
 

 

 

 

 قهر المستحيل
 رواية    

 
 ةالحق شحاد عبد

 
 
 

 ممحمة بطهلية حقيقية تروي قصة الهروب 
 من معتقل نفحة الصحراوي  األسطهري 

 



 

 هش انًغتحُملانكتبة: 

 سواَخانتصُُف: 

 ػجذ انحك شحبدحانكبتت: 

 0202: شاثؼخانطجؼخ ان
 

 (15سلسلة أقالم فلسطينية )
 صادرة عن 

 االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيين
 Tel: 08- 2825299غزة: 

 

 

 جًُغ انحمىق يحفىظخ

 

 

 

 داس انكهًخ نهُشش وانتىصَغ

 فهغطٍُ –غضح 

 22480 - 2447788000جىال 

kalemabook@gmail.com 

 

 
: ال َغًح ثإػبدح إصذاس هزا انكتبة، أو أٌ جضء يُه، أو تخضَُه فٍ َطبق جميع الحقوق محفوظة

 يغجك يٍ انُبشش.خطٍ اعتؼًبل انًؼهىيبد، أو َمهه ثأٌ شكم، دوٌ إرٌ 

 

 

 

  



 

 

 

 

 قهر المستحيل
 رواية  

 
 ةالحق شحاد عبد

 
 
 

 ممحمة بطهلية حقيقية تروي قصة الهروب 
 من معتقل نفحة الصحراوي  األسطهري 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



2 

 
 ..اإلهــداء

 
 ..  ــدي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. إلى والـــــــ

 .. ـي ــــــــــــ.. إلى زوجتي وأطفالــ

 .. ــي ــــــــ.. إلى أخهتي وأصدقائـ

 .. ـن ـــــــــ.. إلى جميع المناضميــ

 .. .. المعتقمين منهم والمحررين 
  



0 

 

 هذه الرواية 
 

كتب ىحه الخواية في الدجغ، وسجشت مع كاتبيا، وخخجت معو 
تذكل معّمسًا لو  فييمجة اعتقاؿ تجاوزت العقج مغ الدماف.. لحا  بعج

كتبت بيجؼ التثكيف  و في حياة الكاتب الذاب، سيسا وأنياخرػصيت
السعتقالت.. فقج شافت مع صاحبيا بل قل مع  الدياسي داخل

معطع الدجػف األمشية لتربح مادة روائية معخوفة لكثيخ مغ أصحابيا 
 السعتقميغ.

 والخواية تتحجث عغ عسمية ىخوب ثالثة سجشاء أمشييغ مغ سجغ نفحة
أثارت دىذة الجسيع وفي مقجمتيع  والتي 7891الذييخ في العاـ 

سمصات االحتالؿ لسا ىػ معخوؼ عغ نفحة مغ دقة وكثافة في 
عالوة عمى انعدالو في قمب الرحخاء األمخ الحؼ يجعل  ،التحريشات

 .اليخوب مدتحيالً 
وقج يمسذ القارػء إلتداـ الكاتب بػاقعية الحجث حتى في تفاصيل قج ال 

ومخد ذلظ كسا أسمفشا إلى أف الخواية تؤرخ لفتخة مغ  ،تكػف مبخرة روائياً 
ميو ولع حياة السعتقل وكتبت لقارػء ىػ صانع الحجث وشاىج االثبات ع

 .يخاود الكاتب يػمًا أنيا ستشذخ لجسيػر القخاء
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يتجمى الػجو  حيث ،والخواية تسثل األدب الفمدصيشي داخل الدجػف 
ل البعج األكثخ ػحؼ يسثػشي الحياة الذعب الفمدصياآلخخ والحكيقي مغ 

 .السػاجية بيغ الذعب وجالده فيخارة ػم
 .الحق كل الحق في ذلظوقج يحاكع البعس الخواية محاكسة فشية ولو 

 كسا
لشا الحق أف نعتد ونحتـخ محاوالت مغ غيبػا بعيجًا عشا ليرشعػا حياة 

وال نسمظ إال  ،إذا ما تعخفشا عمى يػمياتيا تدكششا الجىذة ،أخخػ 
والقرػر تجاه آالؼ  ،واألجسل األفزلاالعتخاؼ بالقرػر عغ صشع 

ت ليع عيػف في الخجاؿ الحيغ يعيذػف بيششا وقمػبيع تخذع كمسا الح
 .الجانب اآلخخ خمف األسػار

والحؼ أعخؼ أنو  ،ولعمي في الشياية أرجػ مغ الكاتب عبج الحق شحادة
أف  ،قج تكػف ىحه الخواية إحجاىا والتي ،تجاوز قرػر محاوالتو األولى

وأف تكػف السحاكسة  ،السصبعة إلىيحاكع محاوالتو كثيخًا قبل دفعيا 
 .عالع األدبعيغ عمى سنابعة مغ دراية واشالع وا

ال شظ أنيا  تو في القرة القريخة والخواية والتيونحغ بانتطار محاوال
 .ستكػف األكسل واألجػد

 غــريب عسقالنــى

 71/7/7991..غزة
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 ن هأبطال الرواية الرئيسي

 

 كمال عبد النبي. . 
وأفخج  . أمزى في الدجغ اثشا عذخ عامًا...مغ سكاف مخيع جباليا

كع عميو بالدجغ السؤبج. كاف مغ . حُ .7881عشو مع قجوـ الدمصة عاـ 
. وخالؿ فتخة وجػده في الدجغ اتدع .قيادات حخكة "فتح" في الدجػف 

  .يعتبخ شاعخًا مغ شعخاء الحخكة األسيخة .بالجخأة والذجاعة
 شهقي أبه نصيرة. . 

. .. جخؼء ومقجاـ.السؤبجالدجغ ُحكع عميو ب. .مغ سكاف بشي سييال
  .معيػد عشو بالرالبة والعشاد

 مسعهد الراعي.. 
السؤبج، الدجغ عميو بتع الُحكع  –حي الديتػف  -مغ سكاف مجيشة غدة 

. .وىػ مغ قيادات حخكة "فتح" ويعتبخ رمدًا ألبشاء الحخكة في الدجػف 
قاـ بتشفيح عجة و  .عتقالو مارس العسل العدكخؼ بججية ونذاطا قبل 

 ستيجفت إحجاىا مػكب مدؤوؿ جياز الذخشةاعسميات عدكخية 
 .في مجيشة غدة ةاإلسخائيمي

 إف ىشاؾػػػػ. ف.ةػػػػالثػػػػػالثة ػػديػػالخئيخريات ػػػػحه الذػػى ىػإل ةػػافػوباإلضحا ػػى
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شخريات أخخػ لعبت أدوارًا أساسية وثانػية ساعجت في إنجاح عسمية 
  .اليخوب
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( 1 ) 

    
الدجغ الذائكة وتػاروا  ... ما أف حصت أقجاميع خارج أسػار

خمف كتمة صخخية تحجبيع بعيجًا عغ أعيغ الحخاس وكالبيع القابعيغ 
 ،حتى بجأت الفخحة عمى وجػىيع ،في األبخاج السحيصة بأسػار الدجغ

فتشفدػا الرعجاء بعج أف تداحست دقات قمػبيع في صجورىع وزادوا لياثًا 
 .تحدبًا مغ مفاجأت

 الخصة يا كساؿ""وأخيخًا خخجشا بدالـ ونجحت 
خخجت مغ فع أحجىع لتقصع الرست  التيكانت ىحه أولى الكمسات 

عيػنيع  قالتِ الحؼ أشبق عمى السكاف في تمظ المحطات لتثيخ في مُ 
فاحتزشػا بعزيع البعس بحخارة متستسيغ ببعس  ،دمػع الفخحة

 ...الكمسات القميمة
شاء الصػيل ج مخحمة مغ العاألنفاس بع اللتقاطجمدػا بخىة مغ الػقت 

التػتخ العربي الشاتج عغ التػجذ والخػؼ مغ احتساؿ فذل خصتيع و 
ا ػػل مػػػػػاع كػػػػع ضيػػػغ ثػػػػل ومػػػػػخ السدتحيػػػػع وقيػػػخيخ أنفديػػػي تحػػػف

الحيصة والححر مسا وسائل لو جيجًا بعج أف اتخحوا كل جوا خوا بو وأعػػػػػفك
فقج كانت ىحه العسمية صعبة وشاقة ججًا  ،وعػه وعخفػه مغ قػاعج األمغ
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العكبات وتػقع ندبة عالية لمفذل الحؼ كاف  وتكسغ الخصػرة في كثخة
ومغ ثع خصػرة السػقف الحؼ  ،يػاجو خصتيع مغ كل صػب وناحية

 .سيػاجيػنو لػ انكذف أمخىع
فكل صغيخة  ،تآلع يكغ في خصة اختخاقيع ألسػار الدجغ مكاف لمسفاج

لمسالحطة والجرس والتسحيز وقمبػىا عمى كل  وكبيخة أخزعػىا
. لع يكغ ىشاؾ مكاف ألؼ .واستعجوا نفّديًا لكل العكبات والعػائق ،الػجػه

. كاف يتػجب عمييع .قج تقمب السػازيغ التياحتساؿ لمفذل إال لمرجفة 
أف يػاجيػا عكبات ومراعب جسة ابتجاًء مغ نقصة تػاججىع في الدجغ 

الحتياشات والمػاـز الخاصة بفتخة تػاججىع في نقصة ومخورًا بالتختيبات وا
ستكػف محصتيا ما بيغ غخؼ الجشاح الحؼ  التياالنتطار الثانية 

حيث كانت الخصة تتصمب ىحا التػاجج الستشقل  ،يقصشػنو وسػر الدجغ
ولتحقيق ذلظ كاف عمييع أف يسكثػا بعس الػقت  ،لزساف نجاح تشفيحىا

وأخصخ ما واجو  ،داـ الدجغ والدػرفي ىحا السكاف الفاصل بيغ أق
مشصقة الدػر الذائظ  ىتفكيخىع ىػ كيفية قصع وعبػر ىحا السكاف إل

 ..والسحرغ مغ جسيع الشػاحي
جسيع ىحه الرعاب والعخاقيل ذلمتيا عديستيع بفعل ما تستعػا بو مغ 
تفكيخ سميع وإعجاد جيج لكل خصػة ومخحمة مغ خصػات ومخاحل خصة 

 .الدجغ فخارىع مغ
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ػنية يكانػا ثالثة سجشاء أمشييغ محكـػ عمييع مغ قبل محاكع صي
بالدجغ السؤبج مجػ الحياة لقتميع عجدًا مغ الجشػد الريايشة والعسالء 

وأمزػا فتخة زمشية ليدت  ،الستعاونيغ مع قػات االحتالؿ الرييػني
فأكبخىع  ،بديصة مغ فتخة اعتقاليع تشقمػا خالليا بيغ عجد مغ الدجػف 

وجػده في الدجغ ثالثة عذخ عامًا عاير خالليا القيخ  مزى عمى
. وكساؿ الحؼ خصخت عمى ذىشو .معاناتياو  الميا وشقائياآومخ الحياة ب

كالشسخ في شخاستو  ،. جخؼء.قػؼ  ... يجدج الذجاعة الفمدصيشية.الفكخة
اختار بعج شػاؿ تسحيز صجيقو  متقج الحكاء.. ..اشتجاد عخيكتوو 

و حػؿ فكخة اختخاؽ أسػار الدجغ فخاشبو شػقي لجخأتو وحدغ رأي
 قائاًل:
 شػقي؟ 
  نعع 
 أريج أف أشخح عميظ فكخة أخحت تذغل دماغي مشح عجة أياـ. 
 تخػ؟؟  ماىي يا 

 رد شػقي متدائاًل:
 ومغ جانبي أريج  ،الفكخة ىي أنشي أفكخ بخصة لميخب مغ الدجغ

ىحا  . فيل تعتقج أف بسقجورنا إختخاؽ.معخفة رأيظ في ىحا السػضػع
 السكاف؟؟



20 

 نطخ شػقي إلى وجو صجيقو كساؿ متعجبًا ثع قاؿ متدائاًل:
 وىل أنت جاد في شخح فكختظ ىحه؟!.كيف يا كساؿ . 
 ىحا ما أردت شخحو عميظ لسعخفة رأيظ حػلو.نعع يا شػقي .. 
  حه السحاولة ػًا عمى الكياـ بيػ. ىل أنت عاـز حق.خبخنيأولكغ

 ة والخصيخة؟؟ػالرعب
 ف مػاتية لميخب حيث فالفخصة اآل ،فػتشا فخصة العسخنعع وقبل أف ت

يسكغ ليا أف تداعجنا وتػفخ لشا الحساية  التيىشاؾ بعس الطخوؼ 
تكػف في الرػرة أكثخ فإف أنطار بعس األخػة تتجو  وحتى. .السصمػبة

فقج سسعت كال مغ ىذاـ  ،إلى استغالؿ وجػد مشفح يسكغ اجتيازه
حيث إف  ،ومدعػد وسميع يتيامدػف فيسا بيشيع حػؿ ىحا السػضػع

 .لجييع الشية في اليخوب
 . ... وما أف أنيى كساؿ إجابتو حتى تشيج شػقي متألساً 

  أعتقج أف أحجًا ال يسكشو اليخوب مغ ىحا الدجغ الحؼ نتػاجج فيو
. وأيغ .لسفخستصاع أؼ شخز اليخوب مغ ىشا فأيغ ااوحتى لػ 

 ! ؟. سيسػت حتساً .سيحىب في ىحه الرحخاء السقفخة القاحمة
 فالحجود السرخية  ،. إف ما تقػلو ىػ كالـ غيخ واقعي.ال يا شػقي

يسكششا أف ندمظ الصخيق السؤدية إلى ىحه و  ليدت بعيجة عغ الدجغ
 .بعجىا لغ يكػف ىشاؾ مذكمةو  ،الحجود
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  ً؟؟حدشًا يا كساؿ فكيف لشا أف نيخب إذا 
 ذلظ  إلى. انطخ .. اآلف بإمكاني أف اشخح لظ الخصة السقتخحة.نعع

فمػ تسكشا مغ نذخ أحج قزبانو  ،الباب الستػاجج في نياية القدع
 اإلنذاءنشا سشخخج بإتجاه القدع السجاور الحؼ الزاؿ قيج إالحجيجية ف

ومغ ىشاؾ سشتدمل خفية نحػ  ،واالختباء داخمو حتى جشػح الطالـ
 .الدػر
 ومغ ثع  ،ليت ما تقػلو يتحقق لشا يا صجيقي العديد كساؿ يا آه يا

 .يربح كالمظ ىحا حكيقة مؤكجة
 :متدائالً و  وأكسل شػقي قػلو مدتصخداً 

 ؟؟ولكغ أخبخني كيف سشخخج ومتى سيكػف الخخوج 
  ًإف الخصة تقتزي الخخوج مغ الغخؼ نيارا. 
 ؟؟العجد كيف نتغمب عمى مذكمتوو  ... كيف.في الشيار 
 درستيا و  . ىحه ليدت مذكمة ولقج أخحتيا في الحدباف.يظىّػف عم

تعػدنا عمى بقاء شخز في الحساـ أثشاء  -كسا تعخؼ  -فشحغ  ،جيجاً 
تجخييا إدارة الدجغ لمتأكج مغ أف عجد  التياليػمية  اإلحراءعسميات 

ولجّػ فكخة يسكغ تجخبتيا بيحا الخرػص  ،الدجشاء مزبػط وتساـ
 .لتخصي ىحه العكبة

 ؟؟تخػ  يا ما ىي 
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 تجخبة رافعة خذبية تثبت  ى. وتفكيخؼ ىجاني إل.الحاجة أـ االختخاع
. .داخل الحساـ وتكػف مػصػلة بخيط مصاشي يسخ عبخ ثقب الباب

 ،فعشجما يصمب الذخشي مسغ في داخل الحساـ الصخؽ عمى الباب
كالعادة يقػـ شخز يتع تكميفو لمكياـ بسيسة سحب الخيط بعسمية 

 .فتحجث الخافعة عشجئح صػتًا يذبو صػت الصخؽ  ،الدحب
  ًإنيا فكخة جيجة ورائعة وبجأت أثق في إمكانية تحكيقيا .حدشا .

خة ػىحه الفك ظ وأرػ أف نعخضػػى خصتػق عمػػػػوأنا اآلف مػاف ،ونجاحيا
معتقل و  ومدعػد كسا تعخفو مشاضل ،ثالثةمدعػد لشربح ا ػػػعمى صجيقش

 ،ويسكغ االعتساد عميو في مداعجتشا مغ خالؿ خبختو وتجخبتو ،قجيع
وحيث ذكخت أنت أثشاء حجيثظ قبل قميل بأنو ىػ األخخ يخصط لميخوب 

 أشخت لي حػليا.. التياعتسادًا عمى وجػد الثغخة 
 :قاشعو كساؿ قائالً اجابتو عشج ذلظ وقبل أف يتع شػقي 

 عشا أيزًا صجيقشا ال مانع أف نربح أربعة وعميو فأرػ أف نذخؾ م
 .وىػ شاب ُيعتسج عميو كسا مدعػد ،ماىخ

وبعج أف إتفقا فيسا بيشيسا عمى الفكخة قاما بعخضيا عمى كل مغ مدعػد 
بيشسا رفس ماىخ  ،حيث وافق مدعػد عمى فكختيع ،وماىخ عمى انفخاد

 .السخاشخة والسجازفة بسذاركتيع اليخوب
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( 2 ) 

 
في الفجائييغ األسخػ الثالثة أفذمت  . العديسة الفمدصيشية الستسثمة.

