلي حاللةالشلتعال واللذي أتينلا بله الالفتيل سلريع ا

 .كياألوتومات

كنلا فلي حيلث  ةسلابقاأليلام المثلل وهلو مضي علينا الذي  لثاهذا هو اليوم الث     

صلعب الحفلر ن الملن في دفن فتحي والصخور بلداخل الكهلف وحيرة فنحن راغب
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اللوادي إللي الكهلف ونهلبط بله داخلل نحتلاج إللي إخراجله ملن لذا فلنحن ها وداخلب

يام الخمسلة أن جثملان فتحلي مضي األكان المالحظ لنا بعد ُ  ،ة لينرمال الاللدفنه ب

  . جسده عليبدأت تظهر العفن لكن راةحة التحلل ومازال نديا طريا 

 ،سعيد فقد مضلي علينلا أربعلة أيلام دون ملاء الجندي مات  رابعالفي اليوم         

كهلف س شاهدت سحاب يحمل الزمزمية في فمه وأسرع بهلا خلارج الخاماليوم ال

ملاء قبلته قبلل أن أحصلل عللي جرعلة  ،بالمياه  ئوعاد بعد ساعتين ونصفها ممتل

كرر سحاب بطولتله وأصلبف هلذا هلو  ساد اليوم ال ،وشرب الرجال وحمدنا هللا 

الراةحلة فلي البدايلة  ؛راةحة التحلل عمل  الكهلف يومي كما أن تصرف سحاب ال

عللادي لكللن غيللر  ئال تطللاق ولكللن األنللوف أزكمتهللا الراةحللة وأصللبح  كمنهللا شلل

عادي هو منظر تحلل الجثث والذي كان يثيلر الخلوف بلداخل ملن بقلي عللي قيلد ال

ل وطلللاةرات اقلللوات الكومانلللدز اإلسلللراةيلية مازلللل  تحتلللل قملللم الجبللل ،الحيلللاة 

حتللوا احل  بالمنطقة فلقد تمكد لهم بمننا لم نأادر الجبلل ألنهلم تلهليكوبتر مازال  ا

 ،الخليج ولم يعثروا علينا وبالتالي نحن محاصرون وكان تقلديرهم صلاةبا  ئشاط

يعللاني سللكرات المللوت حاوللل  أن أروي ظمللمه بللبعض شللعيب  بعللد قليللل شللاهدت

عليله الفاتحلة وأغلقل  جفنيله  قطرات من الماء متبقيلة ولكنله أسللم اللروه فقلرأت

حالة الصحية للنظرا كن  أشاهد زمالةي وهم يسقطون يوميا  ،مثل باقي الزمالء 

تراب اقأشلعر بلخيلر اليوم األ ،رغم ما يفعله لنا سحاب  عليها ناأصبحالسيبة التي 

نهللايتي وأنظللر لمللن مللات سللواء سللعيد أو شللعيب وبللدأت تظهللر عللليهم عالمللات 

 .الكريهة المكان التحلل وعم  الراةحة

النقيلب مصلطفي  يستكمال ما كتبه قاةلداأنا ضياء ب  قم ،شر عـ اليوم الثاني     

الذي ميشيل عزيز الضابط المهند  صبحي ولم يتب  سواي و ،بعد أن القي ربه 
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ونخله اللذي أشلاهده متنع عن شرب الماء اأشاهده وهو يحتضر ولم يعد يسمع بل 

حضللرة  هاليللوم مللات صللبحي وفللي الصللباه لحقللنهايللة  ،يعللاني سللكرات المللوت 

للصللاروخ بجللواري بشللكلها  ةشللاهد الللرأ  الموجهللأ ،ميشلليل الضللابط الشللجاع 

المخروطي ولونها الفضي وال أعرف كيف نقوم بإيصالها لقيادتنلا حيلث أخبرونلا 

 .إلي القاهرة هانقل سوف يرسل هللا بمن يقوم علي ،غاية األهمية في بمنها 

وأشلاهد الديلدان المنبعثلة ملن أجسلادهم  ىعشر مات جميع رفقلاة ثلاليوم الثا     

 ،حل  بهلم عللي حلالي أللالطاهرة ورغم هذا لن أقوم بتسلليم نفسلي وسلوف أظلل 

وقلد قلليال ا وأنتبله ربل  حيلث أغفلو كثيلر  االيوم الخامس عشر أشعر بنهلايتي قلد ق

للم مصلر ضاع  مني كل فكرة وتاه  ذاكرتي ولكني أداوم علي الكتابة حتلي تع

سوف أتلو  ،بمرواحهم ورفضوا التسليم عليها يبخلوا  مها نفذوا مهمتهم ولءبناأأن 

 ..........والشهادة كما تعودت كل يوم 

*** 

بكي  هثالء الرجال الذين ضحوا بكل شليء حتلي يثمنلوا وطلنهم وشلعبهم         

ملي منلتفخ كنل  أتحلرك مثلل اللديك الرو ،ويالي  شعبنا العظيم يقدر ما قلاموا بله 

 : أ نب نفسي ،ا بمنني قم  بما لم يقم به أحد األوداج معتقد  

دوول نقلول علليهم  ةملال الرجاللأتهبلب عليلك وعللي الللي عملتله اشيخ روه  ياـ 

غير الرحمة والمأفرة وأن مثواهم جنة الخلد بجوار رب عليهم ال يجوز .. .. ؟إيه

 .العرش

متفجرة فمسرع  ودخل  باحثلا عنهلا لرأ  اللوجود اجلس  ساهما ثم تنبه       

وحملتها وكان  ثقيلة للأاية تحرك  بها وبجلواري البطلل سلحاب اللذي للو تمكلن 

ما كتب ولوال هذا ملا وقام به الشهداء من الكالم لقال كل شيء ولكن الحمد هلل لما 
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لقلد تركل  ملا كتلب بجلوارهم حتلي  ،علم  بقصتهم وموضوع اللرأ  المتفجلرة 

وصللل  إلللي بعللد مجهللود مللن عنللاء السللير  ،لللي يللوم القيامللة يظللل سللرهم معهللم إ

وقد أعيلاني المجهلود النفسلي والبلدني ودرجلة وأنا أحمل الرأ  المتفجرة الكهف 

وضع  الرأ  المتفجلرة جانبلا وشلاهدت طاسلة  ،الحرارة الشديدة لشهر سبتمبر 

منله  الماء فشرب  منها ووضع  رأسي علي الحاةط ورحل  فلي سلبات للم اصلفُ 

 .قبيل الأروب لهذا النهار الطويل إال

*** 

توجه  حسلب وعلدي ملع  ،هذا هو اليوم التالي لما حدث مع أبطال الصاعقة     

بصلللحبة سلللحاب البطلللل  اإللللي مكلللان إقاملللة قبيلتهمللل" سللللمي وكامللللة"ملللن  كلللل  

حترمتلله وكنلل  أنظللر إليلله كمنلله قاةللد عسللكري كبيللر ااألسللطوري والللذي قدرتلله و

وصلنا إلي مخيمات القبيلة وأقبل علّي بعلض  ،حمر األر ذات اإلطايرتدي القبعة 

  لهلم رغبتلي فمسلرعوا بلي حضلو ، سبب قلدومي للقبيللةاألطفال يتساءلون عن 

ـليم" تجاه عاةلة افي     سللمي هليكانل،  والسعادة تأمرهم بهذا الوافلد الجديلد" س 

 هاء  وسحرا الفتاة الرقيقة الحالمة والتي تشع نورا وب هذه، أول المستقبلين لي 

 ـ كيفك عابد؟

 أنِ  حلوه خال .. قربي مني شوية !! سلمي.. ـ الحمد هلل 

 كلم  خرم اأول ما .. ـ دا سكوتك عابد كان نعمه 

 ـ يعني كالمي وحش؟

 ـ زين وهللا لكني أمزه معاك وإال؟

 ؟"َسـليم"فين ..  إالـ ال والنبي بالش و

 تانيه؟ نك متشوج لحاجهأـ متشوج لسـليم كن  فكرانه 
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 للي جي  عشانهااالحاجه التانيه  ةـ هيا دي

غادرت المكان في لمف البصلر ... ه أعود ومعي َسـليم  ،ـ دا أن  حكايتك حكايه 

 .ختفياحتي وظلل  أتابع ظلها 

شاهدت سليمُ مقبال   نهض  فرحب  به وتبادلنلا القلبالت واألحضلان حيلث للم      

 ،داةملا  اومتنبه ل افتيلا سلريع الحركلة يقظلأشاهده سوي ثالثة أيلام فقلط حيلث كلان 

التللي رحبلل  بللي متسللاةلة بلهجللة " كاملللة"علللي ذراع بللا  الحظلل  أنلله يسللير متوك

  :باسمة

 بتسم  وظلل  صامتا مما دفع بَسـليم للحديثارحب  بيك؟ " سلمي"ـ يا تري 

هلذا الحلديث ملا كلان لله نهايلة وال  ،وشتني بحلديثها عنلك وهللا يلا أخلي ـ سـلمي د

لكن في الحجيجه هيا مبسوطة منك كتير وزي ما بتجولوا في َمصلـر  ةرة معرفج

حتج  كاملة علي التصريف الواضف مملا دفلع بَسلـليم إللي ا ،أنها رايداك وبتحبك 

التوضليف بللمن الزلملله مللا هللو خللابر حالهللا أصللبف كيللف وهيللا عامللله كيللف العنللزة 

 مات وبج  وحيدة" الذكر"للي تيسها االمترملة و

العملل عللي أحاديلث النلا  فلال طبيعلة والبيبلة بتسامة عللي تلمثير اطل  مني أ    

 صللبفيمكللن أن يقللول مثللل هللذا الحللديث الطيللب إال لمللن يحيللون بتلللك األمللاكن وت

تلمثرت المحسلنات البالغيلة  عسلتعارة فجميلالفلي التشلبيه وا    فلاعال االبيبة عنصر

 .بمن حولهم

قتلرب ا ،الطعلام والشلراب لكلينلا  وتوجهل  إلحضلارالمكلان غادرت كامللة       

 :مني سليم يخبرني

لللي سلويته ونفلذه اشوف الرسم  ،ـ وهللا أن  راجل زين وتسوي حمل بعير دهب 

تعلرف كنل  علايز أصلرخ  ،الدفعه وبهدل اليهلودا وخالهلم بيلفلوا حلولين نفسلهم 
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جفللل  علللي سللري لللد الللزين ده صللاحبي وأنللا كنلل  بمسللاعده لكللن َوأجللول إن الوَ 

ـعرف الدفعة موتوا كام من اليهلودا النجسلين؟ وهللا يلا ت ،وسر بلدنا مصر وسرك 

بلمجول ماةلة  ،موتوا خمسة وأربعين ومعلورين ماةلة  ،روايتي  جشيخ ما ه تصد

مللن عمليللة  ا جرحللي ومنصللابينيهللا كلهللفوكانلل  المستشللفي حللولي وأنللا محجللوز 

لي السرجوه وده  بيتكلموا أن فيه جهاز خطير المصريين اتعرف اليهود ،كاترين 

ناحيلةَ سلـليم وملش ال جينله وعمللوا روه بيجول للصلاروخ روه ناحيلة عابلد أو 

تصللور مليلون دوالر ووالد الحللرام المجللرمين وجطللاعين  ،مكافلمة مليللون دوالر 

 .الطرج والمهربين موزعين رجالتهم يدورا علي الجطعة المهمة

 ـ وتفتكر القوا الحتة دية يا سليم؟

 يها حد ـ ال ما عثر عل

 ـ يمكن الدفعه خدوها معاهم وهما راجعين؟

لكن اليهودا بيجولوا للمشايخ أن الدفعه المصريين لسه ما روحوا لللديار ، ـ يمكن 

حتمال كبير أنهم ماتوا من الحصار ألنهم بيمكدوا أنهلم للو اوهما موجودين بسينا و

تشللجع   !!خلليأربنللا يأللورهم يللا تللدمير وجتللل فلليهم لسلله عايشللين كللانوا عملللوا 

 ةال القيمعطلب رخي  الثمن لي بمنني ته وأخبر

 ـ وضف يا زلمه

بلدل ، أخبار نشرة ال او ةبطارية أشأل الراديو أسمع أغني" حجرين"ـ كن  عايز 

 اعد سهمان من يوم ما جي  معاك أول مرةقما أنا 

نهلض متحركلا  ، ـ أي وهللا يا زلمة أنل  محتلاج تلروه علن نفسلك اليلومين دوول

مللا دفللع كاملللة ألن تحضللر فطلللب منهللا مللا سللب  وطلبتلله منلله فمسللرع  بللبطء م

وعادت بعد قليل وأحضرت عددا من تلك البطاريات الجافة ليعمل الراديلو وكلان 
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 العدد مضاعفا لما طلب   

بمنني والحمد هلل كفي  علي الخبر ملاجور مثلل  كن  أفكرسـليم  َ أثناء حديث       

مكافللمة مأريللة ألي الفلقللد أصللبح   ئمللنهم بشلل امللا يقللول العامللة ولللن أخبللر أحللد

أملام الملال وملا قرأتله بملذكرات الشلهيد مصلطفي يحلدد  ئشأي أن يفعل  شخ 

مهمة الرجال وتلك المهمة الثانية فقد نفلذوا األوللي ومطللوب إنجلاز الثانيلة والبلد 

قللام بلله هللثالء  م مللامللاأ تيكنلل  أشللعر بضللآل ،هللا نصلليب فيلللي مللن أن يكللون لللي 

بنفسللي  ايللذكر يجعلنللي فخللور ب اارنللة بوضللعي السللاكن ولللم أفعللل شللياألبطللال مق

 .وعملي

رجال القبيلة اللذين  بعضأتي ا شهيا وتبعتها كاملة ثم امأقبل  سلمي تحمل طع    

هللذا هللو عمللي رمضللان ووالللد ألحللد الرجللال قللاةال  " َسللـليم"رحبللوا بللي ثللم أشللار 

ثللم  ،"  أربعلة أسلابيع  "ربلع جمللع أشلاء هللا ه نجللوز بعلد  خطيبتلي وإن" كامللة"

بتسامة ثلم شلاهدت إشلارة ملن كامللة أثنلاء قلدومها البتسم لي وعلم  معني تلك اا

تحملل بعضلا ملن الطعلام وهلي تأملز بعينهلا جهلة واللدها ثلم نظلرت إللي الجانلب 

 .اآلخر جهة سلمي التي كان  تشعر بحرج بالئ أثر علي تصرفاتها المعتادة

عي هلل أتقلدم لسللمي؟ أو أظلل عللي عهلدي ملع ولم أعد ألقد وصل  اإلشارة     

ضمن لي بمن رقية مازال  تحتفظ بعهدها معي لقد مضي ملا يقلارب يرقية؟ ومن 

دارهلم وال حلس وال خبلر سلوي بعلض الرسلاةل التلي  ةمنذ مأادر والنصف العام

شعرت بمن رأسي  ،حتمال أنها لم تسمعها اأرسل  بها من إذاعة صوت العرب و

سللحاب أصللبف أماملله أفكللر بللمن  ،سللتقرار الوأنللا راغللب با بهللا شللواكيش ودوشللة

حتلي تلتقلي " كامللة"خمس عراةس والعنزة أحضرتها معي بناء علي توصية من 

وحلداني ه أعليش كلده "وسلوف أظلل عللي هلذا الوضلع " اللذكر"وبناتها بلالتيس 
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تنبهل  عللي صلوت َسلـليم واللذي  ،المطلرب فريلد األطلرش  غنليكملا " وحداني

ممللا  ه للليسللتمر فللي تنللاول طعللامي وأال أشللرد منلله علللي حللد قولللطلللب منللي أن أ

 :أضحكني وقل  له ُمعلقا 

 المعيز والأنم يا سليمبب اخعبير ـ ده ت

نصلرف الرجلال وبقيل  أنلا انتهينا من تناول طعامنلا وأعقبله تنلاول الشلاي وا     

علللي وعللد والللد البنتللين الللذي تركنللا لفتللرة قصلليرة الشلليخ رمضللان وسللليم وعملله 

قترب مني سليم وأخبرني بمن كاملة أكدت لله بلمن عيلوني متجهلة ا ، لعودة ثانيةبا

تركهلا او إذا كنل  ال تفكلر بهلا فأتساءل هل ترغب بهلا فلتكلم واللدها سلمي و نحو

أجبتلله بللمنني  ،د وسللليم تلليس وغنملله وشللرماهللذا يللا َ ،آخللر " تلليس"تتعللرف علللي 

ضللحك مللن حللديثي فهللذا أعشلل  تلللك الأنمللة وأرغللب بللمن أفللاتف كبيللر الأللنم فللي 

 .مزاحي العبيط عليودفعني في ركبتي 

من صوته متساةال   وين عمي رمضان فمشارت لله كامللة والتلي " سـليم"رفع     

كان  تجلس مستندة بظهرها علي جذع شجرة نخيل بينما سللمي مختببلة بالجانلب 

علد أن بمنه قادم وبالفعلل شلاهدت الرجللُ مقلبال بوأخبرته اآلخر من جذع الشجرة 

بعد قليل قدم سليم مذكرة شلفهية لله علن  ،أشعل سيجارة وجلس بعد أن رحب بي 

اب وراجلل وطنللي ولله مسللتجبل كبيللر بحلالي وأخبللره بلمن الشللاب عابلد زيللن الشلل

 بنتك سلمي فما جولك يا شيخ؟ابمصر وأنه راغب في مصاهرتنا في 

بص  بصقة نشأل في تسليك أسنانه ثم اأمسك الشيخ رمضان بعصا صأيرة و    

ليم ـسلرد طللب فلاتحني فيله إبلن أخلي َأوهللا ملا أجلدر  ً   جافة بمحد األجناب قاةال

وبعد كام جمعة ه يجوز كاملة بنتي وأنا موافج ومش عايز منلك مهلر ألن الحاللة 

قلدم  لله  ،وربنا يبلارك للك فيهلا " بيننا"نا انتسايب ديارك وعايش بحرب وأن  
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بهلا وسلوف  هدا   علي إسعادها ولن أضرشكري وتقديري وبمنني سوف أعمل جا

يلا سلحاب سلوف أكلون أسلرة  اأنل: محدثا جلاري قلاةال  طار خيالي ثم نكون أسرة 

مثلللك ولنظللل أوفيللاء نتبللادل الزيللارات ونلتقللي أنللا وأنلل  وتجلللس روز مللع سلللمي 

 .امع  ن اوتتنزه العاةلت

رنلي خب"  رأيله عللي ّ صوت الشيخ رمضان يعرض علي أفق  من أحالمي       

نجمع الشمل فيُ عر  واحد معَ سـليم وكاملة وبكده تبجي الكلفله بمفكر "   برأيك

 ، ديأنل  ملا لكشلي معلارف باللديار هلانورني برأيلك اللزين خصوصلا  ،بسيطة 

سوف تحضر معي هذا الفره وسوف يشلهد سلحاب إذا  "روز " ةعاةلتنبه  بمن 

الشليخ رمضلان ملن ي  ضلاتبتسلام وقلد التواضع علي عقد القلران مملا دفلع بلي ل

  :ثلر للضلي  حيلث قلل أأزال  كلل قتراحه الجابتي ستتصرفي هذا ولكن سرعة إ

نعم الرأي والمشلورة عملي رمضلان اللذي نهلض طالبلا حضلور العلرو  والتلي 

 بحضرت وهي خجلي ُودهش  لهلذا وقلد تركنلا واللدها ليبشلر أسلرته بهلذا النسل

 :ً   قترب  منها متساةالاو

خلالب بقيتلي وش  ،أنل  كنتلي زي القلرد ملن نل  سلاعة ما  ؟يه ياب إـ جري 

 كسوف؟

 !!!!! طيب بعد ما نجوز ه خليك تنام فوج النخلة ،ـ كده يا عابد 

 رطلعلم يسعنا أنا وسليم سوي الضحك لتلك الفتاة الشلقية الجميللة التلي كانل  ت    

 ،ني شلادية ونجلاة اأغلبعض لل هاملع ترديلدل يلالجم هاوحلديث هاضلحكاتبأي مكان 

أسود وكان  سلرابا ملموسلا  وأمبيض بان  سلميُ حلما يتحرك وظال ملونا ليس ك

 ، وشرابا نقيا طاهرا وراةحة نديلة متجلددة وشلراعا هاديلا لسلفينة الهدايلة والنجلاة

ليهللا تشللبعك والبسللمة منهللا تفرحللك وصللوتها الشللجي يطربللك إلللي عللالم إالنظللرة 
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وهي آخلر عنقلود األسلرة  األحالم وفوق هذا فهي تحب اللهو والضحك والقفشات

بتسلام الودعل  األسلرة بلين السلعادة وا ، رجلال وثلالث فتيلات ةالمكون من خمس

  قترب  منها متساةال  اي بضعة أمتار ونصحبسلمي توتحرك  

 :أجابتني ؟مش ه اشوفك يا ب ـ 

 !!!العنزة في بطن أمهاـ لما تشوف 

العنلزة "م هلا ثالثلة عدت إلي بيتلي وجلسل  بلين أفلراد أسلرتي وقلد غلاب عنل     ُ 

فقد توجهن للسيد تيس لزوم اإلنجاب والخلفلة وبسلالمته قاعلد فلي مكانله " وبناتها

 .خر زمنآرجالة  ،واللي عايزه يروه له 

سرعان ما تبلدد وكن  عاةدا وبرفقتي سحاب والليل أرخي خيوطة فعم الظالم     

لم يكن هناك ما يثيلر قليال علي ظهور ضياء القمر لتلك الليلة السعيدة في حياتي و

تلك اإلنسانة الرقيقة الجميلة والخالة زهرة وما قام  " رقية"ُضيقي سوي ذكري 

أكثلر تعهدت به منذ المبرر لما السبب وكن  أحاول أن أجد  ،وبناتها هي به معي 

علي العودة إللي  ساعة مع الشيخ رمضان وهل من الحكمة أن أظل غير قادرمن 

 ، دون أسلللرة أعللليش بجوارهلللا وأحيلللا بينهلللارعايلللة ودون  االقلللاهرة وُمحاصلللر  

عيش مع حيوانات دون أسبعة أشهر ثم أظل  بكمأن أعيش أن اكتب علّي الزمهل َ 

 ةحاجلمنلا فلي أشلد الفللذا أصبح  أتكللم  نيخاصة أنإلي أن يشاء هللا بني اإلنسان 

 .س وحدتي وتقف بجانبينلمن تث

لسعادات ولن أكون خاةنا لميثاق الحلب ا ىسرة أبألجميل  ا  ناكر   صبفأولن لم      

وعلمل  أنهلا تزوجل ؟ للن  هاتعلدت إللي أسلروماذا أفعل لو ُ " رقية " ُبيني وبين 

يكون هناك حساب من دونه وهل تلك األسرة تعلم بمنه ميثاق غليظ؟ وكيف يكون 

 تخلذتاأعتقلد بلمنني  ، بيننلا مسلافاتوهم بعيلد علنأنا هكذا ونحن في حالة حرب و
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زويلد ولكلن القلدر ًُ  لشليخ منطقلة ا يإللبالتوجله  اغبلار  كنلًُ  ،مناسب القرار ال

  رأوضلعني هنلا وللم أنتله ملن مهمتلي بعللد فقلد تجلددت المهملة بلالعثور عللي اللل

 .لي القيادة بمصرإإلرسالها  يبذل قصاري جهدأالمتفجرة وسوف 

حتشلمي او ا السيدة روز بمن برفقتلي رجلالبهمن "سحاب"صوت نباه سمع       

سلللتقبلتني انهضللل  روز و ،اليللومين الللللي فللاتو بتلللوع وسللليبك مللن اللللدلع  شللوية

؛ بينملا للي بترحاب وبعض اللعقات وكمنها تعللم بملا نويل  فنهضل  تقلدم تهنبتهلا 

 . هاعليضي  هر الظأن يجه سحاب يأازل إحدي بناتها وتركته دون تو

 عابد المصــريمفاجأة 

 

وقد شلعرت بمتعلة األسلرة وصلحبة  جلس  هامدا   استعيد الساعات الماضية      

أي منللذ عللامين ونصللف قضلليتها فللي  1661النللا  التللي فقللدتها منللذ حللرب عللام 

حلب مالةكلي وعلالج بلداةي وُ التي ألمل  بلي عميقة الجروه النسحاب واإلمشاكل 

علودة لللوطن بطريقلة مألامرات ثلم وبطوالت قم  بها مع شباب مصري وطني 

تلوتر بالعملل وعلرض عللي لجنلة الضلباط ثلم " جليمس بونلد" اشبية بملا يقلوم بهل

سلللحب  منلللي جميلللع األوراق ناء علللن الخلللدمات وأصلللبح  علللاطال وُ أواإلسلللت

العسكرية ثم عملي كخفير مزلقان حيث ُكن  أطيلب ملن خلاطري بلمن خرتشلوف 

 ةفصل من عمله وعمل ناظر محطلة سلكاإلتحاد السوفيتي ُ برةيس الدولة الكبري 

ثللم مللا حللدث مللن قللرار الللرةيس  ،تشللوف حديللد يعنللي أصللبحنا زمايللل يللا عللم خر

 صللهلم بالمحاكملات وقلرارات الفبزج من الضباط الذين ُ ت بابعودتي وعودة الم

 .هم بدعوي أنهم أحباب المشيربعض من لجنة الضباط للتخل  منالتي صدرت 

زي حاالتي برتبة نقيلب ملن يلومين ه  ب وفيه ضلابط مفعل... اإليه يا والد  ـ
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 .و صاحب  راةد يبقي أنا من المحظوظينيكون مصاحب المشير دا ل

علدت ثانيلة للخدملة ومحاكملة وُ  االسجن الحربي وأصلبح  أبكملتلي هذا ثم        

زبانية السجن الحربي ثم إرسالي إلي تللك المهملة المقدسلة والتلي ظللل  بهلا وقلد 

 لقلد علاد إلليّ  ،المهملة  كقمل  بله لتنفيلذ تللًُ  قرأت ما كتبه الشهيد مصطفي عما 

ملا  ،  وإنتهك  مرارا تحل  زعلم أي شليء نهبآدميتي التي ُ دت إليّ اوعصوتي 

 حدث منذ ساعات أثلج صدري وطيلب ملن ضلي  قلبلي فمصلبف للي وليلف سلوف

 . يثنس وحدتي

كملن علاش وللم يشلعر بحنلانهن حلب النسلاء ولقد أيقن  بمن من لم يذق طعم       

تهللا أن ذاق حالوفللرط فللي تلللك الحيللاة بعللد و لأهمللحيللاة جافللة دون معنللي ومللن 

ها وبهجتهللا كمللن حكلم علللي نفسلله بلالموت البطلليء إنهللن متعلة الحيللاة الللدنيا أنُسلو

المحلن وقلد شلعرت بهلذا ملع رقيلة وشلعرت بله ملع  جميلعوهن السند للرجل فلي 

سلمي وهذا ليس تناقضا بين اإلثنتين ولكنه تمكيد   لما حباهن هللا  فقد منحنهن تللك 

 . النعمة

 ،رج الكهلف أتلملس المكلان اللذي دفنل  بله جهلاز اإلتصلال هرول  إلي خلا      

قلوم عللي نظافتله أ  للجهد عثرت عليه ُوعدت بله وجلسل  أملام الكهلف وظلبعد ُ 

ة يلأحضرت بطار ،بقدر اإلمكان مسترشدا بضوء القمر الساقط من أعلي السماء 

يلد ت لمبة التشأيل الحملراء بملا يفءالتشأيل الجافة ووضعتها بداخل الجهاز فمضا

حركلل  المحطلات وسللمع  بعللض الخرفشللة ثللم بعللض  ،بلمن الجهللاز ُمعللد للعمللل 

جلسل  قلليال أسلتعيد حيلاة بنلي البشلر  ،إذاعات أجنبية ولم أسلتمع إلذاعلة عربيلة 

فتمكد لي بمن الراديو كان مضبوطا علي الموجة القصليرة وموجلة إذاعلة الراديلو 

وجلة إللي الطويللة وكانل  بسرعة حولل  الم ،الموجة الطويلة  تعمل عليالعادية 
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موسليقار األجيلال محملد عبلدالوهاب وأنلا بلمعلي لمع تأسلبمن المفاجمة السعيدة لي 

 ادبللجبلل كللاترين وقريبلا مللن السللحاب والنجلوم ألسللمع قصلليدته الراةعلة جبللل التو

ن أو الكلملات والأنلاء كملا أننلي ألول ملرة احللسلواء ملن األ يالتي هزت مشاعر

نلاجي اللنفس والمشلاعر اللذي كلان يموسليقي والأنلاء ومنذ شهور طويلة أسلتمع لل

للم بلي ملن مشلاعر إنسلانية متناقضلة متضلاربة بلين الحلزن لملا أاإلنسانية بعد ما 

 رجال الصاعقة والفره والسرور الذي تمتع  به منذ ساعات قالةل عليشاهدته 

التي انفعلاعلواطفي وني من حلين آلخلر وتلدفع بتنتاب سيس والمشاعران  األحكا ،

قليس بلن المللوه ينلاجي ليللي العامريلة وبعلض  ،لهذا الحبيب الذي يناجي حبيبته 

الحلب العفيلف لهلذا ته الراةعلة والتلي أصلبح  مضلرب األمثلال دمقاطع من قصي

ا لتعن  األسرة حيلث مذهاب عقله ولم يجتمع شملهلالنهاية في أدي الذي والعش  

 .الممتعي بعرمن الشعر البيات ألمع تكن  أس

 ىـورع قى هللاُ صباناــوس .....ا ـــــــتوباد حّياك الحيجبل ال

 عاـالُمرضِ  ورضعناه فكنت..... هدِه ـفيَك ناغينا الهوى في م

 طلعاـبقنا المــــــوبكرنا فس..... وحدونا الشمس في مغربها 

 عاـل مــنا غنم األهـــورعي .....نا زمنا ــــعش وعلى سفحك

 عاـــــانت مرتـنا وكـبابيــلش .... اعبــــــذه الربوة كانت ملـه

 عاـــاألربُ  حوناــنا فمـنيـوانث.... م بنينا من حصاها أرُبعا ــك

 تحفظ الريُح وال الرمُل وعى....م ـوخططنا في نقا الرمل فل

 بعاـِس إال إصـلم تزد عن أم..... ة ـ  فلـليلى بعيني ط لم تزل  

ا كلـُ ما ألحجارك ص  معاسشوُق أبت أن تبي ال هاج.....ما ــم 

 عاــــــــترجـِ  اُمُه أنـــفأبت  أي.....كلما جئتـُِك راجعُت الصبا 
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 عاـموضِ  هوُن األرُض إالـــوت.....اعة  ــقد يهوُن العمُر إال س

************* 

كن  لحظتها مثل السكير الذي فقد عقله ويبحلث أنهي المطرب شدوه وغناءه وُ     

 ،ات الرمل التي تسير فوقهلا الحبيبلة رقيلة يبوبين حبعنه بين الصخور الصأيرة 

أدمعل  عيلوني بالشلجن  ، من حياة ويا لتمثيرك وفتنتلك عللي شخصلي هايا ل ،ياه 

أنها اللحظات الفارقة في عمر اإلنسان المحلب الولهلان  ،ي باأللم بقل عأدما مثل م

اللحظات التلي  ن مثليثنالة قليلة تفصل بين ايبين الشقاء والسعادة لحظات هن وما

 .النهارالليل وتفرق بين 

كانل  حيلث النلوم  ي فليأوي  إللي فراشلي أرضلا وكانل  اللدموع هلي رفيقل      

 يقلبلللبخشللي  عللللي نفسللي مللن هبللوط حللاد  ،مللدي  قصلليمشللاعري فياضللة أل

 يو تصلرفات اآلخلرين األشلد منلأتملم كثيلرا ألفعلالي وتصلرفاتي  يالضعيف الذ

حزنل  عللي نفسلي  ،وسلرور  زنحداث ما بين حجلس  أستعيد األ ،سلطة وقوة 

الدرجلة ملن اإليملان مثلل أبطلال الصلاعقة وأرواحهلم  تللكلل  هللا عللي أبمنني للم 

 .الذكية التي وهبوها هلل عز وجل دفاعا عن الوطن ومصر وشعبها

مطلعهلا بللئ الشلمس أن تي ونهضل  قبلل تحلال تسلتقراعدت إلي نومي بعد أن   ُ 

وقلد تعلودت عللي القاسي شديدة البرودة من طقس الليل وتوجه  إلي عبوة الماء 

الحرارة لتقاوم ات درجبفيقشعر بدني فتدفع  الهذا حين تنخفض درجة الحرارة لي

 سلتعيذ بلاهللأتوضمت وصلي  الفجر والصبف وجلسل   ،هذا البرد الزاحف علّي 

سلمع  صلوت تالوتلي والللذي فوقمل  بلتالوة ملا أتلذكره ملن آيللات اللذكر الحكليم 

حلدهم نباحلا أه  أسلرتي البكملاء وأصلدر نبتفلي درجة كبيرة إنه عذب مرت بشع

 كهللا يفتف علي ،عليك يا شيخ عابد  نتهي  من التالوة كمن أحدهم يقول هللاابعد أن 
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 .فتلك الحيوانات تعبد هللا مثلنا دون ضوضاء

المكللان ُعللدت علللي الهللدوء هللا سللبئ أتفقللد المنطقللة وقللد أمللن الكهللف خرجلل      

لفتللرة  ئالطعللام الهنيلل يالمللاعز التللي وهبتنللعللودة ر انتظللافللي نلل  كأجلللس حيللث ُ

عللدت ثانيللة إلللي الكهللف هادةللا أنتظللر الخيللر  ُ،عتللراض احتجللاج أو اطويلللة دون 

بعلد  ،بحلث علن طعلامي اليلومي أالقادم من أي مكلان فقلد أصلبح  مثلل الطيلور 

يبلة البيضلاء قليل سمع  أصوات الدواب ثلم ظهلر عللي بلاب الكهلف الوجلوه الط

ن برفقلة الملاعز اللثالث القلد أقبلل  الشلقيقت ،ي تشبه صفحة لبن أبيض راةل  توال

بواجبه اللذي خلقله هللا للتكلاثر والنملو حتلي يلنعم بله أبنلاء آدم " التيس"أن قام  دبع