كافة االحتياشات األمشية البذخية واإللكتخونية وتخصتيا وأصابتيسا 
بالعسى في مكاف وصف مغ قبل أجيدة أمغ مجيخية الدجػف بأنو 
األكثخ تحريشًا مغ الجانب األمشي، فاألبخاج العالية تحيط بو مغ كل 

ىى سة تشبح ألقل لسحة و بػليدية الزخكالب الحخاسة الو  ،جية وجانب
وبكل  ،أسػار الدجغ تجػب لياًل نيارًا في األماكغ السخررة ليا خمف

األمشية كاف يعتقج أف الدجغ عقجة أمشية مخيفة ال  اإلجخاءاتىحه 
ألف نجاح أؼ ىخوب غيخ مزسػف  ،تجعل أحجًا يفكخ قط باليخب مشو

 ....ومحفػؼ بالسخاشخ
فحة" وجج ليكػف مقبخة حكيكية وىحا الدجغ الحؼ أشمق عميو أسع "ن

. رشبة .. كئيبة.فالغخؼ مطمسة ،لمسشاضميغ أسخػ الثػرة الفمدصيشية
ى ػػتتخص ع أفػػػاد تدتصيبالكفأشعة الذسذ  ،ةػػػػيئة التيػيوس الججراف
وبعج أف  ،فيي تجخل متعخجة الخصػط باىتة المػف تخصػت وإف  ،نػافحىا

خجمى مغ دخػليا مغ ىحه الكػات تكػف قج فقجت دفئيا وحخارتيا وكأنيا 
 يوالت -الرغيخة القابعة في أعمى حػائط الججراف السشخفزة االرتفاع 
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حيث الذبظ السمعػف الحؼ يتخبع عمى شبابيظ الغخؼ  -تدسى نػافح 
. وأبػاب الغخؼ أيزًا عبارة عغ صاج .تتكدخ عميو خيػط أشعتيا

ة الحياة داخل حجيجؼ محكع االغالؽ بذكل يديج مغ كآبة الجػ وصعػب
. فالعير بيغ ىحه الججراف ُيّحكخ بحذخ الدسظ داخل عمب .ىحه الغخؼ

. .. مدتصيمة الذكل.حيث الغخؼ نفديا صغيخة الحجع ،الدخديغ
فال  ،الخالي مغ التبميطو  أرضيتيا مغ الباشػف السدمح غيخ السدتػؼ 

ا ويجخل في إشار ىح ،يديج حجع الغخفة الػاحجة عغ عذخيغ متخًا مخبعاً 
كسا أف سقف الغخؼ ال يديج  ،الحجع مداحة غخفة الحساـ ودورة السياه

وفي داخل ىحا الحجع الرغيخ  ،ونرف في إرتفاعو عغ الستخيغ
وعمى مجار إثشيغ وعذخيغ ساعة يػميًا في جػ  ،يشحذخ ثسانية سجشاء

 !؟وبارد ججًا شتاءً  ،حار خانق صيفاً 
ىػ و  ،خخػ بالدجػف األوسجغ نفحة ىحا صغيخ الحجع ندبيًا مقارنة 

قبل عسمية تػسيعو وإضافة أجشحة ججيجة إليو لع يكغ ليتدع ألكثخ مغ 
تدتخجـ  ثسانيغ سجيشًا يتػزعػف عمى قدسيغ يفرل بيشيسا ساحة صغيخة

 ،الخياضة ويشحذخ فييا أثشاء فتخة الشدىة اليػمية أربعػف سجيشاً و  لمشدىة
وليحه الداحة  .صاولةشاولة تدتخجـ لسسارسة لعبة كخة ال ىإضافة إل

يعمػىا  فاع ثالثة أمتار ونرف لكل ججار،أربعة ججراف أسسشتية بارت
شكل ىحه بحيػث يربح  ،الستقاشعة والذائكةغ األسالؾ ػػف مػسق



27 

األسالؾ عشج تقاشعيا عمى شكل فتحات مخبعة صغيخة الحجع مسا 
حيث ما أف تجخل  ،يحجب أشعة الذسذ مغ الجخػؿ بذكل جيج

يغ ىحه األسالؾ حتى تربح ضعيفة وغيخ كافية لدج الذسذ مغ ب
اجات الجدع مغ أشعة الذسذ وفػؽ إحجػ ججراف الداحة يتخبع ياحت

بخج صغيخ الحجع يكبع داخمو باستسخار سجاٌف بحػزتو جياز اتراؿ 
وذلظ بغخض مخاقبة  ،صغيخ الحجع ويتدمح ببشجقية أتػماتكية الصمقات

. كسا أف القدع .تخة ندىتيع اليػميةالدجشاء ومتابعة تحخكاتيع أثشاء ف
يفرل بيشيسا  ،الػاحج يتكػف مغ جشاحيغ متقابميغ لبعزيسا البعس

أما  ،ويبمغ عخض الجشاح الػاحج ستة أمتار ،مخدواف بعخض ثالثة أمتار
ولكل قدع بػابتاف تتكػناف مغ قزباف  ،شػؿ القدع فيبمغ إثشا عذخ متخاً 

 ىويأخح شكل األقداـ امتجادًا مغ الذساؿ إل ،حجيجية سسيكة الحجع
 .الجشػب

مغ  الفخيجة فقج جعمت إدارة الدجغو  ونطخًا لصبيعة تخكيبة الدجغ الغخيبة
بعس الغخؼ أماكغ لبعس السخافق الحياتية الخاصة بالدجشاء داخل 

شة غدل يوليحا فال عجب إذا وججنا مكتبة الدجغ وماك ،ىحه األقداـ
ز كي السالبذ وغخفة الشطافة تتػاجج داخل غخؼ مالبذ الدجشاء وجيا

بيشسا يتػاجج في القدع اآلخخ ما يصمق عميو تجاوزًا عيادة  ،أحج األقداـ
وكحلظ السخيصة  ،وىي عيادة خاصة بسعالجة الدجشاء ،الدجغ
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زنازيغ خررت لسعاقبة الدجشاء مغ قبل إدارة  ىإضافة إل ،والسحمقة
 ةػوجج وُشّيج إال خريرًا لسعاقبوبذكل عاـ فيحا الدجغ ما  .الدجغ
الدجػػػف  أمػغ مجيخية جيػاز عػػػػػػيعتبخى مسغ غػاألمشيي اءػالدجش بعس

 .الخصخيغ داخل الدجػف و  "الذيغ بيت" مغ الشذصاءوجيػػاز 
التفكيخ  ىخز إلػكاف يجفع أؼ شػحا السػئيب في ىػالكو  يػاسػػع القػالػض

األحػاؿ حتى ولػ كاف ثسغ اليخوب مغ الدجغ بأؼ شكل وحاؿ مغ  في
 .قخاره حياتو

ة وعديسة الثائخ عمى كافة إجخاءات األمغ والقيخ وأثبت دار لقج تفػقت اإل
الدجيغ الدياسي الفمدصيشي قجرتو عمى إختخاؽ الحرار والصػؽ 

 . فقامػا بجراسة كل ثغخة.حيث ال يعجـ الحيمة والػسيمة ،السحكع حػلو
بتحخيخ أنفديع ومغ ثع كدخ ىحا إمكانية لتحقيق أمميع السشذػد و 

ولع يكغ كل شيء سياًل أماميع فكل خصػة مغ  .الحاجد األمشي الخىيب
خصػاتيع تحتاج الى تفكيخ وحكسة وسخية في العسل والتحخؾ. فخصة 

مشيع التدمل والفخار مع جشػح الطالـ كغصاء  يفخارىع كانت تقتز
تاجػنيا كشقصة يحالتي  ولكدب السديج مغ الػقت عشج قصعيع السدافة

يكبع  يأماف وحساية حتى وصػليع ىجفيع مجتازيغ تمظ الرحخاء الت
نجاح خصة ىخوبيع كاف يتصمب مشيع الخخوج مغ و  .وسصيا سجشيع

والتػاجج بعج ذلظ في مكاف  ،غخفيع قبل مػعج إحراء العجد السدائي
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سيخخجػف مشيا انتطارًا  يآمغ يفرل بيغ سػر الدجغ والغخؼ الت
  .ـلحمػؿ الطال
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. .لع يكغ كساؿ وشػقي وحجىع فقط الحيغ كانػا يفكخوف في اليخب

فيشاؾ آخخوف  ،وليذ كساؿ وحجه أيزًا ىػ الحؼ أدرؾ واكتذف الثغخة
حيث  ،مغ إخػانيع الدجشاء فكخوا باليخوب اعتسادًا عمى ىحه الثغخة

ولكغ جسيع ىحه االنطار  ..االنطار اتجيت نحػ ىحه الثغخة السمسػسة
ومغ  ،اقترخ تفكيخ أصحابيا عمى الجانب الشطخؼ دوف الجانب العسمي

ومشيع مغ ندي  ،ىؤالء مغ استسخ في تفكيخه نحػ تحقيق رغبة اليخوب
الفكخة لتعحر تػفخ اإلمكانيات لجيو أو بدبب بخوز أمػر خارجة عغ 

ب كاف ىشاؾ ففي الػقت الحؼ كاف فيو كساؿ يفكخ في اليخو  .إرادتيع
في الجانب اآلخخ كل مغ ىذاـ وسميع ومدعػد ورياض وأبػ أسامو 

حيث قامػا بجراسة بعس  ،وأبػ عمي وجبخ يفكخوف في نفذ االتجاه
كسا وضعػا بعس الترػرات  ،الجػانب في ىحا الذأفو  الخصػات

 ،العسمي التصبيقي الجانب إال أف تفكيخىع لع يتحػؿ إلي ..واالحتساالت
 ،وأسباب ذاتية وخارجية كثيخةفيسا بعج لعػامل  تالشى عػػػػػكسا أف تفكيخى

خصػاتو سػػ مدعػد الحؼ و  ولع يبق مغ ىؤالء مدتسخًا في تفكيخه
استصاع مغ جانبو الحرػؿ عمى بعس األشياء والستصمبات األساسية 
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حيث أحزخ مشذارًا أخفاه لحيغ الػقت  ،الزخورية لعسمية اليخوب
سا قاـ بجراسة الطخوؼ الجغخافية السحيصة بالدجغ وإمكانية ك ،السشاسب

ستػاجيو بعج التي  التغمب عمى السعزالت والسعكيات الصػبغخافية
أف شاء  ىوضل مدتسخًا في خصػاتو وخصصو إل ،إجتيازه ألسػار الدجغ

فالتقى  ،القجر بأف يتعخؼ عمى نػايا كساؿ وشػقي وخصتيع في اليخوب
كسا أف كسااًل ىػ األخخ كاف بجوره قج سسع عغ . .وإياىع في الخؤيا

تفكيخ مدعػد ورغبتو في اليخوب عشجما كاف يخصط لحلظ مع كل مغ 
 .ىذاـ وسميع

وعمى الخغع مغ كل ما قاـ بو مدعػد وكساؿ وشػقي مغ خصػات 
السراعب و  إلنجاح خصتيع، إال أنو إعتخضت شخيقيع بعس العكبات

العامميغ في الجياز التشطيسي لخصة خػة الشاتجة عغ معارضة بعس األ
وذلظ تحدبًا ألؼ إنعكاسات سمبية قج  ،اليخوب ىحه عشج عخضيا عمييع

إال أف ىحا  .تؤثخ عمى الػضع في الدجغ أو تيجد حياتيع بالخصخ
فبعج جيج جييج مغ الشقاش السصػؿ الحؼ  ،االعتخاض لع يدتسخ شػيالً 

االعتخاض الدمبي  قاـ بو مدعػد تالشت ىحه السعزمة وتحػؿ مػقف
الى مػقف تأييج إيجابي وذلظ بفعل دعع فكختيع باليخوب مغ قبل أحج 

حيث سبق ليحا األخ نفدو  ،االخػة الحيغ كاف ليع دور بارز في التشطيع
 دعع الحؼفاألخ ىذاـ  .وسميع اليخوب مع مدعػد إمكانية أف درس
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وإف كاف  ،إمكانية نجاحيا بعج أف أشمع عمى كافة تفاصيمياالخصة رأػ 
لو رأػ آخخ في ىحا السػضػع وىػ فيسا يتعمق بكيفية اجتياز السشصقة 

ىي في جسمتيا عبارة والتي  ،السحيصة بالدجغ بإتجاه الحجود السرخية
حيث كاف يخػ ضخورة  ،عغ جباؿ وىزاب وعخة تشعجـ فييا السدالظ

االعتساد عمى األشمذ الجغخافي لإلستعانة بو في معخفة شػبغخافية 
ومغ ثع اتجاه مػقع  ،سشصقة وشبيعتيا الػعخة وأسيل السدالظ فيياال

 -عشج مشاقذتو السدألة معو  -. بيشسا اعتقج مدعػد .الحجود السرخية
بأف في االمكاف اجتياز ىحه السشصقة لياًل باتجاه الحجود السرخية مغ 
خالؿ االعتساد عمى تحجيج اتجاه أضػاء كذافات الدجغ ومغ ثع جعميا 

 .ار خمفيع أثشاء سيخىعبإستسخ 
وبيحا الجعع لخصة اليخوب مغ قبل ىذاـ تالشت معزمة كبيخة كادت 

  .فذل كل مخصصاتيع وحداباتيع نحػ عالع الحخيةأف تُ 
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أجخوىا لمتغمب عمى معزمة فتح التي  بعج نجاح التجارب

حيث  ،كاف عمييع العسل بججية لسػاجية الخصػة الثانية ،األبػاب
سيتعيغ عمييع البحث عغ شخيقة لمتدمل مغ غخفيع في وضح الشيار 
دوف رؤيتيع مغ قبل الحارس الدجاف الستػاجج في مسخ القدع الحؼ 

محصة االنتطار األولى في خصتيع  ىفصخيق عبػرىع إل ،يقصشػنو
اندالليع مغ السكاف الحؼ يجمذ فيو الدجاف باستسخار والسؤدؼ  يتقتز

 .ف مغ عجد مغ القزباف الحجيجيةالباب السكػ  ىإل
تع نذخ أحج قج ف ،كل شيء في خصتيع أصبح جاىدًا قبل تشفيح العسمية

وذلظ مغ قبل أحج االخػة العامميغ في  ،القزباف الحجيجية عمى فتخات
حيد  ىنجاح خصتيع وإخخاجيا إلوالحيغ قامػا بسداعجتيع إل ،مسخ القدع

 .الصالء لتسػيييا وإخفاء أثارىا لشذخ بسػادكسا تع اخفاء مكاف ا ،الػجػد
 السكاف مػضػعة في ىحا ومسا ساعج في االخفاء وجػد شاولة كانت

تع فالدجاف أما القابعة فيو. تحخيكيا مغ مكانيا نادرًا ما يتع  أماـ الباب
و بأف قاـ السشاضمػف عساؿ الشطافة العامميغ في القدع جاعِ خِ و  إلياؤه

ىشاؾ قاـ و  ،قبل بجء تشفيح العسمية بمحطات ساحة الشدىة ىبأخحه إل
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حيث كاف قج تع تخويزو عمى ذلظ مغ  ،أحجىع بالمعب معو كخة شاولة
 .اجتياز مسخ القدع بأمافو  ليتدشى ليع الخخوج مغ غخفيع ،قبل

تدمل ثالثتيع واحجًا إثخ اآلخخ تحت غصاء  عشج ساعات ما بعج الطيخو 
بمسح ليختفػا  ،العاممػف داخل القدعوفخىا ليع إخػانيع  يمغ السخاقبة الت

مشدوييغ في غخفة صغيخة غيخ مأىػلة وبعيجة عغ  ،البرخ عغ األعيغ
وذلظ بانتطار ىبػط  ،االىتساـ بجػار غخؼ القدع الحؼ خخجػا مشو

 ،دع عشجئح تباشيخ الدعادة والفخح عمى محيا الجسيعختتل ،الطالـ
أف انداح كابػس  بعجاء في عخوؽ األجداد الجم تفاحسخت الػجػه وجخ 

 .التخقب الثقيل عغ الرجور
فاحتزشػه  ،أكبخىع يشاديو أصجقاؤه باسع مدعػد وىػ األقجـ في الدجغ

لسا ال وىػ  ،وتبادلػا معو التياني بعيػنيع فيي لغة الكالـ بيشيع اآلف
األكبخ سشًا واألقجـ في الدجغ ومعخوؼ بيغ أصجقائو بالتػاضع 

ػنية يلحؼ رفزت دوائخ األمغ الريوالرجؽ واالحتخاـ. مدعػد ا
ىا ىػ اآلف يحخر ـ 7891تبادؿ االسخػ سشة صفقة االفخاج عشو في 

وبارؾ شػقي  ،فباركػا لبعزيع البعس عمى ىحا الشجاح .نفدو بإرادتو
 :لسدعػد وكساؿ ىسدًا وأضاؼ متدائالً 
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  ما ىي ترػراتكع عغ فخحة إخػانشا الحيغ تخكشاىع وراءنا في
وأبػ حداـ وأبػ  األخ ىداع وىذاـ وماىخاآلف سيقػؿ وماذا  ..الدجغ

 والعجوؼ  ماىخ
 ؟؟وأبػ عاىج

 أفذمشا بعس فقج  ،يكفي ما أنجدناه ،أشعخ أف فخحتيع ستكػف كبيخة
 .اعتقجت بأنشا سشفذل مشح المحطة األولى لخخوجشا يالتػقعات الت

وأضاؼ مدعػد معكبًا عمى كالـ  ،.. ىحا ما ىسذ بو كساؿ مجيباً 
 :شػقي قائالً 

  إنشا يا شػقي لغ نشدى تزحيات إخػانشا ىؤالء وما قجمػه لشا مغ
فخصتشا لع تكغ لتشجح  ،تدييالت ومداعجات ورفعيع لسعشػياتشا أيزاً 

لششتطخ حتى نجاح باقي خصػات و  فيع إخػانشا ،لػال مداعجاتيع لشا
وعميشا  ،يجًا بتحخيخىع إف شاء هللاالخصة وعشج ذلظ سشقصع عمى أنفدشا ع

ف يا إخػاف أف نتخؾ التحميل والترػرات جانبًا لشبجأ بػضع كل جيجنا اآل
فسذػارنا الزاؿ شػياًل ونحغ الزلشا لع نخخج مغ  ،إلنجاح الخصػة الثانية

وىحا ما  ،فمشتخقب ماذا سيحجث عشجما يحيغ مػعج أخح العجد ،الدجغ
 .يجب أف ييسشا ويقمقشا كثيخًا اآلف

حيث كاف  ،وقبل أف يشيي مدعػد كالمو قصع كساؿ عميو الحجيث
 :وبزيق وألع قاؿ ،الدعل والتأثخ باديًا عمى وجيو
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 ما كاف يطغ أف الخصة محبػكة  ،ليت ماىخ وافق عمى مذاركتشا
قج قزية سيفتقجني فكل أصجقائو وأبشاء مجسػعتو في ال ..بيحه السيارة

  ؟فكيف سيكػف وضعو الشفدي اآلف بعج نجاح خصتشا .إاّل ىػتحخروا 
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. .خخج مشيا الخجاؿ الثالثةالتي  الفخحة عست جسيع الغخؼ

الجسيع يتخقبػف فالػقت ما زاؿ مبكخًا لتشفيح الجدء التالي مغ الخصة 
حيث ىحه الخصػة مخىػنة بيع  ،بشجاح جغالدسػر والخاص باختخاؽ 

 .اآلف
في ىحه المحطات وبعج أف خخج كل مغ مدعػد وكساؿ وشػقي مغ 
غخفيع كاف الػقت ال يداؿ ضيخًا فالداعة كانت تذيخ إلى الثانية بعج 

وفي ىحه المحطات العريبة والسذحػنة  .الطيخ عمى وجو التقخيب
 ىجغ إلترادؼ أف حزخ مجيخ الد ،بالتػتخ الحؼ عايذو الجسيع

بيشسا كاف  ،األقداـ وسار باتجاه مكتبة الدجغ مجتازًا ساحة الشدىة
بعس السشاضميغ الدجشاء يتػاججوف فييا كعادتيع في مثل ىحا الػقت 

وقج أحجث ىحا  .مغ كل يػـ حيث مػعج فتخة ندىة ما بعج الطيخ
الحزػر السجىر والسثيخ لمقمق مغ قبل السجيخ جػًا مغ االرتباؾ 

بعسمية  معخفة مغ لجييع أوساط كل بيغ وخاصة والتػجذ داخل الدجغ
فأخحت الشفػس تتداءؿ في كػامشيا عغ  ..والخفاؽاألخػة  مغ اليخوب

ومع ىحا التداؤؿ زادت  ..لسجيخ الدجغ ئالسفاج حزػرسبب ىحا ال



04 

 ،القمػب ووضعت األكف فػقيا ليشحبذ الرػت خمف الحشاجخ دقات
وذلظ تخقبًا  ،ووجع الجسيع لحطة صعبة وكأف عمى رؤوسيع الصيخ

النفخاج السػقف وجالء األمػر بزخب الذظ باليقيغ لسعخفة سبب 
وبيشسا كانت أعيغ جسيع مغ  .حزػر السجيخ في ىحه المحطة بالحات

قجـ مغ ناحية ىحا األخيخ أحج  ،في الداحة تتجو نحػ مجيخ الدجغ
 ،وسار بإتجاه ساحة الدجغ مجتازًا السسخ ،ىػ يخف الخصاو  الدجانيغ

الحؼ كاف و  ،حيث شمب مغ األخ مسثل الدجشاء أماـ إدارة الدجغ
وىحا ما  .السجيخ لإلجتساع بو ىالحزػر إل ،يتػاجج بجوره في الداحة

فبخزت التداؤالت عشج  ،زاد مغ درجة مؤشخ اليسـػ والتػتخ مخة أخخػ 
البعس عغ سبب ىحا الصمب لألخ مسثل السعتقل وإمكانية حرػؿ أمخ 

  ؟؟ما قج يكػف قزى عمى الخصة
تداؤالت كثيخة جخت في الباحة حيث أخح السشاضمػف فيسا بيشيع 

وفي خزع ىحه التداؤالت أخح كل مغ  .يترػروف سبب ىحا الصمب
 ..الحتساالت فيسا بيشيعأبى ماىخ وأبى حداـ يزعػف الترػرات وا

 :فدأؿ أبػ حداـ صجيقو أبا ماىخ قائالً 
  ؟؟ئأبا ماىخ حزػر السجيخ السفاج أخيبساذا تفدخ 
 وأترػر يا .أواًل كغ مع هللا يا أبا حداـ والحسج هللا عمى كل شيء .

 ىػ اـػو لألخ ىذػػػشمب ثع ومغ الػقت ىحا في السجيخ حزػر مػسى بأف
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وال أعتقج بأف شيئًا ما قج  ،وليذ لو أؼ مغدػ وروتيشي  عتيادؼا أمخ 
 .حرل لسدعػد وكساؿ وشػقي

 يا ريت يا جساؿ وإف شاء هللا بيكػف ترػرؾ صحيح وفي محمو. .
 ،فأنا في الحكيقة مر مختاح مغ مجيىء السجيخ وحاسذ قمبي بيجؽ

 ! ؟وخايف أف تكػف خصة ىخوبيع قج فذمت
 دقائق وبتشجمي  ىّػف عميظ يا مػسى وصبخؾ باهلل وكميا خسذ

وبأحب  ،األمػر وذلظ بعج خخوج األخ ىذاـ مغ اجتساعو مع السجيخ
أقػؿ لظ يا أبا حداـ بأنو لػ تع اكتذاؼ الخصة لسا وججت الػضع في 

اكتذفتيع إدارة الدجغ  -ال سسح هللا -فمػ  ،الدجغ عمى ما ىػ عميو
في لرفخ زامػر اإلنحار ومغ ثع أعمشت حالة الصػارؼء  ،وىع مختفػف 

وكحلظ لػ عسجت  ،ولسا قاـ السجيخ بصمب ىذاـ ،كافة أرجاء الدجغ
 .إدخالشا لمغخؼ ىاالدارة إل

 ؟؟يعشي ليظ رأيظ وترػرؾ يا جساؿ 
 وىع قبل أف يخخجػا تػكمػا عمى  ،بكل تأكيج يا مػسى وربظ بيدتخىا
 .فال داعي إذًا لمقمق عمى ابغ عسظ كساؿ ..هللا
  مذكمة  يمذكمة ابغ عسي فقط بل ىالسذكمة يا أخ أبػ ماىخ مر

دافيج "إنتيجيا الشازؼ الحقيخ  يتحجؼ سياسة مجيخ الدجػف الججيجة الت
أؼ أف العسمية في حج  ،افذاؿ مخصصاتيا الترفػيةثع مغ و  "ميسػف 



32 

ومغ ىشا يجب أف تفيع بأنشي غيخ  .ال وجػد ... أو.ذاتيا تعشي وجػد
 كٍل لششتطخ حتىوعمى  ،اآلخخيغفيػ زيو زؼ  قمق عمى ابغ عسي

 األخ ىذاـ خخوج
 .مغ عشج السجيخ وذلظ ليختاح تفكيخنا أكثخ

حيث خخج  ،لع يسكث ىذاـ في جمدتو مع السجيخ كثيخًا مغ الػقت
فيػ مغ جانبو ومشح أف شمبو السجيخ  ،واالرتياح باديًا عمى وجيو

 ولع يعتقج أف شمب السجيخ لو ،األعراب غلالجتساع بو كاف ىاد
بل  ،مختبصًا باحتساؿ حجوث أؼ شيء بالشدبة لخصة الفخارسيكػف 

ساس أمخًا عاديًا خاصة وإف عالقة اعتبخ الصمب بحزػره مغ األ
السعتقميغ مع إدارة الدجغ كانت متػتخة وذلظ بدبب الدياسة الججيجة 
لسجيخية الدجػف. وبخخوج ىذاـ مغ اجتساعو مع مجيخ الدجغ خفت 

كسا عمت تباشيخ االرتياح وجو الكثيخ  ،حجة درجة التػتخ عشج الجسيع
 .ئمغ األخػة الحيغ أصابيع القمق مغ ىحا الصمب السفاج

ما أف رأػ مػسى ىذامًا وىػ خارج مغ إجتساعو مع و  في ىحه المحطة
 :السجيخ حتى نادػ عميو قائالً 

  ؟؟. شسئشا " أبيس وإاّل أسػد ".إير يا ىسذخؼ 
 فأنا كشت أتحجث في االجتساع  ،مػسى ورّيح بالظ . أبيس يا.ال

 .وأنا مختاح القمب وبارد األعراب
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 وهللا يا ىسذخؼ إنو شػؿ وقت جمػسظ مع السجيخ .بجؾ الرحيح .
 كفي عمى قمبي فكشت حاشط ،حرل لمذباب حاجة وأنا خايف يكػف قج

 .يا ساتخ تدتخ، يا رب بأقػؿو 
انتياء  عغ أُعمغ أف ىوحجيثيسا سػيًا إل االثشاف في دردشتيسا واستسخ

وقت الشدىة مغ قبل أحج السعتقميغ السكمفيغ اعتقاليًا باإلعالف عغ 
 .انتياء مجة فتخة الشدىة

وبجخػؿ الجسيع إلى الغخؼ تػتخت األعراب مخة أخخػ حيث أصبحت 
وبإنتطار معخفة ما سيحجث فاألعيغ  ،مذجودة أكثخ تجاه إخػانيع الثالثة

. وأنفاس الجسيع .القمػب تدداد. ودقات .تتجو نحػ السجيػؿكانت كميا 
أخحت في االنحباس مع اقتخاب مػعج إجخاء اإلحراء السدائي 

 ،فشجاح الخصػة األولى سيخزع لإلختبار اآلف "اإلسفخاه "اإلعتيادؼ 
 .وعمييع أف يػاجيػا لحطة حاسسة

فتفقج الدجشاء السكمفيغ  ،كل شيء في ىحه المحطات كاف عمى ما يخاـ
لسػاقعيع وأعيج تكخار تجخيب عسمية الجؽ عمى  بتغصية عسمية اليخوب

 غ تحدبًا ألؼ شار و  ،خخجػا مشيا يأبػاب الحسامات في الغخؼ الت
 .فطيخ أف كل شيء جاىد تساماً  ،ُفحرت خيصاف الذج مخة أخخػ 

كسا تفقج الزابط  ،بجأ الدجانػف في إحكاـ إغالؽ أبػاب الغخؼ باألقفاؿ
االحتياشات الالزمة كأمخ السدؤوؿ عشيع مغ ورائيع االجخاءات و 
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اعتيادؼ تسييجًا لقجوـ الزباط السكمفيغ بإجخاء عسمية إحراء الدجشاء 
 .الشيائية لحلظ اليػـ

وعشج وصػؿ ضباط اإلحراء إلى أقداـ الدجغ أخحوا كعادتيع 
 حراءباإل

 يمغ أوؿ غخفة في القدع ليشتقمػا بعج ذلظ إلى الغخفة السجاورة والت
كاف قج خخج مشيا أحج  يالدجشاء في الغخفة التليتجيد عشجئح  ،يمييا

غ باب ػػم يػػالخيط السصاش السكمف بدحب ستعج الدجيغاف ،الثالثة
ار ضباط االحراء بأف شخرًا ما ػػػػاشع لمكياـ بػاجبو في ،الحساـ

ما أف أصبح و  تع تعػيجىع عمييا. يوىي العادة الت ،يتػاجج داخل الحساـ
ألقػا بتحيتيع السألػفة لمدجشاء داخل  ضباط العجد أماـ الغخفة حتى

وبجأوا بتعجاد ندالء الغخفة وعشج انتيائيع مغ إحراء مغ ىع  ،الغخفة
واقفػف أماميع شمبػا كعادتيع مغ الدجيغ الستػاجج داخل الحساـ بالجؽ 

وعمى الفػر ُسحب شخؼ الخيط مغ  .عمى الباب ليتأكجوا مغ وجػده
ليدسعيع الرػت الحؼ اعتادوا  ،قبل مغ ىػ واقف أماـ باب الحساـ

فانرخفػا إلى الغخفة التي تمييا وىي أيزًا خخج مشيا أحج  ،عميو يػمياً 
ونفذ الذيء  ،فحرل معيع نفذ ما حرل في الغخفة الدابقة ،الثالثة

وما  .كاف ثالثيع قج خخج مشيا يحرل في الغخفة السجاورة األخخػ الت
أف فخغ ضباط االحراء مغ واجبيع في تعجاد الدجشاء حتى عادوا 



30 

لُتغمق وراءىع أخخ األبػاب وىع سائخوف في  ،أدراجيع الى حيث قجمػا
 .شخيق عػدتيع إلى مكاتب إدارة الدجغ

في  ،حالة مغ الدكػف خيست اآلف عمى جسيع الدجشاء داخل الغخؼ
تطخوف انتياء عسمية شػقي يشو  الػقت الحؼ كاف فيو مدعػد وكساؿ

 ،يصسئشػا عمى نجاح خصتيع ياالحراء بفارغ مغ الربخ والتخقب لك
كانػا قج أخحوا  ،لخغبتيع في معخفة ما سيحجث ليع في ىحه السخحمةو 
رتػف عمى خذخذة السفاتيح في زرافيل أبػاب الغخؼ عشجما تع شيت

ادؼ كسا استسعػا إلى صػت الدجاف وىػ يش ،إغالقيا مغ قبل الدجانيغ
 وكاف أكثخ ما أثار .الدجشاء بتجييد أنفديع استعجادًا لإلحراء

 عسمية إلنتياء تخقبيعة ػػػىػ لحط مغ تػاثخ أنفاسيع أعرابيع وزاد
فسا أف انتيى اإلحراء دوف كذف أمخ  ،عشجما حاف مػعجىااإلحراء 

ودارت كؤوس  ،فعانقػا بعزيع البعس ،فخارىع حتى انفخجت أساريخىع
حيث شخب  ،الذاؼ بيغ أيجؼ إخػانيع الدجشاء مسغ تبقػا في الغخؼ

ليغخقػا بعج ذلظ في الشقاش والتحميل  ،جسيعيع نخب الفخحة والشرخ
والتخسيغ عغ مجػ إمكانية نجاح محاولة اليخوب ىحه ومغ ثع مريخ 

 .كل مغ مدعػد وكساؿ وشػقي
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( 5 ) 

 
يخاقبػف الذسذ وىي تمسمع خيػط  سكغ الثالثة بجوف اثارة أؼ حخكة

. وما أف بجا الطالـ .أشعتيا لتعمغ عغ قخب غخوبيا خمف الرحخاء
جاه مػقع آخخ ليذ بعيجًا عغ مػقعيع تيخخي سجولو حتى تحخكػا با

وذلظ  ،ليتدشى ليع اختخاؽ أسػار الدجغ مغ خاللو ،الستػاججوف فيو
في شخيق السػقع قبل أف تقػـ إدارة الدجغ بخبط كمب الحخاسة الزخع 

 ،. ومغ مػقعيع ىحا أخحوا يتفقجوف السكاف جيجاً .الحؼ سيجتازوف إليو
فعسمػا بأنطارىع عمى تفحز أضعف نقصة في سػر الدجغ الذائظ 

 .ليدتصيعػا الخخوج مشيا
وبعزًا مغ ىحه الرعاب  ،صعاب وعكبات كثيخة كانت تشتطخ شخيقيع

وأماـ  ..و فداد مغ ىسػميعومشيا ما لع يفصشػا ل ،تػقعػىا فتحدبػا ليا
كل ىحه اليسػـ والرعاب لع تتحصع عديستيع ولع تػىغ إرادتيع ألنيع 

 أخحت الػقت التحجيات وضيق زيادة ومع ،كدجشاء ال يعخفػف اليأس
فتجسعت أفكاٌر  ،لتدداد رغبتيع في تحقيق أؼ شيء عػػػتخاودى ارػػػاألفك

مخخوج مغ ىحا عجيجة في رؤوسيع لمبحث عغ شخؽ أمشة ومشاسبة ل
 :فقاؿ مدعػد متدائالً  ،السكاف الحؼ أصبحػا فيو
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 ؟؟ما العسل اآلف 
 :ورد كساؿ قائالً 

  أرػ يا مدعػد بأنو يتػجب عميشا أف ندمظ ىحا السسخ وأشار بيجه
 .تجاه ناحية السسخ

  ً؟؟ولكغ ألع تَخ يا كساؿ بأنو يػجج في تمظ الشاحية بابًا مغمقا 
 .تداءؿ مدعػد متشيجاً 

  أنطخ إلى الباب إنو ليذ محكع .ئ. أنت مخص.مدعػدال يا .
 .اإلغالؽ كسا تعتقج

وبيشسا ىع يتشاقذػف دفع شػقي الباب إلى أعمى فإذا بو يشفخج عغ  ..
حجػ الغخؼ السجاورة لداحة إفتحة صغيخة اتدعت لجخػليع مشيا نحػ 

لع ُيفخغ العسل مغ بشائيا  يقداـ الججيجة والتالشدىة الخاصة باأل
ستخجمت نقصة اجتياز وعبػر في شخيقيع نحػ احيث  ،كيا بعجوتذيي

. وكع كاف ارتياحيع ليحا االكتذاؼ الحؼ أزاؿ ما .أسػار الدجغ الذائكة
 .أصابيع مغ تػتخ نفدي

أجاؿ الثالثة ببرخىع داخل مسخ القدع حيث وججوا أنو تبقى أماميع 
ػقػعو بإتجاه حاجد أخخ كاف عمييع أف يتغمبػا عميو بجقة متشالية نطخًا ل

ومغ ثع إمكانية سساع الحارس الجالذ في  ،أحج أبخاج السخاقبة مباشخة
يتعيغ  يذاؾ البخج لرػت السشذار وىػ يجد القزباف الحجيجية الت
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وفػؽ ىحا السكاف  ،عمييع قز أحجىا إليجاد مشفح ليع كي يتدمال مشو
وححرًا ب األمخ جيجًا ػػػيتخبع أيزًا شبظ حجيجؼ ذو فتحات صغيخة يتصم

ولحدغ حطيع أنيع حسمػا معيع بعس إحتياجاتيع مغ  ،شجيجًا لخفعو
وبيشسا ىع يجػلػف  .األدوات والحاجيات الالزمة ليع في ميستيع

بأبرارىع داخل مسخ القدع تشيج كساؿ فجأة تشييجة عسيقة ورفع برخه 
 :نحػ سقف الغخفة قائالً 

 ًا في الخصة!!. فيحا ما لع يكغ وارد.لع نكغ نتػقع ذلظ يا مدعػد 
 صحيح أنشا لع نتػقع ذلظ ولكغ ىحا ليذ بالذيء .ال يا كساؿ .