سللمع  تحيللة الصللباه الخارجللة مللن األفللواه  ،مللن طعللام وشللراب لبهيمللة األنعللام 

 :من السماء الجميلة كمنها نأم حالم قادم

 ـ صباه الخير عابد

األنثللي  تسللمع  ضللحكا.. المكللان  منللورت ،لللة وسلللمي كامـلل اهللال صللباه الخيللر 

 .الرقيقة

ملدت للي  ،إتجلوت  للال يا.. نا امعإالعنزة  يذاوه" طعام"حداك وكل ـ طبعا مش 

داعبهلا أأمسك  بيد سللمي  ،من ذوات األربع رسل  به إلي قومي مفيدها بالطعام 

تركتنا كاملة وجلسل  مجلاورة  ، تي في مالطفتهاد من رغبالتمنع مما زا  حاولف

هلا نلاظرا بعيونهلا لعلهلا لجلس  بجلوار سللمي متالصلقا  ،لباب الكهف الخارجي 

ها ملن يلدي يلد جلسل  أداعلب كفلي يلدها بيلدي فجلذب  ،وتريلد تنبلْي بملا ترغلب 

 :قاةلة

 ،ه تلوديني فلي داهيلة أنل  عمايللك ، هبعد يداك عني يازلملًَ  ،ـ كهارب يا عابد 

 :سمع  صوت كاملة من الخارج
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 بالش عجلة ،ـ األيام جاية 

الملاعز إنلاث مقبللة عللّي وقلد حلبل  إحلدي ًُ   ستمر الحديث ثم شاهدت كاملةا   

  :لي قاةلة هوجاءت إلي بعبوة اللبن تقدم

 . تفضل عابد بالهنا والشفااـ 

تطلرق إللي وبلين سللمي و يشرب  البعض منه وعاد الحديث الشي  يلدور بينل    

الللزواج ومللا سللوف يحللدث وهللذا دفللع بالفتللاة إلللي الخجللل وغللادرت المكللان وهللي 

 :تصيف

دا انل  مصليبة وعليلك جلوه تهلد إجبلال  ،مش ه تشوف وجهي إال ليلة اللزواج  ـ

فتذكرت أغنية شلادية وهلي تأنلي لبطلل فيلمهلا صلاله ذو الفقلار فلي فليلم مراتلي 

 .مدير عام وأضحكني تعبيرها

نتهلوا ملن االمكلان وظللل  بجلوار أصلدقاةي اللذين  تانالجميل نااتغادرت الفت     

إحللدي " سلحاب"صلطحب اه وقللد وطعلامهم وتركلوا للي طعللامي واللذي للم يتنلاول

للتنزه معها خارج الكهف فقد أنهي عالقته بلاألولي وقلد جلاء اللدور " روز"بنات 

الكهلف  ئآلن سلوف يمتللبمنه بعد شلهرين ملن اشعرت  ،علي الثانية وقبلها روز 

 .بصأار الكالب ويتبعها الماعز لقد أصبف الكهف كهف الحيوانات المستمنسة

حضرت ساعة األستوب ووتش وساعتي التي حفظتها معها حيث لم أكلن فلي أ    

عتمللدت فللي التوقيلل  علللي ظهللور وغللروب الشللمس اسللتخدامها حيللث الحتيللاج ا

 .وأصبح  أجيد التوقي  بهذا الشكل

ربطلل  رقللم الموجلللة  ،هللر ظبعللد الالسللاعة علللي الخامسللة إال ربللع  قاربلل     

السلاعة ثلم بالتوقيل  حركل  األسلتوب ووتلش وأرسلل  والمحطة وظللل  متابعلا 

 :بمول رسالة ناطقة
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ري  ترسلوا لي برسلالة عللي برنلامج أللف  أنا بخير ويا ،عابد المصري يتكلم " 

ي أتمكلد ملن أنكلم تسللمتم سلوانا حتلأحلد إال سالم بصوت العلرب بشليء ال يعلمله 

  ."الوداع اآلن ،هم مالرسالة ألمر 

موعلد إذاعلة نتظلار افلي  ترقلبوال وءهلدفلي حاللة ملن الأغلق  الجهلاز وجلسل  

 :لي رأ  الصاروخ مرددا  إمن حين آلخر أنظر  ، ألف سالمبرنامج 

 .هذا الجهاز الخطير والذي ال أعرف أي شيء عنهب ن أرسلأ ستطيعيارب أ 

تب  عللي الألروب سلوي سلاعتين فمسلرع  بلالخروج لعلين الملاء بصلحبة لم ي   

منطقللة الحشللاةش علللي   رجللحمللل  المللاء وع ، الللذي عللاد منللذ قليللل" سللحاب"

نلدفعوا اقطع  الكثير منه وعدت إللي العنلزات اللثالث وألقيل  بالطعلام أملامهم فف

 .إليهبالماء فقد زاد عدد من يحتاجون  العبوة الزنكمألت إليه و

فكر أي شيء أليس أمامي في حالة من الترقب فظلل  اليوم التالي والذي يليه      

بلمن الرسلالة للم حيلث كنل  عللي يقلين أللف سلالم سوي موعد إذاعلة برنلامج فيه 

حيللث نشللرة قبللل الموعللد فتحلل  اإلذاعللة  ،لتقطهللا لللن يحترمهللا اتصللل أو أن مللن 

لبرنلامج بالمقدملة الموسليقية ا بلدءثلم علي األنبلاء التعلي   ثمنته  ا والتياألخبار 

ل اآلخلر مثنين من الرجال وأحلدهم يسلاسمع  حوارا بين المحببة للنا  وقتها ثم 

صفه له معددا بلمن أحلد الخفلراء كلان يعملل يوواآلخر يجيبه و: نكال"عن مزلقان 

ذهب نصلحه بلمن يلكما  ظل يعمل ةوترك هذا العمل بينما عم شحات ةمع عم شحات

خبلره بمننلا عليلك أن تيخبرك بالشخ  الذي تبحلث عنله ووسوف  ةلي عم شحاتإ

ه بلهنبلأله تزيارتنا إذا كان قد ضايقه البعلد وأن يقوم بباره أو خنتظار أاجميعا في 

سلتمعوا لصلوته العلذب وأنله اوعرفه بمن بعض األحباء عليه  جدجميع الخفر بما 

 .من الممكن أن ينافس عبدالحليم حافظ
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النبللاه لإلستفسللار  همبعضلل صللدر مللنالللدار و صللرخ  ممللا أفللزع أهللل        

يتصرف معي مثل اآلخر وتبين للي أنهلم وكل حيوان مقبال   ُ هم جميعايلإفتوجه  

شلعرت بلمنهم  ،أن بنلي اإلنسلان هلذا مجنلون منلذ تلرك اللـُبكم وتحلدث من مكدوا ت

 !ربنا يشفيه: ن رددوي

فللونني فمللن يعلللم بالللدليل القللاطع بللمنهم يعرلللي لقللد وصللل  رسللالتي وأرسلللوا     

كنلل  ال يعلللم بللمنني  ةسللواهم حتللي عللم شللحاتنكللال مزلقللان را  بيللعملللي خفبحكايللة 

 .بالقوات المسلحة اضابط

ن أكنلل  أحللاول  حيللثهمللة موال والتوقيلل  أرسللل  برسللالتي التاليللة اليللومفللي    

خدما السلاعة تمسلعليهلا بعملل بروفلات   قمللهلذا ووأعدها اإلعلداد الجيلد ها رتبأ

وفلللي الوقللل  " خمسلللون ثانيلللة"للللي تجلللاوز الوقللل  المحلللدد أحتلللي ال الميقاتيلللة 

 .رجاء الرد علي نفس البرنامجمع المعني المطلوب الرسالة تعطي نفسه ُ

هللا يرحمللله لللللي اعللللي الطربلللوش ولكللم أنلللا محلللافظ : كانلل  رسلللالتي كالتلللالي   

مصطفي جعفر سابه أمانة حتي أسلمه للورثة وعايز أشوف مين عايز يخده ألنها 

 .أمانة وأنا منتظر جوابكم

إقتلرب موعلد  ، ةاضلحوقصيرة وحيث كان  لم تستأرق الرسالة ثالثين ثانية     

أسللبوعي وجللاءت الرسللالة بالبرنللامج بإهللداء أغنيللة شللط  برنللامج البرنللامج وهللو

إسكندرية للمطرب محملد قنلديل وأعقبهلا صلوت المذيعلة ترسلل بمغنيلة البرنلامج 

طربوش سلوف يقلوم  فوزيبمن الحاج  مش وتخبرهطربو ىأبلكل األحبة وعاةلة 

 .بزيارتهم علي العنوان المعروف لديهم وشكرا علي تلبية الدعوة

بموعلد البرنلامج لقد قرر القادة إرسال مندوب بهذا الشمن ولم أعلم بالموعلد و     

األغللراض الخاصللة لللزوم فصللل  ضبعللفللي اليللوم التللالي طلبلل  مللنهم لللذا التللالي 



 

301 

العنللوان منللذ نفللس ظللر الزيللارة وأنللا مازللل  أقلليم بللنفس الشللقة ومنت نلليالشللتاء وأن

 .ترك  األسرة

ها سلماعنتظلر أأكلن م اليوم الموعود برسالة من أغنيلة لل واصل  حياتي وجاء    

من موعد البرنامج القلادم فلي نفلس تذكر جميع المستمعين بعادت لأن المذيعة كما 

برنامج الذي يتابعه الكثيلر ملن أبنلاء لهذا ال ةوأن الخريطة اإلذاعية ثابت، التوقي  

طربوش مع  ىالشعب العربي وترسل بكل تحياتها وتحيات أهل نكال إلي عاةلة أب

ملرك يلا سليدي وألجلل خلاطرك أيلا سليدي أملرك "ة عبلدالحليم حلافظ إهداء أغنيل

نتهاء األغنيلة شلكرت هللا وأن موعلد التسلليم األسلبوع ابعد " .. خاطرك يا سيدي 

ن متلابعين اإلرسلال وبمن يكون اإلسراةيليتلك الرسالة من مضطربا  كن  ،القادم 

ألن الشلفرة لهلا نظلام للأاية  وفهموا المعاني المرسلة والمستقبلة ولكن هذا صعب  

ن الحللديث غيللر متجللانس إمحللدد وفللك رمللز منهللا يتبعلله فللك كللل الرمللوز وحيللث 

 .وكالم علي عالته فلن يحدث أي شيء ُيذكر

ومما زاد ملن صلعوبة الموقلف  اتوترم احذرمازل  يبا وأنا مضي الوق  بط      

هلو  اأعلم م الي الجبل قريبة مني تطارد حيوانا سراةيلية صعدت ألعلإأن دورية 

ق بعلض األعيلرة الناريلة ثلم سلمع  ضلحكاتهم وشلاهدتهم هلابطين طالإ سمع و

ا دفع بـ الجبل وقد أمسكوا بالفريسة وأعتقد أنه نوع من الأزال الصأير المنقط مم

 .  علي الفورصمف إليه بالسكونشرت مللنباه ف" سحاب"

بعلض أشاهد بعض الجملال وومن أعلي قمة الجبل وأمام الكهف د حداليوم الم في

 :ً   ث قاةالدوأسمع أحدهم يتحبزيهم المعروف  ونسيريالبدو خلفها 

 ،اةلع شليء رفيله العبلادة  ،رغب بالصالة في هذا المكان الجميلل مـ وهللا يا أخي ب

 :تحدث آخر معقبا ،قف هنا وأصعد لعين الماء للوضوء أسوف 
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ظللل  فلي مكمنلي  ،شعرت بمنني المقصود !! ـ سوف يطلقون عليك فوزي العابد

قترب الرجل من قمة الجبل وشاهدته وعرفته لقد كان المقلدم فلوزي قاةلدي احتي 

والت لهللم مللن الصللوالت والجلل نفللي بدايللة عهللدي بالخدمللة وأحللد الرجللال الللذي

تراجع  إلي داخل الكهف حتي أصبف الرجل واقفا أمامي  ،ية الكثير اتستخبارالا

عن ألملري ذفطلبل  منهلا أن تصلم  ولكنهلا للم تل" روز"خارج وقد نبحل  من ال

أن يلممر زوجتله بالصلم  فشلاهدته وقلد فلتف فكيله وأخلرج " سلحاب"فطلب  من 

حتضلنني اوفلوزي المقلدم اقتلرب منلي  ،فصمت  روز علي الفور  اضباغه صوت

ثم سلمني لفافة المالبس وتساءل أين الطربوش فتوجه  بله  نوالدموع تمأل العيو

 :خر الكهف حيث هتف قاةال  آل

شرح  له علي عجلل كلل  ،ضربة معلم  ،راجل بصحيف  ،ـ برافو عليك يا عابد 

كانل  الفرحلة التي تركوها خلفهم حيث وموقف شهداء الصاعقة والمذكرات  ئش

 :فممسك بيدي قاةال   ة علي وجهيدهشالشاهد فه وجه أطيت

وهللا عاملله إزاي؟ ؟ شلوف بقلي الموتلة بتلاعتهم للنهايلة ـ فيه حد ه يفضلل علايش

شف  واحد في رتبتي بيعملل كلده عمرك  ،وحياة عيالي أتمناها وأنا جاي هنا أهه 

 ف ومش أموت فطيس  دبس المهم أوصل لله

واللذي شلعر بمنله ثقيلل اللوزن عظليم  نهض ممسكا بالطربوش ،ـ كالمك صحيف 

 : الفاةدة متساةال  

فتكرنلا إنلك ودعل  احنلا كلنلا ا ،ال تخليك وتوصلل لنلا كلل حاجله اب ترجع وحتـ 

 .الدنيا

 ـ أل أنا ه أفضل بس ممكن توصل جواب ألهلي؟

عللي صلفحات  ة خطلابيباكتنتهي  من احتي الرجل ساكنا  جلس ،رحاب تـ بكل 
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قللدم   ،سللرتي التحيللة السللالم وال مللنالكلمللات بعللض ل تشللمالتللي والبلللوك نللوت 

 ،فلي موعلده ألسلرتي يصلل  يأن راتبلعللي لمقدم فوزي والذي طممنني ل يشكر

نني مشأول بعملي وربنلا إحيث  اعيش حياتهت أن هممن الباطبالخطاب أضف  هذا 

يعمللل اللللي فيلله الخيللر وتنتصللر مصللر الحبيبللة وذكللرت أسللماء إخللوتي وأحبللاةي 

 .ات حديثة أخبرني بها المقدم فوزيوبعض معلوم

كان يهلبط صلخور الجبلل مثلل النملر األرقلط حيث المكان غادر المقدم فوزي     

واصلل  القافللة سليرها وللم أشلاهد بعلدها حتي شاهدت ظله أسفل الجبل بلالوادي 

حمدت هللا علي إرسال الطربلوش راغبلا بلمن يصلل إلليهم  ،هذا  بعد مهتجاه سيرا

 علليليرسللوا برنلامج أللف سلالم سلوف يسلتخدمون  همأفادني بلمن بسالمة هللا وقد

أرسلل بهلا سوف التعليمات أو ردود الرساةل الالسلكية القصيرة التي كل ب موجته

 .مستقبال   إليهم

ي والتلي كانل  انقلتها وأنا جالس خارج الكهف أستمع للبعض األغل ،الحمد هلل     

اإلنسانية وأن األيلام المقبللة سلوف  قترب  من الحياةاتهزني طربا وشعرت بمنني 

بالكثير ملن ملما   ًُ   علينا جميعا وقد صقل  التجربة معدني وأصبح  اتكون خير  

                  .خبايا الصحراء والعمل خلف خطوط األعداء

*** 

 لألمـــام ةخطــو

ملة قيفاةلدة وأثللج قلبلي ملن حتلي اآلن فما تلم تحقيقله  ،شعرت بنشوة النصر       

بالمقلدم فلوزي الخبيلر بشلبون سليناء وهلذا ألن ترسل للي القيادة مما دفع بالجهاز 

قللررت أن أبللدأ بالحصللول علللي المعلومللات فهللذا عملللي وقللد  ، تللهيللدل علللي أهمي

أتحلدث وأسلتمع   عللّي بالشلفاء وأسلتطيع أنهللا منّ أن بعد  قدرةصبح  مكتمل الأ
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تصال أكثر من مرة ملع اث دوحاآلن بكفاءة يعمل إلرسال اجهاز  كما أنصوتي ل

 ملن المعلداتبعلض ترافقنلي باإلضلافة إللي كالب الحرب المدربلة كما أن القيادة 

 .ي علي درجة عالية من األهميةالتو الشهداء األبرار اتركه التي

بلمن وملذكرات األبطلال  أقلرحينملا كنل  أت وجود بعض القنابل اليدوية ذكرت     

جهلزة التفجيللر الميقاتيلة والتللي لهلا عللداد مثللل حقيبلة مللن المشلمع بهللا العديلد مللن أ

قللررت إحضللار كللل تلللك  ،تنفجللر العبللوة  االسللاعة وتضللبط مللدة األمللان ثللم بعللده

و الجنلللود أعلللن أعلللين الخطلللرين ملللن المهلللربين األغلللراض وإخفاءهلللا بعيلللدا  

النحلل بلممر إللي هلذا المكلان ملرة أخلري رغلم أن  نيصللوقلد  ناإلسراةيليين الذي

 .دفع بكل أفرادها للهرب ولم يستطيعوا دخول الكهف مماية هي هاجم الدورإال

الذي كان يعشل  السلير بصلحبتي " سحاب"لي الكهف وتبعني إا نهض  متجه      

مللازال الوضللع كمللا هللو ولكللن الجديللد أن  ،خاصللة حللين التوجلله لمكللان الشللهداء 

أقلراب الشلمع بالعسلل  تألتملات أعشاشا أخري جديدة حيلث عدأسراب النحل أ

وعثرت علي ما  ةبداخل الكهف أضمت الشمع ،منه جزء ت الحصول علي قررو

تنسف المكلان فلي بدايلة الصلدمة أو أن أريد سواء من عبوة الدينامي  التي كادت 

نفجللار الاالقنابللل اليدويللة والتللي كانلل  مللن النللوع الللدفاعي وهللي قنابللل شللديدة 

 .تقذف عليهم وخطيرة وتصيب العديد من األفراد حين

ع      كهف بصحبة الرفي  سحاب وجلسل  أتفحل  القنابلل ونزعل  الت إلي دًُ

  تنبه ،سرتي الصأيرة من الكالب والماعز معنها المفجر حتي ال تنفجر بي أو ب

سللحاب يرسللل بإشللارات للكللالب الصللأيرة والتللي هللي فللي مرحلللة الشللباب بللمن 

 ، البللارود ةشللم راةحلل يللةكيفعلللي بها يدرقللوم علللي تللفمقبللل  عليلله والحظلل  أنلله ي

ب هلثالء الكسلالي عللي تللك أسعدني هذا وقلررت أن يقلوم األسلتاذ سلحاب بتلدري
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لإلنجلاب وأنلا فقلد ركلزت مهامهلا روز أملا المدربلة وحلدة الكلالب يقلود المهمة و

لقللد توزعلل   ،يللدي بللاللبن ووالمللاعز لإلنجللاب وتز تتصللاالالللتخطلليط واعلللّي 

بيا   وخزنلل  مللا كنلل  ف مسللافة بعيللدة نسللتجهلل  لمكللان يبعللد عللن الكهللا ،لمهللام ا

بإصلبع علدت أحمله معي من متفجرات ونزعل  المفجلر ملن أصلابع اللدينامي  وُ 

أشللرت إلللي سللحاب وعرضلل  عليلله  ،مللن تلللك األصللابع شللديدة اإلنفجللار  ةواحللد

نفجلار وبمصلوات مرتفعلة الالمفجر فنظر إلّي راغبا بالمزيد فوضح  له بعالمة ا

فلي فمله وأقبل بعد نصلف سلاعة حلامال  غادر المكان وثم أسرع هز رأسه قليال    ،

العبوة المفقودة والتلي كانل  عبلارة علن شلنطة ملن شلنط الجليش المصلنوعة ملن 

مجموعلة ملن بهلا حيلث كلان بعيدا   عن أسلرتي حترا  افتحتها ب ،المشمع القوي 

.... رقلم كلذا سم مصنع اطبع عليها  ُوقد  من الكرتونالمصنوعة صأيرة العلب ال

أي صللناعة مصللرية  " Mad in Egypt"باإلنجليزيللة ا كتللب عليهللي والحربلل

أسعدني هذا بمن ترتقلي صلناعة األسللحة واللذخيرة بمصلر حتلي ال نصلبف تحل  

 .رحمة الدول الكبري

العبلللوات وشلللاهدت المفجلللر واللللذي كلللان مشلللابها للمفجلللر  يحلللدإفضضللل      

الحللراري الللذي أظهرتلله إلللي سللحاب منللذ سللاعة ولكللن يزيللد عليلله دواةللر رقميللة 

ضبط الزمن المراد أن تنفجر معه العبوة بعد أن تضلأط قوم بنها تمحرك باليد وتت

سللن مفجلر راةللع للو أحُ إنلله ُ ،عللي زر بللمعلي المفجلر ليبللدأ التوقيل  فللي السلريان 

توجهل   ،لم أستخدمه من قبل ولكن من السهل التعاملل معله نني أرغم ستخدامه ا

علدت ثانيلة الذخاةر والقنابلل وُ ثانية لمخزن الذخيرة الخاب بي وحفظته مع باقي 

خطللورة بسللبب عللدم  ةأيلل عا مللن الللدينامي  والللذي ال يسللببوسلللم  سللحاب إصللب

 .مفجر بهالوجود 
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 ،البحلث عنله  ةريصلأكلالب الأسرع سحاب يضع العبوة بعيدا   وطللب ملن ال     

مضللي الوقل  أصللبح  علادة وقللد صلعبة وملع ُوكانل  العمليلة فللي بلدايتها بطيبللة 

طابور يومي يقلوم  كأصبف هنا ،كتشاف الدينامي  اشم لديهم علي   حاسة النبهت

به سحاب وفي بعض األحيان تساعده روز حينما تفرغ من أعمال المنزل بعد أن 

ام بني جنسها من فبلران وأرانلب جبللي وأي طيلور عتعود وقد أعدت طعامها وط

لتهلام اثنلاء أأحلد الكلالب عز ماال اف رأن يأداوم علي   كنكما أخري تعثر عليها 

 .ترسهاأن تفمن  ةخشية النسور الجبليستها الحرالحشاةش 

ة للتي حامتلمبعهدها ولم تعد ثانية لزيلارتي ولكلن كامللة كانل  " سلمي"أوف       

لللم أشللعر بضللي  لهللذا فهللي  ،سلللمي  ة مللنتحيللالسللالم ومعطللرا بالمعهللا الطعللام 

بعلد  ،حلواء عرو  ويجب أن تتدلل علي زوج المستقبل بلبعض تصلرفات بنلات 

أن غادرت كاملة المكان حصل  علي وجبة شهية من لحلم الملاعز الشلهي والتلي 

بمنله ملن إعلداد سللمي فتناولتله وأكلل  أصلبعي خلفله فمكلل الحبيلب مثلل قال  لي 

 .طعم الزبيب

ت بعلض المالبلس دهالمقدم فوزي حيلث شلالي فافة التي أحضرها لفضض  ال   

الشبشلب البلالي علن بشبشلب بلدوي بلديال    ييسلمأو ما " خف" ُُالجميلة البدوية و 

رتللداء حللذاء أحللد الهللرأت أجللزاء منلله ممللا دفعنللي تالللذي كنلل  أرتديلله وتقطللع و

ا مخالفلا  لملا يرتديله أبنلاء ـ  ينلزم ُا جلباب ل شلاهدت املك ،لكهلف الشهداء ملن داخلل ا

التالي عرضلته عللي كامللة التلي هتفل  سلعيدة بلمنني أحضلرت  يوم في ال ،البدو 

ونظرت إلّي نظرة ذات مأزي ثلم فتشل  " َسـليم"عر  المشابه لجلباب ـُ ب اللباج

سلورة جيوب الجلباب وعثرت علي علبة قطيفة مزينة وفتحتها فشاهدت بلداخلها إ

خلاتم أو دبللة معله ختبرتله والمقلا  سللمي ألنهلا  امن الذهب مناسلب   اذهبية وخاتم  
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 .فضية لي

بعللد أن غللادرت المكللان  ،إجابللة  ةأيلل ل ولللم يكللن لللدي تسللاإلللّي ب نظللرتعللادت     

وأرسللل  " َسللـليم"تفللاق بينللي وبللين العلمل  أنلله مللن المثكللد بللمن القيللادة علملل  با

نظلرت ألعللي شلاكرا  هللا  ،بهديتها تلك وهذا يثكلد أن القيلادة تبلارك هلذا اللزواج 

تلللك الهللدايا رغللم علللم عللن تهللذا سلللمي حللين سللعد يعلللي نعمتلله وفضللله وسللوف 

 .أعدت شكري هلل بما تم ،لدها بمقل القليل رضاها ورضاء وا

الأاليللة " الكولونيللا"علبللة مللن المرسلللة مللن القيللادة كللان مللن ضللمن األشللياء      

تللك  بعلض ملنوبعض مالبس داخلية وخارجية ومشط ومق  وقصلافة أظلافر و

نني أحيا ملع ماليلين المصلريين أشعرت  ،األشياء الجميلة التي تبعث علي الحياة 

ة كلف  نفسها ودفع  تلك النفقات من أجلي ثم تبادر إلي ذهني بمنله ملن وأن القياد

حتيلاج إللي تللك الهلو ااآلن ولكلن المهلم  !!هلذا ملن راتبلي واسلتقطعا همالجاةز أن

 .األغراض في هذا التوقي  وهذا المكان الناةي عن الدنيا

ة للزواج لتقي  بالرجال كي أعد العداو" سلمي"التالي توجه  إلي أسرة  اليوم    

هنلاك  ،" َسلـليم"علي صلحة أيضا   الذي كان موعده بعد أسبوع من اآلن وأطمبن 

رضل  عللّي األسلرة أن أقليم بيلنهم ع ،تساءل  عن المكان الذي سوف نتزوج به 

نزعجل  اتعد لهذا الأرض وحين عرضل  علليهم اإلقاملة بلالكهف  ُ  بخيمة سوف

ممكن بعلد يلومين ملن اللزواج سلمي ولكن والدها الشيخ رمضان تدخل بمنه من ال

أن أرحللل بصللحبة سلللمي ومعللي الخيمللة ونقلليم قريبللا منهللا حتللي أرعللي الكللالب 

 .بعدد آخر منها لزوم العيش والحياة كوالماعز وسوف أزود

 ،نسلحابي ملن سليناء للدي أسلرة رقيلة اهكذا أصبح  راعي غنم مثلل بدايلة       

سة بكلية الطب البيطري حيلث تجه  بالدراالكن  أتساءل لو كن  أعلم المستقبل 
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 .مقدم خدمة ممتازة لتلك المخلوقات النافعة المفيدةسكن  

األغللاني الشللعبية وبمصللاحبة عللر  جميللل علللي طريقللة أبنللاء سلليناء بحفللل ُ       

سللتخدام السلليوف ااب ببوالتللي يألللب عليهللا الللرق  بللين الشللجميلللة والرقصللات ال

  ملابحهلا وقذف والملاعز التلي تلم اروإضاءة المشاعل بالمنطقة والعديد ملن الخل

سللتمرار جلسلل  االللبن بشللرب النسللاء علللي شلليها علللي النيللران وتنللاول الشللاي و

رتدي كل علريس منلا حلتله الجميللة وهلي عبلارة علن اوقد " َسـليم"أرضا بجوار 

جلباب أبيض مطرز بعد أن قام حالق القبيلة بواجبه ملن حلل  الشلعر واللذقن للي 

علي حمام من  يحصولا ذه عقبأنف بالحاجب واأل وإزالة بعض شعيرات زاةدة

كنلل  أشللعر بللمن  ،المللاء السللاخن األقللرب إلللي الأليللان والتطيللب بللالرواةف الذكيللة 

حتي كاد أن  وجهي تجريفمن المزين به جسدي وجبهتي ملتهبة من كثرة ما قام 

 .لحمعن الالجلد ينسلخ 

والحللوي كملا أقبلل  صلواني الشلايوهلم يحمللون علينلا الشلباب أقبل بعض        

رجال القباةل المجاورة لتقديم التهنبة لهذا العر  المزدوج فالشيخ رمضلان عللي 

فللي الحللدث  مثللل هللذاود حللبنتيلله فللي وقلل  وااموعللد مللع الفللره والسللعادة بللزواج 

 قلرباألهلل بلزواج البنلات مبكلرا   فهلذا أوفرحة سعادة يطأي بالالمجتمع البدوي 

وتقلدم بلله البلدن ل شليخ القبيلللة وهلو رجلل نحيللف قبلا ، اللراحلة والشلعور بالرضلل

كمللا أقبللل  أنللا َوسللـليم رتللديها أ يلللة يرتللدي ُحلللة أفخللم مللن التلليالعمللر أعوامللا طو

إال أنها كان  علي مستوي رفيع من األناقة ُوحسن فى السن ها تقدمزوجته ورغم 

شليخ ترسل بطاةرة هليكوبتر كلل أسلبوعين للالهندام وعلم  فيما بعد أن إسراةيل ُ 

وزوجتلله بأللرض التنللزه والعللالج والحصللول علللي بعللض الرعايللة مللن النظافللة 

ناقة باإلضافة إلي الخيمة الكبيرة التي أحضلرتها لله وألسلرته والملزودة بكلل واأل
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فزيلون يوالملراوه والكهربلاء وجهلاز التلالمريحلة رة سّ ألأسباب الراحة بدءا من ا

لحاجة أو حين علمله بلمي شليء قلد حين اوتليفون السلكي يتصل بالقيادة الجنوبية 

 .يعكر صفو األمن بالمنطقة

ستقطاب زعماء تلك القباةلل رغلم رفضلهم اللقد كان النظام اإلسراةيلي يسعي     

ختيلار بلين الاخيلار إال أي للم يكلن أملامهم لهذا فهم غاضبون علي المحتلل ولكلن 

األفضلل لهلم أنله ملن عتقال والسجن وقد رأي هلثالء الرجلال التلك الخدمات أو ا

 هم يعلملون بلمنصلالحهم وهلم  فليهلذا لليس فصطدام بالعلدو الا دمعوألبناء القبيلة 

قلد بلل وجلدوا أن تللك العالقلة طبلاعهم ن مل تلآمرالألدر ولليس لهلم أملان وال إنا 

عتقال والحبس الذي التساعدهم في الحصول علي إعفاء بعض رجال القبيلة من ا

ل ازو ينحللالعاصلفة مواجهلة علن كهم هلذا وا بسللوبتعلدال الجميع فلقلد وكان يط

نهم خونللة بللل كللان الجميللع يقللدر لهللم مالسللبب ولهللذا لللم يعتبللرهم رجللال القبيلللة بلل

تهم وتحملهم التعاملل ملع العلدو إلبعلاد الضلرر اللذي ملن الممكلن أن يصليب محك

 .أفرادها

ال يعتللد حيللث المجتمللع القبلللي قللران القللام الشلليخ رضللوان شلليخ القبيلللة بعقللد       

بممر الشيخ وكلماته أمر نافذ علي الجميع حيلث  ئسيناء فكل شين أهل بالممذون ب

وهللذا هللو القللانون المعلللن ، يتبعللون الشللريعة اإلسللالمية فللي جميللع معللامالتهم 

َسلـليم الهلادي عللي ربلة الصلون والعفلاف كامللة "كل ملن  زواجوالمنفذ وبهذا تم 

" ربة العفاف سلمي رمضلان عابد المصري عليأنا  يرمضان كما قام بعقد قران

طلقلل  النسللاء الزغاريللد السلليناوية والتللي لهللا طعللم مخللالف لمللا يصللاحب أبعللدها 

وزعلل   ،األفللراه بمصللر لكنهللا تصللب فللي قالللب واحللد وهللو السللعادة والبهجللة 

اء العروسين قالدة ذهبية جميلة دالحلوي والمشروبات كما قام  زوجة الشيخ بإه
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 حيللثخيمللة الإلللي داخللل " َسللـليم"و أنللا   بعللد قليللل توجهلل ،وقبللل  كللل عللرو  

رتدت العرو  مالبس جميلة زاهية األلوان وقدم  إلي سللمي اإلسلورة الذهبيلة ا

 .    التي أسعدتها أيما سعادة

القبيلللة علللي مسللافة للله زوجتلله إلللي الخيمللة التللي أعللدتها كللل منللا صللطحب ا      

ال حتلي منتصلف الليلل حتفلالا كذاالسلامر وذا هظل  ،حتفال المناسبة من موقع ا

 .ثم تالشي بناء علي أوامر السلطات العسكرية اإلسراةيلية

بالوحلدة وسلوء  ىكتلواكان  ليلة سعيدة بكل المقاييس وال يشعر بهذا إال من       

لقلد  ،حيا مثل اإلنسان األول البلداةي أالعيش والبعد عن النا  حيث كن  أعيش و

من حين آلخر بدلع  ىنأنها تشاكس عيش مع عرو  جميلة ورغمأأصبح  أحيا و

تلك النعمة التي وهبها هللا لنا حيث قال  ىعل ىكن  أحسد نفس ىبنات حواء إال إنن

 :بسم هللا الرحمن الرحيم.. في كتابه الكريم 

ة   َوِمللْن آيَاتِللِه أَْن َخلَللَ  لَُكللْم ِمللْن أَنفُِسللُكْم أَْزَواجللا  لِتَْسللُكنُوا إِلَْيهَللا َوَجَعللَل بَْيللنَُكمْ  " َمللَودَّ

 صدق هللا العظيم..  ( 21)َوَرْحَمة  إِنَّ فِي َذلَِك آليَاٍت لِقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن 