. فال داعي .الرعب وال السدتحيل أمامشا مقارنة بسا أنجدناه حتى اآلف
نفقج دقيقة  حتى ال عميشا أف نبجأ بسعالجة ذلظ حااًل دوف إبصاءو  لميأس

ػر في إف شاء هللا تتيدخ األمو  ،واحجة مغ وقتشا وربظ ىػ الدتار
 .وجػىشا

 حدشًا فمشبجأ اآلف في ندع جدء مغ ىحا الذبظ الستخبع فػؽ القزباف 
ذلظ و  أرػ أف يقػـ شػقي بسخاقبة الحارس الستػاجج في البخج السخئي لشاو 

لئال يترادؼ واف يمتفت نحػنا في حالة سساعو صػت قصع أسالؾ 
 .الحجيج
 وىػ  ،عالً عمى ىحا االقتخاح يا كساؿ ألنو صائب ف ؼنػافقظ الخأ

 .ضخورؼ لزساف نجاح عسمشا وخصتشا
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في ىحا الػقت كانت حدمة ضػء الكذاؼ السدمصة مغ البخج تجور 
مع انبعاث إشعاع ىحه و  ،بذكل متقصع في جسيع أرجاء وزوايا الدجغ

الكذافات في كل مخة كانػا يتػقفػف عغ القصع ويددادوف إنحشاءًا 
تالحقيا عيشا التي  الكذاؼوالتراقًا باألرض لئال تمتقصيع حدمة ضػء 

 .الحارس
. وما أف فخغػا مغ عسمية قزع .سار العسل معيع عمى قجـ وساؽ

أسالؾ الذبظ الستخبعة فػؽ القزباف حتى بجأوا بشذخ القزيب الحجيجؼ 
. وبيشسا ىع مشيسكػف في عسميع فإذا بذيء ما يقصع عمييع .السخاد نذخه

باتجاه إحجػ بػابات الدجغ قجاـ كانت تديخ أ. إنو وقع .صست الكالـ
وتبع ذلظ  ،الجاخمية السؤدية إلى األقداـ الستػاجج داخميا الدجشاء

 .خذخذة مفاتيح وصػت أبػاب حجيجية تفتح وتغمق
 :انتبو شػقي لتمظ السفاجأة فعسل عمى تشبيييع لحلظ قائالً 

 تػقفػا عغ الشذخ.. كساؿ.مدعػد .. 
 ماذا ىشاؾ. .. ولساذا أنت مزصخب.ماذا حرل يا شػقي. .

 ؟؟أخبخنا
 واخذى أف يكػف أمخ ىخوبشا  ،لقج سسعت وقع أقجاـ تديخ باتجاىشا

 .قج انكذف
 شػقي داعي لمخػؼ والقمق يا . ال.ال... 
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 :وأكسل مدعػد كالمو قائالً 
فيع خخجػا مشح  ،.. يبجوا أف كخيع وجبخ قج عادا لتػىع مغ السحكسة

الرباح الباكخ لخفع دعػػ قزية ضج إدارة الدجغ لسرادرتيا 
وإذا كاف كالمي ىحا ال يصسئشظ فييا بشا  ،كانت بحػزتيعالتي  السعاشف

وما عميشا إال أف  ،نشطخ باتجاه صػت وقع األقجاـ حتى نتأكج مغ ذلظ
 .نصل بخؤوسشا قمياًل حتى ال يخانا أحج وليتدشى لشا السذاىجة

 إفعل ذلظ لكي نصسئغ.دشاً ح .. 
وما أف نطخ شػقي ليتأكج حتى شعخ بأف تيارًا باردًا يدخؼ في شخاييغ 

فقج سسع حيشيا صػت كخيع وىػ يتحجث مع أحج الدجانيغ  ،جدجه
الحيغ كانػا برحبتو وذلظ عشج اجتيازىع إحجػ البػابات الحجيجية في 

  .شخيقيع إلدخالو ىػ وجبخ إلى غخفيع
إلى مكاتب االدارة بعج أف أغمقػا األبػاب خمفيع ليتبجد  عاد الدجانػف 

عادوا مباشخة عسميع أعشجئح القمق الحؼ إعتخػ ثالثتيع بخىة مغ الػقت ف
 .سخيعاً 

. فقج فخغػا .تشفذ الجسيع الرعجاء وكل شيء أصبح اآلف عمى ما يخاـ
وما عمييع اآلف إال انتطار ثقل الطالـ حتى تحيغ  ،مغ عسمية الشذخ

 .طة السشاسبة لتدمميع تحت غصاء الطالـالمح
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ىع فييا كانت ىشاؾ عمى األرض ممقاه  يوفي إحجػ زوايا الغخفة الت
استخجميا العساؿ الحيغ عسمػا في تسييج  يكػمة مغ السالبذ القجيسة الت

 .وتختيب ىحا السكاف حيث ال زاؿ العسل قائسًا في ىحا البشاء
 :وأشار قائالً نطخ شػقي إلى ىحه السالبذ القجيسة 

  تعصيشا شكل يفي ..البذػػػحه السػيػشا بػػػػالبدػػػتبجؿ مػػػػػكع أف ندػػػػيأما ر 
 ومالمح العساؿ؟؟

 فيحه السالبذ في .جيج ما يقػلو شػقي يا مدعػد وأنا أثسغ رايو .
حالة إرتجائشا ليا ستعسل عمى تسػييشا وإبعاد الذبية عشا فيسا لػ صادفشا 

 .اشخز ما في شخيق سيخن
 نعع فيحا صحيح وأنا أتفق معكع فيسا ستؤمشو لشا ىحه السالبذ. 

حيث كانت عقاربيا تذيخ إلى  ،قاؿ مدعػد ذلظ بيشسا كاف يتفقج ساعتو
. .فّحكخ حيشئح كل مغ شػقي وكساؿ بدمغ الداعة ،الحادية عذخ ليالً 

فألقػا نطخة أخيخة عمى الدجاف القابع في بخجو في محاولة مشيع لسعخفة 
وبعج أف ايقشػا مغ غفػتو أومأ مدعػد لذػقي  .انتباىو ويقطتومجػ 

المدت قجماه األرض حتى  وما أف ،باالندالؿ مغ بيغ القزباف بخفة
ركس سخيعًا إلى جية الدػر السحجػبة عغ أعيغ حخاس األبخاج 

وما إف وصل األسالؾ الذائكة حتى  ،متجاريًا بجػار حائط نياية القدع
برخ ليشفح مغ خالؿ ىحه الفتحة نحػ الػادؼ رفع جدًء مشو بمسح ال
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حيث ال يبعج عشو سػػ أمتار  ،الحؼ يحادؼ سػر الدجغو  السشخفس
عشج ذلظ تذجع كساؿ ولحق بو فدمظ نفذ الجرب الحؼ سمكو و  ،قميمة

خ ثخوج تعخشػقي وقاـ بخفع الدمظ الذائظ إاّل أنو قبل أف يدتصيع ال
ولكغ ىحا الجخح  ،أسفل ساقوبأحج األسالؾ الذائكة فدالت الجماء مغ 

ليختفي بعج ذلظ عغ  لع يكغ مؤثخًا ليثشيو عغ سيخه الحؼ تابعو بدخعة،
االنطار. لع يبق في الجاخل اآلف سػػ مدعػد فجيد نفدو ىػ اآلخخ 

وعشجما  ،فالتفت يسيشًا وشسااًل وألقى نطخة أخيخة بإتجاه الدػر ،ليمحق بيع
وبعج أف  ،القزباف السقصػعةتأكج لو سالمة كل شيء حذخ نفدو بيغ 

تدشى لو التحخر مغ بيشيسا اتجو بدخعة الخيح نحػ الدػر ومشو باتجاه 
ومغ  احتزشػه ميشئيشو بيحا العبػر. ىحا كل مغ شػقي وكساؿ اّلحيغ

حدغ حطيع أف الكمب الحؼ تعػدوا عمى سساع نباحو في ىحا الجدء 
وىحا ما ساعج  ،يغمغ الدػر كاف قج تع نقمو مغ مكانو مؤقتًا مشح يػم

 .عمى سيػلة ونجاح اجتيازىع لمدػر
 ،نطخ ثالثتيع إلى بعزيع البعس حيث كانت الجىذة تديصخ عمييع

فيع غيخ مرجقيغ أنفديع بأنيع أصبحػا اآلف أحخارًا خارج أسػار 
 .الدجغ

فيو بخىة مغ الػقت التقصػا  مكثػا في مكانيع أسفل الػادؼ الحؼ إختبئػا
خالليا أنفاسيع وأعجوا العجة لسذػارىع القادـ إلكساؿ خخوجيع مغ 
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لع و  بذكل نطخؼ  فكل شيء في خصة تحخكيع ُمعج لو مدبقاً  ،السشصقة
لع تبعج التي  يبق عمييع اآلف سػػ الديخ جشػبًا بإتجاه الحجود السرخية

 .عذخوف كيمػ متخو  عغ مكاف الدجغ سػػ خسدة
قبل أف يشصمقػا ألقػا الشطخة األخيخة عمى الدجغ و  أىبػا مغ مكانيعت

فتحكخوا إخػانيع الدجشاء الحيغ تخكػىع خمفيع يعانػف  ،الحؼ قيخوا أسػاره
. تحكخوا .قداوة الدجاف وصمفوو  مغ سػء السعاممة وشصف العير

لغ خوبيع وىع عمى يقيغ بأنيع ػى جاحػػجوىع إلنػاعػػأيزًا إخػانيع الحيغ س
  .في ىحه الميمة تخقبًا النتطار ما سيحجث معيع يشامػا
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وقف الثالثة وتفخسػا نجػـ الدساء ممّيًا ثع ألقػا نطخة أخيخة عمى 
الدجغ وحخاسو حيث ضيخت ليع أضػاء الدجغ ضعيفة واىشة فاشمة 

. تحخكػا في سيخىع يصػوف األرض في شخيقيع بيغ .قيختيا عديستيع
فدمكػا الصخؽ الػعخة والذاقة البعيجة عغ أعيغ  ،والجباؿ الػعخةالػدياف 
 .السخاقبة

الديخ تقجـ بيع ليربح السكاف السخاد الػصػؿ إليو يقتخب شيئًا فذيئًا 
بالخغع مغ عجـ قجرتيع عمى التسييد والتحجيج بدبب وعػرة الجباؿ وعجـ 

 .درايتيع وخبختيع بسدالكيا ودروبيا
الدػاد وأضػاء الدجغ أخحت تتزائل عغ الطمسة ال زالت حالكة 

إاّل أنيع ال زالػا يذاىجوف الشػر السشبعث مغ  ،عيػنيع أكثخ فأكثخ
فػانيذ وكذافات الدجغ القابع عمى إحجػ التالؿ العالية والسقابمة 

 .لصخيق سيخىع أيشسا ذىبػا
التالؿ الرخخية دوف أف و  الجوراف بيغ الجباؿو  استسخوا في الديخ

فتشبو كساؿ ليحا السأزؽ  ،يق السؤدية إلى الحجود السرخيةيدمكػا الصخ 
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ػا ذلظ بدخعة نطخًا لزيق ػػػوكاف عمييع أف يتجارك الحؼ وقعػا فيو
 حيث نػر ،الػقت

 .الرباح عمى وشظ اإلنبالج ايحانًا بإنصالؽ فجخ يػـ ججيج
في ىحا الػقت وحيث كاف التعب قج أصاب قػاىع أخحت قصخات مغ 

مل مالبديع وساد جػ مغ الرست الحؼ لع يقصعو سػػ العخؽ البارد تب
وبيشسا ىع  ،وقع خصػات أقجاميع السستدجة بمياث أنفاسيع الستتابعة

تػقف كساؿ عغ السذي فجأة وضخب كفو  ،يجبػف الخصا في سيخىع
 :ثع قصع الرست قائالً  ،اليسشي بكفو اليدخػ 

 ؟مدعػد . ضممشا الصخيق يا.يا إليي! 
 عميشا اآلف أف نكسل .عمى مديختشا يا كساؿ ال تدتعجل في الحكع .

سيخنا لشخػ إف كشا نتجو في الصخيق الرحيح أـ أنشا فعاًل قج تيشا في 
 ؟؟. فسا رأيظ يا شػقي.ىحه الرحخاء

  نعع أوافق عمى ما يقػلو مدعػد واعتقج أف اقتخاحو جيج فمشخ ماذا
 .سيحجث والسيع عجـ إضاعة أؼ ثانية مغ الػقت

  وىحا لغ يداعجنا عمى الديخ  ،أنكيشا التعب والعصرولكغ لقج
وإذا  ،أجبخكع عمى األخح بو وعمى كٍل ىحا يبقى رأّيي وأنا ال ،بدخعة

كشتع ترخوف عمى الديخ في نفذ االتجاه الحؼ نحغ فيو فييا بشا يا 
 .أخػاف
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استسخوا في سيخىع حتى أخح مشيع التعب واالرىاؽ مآخحه دوف أف 
فصخيق سيخىع الزالت تبجوا  .مبتغاىع ع سيحققػف يمسدػا ما يذيخ أني

سيجتازونيا التي  أماميع شػيمة ومتعبة بالخغع مغ عجـ بعج السدافة
جعمت ىحه السدافة تبجوا  يوذلظ نطخًا لػعػرة تزاريذ االرض والت

أماميع وكأنيا مئات األمياؿ فقج كانػا يديخوف بيغ الجباؿ والتالؿ 
 .تحخكػا وانصمقػا مشيا يليعػدوا إلى نفذ الشقصة الت

الطالـ يتخاجع  أبج ،في ىحا الػقت الحؼ أخح فيو التعب مشيع مآخحه
كسا بجأت نجػـ الدساء تخبػا  ،تجريجيًا فاسحًا السجاؿ أماـ فجخ ججيج

ومع تبجده وانقذاعو مغ  ،رويجًا رويجًا ليتبجد معيا جدًء مغ ىحا الطالـ
وبيشسا ىع حائخوف في  ،أماـ أعيشيع كانت تدداد حيختيع ومخاوفيع

 :شخيق سيخىع تداءؿ كساؿ مخة أخخػ مخاشبًا إياىع قائالً 
 فعميشا أف .إنشا لغ نرل إشالقًا ما دمشا نديخ عمى ىحا الذكل .

نعػد إلى اتجاه الدجغ ليتدشى لشا بعج ذلظ تحجيج الصخيق برػرة أفزل 
 ومغ ثع الديخ لمػصػؿ إلى أقخب مػقف لصخيق االتػبيدات السؤدية

مغ ىشاؾ باستصاعتشا إستقالؿ سيارة عخبية لشقمشا و  إلى مجيشة بئخ الدبع
 ؟؟. فسا رأيكع األف في ذلظ.إلى مجيشة غدة

 حدشًا ما تصخحو يا كساؿ.. 
 :قاؿ شػقي ذلظ ثع أكسل معمقاً 
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 أنيظ قػانا ونػر ألف التعب الججيج عميشا إذًا أف نسمظ ىحا االختبارو 
ستحجؽ حيغ ذلظ السخاشخ بشا مغ كل الفجخ يدحف في الطالـ حيث 

 ...صػب وناحية
. قصع مدعػد حجيثو معمقًا برػت يذػبو القمق والتأثخ .وقبل أف يكسل

 :حيث قاؿ
 وىحا يعشي  ،يبجوا أنشا نديخ في مشصقة تابعة ألحج معدكخات الجير

فأنطخوا إلى ذلظ الزػء  ..أنشا أصبحشا محاصخيغ في مشصقة عدكخية
إف ما يمسع أماـ أعيششا ما ىػ إاّل  ،قميمة االرتفاعالسشبعث مغ أعسجة 

 .وذلظ مغ تأثيخ انعكاس الزػء عمييا ،شكل لمخياـ
 ؟؟إذًا ماذا نشتطخ 
 قاؿ كساؿ ذلظ متدائاًل ثع أضاؼ: 

إال اعتقمشا و  عميشا أف نتحخؾ عمى وجو الدخعة لمخخوج مغ ىحا السكاف
 .فوخدخنا كل ما أنجدناه حتى اآل

تػقف وبيشسا ىع سائخوف في شخيقيع اتجو صػبيع  تحخكػا بدخعة دوف 
شعاع أحج الكذافات السشبعث مغ بخج لمحخاسة في معدكخ الجير الحؼ 

 .شاىجوه لتػىع
 انبصاح. 
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 ،صخخ مدعػد بيع عشج ذلظ وارتسى عمى األرض حيث تبعو جسيعيع
. وما ىي إال لحطات .فاختفػا بحلظ عغ شعاع الزػء السخسل نحػىع

 .األمافو  ىع بدخعة ححرة بعج أف استذعخوا بالصسآنيشةحتى تابعػا سيخ 
 فانقذع ،بجا الميل يصػؼ صفحتو فاسحًا السجاؿ أماـ ضػء الشيار

 الطالـ
وأخح قخص الذسذ يبدغ رويجًا رويجًا لتبجأ الذسذ في إرساؿ خيػط 

ومع ضيػر ىحه الخيػط كانػا قج أصبحػا عمى مقخبة مغ  ،أشعتيا
فألقػا عميو نطخة ممؤىا األسى  ،مػا الصخيقالدجغ مخة أخخػ بعج أف ض

. .والقمق لسا تحسمو ىحه الخؤية مغ ذكخيات أليسة ومذاعخ مؤثخة
ومغ مػقعيع  ،جتازوا مكانيع ىحا حتى وصمػا شخيق الديارات العاـاف

ىحا تقجمػا بزع خصػات باتجاه إحجػ السحصات الرغيخة الخاصة 
بػقػؼ االتػبيدات الحالبة إلى مجيشة بئخ الدبع وما يحيصيا مغ قخػ 

  .ومشاشق
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ف مغ الدادسة صباحًا وحخكة سكػف تقتخب عقارب الداعة اآل

ولع يقصع ىحا الدكػف سػػ زقدقة بعس  ،عسيقة تخيع عمى سجغ نفحة
. ومع تغخيج ىحه .الصيػر السغخدة مغ فػؽ الدجغ وسط الرحخاء

خخجػا مشيا في التي  شقذقتيا بجا بعس الدجشاء في الغخؼو  الصيػر
حيث إخػانيع الحيغ  ،التسمسل داخل فخاشيع والدخور ضاىخًا عمى محياىع

محصسيغ بحلظ  ،أنفديععانػا مثميع قج استصاعػا فظ أسخىع وتحخيخ 
 .بيا قادة الكياف الرييػني حشالسا تبجالتي  نطخية األمغ الرييػني

فيؤالء بفخارىع اختخقػا حاجدًا رىيبًا مغ الججار األسسشتي الحؼ شالسا 
 .نغز عمييع عيذتيع وكخب حياتيع

. فبجأ .في ىحا الػقت أخحت إدارة الدجغ تتأىب استعجادًا ليػـ ججيج
الحخاس بالتحخؾ مغ أماكشيع إلجخاء عسمية اإلحراء الرباحية 

يقاظ إالسكمف ب الدجاف . وكسا في كل مخة أخح صػت.االعتياديو
يشخخ في سساعة مكبخ الرػت وعمى  ،السعتقميغ وتييئتيع داخل غخفيع

ًا تشتابو الحذخجة جذّ أغيخ عادتو في ىحا الرباح كاف صػتو مبحػحًا و 
 .غرة أف تخشق صػتو خمف حشجخة حمقوحيث تكاد ال
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مػكب الدجانيغ والزباط الحيغ سيقػمػف باإلحراء يتحخؾ باتجاه 
تخحت االحتياشات الالزمة مغ اف ،الغخؼ حيث بجأ الدجشاء باالستعجاد

ووقف الذخز  ،حرل فييا اليخوبالتي  قبل الدجشاء في الغخؼ
الجسيع وقف واجسًا وكأف . .السكمف بالتغصية والتسػيو مدتعجًا في مكانو

. فتدارعت دقات القمػب وتداحست في مكانيا .عمى رؤوسيع الصيخ
ودعاءًا خفيفًا صامتًا أخح يتخدد مغ قبل البعس لتختفع معو األكف فػؽ 

. واالختبار الثاني .. وشخشة االحراء يتقجمػف في شخيقيع.األفئجة
ف وصل الذخشي وما أ ،يقتخب أكثخ فأكثخ ليدداد معو انحباس األنفاس

األوؿ باب الغخفة وألقى نطخة سخيعة عمى الػاقفيغ أمامو في الغخفة 
فتبعو في  ،قخع باب الحساـ دوف شعػر الذخشي بسغ ىػ القارع ىحت

وسار كل  ،االحراء الذخشي الثاني السجقق ليحرل معو نفذ الذيء
 .فمع يطيخ ما يثيخ الذكػؾ ،ما يخاـ ىشيء عم

ى وجػه جسيعيع وىشئػا بعزيع البعس مخة حت تباشيخ الفخحة عمال
أخخػ حيث ىجأت أعراب الجسيع بعج أف زاؿ التػتخ الحؼ ضل 

ف امتحانيا فالخصة اجتازت اآل .مديصخًا عمييع بانتطار ما سيحجث
 .الثاني دوف عػائق لتديخ السيسة بأماف

 كل صباح ججيج باالستعجاد مع السعتقميغ في الدجغ كعادتيع جسيع بجأ
ومع  ،إلى الداحة لمشدىة اليػمية تحت أشعة الذسذ الجافئة لمشدوؿ
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خخوجيع إلى الداحة أخحت أولى االخبار عغ ىخوب مدعػد وكساؿ 
وشػقي تتدخب بيغ بعس الدجشاء الحيغ لع يكغ عشجىع عمع بيحا 
الحجث الكبيخ. تداؤالت وأحاديث بجأت تدسع ىشا وىشاؾ في أرجاء 

. سجشاء .غيخ شبيعية في الداحةالباحة الرغيخة واألوضاع أصبحت 
يدارًا إستغخابًا لسا و  وبعزيع يمتفت يسيشاً  ،خخوف صامتػف آيتيامدػف و 

حيث االبتدامات تطيخ  ،يذاىجونو أماـ أعيشيع دوف أف يعخفػا الدبب
وفي خزع ىحا السػضػع ىسذ  عمى وجػه البعس مغ أصجقائيع.

 :ماىخ في أذف مػسى قائالً 
 ف تخؾ ساقيو لمخيح وكساؿ اآل ،وا وكدبػىاوهللا يا مػسى إنيع نفج

واعتقج  ،ولغ يدتصيع أحج إمداكو في حالة اكتذاؼ أمخ ىخوبيع اليػـ
. وإال إير رأيظ .ف إلى مرخمدعػد وشػقي قج قصعػا الحجود اآلو  أنو

 ؟؟أنت في ىحا الكالـ يا مػسى
 وكساؿ ابغ عسي ىحا عشيج وصمب وأنا  ،رأيي ىػ كخأيظ يا ماىخ

حتى إنو مغ أوؿ يـػ حزخ فيو إلى الدجغ وىػ يفكخ في  ،اً أعخفو جيج
شػقي أيزًا مغامخ و  ..ىا ىػ المي في رأسو نفحه وحققوو  ،عسمية ىخوب

وىػ يخيج أف ييخب عمذاف يرفي بعس العسالء الحيغ لع يدتصع 
 .إغتياليع
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 فقج سبق وأف شخح  ،يا ريتشي يا مػسى وافقت عمى اليخوب معو
 ي  عم

 ت ذلظػػػػرفز يػػػػولكشش ،ةػػثقة متبادلألنو يػجج بيششا كسا تعمع  ،فكختو ىحه
واعتبخت الفكخة مغ أساسيا  ،أف ذلظ يسكغ أف يشجحأترػر ألنشي لع 

 .أنا قمت في عقمي أنيا بسثابة خخمة مغ خخمات كساؿو  خيالية
  ولكغ أنت مر عارؼ بأف كساؿ دائسًا يفكخ وما فير حاجة اسسيا

دائسًا كاف سارح في تفكيخه ويبحث عغ ثغخة فيػ  ،مدتحيل عشجه
 ؟الشفاذ مشياو  يدتغميا لمخخوج

  ًلقج فاتت فخصة لغ .ما قجرت األمػر حق قجرىا ولع أفيسو جيجا .
تعػد وكساؿ ومدعػد وشػقي سيربحػف أبصااًل سيخمجىع التاريخ في 

سيحمف جسيع السشاضميغ السعتقميغ في و  ثشايا صفحات كتبو وسجالتو
ويسكغ أيزًا  ،كسا سيحكخونيع في جسيع السشاسبات ،خفيعالدجػف بذ

 ؟ ؟مشطسة التحخيخ ترجر شابع خاص بعسميتيع ىحه
  بديصة يا ماىخ وخيخىا في غيخىا والدجغ عسخه ما انغمق عمى أحج

 .وربظ كخيع يا رجل
 وما  ،ال بديصة وال شيء آخخ يا زلسو وفخصة العسخ راحت مشي

بأف أصحابي في القزية خخجػا جسيعًا مغ الدجغ ضسغ  تشداش
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وأنا الػحيج مشيع المي  ،صفقة عسمية تبادؿ األسخػ مع العجو الرييػني
 .مدعػد أيزاً  بقى في الدجغ وذلظ مثمي مثل

لع يكغ مثل ىحا اليسذ والحجيث بيغ ىؤالء فقط بل كاف ىشاؾ في 
 زاوية

ىسذ  فكاف ىشاؾ ،يعبيغ أصجقاء آخخيغ ل تيامذ أخخػ مغ الباحة
غ ىداع وىذاـ حيث قاؿ ىذاـ ضاحكًا وىػ ييسذ في أذف ػػػوعتاب بي

 :ىداع
 وهللا عفاـر عميظ يا مدعػد عسمتيا وقػيت قمبظ مخاشخًا بحياتظ. 
 خميشا إحشا ىافو  بيحق لو مدعػد ،صحتيغ عمى قمبو يا عسي، 

أصبح فالػاحج مشا  ،وخميشا نطل نعاني ،السيع أف يفكخوا في أوضاعشا
 .عشجه خسدػف مخضًا ووجعاً 

 لػ سسعػا مشظ و  ولكغ يا ىداع أنت ما كشتر مػافق عمى ىخوبيع
وردوا عمى رأيظ لخدخوا ذلظ ولسا خخجػا مغ الدجغ ألف ىخوبيع اعتسج 

 -الحؼ لع يشتو البشاء فيو بعج  -عمى استغالليع لػجػد القدع الججيج 
 ؟؟حت جشح الطالـوما سيػفخه ليع مغ تغصية وحساية الندالليع ت

  صحيح يا ىذاـ أنشي لع أوافق عمى ذلظ عشج شخح السػضػع عميشا
وما تشداش أيزًا بأنشي اعتخضت مغ  ،في التشطيع ألخح رأيشا ومذػرتشا

قبل عمى أؼ فكخة وخصة لميخوب وذلظ عشجما كشتع تفكخوف أنت وسميع 
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ييجؼ لكغ وهللا يا ىذاـ إف اعتخاضي عمى ىخوبيع كاف  ،في اليخوب
ألنشي تػقعت عجة احتساالت أخصخىا ما سييجد  ،إلى مرمحة الدجغ

نكذاؼ أمخ ىخوبيع عشج محاولتيع التدمل مغ بيغ احياتيع في حالة 
األسالؾ فمػ صادؼ أف الحطيع حخاس أبخاج السخاقبة فإنيع سيصمقػف 

 وذلظ حدب التعميسات السدوديغ بيا ،عمييع رصاص بشادقيع فػراً 
مغ ثع ستفذل و  عشج ذلظ سيدتذيجوف حتساً و  ،عسميعالخاصة بسجاؿ و 

واالحتساؿ الثاني ىػ ما ستقجـ عميو إدارة الدجغ ومجيخية  .السحاولة
 ،الدجػف بحقشا جسيعا داخل الدجغ كانتقاـ مشيا ضجنا عمى ىخوبيع

سيخخجػف التي  إمكانية لجػئيا أيزًا إلى تقجيع كل األخػة في الغخؼو 
شظ ستعخؼ بأنشا قجمشا ليع السداعجة في  بجوف  يفي ،مشيا لمسحاكسة

أما  .الغخؼ لمتغصية عمى ىخوبيع حتى ال يتع اكتذافيع بديػلة
 بحػزتشاالتي  االحتساؿ الثالث فيػ أنشا سشخدخ الكثيخ مغ االنجازات

خزشاىا والتي  انتداعيا بشزاالتشا العجيجةو  استصعشا تحكيقياوالتي 
حدب السعتقل دارة إحيث ستقجـ  ،الخاوية معائشاأالـ آبسعاناتشا و 

وىحا ىػ سبب  .ترػرؼ عمى سحب كل ما بحػزتشا مغ انجازات
 .وأمل أف تكػف قج تفيست إذًا سبب اعتخاضي ،رفزي يا ىذاـ
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 فكسا تعخؼ أف .ولكغ يا ىداع ىػ باقي لجيشا شيء حتى نخدخه .
الشازؼ الرييػني " دافيج ميسػف " مجيخ مرمحة الدجػف قج صعب 

 .تشا وسمب مشا كل حقػقشا وما كاف بحػزتشا مغ إنجازاتوعقج حيا
أما مغ ناحية خػفظ مغ  ،ىحا مغ ناحية الخػؼ عمى فقجاف االنجازات

سيخخجػا مشيا لمسحاكسة التي  قياـ إدارة الدجغ بتقجيع االخػة في الغخؼ
ومغ ىشا تع تكميف أخ مغ كل  ..فيحا احتساؿ قج تع أخحه بالحدباف

الثة لإلعتخاؼ بأنو ىػ الحؼ دؽ عمى باب الحساـ غخفة مغ الغخؼ الث
وذلظ فيسا لػ عخفت إدارة الدجغ  ،إلشعارىع بػجػد شخز داخمو

إضافة إلى أنشا حجدنا ساعة الرفخ لمتػقف عغ الجؽ عمى باب  ،بحلظ
وذلظ لكي تذعخ إدارة الدجغ بأف  ،الحساـ عشج حزػر عجد الطييخة

وذلظ  ،عػػػأخح العجد مغ قبمي قج تع في ساعات الرباح أؼ بعج اليخوب
 نعصي مجااًل لإلدارة لمكياـ بتقجيع أحجًا مغ األخػة لمسحاكسة ى الػػػحت

 وفي ىحه الفتخة نكػف قج أعصيشا مجاالً  ..وذلظ كتحدب احتياشي
كساؿ وشػقي لمخخوج مغ مشصقة و  متدعًا مغ الػقت لكل مغ مدعػدو 

 .الدجغ واالختفاء خارجيا
قصع عمييع أحج االخػة الدجشاء حجيثيع وىػ مكفيخ  وبيشسا ىع يتعاتبػف 

وقبل أف يصخح  ،حيث يبجوا عميو الدعل والغزب ،الػجوومذجود تقاسيع 
 :دتفداً مُ  عمييع الدالـ قاؿ
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 لير ما أخبختػنا عغ ذلظ  ،حرل يا ىداع إنت وىذاـ يإير الم
 ؟؟مغ قبل

 فأنت في  ،بديصة يا أبا الخائج وإحشا وهللا العطيع مر ناسيشظ
 .الحدباف بذ كل شيء في وقتو وأوانو

وىشا انفعل أبػ الخائج  .قاؿ ىذاـ ذلظ بيشسا أخفى ضحكة عمت شجقيو
 :وبرػت متيجج قاؿ

 وهللا ،ثابة رفع عتبػػ بسػىو  يحػػر صحػحا مػع ىػبخيخكػخكة تػذ يا بػب 
 ما بقاشو  فالػاحج مشا عاؼ نفدو ،يمعغ أبػىا مغ حبدو زؼ الكشجرة

 .عشجه شػؿ روح
 ىجؼء بذ أعرابظ شػية يا أبا الخائج يا بخكة. 