كلليم مصلنوع ملن  ى  عللنمل، فى تللك الليللة كان  ليلة العر  جميلة راةعة      

وودعل   النلاعم ىوبر الجمال فشعرت بمنني أنام فوق مرتبلة ملن الحريلر الطبيعل

 .نخفاضاتاندوبا و ىجسدبعل والزلط الذي ج ىالحص

طعام توفير المن سواء زواج األو عروسينكرس  العاةلة كل جهدها لرعاية ال    

 ىكمللا أصللبح  كللل مللن سلللمالمرحللة  ةطيبللالديللث احاأل وأ ىوالشللراب والحلللو

ليللة واحلدة فلى   ا  معلـهملا جالفخار والسعادة بالزواج خاصة زوا نوكاملة يعتريه

جملال  ةبعلض أبنلاء القبيللة بثالثل ىيوم الثالث توجه معلال ،ل طيب وحسن مفهذا ف

جبلل كلاترين  ىعلش الزوجيلة بلمعل ُ إلقاملة ىالبلدواألثلاث بعلض ل الخيمة ومتح
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قتراه ملن َسلـليم اوبرفقتنا قطيع من األغنام والماعز وعلم  بعد هذا بمنها فكرة و

 .  ىشخص ىال يرتاب العدو ف ىحت

شللاهد  حيللثالخيمللة قريبللا مللن عللين المللاء  إقامللةتخيللر الشلليخ رمضللان مكللان      

للوالكهللوف النظيفللة  ا مللنبعضلل ذا المكللانبجوارهلل بللمن هللذا معلللال ا نظللر إلللّي فرح 

مللن  ىن معللملل ىكمللا أشللار إللل ةالخيملل ىرفللع الميللاه إللل ىسللوف يقلللل مجهللودك فلل

حيث قال بمنهم سوف يحتاجون للماء بكثرة " ها والكالبةبناأالماعز و"األصدقاء 

 .ادون عددادالحمل عليهم جميعا وسوف يز ىأ" عشارـُ ال" وقد شاهدت آثار

تجيلد  ىقطيلع ملن األغنلام والملاعز وأنلا أعللم أن سللم ىيصلبف للسوف ُ اآلن      

سلللوف أكلللون كتيبلللة مقاتللللة ملللن الملللاعز واألغنلللام  ،هلللذا المضلللمار  ىعملهلللا فللل

 .هذا التعبير وتلك النظرة للمستقبل ىأضحكن!! والكالب

المفترسلة والتلي  ةفيهلا أسلراب النسلور الجبليل ىشاركنتحياة هكذا مض  بنا ال    

ملن تللك  احلدأملن العلين وإذا تجلرأ  ةضع لها الماء في عبوات قريبلأدت بمن تاعا

كان هذا هو حلال وقتراب من البركة يهاجمه سحاب نابحا   فيبتعد الا ىالطيور عل

 .جميع من يعيش حول البركة

وتأسلل  ىيابلا لتعلد الطعلام وتنظلف األوانلتتحلرك ذهابلا وإ ىكن  أشلاهد سللم    

كثيللر مللن  ىفلل ،ارة الجيللب المتهالكللة كمنشللر لمالبسللنا يالمالبللس وقللد أعللدت السلل

مصر والبعيدة  ىتلك البقعة العزيزة عل ىوأنا أحيا وأعيش ف ىاألحوال أنظر حول

وزمالء العمل ملن الضلباط  ىبعيد عن أهل ىة وأنا باألحرياإلسكندر ىعن موطن

الدهشلللة  ىتصللليبنفرتلللداةها ا ىعتلللدت عللللا ىالعسلللكرية التللل ىومالبسلللوالجنلللود 

لقد شعرت أن نسلمة طيبلة أرسلل بهلا  ،آن واحد بين النقيض وضده  ىوالسعادة ف

أوقللات فراغهللا  ىكانلل  فلل ىبتلللك الزوجللة الجميلللة الوفيللة الضللاحكة والتلل هللا إللليّ 
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ول بلل حلين تحادث الماعز واألغنام وقد شعرت بمن تلك الحيوانات تعلرف ملا تقل

أشللاهد كنلل   ىقبلللان ماقيها بللسلل ىإنللاث المللاعز ثللم تربلل  عللل ىكانلل  تشللير إلحللد

  .يلهاذمسرعة إليها تهز الماعز ُ

طعلام وأشلهى أفضلل  ىحلب األغنلام والملاعز وتعلد لل ىتقوم عل ىكان  سلم     

ملع الللبن  ىإللوكن  أحضر لها كل يوم قرب عسل نحلل فكانل  تضليف العسلل 

إضلافة  ىاإلنسان ف ودرجة لم يتدخل بن ىألقص شهيا   طعاما   ىلفتعد بعض الشمع ُ 

كلان يقتلات منله رسلولنا  ىاللبن الذهو هذا كن  أتذكر أن  ،إليه  ىصناع ئش ىأ

إذا فمنلا أحلذو حلذو رسلولنا الكلريم راغبلا  ،السيدة خديجلة  ىالكريم أثناء عمله لد

مسللم ومسللمة  أمنيلة عزيلزة عللي كلل ىجميلع المجلاالت وهل ىبمن أحذو حذوه ف

 أستطيع؟ ىنيتول

 ىالتعلرف علل كيفية ىتدريب الكالب الشابة عل ىمازال سحاب يقوم بواجبه ف    

ه يللإكنل  أشلير  ىاألملاكن التل ىفل كيفية بث المتفجلرات ىالمتفجرات ثم تطور إل

م يعلود وينلبف بنبلاه هلذا أو ذاك المكلان يحفلر برجليله األملاميتين ثل ىبها فيتجه إل

د الكالب قادما إليه نابحا بصوته الرفيع كمنه يقول له نعم يا أفنلدم أح معين فمشاهد

فيتجه الكللب  ةاخلدمصوات متفرقة أو متبتحريك فمه ونباه  ىمما يدفع بسحاب إل

ثم يلتقطهلا بفمله ويتجله مسلرعا  ها دون مفجردتأعد  كن ىالعبوة الرمزية الت ىإل

بنلداء خلاب بله فيعلود قادملا إليله المكان واضعا تلك العبوة مما يدفع بسحاب  ىإل

العبللوة بفملله الواسللع ويتحللرك بحللذر نللاظرا يمينللا نفس بلل اثللم يتجلله سللحاب ممسللك

بللدفنها  كللد بمنلله بعيللد عللن عيللون األعللداء ثللم يضللع العبللوة ويقللومميت ىويسللارا حتلل

تالميللذه بإعللادة مللن يطلللب  ىوبالتللالالمختللار  وإخفاةهللا بالرمللال القليلللة بالمكللان

 . عتبار الحذر من األعداءالا ىمع األخذ ف ىالمحاولة مرة أخر
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لمهملة حملل ملن تفهلم الكلالب األربعلة تمكلد  ىهذا الوضع حت ىظل سحاب عل   

هلذا المشلهد أراقلب  كنل  ،هلا والحلذر ملن مراقبلة العلدو ةالمتفجرات وكيفية إخفا

بلمن  ىنقطة أخر ىجميع الكالب تفهم  مهمتها ثم تطور التدريب إلشعرت بمن و

ن يلتم إخفلاء أمفجر ويخرج منه خيط صلأير وبعلد ـُ مشابه لل ئلعبوة بشا  بضعو

ويجذبلله بفملله العبللوة بمكانهللا المطلللوب يقللوم الكلللب نفسلله بمسللك طللرف الخلليط 

ظلل هلذا الحلال  ،تم تشلأيل التوقيل  الموجلود بلالمفجر فيلخلف ثم يعدو مسرعا لل

 .أخري اأيام

أسلماء الصلأيرة الكلالب  ىللم أطلل  عللننلي أتلذكرت أسلابيع أيام و ىبعد مض    

سلم العللم جميعلا أن هلذا اتحتلي معلين سلم ابعد ولهذا رغب  في تسمية كل كللب ب

عللي  (والمشتري وعطارد والقطبلي  الزهرة  ) خاب بهذا الكلب فمطلق  أسماء

سم مما يدفع السمه والكلب يتجاهل هذا ااكل كلب ب ىالكالب األربعة وظلل  أناد

يقللوم بعضلله عضللة صللأيرة تللدفع الصللأير إلخللراج التوجلله إليلله و ىبسللحاب اللل

إطلالق نبلاه الأضلب ولكلن سلحاب للم  ىروز إلل مممهأصوات األنين مملا يلدفع بل

 .يكن يمبه بهذا

 :سمه فإذا قل ااألسبوع الرابع منذ الزواج أصبف كل كلب يعلم      

أن  ىمملا يلدفعني إلل ىتجاهافي  ةقبل مسرعت اأشاهده.. بسرعة  ىتعال..  ىقطبـ ُ 

للنبللاه  ابعللض الحللب ممللا يللدفعه اأعطيهلل اوأقتللرب مللن فمهلل هللاظهر ىأملللس عللل

الكلالب قلد وعل  عملهلا بلمن جميلع  ىلل تمكد ، ىويسر ىيمن اذيله ةالسعيد محرك

بيانلات علن  ىها واآلن جاء الدور لعمل دورية يومية للحصول علوتفهم  أسماء

فهلذا يللوم  ،أحلد الكلالب معنللا يوميلا كنل  أخللرج ملع سلحاب ونصلطحب  ، العلدو

 ىيلدفعن الزهرة وأثناء السير ينبف سحاب خافضا صوته مشيرا بفمه جهلة ملا مملا
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تكلرر هلذا  ،ر قريبلا منلا دوريلة أو طلاةرة معاديلة هلختباء وبعد علدة دقلاة  تظالل

معلاد ًُ  ئشلدون أن يقوم الصلأير بلنفس التصلرف حينملا يقتلرب منلا عدة مرات 

نباحهللا  تصلدرفملثال ض الزهلرة عل ىإللهلذا دفعله الضلي  ف ىمملا دفلع سلحاب إلل

ممللا معاديللة ظهللر لنللا عربللة مدرعللة توبعللد قليللل  ئختبللتالمماثللل لنبللاه سللحاب ف

سلعدها هلذا يومالمسلة شلعرها ف إللي تقبيلل الزهلرة ىمر من أملامتبعد أن  ىدفعني

  .وحول سحاب ىقفز تلعب من حولتو

د عملهلا ب األربعلة تجيلالتدريب والعمل شلهرين أصلبح  خاللهلا الكلال ىتعد    

لحمايتهلا ملن  ىسللم ىزوجتلها بينما ظل  روز تقيم بلالكهف بجلوار وتعلم أسماء

ن أو خلروف صلأير كملا أقتنلاب ملاعز اكانل  راغبلة فلي  ىالنسور الجبليلة التل

عن أحوال  ىتفتف قلبها لألخر ىأنثتتحدثان عن أحوالهما وكل كانتا وروز  ىسلم

نعمللل وسللحاب  ىرغللم أننلل مللن زوجهللاكللل واحللدة  المعيشللة ومللن المحتمللل ضللي 

المعلوملات التلي دأبل  فلي  ىونسير بضعة كيلومترات تقريبا للحصلول علليوميا 

للو تكلررت المعلوملة  ىإرسال رسلالة شلبه يوميلة للقيلادة حتل ىالفترة األخيرة عل

 نلدوريللة ويخرجللواوهللم بالقيللادة يقومللون بدراسللة كللل كلمللة وحللرف وتوقيلل  

 .ىبالنتاةج فهذا ليس من صميم عمل

هملة مسلماع برنلامج أللف سلالم فقلد أصلبف هلو الوسليلة ال ىكن  أواظلب علل     

المعللم رسلالة بإهلداء أغنيلة ملن  ىوالوحيدة للحصول علي األوامر حيث جاءت ل

" يللا واد ياسللماره كفايلله شللطاره"فللوزي والعاةلللة مللع إرسللال أغنيللة فايللدة كاملللة 

 .ىالة أخرإلّي رس ىتمت ىبتلك المعلومات حت ىوعلم  منها أن أكتف

 ىهلذا سلعادة كبيلرة ونظلرت إللل ىوأسلعدن ىسللم ىظهلرت بلوادر الحملل علل     

بعللض وبللالش  ىبقينللا ز" صللارخا ىسللحاب وروز والمللاعز واألغنللام مللن حللوال
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ممملمة وقلد النبلاه وبلإطالق العلي أحباةنا ملن الحيوانلات السلعادة  ىوقد بد" فتاكه

           .طربوش ىالتهنبة من أصدقاء عاةلة أبتلك قبل  

التممل فيملا قلاموا بله  ىإل ىفمازال منظرهم يدفعن، زيارة الشهداء  ىرغب  ف     

 ، ىومن تصرفهم بالقبول بالموت جوعا وعطشا دون تسلليم أنفسلهم للعلدو كمسلر

ستشلهادهم ا ىعلل ىلقلد مضل ، الء الرجال وعظملتهمثل عن جسارة هءاكن  أتس

ديلو عملا يحلدث   أسلمع ملن الراوكنلة قليللمنلذ أسلابيع  1610العام وقد بلدأ علام 

ي مسلل ىالشليخ رمضلان واللد زوجتل ىبلل زودنل ،لإلسراةيليين علي جبهلة القنلاة 

سللتقاها مللن شلليخ القبيلللة القريللب مللن اليهللود بللمن الجنللود اإلسللراةيليين ابمعلومللة 

حكلم تلم الة لمصلر وقلد هلأصبحوا يهربون ملن الخدملة بالمنطقلة الجنوبيلة المواج

بالسللجن كمللا أخبللره بللمن اإلصللابات أصللبح  كثيللرة بخللالف  الكثيللر مللنهم ىعللل

العلريش بمحلدث المعلدات الطبيلة وأشلهر  ىهلذا أعلدوا مستشلفملن أجلل و ىالموت

ال يرسلوا بهلم  ىإصابات الحروب لعالج المصابين حت ىاألطباء المتخصصين ف

 .ال يهزم ىالذ يعيش بها جيشه ىداخل إسراةيل ويعلم الشعب بالممساة الت ىإل

ه ةلالصلأار ملن أبنا ىمن سلحاب ينظلر إللد وشعرت بلأنجب  إناث روز األحفا    

 .اا صأير  ثمانية عشر جرو   ىحولمن نظرت فشاهدت  ،بسعادة 

ن كيفية العثلور عبل كل تلك األعداد ن كيفية إطعام عمتساةال  الدهشة  ىأصابتن   

أعلداد  صلل ولقلد  ،لهم علي أسماء وكيف يقوم سحاب بتدريب هذا العلدد الهاةلل 

حلذوهم وقد حلزت إنلاث الملاعز واألغنلام  ،الكالب مجتمعة إلي أربعة وعشرين 

أصلبف علدد الصلأار ملن أبنلاء تللك الفصليلة  ىوكل أنثي أنجب  صأيرين وبالتلال

 ىإللشهرين  ىبعد مضنسور الجبل المعزة وخروفا صأيرا مما دفع  ةعشر تىثنا

 .دد الكبيرأرواحهم من هذا الع ىمأادرة المنطقة خشية عل
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نه من الواجلب إبعلاد سلحاب علن مقتراحا باوبعيونها الجميلة  ىنظرت إلّي سلم   

سوف تحمل مرتين بالسنة ولو في كل مرة أنجبل  فلي  ىألن كل أنث؛ هذا القطيع 

ة من الجراء الصلأيرة ألصلبف للديك ملا يزيلد علن سلتين يثمان ىالمتوسط أربعة أ

قتراه جميال ولكلن الكان ا ،عن عملك جروا كل عام وهذا سوف يبعدك ويشألك 

يعش  األسلرة واإلنجلاب  ىعن سحاب كما أنه كلب عاةل ىكيف هذا وأنا ال أستأن

قتلراه الأبلدل  ا؛  ىأصبح  مشكلة كبيلرة أملام ،وقد تمثر بالحياة مع المصريين 

 ىهللذا العمللل ويقللوم عللل ىأحللد رجللال القبيلللة المتخصصللين فلل ىبللمن يللمتبالعمللل 

 .يتوقف اإلنجاب ىيع الذكور وبالتالإخصاء سحاب وجم

ماذا سلتفعل إنلاث الكلالب حلين  :عدت ثانية أفكرقتراه جيدا ولكني ُ الوجدت ا    

تشتد بهم الرغبة لإلنجاب وقد تذكرت حديث قاةد وحدات كلالب الحلرب بمنله فلي 

إن هلذا يخلالف الطبيعلة التلي  ،مثل تلك األحوال تصبف الكلالب عنيفلة وعدوانيلة 

آالم  ظهلر عليهلاتبلدأت سلاكنة فقلد فوجلدتها  ىسللم نظلرت إلليّ ،  عليها ا هللاهخلق

ملوطن  ىولهلذا تحركل  بهلا إلل الوضلع موعلد بارتلقا ىوهذا دليلل عللالمخاض 

 ىكان  داةما ما ترسل لنا باألهل واألقارب للزيارة وأنلا كنل  بلدور ىالقبيلة والت

كلان  ىمللة والتلاتها كوشلقيق" َسلـليم"مع  ىولقاة ىصحبة سلمزيارتهم ب ىأقوم عل

 .حالة الحمل ىاألخر ىباديا عليها ه

ا معلللـ  ن وجلسلللنا أقبلللل رجلللال" َسلللـليم" ىأثنلللاء السلللمر والحلللديث ملللع صلللديق    

إنهملا  ،ن ملن خيلرة رجلال سليناء ن اللرجالاثم قال هلذ ىيمنة ويسرسـليم وتلف  َ 

بله حيلث كنل  أسلمع عملا يقلوم  ىعقدت المفاجمة لسلان ،تحرير سيناء منظمة من 

سلللرية  ىهلللثالء الرجلللال ملللن أعملللال للللم تلللذكر باإلذاعلللة المصلللرية حفاظلللا علللل

مملا أسلعد اللرجلين مثكلدين بلمن  ىسلليم وأخبرهملا بعملل اأشلار لهمل ،المعلومات 
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 ىإلل ىعلاد بصلحبت ،أكلدت لهملا ذللك  ،عمال مشلتركا سلوف يفيلد ملا يقوملان بله 

رطبة أقبلل  عللّي التي كان  مثل نسمة طيبة  ىسلم ىبعد أن ترك  حبيبتالكهف 

 .بعد قيظ يوم شديد الحرارة من شهر يونيو بالصحراء

ن يضليفجلسل  ملع الو ىعمللو ىمعيشلتفهلو محلل كهف البستضف  الرجلين ا    

 ىإرسللالها إللل ان مللنمكنللتبللالكثير مللن المعلومللات عللن العللدو وال ي ىذين أمللدانلللال

بللالعبوات  اخبرتهملأ ،اآلن  ىمهمتل ىتللك هلألن أخبرهملا بللمن  ىمصلر مملا دفعنل

محلد الكلالب ب اأن أزودهمل ىمنلطلبلا كملا سلعدهما هلذا أقلد و ىمعل ىالمتفجرة التل

ألن  ىمما دفعنل ىأمر ًٍ  للمعاونة فطلب  من سحاب مرافقتهما وكان شبه رافض

ن القلبالت نبف نباه الحزن وراف  اللرجلين بعلد أن حصلل عللي العديلد مل ،أنهره 

لوداع الرجلين  ىأثناء وقوف ثم قفز عليّ انية عشر مه الثةمن زوجاته الخمس وأبنا

ضلنته وهلو واقلف مملا أسلعد اللرجلين تحاأنله يصلالحني ف ىفتمكلد لل ىولع  وجه

ن برفقلللة سلللحاب اللللرجال تحلللرك ،سلللمه وأنللله خبيلللر بالمفرقعلللات اوأخبرتهملللا ب

مجود سالالت بكان سيمأل سيناء  ىمن هذا المزواج الذ ىوشعرت بسعادة لتخلص

المفرقعللات عللن كشللف الثللر وقتفللاء األاخصصللة للحللرب والكللالب األلمانيللة الم

  .المخدرات ىوالعثور عل
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 ن  ازـــحوأع ـودم 

 

 ىمللات التللوكنلل  أمللدهم يوميللا بللبعض المعلتصللال بالقيللادة حيللث ُالتمنف  اسللا    

لل التللي كانلل  المعلومللات  ،وأربعللين ثانيللة ثللم أغللل  الجهللاز  اكانلل  تسللتأرق خمس 

ة ثلمن نوعية األسلحة الجديدة الحديسواء وردتني من الرجلين غاية في الخطورة 

 اقريبة ملن سلاحة المعلارك كلذ صبفكان  تتدف  علي ميناء العريش حتي ت يوالت

نتهل  الرسلاةل فسلمع  ايام حتلي أإستمر هذا الحال عشرة  ،اإلنشاءات الهندسية 

 .ن فريد الطرشللفنا برنامج ألف سالم أغنية كفاية ياعين

كهف الشهداء بصلحبة روز وجلسل  أملامهم أقلرأ فاتحلة الكتلاب  ىتوجه  إل     

مازاللل   ،علللي نفللس خطللاهم أن أصللبف ترحمللا عللليهم داعيللا هللا بللمن ألحلل  بهللم و

  نني أناجي هللا سبحانه وتعال متساةالأولكن تبين لي بعد هذا  ىفتح ديهأناجي الش

مصر الحبيبة لو ملش فيله نلا   عليكي يا هيا ، ينطبإيه؟ أكيد مبسوين ـحاس مـ أنت

مصر الحللوة وللدتك ووللدت  ،كان  النا  مات   الرجالة دية ىزحلوه وجدعان 

ثللم وقفلل  مخاطبللا ... إرادة هللا  ىشلليء غريللب لكللن د ،بتللوع السللجن الحربللي 
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 علليكم كهفكلم فلأقومن بكره ألم صخور وحجاره  ىحبايبي الشهداء ناو: الجميع 

السالم عليكم أهل الدار اآلخرة أنتم  ، مع أهل الكهف صلح ىللا ىزا لكم حتراما

 ".بعدها تلوت فاتحة الكتاب"ن والسابقون ونحن الالحق

 ا  عظامللً   اودعلل  أحبابلل ىكللمنن ىتركلل  الكهللف وأنللا أنظللر كللل فتللرة خلفلل     

 ىالحصلول علل يلةكيفعللي للتعلرف كن  أنظلر ملن حلولي  ،أعرفهم ويعرفونني 

ثللم عللن الكهللف  ئبتعللدت بعللض الشللاتلللك الصللخور الناريللة القاسللية؟  حجللار مللنأ

نظرت خلفي فشلاهدت الأبلار خارجلا ملن فتحلة  ،سمع  أصوات أحجار تتساقط 

مامه الهث األنفا  وقد توقلف أتوقف  ثم الكهف أسرع  أعدو حتي وصل  إليه 

 : لءل حيث كان الظالم حالكا كن  أتسانظرت بالداخ ،سقوط األحجار 

 ري الحجارة وقع  علي الشهدا؟ ـ يات

ولكننلي تشلجع  بللمنني يسللتمر سلقوط األحجلار تلرددت باللدخول خوفلا ملن        

صلعوبة دخل  إللي الكهلف بوتسلل  من فتحة صأيرة  ،لح  بهم أأتمني أن كن  

دهشلل  ألن األحجللار سللقط بمقدمللة الكهللف ولللم  ،منلله % 60فقللد أغللل  أكثللر مللن 

وغللادرت الكهللف ووقفلل  أماملله أنتظللر سللقوط  حمللدت هللا ،تسللقط علللي الشللهداء 

 ،لللم يحلدث هلذا وقلد أقبلل الظلالم سللريعا  ،حجلر أو أكثلر حتلي يلتم غلل  الكهلف 

توجهلل  وحمللل   ،نظللرت مللن حللولي فشللاهدت بعللض أحجللار أسللتطيع حملهللا 

تمملل  وضللع  الحجللر ثللم أتيلل  بللآخر حتللي أ ،إحللداها لللم تكللن ثقيلللة كمللا توقعلل  

وملن الجلاةز  الكهلف خاليلا النحلل بلمعلي شلاهدأء وللم ق الكهف علي الشلهداغالإ

مهملة حمايلة ملن نتهلاء البا ملراألأنها رحل  إلي مكلان آخلر بعلد أن وصلل إليهلا 

تلك كان  آية من آيات هللا المتكررة طول الزمان لكلي يعللم النلا  بلمن  ، الشهداء

 .ئهللا قادر علي كل ش
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رأسي ذات اليمين  حركأهي حالي وكل فترة زمنية الدهشة غادرت المكان و     

الكهلف فشلاهدت سلراجا  ىإلل بيتلي وقلعتلي ونظلرت ىإلل وصل  ،وذات الشمال 

 ،مضيبا فمدهشني هذا وتوقع  بمن سلمي أنجب  وأقبلل أحلد أقرباةهلا وأحضلرها 

األلم تحمل   ،لتواء اكن  أهرول إلي الكهف مما دفعني للسقوط وإصابة كاحلي ب

 :لخيمة وأنا أحلم بكل ما هو جميل متساةال   حتي وصل  المنطقة أمام الكهف وا

كبيلر  كحبل ىدا أنتل ىوحشلتك يلا سللم ىياه عل ،ال بن ؟ كله خير ايا تري ولد وـ 

 ،شقاوة وحلالوة ما فيش بعد كده وكسيني شوية لكنك حلوه اصحيف بتع، في قلبي 

بعلض الهلواء فقلد أرهقنلي اإلعيلاء ملن كثلرة السلير وحملل توقف  ألحصل عللي 

 ،لم أسمع شليبا  يلكن "ة الطفلأوأو"أو لعلي أسمع بكاء السمع   رهفأ ،ار األحج

 :نادي 

" َسللـليم"عابللد جللاي بسللرعة ودخللل  الخيمللة منللدفعا فشللاهدت  ،سلللمي  أيللوه يللاـلل 

 .يجلس وقد غط  الدموع عينيه

 :إحتضنته متساةال      

 .اك سلميوه ومترجعشي إال ومعرمة الحلوة دية؟ إمال فين سلمي؟ جـ إيه المفا

إزداد بكللاء الرجللل ممللا دفللع بللالخوف إلللي قلبللي فقاوملل  الخللوف وأبدلتلله بللبعض 

 : كلمات مشجعة قاةال 

 :نظر إلّي قاةال   ، ةـ أنا عرف  كل حاج

؟ أدهشلني تعبيلره الخلارج علن لملا عرفل  كلل حاجله ـ ليه محلدش شلاف سلحنتك

 :الذوق واللياقة فمجبته

 توقع  الحكاية دية ىـ يعن

 عجل وال جلبعندك أن  مش  ،ـ يا رجل 
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خلالب يلا سليدي العيلل ملات ربنلا  ،كالمك النهارده ملش كلويس  ،" َسـليم"ـ إيه 

 نفجر صاةحا ا ،يعوضنا عنه 

 . للي مات اـ سلمي هيا 

عتلداء عللّي ملن الجلس  صامتا وعادت إللّي ذكلري فقلدي للنطل  بعلد حادثلة ا   

دموعللا بينمللا أنللا تجمللدت مازاللل  تنللزف ليم ـعيللون َسللرجللال السللجن الحربللي و

شعر بمن أيلادي أوأشاهد طشاشا من حولي و طنيناالدموع بعيني وأصبح  أسمع 

 ،كثيرة تهزني وتحركني حتي كدت أن أختن  بعلد أن شلعرت بلمن تنفسلي توقلف 

  :يسرع إلّي قاةال  " َسـليما"شاهدت 

كلالم ال ب هحديثلسلتمر ا ،العمايلل مش تعمل في نفسك هادي "  يا رجلوحد هللا"ـ 

 .يحدث لي وأأعي ما يقول 

لقللد كانلل  كاملللة والتللي جللاءت  ،تنبهلل  علللي صللوت مشللابه لصللوت حبيبتللي     

الحللزن أهللل المتوفللاة  وقللد تللركتلللك ومحنتللي إفللاقتي مللن غيبللوبتي تعمللل علللي 

 :لوقمن يهتموا بي وقد سمع  او

مللين يللا تللري ه يربللي  ،هللا يكللون فللي عونلله  ،ـلل هللادي الزلملله ه يحصللل مرتلله 

 .يلطفًُ  الطفلة الرضيعة لما يحصل أمها؟ ربنا 

 ،زهرة الحبيبة التي تركتهلا للي الأفق  من محنتي وسعي  ألن أظل حيا من أجل 

كملا يسليل السليل المنلدفع ملن أعللي  ينهض  وجفف  اللدمع اللذي كلان يسليل منل

وعلمل  بلمن سلليم نقلنلي عللي ها نهضل  وشلاهدت رجلال القبيللة ونسلاء ،الجبلل 

أشلرت إللي  ،وعاد بي إلي القبيلة خشية علي حالي مما ألم بي أمامه ظهر الجمل 

كاملة وطلب  ر ية سلمي فممسك  بيدي ودخل  إلي الخيملة وشلاهدتها تنلام دون 

نحني  أرضلا وقبلل  ا ،ود جسدها قحراك وضياء وجهها الصافي يحيط بمكان ر
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 :ثم جبينها متحدثا معها ايده

أنلا علارف إنلك فلي  ،ربلي بنتنلا وأحصللك أه ، ملش ه أتلاخر عليكلي  ،ـ سللمي 

أي وهللا كن  أسلمع النلا   ،ها الجنة نت وهيا بتولد يكون مكاوتمبالجنة ألن اللي 

 .ا كدهوقولـ يالعبا  ب ىأب يالعواجيز حوالين مسجد سيدي المرس

وأنا بعيلد اللذهن الكريم القرآن آيات من ن والليل ظل بعض الرجال يتلو أثناء     

تلم بيننلا حلين أقبلل  منلذ أول لقلاء  ىسللمي فلي الماضل عن  أحل  ملعنهم حيث ك

كنل  أيامهلا ، طمبنلان عللي حلالي الليم لبصحبة شقيقتها كاملة بعلد أن أرسللهم َسل

فما زلل  أبكلم وال أحملل معلي طعاملا أو شلرابا وأنلام أرضلا  ئعن كل ش اعاجز

ذكريات فوق الحصي وطال شعر رأسي وال أشاهد إنسانا أحادثله وظلل شلريط الل

" إخصلاء"وهي تضلاحكني رغلم آالم الحملل بلمن أقلوم عللي  لقاء حتي آخرمعها 

 :سحاب متساةلة

 تربي والدك وإال والد سحاب؟ه ـ 

أقبلل صلباه يلوم جديلد  ،بنة الشيخ رمضان اسثال المستقبل يا هذا هو لقد كان    

الفقيلدة  توجه  ملع الرجلال ورفعنلا ،وفيه تنعي الدنيا فراق تلك العرو  الرقيقة 

تهال عليهلا الرمللال سلكنلل  عللي وشلك القفلز بللالحفرة التلي  ،إللي مثواهلا األخيلر 

ة ملايزه أبقلي يتيعلحلرام ملش "ولكنني شاهدت صورة الرضيعة تشير إلّي باكيلة 

عدت مسلرعا ملن أفكلاري وشلعرت بلمن الشليطان كلاد أن يسليطر  ُ ،" األب واألم

 .عليّ 

بنتلي اوكدت أغادر المكان قبل أن أشلاهد الدفن وتلقي العزاء  إجراءاتإنته      

أقبل  عللّي  ،حيث الق  أمها ربها  اي كان ثمن حضورها للدنيا باهظتالحبيبة وال

شعرت بمن اللدنيا بلدأت ملن جديلد فقلد كلان شلكلها وحجمهلا  ،كاملة تحمل الطفلة 
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 ،الصأير وهي تخرج صرخاتها بصعوبة يلمس أوتار قلبي فيعزف لحلن الخللود 

سلمتني كاملة منلديل يلد سللمي والتلي طلبل  منهلا  ،عرت براةحة سلمي قبلتها وش

عرق سلمي من  هي كان  كاملة تجفف بن هذا المنديل الذبملمه لي وعلم  أن تس

لللم يسللتطع شلليخ القبيلللة أن يعثللر لهللا علللي مكللان والللذي " حمللي النفللا ًُ  "أثللر 

يين اللذين يلةحيلث كانل  مكتظلة بالعسلكريين اإلسلرا ىبمستشفي العريش العسكر

 .قتلوا أو أصيبوا خالل األسابيع الماضية قبيل إيقاف إطالق النار

ثنلاةي علن البعلد علنهم حتلي أسلتمنس إل ت العديدةمحاوالالترك  العاةلة رغم      

بهم وأبتعد عن شبف الحلزن ولكلن شلبف الحلزن غلادر موقعله وحلل محلله شلهاب 

رع  بلالعودة متسلاةال   سلمها فمسلا ملا رفبنتي وقد نسي  أن أعاالنصر وشهاب 

    للم أفكلر وقلل   ،سلم لهلا اسمها وعلم  بمنهلا للم تسلم بعلد وطلبلوا منلي تخيلر اما 

 .ذلكلسم وال أعلم سببا الاهذا أسعدهم " ةــرقيًُ  "

تعلرب للي لروز عللّي طربلوش وقلد أقبلل   ىعدت إلي أحباةي أبناء قبيلة أبًُ     

وجلسلل  أمللامي أرضللا  عللن خللال  حزنهللا بللمن لعقلل  وجهللي ويللدي مللرات عللدة

رضللية الكهلف وكلل فتللرة تطلل  نبلاه الحللزن اللذي كلان يتللردد مووضلع  أنفهلا ب

لتللف الجميللع مللن ابناتهللا وأحفادهللا الصللأار و  أقبللل ،صللداه بللين أجنللاب الكهللف 

حولي ثم أقبل  الماعز واألغنام وكمن لسان حالهم يتساءل أين حبيبتنا سلمي التلي 

يللن تلللك الحبيبللة التللي بمصللابعها الرقيقللة أتضللعه أمامنللا؟ وكانلل  تجمللع العشللب 

نعلللم أنهللا  ، عنللاء وأضللرع يتسللاقط منلله اللللبن دون جهللد النلل  تجعللل االناعمللة ك

نله وقر احركلمقترب مني اللبعض ُا ،رحل  بجسدها ولكنها لن ترحل من ذاكرتنا 

 .يهزني كمنه يشد من أزري

نني لم أتناول طعاما أالمساء لدرجة  ىاليوم التالي جلس  هادةا أمام الكهف حت    
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أن حللدي المللاعز قريبللا منللي وكللان باديللا عليهللا إفشللاهدت روز تللدفع ب اأو شللراب