قاؿ ىداع ذلظ مقاشعًا في محاولة مشو لتمصيف الجػ الحؼ تػتخ بفعل 
 .حجة حجيث أبػ "الخائج"

 إحداس فير عشجكع ما أنتع يا زلسة، أعرابي أىجؼء معشى إير 
فيل يػجج مغ ىػ  ،ومذاعخ حتى تقجروا مغ خالليا أوضاع الػاحج

 ؟؟حق مشي باليخوبأ
 ولكغ إلمي ىخبػا ىع  ،ال وهللا يا أبا الخائج وإحشا حاسبيغ حدابظ

وىع الحيغ وفخوا كل اإلمكانيات الالزمة لعسمية  ،أصحاب الخصة
 .ولششتطخ اآلف ماذا سيحرل معيع ،اليخوب
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وىػ  "بأبي الخائج"ويكشيو أصجقاؤه  "رياض"أبػ الخائج اسسو الذخري 
سجيغ قجيع أمزى عميو في الدجغ حتى لحطة اليخوب أربعة عذخ 

وىػ أحج ثالثة إخػة جسيعيع كاف قج حكع عمييع بالدجغ السؤبج  ،عاماً 
 ،ولع يبق في الدجغ مغ بيغ إخػتو إال ىػ ،مغ قبل محكسة صييػنية

يدة األمغ الرييػنية عمى تحخيخه مغ الدجغ إثشاء جحيث تحفطت أ
 يػني في سشةػػياف الريػػػمة الكػػجخت مع حكالتي  خػ ػػسصفقة تبادؿ األ

 .وذلظ بدبب خصػرة أعسالو العدكخية ،خسذ وثسانيغ وتدعسائة وألف
فغادر مكانيع دوف أف يبجوا  ،لع يسكث أبػ الخائج عشجىع كثيخًا مغ الػقت

كاف أبػ والتي  حيث أكسل ىداع عشجئح دردشتو مع ىذاـ ،عميو االرتياح
 .صعيا عمييعالخائج قج ق

 فيل تتػقع .شيب يا ىذاـ إندى ذلظ وخميشا اآلف نترػر أيغ ىع .
 ؟؟بأف كل مغ مدعػد وكساؿ وشػقي ىع اآلف خارج مشصقة الدجغ

 وكل اعتقادؼ أنيع اآلف إجتازوا الحجود باتجاه صحخاء .بالتأكيج .
 قج الصخيق متاعب ومراعب في واجيػا قج نػاػ كيع لسيشاء وذلظ إذا 

ويسكغ أف يكػنػا قج ركبػا إحجػ  ..تػجيع خػػسي خوف ػػػيغي تجعميع
  .أو أنيع وججوا مخبئًا واختبئػا فيو ،الديارات إلى مجيشة بئخ الدبع

  وماذا تتػقع يا ىذاـ مغ اإلدارة في حالة اكتذاؼ أمخ عسمية
 ؟ ؟. وىل تترػر أف تشكذف اليـػ.اليخوب
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 إف شاء هللا و  ،حػؿ مػضػع اكتذاؼ أمخىع فكل االحتساالت واردة
أما حػؿ تػقعي بسا ستقجـ عميو إدارة الدجغ  .األمػر بتتديل أماميع

 ضجنا فإف أسػأ االحتساالت في نطخؼ ىػ قياميا بإجخاء عسمية تفتير
واآلف يا  .بذكل استفدازؼ داخل الغخؼ انتقامية تقمب فييا كل شيء 

غ أكثخ عميشا أف نشتطخ ما سيحجث خالؿ الداعات القادمة لشصسئ ىداع
في أقخب فخصة لسعخفة آخخ أخبارىع كيادة الحخكة االتراؿ ب مع ضخورة

 .وأيغ ىع
وقبل أف يفتخقا بعج انتياء دردشتيع اقتخب مشيسا صجيقيسا كذكػ 

 :وىسذ في أذف ىداع قائالً 
 وأنا ،بذ المي في دماغي بأحب أحكيو ،معمير لػ ضايقظ كالمي 

ف فيسا يتعمق بالعسمية أنت وىذاـ بأنشي أعتبخ دورؼ اآل يا ىداع بأبمغظ
دارة وشمبت معخفة فمػ حزخت اإل ،مر حأتحسل أؼ مدؤوليةو  انتيى

ذلظ فيسا لػ إنكذف أمخ و  ،أسع الذخز المي كاف يجؽ عمى الباب
 .مر حأقػؿ ليع أنا المي دقيت ،اليخوب اليػـ

 جخالظ يػالم رػػ. إي.المي أنت بتحكيو يا كذكػ ىالكالـ مر معقػؿ 
فالكل  ،بتخاجعظ بتخخب عميشا كثيخ وبتطمع االخػة المي في غخفتظ فأنت

فإحشا أير المي ورششا  ،وهللا يعيشا عميظ يا عبج الحسيج ،أركغ عميظ
 ؟؟وميغ المي خالنا نختارؾ لتتحسل السدؤولية ،معظ
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 وأنا بمغتكع بقخارؼ ىحا ،أنت حخ في رأيظ. 
 ؟؟يػفقظ خمي األمػر تسذي عمي خيخ. هللا .يا كذكػ يا بخكو 
 بذ ىحه مدألة تخرشي لػحجؼ وقخارؼ ىحا ال رجعة فيو. 
  وهللا إنظ يا عبج الحسيج بجؾ تخمي الػاحج يفقج أعرابو ويصخشق

 .ُمخو
 :وعشج ىحا الحج مغ الكالـ قيقو عبج الحسيج قائالً 

 جادداع عمى محسل الجج فأنا أمدح معظ وغيخ ػػػى المي ياػػال تأخح ك 
 .في تيجيجؼ وفقط حبيت أوتخ أعرابظ

وىشا رانت لحطة صست سخيعة عمى السكاف ثع انفجخ الجسيع ضاحكًا 
 .ضحكة ال شعػرية سيصخت عمييع حيث افتخقػا مغ مكانيع بعج ذلظ

أخبار اليخوب أخحت تتدخب رويجًا رويجًا إلى مدامع الكثيخ مغ 
وفي نفذ الػقت أخح  ،الدجشاء مغ خارج الغخؼ التي خخج مشيا الثالثة

بعس حخاس الدجغ يجػبػف ساحة الشدىة كعادتيع أثشاء تػاجج 
إال أنيع ال زالػا بعيجيغ كل البعج عغ معخفة  ،في الداحة السعتقميغ

كسا أف إدارة  .فخحة عمى الػجػهو  وتفديخ ما يحجث أماميع مغ ىسذ
فيي لع تدتصع الحرػؿ عمى أية  ،الدجغ الزالت لع تعخؼ بسا حجث

مغ قبل الدجشاء كانت  األمشية عمػمات عغ ىحا اليخوب حيث السخاقبةم
  .دقيقة
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أخح زمغ  ،ومع كل ما كاف يحجث ويجخؼ في الداحة أماـ أعيغ الجسيع
ومع انتيائيا بجأ جسيع السعتقميغ الستػاججيغ  ،الشدىة يقتخب مغ االنتياء

  ...في الداحة بالعػدة إلى الغخؼ وىع في وضع تخقب وانتطار
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( 8 ) 

 
وما  ،لع يكغ في محصة األتػبيذ أؼ مدافخ عشجما وصمػا إلييا

أف حصت أقجاميع عتبة السحصة حتى كاف التعب قج أنيظ قػاىع مغ 
. فجمدػا يتجاذبػف أشخاؼ الحجيث .مذاؽ الديخ الصػيل في شخؽ وعخة

وىع يجػلػف ببرخىع ىشا وىشاؾ في الفزاء الفديح السمتف حػليع 
 .حػليع وححرًا لسا قج يحجث في أؼ لحطةتمسدًا لسا 

فقج كانت تخقج في جيبو ورقة  ،تفقج كساؿ نفدو جيجًا وتحدذ جيبو بيجه
فدأؿ أصجقاءه مخاشبًا إياىع  ،نقجية مغ فئة خسديغ دوالرًا أمخيكياً 

 :قائالً 
 فشحغ ال نسمظ أؼ أغػرة مغ .كيف سشجفع أجخة الدفخ لمدائق .

 ؟؟العسمة االسخائيمية
  بيفخج يا كساؿربظ. 

أما شػقي فكاف ال زاؿ غارقًا في  .لع يقل مدعػد في رده أكثخ مغ ذلظ
 .فيػ يبحث عغ حل ولكشو غيخ متدخع في إعصاء مذػرتو ،تفكيخه

في ىحه المحطات وبيشسا ىع يشاقذػف أمخ الفمػس أخح عجد قميل مغ 
ا . وعمى غيخ بعيج مشيع لسحػ .سكاف السشصقة يتػافجوف باتجاه السحصة
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حاماًل  ،شابًا بجويًا يجب بخصا أقجامو في األرض دبًا ومتحخكًا باتجاىيع
وعمى ما يبجوا أنو كاف يشػؼ الدفخ  ،معو زوادة شعاـ خمف كتفو األيسغ

فاستبذخوا خيخًا بػفادتو عدى أف يكػف بيا الحل ألمخ  ،إلى مكاف عسمو
 :ألصجقائوالبجوؼ قائاًل  فأشار كساؿ بيجه باتجاه ىحا الذاب ،الفمػس

  ما رأيكع أف ندأؿ ىحا البجوؼ لشخػ إف ىػ يػافق عمى استبجاؿ ىحه
 ؟؟الجوالرات بعسمة إسخائيمية

  جيج يا كساؿ وعمى بخكة هللا وبإير ما قاؿ مػافقيغ وإال إير رأيظ
 ؟؟في ىالكالـ يا شػقي

 وليحىب كساؿ إليو حااًل ليدألو حػؿ ذلظ لسعخفة .حدشًا يا مدعػد .
 .جػابو
ف وصل الذاب البجوؼ إلى السحصة حتى اقتخب كساؿ مشو رافعًا وما أ

 ..يجه بالتحية
 الدالـ عميكع يا أخانا العخبي. 
 عميكع الدالـ ورحسة هللا وبخكاتو. 
 ؟؟ىل لظ أف تخبخني إلى أيغ يحىب األتػبيذ مغ ىحه السحصة 
 مباشخة إلى مجيشة بئخ الدبع وىي أخخ محصة لػقػفو.نعع .. 
  ً؟؟متى سيحزخ. ولكغ .عفػا 
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 فيػ يتحخؾ في أوقات محجودة ،يعشي بعج لحطات إف شاء هللا، 
 حػالي ست مخات في ساعات الرباحالػاحج وفي اليـػ  ،ومحجدة أيزاً 

 .ووقت الطيخ وفي السداء
 :وبعج أف أنيى إجابتو استصخد بجوره متدائالً 

 ؟؟وىل أنت أوؿ مخة تحزخ إلى ىحه السشصقة 
  فأنا أعسل مقاوؿ بشاء  ،قجماؼ ىحه األرضنعع إنيا أوؿ مخة تصأ

 ،كشت أستقميا أنا وأصجقائي الجالديغ أمامظالتي  وقج تعصمت سيارتي
ونحغ اآلف نشػؼ الدفخ إلى مجيشة بئخ الدبع لجمب سيارة قاشخة لجخ 

التي  ولكغ السذكمة ،سيارتشا التي تخكشاىا ليذ بعيجًا عغ ىحا السكاف
تػاجيشا اآلف ىي أنشا ال نسمظ نقػدًا إسخائيمية وليذ بحػزتشا سػػ 
خسديغ دوالر أمخيكيًا ونخيج استبجاليا بذيكالت لجفع أجخة األتػبيذ فيل 

 ؟؟لظ أف تدتبجؿ لشا ىحا السبمغ
 وال .. ولكغ ما يػجج بحػزتي اآلف ىػ كسية قميمة مغ الشقػد.نعع .

 ؟؟أعخؼ كع ىػ سعخ الجوالر وماذا يداوؼ 
  بإمكانظ إعصائي مبمغًا مغ الساؿ وال ييع كع يداوؼ. 
  ًالتي  إذًا خح لظ ىحه الخسديغ شيكاًل وأعصيشي الخسديغ دوالرا

 .بحػزتظ
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صجقاءه أستمع كساؿ الخسديغ شيكاًل اتجو ليجمذ بجانب اوبعج أف .. 
مغ  كلٍ في نفذ حيث عست الدعادة  ،وىػ سعيج بيحه السرادفة

 .مدعػد وشػقي أيزاً 
حاوؿ كساؿ إسجاء الشرائح ليع شالبًا و  ىبػا لمحطة قجوـ األوتػبيذتأ

الخكػب لئال  فتخة األوتػبيذ شػاؿ شخز في أؼ مع يتحجثػا مشيع بأال
خاصة وأنيع يتػاججوف في مشصقة  ،ار الذكػؾ والذبيات حػليعػػػتث

مقفخة تخمػا مغ العخب إال ما قل مغ بعس مزارب البجو الستفخقة 
 .ورعاتيع الحيغ يجػبػف بقصعانيع بحثًا عغ الكأل والسخعى

وؼ وسط الرحخاء مختخقًا الفزاء ومقتخبًا صفيخ زامػر األتػبيذ بجا يج  
حيث ما أف  ،ستعج عشج ذلظ جسيع السشتطخيغ لمرعػدامغ السحصة ف

ليسخخ األتػبيذ عشج ذلظ عباب  ،تػقف حتى تػافجوا صاعجيغ إليو
كاف  .الرحخاء نالبًا الصخيق نيبًا وشاويًا الجباؿ والػدياف خمفو شياً 

تػبيذ يحسل في داخمو عجدًا قمياًل مغ الخكاب الحيغ ما إف رأووىع األ
نت رثة . فسالبديع كا.يعتمػف إلى داخمو حتى رمقػىع بشطخات غخيبة
ومغ بيغ مغ رمقيع  ،ومالمحيع تجؿ عمى أنيع مغ العساؿ العخب

مخأة عجػز مدشة أشالت الشطخ إلييع وكأنيا تخيج أف تقػؿ ابشطخاتو 
فيي كثيخًا ما تدتقل  ،لشفديا أف أمخ ىؤالء الثالثة يجعػ لمخيبة والتداؤؿ

 .ىحا األتػبيذ دوف رؤية أؼ عامل عخبي في ىحا السكاف
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تػقف األتػبيذ أماـ بعس السحصات السبعثخة والسشتذخة وفي الصخيق 
شفاؿ البجو ال فرعج مغ إحجاىا عجد مغ األ ،عمى جانبي الصخيق

وعمى ما يبجو أنيع كانػا في شخيقيع إلى  ،تتجاوز أعسارىع العاشخة
مجارسيع البعيجة عغ مزارب ذوييع حيث كانػا يحسمػف عمى أكتافيع 

وحط ىؤالء األشفاؿ عشج  ،الدؼ السجرسيويختجوف  حقائبيع السجرسية
امتصػىا التي  جمػسيع بالقخب مغ مقاعج كل مغ مدعػد وكساؿ وشػقي

مدعػد مدتمصفًا جػارىع تمصف  إلىوبجمػسيع  مؤخخة األتػبيذ في
فأخح يحجثيع ويدأليع ويقز عمييع بعس  ،ىؤالء األشفاؿ الرغار

ذػؽ ناسيًا القرز التاريخية عغ فمدصيغ وىع يدتسعػف إليو بت
فسا  ،الشريحة التي تمقاىا مغ صجيقو كساؿ الحؼ لع يدتصب لو ذلظ

كاف مشو إال أف ّذكخ مدعػد بالػصية ليتػقف عغ الحجيث وسخد 
تػبيذ بالتيامذ فيسا حيث اكتفػا شػاؿ فتخة ركػبيع األ ،القرز

ولع يحاولػا فتح أحاديث جانبية تحاشيًا ألية شبيات قج تحـػ  ،بيشيع
فتقاشيع وجػىيع ال  ..غ قبل سائق األتػبيذ أو بعس الخكابحػليع م

أبجوىا التي  زالت مذجودة وجباىيع نجية بالخغع مغ محاوالت التكمف
حيث تغيخت  ،لمتخفيف مغ تػتخ أعرابيع الشاتج عغ قمقيع وتخقبيع

 ،وجية سيخىع األولى بعجما فذمػا في الػصػؿ إلى الحجود السرخية
 .كيعفأثخ ىحا الفذل في سمػ 



64 

الدائق يشطخ إلى ساعتو ليبجأ و  الداعة اآلف تقتخب مغ الدابعة صباحاً 
في إدارة مفتاح السحياع محخكًا إياه بإتجاه محصة إرساؿ إسخائيل التي 

 .تبث بخامجيا بالمغة العبخية
 ييا حيث أعرابػػاغيغ إلػػاب صػػيع الخكػػبار وجسػػخة األخػػػالسحيع يقخأ نذ

وبدخعة  .الثالثة أخحت تدداد تػتخًا في إنتطار ما سيدسعػه عغ أنفديع
 .تبجد الخػؼ والقمق عشيع بعج إنتياء السحيع مغ قخاءة مػجد األنباء

فيحا يديل  .تبادلػا الشطخات فيسا بيشيع ليبجوا االرتياح عمى وجػىيعف
حيث ما أف أصبحت  ،عمييع الػصػؿ إلى مجيشة بئخ الدبع باشسئشاف

ًا حتى وصل بيع األتػبيذ ػػػصباح ةػػػارب الداعة تذيخ إلى الثامشعق
وبعج أف استعجوا لمشدوؿ  ،إلى محصة سفخه الشيائية في مجيشة بئخ الدبع

 .انصمقػا في شػارع السجيشة باتجاه الغخب
فكساؿ قبل اعتقالو  ،ندلػا بيا ليدت غخيبة عغ بعزيعالتي  السشصقة

عسل كثيخًا في ىحه السشصقة ولجيو الكثيخ مغ األصجقاء والسعارؼ فييا 
وىحا ما يسكغ أف يداعجه ويديل شخيق  ،سػاء مغ الييػد أـ العخب

 .وصػليع إلى مجيشة غدة
وفي أثشاء سيخىع في شػارع السجيشة تحجثػا مع بعزيع لتحجيج وجية 

فقاؿ  ،ج حجدوىا أو اتفقػا عمييا مغ قبلحيث لع يكػنػا ق ،سيخىع الججيجة
 :كساؿ مخاشبًا إياىع
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  وأشار بيجه تجاىو -ما رأيكع بأف نتػجو نحػ ذاؾ الحانػت - 
 فالجػع كسا تعخفػف يشير أمعاءنا ،لشذتخؼ شيئًا مغ الصعاـ والذخاب

 ؟ ؟البج مغ أسكاتوو 
 حدشا ما تقػلو يا كساؿ. .. 

 :قاؿ شػقي وأضاؼ معمقاً 
وال تشدػا  ،لجيشا مغ الفمػس ال يكفي لذخاء شعامًا لشا جسيعاً .. ولكغ ما 

فشحغ الزلشا لع نرل إلى مجيشة غدة  ،أنشا بحاجة لتػفيخ أجخة لمصخيق
وعميشا البحث عغ سيارة مغ  ،ونخيج أخح سيارة لمػصػؿ بأسخع ما يسكغ

اآلف ومغ األفزل أف تكػف الديارة مغ سيارات غدة العاممة في ىحه 
 .السشصقة

 فبإمكانشا أف نتجبخ مػضػع األجخة الالزمة  ،ال ييع مػضػع الفمػس
 ...لمدائق عشج وصػلشا إلى غدة

 :وأضاؼ مدعػد قائالً 
  مكاف أف نذتخؼ شعامًا لػاحج مشا ونقتدسو بيششالكغ باإلو. 
 ىحا الحانػت ىإذًا ليا بشا نحىب إل. 

 .. وأشار مخة أخخػ بدبابتو إلى الحانػت.قاؿ كساؿ ذلظ
  ًيا كساؿ حدشا... 