علدت إللي رتويل  وُ اتنبه  وحلب  بعضلا منهلا و ،باللبن  ئممتلومنتفخ  هاضرع

ومن حين آلخر أخرج منديل سلمي الذي يحملل عبل  راةحتهلا  شرودي وتممالتي

عمي  كي أسلعد روحلي وأنفلي براةحتهلا  أحصل علي شهي وقبيل الرحيل فمقبله 

 .الطيبة

مواسللاة سللمع  مللن خاللله وألللف سلالم اليلوم الثالللث وهلو يللوم إذاعلة برنللامج     

بعد  ،لزوجتي مع إهداء أغنية شادية ليالي العمر معدودة  ىلفقد صدقاءوعزاء األ

مشللاعري حتللي كللدت أن أصلاب بللالعمي مللن كثللرة   جلااألغنيللة هتلللك ل يعاسلم

 بله تتصرفكان  جتمع  الحيوانات جميعها من حولي وال أشعر بما اد البكاء وق

اللذي بلاةع الفترشل  حجلري وأصلبح  مثلل اأو تقول حتي أن الكلالب الصلأيرة 

م روز األماميلة وهلي اقلدأأشلاهد كنل  من حين آلخر  ،كالب بالسوق اليقوم ببيع 

ن هذا فإن تللك ما حيث كن  أفكر هل تبكي مثلي؟ وقد تبي بـ اتمسف عن عيونها شي

الحيوانات تتمثر أكثر من اإلنسان حيلث ملن ينطل  يعبلر علن مشلاعره أملا األبكلم 

فال يستطيع فيعبر عنه بالصلراخ واللدموع وهلذا ملا لمسلته أثنلاء حاللة اللبكم التلي 

  .عشتها أشهرا  طويلة

لتقيلا اصل  إلّي التعليمات علي نفس البرنامج في صورة حوار بين رجللين و     

وكانل  اإلجابلة بلالعودة إللي الشلمال كنتما تتجهلان عة وهي تتساءل إلي أين بالمذي

الحلال وجلف الملداد بلي فهذا أيسر وأحسن وسوف يفيد أبناةي أملا هنلا فقلد ضلاق 

طلبا أغنية محمد عبدالوهاب يلا مسلافر وحلدك ما وحين طلب  منهما سماع أغنية 

 . وفايتني

 ةحاللل يإللبلي يبتلي سللمي وعلادت   تللك األغنيلة جبلل اللذكريات مللع حباجلأه   
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ننا سلوف نألادر المكلان وأشلرت مشرت إلي أحباةي بأ ،الشجن واأللم مرة أخري 

هزت  ،باكر سوف نتجه إلي هذا المكان من النجم القطبي بمنه  جهةإلي روز ليال 

نله سلوف يعلود مذيلها المقطوع وكمنها تتساءل وما مصلير سلحاب فمشلرت إليهلا ب

 .قريبا ويلح  بنا

بعض األوعيلة وتحركنلا  تصباحا هب الجميع إلي الطعام وشربوا الماء ومأل    

إلللي أول أصللبف غنيللا مبهجللا ثللم عللاد بعللد أن مقفللرا لنأللادر هللذا المكللان الللذي بللدا ُ

كان تحركنلا بطيبلا حيلث للم تتجلاوز  ،شهاب سلمي  تالشي ضوءمقفرا بعد عهده ُ 

ا طالبلة الطعلام هلنباحد ويشلتأعمار بعلض الكلالب الشلهرين والتلي كانل  تتوقلف 

كنلل  أنظللر حللولي وهللذا العللدد الأفيللر مللن  ،فتسللرع األمهللات لعمليللة الرضللاعة 

قتللرب ا ،الكللالب والمللاعز والخللراف غيللر مللملوف حيللث كثللرة الكللالب واضللحة 

 .مخزون المياه من النفاذ فاألمهات يرضعن أطفالهن ومعي الكثير منهن

وسلط بعلد حلور األموصلنا إلي ال الحمد هلل بفضل روز وشجاعتها وإخالصها     

تحل  أشلعة الشلمس الحارقلة وقلد سة أيلام خمفي  اكيلومتر   250أن قطعنا حوالي 

هنللاك  ،كللانوا عللي مسللتوي عللال ملن التحمللل  نأصلاب اإلرهللاق مللن معلي والللذي

شلبه بركلة الملاء ت ةوبواسطة أسراب طيور الأربلان عثرنلا عللي ببلر ملاء ضلخم

مطار والتي تصلب األمن آثار سيول  يجمع المياهو"  سـد الروافع"  اويطل  عليه

األعشاب وشاهدت متوفر باإلضافة إلي عشنا بهذا المكان فالماء  ،في هذا المكان 

بحلللاالت القلللن  والصللليد للعديلللد ملللن  ملللونوقهلللم يروز واألمهلللات الصلللأار و

حلول  منتشلرةالالخراف بالنباتلات والحيوانات البرية بالمنطقة كما تمتع  الماعز 

بعلد أن شلعرت أن الصلأار حصللوا عللي الللبن ، ركة وأصبف الطعام متلوافرا الب

فعببل  بلاللبن  ئالممتللضلرعها  وعاينل إحلدي الملاعز  ى  إلتوجهمن األمهات 
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لقلد قطعنلا شلوطا طلويال للوصلول إللي الشلمال كملا  ،رتويل  وحملدت هللا امنه و

ا موعللد غللد ،تعليمللات أخللري  ىكنلل  فللي شللأف لسللماع أ ،وصلللتني التعليمللات 

سللمع  إهللداء مللن عللم  ،سللعدت بمقدمللة البرنللامج وموسلليقاه الجميلللة  ،البرنللامج 

ع والللذي يهللتم بعمللله وهللم دوجميللع العللاملين بالمزلقانللات بخفيللر نكللال الجلل ةشللحات

للمطربلة فلايزة " بيل  العلز يلا بيتنلا"أغنيلة  هيواسونه علي فقد زوجته ويقدمون لل

 .أحمد

بعلد خمسلة أيلام أكملل  سليري  ،هذا اللألز ل أدهشني هذا ولم أتعرف علي حل    

ن دون العثور عللي ملاء امضي علينا يوم ،طربوش متجهين شماال  ىمع كتيبة أب

وقد وصل بنا الظمم أشده وسقط من جراء هذا بعض الرضع من الجوع والعطش 

ننللي كنلل  أحمللل أثقللاال متمثلللة بللالعبوات أخاصللة وقللد خلليم شللبف المللوت علينللا 

قبيلل ظلالم اليلوم الثاللث  ،ل اليدويلة والمفجلرات وجهلاز الراديلو المتفجرة والقناب

حاول   ،جمل مقتربا منا الونحن في حالة من اإلعياء شاهدت رجال بدويا يركب 

نهض  أشير إليه ولكنلي سلقط   ،الكالب النباه ولكن صوتها لم يخرج من فمها 

 .من اإلعياء

ي فم يقرب الماء منبدوي ُ ال رجلالوقد غطي الظالم المكان وشاهدت   تنبه     

مللاء وقللد عملل  الحركللة الوال حظلل  أن الكللالب والحيوانللات األخللري تشللرب 

تناولل  المللاء وبعلد عللدة دقلاة  تناوللل  جرعلة أخللري وشللعرت  ،والنشلاط بيللنهم 

لتلبس اكدت أصرخ حينما شاهدت مالمف الرجل حيلث  ،بمنني أحيا مثل اآلخرين 

 :حيث حادثته قاةال   علّي شكله لكن صوته لم يلتبس عليّ 

 :تنبه الرجل متساةال  !!! ـ عم أبو السعادات

 ـ كيفك؟ الزلمه يعرفني؟ 
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 !!أنا عابد.. ـ أيوه 

 ن عابد هذا؟هو ،ـ عابد 

                      !!!! ـ عابد خطيب بنتك رقية

*** 

 بيت العــــز 

دات حافللة باألسلبلة السلعا ىولي المتبادلة بيني وبين عم أبكان  النظرات األ      

ألسلرته علمل  كلل ملا حلدث  حلديثي معله والترحاب وكل المشلاعر الطيبلة وملن

نلل  أرسللل بهللا إلللي كخللالل السللنوات الللثالث الماضللية والرسللاةل واألغللاني التللي 

كان الرجللُ مشلجعا لحاللة الحلب التلي توللدت بينلي وبلين  ،" رقية"ُبنته اأسرته و

ختبللر ارجللل ال ذاهلل عللي أبنللاء سلليناء لكللن بنتله رغللم بعللض التقاليللد التللي تسلليطرا

ه حبل قاومل رغلم أن القبيللة قناعة بمن أحبهلا و نالحب في بداية شبابه وتزوج ع

البنلين تزوجها وأنجب منهلا هذا ظل متمسكا بالحبيبة وكل ونفته مع أسرته ورغم 

ا للمرة الثانية وأنه ةتجربالبنته تعيد اشعر بمن يهذا كان الرجل ومن أجل البنات و

 .األم معااألب وتسير علي درب 

بنته وهلي رافضلة كلل اعرض  علي كان يحدثني عن عروض الزواج التي ُ      

أيضلا عرض عليهلا اللزواج ًُ  "عاةشة" تلك العروض حتي أن شقيقتها الصأري

هم يللإ تيعلدم علودبهلاجس الجمهم اولم تقتنع إال بعد زواج رقية بمن تحب وقلد هل

رض تلعيأن من المحتمل أنه عمل بل الدث بمصر أثناء نشأالي بما يحالمرة ثانية 

عتلرض أهلله عللي زواجله ملن بنلات اعلي زواجلي ملن بنلات سليناء مثلملا  يأهل

 .اإلسماعيلية

قباةلل المحلور األوسلط بعلض علم  منه بمنه كان يقوم بعرض بضاعته عللي     
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 لمإلي بيته وأسرته مجبور الخاطر حيلث بيعل  كلل بضلاعته وتسل وهو اآلن عاةد

فممللدوهم ن راغبللين فللي إسللعاد البللدو بسلليناء وأمواللله فللورا حيللث كللان اإلسللراةيلي

ملن أبنلاء وطلنهم  السلاب  حكلمالأثناء معهم حتي تحدث مقارنة بما كان يتم بالمال 

  .اآلنحالهم و

عاد النشاط ألبنلاء قبيللة تبدل الحال ومتوقع وقد الاليوم الثالث لهذا اللقاء غير      

واحلدة ملن جلراء  ةرضلع ملن الكلالب ومعلزًُ  ةخمسل ناأن فقلد طربوش بعلد ىأب

 ىواصلللنا تقللدمنا بصللحبة عللم أبلل ،العطللش والجللوع وجفللاف ضللرع األمهللات 

 .حيث تفهم  الشفرة اآلن" بي  العز"السعادات متجهين إلي بيته 

كلل ملا  األيام السابقة هي التعليملات الصلادرة للي بلمن خاللني قما يقلكل كان     

كلل ففلي أي مناوشلات  يزج بنفسألمعلومات فقط وال لحصول علي اقوم به هو اأ

القيلادة ويجلب عللّي للي ملن الصلادرة تعليملات هذه هي ال ،له عمل محدد شخ  

 وا علملفقلد أثبتتله األيلام والشلهور الماضلية ملا وهلذا  ئفالقيادة تعلم كلل شلتنفيذها 

ذا ال بللد أن هنللاك إ؛ تلللك الهللدايا  وا للليرسلللأبنيللة الللزواج مللن الراحلللة سلللمي ثللم 

أخللالف أعللد ولهللذا لللم عنللي  ئي ويعلمللون كللل شللأثللرن قتفللوآخللرين ي اأشخاصلل

 طربلوش  ىبلأالتعليمات رغم عثوري علي أهلداف معاديلة أسلتطيع بكتيبلة كلالب 

ي كن  أتراجع رغم خبرة الكلالب وتلوافر المعلوملات نخساةر ولكنبهم حدث أن أ

      للتنفيللذ وللليس للمراجعللةتصللدر التللي ك التعليمللات بنللاء علللي تلللوعبللوات النسللف 

 .هذا هو وضع الجيوش النظامية العريقةفوالمساومة 

السعادات حيث كان  وجهتله داره ى بأبصحبة مشواري إلي الشمال واصل       

قديملة الحديثلة أو ال أخبرنلي بله ملن معلوملات سلواء   كل ما  ،بمنطقة الشيخ زويد 

فالرجلل يتنقلل ملن مكلان سليناء بشلمال العلام تصور الوضلع في كان له أثر كبير 
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إلي آخر مصحوبا   بتصريف يحدد له المناط  المسموه له بلالتجول بهلا ولهلذا للم 

التفتيش لمللا يحمللله يفاجللم بللتحللدث للله مشللاكل تللذكر إال فللي بعللض األحيللان حللين 

د الجيش اإلسراةيلي بمن الرجل يحمل مالبس وأقمشة تخ  النساء اأفر كتشفوي

 . عنه ئن يعلمون كل شوكان اإلسراةيلياألمر في غالب و

ن اكلوا  قطعنا خاللها ثمانين كيلو متلرمتواصلة أربعة أيام  لمدة ريسواصلنا ال     

حيلث كنلا نسللك الطلرق اآلمنلة ومصلادر  ة كبيلرةدةلالسعادات معنلا فا ىوجود أبل

 عز الصأيرة فلوق الجملل مملااالمياه التي يعلم أماكنها كما أنه وضع الكالب والم

ساعدنا علي التحرك بسرعة في وق  أقلل علن السلاب  وللم يكلن يتوقلف إال حلين 

سماعه نباه الكالب الصأيرة برغبتها بالطعلام فنحصلل عللي راحلة حيلث أشلاهد 

الكالب والماعز والخراف الصأيرة تسرع كل منها إلي أمها والتي تعرفها وتشلم 

و أحلملة الثلدي م يضلع ثل  جسلده عراةحتها فتستقبل األم رضيعها بكل حنان من ل

ن مصأيرة مناسبة لحجمه كمنله يخيلف اآلخلرين بل اـ  أصوات احدثفي فمه مالضرع 

 ةشلاغبمبهلوانية فوق ظهلر األم والعاب لاألتبدأ متالء البطون ابتعدوا عني وبعد ا

 .إخوته

بنتللي اي الشللجن والحللب ويللدفع بللي إلللي تللذكر نفسللفللي مللا أشللاهده كللان يبعللث     

متسللاةال   هللل تحصللل علللي رضللعتها مللن خالتهللا كاملللة التللي  "رقيللة " ُالرضليعة 

ال تشلأل باللك برقيلة وسلوف أكلون األم قاةلة أنجب  صأيرها الذكر وقد وعدتني 

يله وكلان هلو اللقلاء األول فالبديلة لها وطيب  من خاطري في آخر لقلاء شلاهدتها 

طفللرت مللن عينللي بعللض الللدموع لمللا حللدث لللي ولسلللمي ورضلليعتنا  ،واألخيللر 

نهض  مستأفرا هللا وأدي  صالة العصر وشكرت هللا علي ما يمنحنا  ،صأيرة ال

 .فهو الموجه والسند لبني البشر بل لتلك الحيوانات العجماءمن نعم إياه 



 

331 

شعرت بنسمات البحر تهلب علينلا وهلذا يلدل عللي أثناء السير اليوم الخامس و    

القيلادة أن أقتلرب منله كلي  الوصول إلي بي  العز التي طلب  منيمن ربنا تقاأننا 

هلذا المحلور اللذي يعتبلر ملن أهلم ملن أرسل لها بكل المعلوملات الخاصلة بالعلدو 

نظر إلّي أبو السعادات كمنه يخبرني بمنه  ،محاور سيناء في التحركات العسكرية 

سللتنجته انتظللر حتللي يعلللم أهللل بيتلله بقللدوم ضلليف عللليهم بالأللد ومللا أ راغللب بللمن

 :قال بعد قليل حيثلي أوضحه 

تعلود عللي اللدار وهللا بدي تحك ظهرك هلذا اليلوم بتللك المنطجلة وَ  ،عابد  كـ كيف

باكر كيف يعلم الحريم بالدار أن الزلمة عابد جادم علي زيارتنا كييلف يسلتجبلوك 

ة سلاعتين فجلط الدار جريبة بعد مسلير ،ستجبال يليج بجيمتك ومحبتنا لك اأحسن 

وهللا الصللبايا بنللاتي عشللجوك يللا  ،تركتهللا مللن البحللر كيللف  ه تلمللف الللدار جريبللة

 .بني عيدازلمه كيف 

رقية فحبي لها للم يفتلر رغلم زواجلي لكلن  ةوافقته الرأي رغم شوقي إلي ر ي    

زداد حبي لها أكثر فكن  راغبا بمن يعوضني ما فقدته بل فكرت ابعد وفاة سلمي 

قف واحلد حتلي ال بالمستقبل بمن أحمل رقية الصأيرة لتحيا بيننا ونعليش أسلفل سل

أشرت إليه بصلحة اللرأي فتلرك لنلا الميلاه التلي  ،سيناء جنوب شمال وأشت  بين 

 مشللكلة  ةمعلله وكانلل  كميتهللا معقولللة تناسللب األمهللات الرضللع ولللم تكللن هنللاك أيلل

أشاهدها تجوب المنطقلة وملا  ةتذكر فالعشب متوافر وبعض الحيوانات الصأيرًُ 

 .صطياد بسهولةاللروز من براعة في ا

غادرنا أبو السعادات وظلل  أتلذكر لقلاء الألد وهلل مازالل  رقيلة عللي حالهلا     

قتنع  به أم أن السنين والشهور الماضية مسلح  االتي  ي أحالمهامازل  فتهل و

هللذا الحللب تحلل  وطللمة الللزمن ومشللاكل الحيللاة اليوميللة واليللم  مللن عللودتي مللرة 
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اللدار يعشلقونني وال يقلول عاد إلّي حديث واللدها بلمن أسلرته والصلبايا ب ، أخري

إال إذا كلان متمكلدا ملن تللك المشلاعر أو أن الكلالم هذا الرجل الرصلين مثلل هلذا 

وهلذا ملا منلع األسلرة ملن علدم الموافقلة ، زوجته زهرة أخبرته عنها مرات علدة 

 .رقية يخطب ودها راغبا بالزواج بهاي ُلإ شبابمن العلي من تقدم 

وقد بللئ  1661نهاية عام إلي ذكريات البي ت راساهما وط تي تلكأمضي  ليل    

هذا الحلب اللذي كلدت أن أهدمله بعلدم األمانلة عللي رقية ًُ  ني وبينبيالحب أشده 

بنها عيلد اوالبديل عن  نهل شقي الغم أن األم أخبرتني أمامهن بمنني رنساء الدار 

حملد ال ،سم وهذا دليل قوي علي ثقتها بي وحبهم لي أيضلا البل أطلق  علّي هذا ا

هلل قلتها وأنا سابف في ذكرياتي وقد غلفتها المشاعر اإلنسانية الرقيقة الطيبلة لتللك 

بلدرت  للومحب للخير حتلي األسرة وشعرت أن المصريين شعب رقي  المشاعر ُ

 .غير عقالني في التعامل ئشأي  وأمنه بعض بوادر العنف 

ودني ملن حلين تعلارجال السجن الحربلي ما حدث لي علي يد  يذكرمازال       

وكدت أحقد عليهم العنا هلثالء النلا  ثلم تلذكرت الشلاويش خربلوش اللذي آلخر 

عتلرف بمللا قللام بله مللن التعللدي علللي اوللشللرطة العسللكرية توجله مللن تلقللاء نفسله 

إللي فلي النهايلة شخصي مما فتف باب التحقيقلات الواسلعة للمسلبولين هنلاك وأدي 

النهايلة إللي طلردهم ملن الخدملة أمام محكملة عسلكرية أدت فلي  امحاكمتهم جميع

سللتيقاظ الللوال شللجاعة خربللوش وووأودعللتهم نفللس عنللابر السللجن أعوامللا طويلللة 

أسلعدني تمتلع شلعب مصلر بتللك  ،ضميره ما علم أحد بملا حلدث للي أو آلخلرين 

 نورعاسلليالنللا  ُبعللض الصللفات الطيبللة رغللم أنلله فللي بعللض األحيللان أشللاهد 

ن لتقريلب وجهلات النظلر والمصللح ويتلدخلهلذا الأضب لكن بعلد دقلاة  يلزول ب

.. به ياكلل عليش ان سليوده غلبل.. معلشلي"ختلراع كلملة اإللي مما أدي في النهاية 
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وقاةمللة كبيلللرة مللن تللللك ....... " روه مللن هللا فلللين تلللح ؛وبللالش خلللراب بيللوت 

 .التعبيرات الطيبة

*** 

 ما أحلي الرجوع إليه 

طعلام ن مالبسلي وتناولل  غتسل  وهندم  ملاستيقظ  صباه اليوم التالي وا     

حيث كانل  األمهلات قلد " التيس"إفطاري مع األمهات وذكري الماعز والخراف 

 السلعادات ىتجاه البحر قاصدين دار أبلاتحركنا في  ،نته  من إرضاع الصأار ا

مازلنلا نسلير  ، عللي اللنفس المشلتاقة المحبلة  طلويال المسلافة قصليرالطريل  ان ك

كدت أهرول مسرعا ولكني تماسك  حتلي ال أصلل  ،بعد حتي شاهدت الدار عن ُ 

مره  البدن كما خشي  علي الصأار التي لن تستطيع اللحاق باألمهات مما يدفع 

 .طربوش ىبها للمكوث بجوارهم وبهذا أبعثر كتيبة أب

نبللاه الكللالب لللديهم وقللد أجللابتهم كالبنللا بللنفس اللأللة والتللي أصللوات نا تسللتقبلا     

النبللاه هللذا سللماع أصللوات خللرج علللي أثللر  ،ةيللة وضللف منهللا أنهللا ليسلل  عدا

  أسللرع ،ا بنيانللالصللأيرة زينللب وقللد نمللي عودهللا وصللارت أطللول وأصلللب 

 اوهي تنظر إلينا بدهشة وتساءل  من تكون؟ تمكد لي بمن أبلخلفها شقيقتها عاةشة 

قتربل  أكثلر وقلد تنبهل  زينلب ا ،لزيلارتهم  االسعادات لم يخبر أسرته بمنني قادم

 :حيث هتف 

 ـ خوي عابد 

فرفعتها بصعوبة ألعلي وقبلتها من وجنتيها مثلما كن  أفعلل بالسلاب   ندفع  إليّ ا

ل سرع  إليّ ا ، ة فصلافحتني بشلدة ناضلج اعاةشة هي األخلري وأصلبح  عروس 

 :باسمة وسمع  صوتها عاليا وهي تنادي شقيقتها
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 مين بدارنا؟ يتعالي وشوف ،ـ رجيه 

رقيقللة نمللي جسللدها أيضللا وأصللبح  آنسللة  شللاهدت رقيللة تأللادر بللاب الللدار وقللد

للل بها هلللروقلللد ظالمالملللف  ة وتقلللدم  ناحيتنلللا وهلللي جميلللل اهلللا وأصلللبح  عروس 

تجهل  إللي افمنلي قترب  ا ،مضطربة كمنها تتساءل هل هذا عابد أم شخ  آخر 

كانل   ،لقاةها وتوقفنا أمام بعضنا البعض تنظلر إللّي وأنلا باسلم الثألر أنظلر إليهلا 

نهلا ألنها احتضلاب منهلا واقترالاربة وشليء يلدفع بلي بلمشاعري سريعة ومضلط

 ،وشلليء آخللر يمنعنللي طالبللا منللي الصللبر وبللمن التقاليللد لهللا اليللد العليللا  يخطيبتلل

مصافحا ووضع  جبهتي علي جبهتهلا وملسل  عللي ملا ظهلر ملن  اأمسك  بيده

شعر رأسلها الطويلل أسلفل اإليشلارب التلي تضلعه عللي رأسلها مثلل أمهلا وبلاقي 

 :وهمس  بمذنهاتها اشقيق

ها بحمرة الخجل المناسبة لسنها وحياةها ولم تسلتطع اإلجابلة اتورد خد.. حبك اـ ب

تلللك ظهللور والللديها علللي عتبللة الللدار حيللث سللمع   أللرام ة الابقطللع علينللا سللح ،

ممسلكا منهلا تقدم   ،مرحبة بالحبيب العاةد بعد سنين طوال الخالة زهرة تزغرد ُ

 ىرة ثانية بينملا تكفلل  عاةشلة بزمالةلي بكتيبلة أبلبيد رقية خشية أن تضيع مني م

 .طربوش وأوتهم إلي الحظاةر مع أقرانهم من نفس الفصيلة

تالق  األيادي بالتحية مع الخالة زهلرة التلي تلورد وجههلا الرقيل  الجميلل ثلم     

 أخيلرا جلسل  بالمجعلد ،بنتها نفيسة مرحبلة بلي هلي األخلري اا همن خلف تظهر

لتف  األسرة من حولي والبعض تحدث بلمنني أصلبح  او" لوناألنتريه أو الصا"

سلمرة وهلذا للون وجهلى زداد اأشد قوة وصالبة عن ذي قبل وأخري توضف بمن 

نهضل  كلي أ دي صلالة الظهلر  ،شعة الشمس فترة طويلة ألي تعرضدليل علي 

عدت من صالتي وقلد أعلدت الماةلدة العلامرة ًُ  ،قترب موعد صالة العصر افقد 
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واللدها هلل عابلد هلو الشلخ  اللذي أخبرتنلا بمنله  ةعام ثم سمل  عاةشباطيب الط

بتسللم ا؟ اجيلد اسلتقبال ونعللد لله طعامللاسللتقباله أحسلن اقلادم بالألد لزيارتنللا وعلينلا 

سلتثناء اتناولنلا طعامنلا وتحلدث الجميلع ب ،وحرك رأسه مما دفع الفتيات للضحك 

هنللا مللن أجلهللا وهللي رقيللة التللي كانلل  راغبللة فللي سللماع حللديثي لهللا وحللدها فمنللا 

األخري حبس  نفسها عن اللزواج ملن أجللي فلال أقلل ملن أن نجللس بمعلزل علن 

 .اآلخرين كل منا يبث اآلخر لواعج فراق السنوات الماضية

ت ملر ،لللدنيا  ئأسرع النهار بالمأيب وحل الظالم مكان ضوء الشلمس اللداف     

 أشلار إلليّ  ،وهلي رقيلة  مهللديضللع األسرة الطيبة والتي لي مع سريعا   الساعات 

ت إلللي حجرتللي دودعللتهم وصللع ،ظرنللي تأبللو السللعادات بللمن حجرتللي مازاللل  تن

لنشلاط والحيويلة محاوللة طلي لبرشاقة أحسد عليها فقد دفع  دماء الحب بجسدي 

لاظللل  ج ،برحيلل سللمي  صفحة الشلهر الماضلي السلطف حيلث كنل   بلمعلي الس 

عطلرت أنفلي راةحلة كملا م مضل  سمع هدير األمواج كما حدث منذ ثالثلة أعلواأ

اليود المتصاعد من أمواج البحر وحرك  شأاف قلبي ما شاهدته عللي رقيلة ملن 

  .نعكس بالتالي علي مفاتنهاا انمو لجسده

لسلللم وشللمم  لمضللي مللن المسللاء عللدة سللاعات وسللمع  صللوت صللعودها      

لشللم فللي حاسللة اتحكم الللأحللد سللتطيع يراةحتهللا التللي ال أسللتطيع نسلليانها حيللث ال 

شاهدتها تقلف  ،تشم واألذن تسمع دون أي سيطرة مني علي تلك الحوا  األنف ف

أمللامي وقللد إنعكللس ضللياء القمللر السللاقط علللي صللفحة المللاء فمضللاء سللطف الللدار 

د حدود ومالمف جسدها وهي تقلف دبضياء أبيض شفاف وأقبل من خلف رقية فح

للس بجلواري هلزت أشلرت إليهلا بلمن تج ،أمامي وقد أمسك  يدها باليد األخلري 

نهضل  ووقفل   ،قلف أمامهلا أرأسها غيلر موافقلة بلل أشلارت إللّي بلمن أنهلض و
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 :قترب  مني قاةلةانعكس ضياء القمر علي وجهي فاأمامها ف

 غيرك شيـ كان لي حج إني ما أجوز

  من يدي وضحككفي يدها  ي يدها فكادت تسقط أرضا وهي تسحبقبل  كف     

 :قاةلة

 كهارب .. ـ كهارب 

أالعب بعلض خصلالت شلعرها التلي طلارت أنا أخيرا جلسنا أرضا نتحدث و     

ا سلوف تهلبط هلطالل  النظلرات ثلم أخبرتنلي بمن ،حر بجانب خديها ببفعل هواء ال

ا لقلاء بالألد فجرعلة اليلوم كبيلرة ويكفلي هلذا ولنثجلل نولاآلن عاةدة إلي حجرتها 

ال أفطلبلل  منللي نهضلل  فنهضلل  معهللا وقبللل  يللدها  ، بللاكرالحللديث والنظللرات ل

أفعل ذلك فهي تخشي علي نفسها من السقوط من فوق السلم لما تحدثله تللك القبللة 

هبطلل  علللي مراحللل وكللل مرحلللة أو كللل عرضللة سلللم  ،بمشللاعرها وأعصللابها 

نظللر إلللّي حتللي هبطلل  لصللحن الللدار ورفعلل  يللدها تومازاللل  عليهللا تقللف  تهللبط

 . يعيونختف  عن االيمني بعالمة القبلة بالهواء و

رتويللل  حبلللا اهكلللذا ُعلللدت إللللي بيللل  العلللز وشلللعرت بالهنلللاء بعلللد العلللذاب و    

نم  بهدوء وسعادة كما للم  ،وعطفا  بعد آالم وعذاب فراق زوجتي األولي سلمي 

أنم من قبل ونهض  بالصباه أحسن حاال وأسعدتني ليلة األملس المبهجلة خاصلة 

فعللله معهللا ممللا البنللات ب" خللراط"قللام  حيللث ي جسللدهاننللي شللعرت بللمن رقيللة نمللأ

أصللبح  عليلله أحسللن بهللاء ورونقللا وقللد صللقلتها السللنوات الللثالث الماضللية وقللد 

قضلي  علدة أيلام ثلم غلادرت اللدار لملدة أسلبوع  ،كون زوجة وأملا تأعدتها أمها ل

معرفة منهم هم وهذا ما أخبرت به العاةلة ولم يحاول أحد محيث كن  مكلفا بعمل 

صلطحب  أحلد ا ،لي يألفه السرية والكتمان العمل المنوط بي فهم يعلمون بمن عم



 

343 

تجلاه ملا حيلث التحركل   ،الكالب الشابة معي وترك  روز ترعي باقي أسلرتها 

 ،من ميناء العريش لرصد كل ما يحلدث بله ملن تحركلات  بكن  راغبا بمن أقتر

ا وفللاة الللرةيس جمللال ذهلل طللالق النللار بللين مصللر وإسللراةيل وأعقللبلقللد توقللف إ

حزن والضي  بمن نفقد القاةد في منتصف طري  التحريلر عبدالناصر وشعرت بال

 .لكن مصر والدة وسوف يمتي من يستطيع أن يكمل مسيرة الكفاه

وبجوارها أمامي مباشرة التي النخيل أشجار لتزم  أحد األماكن أسفل بعض ا    

إن البيارات بشلمال سليناء  1661بيارة والتي كن  أشاهد بعضها قبيل حرب عام 

فبعد أن تقطع مسافة بين الرمال الناعمة والتي تثثر علي  ،ات هللا هناك آية من آي

صللأير ضللي  بللين تلللك الكثبللان  بللوادٍ هضللاب الكثبللان السللير تفاجللم وأنلل  بللمعلي 

 ،الرملية لكن بهذا اللوادي بقعلة خضلراء يحليط بهلا محليط ملن الرملال الصلفراء 

يزيلد قطرهلا علن ال راةعلة الطعلم هبط  وهناك شلاهدت علين ميلاه سلاحرة نقيلة 

الميلاه مللن بللاطن األرض منهللا المتلرين وعمقهللا ال يزيلد عللن الربللع متلر وتخللرج 

يحيط بتلك العين أشجار الرمان  ،يحصل البعض منها علي الماء  ثستمرار حياب

والتللين والعنللب والزيتللون والنخيللل وبعللض األعشللاب التللي تتأللذي عليهللا الجمللال 

 .ظالل الخضرة اليانعةمنطقة باإلضافة إلي يحيط بتلك العليل الواألغنام والهواء 

قللدم  فللي الموعللد المحللدد قملل  بفللتف جهللاز اإلرسللال وأرسللل  بللمول رسللالة     

ظللل  عللي هلذا الحلال  ،خاللها بعض البيانلات التلي أخبرنلي بهلا أبلو السلعادات 

نتهيلل  خاللهللا مللن إرسللال كللل مللا علمتلله مللن أخبللار منقولللة وليسلل  اخمسللة أيللام 

قلررت  ،حيث كن  أنهي الرسالة بمنهلا منقوللة دون ذكلر المصلدر  ةمشاهدة عيني

ملللن النلللاقالت  السلللعادات وأثنلللاء علللودتي شلللاهدت أرتلللاال ىأبللل إللللي دار العلللودة 

نلي هلذا مظللل  بمك ،الضخمة للجليش اإلسلراةيلي وهلي تحملل معلدات عسلكرية 
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 حتللي أعلللم مللا تنقللله تلللك النللاقالت التللي كانلل رسللاةل  ةأيللعللدة أيللام دون إرسللال 

 ةاأطلكملا أنهلا كانل  ممتشابهة فيما تحمله وأيضا في حجم وشكل المنقلول فوقهلا 

بعلض منهلا حدي المرات توقف  إحدي تلك الشاحنات ونلزل إفي  ،مشمع سميك ب

كللان مللن  ،الجنللود يعيللدون ربللط المشللع فوقهللا ممللا سللاعدني بللمن أشللاهد مللا تنقللله 

ظللل  عللي  ،شابه ذللك  األسمن  وماالواضف أنها تشوينات هندسية من الحديد و

بتعلدت علن المكلان وأرسلل  برسلالتي تللك إللي اهذا الحال خمسة أيام أخلري ثلم 

 .القيادة

ها حوار غنلاةي سمع  خاللالبرنامج تلقي  رسالة من القيادة إذاعة موعد في      

بلمن يعلود لمراجعلة الماكينلة حتلي فيها يممره  "بلية"زي والصبي وبين األسطي ف

مراقبلة  كلررأن أ يجب عليّ لي بمنه  تأكدتلك الجملة  ،إصالحها  يتمكد من جودة

سللتنتاجات الحنات العمالقللة فالقيللادة راغبللة بالمزيللد لتخللرج باالشللوالللك القوافللل ت

توجهلل  ثانيللة لمراقبللة الطريلل   ،الخاصللة بللالأرض مللن إرسللال تلللك المعللدات 

أدفلن   ث كنلآخر حتي ال يرتاب أحلد بلي حيل االمأادر لميناء العريش متخذا مكان

الجهللاز بمكللان يبعللد عنللي أكثللر مللن كيلللومتر وشللاهدت نفللس المعللدات مللع شللحن 

وهللذا يثكللد مللا سللب  مراقبتلله بللمن هنللاك تجهيللزات هندسللية ، لللوادر وبلللدوزرات 

علدت إللي دار رقيلة حيلث ا ُذهل بعلدوقم  بإبالغ الرسلالة  ،سوف يقوم بها العدو 

 .ستقبلتني األسرة بترحاب وحب كعادتهما

دث  مع والد رقية بخصوب زواجنا وهل من المناسب اللزواج اآلن أو أن تح    

آخر بداخل األسرة وقد كان  إجابة الرجلل منطقيلة حيلث أخبرنلي بلمن  اهناك رأي  

نهلا راغبلة بلك ولهلذا فلنحن ننتظلر مرقية إنتظرتك لمدة ثالثلة أعلوام وهلذا يعنلي ب

ل شلهر سلوف أنهلي أسعدني حديثه الشي  وأكدت له أنه خال ،مشورتك ورغبتك 



 

345 

نتشلر الخبلر بلداخل األسلرة فعلم االكثير مما أقوم به بعدها نستعد للزواج وبالتالي 

 .الفره والسرور

بعلض  مهيللإالقيلادة دخلول مدينلة العلريش وعللّي الحلذر لكلي أنقلل منلي طلب     

المطللب  ،معلومات عن الجيش اإلسراةيلي ومشاعر أبناء العريش تجاه المحتلين 

كانلل  ولهللذا طلبلل  مللن روز أن ترافقنللي فمسللعدها هللذا حيللث  للأايللة اصللعب  كللان 

توجهنلا إللي مدينلة  ،شعر في اآلونلة األخيلرة أننلي أهملتهلا بعلد حضلور سلحاب ت

ننلي للم أكلن أحملل معلي جهلاز اإلرسلال فلإذ بدوريلة أالعريش ومنُ حسلن حظلي 

منللي  أخبللرتهم بمنلله فقللد ،تسللتوقفني راغبللة بمشللاهدة تصللريف السللير الللذي أحمللله 

خالل السيول التلي حلدث  بدايلة هلذا العلام وأننلي متجله للعلريش بخصلوب هلذا 

 .الشمن

تشكك قاةد الدورية في حديثي معه خاصة حين شاهد روز وأخبر زمالءه بلمن     

هللذا كلللب مللن سللاللة نللادرة وأنلله مللن الكللالب التللي تقتنيهللا وحللدات الكومانللدز 

لتف بعضلهم اهاجمتله فلن الجللد فبحلزام ملتوجله أحلدهم للربط روز  ،اإلسراةيلية 

حولهللا راغبللين باإلمسللاك بهللا حتللي إذا تكللالبوا عليهللا أصللدرت نباحهللا الحللزين 

أيللديهم بعللد أن أصللابتني  بللينسللقط  فعلللي الهللرب حاوللل  التللدخل لمسللاعدتها ف

نقلتني الدورية إللي أحلد المعسلكرات القريبلة  ،شجار معهم ال أثناءالجروه  ضبع

سللكر إليللواء المجللرمين المشللكوك فللي تصللرفاتهم مللن مدينللة العللريش وهللو مع

لتقيتله ملع سلليم ودفعل  ابلداخل المعسلكر شلاهدت أحلد الرجلال اللذي  ،وسلوكهم 

نله مالرجل بلي وسلملته علن سلحاب فلمخبرني ب ئفوج ،بسحاب لمساعدته وزميله 

ومازال مقيما مع زمالةله وقلد سلاعدهم كثيلرا فلي حين كان معه هرب من األسر 

طلللب منللي مسللاعدتهم بإمللدادهم بللبعض المتفجللرات  ،لناجحللة ابعللض العمليللات 
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حتللراز حتللي ال الأخبرتلله بمكانهللا طالبللا منلله ا ،" زمنللي"المللزودة بمفجللر ميقللاتي 

فمللن الجللاةز أن أسللتطيع الهللرب لللي هللا من بعضاللل مللع تللركيعلللم العللدو عنهللا 

عللدة أيللام تللم اإلفللراج عللن هللذا بعللد ُمضللي  ،وأسللتكمل بللاقي نشللاطي ضللد العللدو 

 .والذي يدعي ِمـسعد الرجل

كنلل  أقلليم بحجللرة مللن بعللد مضللي أسللبوع علللّي بهللذا السللجن الصللأير حيللث ُ     

بالساله ويقلدم للي الطعلام ملرة مزود حار  يقف الطوب واألسمن  وعلي بابها 

لليال والهلدوء يأملر  ،للأايلة  ئواحدة وهو عبارة علن كرنلب مسللوق وطعمله سلي

 خاللهللا لحديديللة التللي يللدخل مللنبحركللة مللن الطاقللة اوسللمع  المعسللكر شللعرت 

ِومسلعد أشلاهد سلحاب بلي نظرت فإذ  ،الهواء لداخل الأرفة تيار الشمس وضوء 

ثنلان الا وأقبلل علليّ  سلحاب حتلي عثلرعنلي بحلث ث يلكدت أصرخ فرحا حمعا ف

علي زيارتي مثل أي مسجون يقوم أفراد أسرته بزيارته سمع  بعض األصلوات 

ر بعض انتظالاعلّي طال المقاومة بسيناء بمن وقد أخبرنيِ مـسعد وهو بطل من أب

ملا وملن زمالةلي اآلخلرين  ريسلوعن بعلض األ كالوق  وسوف يتم اإلفراج عن

 .حترازالالسكون واسوي عليك 

تحرير سيناء قد أقبل بعد اإلفراج عنه محلاوال  منظمةبمن زميلي من أسعدني      

لحجرة فشاهدت ملا للم بعد قليل نظرت من أسفل باب ا ، تخليصي من هذا السجن

منظملللة تحريلللر سللليناء تهلللاجم المعسلللكر  ىمجموعلللة ملللن فلللداةي ،أكلللن أتوقعللله 

نفجلارات بالمعسللكر ابعلد قليللل شلعرت وسلمع   ،بالرشاشلات والعبلوات الناسلفة 

سي ملن سلقوط حجلر أنفجر أحد حواةط الحجرة مما أصابني براهزت المكان بل 

ر تللدوي بللداخل المعسللكر عليلله لكنللي أصللبح  حللرا وقللد سللمع  صللافرات اإلنللذا

نللار فللي جميللع الجهللات وأعقبهللا نبللاه بعللض الكللالب وصللرخات الإطللالق دوي و
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 الجنللود الللذين يبحثللون عللنطربللوش  ىأبلل  كللالب مللبعللض الجنللود حيللث هاج

تجلاه البيلارة حيلث الليلل قلد خليم عللي المكلان اأسرع  بالهرب فلي  ، المهاجمين

 .هستثناء المعسكر الذي مازال  النار مشتعلة باب

 ىفقلد توجله ِ ملـسعد ملع زمالةله قريبلا ملن منلزل أبل ،علمل  الحقيقلة بعد هذا     

 ،العبللوات الناسللفة بلله  ئكنلل  أخبللبالمكللان الللذي  سللب  وأخبرتلله السللعدات حيللث 

صلحبهم كما بعض منها وأقبلوا مع سحاب حتي يتعرف علّي الهناك قاموا بإعداد 

أيضلا  نلي ملن األسلرر وحرروفجروا المعسك ،لمقاومة العدو سحاب بعض أبناء 

وحين هلاجمتهم كلالب المعسلكر تصلدت لهلم مجموعلة  مهةزمال باقيحرروا كما 

 .طربوش ىالكالب من أبناء كتيبة أب

*** 

بعد قليل سلمع  حركلة  تلك المسافة ،وصل  إلي البيارة بعد أن أرهقني العدو    

د قليلل شلاهدت بعل ،خشي  أن يكون ذةبا وأنلا بمفلردي دون سلاله  ،قريبة قادمة 

قم  بمالعبة بعضهم كما قام  ،شترك في هذا الهجوم اممن الكالب بعض صأار 

رتلوي ا ، متبادل دليل عللي السلعادة والحلب بلين تللك الفصليلةلع  ب هممن بعضال

التي قدم  يد المسلاعدة بعضهم بالماء وأنا أنظر لتلك الحيوانات الذكية المخلصة 

 ؟ مزمالةهفك أسري وأسر تي لكألفراد منظمة تحرير سيناء 

السلعادات  ىتجاه منزل أبلاأمضينا يومين حول الببر بعدها تحرك الموكب في     

لي لشهر أكتوبر من هذا العام وهناك حصل  علي راحة عدة أيام وفي إحدي الليا

جلسلل  بللمعلي السللطف مللع رقيللة أبثهللا بعضللا مللن حبللي وأخبرتهللا بخبللر  1611

رفا سلليبا أو مللا شللابه ذلللك ولكنهللا وضللع  كنلل  أتوقللع تصلل ،زواجللي مللن سلللمي 

رأسللها علللي صللدري باكيللة سللوء حللظ رقيللة الصللأيرة طالبللة منللي بحلل  اإلسللالم 
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وعلدتها  ،أن آتي برقية لتعيش بيننا  عليّ يجب والعشرة بمنه إذا حدث زواج بيننا ف

 .ذلك بعد أن يبلئ عمرها أربعة أعوام حتي يشتد عودها

سلتقبال اهلا أو أمهلا ولكنهملا يملن أب ئعلل سلييحلدث رد فه سلوف كن  أعتقد أن    

عادي ألن هذا ح  أصليل أباحله هللا للرجلل المسللم ولكلن الحلزن  ئالخبر كمنه ش

كان سيد الموقلف عللي حلال رقيلة وقلد أسلعدهم وأخلرجهم ملن هلذا الحلزن وتللك 

 .الكآبة أن خالتها كاملة تقوم علي رعايتها وإرضاعها

 طربلوش ىكلالب عاةللة أبلبله   ما قاملادة لبالسع تشعربنفسي  تنفرداحين     

رجلال  بتوجيهسحاب قام فقد ا هم  ملي أن التدريب كان  تبين من أجل إنقاذي حيث

تجهللوا إلللي اومسللتعينا بحاسللة الشللم السللعدات  ىدار أبلللللي منظمللة تحريللر سلليناء إ

ي ذالصلفيف الل صلندوقإللي ال واتجهلاثلم المخزن الذي أقمته بعيلدا علن دار رقيلة 

ا كمل ،حصلوا عللي اللبعض ملن تللك المتفجلرات والمتفجرات ببداخله  حفظأكن  

توجهلوا جميعلا إللي وطللب معاونلة بعلض الكلالب الرشليدة المدربلة ينبف سلحاب 

بكل ما يخ  يعلمان روز وسحاب  حيثمكمن حبسي علي حدود مدينة العريش 

وظللل  مللع الصللأار وتركلل  ، المفجللرات ولكللن روز لللم تكللن فللي كامللل لياقتهللا 

ب وباقي الكالب البالأة للقيام بتلك المهملة التلي أسلعدتني بسلعادة ال أسلتطيع سحا

 . وصفها

رقية وعش  مع أنا و الحال وخالل أشهر قليلة تزوج     علي هذاظللهكذا      

ختفلي أياملا أخلري ايلام ثلم لعلدة أاألسرة أقوم ببعض األعمال من رعي وزراعلة 

من عاةلة سلمي  ليّ إ في القطيع المهدي قوم خاللها بواجبي الوطني وقد بارك هللاأ

  .وزادت أعداده وأصبف الخير يمأل المكان
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 وقف إطالق النار علي القناة  

 ؟ سيناءداخل ب يحدثكان ذا ماو

 

أقبلل بعدة أيام  ابعدهورقية من ي تم زواج 1611من عام بداية شهر نوفمبر       

لقللد كلان الشلليخ  ،نلي سللمع  عنله عللي زيلارتي شللخ  للم أشللاهده ملن قبللل ولكن

وزوجتله " َسلـليم"وتحيلة أبلأنلي سلالم الذى  اي  سم رمزي وليس حقيقازلطة وهذا 

عللي ذللك   عترضلابنتي رقية بخير ثم قدم لي مبلأا من المال وحين اكاملة وأن 

ي وال أظلل عاللة عللي لل مرسل لي من القيادة حتي أعيش من دخلًُ  أفادني بمنه 

بمن هذا أيضا ملا حلدث معلك حلين زواجلك ملن سللمي لي موضحا   أسرة زوجتي 

شللد  ،إلخفللاء الموضللوع " َسللـليم"سلللم إلللي صللديقك وعللديلك حينهللا ُولكللن المبلللئ 

غلادرني  ، بما أقوم به حتي اآلن ثم ودعنلي مألادرا اللدارالرجل علي يدي مشيدا  

سلليم معلي الشيخ زلطة وأنا أستعيد األعوام السابقة فلقد تبين لي أن كل ما قام بله َ

سواء من تلقاء نفسه أو من تكليف سلمي وكاملة بإمدادي بالطعام كان بتكليف من 

حيللث يقللوم الشلليخ زلطللة بتسللليم كللل  تقللوم بلدفع ثمللن كللل هللذا التللي القيلادة و
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نني بالفعلل للم أكلن عاللة عللي أحلد منفقاتي إلي َسـليم مما أشاع بنفسلي الراحلة وبل

 .ي بدفع كل نفقاتيحيث ُكن  في مهمة رسمية وتقوم حكومت

لقد أصبف لي زوجة وحجرة بمعلي الدار ولي دخل ثاب  سوف يمتي إللي كلل      

العمل بناء عللي ملا يصلل إللي سلمعي ملن تعليملات  أن أواصل  عليّ وعدة أشهر 

شلعرت  ،صادرة من هذا البرنامج اللذي أصلبف حلقلة الوصلل بينلي وبلين القيلادة 

 تختلف عن الراحلة سلمي في  نالتي لم تكوة رقيبالنعيم اإلنساني بعد زواجي من ُ

 

سللوي أنهللا هادةللة الطبللاع وخجولللة ألقصللي درجللة ويمكللن أن تجلللس سللاكنة  ئشلل

 .ولم تنقطعمستمرة لفترات طويلة كما ظل  عالقتها بالأناء ما حولها تتممل 

إلي القيادة علن التحركلات العسلكرية وقوافلل  يرساةلاواصل إرسال مازال       

 القيلادةوتكليفلات ملن ال توجلد رسلاةل  ،تي تحمل التجهيلزات الهندسلية اللواري ال

وبلدأ  1611إنتهلي علام  ،والمطللوب يفلي بلالأرض بما يعني بمن ملا أقلوم بله  لي

 ،ات معلومالطريقة إرسال نفس بأن قم  به ووسب   ماأقوم بظلل  العام التالي و

تنقللل معللدات حيللث شللاهدت اللللواري حللداث فللي منتصللف هللذا العللام تطللورت األ

نها مخالفلة إكن  أجهلها حيث صاروخية والعديد من قطع الدبابات الحديثة والتي ُ 

فكللان اإلنتللاج ألن تلللك الللدبابات حديثللة نظللرا لمللا حصللل  عليلله مللن معلومللات 

علللن ستعاضلللة بالرسلللم بلللديال  الات وامعلوملللالتللللك الواجلللب عللللّي أن أدقللل  فلللي 

 .الصورة

قم  بتوضليف ملا  نحيقاعدة الصواريخ بيناء بجنوب سكن  أقوم به ما نفذت      

برسللم صللورة مطابقللة  أعللدت القيللام بلله للمللرة الثانيللةوه برسللم توضلليحي تشللاهد

دبابللة كلل والعالمللات الفوسلفورية عليهللا وأرقلام اللوحلات علللي  اتل اللدباباشلكأل
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لم أترك صلأيرة وال كبيلرة إال وقمل   ،رتفاع البرج وحجم الماسورة وعيارها او

عطللي صللورة واضللحه لمللا أشللاهده وأراه ألننللي أعلللم بللمن القيللادة لهللا بهللا حتللي أ

مصللادر أخللري غيللري ومللا أرسللل بلله مللن معلومللات قللد يثيللد أو ينفللي بعللض 

تلذكرت الكلمتلين األخيلرتين  ،المعلومات التي وصل  أو سوف تصل إلي القيادة 

ملن زلطة قبل أن يألادر اللدار حلين قلام عللي زيلارتي منلذ أكثلر  لي والذي قالهما

 :عام

و ملن القيلادة أسلواء منلي  تلكاجتيحاملن  ئأي شو أل ةـ كل ما ترغب به من رسا

عليك يا رجل بمن تكتبه لي وتضعه بكيس بالسلتيك حفاظلا عللي اللورج ملن ميلاه 

ه أسللفلها وتضللع حفللربجللوار السللاحل وببجللوار الدبابللة المللدمرة  ضللعهالسلليول وت

بمبعلل  زلملله يللدور علللي  كللل أسللبوعأنللا و" البرتقالللة"فوجهللا حجللرين فللي حجللم 

 .يا زلمهكل أسبوع فاهم  ، ةا للقيادهبي  الرسايل اللي بمجمعها وأبع

جي الخاب بي ومن أجل هلذا أسلرع  وتوجهل  إللي طأصبف هذا هو البوس     

وقللد السللعادات  ىقريبللة مللن دار أبللهللي و 1656مللدمرة منللذ عللام الموقللع الدبابللة 

سمع  حوارا بين البرنامج إذاعة عد في مو ؛غلفها الصدأ ونفذت تعليمات زلطة 

 :معلم فوزي الذي قال لهوسمع الأقبل الصبي كل من بلية والمعلم فوزي حيث 

أنل  واد عتلرة  ،وسلريع زمايللك طلع  أشلطر ملن  ،ـ برافو عليك يا واد يا بليه 

 !!وجدع وخد الن  فرنك وبقشش بيه علي نفسك

ولم تصللهم قد وصل  ي أرسل  بها المعلومات الت أيقن  من تلك الرسالة بمن     

كلانوا راغبلين بتمكيلدها أو باإلضلافة خري حيث من المصادر األ ةهيشبمعلومات 

 .عليها

ألن كل ؛ مض  األيام علي تلك الوتيرة ولم تنقطع رساةلي التي لم تكن منتظمة   



 

352 

عشل   ،لمعلوملة سلابقة  ارسالة البد أن يكون بها الجديد ملن المعلوملات أو تمكيلد

عليهلا أعلراض الحملل وأسلعدني هلذا خاصلة  تاما جميلة برفقة رقية وقد ظهرأي

ضللفنا بعللض األثللاث لنشللعر بالمزيللد مللن أا حجللرتين بللمعلي الللدار كمللا نمشللننللا أنأ

 .ل والسعادة والبهجةعلي األسرة جوا من التفا هذا ض فاالراحة وقد أ

ي سللمي قترب موعد وضع رقيلة كنل  أخشلي عاقبلة ملا حلدث لزوجتلاكلما       

ندرة األطبلاء أو بمعنلي أصلف ًُ  من آثارُ حمي النفا  التي أودت بحياتها خاصة 

ملا يخببله كلل ن مخاوفي بمن هللا رفي  باألمهات وسلنتقبل عالطبيبات ثم تراجع  

لنا القدر فليس لنا يلد بملا يحلدث وملا علينلا سلوي العملل واألخلذ باألسلباب ونلقلي 

 .بعبء المستقبل علي هللا وحده

ننلي للم أتبلين أبشهادة والديها وخاالته رغم  جميال الحمد هلل أنجب  رقية طفال     

تسلتطيع أو  ي اللوالدة ال تسلتطيع أن تميلز شلكلهمن األطفلال حلديثإمالمحه حيلث 

الصأري سعادة زينب لي عوصفا لهم ولكن اآلخرين أسعدهم الحدث مما أضاف 

ا  فلليس لهلا أشلقاء واضحة حيث شعرت بلمن هلذا الطفلل سلوف يصلبف مسلبوليته

 .تالعبهمكي أصأر منها 

للم تعتلرض أو  ،سلم فتحلي اسم المولود أشرت لهلا باحين سملتني رقية عن        

وملا قلام بله ملع يد الشلاويش فتحلي هالشل  سليرة علن السلبب حيلث مازالل لءاستت

سلم فتحلي يلذكرني بزميللي فتحلي اللذي طللب منلي اكملا أن  ،تطن بمذني ه ةزمال

رةيس الجمهورية علي فصلي من الخدمة من الجليش وقلام بتوصليلها كتابة تظلم ل

إلي الرةيس وعدت بقرار جمهوري شملني وشمل العديد من الضلباط المظللومين 

انل  الحقيقلة هلي زج  بمسماةهم في غمرة تصفية أتبلاع المشلير بينملا كًُ  نوالذي

تبلاع للرةيس وخطلب وده بلالتخل  ملن ألوتملل   نتقاماتصفية حسابات وعمليات 
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 .الراحل المشير

واظبلل  علللي رسللم مللا أشللاهده مللن أشللكال وأنللواع األسلللحة والمعللدات وكنلل     

كان  إشارات البرنامج اإلذاعي توضف لي  ،أضعها بالمكان الذي أشار به زلطة 

عاديلة مثلل اللواد بليله  تبما يعني بلمن تللك الرسلاةل قلد وصلل  بكلملات وتعبيلرا

وهايلل يلا بليله ودايملا كلده مملا كلان يسلبئ  رسمه طلع هايل وخد درجلات متفوقله

فللي إحللدي المللرات كتبلل  رسللالة إلللي زلطللة برغبتللي  ،علللّي السللعادة والبهجللة 

بتللك " َسلـليم"نني راغب بها وأرجلو أن تخبلر أإلي أسرتي ورقية بنتي ا رضاحبإ

كن  أنتظر منه ردا ولكن لألسلف للم يلمتني أي رد وفلي إحلدي الملرات  ،الرغبة 

نهلا رسلالة كتبتهلا أعتقلدت اضع رسالة جديدة عثلرت عللي ورقلة حين توجه  أل

ولم يمت أحد من أعوان زلطلة ويتسللمها ولكنهلا كانل  رسلالة ملن عاةللة زوجتلي 

المتوفللاة كتبتهللا كاملللة ترسللل لللي فيهللا بكللل تحيللة وتخبرنللي بللمن رقيللة فللي أحسللن 

وام األحوال وأن والدها الشيخ رمضان يرجوني بلمن أتلرك معهلم الطفللة علدة أعل

 .بنته الراحلةاتشبع رغبته وحنانه وتذكره بًُ  نها إحيث 

كان  الرسالة مثثرة علي مشاعري وقررت أن أكتب رسالة أقرهم فيهلا عللي     

وفللي إحللدي المللرات أرسللل  برسللالة بللنفس الطريقللة إلللي الشلليخ  ،رغبللتهم تلللك 

رقيلة أتلرك معله نني أوافقه الرأي بلمن أه علي دماثة خلقه ويرمضان أشكره وأحي

وسوف أحاول زيارتهم حين تسمف ظروفي بلذلك كملا إلي حين نموها عدة أعوام 

 .ليمـسأرسل  بكل تحية ألم سلمي ولشقيقتها كاملة وباقي أشقاةها وصديقي َ

حلداث هادةلة طيبلة وفجلمة تناملل  األخبلار إلينلا ملن اإلذاعلة بحللدوث مضل  األ   

أدرت  ،عللي خلط القنلاة شلتباكات بلين الجيشلين المصلري واإلسلراةيلي البعض ا

الراديو وأذهلني ما أسمع سواء من مصر أو اإلذاعات األجنبية عن القتلال مثشر 
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الداةر بين الجيشين وسرعان ما وضح  الصورة بالعبور العظيم ووصول آالف 

نهيللار النقللاط الالجنلود المصللريين إلللي الجهللة الشللرقية لقنلاة السللويس ثللم سللماعي 

 .يقوارليف تح  نيران شباب مصر الالقوية وسرعان ما ذاب خط ب

كنل  حزينللا لعللدم مشلاركتي فللي تلللك رغلم شللعوري بالسلعادة والفخللر إال إننللي ُ   

علادت إللّي ذاكرتلي  ،كن  راغبا بقتل بعض اإلسلراةيليين المعارك مباشرة حيث ُ 

بعللض وريللة إسللراةيلية بصللحبة م أو يزيللد بمهاجمللة دبمللا حللدث منللذ خمسللة أعللوا

م ما تال ذللك ملن إرسلال معلوملات قيملة للقيلادة أفضل  بلمن شباب سيناء العظيم ث

إذا فمنلا للي ضللع بملا  ،قام رجال الصاعقة المصرية بنسف وتلدمير تللك القاعلدة 

ولللوال هللذا السلليل مللن المعلومللات لمللا كللان لللدي القيللادة معلومللات  نللاتقللوم بلله قوات

رغلم علدم  هميللإ المعلوملات ي أقوم أنا وزمالء لي بإرسالذصحيحة عن العدو ال

معرفتللي بهللثالء فللنحن نعمللل كجللزر منعزلللة عللن بعضللنا الللبعض حتللي إذا سللقط 

 .مصدر ال يسقط الباقي بالتتابع

المعلوملات المزيلد ملن إرسلال بنشلاطي  ت ملنزدأثارت المعارك من حميتي ف   

وتوجه  كعادتي إلي مسلافة علدة كيللومترات برفقلة روز وقمل  بإرسلال رسلالة 

نشأل  ملع روز فلي اللدفاع علن ان فترك  الجهاز يعمل واوأثناء ذلك هاجمنا ذةب

جلسلل   ،بعللد أن نللال روز الكثيللر مللن الجللروه وب االللذة تفللرأن د بعللأنفسللنا و

زملن عملله أكثلر ملن عشلر دقلاة   ىازال يعملل وقلد تعلدملمن الجهلاز بلفشاهدت 

أشلرت إللي روز بلمن تسلرع  ،يعنلي بلمن اإلسلراةيليين قلد حلددوا مكلاني ًُ  وهذا 

بعد أن أسلرع  تعلدو بله شلاهدت سليارتين ، لجهاز بعد أن قم  بإغالقه بإخفاء ا

جيلب عسللكرية إسللراةيلية بهلا العديللد مللن الجنللود الملدججين بالسللاله وهللبط منهللا 

 .حيث كان الظالم شديدا  " مقدم"ضابط أعتقد أنه برتبة كولونيل 
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دت الضلرب المبلره وسلرعان ملا شلاهب عتدوا علليّ اأمسك بي الجنود بعد أن     

تجللاه احللدهم وحللدث هللرج وأطلقلل  األعيللرة الناريللة فللي كللل أروز تقفللز علللي 

 ، ةالخلفي ىقدمها اليسرفي  رصاصة بروز ب  يكما أصبجروه فاصيب البعض 

لللي داخللل الحللدود اإلسللراةيلية حيللث إسللتطاعوا السلليطرة علينللا وحملتنللا السلليارة ا

نهللا أمكللد لللي عللن نظللري وتروز ختفلل  االرهيللب بينمللا " عتليلل "أودعلل  معتقللل 

 .الق  حتفها وحزن  لهذا كثيرا

الجنللود  ىلإلصللابات التللي حللدث  لللي جللراء تعللدين عوأسللبسللتمر ابعللد عللالج     

بي إلي مكتب التحقي  العسكري ومجرد دخولي أشلار  واتوجهاإلسراةيليين علّي  

بعلد أن جلسل   ،بلمن أجللس " راةـلـد" ورــبرتبة ميجوالذي كان قاةد المكتب  ليّ إ

رسللان المخللابرات الحربيللة أهللال بالراةلد عابللد أحللد ف :ً   الي الضللابط قللاةرحلب بلل

تحلدث وهلو يسلتمر افقد علم الرجل عني كل شيء ثم ؛ سقط في يدي ، المصرية 

كنلل  ًُ   نللا فشلللنا فللي الوصللول إليللك حيللثيقللرأ مللن ملللف أماملله ويعيللد حديثلله بمن

ف وكنا نتمنلي حريصا لدرجة كبيرة وتتنقل من مكان آلخر وقد آثارنا هذا التصر

 .أن نلقي القبض عليك ونذيقك بعضا مما أذقتنا إياه

جيلب عليهلا فلي الأاللب مثكلدا ملا أظل الرجل يلقي علّي باألسبلة والتي كنل      

سللتطاعوا تسللجيلها ايقللول حيللث علللم وعللرف كللل األخبللار التللي أرسللل  بهللا وقللد 

يلل وصنف  علي أنهلا بصلوت شلخ  واحلد وكتلب بلالملف رقلم سلري لهلذا العم

نني تسلبب  مبل   منهمكان  كل الرساةل أمامه وعلم ،الذي يبحثون عنه ليل نهار 

معرفللة األشللخاب الللذين لب وقللد حللاول الضللأط علللّي عللكثيللر مللن المتااللهللم فللي 

يلد أن أحلدا قلدم بمنله ال يوجلد معلاون للي وللو يد العلون ولكنلي أخبرتله لي  واقدم

 .منه يخبرني بمن هذا صحيفنظر إلي ك ،العون لي لسقط  بميديكم منذ فترة 
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لماذا قم  بهذا العمل وهو التجسس علي جيشنا وأنل  : إلّي  هأهم سثال وجه     

 تعلم أن عقوبة هذا اإلعدام؟

تقوم به؟ سملني هل أن  كن  سأجبته بمنني أعلم بهذا وأنا قم  بهذا العمل مثل ما 

صللب عمللي  قمل  بله هلو ملن انادم علي ما قم  به؟ رفض  كلملة النلدم وأن مل

يقتلل والللبعض يصلاب تلللك هللي مثلل مللا يقلوم زمللالء للي بللالحرب اآلن والللبعض ُ

 .الحرب

ات األسلبلة واإلجابلعللّي وعلرض بيننا طويال ثم علاد ستمر الحديث والنقاش ا    

يخل  المعلوملات التلي قلال كنل  صلريحا فيملا ُ ًُ  التي تلم تسلجيلها حيلثعليها و

اإلرسلال جهلاز التحقي  سملني عن ي نهاية ف ،إنني أرسل  بها إلي القيادة بمصر 

رتكبتله امخبرته بمنني طلب  من كلبي بمن يلقي به بالبحر حين شلعرت بخطلم ملا ف

حلاول العملل عللي غسلل  ،نني قلد كشلف أملري ممن إطالة زمن الرسالة فعلم  ب

وأنلا بلدوري  تأفكاري من جهة إسراةيل وأنهم شعبُ محب للعلرب ومصلر باللذا

 1661ا تقوله كالم غير صحيف وأنا الذي عاصرت حلرب علام مكل ن مأخبرته ب

 .منهمواحد وشاه  وتملم  لما حدث للمصريين وأنا 

 أنهي الرجل التحقي  بالتوصية بإحالتي لمحكمة عسكرية عليا للب  فلي أملري    

م يلا إعلدام أو سلجن احكلاألحلد مونظر إلّي قاةال المحكمة العسكرية العليا بتنطل  ب

ن يكلون الحكلم عللّي باإلعلدام فقلد أنهيل  عمللي مبتسم  له طالبا بلا ،مدي الحياة 

داخل زج بي بالسجن  ،عتقادي فمشار بتحريك رأسه مثيدا ما قل  ابكفاءة حسب 

وظللل  عللي هلذا الحلال ثالثلة أشلهر نلل  فيهلا ملن حجرة صأيرة مع أسير آخر 

 .لوان التعذيب الكثيرأ

ولكننللي سللمع  ملن قبللل ر لللم أشللاهده يلكب إسللراةيلي دةللأقبلل قا فلي أحللد األيللام     
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من المصللريين علمللوا بمللا يحللدث لللي مضلليفا  بلل؛ تعللذيبي  مأوامللره الصللارمة بعللد

يب أسلرانا للديهم وأن العلين بلالعين وأنهلم طلبلوا أن ذولبعض األسري فقلاموا بتعل

نني لم أعذب وأعامل معامللة ميقوم الصليب األحمر الدولي بزيارتي بالأد للتمكد ب

ث كللان الرجللل فللي دهشللة مللن تسللرب هللذه المعلومللات مللن المعتقللل حيلل طيبللة

 .لها للمصريينوووص

هلثالء القسلاة وأظهلرت  علي يلدالصليب األحمر أوضح  لهم ما القيته  مأما     

وقلد آثلار هلذا حفيظلة رةليس اللجنلة والكلي بالنلار لهم ما ببدني ملن آثلار التعلذيب 

 ،علللي األمللم المتحللدة بعللدها  يعللرضالللذي أمللر بفللتف تحقيلل  مللع مللدير المعتقللل ُ

رةلليس المعتقللل ليخبرنللي بللمنهم ال أقبللل ل ليللقب ذاهلل بعللد ،غللادرت اللجنللة المعتقللل 

ضللربا بخشلبة غليظللة سلقط  علللي إثرهللا  نهلال عللليّ ابللاألمم المتحلدة ثللم  مونيعبل

 .للوعيأرضا فاقدا  

نلاء بعلد علدة أيلام وأث ،المعامللة ا فلي ـ  حسنلت تم نقللي إللي المستشلفي والحظل     

األجانللب وهللو مللن ضللمن الللذين قللدموا لمسللاعدة حللديث متبللادل مللع أحللد األطبللاء 