  :رد مدعػد بحلظ ثع أكسل حجيثو قائالً 



68 

 فسغ  ،إال أنشي ال أرػ ضخورة لحىابشا نحغ الثالثة إلى الحانػت
األفزل أف يحىب أحجنا لذخاء الصعاـ بيشسا يبقى اآلخخوف في 

 .االنتطار
 ال  -فإذا حجث واكتذفشا  ،ال يا مدعػد يجب أف يكػف مريخنا واحج

 .عتقل جسيعًا ولتكغ حيشيا مذيئة هللافعميشا أف نُ  - سسح هللا
 فسا رأيظ يا شػقي إذًا في ذلظ. 
 ال بأس وعميشا االسخاع في شخاء الصعاـ والخخوج مغ ىحه السشصقة. 

 ،تحخؾ ثالثتيع باتجاه الحانػت وبيشسا ىع سائخوف في شخيقيع نحػه
 ،يبجو مغ مالمحو بأنو ييػدؼو  ،صادفيع شاب يخكب دراجة ىػائية

بألفاظ عبخية ويتيكع عميو لذاب يدخخ مغ مالبذ كساؿ حيث أخح ا
بحيئة وسيئة وذلظ نطخًا ألنو كاف يختجؼ سخوااًل رياضيًا " تخنق " مبمي 

فأثارت سخخيتو وألفاضو غزب وعربية كساؿ  ،مغ كثخة االستخجاـ
حتى أنو  ،الحؼ سيصخ عميو في ىحه المحطة الزيق والغمياف الشفدي

وحاوؿ أف  ،ىارب مغ الدجغ بأنو ي نفدووالغزب ند مغ شجة الزيق
ييجع عمى الذاب الييػدؼ ليذبعو ضخبًا ولكسًا لحقارة مدمكو ونابية 

حاوؿ و  كسا أف شػقي ىػ اآلخخ استفد مغ ألفاظ ىحا الييػدؼ ..ألفاضو
إال أف تجخل مدعػد حاؿ دوف ذلظ فقج  ،بجوره اليجػـ عميو لزخبو

 :تجارؾ مدعػد السػقف وذكخىسا ىامداً 
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 فأؼ إعتجاء  ،. اتخكػه وشأنو.كساؿ أنت وشػقي ال تفعمػا ذلظ ال يا
 ،وحيغ ذلظ سيشكذف أمخنا ،ؤدؼ بشا إلى الدجغ حتساً يعميو مغ قبمشا س

فشحغ كسا تعمسػف ليذ بحػزتشا بصاقات ىػية وىحا ما سيجفع الذخشة 
ويسكغ  ،لمكياـ بػضعشا عمى ذمة التحقيق لداعات شػيمة وربسا ألياـ

وعشج ذلظ نكػف  ،الػقت أف يشكذف أمخ ىخوبشا داخل الدجغىحا  في
فأمل إذًا أف تكػنػا قج تفيستع السػضػع وتحكستع  .قج خدخنا كل شيء

 .بأعرابكع
فاكتفػا ببعس كمسات التػبيخ  ،اقتشع كساؿ وشػقي بكالـ مدعػد

أكسمػا سيخىع باتجاه الحانػت فجخمػه لتفقج و  ،وجيػىا لوالتي  والتجخيح
مخأة شسصاء إحيث استقبمتيع صاحبة الحانػت وىي  ،وا شخاءهما أراد
متػسصة  ،ضخسة الجثة ،فأنفيا شػيل ومدتكيع ،السالمح رومانية

يبجوا أنيا حيث  ،ويشصبع عمى وجييا عالمات الججية والرخامة ،القامة
ثسغ ما  وبعج اختيارىع لصعاميع أرادوا دفع .إنجعكت بتجارب الحياة.

وبيشسا ىع يقػمػف بحلظ كانت تمظ العجػز تخمقيع  ،استمسػه مغ شعاـ
فقج تحدبت أف يكػنػا لرػصًا  ،بشطخات فاحرة اختمدتيا اختالساً 

 .أرادوا سخقتيا
 لع يصل انتطارىع في الحانػت كثيخًا مغ الػقت فخخجػا سػيًا إلى الذارع

فيع ما أف قصعػا عجة  ،وساروا في شخيقيع حيث لع يصيمػا في سيخىع
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انصبع عمييا شارة  "بيجػ"ى مخت مرادفة مغ جػارىع سيارة أمتار حت
فأوقفػا سائقيا وسألػه إف كاف ذالبًا إلى غدة ليأخحىع معو  ،عخبيةنسخة 

يجاب وشمب مشيع الرعػد. لع فيد الدائق ليع رأسو باإل ؟؟في سيارتو
فيع لغ يختمفػا معو حػؿ ذلظ وعمييع  ،يدألػه عغ االجخة السصمػبة مشيع

الػصػؿ إلى مجيشة غدة بأؼ ثسغ مسكغ حتى يذعخوا بأنيع أصبحػا 
 .يتػاججوف في مكاف أكثخ أمشاً 

وفي الصخيق وبيشسا الديارة تصػؼ بيع األرض في شخيقيا باتجاه مجيشة 
أخح الدائق يتحجث وإياىع كعادتو مع ركابو لتدمية نفدو شػاؿ  ،غدة

ولع يكغ بيشيع مػضػع واحج ليتحجثػا حػلو فأخحوا يتشاولػف في الصخيق. 
. فدألػه عغ أوضاعو السعيذية ومعاناة .دردشتيع مػاضيع مختمفة

تثقل التي  وتصخقػا إلى حجع الزخائب الكثيخة ،ضيق أحػاليعو  الشاس
تفخضيا شخشة السخور التي  وقمة العسل والسخالفات الكثيخة ،كاىل الشاس

متعبًة إياىع تحت حجة سخعتيع الدائجة وضخورة الحفاظ ضج الدائقيغ 
 .؟!.عمى سالمة الدكاف وعابخؼ الصخقات مغ السذاة كسا يجعػف 

 دوب الجخل  ياهلل ياهلل بالكاد ويا :. قاؿ الدائق.وزؼ ما أنتع شايفيغ
فأنا  ..والحياة كميا تعب وشقاء ،والسعاش يكفي لصعاـ ولباس العياؿ

وال أعػد لمبيت قبل  ،أستيقع مغ ساعات الرباح الباكخ لمحىاب لمعسل
ما  فاضي زؼ  أؼ عمى إشي" شيء وكل ىحا دوف  ،غياب الذسذ
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فالجخل قميل والشاس يسكغ تقػؿ عشي بأني غشيت مغ وراء  "بيقػلػا
 .ولكغ ىحا غيخ صحيح .ىالذغمة

ثع قصع شػقي الرست الحؼ  ،وىشا نطخ ثالثتيع إليو نطخة ممؤىا التأثخ
 :خيع عمييع عمى أثخ ذلظ وقاؿ

 فكل شعبشا اليػـ يعاني  ،. بديصة وربظ بيػنيا.حاج معمر يا
فسا زالت أرضشا  ،وكل الذعػب حرمت عمى حقػقيا إال نحغ ،مثمظ

 مغتربة
 .تحت سيصخة االحتالؿ وبسباركة امخيكيا

 :وبيشسا ىع يتبادلػف الحجيث قاشعيع مدعػد قائالً 
  ؟؟نت زماف في ىالذغمةألكغ أخبخني يا حاج 
  وهللا يعشي حػالي عذخ سشػات وقج كشت في البجاية أشتغل باألجخة

وحيشيا بالكاد كشت أستصيع تجبيخ  ،اليػمية عمى سيارة ألحج األشخاص
أمخؼ إلى أف ربظ يدخىا في شخيقشا فأرسل لشا أبغ حالؿ كخيع يقخضشا 

سخأة واشتخيشا ىحه الديارة إلمى إنت شػية فمػس حصيشا فػقيع ذلبات ال
وحاليُا أقػـ بشقل عساؿ  ..فخبظ ما بيشدى أحج مغ عبيجه .شايفيا اآلف

ولسا  ،لمعسل في الدراعة وتمكيط الخزخة واشتغل أيزًا مثل بكية العساؿ
واليػـ كاف عشجؼ شمب خاص  ،بششتيي مغ الذغل بأرجعيع بالديارة

 .وخخجت ليحا الغخض
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 ؟؟ر بتدػػ الديارة ىاألياـ. قجي.شيب قػلي 
 شتخيتيا ا ؼ. والديارة ىحه المي بيغ أيج.وهللا حدب الشػع والجػدة

وشبعًا الديارة اشتخيتيا  "101بيجػ "مغ نػع  ىيو  بألفيغ ديشار أردني
 .فأنا مر مغ مقجرتي أشتخؼ سيارة كدخ صشجوؽ  ،مدتخجمة

 :وىشا تجخل كساؿ في الحجيث وقاؿ
 ؟؟أوالد عسشا شخشة الييػد معظ. كيف .شيب قػلي يا حاج 
 ؟؟. أبػ إير بيقػلػا لظ.. عمى فكخة.وهللا يا فالف 
 زؼ ما تدسي ولكغ اسسي أبػ عاصف وساكغ معدكخ جباليا، 

وأصجقائي ىؤالء واحج مغ غدة وأسسو "أبػ الراعج" والثاني "أبػ أدىع" 
مشصقة بشي سيال. وإحشا الثالثة بشعسل مع بعس في  ،وىػ مغ خانيػنذ

جاش يأخحنا بديارتو لمعسل فقخرنا العػدة أواليـػ السعمع ما  ،بشاءال
 .لمبيت

 .يوأكسل الدائق حجيثو بيشسا كاف كل مغ مدعػد وشػقي يدتسعػف إل
 ؟؟وكع ولج عشجؾ يا أبا عاصف 
 ثالثة أوالد وبشت وأكبخىع البشت وعسخىا سبع سشػات. 
 هللا يخميمظ إياىع ويحفطظ إليع. 

. فزي ما أنت شايف البهليس دائمًا .عاصف ونعهد لسؤالك يا أبا
وكل يػـ والثاني يشرب إلشا حػاجد  ،مالحقنا ومنكد عمينا عيشتنا
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ومر عمى  .عمى الصخيق لمتفتير عمى الخخز والديادة في الخكاب
فإذا صادؼ وأف أوقفشا في الرباح فإنو كثيخًا ما يؤخخنا  ،قجر ليظ بذ

حمخ الخكاب والعساؿ وحرػؿ وىحا ما يؤدؼ إلى ت ،عغ الػصػؿ لمعسل
ولكغ شخ البمية المي بيديج الصيغ بمة يا أبا  ،صاحب الذغل مذاكل مع

عاصف ىػ وجػد حاجد ثابت لمجير في الصخيق عشج نقصة الحجود 
بيغ غدة وباقي األراضي السحتمة مشح عاـ ثساف وأربعيغ  الفاصمة

ػميًا وىحا الحاجد تتػقف عشجه جسيع الديارات ي ،وتدعساية وألف
وخاصة لمديارات  ،بغخض التفتير والفحز والتجقيق في اليػيات

وغالبًا ما يرادؼ وجػد حاجد  ،القادمة مغ مجيشة غدة إلى الجاخل
 .في الصخيق ئمتشقل لمجير والذخشة يتع نربو بذكل مفاج

وىحا ما كاف يخيج  ،عشجئٍح تشبو كساؿ لسا سسعو عغ الحػاجد الستشقمة
. فالصخيق ال .فأخح يفكخ في ىحا السػضػع ،ومعخفتو مغ خالؿ سؤال

زالت محفػفة بالسخاشخ والسحاذيخ وىي غيخ أمشة وىع ليذ بحػزتيع 
بصاقات شخرية لتديل ليع شخيق عبػرىع واجتيازىع ليحا الحاجد في 

وفكخ وإذا بو يدتجيخ بػجيو  فكخ.. .حاؿ إيقافيع عشجه مغ قبل الجير
نحػ شػقي ومدعػد حيث الحع القمق واليسػـ عمى وجػىيع بالخغع مغ 
محاوالتيع لصخد ىحا القمق الحؼ سيصخ عمييع لحطة سساعيع حػاجد 
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الجير السشرػبة عمى الصخيق. كسا أف أمخ ىخوبيع يسكغ أف يكػف قج 
 .مغ الػقت فآخخ نذخة أخبار استسعػا إلييا كانت قبل ساعة ،انكذف

دارت اليسػـ واألفكار في رأس مدعػد فاشتعل حخكًة ودّويًا كصشيغ 
 :. فأخح يتداءؿ بيشو وبيغ نفدو صامتاً .خمية نحل أثشاء سعييا لمعسل

 وىل معقػؿ يا مدعػد .غدة ىميغ يجرؼ بأنشا سشرل إل يا عالع .
 أنت وشػقي وكساؿ . ومعقػؿ يا مدعػد أنظ.وأىمظ أنظ ستخػ أصحابظ

. وميغ مشا اعتقج بأنشا سشتسكغ مغ اليخوب .ػفػا لكع يػـ زؼ الشاسحتذ
 . وماذا ستكتب الرحف.والػصػؿ إلى ىحا السكاف المي إحشا فيو حالياً 

 ؟؟عشا وعغ عسمية ىخوبشا
كاف شػقي قج  ،في الػقت الحؼ كاف فيو مدعػد يخاشب نفدو متدائالً 

مترػرًا شكل المقاء بيشو و  سخح في خيالو بعيجًا مفكخًا في البيت والعياؿ
 :وبيغ أىمو

 إير إلمي جابظ في ىالميل يا.. مر معقػؿ تكػف أنت.شػقي . 
. فيل حرمت عسمية تبادؿ ثانية .. وكيف شمعت مغ الدجغ.ولجؼ

 ..؟؟.. يا ما أنت كخيع يا رب.لألسخػ وأفخجػا عشظ يا ولجؼ يا عديدؼ 
والجمػع  ،والعصفوىا ىي والجتو تحتزشو بحخارة وشػؽ ممؤىسا الحشػ 

وأوالده وزوجتو يتخاكزػف نحػ  ..تخفخؼ مغ مقمتييا مغ تأثيخ السذيج
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. ووالجتو تحاوؿ الدغخدة فتخفع مغ صػتيا .والجىع ليحتزشيع بحخارة
 :فيخجػىا قائالً 

 أسكتي ما تدغخدير ألحدغ يجرؼ الشاس ويدسعػنا .ال يا والجتي .
وأريج أف أخخج مغ  فأنا ىخبت مغ الدجغ برحبة أصجقائي ،الجيخاف

 .البيت بدخعة
 وأيغ .. ال تخخج يا ولجؼ أريج أف أعسل لظ كأسة شاؼ حاالً .ال .

 .. أدعيع يجخمػا إذا كانػا يشتطخوف خارج البيت.أصجقاؤؾ
 كال إنيع ال يشتطخوف يا والجتي. 

 جه الرغيخ يدألو برػت عحبػتخبػف مغ ججتيع وأبييع وولػػقػواألوالد ي
 :قائالً 
 ؟ي معظ ممبذ يا باباىل جيبت ل 

شعخ أف يجًا خفيفة تخبت عمى  وفجأة وقبل أف يخد عمى ولجه الرغيخ
. فالديارة أخحت .لتػقطو مغ سخحانو وشصحات أمالو وتسشياتو كتفو

ومع ىحا  ،لمجير ئتخفف مغ سخعتيا بعج أف اقتخبت مغ حاجد مفاج
كسا أخحت  ،االقتخاب بجأت أعرابيع بالتػتخ واالضصخاب مخة أخخػ 

الديارة تتػقف  .دقات قمػبيع في االزدياد كمسا اقتخبػا مغ ىحا الحاجد
ليتقجـ ىحا  ،عمى إشارة مغ أحج الجشػد الػاقفيغ بالقخب مغ الحاجد

الجشجؼ بعج ذلظ نحػ الديارة حيث شمب فتح ششصتيا الخمفية وكبػدىا 
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ف انتيى وبعج أ ،فامتثل الدائق لألمخ وعسل عمى تمبية ذلظ .األمامي.
مغ ذلظ عاد ليقف إلى جػارىع بجانب الديارة حيث كاف شػقي يدتعج 

فزخب يجه عمى جيبو ثع إستجار نحػ  ،إلبخاز بصاقة ىػيتو الذخرية
فقج أراد بيحه الحخكة إشعار الجشجؼ بأنو ندى اليػية بيغ  ،الديارة

ع وبيشسا راح يي .حػائجو وأغخاضو داخل الديارة وىػ يخيج العػدة لجمبيا
بشفدو مػىسًا الجشجؼ بأنو يشػؼ إحزارىا، نطخ الجشجؼ عشج ذلظ إلى 
الخمف باتجاه شابػر الديارات الحؼ بجا يدداد في اصصفافو عمى شػؿ 

فاكتفى بتفتير الديارة شالبًا مغ الدائق التحخؾ ولتشصمق بيع  .الصخيق.
 .والبيجة تغسخ وجػىيع ،بعج أف صعجوا إلييا ،سخيعاً الديارة 
مظ لحطات عريبة لعبت فييا الرجفة دورًا كبيخًا في عجـ كانت ت

 كذفيع
فمػ أف الجشجؼ أصخ عمى رؤية ىػياتيع  ..اعتقاليع ومغ ثع عجـ

كسا أف أمخ فخارىع مغ  ،الذخرية لسا خخجػا بدالـ مغ ذلظ السكاف
 .الدجغ كاف قج انكذف بعج ساعة مغ الحادثة

 حيث ،لخالق سبحانو وتعالىابتيااًل وشكخًا هلل ا الكمسات ببعس تستسػا
فخبسا ىع بعج اآلف لغ  ،رفع اجتيازىع ليحا الحادث مغ درجة اشسئشانيع

يػاجييع سػػ حاجد واحج ثابت ال يجقق بجوره عمى فحز وتفتير 
حيث ىع أصبحػا اآلف عمى بعج  ،الديارات القادمة باتجاه مجيشة غدة
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الجخػؿ إلى  بزع كيمػ متخات مغ محصة التفتير األخيخة لمجير قبل
 .حجود مجيشة غدة