قتلرب ابتسلم للي ثلم ؛ ااآلن  ةمعامللالحسلن ت عن السبب فيإسراةيل أثناء الحرب 

المخابرات الحربية المصرية تقوم يليين علموا بمن ةبمذني بمن اإلسرا همسمني و

واللذين ألقلي القلبض علليهم داخلل بتعذيب رجال المخابرات الحربيلة اإلسلراةيلية 

ه يوجلد مملا أذهلل اإلسلراةيليين بمنلوغيلره النقاط القوية أخذا بثمر عابد المصلري 

حرصا عللي سلالمة رجلالهم حسلنوا وين يشخ  ما يرسل بكل ما يحدث للمصر

 . ك ومع اآلخرينعاملهم معمن ت

وقلد بتلرت  مصابا من قبللكان ُفأقم  معه بحجرة واحدة  ياألسير الذأما عن     

سلرد عللّي الرجلل حكايتله فالوقل   ،قدمه اليمني ملن المفصلل بلين القلدم والسلاق 
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لهلذا راغب بالحركلة  أصبف غيروقد أصابه العجز والوهن و ئطويل والزمن بط

عرفنللي بنفسلله وألتللرك  ،الكالم بيننللا هللو العللالج لكسللر سللكون الللزمن وصللمته فلل

 :الحديثه لي كما تذكرته بعدها بعدة أعوام حيث ق

منلور ولله لللي بيفضلل الكلن  ىكل غمة وبتعد ،ه تعدي  ،ـ ال بم  عليك يا فندم 

ريلتهم النجلوم ونلك غلبلتهم واأنا عرف   ،تحط في عينهم اللي االصابع جيمه هوه 

 .خالب مش ه أتحددت، مع حديتي اباين عليك تعبان ومش س ،في عز الضهر 

 في كل حته بجسميللي اعايز أنسي األلم  ،تكلم افضل ا ،تكلم اـ 

جند ، ـ أعرفك بنفسي  عليا وا جطلي مجند بديع حنفي وكان حضرات الظباط بيًُ

سم ده جل  فلي بلالي يمكلن الوهللا يا فندم ما أعرف واحد با ىانذبديع الزمان الهم

أنا يا فندم من ضلمن وحلدة عسلكرية كانل  بتنسلحب تلاني  ،بيتمجلتوا علي حالي 

ي ورشة لواء مدرع عامل خراطة وبرادة يعنلي وأنا كن  مجند عل 61يوم حرب 

سل  سلاعات لحلد ملا يلوافج مجاسلها أو أفضل أبرد في الحديدة من دوول خملس 

وإحنلا  ،بالليلل كلان نسلحابنا ا ،للي جال عليه سيادة الراةد قاةد الورشة االمطلوب 

ة وضرب من كل ناحية ونار في كل جهة وسلمع  زملال عسمع  فرجمتحركين 

اإلصللابة والمللوت لكنللي شللعرت بللمن حاجلله حاميلله أكتللر مللن مللو  بيتللملموا مللن 

عدل  نفسي ألني كن   ،الحالجه ضرب  رجلي وشعرت بنافورة دم طالعه منها 

الجزمللة اليمللين متعاصلله دم ومللن داخلهللا رجلللي   جيلل نللايم منللبطف وجلسلل  ال

ن بعد كموت يا بديع لفي بالي ه تجل   ،المجطوعة والدم نازل منها زي الحنفية 

شوية ملجيتش حد ريحي غيلر الشلهدا حتلي المتعلورين جلدروا يتحركلوا لكلن أنلا 

جلع  سترة األفرول وربطل  بيهلا رجللي ألن النزيلف كلان نلازل  ،والشهدا بس 

، فضلل  كلده لحلد الصلبف  ،للي ملن غيلر جللدة اللي نازلة من الحنفية ازي الميه 
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ديع حتمللوت جللل  عليللك العللوض يللا بلل ،روحللي بتللروه وتيجللي  أنر شللعكنلل  بم

كلان غاوويهلا جبلل ملا تجلوزك  ىللالومرتك فتحية حتورثك وتجلوز اللواد حبيلب 

الصلبف شلف  جماعله  ،كسب بتاع البهايم وهو واد كسيب ألن أبوه تاجر حبوب وُ 

 ميل  لحلد ملا وصلولواكل عسكري ِ للي في جيبام يجلبوا فينا ويخدوا حراميه ج

ي نفوخله بحجلر عللجلال نضلربه ملنهم واحلد  ،ليا وشلافوني بلين الحيلاة والملوت 

رج  ،تاني جلال حلرام يلا علالم شلوف الراجلل بيطللع فلي اللروه الونخل  منه و

الجبلل جلالولي  داخلللبهم علي حالي وخدوني معاهم وهناك في المتوي بتاعهم ج

سلللم   ،للللي ه نعمللله حتمللوت اتحمللل األلللم ألن مللن غيللر ايللا زلملله و كه نعالجلل

فندي أنا عمري ما شعرت بملم زي الللي ُحصلل ليله لكن وهللا يا  ،نفسي ويدي هلل 

بقي  أصوت كيف  ،ألنهم جابوا زي  مألي وحطوا فيه جصبة رجلي المقطوعة 

وهللا كنل  خجلالن ملن دي العمايلل لكلن  ،للي جوزها طردها ن  الليل االحرمه 

واجفلين وكلل واحلد حلاطط صلابعه فلي  هكن  شايف الرجال ،األلم ما لوش نهاية 

 .فضل  أصوت وأتنطط لحد ما رح  في دنيا غير الدنيا ،وتي ودنه من ص

 تحمل  حمل كبيرادا أن   ،ـ ياه يا بديع 

 ال مش هواكاللي جاي واسمع المهم وهو ا ،ـ لكن عمر الشجي بجي يا فندم 

  قول يا بديع أنا سامعك ،ـ هوايا جدا جدا دا أنا شاعر إني خفي  من ألمي 

عرف االجلره نشلف وخلف واألللم جلل معنلتش بلبعلد ملا  ،ـ مش ه أطول عليلك 

شللعر اكنلل  ب ،أمشللي سللاعدوني وعمللل  ُعكللاز كنلل  أحطلله تحلل  بللاطي اليمللين 

متعطللة ألنهلا  بتعب في األول لكن بعلد كلده أصلبف علادة لكلن إيلدي اليملين كانل 

 فتكرت إني شف  واحد حدانا في البلدا ،ماسكة العكاز 

 ـ أن  بلدك إيه يا بديع؟
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ملن بلللد ريلف أسلوان لكلن جيل  مللع بلوي ملن زملن وعشلنا فللي  ـل أنلا ملن األصلل

سمها اوأبوي بنا دار في بلد  ،اإلسماعيلية ألن أبوي كان عامل في ترسانة الجناة 

كبللرت أبللوي سللاعدنا إنللي أشللتأل فللي الترسللانة جللام المشللرف لمللا أنللا أبوعطللوة و

 ،لحكايلة أكمل يا أفنلدم ا ،شألني في حكاية البرادة ألنه لجي جسمي كبير وجوي 

كان ريحنا في البلد بمبو عطلوة راجلل زيلن لكنله بجلي زي حلاالتي وعرفل  بمنله 

عملل وصللة خشلب تعلوض  لكنلهلكنه مكنش عاملل عكلاز  56إنصاب في حرب 

فضلل  أدور لحلد  ،الطول إللي إنجطع وده كان بيسمف له أنه يشتأل بيده التنيلين 

عاهم وفلروا ليلا كلل حاجله عايش إمأنا ما جيب  حته خشب وبمساعدة النا  اللي 

رجلي وزي ما حضرتك شايف  للي مكملة طولاه لوعمل  حزام أربط بيه الوص

 .بجي  زي السليم بس كل الحكاية بمزك وأعرج حبتين

 نسحاب وأن  لسه عايش هنا؟اللكن من يوم ا ،ـ وهللا أن  راجل جدع 

ا ءوبلدنوا معايلا لللي كلااه أروه فلين بحلالتي ديلة لكلن المهلم أن الرجالله  ،ـ أيوه 

كنلل  بمسللاعدهم بللمي  ،سللراةيليين ملهمللش ديللن وال زمللة اإليجللاوموا العللدو ألن 

وفللي يللوم طلبللوا منللي أسللاعدهم وأعمللل لهللم سلليوف أو  معللاهم عللايشحاجلله وأنللا 

 تهمسلتخدام البندجيلة ألنهلا كانل  بتكشلفهم والعلدو ُيضلرب نلاحياخناجر بلدال ملن 

بنلادج وسلناكي الللي سلابها الجليش أو يجمعلوا أن لبل  ملنهم ط ،النار علي طلول 

لللي امدفونه ريف الشلهدا كملان علايز مبلارد حديلد وديلة موجلودة بورشلة الوحلدة 

وفضل  أفرز فلي لحد مكان الورشة المدمرة في ليلة رح  معاهم  ،إنصب  فيها 

رد الحديلد االعدد ال جي  حاجات يامه ومهمه جبتهلا إمعلاي وملن بينهلا طبعلا المبل

فضل  أبرد في السونكي لحلد ملا بجلي زي الخنجلر وأحسلن  ،ير كب اوكان عدده

فللي ليلللة  ،العسللكر اليهللود وكللانوا مبسللوطين بالحكايللة ديللة بيلله وجللاموا وضللربوا 
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الفكلرة إنلي كنل   ،حاجه وأستخدم البندجيلة ملن غيلر رصلاب  لفكرت إني أعم

لحلد ملا يبجلي أربلع ملللي  يمترنتن تنلين سلملبمبرد السونكي لحد ما يجلل عرضله 

كن  أفضل أبرد باألسبوع لحلد  موهللا يا فند ،وكن  أجربه علي ماسورة البندجية 

الفكلرة إنلي  ،الكبدة  شويما أخلي السونكي كيف سيخ الحديد بتاع الراجل اللي بي

يبجلي قلدام إبلرة جلف وأحط السيخ ده ملن فلم الماسلورة ويفضلل يسلجط لحلد ملا ي

ة التربا  تندفع بسلرعة شلديدة ول ما أضأط علي التتك يجوم كتلأ ،ضرب النار 

نسلتطيع  نتح  ضأط الياي وتدفع السيخ للخارج بسرعة شلديدة وبنظريلة التنشلي

ننشللن علللي العللدو لكللن عيللب الحكايللة ديللة كانلل  حللاجتين فللي نظللري وهللي أن 

المسافة ال تزيد عن ميلة متلر الحاجلة التانيلة كلل سليخ حيملوت يهلودي ه أفضلل 

 .أسبوعلمدة ابرد في سونكي تاني 

 ـ صحيف عملية صعبة إال إذا كان فيه حد يساعدك

ـ فعال تنلين ملن الشلباب بيسلعدوني وأنلا أجفلل المجاسلات فلي النهايلة وبكلده كلان 

الميللة متللر كللان عللن مسللافة مللا أالسلليخ يللا خللد يللومين لكللن كميللة السللناكي ه تجللل 

ملن مسلافة ي اإلسراةيلي كانوا بيهاجموا العسكر شبابال الشباب مبسوط منها ألن

  .مباشربدل من الطعن المتر   لميا

 ؟عليهماللي ضرب ـ أيوه بس العدو مكنش بيضرب علي الرامي 

تجلاه ألنله ليلل وملش شلايف السليخ ده جالله منلين ألن ملا اأي  بيضرب فليـ كان ُ 

جللمة لمللا افلليش نللار خارجلله مللن فللم ماسللورة البندجيللة كمللان كانلل  بتصلليبهم المف

  .ألن الضرب كان بالرجبة أو بالصدر زميلهم والدم نازل منه خيسمعوا صرا

تحريلر سلينا وأنلا  منظملةتعرف يا فنلدم الشلباب دوول فلين؟ مشلتركين فلي        

لللي ملات منهلا كتيلر ملن العلدو ان كل عملي هو تجهيز األسياخ ديلة عضو بيه لك
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وحلدي وجبضلوا عللّي وأنلا هنلا  يوفي مرة هاجم بعض الجنود المنطجة والجلون

 .وفيه نا  بتجول أنهم ه يروحوني لمصر مستنظر الحكم عليّ 

قضي  عدة أيام مع هلذا الرجلل اللذي ظلل بعيلدا علن وطنله ألكثلر ملن سلبعة      

وهو ناةم وأشاهد قدمه  نظر إليهكن  أًُ  ،أعوام وقام بهذا العمل الخطير والمبدع 

اليمني المبتورة وأنا في دهشلة ملن أبنلاء مصلر اللذين إذا أخلصلوا قلاموا بمعملال 

 .عةراة

عتقلال الأحلد ضلباط معسلكر املن شلباك الزنزانلة صباه اليوم التالي شلاهدت     

 كنل حيلث دهشل  لهلذا " ُتلك زيلارةجاء" :باسما لي وبعد أن فتف الباب قالقادما 

نفسلله بعالقتللي بلله ولكللن قطللع  كشللفالسللعادات بللمن ي ىعلللي أبلل ـ مومتخوفلل وجللال

للاوأنللا مازللل  جروز التللي قفللزت علللّي  ورتفكيللري سللماع نبللاه كلللب وظهلل ا لس 

وتحسس  قلدمها الخلفيلة التلي لم يحدث من قبل  اوتبادلنا العناق ولعق  وجهي كم

أن إدارة المعسلكر رغبل  أصيب  فنظر إلّي الضلابط وأخبرنلي أنله تلم عالجهلا و

ا نللن هللذا الكلللب عنيللف ولهللذا قررتبللين لهللم بللملكللن بعللد العللالج  اسللتيالء عليهللالاب

 .من أجل الوداع كإليإطالق سراحه فرغب  بإحضاره 

 ،فاهملة  ،روحي لسحاب وعياللك  ، نظرت إلّي روز نظرات ساهمة وحدثتها    

مملا أضلحك بلديع " قطبلي وزهلرة والمشلتري وعطلارد" ُكلل ملن لمي الـسّ بلأي 

حللدثتها بطريقتللي وحتجلل  روز بنباحهللا فمشللرت إليهللا ا ،والضللابط اإلسللراةيلي 

مملا دفعهلا إللي النبلاه ثلم علادت " أبا أبلاه..  أه ..  أأأ.. آه .. أأ .. إبه إبه " القديمة 

تنام علي صدري تلع  وجهي كمنها تخبرنلي بلمنني أعللم بمنلك فلي وضلع صلعب 

تحرك   ،نني باةس وحالتي سيبة أحينما سمع  النداء القديم والذي كانُ يعني لها 

 عللي البيل  عللي طلول: أخاطبهلا مازلل  بعد أن جذبها الحار  من الحبلل وأنلا 



 

363 

ا بلمنني أملزه معهلا ولكننلي بالش لكاعة مملا دفلع بالضلابط إللي الضلحك معتقلد  و

  .السعادات ىا بمن تعود إلي دار أبـ  كن  راغب

 

 

 

 

 

 حبــةأللقاء ا

 

أطل  سراحي أنلا وبلاقي األسلري بعلد أربعلة أشلهر عللي وقلف إطلالق النلار      

قنللاة هيبللة بعمللله  فلليزيارتلله باإلسللماعيلية سللواء ومللع بللديع علللي اللقللاء   تفقللاو

سلارت بنلا الللواري  ،التلي يقليم بهلاشركة التمساه أو بقريلة أبلو عطلوة بالسويس 

 حيللثالعسللكرية اإلسللراةيلية عللدة سللاعات حتللي منتصللف سلليناء غللرب الممللرات 

أسلماء األسلري  ةراجعلقوم بمالصليب األحمر الدولي ت تواجد عدد من جنود هيبة

بل عدد ملن ضلباط وجنلود الجليش المصلري تجاه المقاالكان يقف في ا ،العاةدين 

حيللث كنلل  أيضللا كس احللدث الوضللع المعلل ،سللتقبلونا بالعنللاق والترحللاب االللذين 

لي الصلللليب األحملللر يراجعلللون وأشلللاهد الضلللباط والجنلللود اإلسلللراةيليين ومسلللب

كل يوم كان يتم تبادل عدد من األسري بين الجانبين وكان التعامل بلين  ،همءأسما

حلين علملوا ن بحجلم قوتنلا وحتلرام حيلث شلعر اإلسلراةيلياو الجيشين يسير بنظام

 .أسري خاصة كبار الضباطرجالهم سقطوا العديد من  بمن

أنلا وبلاقي صلرخ دت أكل ،تحرك  بنلا الللواري حتلي عبرنلا القنلاة إللي الألرب    
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مللا كنللا نشللاهده مللن تللدمير للللدبابات اإلسللراةيلية التللي كانلل  لنهلللل كنللا واألسللري 

مكلن ملن الما وسلليمن وقد دمر أغلبها تماما والبعض منها مازال منتشرة بكل مكا

حللين عبرنللا القنللاة فللوق كبللاري المهندسللين ، ة عللليهمداةرلقللد دارت اللل ،سللتخدامها

 ماتزايد إحساسي بالسعادة وشعرت بمن فشاهدنا إحدي نقاط خط بارليف المدمرة 

عللي كتملل احتلي  احجلروضلع كلل فلرد بله   ابناء ضخم  تم من نصر كبير يماثل 

راحلل رجلال القلوات المسللحة وقاةلد مصلر الشكرت  وشكرت هللا ،أحسن صورة

 .الرةيس أنور السادات والحالي الرةيس عبدالناصر

لكشلف ا نلا ألداءا توجهذهل تم تجميع الضباط بإحدي الكليات العسكرية وأثنلاء     

ه فلللورا بإحلللدي يللللإإللللي علللالج يقلللدم  يحتلللاجاللللذى وفحللل  العاةلللدين الطبلللي و

ملا و هتقريرا بما شاهدأن يكتب كل فرد منا من  واطلب كما؛ المستشفيات العسكرية

كانلل  القيللادة تعلللم بللمنني أسللرت حللين ظللل  ،رسللفللي األوكيفيللة وقوعلله للله حللدث 

ال  يسلتقبال وألأل  تللك الموجلة حتلالاجهلاز الق غالجهاز يعملل ولهلذا قامل  بلإ

حصل  علي مالبس عسلكرية  جازة عشرة أيام بعد أنإمنح   ُ ،يتسلل إليها العدو

كما تسلم   كرسمعحالقة شعري وكل ما يحتاجه المرء بعد مأادرة التم مناسبة و

 تحقاتي عن الفترة السابقة حيثستالم مسالي حين توجهي للبنك إلمن المال  مبلأا  

يخبللر كللل فللرد منللا بمسللتحقاته التللي كلان الللذى تواجلد أحللد رجللال الفللرع المللالي و

يضللايقني  ئأي شللهنللاك ان النظللام راةعللا ومرتبللا ولللم يكللن كلل ،أرسللل  إلللي البنللك

 .هم جميعاةسوي رغبتي بالعودة إلي أسرتي ولقا

رغبلل  بللل لللي اإلسللكندرية إلللم أبللادر بالسللفر وغادرنللا المعسللكر فللي المسللاء     

الصباه ألشاهد الدنيا من حولي بعد غياب ألكثر من أربعة أعلوام  حتي نتظار الاب

  نسلخة ملن المفتلاه ملن ماللك العقلار اللذى رحلب بلى تسللمتوجه  إلي شقتي و
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صلديقي حضلور علن  ئعلي حالها وبحث  عن أي شيء ينبل الشقة وجدتكثيرا، 

أخبرونللي بللمنهم لللم مللن حللولي وبسللثال الجيللران  ئأسللامة فلللم أعثللر علللي أي شلل

طمبنان عليه فهو ضابط يعملل بسلاله مقاتلل الكن  راغبا با ،يشاهدوه منذ سفري

 .اه الذي قام بالعبور منذ أكثر من ستة أشهر مض وهو ساله المش

شلاهد الخضلرة   أالمتجه لإلسكندرية، كنلفي القطار السريع المكيف   جلس     

للقللوات المسلللحة  تحيللةالقبللل علللّي بعللض األفللراد يقللدمون أعلللي جللانبي القطللار و

السلعادة بلين المصلريين كملا أن رجلال يشليع ملازال الحلدث فثلة في شخصلي تمم

جازات كان  قليللة وبالتلالي للم يكلن إلستعداد لذا فاالهبة اأ علييزالون  ال الجيش

 .بالشارع منهم إال العدد القليل

وشلاهدني عجلوره اللذي يقلع بله منلزل أسلرتي تحرك  قدماي ألول الشلارع      

الكلابتن عابلد وصلل  "القهوجي الذي أطاه بصنية طلبلات الزبلاةن جانبلا صلارخا 

........."  ،بللن إسللكندرية المجللدع وصللللا ،ل يللا جلللدعانالبطللل وصلل ،هللا أكبللر

أسلتطيع بالشلارع وللم أعلد  تصلروحأن ف والترحاب أدي إللي يوفاصل من المد

القبالت تنهلال مازال  المحيطين بي و نمتحرك وال أستطيع تكملة جملة واحدة لأ

 ةتحيلالقلدمن يأطل  النساء ملن الشلرفات كما علّي من كل شخ  يسير بالشارع 

فتقلدتها سللبعة اأملي حبيبتللي التلي  ..شلاهدتها  ؛اجبلة ملن التهليلل والزغاريللد ثلمالو

خشللي  أن تلقللي بنفسللها مللن الشللرفة  ،قليلللة اأعللوام لللم تشللاهدني خاللهللا إال أياملل

الجموع وصعدت درجات الساللم  خاللفمشرت إليها بمنني قادم إليك وتسلل  من 

 .غريببرشاقة أحسد عليها فلحظات الفره تدفع بكل شيء 

والفرحلة تكلاد تقفلز ملن خلفهلا علي وشاهدت والدي يقف ألا هحتضنتها ورفعتا   

ملن عينيه تكسر زجاج نظارة القلراءة وشلقيقتي الصلأري إيملان والكبلري رجلاء 
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 نفعلللاالت ملللن أن تظهلللر مباشلللرة الحولنلللا وقلللد أطبقللل  الفرحلللة علللليهن فمنعللل  ا

جلسل  بيلنهم وكلل  ،وتيألبلي وبلاقي إخل يّ فبصعوبة تنازل  أمي عن باقي حقها 

أللف  :هتلف أبلي ،طرأ علّي من تأيير وتبلديلقد يالحظ ما ونظر إلي يواحد منهم 

لحصللولي علللي لللي هللذا حقللك علينللا كمللا قللدم  هللاجر تهنبتهللا  ،مبللروك النصللر

أملا أملي ..... تصلل بهلم العقيلد فلوزي احيلث الترقية لرتبة الراةلد العلام الماضلي 

 .الماسعلي عودتي  هللا تفقدم  تهنبتها بعودتي وشكر

من  مشاعر الحبعاةلتي الصأيرة بالمنزل وأحضان قضي  أياما سعيدة بين      

بالحلارة أبناء البلد من روايات البعض أيضا ع  معاةلتي الكبيرة بالحي وسخالل 

نله شلاهدني وأنلا أرفلع العللم فلوق إحلدي إعما حدث أثناء الحرب وبعضلهم أقسلم 

األحاديث التلي ال شعر بحب المصريين رغم بعض ت  نفمهكذا و !! النقاط القوية

تستند إللي الحقيقلة واللبعض ذكلر بلمن الكلابتن عابلد يسلتح  نجملة سلينا واللبعض 

 !!!نه يستح  نجمتين أو أكثرمخر أقر بآلا

لتقيل  اجازة توجه  بعلدها إللي القيلادة حيلث إلنته  ااسرعة وميام ألامض      

علي شجاعتي بالعمل خلف خطوط  بةهنالتلي ا قدموالذين  ءببعض القادة والزمال

بي مما دفلع بمحلدهم معلقلا ضلاحكا  األعداء ألكثر من أربعة أعوام دون أن يشعر

 :قاةال  

ـلل أنللتم نسلليتم أن عابللد كللان عامللل أخللر  ممللا دفللع الللبعض لتللذكر هللذا الموقللف 

و سلواء خجلال أملام القيلادات أ ....والبعض شلره الحاللة التلي كلان عليهلا العميلد 

حزنا علي حلالي خاصلة حينملا وصلله خبلر إلقلاء القلبض عللي اللدليل وأصلبح  

وليسل  كلبلا " عشلار" ُأنثلي   كانل نليأن الكللب اللذي رافقعلمه  سجينا هناك ثم 

 .ذكرا وهنا قال الرجل لقد قضينا علي عابد بالثلث
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تلين بالنسلبة للي مهمن ن  في شأف إلي لقاء شخصيتيك ،دارت الحياة دورتها     

حيلث كلان  نكـلـالزميلي بمزلقلان  ةأسامة زميلي وعم شحات ،أشعر بحنين إليهماو

 .ن يتمتعان بطيبة قلب وإخالب وحب لي كن  أشعر به دون حديثاثنالا

سامة وذكلرت أستفسرت من أحد زمالةي عن اتوجه  إلدارة ساله المشاة و     

ة من جراء اإلصلابة جازة مرضيإأفادني بمنه ب بعد قليل له رقم الوحدة العسكرية 

حصللل  علللي عنوانلله بالشللرقية لزيارتلله أمللا عللم  ،التللي لحقلل  بلله أثنللاء المعركللة

  إلللي هلحتللي اآلن وتوج ئركبلل  قطلار المناشللي السلي ،فلمعلم أيللن يكلون ةشلحات

نهض فللنظلر المحطلة ضلعيف التقيل  بنلاظر او ةالمحطلإلي كال وهبط  ــقرية ن

إضلطرب الرجلل طالبلا  ةعن عم شحات هتالبيه وحين سمللي قاةال   أهال بمصافحا 

فلي حقلي أو ملد يلده وسلرقني فهلو راجلل ملا رتكلب خطلم االعفلو إذا كلان قلد مني 

 .طيب وابن حالل

الرجل بمجرد أن شاهد أن من يقف أمامه  بهأدهشني كل هذا الذل الذي ظهر      

 زي العللادي أي المللدني كنلل  أثنللاء تلللك الزيللارة أرتللدي اللل ة،يرتللدي مالبللس أنيقلل

نني مباحللث  مبلممللا دفعله للتشللكك فلي حللديثي مثكلدا لللي  ،أخبرتله بلمنني قريللب لله

تجللاه المزلقللان فشللاهدته جلسللا فللارادا سللاقيه لألمللام يرتللدي اتركتلله وهروللل  فللي 

قتربل  منله ا ،دون شراب وممسلكا بعلود قصلب يقلوم عللي مصله ي احذاء بالستيك

 :ملقيا عليه التحية

 :إلّي بضع ثوان ثم قال  نظر ،ةـ السالم عليكم يا عم شحات

للي ملمعك بالشكل ده؟ أكيد سرج  ايه إ ،يخرب عجلك يا وله ،ـ مين؟ الواد عابد

 "المخدرات"بتاجر في الممنوع الزم أعوز باهلل ؛ سريجه أو نهب 

عالملات الشليخوخة إال قلد بلدت عليله ضحك  لحديثه الطيب ورغم أن الرجل    
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أمسلك بيلدي وأجلسلني  ،لتي عمل  خاللهلا معلهأنه مازال متذكرا األشهر القليلة ا

عتلذرت فضلحك اقصب ناولها للي وطللب منلي مصلها ف هستخل  عقلابجواره و

 :ً   قاةال

طبعا راجل عليوي زيلك ه  ،ـ ما هو أن  بجي  أفندي وملكش في م  الجصب

كدت أصاب بإغماء من الضلحك  ،يشرب عصير جصب مش زي الأالبا حاالتي

كرت بلمن بمصلر تلذ ،صلير القصلب ملن الميسلورينفالرجل يعتبلر ملن يشلرب ع

هذا فقلد  الحظكل ما ألتقي بالبعض منهم أوبسطاء الأالبا النا  يوجد العديد من ال

السللطة والحكوملة  اأدنلي طعلام ويخشلو اأي عمل ويمكلو ايعملوكي لحياة ا لجاءو

 .تلك الثقافةفي  صبف راحة ولهم ح أحتي وصل  ثقافتهم بمن الموت 

عهدنا حينما كان يقدم لي ي بمنزله مثل ساب  تفاستضاعلي عم شحاتة  صمم      

فقللد مضللي عليلله الطعللم بعللض بقايللا الطعللام نظللرا لسللوء حللالتي وخشللية أن يفسللد 

خبرنللي بللمن أم العيللال عاملللة فتللة بللالكوارع وأقتللرب منللي ا ،يومللان وه يحمللض

ب ياوللله متسللي ،لللك وحشلله.. يللاه  ،يصلله وهللا يللا واد يللا عابللدهحتبجللي  ،هربووشلل

ملن علينلا ربنلا فتحهلا  دا؛ ناداحلرجلع الشلأل االشأالنه المهببلة بتاعتلك وتعلالي و

فيله وهللا يلا عابلد  ،ل الرملل واللزلطجلللي بمخده كل يوم من عربيلات ناالبجشيش 

ربنلا ملش  ، سلاع  سلتين جلرش وأيلام سلبعين، أيام بمحصل كام؟ مش ه تصلدج

 .بينسي حد

ثلم أخرجل  مبلألا ملن الملال أقلل منله دهشلة  جلس  مع أسلرته والتلي للم تكلن    

ألنهلا فللو  حلرام حيلث إننلي أتعاملل هذا الرجل فرفض بنه الصأير الوأعطيته 

من حديثه وأخبرته بمنني ضابط كبير وكن  أعمل هنلا فلي   ضحك ،في الممنوع

أن عاشلور أبلو الجمصلان : قاةالضرب الرجل علي رأسه وتذكر  ،مهمة وإنته 
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مألادرة  جلب علليّ ملن الوانله شعرت بم ،عد أن غادرت المكانيه بألقي القبض عل

شلكرتني أسلرته عللي المنحلة الطيبلة  ،فلي علالم آخلر يحيلاملازال فالرجل  المكان

 .إلي شقتي بحداة  القبةوالتي أدهشتهم جميعا وغادرت المكان عاةدا  

أصبف اآلن أمامي واجب زيارة الزميل والصلدي  أسلامة فهلو أحلد أبطلال تللك    

للتحم بالعلدو مملا أدي امعركة وحمل وسامها بتللك اإلصلابة التلي تلدل عللي أنله ال

ركبلل  القطللار المتجلله إلللي  ،هةللاليللوم التللالي توجهلل  إلللي لقا ،تلللكإلللي إصللابته 

توقلف  ،اإلسماعيلية وغادرته بمحطة الزقازي  وركبل  تاكسلي وأبلأتله بلالعنوان

قة ضأط  علي زر الجلر  أمام باب الش ،الساة  مشيرا لي بمن هذا هو العنوان

هلل أسلامة الصلادق : ملن عمرهلا سلملتها ةالباب طفلة في الثانيلة عشلر   ليففتح

ن أبتسلم  للي لتخبرنلي بمنله شلقيقها األكبلر وأنله موجلود فطلبل  منهلا ايقيم هنا ف

 .هةتبلأه بمن عابد المصري يرغب بلقا

بكللل الللود تعانقنللا  ،ا وشللاهدني غيللر مصللدق بللمنني عابللدأقبللل الفتللي مسللرع      

دخل  ألجلس معه بحجرة الجللو  كملا يقلول أبنلاء  ،وتذكرنا كل أوقاتنا العصيبة

والحظل  أنله ملازال يضلع الشلاش نلا الحللوي والمشلروبات يلإ  قدمًُ  ،الشرقية

صلابه أالمعقم علي رأسه من أثر اإلصابة وأن يديه بها بقع من آثار الحري  الذي 

منزله بعلد أن تبادلنلا عنلاوين العملل  بعد أن جلس  حوالي الساعة غادرت ،أيضا

 .صبف كل واحد منا يعلم أين يقيم صاحبهاأما السكن ف

ه بمكتبله وهنلاك أخبرنلي بلالخبر السلعيد بلمن اللرةيس ةطلبني مدير اإلدارة للقا    

النجملة "منحنلي أنور السادات رةيس الجمهورية والقاةد األعلي للقلوات المسللحة 

ي نتذكرتني وللم تنسلقيادتي أن ما أسعدني هو  همأ ،بهتقديرا لما قم  " العسكرية

بعدي عنهم لكنهم كانوا داةما متذكرين خطلورة العملل وخبايلاه بمنني أعمل رغم ُ و
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 .والفاةدة المرجوة منه

تصللل بللي رةلليس شللعبة التللدريب بللاإلدارة يبلأنللي بللمنني مرشللف االيللوم التللالي    

 هاخصصلوقلد وزيلر الحربيلة ملن لدخول كلية القادة واألركان وتلك اللدورة أملر 

 .ختبار قبولاالمعارك واألبطال دون  خاللالمصابين لضباط ل

يسللف بلالعلم عللي هلذا المسلتوي هذا ما يتمناه أي ضابط بلالقوات المسللحة أن ُ    

 الحصلول عليهلالعملل بعلد لط إلي األمام بالرفيع ودورة كتلك تساعد وتدفع بالضا

ختبار القبلول اتي سوف يتقلدها كما أن اإلعفاء من في القيادات الوسطي والعليا ال

 اختبار القبول أصعب ملن اللدورة نفسلها والتلي تسلتمر عاملاا ألن هم  ميعتبر شيبا 

 .  كامال

تلقيل   خلالل هلذا األسلبوع ،لم يتب  علي موعد بداية الدورة سوي أسبوع واحلد  

تله إللي سليناء تصاال من العميلد فلوزي يطللب منلي أن أسلتعد صلباه الألد لمرافقا

في الموعد المحلدد  ،ي نشاهد المواقع علي الطبيعةكبالمنطقة التي حررتها قواتنا 

نحرفنلا يسلارا إللي طريل  القنطلرة الي اإلسماعيلية ثلم إنا والعميد فوزي أكنا رتح

حتللي وصلللنا جنللوب مدينللة القنطللرة غللرب وهنللاك عبللرت بنللا السلليارات كللوبري 

طقلة محلددة ثلم جلسل  مجلاورا للعميلد فلوزي للي منإالمهندسين وواصلنا تحركنا 

علن ثم تساءل تتبع اإلدارة قد أكدوا له أنها تلك المنطقة وعن ل من حوله سمالذي 

وسلوف ننتظلر موعد وصول البعثة وأفاده احد الضلباط بمنهلا وصلل  منلذ سلاعة 

طللب منلي أن والعميلد فلوزي  نظلر إلليّ بعلد أن حلل الظلالم  ،حتي حللول الظلالم

إلي كالب الحرب كالتي كن  أصدرها أثناء فتلرة اللبكم التلي لحقل  أصدر إشارة 

للم " أبلا أبلاه..  أه .. أأأ .. آه .. أأ .. إبله إبله  "نظرت إليه باسما ونفلذت أملره  ،بي

تجللاه اتملض لحظللات إال وشلاهدت كلبللا كبيلرا الحجللم قادمللا ملن جهللة الشلرق فللي 
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تللي ولكنهللا لللم تنللبف روز حبيب ً   قللاةالحتللي هتفلل  منللي قتللرب امللوقعي ومللا أن 

قفزت علّي تداعبني بمرجلها نزع  عنهلا الكماملة  ،  كمامة علي فمهاوضع ُ  فقد

لبفلعق  وجهي كعادتها ثم نظرت إلي خارج الموقع ونبحل  ن فشلاهدت  ـ امعينل ااح 

ن بلمن شليبا يحلدث فسلللطوا وتنبلله اإلسلراةيلي ؛تجاهنلااة ُمسلرعة فلي الكلالب قادمل

تللك الكلالب ضللالة فللم يتللدخلوا عتقلاد بللمن العهللم لمملا دفاإلضلاءة فلي كللل مكلان 

سلتة وثالثلين  هم إلليوصل عددوصول الكالب حتي توالي  ،ضدها بإطالق النار

هلة أسلمع جملن كلل الكلالب تحليط بلي جلسل   ،نته  بحضور األب سحاباكلبا 

ل مللكنل  أفعلل أثنلاء فتلرة العنباحا مثلملا ُأصدر ُ بدوريوأنا  همنباح حمللتهم  ،امع 

رات المجهزة عاةدة بهم إلي كتيبة كالب الحرب بقلوات الصلاعقة حيلث قلال السيا

 .من الكالب المدربةالهاةل ساعدت في إمداد الجيش بهذا العدد  لقد: العميد فوزي

كن  في دهشة من عودة تلك الكالب من منطقة الشيخ زويد لكن العميد فوزي     

هم إلعادة تلك الكلالب إلينلا أخبرني بمن رجاله هناك خاصة زلطة قاموا بكل جهد

وهلذا هلو السلبب بوضلع الهلدوء وعلدم إحلداث حركلات عنيفلة وتم تدريبهم عللي 

 .     ي ال تنبف طوال الطري  وتلف  نظر األعداءككمامات علي أفواه الكالب 

لتقي  بالعديد من زمالةي في العمل وبعلض أصلدقاء انخرط  في الدراسة وا     

والراةد فتحي الذي قام بتسليم تظلملي إللي اللرةيس جملال  الدراسة بالكلية الحربية

ملع زمالةلي إللي رتبلة المقلدم  يرقيتلتلم تاللدورة الدراسة بتللك أثناء  ،عبدالناصر

بهلا عين  قاةدا إلحدي كتاةب المشاة الميكانيكي والتي لم أخلدم نتهاء الفرقة ُاوبعد 

تقريللر عنللي قبللل  مللن قبللل سللوي شللهر واحللد لكللي يقللوم قاةللد تلللك الكتيبللة بكتابللة

  أصبحاآلن  ،نته  بفصلي من العملاالعرض علي اللجنة العليا للضباط والتي 

 .المقدم أركان حرب عابد المصـــري
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نتصار العسكري الذي حدث بالعام قبلل الماضلي النعكا  اابداخل الكتيبة كان    

 القيللاممشللاهدة تللدريب القللوات وو فقللديأثنللاء ت ،واضللحا علللي الضللباط والجنللود

م أول أنيل  زالملنتباهي ضابط برتبلة االتعارف بيني وبين الضباط والجنود لف  ب

سمه شعرت بمنني أعلرف واللده فسلملته هلل ايقوم بعمله خير قيام وحين أخبرني ب

ه لعملله وغلادرت ةحسن آداستنتاجي شكرته علي ُابتسم مثيدا ا... بن العميد اأن  

سلوء بشلدة لأسلاء إللّي قاةد الكتيبلة اللذي لقد كان هذا الضابط إبنا ل ،موقع التدريب

والتلي  يعلن خلدماتسلتأناء الأدي إلي إصدار قلرار باتقريرا  عنيه وكتب تعاملم

 .كاد أن يضيع خاللها مستقبلي

للي التقاعلد منلذ أحيلل إ... ..سلابقا أو العميلد حاليلا علم  بعد هلذا بلمن المقلدم      

ة بطشله عللي ملن هلم أقلل منله عامين وأصبف يجلس بمنزله يجتر أيام عمله وشلد

بمثللل مللا  كبنللااآلن لللو تصللرف  مللع  ككنلل  راغبللا بللمن أسللمله مللا شللعور ،رتبللة

خرين آلالرحملة بلاعلن صلم آذانهلم تعملي أبصلارهم وُ تمعي؟ البعض ُبه   تصرف

بهلللون إال بعلللد أن يتركلللوا أعملللالهم ويفقلللدوا تللللك تالسللللطة والجلللاه وال ينبسلللبب 

د ملللن صللأار الملللوظفين بالضللرر البليلللئ بوا العديلليالمناصللب لكلللن بعللد أن يصللل

نتقلام وضلرر اآلخلرين رغلم أن ديننلا السلمف البمسلتقبلهم وبلذروا بنفوسلهم حلب ا

 .يممرنا بمال تزر وازرة وزر أخري

للمضليأ     التللي يجللب علللي كللل ضللابط بالوحللدات المقاتلللة وخللدم أ اتللدريبي   ا  عام 

األساسلي هلو  يوسلالحبمن يقلوم بهلا  األعلييصل إلي مرحلة الترقي إلي الرتبة 

ملا حصلل  عليله خلالل هلذا العلام  لوكلأمور شتي  فيشد فاعلية األالمشاة ساله 

والجنللود بللآخر المسللتحدثات فللي العلللوم العسللكرية لضللباط ام يعلللتتللدريب وهللو 

الكثيللر مللن أمللور القيللادة يللتعلم الضللباط والقللادة الوحللدات  هللذهالخدمللة ب خللاللو
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فلي كليلة والتلدريب  ملقد كان التعللي ،العمل ءأثناالناجمة  والسيطرة وحل المشاكل

ميكلانيكي ملن أعظلم األملور التلي  ةالقادة واألركان ثم ما تبعه من قيادة كتيبة مشا

  .حدث  لي بعد نهاية حرب أكتوبر

 

 

 

 

 لقاءات غير متوقعة 

 

ن هلذا فلي نهايلة اوكلتصل بي العميد فوزي بعلد نهايلة دورة أركلان الحلرب ا     

 ،ني بمنه يطلبني لمرافقته إللي جبهلة القتلال مثلل العلام الماضلي وأخبر1616عام 

اليلوم التللالي توجهلل  معله حيللث كنللا نرتللدي المالبلس العسللكرية الخاصللة بالعمللل 

بمدينلة القنطلرة شلرق  ،بالمكتب وليس لبا  األفلرول الخلاب بالتلدريب والقتلال 

صللري الدوليللة للفصللل بللين الجيشللين الم  كانلل  تتواجللد هنللاك قللوات الطللورا

أو مأادرتهلا إللي سليناء وقطلاع سراةيلي وتلك المنطقة يتم العبور إللي مصلر إلوا

أي من يرغب بالدراسة أو الزيارة ويرغب بدخول مصر فتلك هي البوابة  ،غزة 

التللي يللمتي منهللا بعللد أن يحصللل علللي موافقللة الجهللات الرسللمية علللي الجللانبين 

 .المصري واإلسراةيلي

زي بللداخل خيمللة متواضللعة بينمللا كللان بالجانللب جلسلل  بجللوار العميللد فللو     

بللدأ  ،ارة الشللديدة رالحللدرجللة اإلسللراةيلي خيمللة كبيللرة ومللزودة بللالمراوه لتقليللل 

حمر الدولي في مراجعلة األرجال المخابرات المصرية وبمعاونة رجال الصليب 
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عمليللة مراجعللة  مللن ايتمكللدو كللىبللل عبللور البوابللة قكشللوف القللادمين إلللي مصللر 

مجرد أن بدأ القادمون لمصلر فلي مألادرة الخيملة والوقلوف  ،شخ  كل بيانات 

نظلر  ،عتراني التوتر حيث شاهدت سيدة صأيرة تشبه زوجتلي رقيلة اصفا حتي 

 .العميد فوزي وطلب مني كب  مشاعري إلي حين إليّ 

خلري آلأعلوام وتمسلك باليلد اربعلة بالفعل كان  رقية ومعهلا طفلل تجلاوز األ     

عبللرت السلليدة باألطفللال مللع جمللوع  ، ة أعللوامتالسللعمرهللا  فتللاة صللأيرة يقللارب

بللمال  القللادمين مللن مختلللف األعمللار فتقللدم مللنهم العميللد فللوزي بعللد أن أشللار إللليّ 

ل نقلل منتظلرحتلي ركبلوا األتلوبيس المعهلم أتحرك وصافحهم ورحب بهم ووقلف 

طللب ملن السلاة  أن تهلبط تللك األسلرة أملام نلادي الضلباط  ،مصر ي لإالقادمين 

ن كلل ملن يعملل إأدي الساة  العسكري التحية لقاةده األعلي حيث  ،اإلسماعيلية ب

 .من حولنا يتبعون اإلدارة

فللي أمللور شلتي دون التطللرق إلللي معلي ركبل  بجللوار العميلد فللوزي وتحللدث     

الضلللباط توقفللل  بنلللا السللليارة أملللام بلللاب نلللادي  ،اللللزوار القلللادمين التلللابعين للللي 

مرافقللا للله وتوجهنللا إلللي هللا غادرت ،يللرة التمسللاه باإلسللماعيلية والمطللل علللي بح

مكتب مدير النادي الذي رحب بنا وطلب منله العميلد فلوزي تلرك المكتلب بعلض 

 :غادر الرجل المكتب وظلل  بمفردي مع العميد فوزي الذي قال لي ،الوق  

لللي أقلدر اأنا عملل  كلل  ،وتقديري لك إزاي عندي أن  تعرف معزتك .. ـ عابد 

عيلتلك هنلا وملش معقلول ه تفضلل كلل للك ن أخلد موافقلة إننلي أجيلب علشا هعلي

قلد إيله وأنل  بعيلد ه تسلتمر ملش علارفين لللي االجاية السنين السنين اللي فات  و

علشلان  ،عدت سبع سلنين قبلل الحلرب  ىلالعنهم وهما بعيد عنك وكفاية غربتك 

احلوا بيهلا بع  لرجالتي في سيناء وراحوا للشيخ رمضان وأخدوا رقيلة ثلم ركده 
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السعادات وجابوا عيلتك كلها بكل إحترام وده أقلل  ولشيخ زويد وقابلوا أبلمنطقة ا

عابلد وزميللي أخلي  ،للي خدموها بكل ما يملك احاجه تقدمها مصر ألحد رجالها 

بالنادي شامل الطعام وكل شيء وبعد خمس تيام ه أبع  للك  احجزت لك جناح   ،

قلام مدنيللة وحتقلوم بتوصليلك مللع عيلتلك لحللد عربيلة مالكلي مللن اإلدارة عليهلا أر

 .تصل بيا سواء بالشأل أو بالبي اأي حاجه  ،بكوبري القبة  كشقت

جللمة اغيللر مسللتوعب تلللك المفغللادرني العميللد فللوزي حيللث كنلل  ومازللل       

بصلحبة أحلد الجنلود اللذي كلفله ملدير  مسلرعا  توجهل  ُ  ،متوقعلة الالمذهلة وغير 

تركنللي الجنللدي أمللام بللاب الجنللاه  ،ه الخللاب بللي صللطحابي إلللي الجنللااي بالنللاد

 زوجتللي الحبيبللة يفللتف فشللاهدت بعللد قليللل شللاهدت بللاب الجنللاه ُ ،وطرقلل  البللاب 

ن الطفللالوقللف علللي صللدري بينمللا بنفسللها   لقللارقيللة ومجللرد أن شللاهدتني ًُ 

رقيلة بلمنهم ًُ  بجوارها راغبين بالتعل  برقبتي ومشاهدتي وتقبيللي حيلث أبلألتهم 

األحباب وتالش  اللدموع وحلل محلهلا ب ةيلقا ينتها ،ة األب عابد ن لزيارومتجه

 يلومالأمضلي  معهلم  ،كلل أفلراد أسلرتي عللي وجله طلل  الثأر الباسلم والفرحلة 

نني أجلس  الطفلين علي جانبي ساقي أكرر في حياتي خاصة تت لناألول بسعادة 

األطفلال  هلثالءملن قبلل ملن نعملة هللا العديلد ملن الدقاة  أحصل علي  بضعوكل 

 .ي منحها إيانا نحن اآلباء واألمهاتذال

مسللرتي بتوجهلل   ،رقيللة زيللارة جللدتها والخللاالت ًُ  منللي اليللوم التللالي طلبلل     

بيننلا التعلارف  أثنلاءبالعنوان إلي زيارة عاةللة الخاللة زهلرة و االصأيرة مسترشد

ونيلة تليفالتصلاالت الهذا بعلض ا يكما تلاللقاء هذا   العواطف المثثرة علي طأ

بنللة شللقيقتهم الكبللري زهللرة التللي لللم ارقيللة ًُ  بزيللارة أفللراد العاةلللة تخبللر بللاقي ل

لأي فرد من عاةلتهشاهدها ي أمضلي  معهلم وقتلا جمليال  ،ا ا منذ خمسلة عشلر عام 
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بمن أشتري شلقة بحلي الشليخ إقتراحا ة يرقًُ  أخوال  دعرض علّي أح أثناء ذلكو

قوللله فلي متنللاول الجميلع معيلدا  من األسلعار زايلد حلديث اإلنشللاء حيلث أخبرنلي بلل

تفيللدك أنلل  وأوالدك وكمللان لمللا تيجللي زهللرة تللزور اإلسللماعيلية تبقللي  هبمنهللا "

ن تللك الشلق  وأسلعارها كأماالالزمة مثل بكل البيانات  أمدني الرجل "تنزل فيها 

 .وكيفية الحجز

ر سلللتقيلل  هنللاك بزميللل األااليللوم الثالللث توجهلل  إلللي قريللة أبللو عطللوة حيللث    

كان الرجل  ،ن تجول  بحواري القرية بعض الوق  أبديع بعد لسجن بإسراةيل وا

دة صأيرة من الحديلد وقلد وضلع فوقهلا منضبيته علي كرسي وأمامه  ميجلس أما

ن أمجلرد أن شلاهدني هلب واقفلا ولكننلي طلبل  منله  ،شباك حديد يقوم بصناعته 

يرحلب ملازال وهو  لتف حولنا العديد من الجيرانايظل جالسا ورحب بي بعد أن 

 !!أبو روز أهالبي قاةال  

توجله إللي عملله حيلث ملن األسلر ا وأخبرني بمنه بعلد عودتله معـ  جلسنا نتحدث   

الجميلع يعتقلدون بمنله القللي ربله نظلرا لفقلده خللالل الفتلرة السلابقة منلذ بدايللة  كلان

 .1661 عام حرب

والتلي قلررت  علي مستشفي الهيبلة يعرض طلب  إدارة شبون العاملين كما      

وتلم صلرف التعلويض % 40ي إللنسبته   وصل اعجز   أستح  عنها يإصابتبمن 

ت بللين بنللاء علللي تعليمللات الدولللة بخصللوب هللذا الشللمن وقللد ُخيللر المناسللب لللي

تلرك أأن  تش بقوة القلانون فتخيلراحال إلي المعأ بعمل إداري أو مواصلة عملي

 ،نلام نصلف نهلاره فوقله أب مكتلالستطيع السكون والجلو  فوق أال  نيالعمل ألن

  :"الاةضرب بيده علي صدره ق"

 .أنا باحب الشأل والحركةـ 
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نني سلوف أقلوم عللي زيارتله وملن المحتملل أن سعدت بلقاء بديع وأخبرته بلم     

 ،ش ونلتقلي سلويا فمسلعده هلذا اأشتري شقة بالمدينة وأقيم بها حين بلوغ سن المع

ما شاهدته منذ قليل وقد إلتف كل أستعيد  غادرت العزبة وأناه و تركته مع أصدقا

أعوام منذ  ةعسبيقدمون حبهم وعطفهم له بعد أن فقدها لمدة حوله أهله وأصدقاءه 

بقلدم يحيلا بلين الصلخور والجبلال  ظلل خاللهلاو 1614هاية علام وحتي ن 61عام 

بداةية لكن جسلارة الرجلال كانل  هلي وسليلته لكلي يظلل  تهحياحيث كان  واحدة 

نلله كللل يللوم المزيللد مللن الللدعم والعللون خلللف طلوخاللهللا الحيللاة يعطللي علللي قيللد 

  .لهم أياديهموخطوط األعداء رغم قسوتهم وشدة بمسهم وعدم رحمتهم لمن تط

األللم هلذا تكرر قد الم قريبا من المعدة وآلشعرت ببعض ا 1680منتصف عام    

حوصللات توجهلل  للمستشللفي العسللكري وبعللد إجللراء الف ، األيللام الماضلليةخللالل 

نني غيللر قللادر علللي مزاولللة العمللل بالوحللدات القتاليللة مالطبيللة أخبرنللي األطبللاء بلل

تلذكرت حلديث بلديع ورفضل  هلذا  ،وعلّي أن أحصل عللي عملل بوحلدة إداريلة 

ن عمليللة إوتوجهلل  إلللي العميللد فللوزي وأبلأتلله بمللا أخبرنللي بلله األطبللاء حيللث 

لصحية باإلضافة إلي بقبرب أثرت علي حالتي اأثناء وجودي ستبصال الطحال ا

ملن العملل خللف خطلوط األعلداء وعلدم العنايلة  ةما قاسيته طوال السلنوات الفاةتل

 .ً   ليال  والنوم أرضا لمدة أربعة أعوام وتحمل لسعات البرد القارالصحية 

لرتبة التالية والتي ل ةرقيحصل علي التنصحني العميد فوزي بمن أنتظر حتي أ    

ي هذا الموعد وعمل  بمكاتب إنتظرت حت ،عدة أشهر نهايتها سوي  لم يتب  علي

وضلع بقفل  وأصلبف سلجينا بعلد أن اإلدارة حيث أصبح  مثل العصلفور اللذي ُ 

م ملع أسلرتي بشلقتي الصلأيرة بحلداة  القبلة يقلخالل ذلكُ كن  أ ،طليقا كان حرا   

بنتللي رقيللة إلللي المدرسللة بعللد أن اسللعادنا وتقللدم  بللموراق ارقيللة فللي ًُ  تفننلل  و
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سلتخرج  ابنلي فتحلي واهادة ميالد لها كما سلك  نفس المسللك ملع شج  ستخرا

كللل تلللك  ،لللم نكللن نملللك شللهادة زواج  حيللثرقيللة ًُ  زوجتلليشللهادة زواج لللي ول

اإلجراءات تم  بسرعة دون عواة  نظرا ألنني كن  أسلمهم خطابلا ملن الجليش 

تلللك الفتللرة ويجللب عللليهم خللالل تفيللد عللدم وجللودي مللع أسللرتي بللداخل الللبالد 

 .ستخراج كل الشهادات والوثاة  المطلوبةا

رقيلة عاةللة ُلزيلارة ال تحسلنا وخلالل تللك الفتلرة كلررسارت بنا الحيلاة سليرا       

كانلل  حيللث ء شللقة بنظللام القسللط اطلللب لشلربتوجهلل   اهاحللدإفللي باإلسلماعيلية و

في منطقة حديثة اإلنشاء ولم يكلن النلا  باإلسلماعيلية تقع و مساحةالشقة كبيرة ال

ندفاع للشراء مما جعل أجهلزة الدوللة تعملل عللي تقلديم تسلهيالت الحالة من ا في

تسلم  شلقتي بعلدها بعلدة أشلهر وشلاهدتها ملع أسلرتي  ،الدفع طريقة في الثمن و

نتهاء خدمتي بعد شهرين كما وعدني العميد فوزي اللذي صلدق اكن  أتوقع حيث ُ 

مقلدما منله كلرةيس آخلر  االتقريلر الطبلي تقريلر  إلي ضاف ألي حيث  هوقول هوعد

أعملالي وبطلوالتي راغبلا بلمن يتلرك هلذا الضلابط العملل  ا فيلهوضلحمباشر لي م

 .قبربله بجمهورية   تجنبا آلثار جانبية حدث

بتلداء اصدرت النشرة العسكرية رقي  فيها لرتبلة العقيلد واإلحاللة إللي التقاعلد    

وداع بلاإلدارة وأصلبح  خلارج العملل العسلكري وأثنلاء حفللة الل 1681من علام 

تباري الجميع للثناء علي ما قم  به ملن أعملال كملا علرض عللّي رةليس اإلدارة 

ولكنلي بإحدي الوظلاةف اإلداريلة فلي مجلال الحكلم المحللي بعمل مدني ألتح  أن 

ن هللذا للن يجللدي معلي وسللوف عللن قبلول تلللك الوظيفلة مبللررا بلمشلكرته معتلذرا 

كملا أن العلاملين معلي عسلكري نمط العمل الملدني علن ال ختالفالصاب بضي  أ

إلللي السللكون  أميلللسللوف يشللعرون بللمنني دخيللل عللليهم بهللذا العمللل ولهللذا فمنللا 
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والراحة بعد تلك الحياة الحافلة باألعمال الطيبة لبلدي وملا قاسليته وعانيتله خلالل 

 . الفترة الماضية

ت الدموع من عيني عللي ذكريلات همرناغادرت مبني اإلدارة ووقف  أمامها و   

لماضللي وتللذكرت أنلله منللذ أكثللر مللن عشللرين عامللا حللين قللدم  إليهللا وأنللا شللاب ا

مل خارج المكاتب وقد أجابني هللا إللي طلبلي فظللل  ألكثلر ملن العصأير راغبا ب

سبعة عشر عاما أعمل خارج المكاتب بل بالصحراء والجبال وأحيلا بلين الكلالب 

الثعبللان ضللافة إلللي باإلالللذةاب والضللباع كللال مللن تجللاورني ووالمللاعز واألغنللام 

 . القاتل والنسور الجبلية المفترسة

همللة قبللل أن أتخلللي عللن الللزي ماليللوم التللالي رغبلل  بللمن أقللوم علللي زيللارة    

صحبني ساة  العميد فوزي بعربته الجيب إلي قيلادة قلوات الصلاعقة  ،العسكري 

توجهلل  مباشللرة إلللي كتيبللة كللالب الحللرب وهنللاك لللم أجللد الكللالب وبالسللثال  ،

 هحد الجنود بمن الكتيبة تقوم بعمل بيان بمرض الطابور الرةيسي يحضلرأي أخبرن

أسللرع  إلللي هنللاك  ،قاةللد القللوات هنللاك  حضللوركبللار الضللباط بالصللاعقة وب

مضلي د ُبعل ،لمنصلة الحاضلرين يد من تلك الكالب فوقف  مجاورا   دوشاهدت الع

ماةلة سلافة ملن عللي م ترك أحد الكالب تعليمات مشلرفه ونظلر إلليّ قليلة لحظات 

عابلد  ه بلمنءزملال كمنله يخبلرأحلد إال أنلا معلين ال يعلمله  أتبعهلا بنبلاهتقريبلا متر 

ه جميع الكالب اللذي تجلاوز علددها تتجاهي وتبعايعدو في الكلب سرع أ ،حضر 

 .أكثر من ثلثهم ولد علي يدي بسيناءكلبا أكثر من خمسين 

ن لكلن الكلالب السلريعة حاولل  الفلرار ملن المكلا ،أثار هذا دهشة الحاضرين    

لحقل  بلي  ،لحق  بي وأنا أعدو أمام منصلة الحاضلرين مخترقلا أرض العلرض 

جميلع الكلالب تلعل  وجهلي حيث كان  ختفي  أسفلهم اقفزت علّي حتي الكالب و
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 ،أرتللديها كنل  كنل  أسلمع تملزق البدللة العسلكرية التلي التلي ُووتجلذب مالبسلي 

لتفل  جميلع الكلالب ملن اكنلي فشلل  وادتهم ألرض الطابور ولجلس  محاوال إع

روز المميزة بفقد جزء ملن ذيلهلا وسلحاب األم وأنا أشاهد علي هيبة داةرة حولي 

سلريع والعفلش وغيرهلا ملن أبلو وحنجلل و ةوعطارد وقطبي والمشتري والزهلر

بلمحرف حلديثي كن  أضلحك أو أتحلدث وينتهلي مقطلع تنبه  إلي أنني ُ ،الكالب 

 لوكل" هلا .. هو .. ها .. ها " كلمات في حديثي ردد أبعض الحاالت في و" هاو"

 ن بعللض الضللباط بكتيبللةأكنلل  أالحللظ تللذكرت بللمنني ُ ،ن الكللالب عللمللا يصللدر 

أكلن المشاه ينظرون إلّي حين أتحدث إلليهم بدهشلة ملن تللك التعبيلرات ولكنلي للم 

غريلب عللّي ألننلي عشل  أعواملا طويللة معهلم بلل كنل  فلي  ئن هلذا شلمأشعر ب

ان حين أرغب في حك جلزء ملن وجهلي أفعلل مثلل ملا تفعلل الكلالب بعض األحي

ن بهرشة سريعة بظهر الكف وفي بعض الحلاالت حلين العطلس أنهلي عطسلي بلم

حللد أوحينمللا أشللعر بهللرش بظهللري أتجلله إلللي فللتف فمللي وألعلل  مللا خللرج منلله أ

حتملال أن اتللك المالحظلات للم أنتبله إليهلا و كلل ،الحواةط وأقوم بحك ظهري به 

نظللري حتللي ال يثيللر ضلليقي ولكللن أثنللاء  م يكللن راغبللا بللمن يوجلله إللليّ الللبعض للل

 .طربوش ال حظ  بعض الصفات القريبة بيننا ىجلوسي مع كتيبة أب

وقفل  ناهضللا والكلالب مازاللل  تحلليط بلي فرغبلل  بللمن تتجله لمللدربيها الللذين     

 وقفوا مضطربين بينما القادة تعلو وجلوههم الدهشلة والسلعادة لملا يالحظونله وقلد

الكلالب السلاب  بلمن العقيلد عابلد ظلل ملع تللك الكلالب أكثلر ملن  أفادهم قاةد كتيبة

بلل قلام بتلدريبهم عللي ملا  وبيلنهم هينلخمسة أعوام وأصبح  هناك رابطلة قويلة ب

يقومون به من أعمال وكان المتسبب الرةيسي في زيادة تللك األعلداد حيلث حلدث 

 ناحيتله حلباليشلعرون ب شلخ  برفقةتناسل سريع لوجود الكالب خارج الحبس 
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 حلادث أثلر عللي فليه تصلابإعلي النطل  بعلد  كان غير قادركما أنه القرب منه و

 .لفترة النط 

فتنبهللل  الكلللالب  "أبلللا أبلللاه..  أه .. أأأ .. آه .. أأ .. إبللله إبللله " وقفللل  نابحلللا        

تلركتهم بعلد أن  ،حتجاجات الوعادت إلي موقعها الساب  وهي ترسل لي ببعض ا

بوداعهم مرة أخري وبعد مأادرة المعسكر جفف  دموعي التي سقط  علي قم  

حلب وجهي وقد تقطع  بعض أجزاء البدللة العسلكرية وسلاء مظهلري العلام ملن ُ 

تلللك المخلوقللات التللي أفللادت مصللر إفللادة قويللة ولللم تللل  الشللكر والتكللريم فهللي 

بله ألبنلاء حيوانات عجماء ال تستطيع أن تطلب لنفسها نوطلا أو وسلاما لملا قامل  

نهم األبطال الحقيقيون أ ،سرهم وأصدقاةهم أالوطن وهم جلو  في منازلهم وبين 

كما الحظل  تقلدم السلن بكلل ملن سلحاب وروز فقلد  ، بجوار الشهداء والمصابين

 .تعدت أعمارهم الس  سنوات

بصلحبة رقيلة جمع  بعض أغراض أسرتي وتوجه  إلي مدينة اإلسلماعيلية     

رقيلة قم  علي تمثيث الشلقة بلذوق مشلترك بينلي وبلين ُوي ورقية الصأري وفتح

لللو تركتهللا بمفردهللا فلللن تسللتطيع تمثيثهللا ألنهللا لللن تعثللر علللي أغطيللة مللن وبللر ف

نل  اك ،هنا مخالف للحياة البريلة الجميللة التلي كانل  تعليش بهلا  ئالجمال فكل ش

نلي ثامكافمة نهايلة الخدملة مناسلبة لوقل  خروجلي إللي التقاعلد فقلد حصلل  عللي 

شتري  سيارة فيات اثمنا لألثاث حوالي ألفي جنيه ومنها دفع   ،عشر ألف جنيه 

وأبقي  ما معي بالبنك لزوم الزمن أما  1665موديل عام  1300قديمة من طراز 

أقلل ملن راتبلي بحلوالي ثملانين  والمعاش فلم يكن يتعدي ماةة وعشرين جنيها وهل

نسلير حيلاة المنلزل بتللك النقلود ًُ  رقيلة وأنلا ملن خلفهلا سلوفن ُ مأيقن  بل ،جنيها 

 .المتواضعة
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ر بلديع سليلتقي  بزميللي األاأبو عطوة حيث قرية تحرك  بسيارتي في إتجاه      

ا وجلس  مجاورا له وتحدثنا بممور شتي وأخبرته بما طلرأ عللي يمحيالذي وقف ُ 

ن هللا ال ينسلي إ عللي يلدي قلاةال    ربل ،حياتي وتركلي للخدملة لظلروف صلحية 

: وحلين علللم بلمنني بلألل  األربعلين عامللا ملن عمللري منلذ عللدة أسلابيع قللال هعبلاد

أنهلا  تعتقلداأمامك باقي العمر ولنبلدأ حيلاة الكفلاه ثلم علرض عللّي فكلرة  مازال

كان  طيبة حيث قال ما المانع أن نلدخل شلركاء فلي إقاملة ورشلة لصلناعة حديلد 

وقللد زاد العمللران  هللا بصللناعة البوابللات الحديللد والشللبابيكم خاللوالكريتللال نقلل

جنيله  1500ال تزيلد علن فمتواضعة وجدتها حين علم  منه التكلفة  ،بالمحافظة 

الخلاب حديلد ملن اللشراء مق  لقطع الحديد ومتقاب كبيلر وماكينلة لحلام وطلن 

توجهللل  برفقتللله إللللي ميلللدان  ،مختللللف األحجلللام بهلللذا النلللوع ملللن النشلللاط ملللن 

غلراض وأفلادني بلمن اء كلل تللك األوتلم شلربالقلاهرة السبتية شارع الجمهورية و

ن إيمتلللك مبنللي كبيللرا يرغللب بإيجللاره بسللعر زهيللد حيللث بالقريللة أحللد جيرانلله 

عنلله رغللم وصللول المرافلل  مللن كهربللاء وميللاه وصللرف مللازال بعيللدا   نالعمللرا

 .وسهولة بيسر ئتم كل ش ،صحي 

فلي الصلناعة والعملل الفنلي اللذي يجيلده وهلو يتلولي بيننلا بحيلث قسمنا العمل     

الحسلابات والمشلتروات مسلبول علن أنلا وشباب للعمل بعض الالمستقبل يستعين ب

كنل   ،البوابلات والشلبابيك الملراد صلناعتها  اتقاسلأخلذ متفاق مع العمالء والوا

مضللي علللي شللراكتنا سللتة أشللهر لللم نقللم خاللهللا بعمللل  ،سللعيدا بهللذا العمللل الحللر 

ي وقل  فراغنلا الطويلل فلي كنا نقضل ،شبابيك صأيرة  ةسوي بوابة واحدة وأربع

أحللد األيللام فللى  ،الحللديث الباسللم عللن ذكريللات الحللرب فللال زبللاةن والحالللة نايمللة 

رجلل بلدين يركللب سليارة فارهللة وتعلرف علينللا علينللا ونحلن نتنلاول الشللاي أقبلل 
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وأخبرنا بمنه مقاول ويقوم ببناء مدرسة للحكومة ويرغلب بلمن نقلوم بعملل كلل ملا 

كان  المقاولة كبيرة وصل  وقتها إللي سلتة  ،حديدية بات والشبابيك الايخ  البو

معله  ات عقلدحلرر ،نتهلاء الحين ااآلخر والنصف مقدما آالف جنيه دفع النصف 

غللادر الرجللل الورشللة وبللدأت  ، سللتالمالوموعللد ابللالمطلوب والمقللدم والمللثخر 

ملا م نلانتهياستمر العمل لملدة شلهرين متواصللين حتلي ا ، هاحركة النشاط تدب في

بمسبوع  شاهدناهُ مقبال وتوتر كل منا بلمن الرجلل خلالف التسليم قبل موعد وه طلب

الموعد لكنه أقبل لكي يقوم بتعاقلد جديلد أكثلر قيملة ملن األول وحينملا عللم أن ملا 

المبللئ بلدفع لرجلل قلم ا ،نتهينا منه اشاد بنا خاصة بعلد أن شلاهد إنتاجنلا اطلبه قد 

ي الموعلد المحلدد توجهل  برفقلة بلديع ومعلي ف ، جديدمن العقد ال االمتبقي وجزء  

ت فلوق السليارة آكنلا نضلع تللك المنشل ،نتهينلا منله اأحد الشباب لنقوم بتركيب ما 

منشلآت تلم تركيلب  ،ستجار سيارة نقلل اتوفيرا لنفقات دفعات الفيات وننقلها علي 

 .إنجاز العقد الثاني بدأنا فيول والعقد األ

تقوم بكل شيء داخلل المنلزل ملوفرة للي رقية   ُ كانأثناء ذلك زادت شهرتنا و    

األمثلال لألموملة الطيبلة الصلادقة  بمضلروألبناةي حياة هادةلة هانبلة وأصلبح  

قللي الللرةيس السللادات خللالل تلللك األيللام ل ،الخالللة زهللرة سللارت علللي نهللج  حيللث

ألقصلي  اان ذكيلألن هذا الرجل ك؛  شديدنتابتني حالة من الحزن الامصرعه وقد 

جيشنا أقل ما قام به خالل حرب أكتوبر وخاصة  اعا وال يخشي العدودرجة وشج

 ورغللم هللذا لللم يخللش ةنوعيللال وسللواء فللي العلدد أ يسللراةيلاإل تسلليحا مللن الجلليش

كان   ، كولالس ئسيجار الويتردد وقام بمول هجوم تقوم به دولة عربية علي هذا 

 .بقدر ئلتحسين حال مصر ولكن كل ش ةآماله كبير

ء في تحسن مستمر سواء في الدراسة أو مع أصدقاةهم وكونلوا صلداقات األبنا    
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رزق الموللود القلادم هلذا فقلد أقبلل رقيلة أنهلا حاملل وقلد أسلعدني عدة وأخبرتنلي ُ 

ولكننلي أخلري نني سوف أصبف سحاب آخر و رقية أصلبح  روز أوتنبه  إلي 

انلل  لللم أكللن قللد أنجبلل  سللوي طفلللين فقللط بعكللس هللذا السللحاب المللزواج الللذي ك

 .لقاءأكثر من خمسة عشر جروا في كل   نجبقد أزوجاته 

قبللل  الخالللة زهللرة أتللم جللالء الجلليش اإلسللراةيلي عللن سلليناء و1682عللام      

فلي بدايلة  ،بمسرتها لزيارة عاةلتها وقد الق  أمها ربها بعد أول زيلارة قامل  بهلا 

 قلادركل شلهر كنل  أقلوم عللي زيلارة أسلرتي باإلسلكندرية وأصلبف واللدي غيلر 

ن بعلض األيلام بمدينلة اإلسلماعيلية ياعلي الحركة وكلان يلمتي بصلحبة أملي يقضل

 .الجميلة الهادةة وقد تزوج  شقيقاتي وشقيقات رقية منذ فترة

  تاألسللطي المخللشللاب يسللمل عللن بللداخلها يجلللس  أحللد األيللام أقبللل  سلليارة     

طلبل   ،نة فايلد البحيرات المرة قريبا من مدي ئعلي شاط مشيدة فياللللتوجه معه 

ولكنله طللب منلي مرافقتله وسلوف يعيلدني بعلد أن  همنه العنلوان وسلوف ألحل  بل

بالفعلل توجهل  ملع هلذا الشلاب  ،أقوم بالحصول علي جميع المقاسلات المطلوبلة 

علادني أ ،يلرة ثوحصل  علي المقاسات المطلوبة والتلي كانل  كميلة العملل بهلا ك

المجملوع وة كل قطعلة فكلة فمخبرته بمني عن التكلفستفسر االشاب إلي الورشة و

بد المصللري ورقللم ـللـاسللم ورشللة بللديع وعاالنهللاةي لهللا وسلللمته كشللفا بهللذا يحمللل 

 .التليفون

تصل بي الشاب وأخبرني بمن صاحبة الفيال وافق  عللي التكلفلة االيوم التالي      

 عمللالأثنلاء  ،نتظرهلا أأن اني بالورشلة ورجل ةيلقال عصر الأد ليّ إتي تموسوف 

بديع بمن األشية بق  معدن والحمد هلل خالل العام الماضلي المعلم اليومي أخبرني 

 ، هحلوالي أربعلة آالف جنيل اا صلافي  حققنلا ربحللنشلاطنا حيلث البدايلة  كان يالذو
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فلي أسلعارنا مقارنلة بلاآلخرين باإلضلافة إللي كان  األرباه طيبة ولم نكن نألالي 

ل عللي الورشلة باإلضلافة إللي حاللة اللرواج م مواعيد التسليم للذا زاد اإلقبلااحترا

 .التي كان  ساةدة في نهاية عصر الرةيس السادات

عصر هذا اليوم أقبل  السيارة الفارهلة وهبطل  منهلا سليدة أنيقلة عللي جانلب     

 :قترب  مني وهي تقدم تحيتهاا ،الفتنة الجمال ومن كبير 

 اللهجة الشامية كيفك؟ تنبه  إلي نبرة الصوت و... ابد ــ أهال بيك ع

قللدم  لهللا أحللد الكراسللي لللتجلس عليلله والللذي كانلل  القللاذورات .. ـلل الحمللد هلل 

حضار كرسي أكثلر راحلة ملن منلزل إواألتربة تأطيه ولكن أحد العاملين أسرع ب

الحسلابات كلي  ت دفتلرأقللب فلي صلفحاكنل  خاللهلا ا معلـ  جلسنا  ،األسطي بديع 

نزعل  عنهلا نظلارة الشلمس والبرنيطلة  ،كلفة ما سلب  وأن طلبتله أعرض عليها ُ 

صلابني اللذعر أكلدت أصلرخ ونهضل  واقفلا والتي كان  ترتديها وحين شاهدتها 

 :الصام  وتساءل 

ضلحك  لحلديثي .. ب  يا زينه يخرب عقلك ه تروحلي فلي داهيلة .. ـ أنتي تاني 

 ،بصللوتها الفللاتن وضللحكتها المثيللرة وأمسللك  بيللدي كمنهللا تطلللب منللي الجلللو  

تقبللل ويسللرا معتقللدا بللمن المخللابرات أو المباحللث سللوف ُ ةا أتلفلل  يمنللجلسلل  وأنلل

بعلد علودتي  يوللمثلل ملا حلدث بلالمرة األوتلقي القبض علّي وتبقي مشكلة كبيرة 

 :همس  بمذني ، من قبرب

 ،مش تخلاف منلي  ،سم مستعار اسمي الحجيجي كارولين وزينه ده اأنا  ،ابد ــ ع

نللاة السللويس جشللتأل فللي هيبللة الملله بأنللا خللالب خلصلل  مهمتللي ودلللوجتي يللا ز

 ،سلمك جلل  أكلفلك بالعملل اوعندي شجه مليحه في الحي األفرنجلي ولملا شلف  

 تعرف مين عايش معايا؟ بنتي جوزفين 
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نلللك جاسوسللله وعميلللله أأنلللا علللارف  ،قصلللدي يلللا كلللارولين  ،ـللل ايلللوه يلللا زينللله 

  لإلسراةيليين وممكن يتقبض عليكِ 

والزلمله هللا  ،جلدم خدمله للمخلابرات المصلرية أنلا كنل  بم ،سمع مني يا زلمه اـ 

كلان ملخلبط الموسلاد اإلسلراةيلي  ،يرحمه صاله نصر كلان زلمله جلوي وجلدع 

 كان له عميل في كل مكان وكان شجاع ،والمخابرات األمريكية 

 ـ بس النا  بتتكلم عنه بكالم وحش

 ،الللرةيس عبدالناصللر  تعللرض لللهإشللف  الهجللوم إللللي  ،ـلل دي ضللريبه المخللل  

بيجولوا عليه إيه؟ ده عيب الشعب بعد وفاته للي مكملشي سنه االرةيس السادات و

للي مات ليه ألنه عايز يفضلل علشلان يطبلل لللي االمصري يحب العايش ويبهدل 

أنا بمشتأل فلي الجنلاة مكافلمة ملن الحكوملة المصلرية وبلمجوم بالترجملة  ،موجود 

 شف  كيف يا زلمه؟ ،للأة اليونانية 

 يب وغريبـ شيء عج

 تفكر إننا نجوز ، هجوعندك و صفصحمزلمه لسه يا  كأنا مالحظه أنـ لكن 

 وتالت عيال عظيمة عندي س  أنا مجوز و ،عني ـ إبعدي 

بالمستشلفي  وأللي كنا فيله بالمركلب ايوم بمنسي الكام زلمه حلو ومش أن  ـ وهللا 

كللل طريجلله نللك بالمستشللفي وعملللوا أللللي عرفلل  المخللابرات اعلللي فكللرة أنللا  ،

كانل    61لتهريبك إلي مصر وأنا جم  بالحكايلة ديلة أكتلر ملن ملرة بعلد حلرب 

ابط مللن الرتللب دي مهمتللي مللع مللزراه المجللرم يجيللب ليللا كللل أسللبوع كللام ضلل

نك كن  موجود يوم المخدرات بدل أاألسيرة وأهربها وأناوله جرشين لكن حظك 

 .للي حصل ااية ما ناوله مصاري كان عايز المخدرات وأن  فاكر كل الحك

عشلر عاملا وقامل   ثالثلةأكثر ملن عليه مضي تم بيننا ونتهي اللقاء بتعارف ا     



 

381 

 . بدفع تكلفة ما طلبته بالكاملكارولين 

وكان  الحياة رغدة حيلث بديع سير انا وهذا الصدي  األ ستمرت حياتيأكذا ه     

نجللاه إلللي نجللاه لي زادت أرباحنللا وكنللا ننتقللل مللن انللا وبالتللمع تعاملللالزاد حجللم 

ألعمللال األلموتيللال لمسللايرة ركللب التطللور  اقسللموأضللفنا عمللل الحتللي تطللور 

 .ورغبات العمالء

تجلاه وأصلبف بلديع االخير من كل بزدادت حالتنا المالية رواجا وأرسل هللا لنا ا    

خمسلة  علهرشة وبجواره التليفون ويعملل موالباخل المكتب دلس بجي اأسطي كبير  

خلالل هلذا  ، ةسلرأوكلون  ج بعضلهم عللي رزقهلم وقلد تلزو ونلابا يحصشعشر 

 دوكللل عللام أشلليد دورا حتللي وصللل عللدمخصصللة للبنللاء شللتري  قطعللة أرض ا

بهللذه لللي إحللدي الشللق  إنتقللل  ا ،ن ااألدوار إلللي خمسللة طوابلل  بكللل دور شللقت

يواظبللون علللي دراسللتهم تعللاونهم أمهللم بكللل مللا الثللة ثأبنللاةي الكمللا أن العمللارة 

وأصلبح  تدر  بكلية التربية جامعة قنلاة السلويس بنتي الكبري ا رقية ، تستطيع

ملا الصلأري إيملان أبالسنة النهاةية وفتحي يلدر  بكليلة الزراعلة بالسلنة األوللي 

 .ةيالثانوفتدر  بالمرحلة ا

 ئالأربلي لقنلاة السلويس أنظلر إللي الشلاط ئوقف  في أحد األيلام عللي الشلاط    

 13 علام  إللي حلرب 61 علام  الفترة من حلرب عود بالذاكرة بمنه خاللأاآلخر و

لم يكن أحد يستطيع أن يقف يمتلع نظلره بميلاه القنلاة بلل كانل  اإلسلماعيلة وبلاقي 

ل ا إللي داخلل الجمهوريلة وتحملهلهجرومدن القناة مدن أشباه وأبنلاء تللك الملدن ُ

أعلود  ،المشاكل التي تنتج أثناء ذللك  منبعضا  وهمستضافا نوالذي واهاجر نالذي

ذين بلذال كلل ملا فلي لجمال عبدالناصر وأنور السادات الأيضا بالذاكرة للزعيمين 

بللالعين العللدو عللد أن شللعر وبلحللرب والنصللر وطللرد العللدو مللن أجللل اوسللعهما 
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  .تفاقاالحمراء لجيش وشعب مصر تنازل عن أطماعه وصاغها في صورة 

أحيلل إللي  كان اللواء فوزي يقوم علي زيارتي من حلين آلخلر خاصلة بعلد أن    

انل  كملا ك ،لتقي بالصلديقة زينله وتبلين أنهملا معرفلة عملل ملن قبلل االتقاعد وقد 

بنتهلا جلوزفين ازفلاف حفلل  ابل حضرنا جميعمع زينة أو كارولين تلتقي أسرتي 

 .العاصمة اليونانية أثينابمع زوجها والحياة للعمل  ل نتقاالتي 

وقلد تخلرج لثامنلة والسلتين ا ملنمازل  قادرا عللي العملل وقلد قلارب عملري     

األبنللاء والبنللات وتزوجللوا جميعللا ومازللل  أنعللم بالحيللاة مللع تلللك القيثللارة الجميلللة 

وأسلتمع لصلوتها   تبثني من حين آلخر بالسعادة والنعيم والحب الهلادحيث رقية 

 .قرأ الجريدةأنشأالها في المطبخ وأنا جالس بالصالة االشجي أثناء 

قيلل  بصللديقي القللديم أسللامة الللذي حللاول أن يللدفع بللي لتافللي إحللدي المللرات       

بعلض كتفي  بمن أق  عليه كل ما قم  به وسلاعدته بلقلاء الكتابة تلك األحداث ف

نتظار ما اهم ومازالوا علي قيد الحياة وها أنا في ءذكرت أسماًُ  ناألشخاب الذي

كلل  ه لليعلم سوف يكتبه وأرجو إذا خرج هذا الكتلاب إللي النلور أن يفيلد ملن يقلر

هللا وعاهلدوه عللي النصلر وتقلديم وعلد جلال صلدقوا بها رشاب وفتاة بمصر بمن 

هم يلللعومللازال مشللهد رجللال الصللاعقة مللاثال أمللامي ولنقللرأ لللوطن حيللاتهم فللداء ل

        . جميع الشهداء الفاتحةوعلي 

 ***** 

 تمت 
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  تعليق من الكاتب

      

ابد وسمع  صوته علي غيلر عادتله حيلث كلان تصل بي عامساء أحد األيام       

     ستوضللح  منلله عمللا يعانيلله فقللال بللنفس طريقتلله المرحللة ا ،اإلرهللاق باديللا عليلله 

بلاقي شلهرين وكملل سلبعين  ،خالب معادي قرب  ،يظهر علّي ه أودع الدنيا " 

مازحتله ولكنله كلان جلادا حيلث " الشلهرين دوول  سلتنيلكن يظهلر ملش ه أ ةسن

موضف له ف آالم ور وعرض عليه ما يعانيه منهدد علي طبيب مشأخبرني بمنه تر

والبرودة الشديدة فترة عمله بجبل  ئمن تعرضه للطقس السي ةم ناتجالآلبمن تلك ا

رتفعة من األماله وكل منسبة  ابه اكان يشرب منه تىكاترين كما أن ببر المياه ال

غيلر قلادر علللي  ولهلذا السلبب أصلبفمنهللا علاني و مهلذا أثلر عللي وظلاةف الجسل

 .األماله أيضاتمثير النشاط والحركة من أثر البرودة التي ألهب  الكلي و

بلمنني سلوف أقلوم برجاء رقي  طلب مني زيارته ووافق  عللي هلذا وأخبرتله     

نتهيل  منله تماملا األعرض عليله أصلل الكتلاب بعلد أن بعد عدة أيام علي زيارته 
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ياريلل   ،ملل أربعلله وعشلرين سللاعة أسللامة أنلا مللش ه أك" ولكنله قالهللا واضلحة 

تيجي بكره الصبف ولو كنل  تقلدر كنل  خليتلك تيجلي دللوقتي واإلسلماعيلية ملش 

 ةقاسلوال ب فليعلتيعنلي سلاعة وربلع تكلون عنلدي لكلن أنلا علارف أنلك بت، بعيدة 

أنل  ، واد يلا أسلامة  ،معايلا عمل حسابك تفضل كام يلوم اخليها للصبف و ،بالليل 

عللي قلوم أتبادلنا الضحكات بوعد عللي أن " دراني أجدعشرقاوي جدع وأنا إسكن

 .زيارته باكر ألعرض عليه الن  النهاةي للكتاب

علاد  ،حديثله  ةنتيجلكن  أشلعر بشليء ملا  ،أستطع النوم براحتي تلك الليلة  لم    

ثنللين وأربعللين عامللا حينمللا كللان متجهللا فللي اإلللّي شللعوري الللذي شللعرت بلله منللذ 

فصلله ملن الخدملة إللي قلرار نتهل  الضلباط والتلي الصباه للعلرض عللي لجنلة ا

لم وتبين لي أن هذا الرجلل كانل  األحزن والرنة نفس كان صوته به  ،العسكرية 

 .بعض األحداث التي حدث  لهللديه حاسة سادسة 

وجتللي وأخبرتهللا فللي الصللباه تحركلل  بسلليارتي إلللي اإلسللماعيلية مودعللا ز     

ثلما كان يحدث فلي بعلض األحيلان ولهلذا سبوع مع عابد مبمنني سممضي باقي األ

ملن القمصلان  دتنلي بعلددزودتني بمالبس وبعض األغراض لهذا الحلدث كملا زو

 2010نهايللة شللهر مللار  مللن هللذا العللام  الوقلل المكللواة وبدلللة إضللافية حيللث 

كنلل  راغبللا بللمن  ،يسللتقبل عابلد كللل مللا كتبتله سأفكلر كيللف مازللل  تحركل  وأنللا 

 ،ه الحلزين بلاألمس ثلبتسامته الطيبة عوضلا علن حدياليشعر بسعادة تجعله يعود 

كتبتهلا بالكتلاب تتحلرك أملام عينلي مرادفلة اللذي ظل  األحداث التي رواها للي و

إلي الشارع وقلد جلاوزت  ار والسيارات علي الطري  حتي وصل لتحرك األشج

كنلل  أثنللاء القيللادة قللد أغلقلل  التليفللون  ،هللذا اليللوم السللاعة العاشللرة مللن صللباه 

 .طري ول حتي ال تمتي إلّي مكالمة تشألني أثناء الالمحم



 

361 

تصلل بلي افتح  التليفون المحمول فشاهدت رقلم تليفلون عابلد المنزللي وقلد       

تصلاله بلي ملرات اأكثر من مرة كما شاهدت رقم تليفلون منزللي اللذي تعلدد رقلم 

تصللال الضللحك  بللداخلي علللي هللذا الصللدي  المتعجللل اللقللاء ممللا دفعلله ل ،عللدة 

وللم أحملل معلي هبطل  ملن السليارة  ،نزل وهذا دفلع بزوجتلي لإلتصلال بلي بالم

رة االعملل جهللةتحركلل   ،سللوي الدوسلليه الللذي بلله أصللل روايللة عابللد المصللري 

بنه فتحي فمقبل علّي مسلرعا قلاةال   حملد هلل ابداخل العمارة شاهدت  ،الخاصة به 

ي رجل يرتدي قطع حديثه مع ،من الصبف بنتصل بيك  ، ةيا عمي أسام ةبالسالم

 :وجه إلي الشاب السثال التاليالذي المالبس البلدية و

 ـ الصوان ننصبه قدام العماره وإال بالشارع الجانبي؟

بهلا كلان لم أع ما أجاب به الفتي ولكنني دقق  النظر في عيون الشاب والتلي      

 :تساءل  مسرعا   ،حمرار ناتج من الحزن والبكاء اللون أثر 

 فتحي؟ـ فيه إيه يا 

نني كدت أن أفقد النط  أال أعلم ماذا حدث لي ولكن المثكد .. تعيش أن  .. ـ بابا 

 ،من هول الصدمة مثلما حدث لعابد منذ أربعين عاما بعد حادث السلجن الحربلي 

سرع أحدهم بإحضلار كرسلي ملن كراسلي الفراشلة أشعرت بإختناق في التنفس و

ال أعلم هل شرب  أم ال لكنني  ،شرب وقدمها لي لل ةوآخر فتف زجاجة مياه معدني

دمع  عيناي من لقب المرحلوم  ،أشرت إليه بمن يصطحبني كي أشاهد المرحوم 

سلرت ملع فتحلي ودخلل  الشلقة وكانل   ،الصلدي   لقلبأصبح  بلديال علن التي 

داةمللا مللا كنللا  ةتوجلله بللي إلللي حجللرة جانبيلل، األبللواب مفتوحللة علللي مصللراعيها 

قبل الدخول  ،بسيط الثاث بعض األمزودة بي كان  والتت اوقنجلس بها بعض األ

 ،أخبرنللي بللمن الرجللل المسللبول عللن غسللل المللوتي بالللداخل يسللتعد للقيللام بعمللله 



 

362 

  .أسرع  بالدخول إلي الحجرة وألقي  بالدوسيه جانبا ونظرت إلي عابد

لم يكن الرجل قد بدأ يشرع فلي عملله بلل كلان يعلد أدواتله ملن صلابون وليفله      

 ،مسلجي أقبلل  عللي عابلد وهلو ُ ،شياء وبجواره الكفن المعلد للمرحلوم وباقي األ

رة جللبلمن ملا أشلاهده هلو عابلد اللذي كلان ينلام معلي بلنفس الحالتمكلد  يلدكنل  أرًُ 

شاهدت عابد الرقي  والذي شاهدته ألول مره صارخا بلي  ،ونحن ضباط صأار 

 :ساةال  متأسل ـُ نظر إلي مسبول ال ،بمن أترك السرير لرغبته في النوم 

 ـ نبدأ يا بيه؟ 

أزاه عللن صللديقي مالبسلله وطلبلل  مللن فتحللي  ،فللي عمللله بللدأ من يه بلليلللإأشللرت 

رفلض وظلل معلي رابلط الجلمش مثلل  ،مأادرة الحجرة إذا كلان يرغلب فلي ذللك 

سللواء مللن الرصاصللات التللي  1661  آثللار إصللابة عللام نللشللاهدت وعاي ،والللده 

لتهللام جسللده أثنللاء الللة األسللماك أصللابته مللن زورق البحريللة اإلسللراةيلي أو محاو

صطدامه ببرميل صاج قبل بلوغه الشط قبل منلزل االسباحة أو الش  الطولي من 

أسلره فتلرة بل شاهدت مناط  الكي بالنلار التلي تعلرض لهلا أثنلاء  ،أبو السعدات 

 آثلارجسده من الثقوب وبكان  1613خالل حرب عام بسجون الجيش اإلسراةيلي 

 .تدل علي ما عاناه والقاهالجروه الكثير والتي 

وأنلا أسلتعيد نتهي الرجلل ملن عملله اأن ي إلل فترة الأسل واطبجواره ظلل       

كل ما جال بذهني عنه وعن لمحاته اإلنسانية التي ال يعللم عنهلا أحلد سلوي العلدد 

يقوم بعمله ويتجنب النا  خشية تكلرار  جتماعيا بل كان رجالاالقليل ألنه لم يكن 

لقلد أصليب بملا يسلمي الصلدمة ملن النلا   ،تعلدي عليله أو فصلله لاما سلب  ملن 

ن فلي إلحلاق األذي بله كملا أن فتلرة عملله وحيث كلان يشلعر بلمن الكثيلرين راغبل

لسللنوات طللوال فللوق قمللة جبللل كللاترين أو شللمال سلليناء بصللحبة الكللالب وبللاقي 
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عيدا ندر بها النا  قد دفعتله بلمن ُيصلبف سلتالحيوانات بالصحراء الشاسعة والتي ي

 .حينما يتحرر من قيود العالقات اإلنسانية

كن  أشعر بمن عابد ال يشلعر بوجلود بشلر حولله سلوي الللواء فلوزي ورقيلة      

 .هذا هو عالم عابد ،وبديع شريك الورشة وأنا بالطبع 

 ، عابلد حلول" الكفلن"وضلع وبمشاركة فتحلي فلي  ةمساعدتقديم يد القم  ب       

قمنلا  ،ساعدة عللي أن يرتلدي زي مألادرة اللدنيا إللي اآلخلرة المتقديم يد قمنا بلقد ُ 

بإعللداده بتلللك المالبللس التللي سللوف تخبللر أهللل البللرزخ بللمن عبللدا  مللن عبللاد هللا 

تلك األوسلمة وعليهلا التوقيلع  مالابعد أن أنهي حياته يعود إلي خالقه حالصالحين 

 .دون قلم أو ختم بل ختم الكفاه والرجولة والبطولة

ن بمزواجهن وأبنلاةهن ياإلجراءات المتبعة سريعا وشاهدت رقية والبنتسارت      

 :بنته تشد علي يدي قاةلةاأقبل  رقية الصأري  ،كن  أتلقي العزاء في الراحل  ،

بعللد قليللل شللاهدت َسللـليم .. ـلل البقيللة فللي حياتللك أونكللل أسللامة وأعقبتهللا إيمللان 

أن الجميلع يقلدم للي  للم أعلرف السلبب فلي ،حذو اآلخلرين  اوبصحبته كاملة وحذ

التعللازي فللي الفقيللد وبعللدها علملل  بللمن هللذا الرجللل كللان يخبللر أفللراد أسللرته بللمن 

نني األب البديل لهم ويجلب أن يتقبلل عزاةلي للو أيستوصوا بي خيرا بعد رحيله و

 .صيةوذ اليلقد أوصي بهذا وقام األبناء واألقارب بل والزوجة بتنف ،القي هللا قبله 

نتهلاء ملن الابعلد وعلي الفقيد بالمسجد القريلب ملن موقلع سلكنه قمنا بالصالة      

قبللل والللدفن  تاءاهنللاك بللدأت إجللر، صللالة الظهللر توجلله الجميللع إلللي المقللابر 

نظلر  ،آخر خطوة سلمته الدوسيه ليضعه بجانب جثة المرحوم  ىنوتاينهي الحأن ُ 

خترق تفشاهدت زوجته أمسك بالدوسيه  ،الرجل بدهشة فمعدت عليه رغبتي إلّي 

 يا وأمللالك أبنللاةنللهللذا مللن أمالك ،وبللي  نوتياالحللصللارخة بجمللوع المشلليعين 
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من الرجل وعلادت لتقلف الدوسيه   خطف ، قوم بهك الح  فيما توليس ل يوأحفاد

 .  إحدي قريباتها الدوسيه منهاتسلمبجوار النساء وقد 

واري وبجلسلاكنا ظللل  وأغلق  المقبرة وبلدأت وفلود المعلزين تألادر المكلان     

سليارته حيلث أخبرنلي بمنله كلان يشلف  عللّي فلي فتحي الذي طلب مني أن أرافقه 

هدهدت  ،أثناء الجنازة وأنا أحاول من حين آلخر بمن أساعد في حمل نعش والده 

مأادرة المكان وعليه أن يتركني بعض الوق  بجوار المقبرة  هعلي كتفه طالبا من

ستعدادا لتقبلل احامال نساء العاةلة زل بعد جهد تحرك الشاب حتي يعود إلي المن ،

 .العزاء ولضيافة المعزين القادمين من جنوب وشمال سيناء واإلسكندرية

خلليم السللكون والهللدوء علللي المكللان وكللدت أسللمع أصللوات المالةكللة التللي ًَ      

لقلد كانل  وصلية عابلد للي  ،عبلد اللذي علاد إللي ربله هلذا الهبط  لتقوم بحسلاب 

نصراف المشيعين فترة الساعة التي يلمتي خاللهلا اقبره بعد داةما بمن أظل بجوار 

المالةكة لحساب اإلنسان المتلوفي حتلي يطملبن حينملا يشلاهد أحلدا ملن أحبابله أو 

في أحلد معه   تلك الوصية طلبها مني حينما تحدث ،أهله يجلس قريبا من المقبرة 

نفلذتها ولهلذا وأخبرته بلمن تللك كانل  وصلية واللدي قبلل وفاتله للي وقلد اللقاءات 

تللك الوصلية ملداعبا بلمنني لسل  فلي مقلام واللدك لكنلك حبيبلي أنفذ أن طلب مني 

 .وأخويا يا أسامة

ن يخبر من يسمله بمنه مالقرآن طالبا له الرحمة والمأفرة مشجعا له ب تلوكن  أ     

هلرب  ،مسلم وأن دينه اإلسالم وكتابه القلرآن ونبيله محملد صللي هللا عليله وسللم 

وقي  وقد تعدي العصر وقلارب ملن المألرب وشلعرت بملن يهملس قريبلا مني الت

 :مني محدثا

للقللاةي بللن الراحلل القللد علاد فتحلي .. شلألتنا عليلك  ، ةـل قلوم معايللا يلا عملو أسللام
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 .إلي المنزل والعودة بي ثانية

عدت وقم  بمداء صالة العصر وتناولل  الطعلام بصلحبة َسلـليم وفتحلي وبلديع ًُ 

تبادلنلا الحلديث واللذي  ،بلن قريلة أبلو عطلوة اة الحديد وشريك المرحوم في ورش

لقلد عشلنا ثالثتنلا  ،دار بالطبع حلول أخلالق وسلمات وصلفات المرحلوم ونلوادره 

ممن عاصره سلوي الللواء فلوزي اللذي  امعه وكل يعلم بعض خفاياه ولم نفقد أحد  

واألب ستقبل عابد فلي أول أيلام عهلده بالخدملة وكلان لله بمثابلة المرشلد والمعللم ا

توجهنا لحضور عابد حيث  لقد توفاه هللا منذ شهرين وأخبرني وقتها ،الروحي له 

الثاني والذي للم يحضلر أما الشخ  س بمصر الجديدة اةالكن ىحدإالقدا  عليه ب

لتقيتله بقريلة نكلال منلذ علام وقلد أصلبف غيلر اوقلد  ةنتباها هو عم شلحاتاولم نعره 

هللم علللي قيللد  نلتقللي بهللم والللذياكللل مللن بللد بلقللد عرفنللي عا ،علللي الحركللة  قللادر

 .الحياة

عتذارها عن تصرفها أملام الي تقدم  يراجوبأقبل  رقية أرملة عابد وجلس       

توضلف للجميللع ملدي مللا كللان  كانلل ، مللا حلدث المقبلرة طالبللة منلي أن أغفللر لهلا 

ينتظره عابد من وراء هذا الكتاب طالبة منلي بحل  الصلداقة والحلب أن أكملل ملا 

شللكرتها علللي مشللاعرها  ،نهللا مسللتعدة لتحمللل نفقللات الطبللع والنشللر أه وقملل  بلل

حين أخبرنلي بمنله للو قابلل ربله قبلل فونيا يوأخبرتها بإتفاق األمس مع المرحوم تل

أن يشاهد أصل الكتاب فسوف تقوم أن  يا أسامة بتحمل نفقات نشره ، لهذا فانني 

ن هلذا كلان نوعلا ملن الملزاه حاولل  إقنلاعي بلم ،ملا إتفقنلا عليله معلا ذ يفملزم بتن

  علي هذا وأن الوعد والعهد هما أسلا  الصلداقة ملع هلذا الرجلل يولكنني أصر

 . صاحب البطوالت والذكري الطيبة

كنل  أحادثله حيلث قضي  األيام الثالثلة أقلوم عللي زيلارة قبلر عابلد كلل يلوم      
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ذين الرجلال اللأحلد  قبللأوفي أحد تلك األيلام من فصول الكتاب  ا   وأقرأ عليه عدد

يحدثني ويخبرني بمن ما أقوله لليس بقلرآن وجللس القرآن بالمقابر  وةتالقومون بي

األيلام أقلوم عللي زيلارة قبلر عابلد تللك ظللل   ،يتلو بعض آيات من الذكر الحكيم 

ودعل  أسلرته وعلدت إللي شلقتي  ،نتهي  ملن الكتلاب اوأقرأ عليه ما كتب  حتي 

هللا تليفونيللا ءأن قللدم  عزالهللا ب  سللحيللث وقاملل  زوجتللي تطيللب مللن خللاطري 

لزوجللة المرحللوم ولللم تسللتطع أن تتوجلله إلللي اإلسللماعيلية نظللرا لقيامهللا برعايللة 

 .والدتي المسنة

فلي نفلس  ،تزانلي قلررت بلمن أتوجله لنشلر الكتلاب استعدت جزءا ملن ابعد أن    

 وسلمع  صلوته للملرة الثالثلة اباسلم   تلك الليلة شاهدت عابد في المنلام ينظلر إلليّ 

 :من العالم اآلخر قاةال  كان تلك المرة  نولك

 !!! لكن سيبك أنا إسكندراني أجدع.. ـ مش بمقولك أن  شرقاوي جدع 

ا ومازالل  أصللداء ضلحكته مللن العلالم اآلخللر تلرن فللي نهضل  مللن نلومي سللعيد   

 .أذني

 ــــــــــــــــــــــــ 
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 : من مؤلفات الكاتب

 2006الطبعة الثانية مايو.. النا  والحـــــــرب  * 

 .. رسالة إلى الرةيس * 

 2010الطبعة الثانية يونيو " ..      عاةلة الحنـوني"

 2006الطبعة الثالثة يناير .. مصر التـــــــــــــي * 

 2006الطبعة الثانية يوليو .. ــــــــــــــــل ن  نق* ُ

 مسافر  زاده الخيال* ُ

 2010الطبعة الثانية يوليو .. حـورية بين النخيل * ُ

 الحب والحرمــــان* 
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 صوت المـــــــالك * 

 بن  الباشـــــــــــــا * 

  تح  الطبع.. بثينــــــــــــــــــــــه * ُ
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يروى .. رواية واقعية سمعتها من صاحبها .. عابد المصرى 

نلاء حلرب علام فيها ملا حلدث للضلباط والجنلود المصلريين أث

عللام ، مللا الللذي حللدث لهللثالء  43فللى ذكللرى مللرور  1661

الرجللللال الللللذى حاصللللرهم اإلسللللراةيليين فللللي قطللللاع غللللزة 

.. والعريش وللم يجلدوا أملامهم سلوي البحلر األبليض للهلرب 

نملوذج ألحلد .. بعض بطلوالت رجلال منظملة تحريلر سليناء 

ضباط المخابرات المصلرية اللذى ظلل سلنوات طويللة يعملل 

.. وات اإلسللراةيلية يرسللل بمعلومللات مهمللة للقيللادة خلللف القلل

الصلللاعقة إلحلللدى العمليلللات  نموذج لمجموعلة ملن رجلال 
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كلالب الحلرب .. ثم األبطال المجهولين .. الجريبة ضد العدو 

وأخيرا أبناء مصر بسيناء رجلال  ونسلاء وملا .. وما قام  به 

قللاموا بلله لعللالج المصللابين ومقاومللة العللدو ومسللاعدة رجللال 

 .. صورة مضيبة لم يتناولها كتاب من قبل .. ابرات المخ

 