الدائق إلى أف وصمت بيع الديارة إلى ىحا و  استسخ الحجيث بيشيع
كانت التي  حيث تػقف الدائق خمف بعس الديارات ،الحاجد الشيائي

فقج أشار ليع أحج  ،ولع يدتسخ ىحا الديخ البصيء كثيخاً  ،تتحخؾ مبصئة
وعشج ذلظ حسجوا  .ديخالجشػد في ىحا السكاف بالعبػر واالستسخار في ال

هللا كثيخًا فأندتيع الفخحة كل شيء. وفي خزع فخحتيع ىحه مج كساؿ 
 يجه في جيبو ليخخج مشيا ما تبقى بحػزتيع مغ مبمغ الخسدػف دوالر

فشاوليا لمدائق شاكخًا  ،كانػا قج استبجلػىا مغ الذاب البجوؼ التي 
السشاشق  أوؿ يوى ،ومػصيًا إياه أف يحط بيع في مشصقة الذجاعية

 مجيشةالتي ستػاجييع داخل 
 .غدة ومشيا سيتجبخوا شخيق وجيتيع

العاشخة والشرف والدائق يحط بيع في السكاف الحؼ  ىالداعة تذيخ إل
التي  اختاروه. فشدلػا بكل شسأنيشة وأماف متػجييغ نحػ أحج األماكغ

 .اختارىا مدعػد ليختاحػا داخمو قمياًل مغ الػقت
 بيشسا ،وتتحخؾ لتقتخب مغ الحادية عذخ ضيخاً عقارب الداعة تتحخؾ 

ىع الزالػا يجػبػف الذػارع واألزقة مذيًا عمى األقجاـ لمػصػؿ إلى أحج 
 وشػقي مدعػد مغ كساؿ قميمة شمب بأمتار يرمػا وقبل أف ،البيػت



88 

البيت الحؼ سيحىب إليو ليخػ إف كانت ىشاؾ إمكانية  انتطاره بعيجًا عغ
 .لمسكػث داخمو

مدعػد أماـ البيت وما أف دؽ عميو حتى خخج لو أحج األشخاص تػقف 
مغ مكاف البيت ليحتزشو بحخارة وىػ غيخ مرجؽ نفدو بأف الحؼ يقف 

 .أمامو ىػ صجيقو مدعػد
 متى خخجت مغ و  ..إير إلمي جابظ ىاف ..مدعػد ..مر معقػؿ

 الدجغ؟
  ال أريج أف أشيل عميظ الحجيث يا أبا عمي فقج ىخبت أمذ مغ

برحبة صجيقيغ لي وحتى اآلف لع نجج مكانًا لشختفي فيو وأريج  الدجغ
ألنظ كسا تعخؼ لي  ،مشظ أف تداعجنا في تجبيخ األمخ وتدييل إخفائشا

 .أربعة عذخة سشة في الدجغ واحتاج إلى مداعجة
 ػىع ليجخمػاػػػػ. أدع.اؤؾػػجقػػ. وأيغ أص.عػدػػػػي يا مدػػجؼ رقبتػػػإليظ أف، 

 ؟؟فالبيت بيتظ
 هللا مغ خيخؾ يا أبا عمي وجداؾ هللا خيخاً  كثخ. 

ففخش الفخشات  ،جيد أبػ عمي البيت الستكباليع االستكباؿ الالئق بيع
والػسادات وقجـ ليع الصعاـ والذخاب حيث أكمػا وارتاحػا ثع شمبػا مشو 
أف يحزخ ليع جياز محياع لستابعة نذخات االخبار ومعخفة ما إذا 

 ؟؟ذفت أـ الكانت عسمية ىخوبيع قج أنك
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فالتفػا  ،االخبار نذخة قخاءة مػعج معمشة إسخائيل تجؽ إذاعة محصة
. .مرغيغ حػؿ الجياز انتطارًا لدساع أوؿ كمسة ستشبديا شفة السحيع

 :وعمى غيخ العادة بجأ السحيع نذختو بالخبخ التالي
لقج إستصاع ثالثة سجشاء أمشييغ خصخيغ ومحكػـ عمييع بالدجغ "

وتقػـ اآلف  .والفخار مغ سجغ نفحة الرحخاوؼ  السؤبج مغ اليخب
وحجات مغ الذخشة والجير وأفخاد حخس الحجود بالتسذيط والبحث 

ويداعجىع في ذلظ عجد  ،حيث نربت الحػاجد عمى الصخقات ،عشيع
وقج تع إشعار الجيات السرخية بأمخ  ،مغ شائخات اليميػكبتخ العسػدية

ىؤالء الفاريغ الثالثة لمسداعجة في إلقاء الكبس عمييع وتدميسيع ألنو 
يحتسل أف يكػنػا قج استصاعػا اجتياز الحجود السرخية االسخائيمية 

 ."السذتخكة
 كاف ىحا نز الخبخ الحؼ أذاعتو محصة أخبار إسخائيل فبيت جسيعيع

 .دػا ببشت شفوعشج سساعيع لحلظ ولع يشب
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( 01 ) 

 
انتذخ خبخ اليخوب الحؼ أذاعتو محصة إذاعة العجو الرييػني 

فتشاقمتو وكاالت ومحصات االنباء العخبية والعالسية كسا  ،بيغ الشاس
نربت التي  ووزعت صػرىع عمى جسيع نقاط التفتير ،نذختو الرحف

األثخ يحاولػف  وقراصػ عمى عجل في كل مكاف مغ جشػب فمدصيغ.
فقج  ،اقتفاء أثار أقجاميع دوف نتيجة في العثػر عمى أؼ أثخ ليع

انقصعت أثارىع عمى بعج عجة كيمػ متخات مغ الحجود السرخية دوف أف 
يعثخوا سػػ عمى قسيز مسدؽ وممصخ بالجماء الشازفة مغ جخاء إصابة 

 .تعخض ليا كساؿ مغ أسالؾ الدػر الذائكة
ة وذلظ بعج مخور وانقزاء كتذاؼ ىخوبيع قج حجث بالرجفاكاف أمخ 

مختيغ مغ االحراء وما يقارب مغ عذخيغ ساعة مشح لحطة فخارىع مغ 
فقج حجث أف قاـ أحج الدجانيغ السعخوفيغ لمدجشاء بتفقج  .الدجغ

مدعػد وعشجما لع يالحطو في ساحة الشدىة ذىب لمبحث عشو داخل 
عس ذلظ لجيو الذكػؾ واخح يدأؿ عشو ب فأثار ،غخفتو دوف أف يججه

الدجشاء في الداحة والحيغ أخبخوه بجورىع بأنو بقي في الغخفة ولع يخخج 
وعشج ذلظ انتابتو الذكػؾ مخة  ،لمداحة ألنو مخيس ومراب باالنفمػندا
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فيػ لع يعثخ لو عمى أثخ ال في  ،خخػ حػؿ مكاف وجػد مدعػدأ
الداحة وال في الغخفة وال حتى في جسيع غخؼ القدع الحؼ يعير فيو. 

والحيغ قامػا في  ،الفػر قاـ بجوره بإعالـ مدؤوليو في الدجغوعمى 
. فجوػ صفيخ زامػر .الحاؿ بإعالف حالة الصػارػء داخل الدجغ

االنحار وادخل جسيع الدجشاء إلى غخفيع إلجخاء عسمية إحراء شارئة 
. وأثشاء تعجادىع وتفقجىع ضيخ ليع أف ىشاؾ ثالثة سجشاء .لمدجشاء

فأبمغػا عمى الفػر مأمػر  ،د وحجه السفقػدمفقػديغ ولع يكغ مدعػ 
. وأعمشت حالة الصػارؼء القرػػ في .الدجغ ونائبو وضابط األمغ

. وقاـ مجيخ الدجغ .فاستشفخ جسيع الدجانيغ وضباط الدجغ الدجغ
 ،بإبالغ مجيخية الدجػف باألمخ لتترل بجورىا بكيادة الذخشة والجير

وحزخ إلى مكاف  ..كسا أعمست حكػمة الكياف الرييػني باألمخ
إسحق  "الدجغ كل مغ قائج السشصقة الجشػبية في الجير االسخائيمي 

حيث حصت بيع  " دافيج ميسػف  "ومجيخ مرمحة الدجػف  " مخدخاؼ
داخل أسػار الدجغ شائختا ىميػكبتخ عسػديتاف كٌل عمى انفخاد 

 ،مجيخية الدجػف والسشصقة الجشػبية وبرحبتيسا عجد مغ كبار ضباط
فتفقجا مكاف الدجغ سػيًا وشاركا في البحث والتفتير داخل أركاف 

حيث  ،الدجغ لسعخفة وتحجيج السكاف الحؼ استصاعػا اختخاقو والشفاذ مشو
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في أثشاء  كاف االرتباؾ واالضصخاب والتػتخ العربي باديًا عمييسا
 .خاشة التي تحـػ حػؿ الشاركالف في بحثيسا يجوراف فكانا ،تحخكيع

فمع ُتتخؾ  ،عسميات البحث والتفتير شسمت جسيع أرجاء الدجغ وخارجو
ستصاع دافيج ميسػف بشفدو أف اناحية أو مكاف دوف تفتيذيا إلى أف 

يكذف السكاف الحؼ خخجػا مشو عشج ىخوبيع وذلظ أثشاء تفقجه ألحج 
وعشج  ،بيغ يجيوالقزباف الحجيجية الحؼ ما أف ضغط عميو حتى التػػ 
. فتع ترػيخ .ذلظ ىخع الجسيع إلى السكاف والجىذة تعتخؼ وجػىيع

 .نقصة اليخوب ىحه بعج أف صػرت جسيع أقداـ وزوايا الدجغ
استسخ التػتخ واالرتباؾ مديصخًا عمى شاقع إدارة الدجغ مغ الحخاس 

فقامػا بعسمية تفتير ىسجية انتقامية شسمت  ،والزباط عمى حج سػاء
حيث أخخجػىع مغ غخفيع ليقفػا ساعات شػيمة تحت  ،جسيع الدجشاء

أشعة الذسذ السحخقة بعج أف بعثخوا ليع أغخاضيع وحػائجيع وداسػا 
كسا صادروا الكثيخ مغ حاجياتيع الذخرية. ولع  ،عمييا بذكل متعسج

يث استسخت االجخاءات ح ،تتػقف ىحه السسارسات عشج ىحا الحج
أنو وبالخغع مغ  إال .االنتقامية محكسة الخشاؽ عمى الدجشاء لعجة أياـ

عست الدجشاء ىي كبيخة التي  كل ىحه السسارسات والسزايقات فالفخحة
ولتدتسخ الفخحة  ،حيث لع تؤثخ كل ىحه االجخاءات عمى معشػياتيع ،ججاً 

. ولع .ع الثالثة مغ انترارعشجىع أسبػع كاماًل ابتياجًا بسا حققو إخػاني
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كسا لع يسشعيع مغ  ،يسشعيع الػضع الرعب الحؼ ىع فيو مغ ذلظ
 إخػانيع ومريخ ما حجث عمى مريخىع انعكاسات التخسيغ لتػقع

فأحاديث ونقاشات كثيخة أخحت تجخؼ ىشا وىشاؾ وفي كل  ..الثالثة
فدأؿ ىداع صجيقو أبػ عاىج عغ رأيو فيسا  ..مكاف مغ الداحة والغخؼ

 :يحجث اآلف قائالً 
 أكثخ مسا مسارسات االدارة ضجنا تدداد عاىج أف أبا يا تتػقع ىل 

 ؟؟نتعخض لو اآلف
 دارة مخبػشة ومقمػبة عمى ىداع كسا تذاىج اآلف فإف اإل وهللا يا

وكل شيء وارد  ،بعزيا وأتػقع أف تعسج إلى االنتقاـ مشا عمى ما حرل
في  اآلف وىحا ما كشا قج تحدبشاه سابقًا عشجما ُشخح السػضػع عميشا

مغ قبميع. واآلف يا ىداع عميشا أف ال نجارؼ االدارة  الجياز التشطيسي
في الخد عمى مسارساتيا وسياستيا ألنيا تفتعل ذلظ عسجًا وافتعااًل 

سدانجتشا في لغخض االنقزاض عميشا وحيشيا فإف أحجًا لغ يقف معشا ل
ىحا الطخؼ الرعب والعريب الحؼ تسخ بو ُكاًل مغ إدارة الدجغ 

ودافيج ميسػف كسا تعخفو إنداف ىسجي وسادؼ ويتمحذ  ومجيخية الدجػف 
 .عمى أالمشا ومعاناتشا
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  ولكغ ىل تعتقج يا أبا عاىج بأف إدارة الدجغ ستقػـ يتقجيع األخػة
بتقجيع  قامػا أنيع بحجة وذلظ لمسحاكسة مشيا خخجػا في الغخؼ التي

 ؟؟السداعجة لمتسػيو عمييع
 كسا ال أترػر يا ىداع أف ىشاؾ قانػف  ،شخريًا ال أعتقج ذلظ اأن

وفقط كل ما أعتقجه بأف  ،يسكغ الجخػؿ مغ خاللو لتقجيسيع لمسحاكسة
 لعجد ذوييع مغ زيارة حخمانيع مغ خالؿ بسعاقبتيع دارة يسكغ أف تقػـاإل

ظ حخمانيع مغ شخاء مػاد الكشتيشة مع إمكانية وضعيع ػػػوكحل خاتػػمغ الس
 .في الدنازيغ لفتخة مغ الػقت

 فسا تقػلو يصسئغ الشفذ  ،جيج كالمظ وتحميمظ لمسػضػع يا أبا عاىج
 .ويخيح القمب

فدألو عغ  ،ثع إستصخد ىداع مػجيًا حجيثو إلى ياسخ بعج أف التفت نحػه
 :األخخ قائالً  رأيو ىػ

 وىل تعتقج بأنيع اآلف .رأيظ في السػضػع وأنت يا ياسخ إير .
 ؟؟مافأاجتازوا الحجود السرخية ووصمػا ب

  حدب تػقعاتي أترػر يا أخ ىداع بأنيع اآلف يسكغ أف يكػنػا في
مجيشة العخير أو مخيع كشجا عمى األقل وذلظ إذا لع يكغ قج تع اعتقاليع 

 ...مغ قبل شخشة الحجود السرخية
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ل مػسى في الحجيث مقاشعًا ومػجيًا كالمو وقبل أف يكسل تعميقو تجخ
 :ليداع قائالً 

 ىل عشجؾ قشاعة واعتقاد بأف السرخييغ .شيب قػلي يا ىداع .
سيقػمػف بتدميسيع لحكػمة الكياف الرييػني في حالة اعتقاليع مغ 

 ؟؟قبميع ال سسح هللا
 ج بيغيػسى بالخغع مغ وجػد اتفاقيات كامب ديفػػال أرجح ذلظ يا م 

فمػ حرل أف أقجمت مرخ عمى ذلظ فديكػف ذلظ  ،ائيلمرخ واسخ 
 ،فزيحة ليا ولغ تدكت الجساىيخ السرخية عمى ىحه الفعمة الذشعاء

وأف جسيع  وخاصة ،وحيشيا سيحجث غمياف جساىيخؼ داخل مرخ
 ،العالقة مع حكػمة الكياف الرييػني السرخييغ غيخ راضيغ عغ ىحه

مشطسة التحخيخ الفمدصيشية  كسا أف ذلظ سيعسل عمى تفاقع السذاكل بيغ
 .والحكػمة السرخية

 :وىشا تجخل ياسخ مػضحًا قػؿ ىداع بعج أف كاف يرغي إليو حيث قاؿ
  يعشي يسكغ اعتقاليع بعس الػقت يا مػسى وذلظ عمى سبيل

 .يخىع إلى مكاف أخخ إف أمكغ القػؿ ذلظفاالحتياط قبل تد
 ثع أضاؼ قائالً ذلظ . أجاب ىداع مؤكجًا .نعع: 

 .ما يسكغ أف يحرلىحا 
 :ثع أكسل مػسى أسئمتو قائالً 
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 ؟؟وىل ستقـػ مرخ بتدميسيع إلى مكتب مشطسة التحخيخ في القاىخة 
  والسيع اآلف أف نعخؼ آخخ  ،ىحا ىػ الرحيح وما يجب أف يكػف

التي  فرحخاء سيشاء ،أخبارىع بأقرى سخعة حتى نصسئغ عمييع
شخقاتيا ودروبيا يزيع  ما بيعخؼ يسيجتازونيا واسعة وشاسعة وإلم

ويسكغ أف يجور حػؿ نفدو بيغ الجباؿ حتى ُييمظ مغ الجػع  ،فييا
 .والتعب والعصر

سيصخت عمييع كاف ىشاؾ قمق يديصخ عمى التي  وفي َخّزع ىحه الفخحة
فالسجيخ ومعو شاقع تحقيق مغ قبل الجياز  ،الدجانيغ وضباط الدجغ

بعس الدجانيغ والزباط األمشي في مجيخية الدجػف بجأوا باستجػاب 
 وذلظ لسعخفة ،ومغ بيشيع الحيغ أشخفػا عمى عسمية إحراء الدجشاء

السدتجػبيغ  وأحج ىؤالء الزباط ..مالبدات وضخوؼ عسمية اليخوب
ولمتأكيج  .مدعػد أثشاء قيامو بإجخاء العجد السدائي شاىج إدعى بأنو

حيث  ،عمى كالمو شّيج معو أحج السسخضيغ العامميغ في عيادة الدجغ
فأكج بجوره ىػ االخخ أماـ السجيخ  ،ناوب في ذلظ اليػـ عمى العسل

وشاقع التحقيق بأنو شاىج مدعػدًا في ساعات الرباح حيث استمع مشو 
 .الجواء السخرز لو

والتمفاز في اسخائيل عسميات البحث والتفتير تتػاصل ومحصات الخاديػ 
 ..تػاصل نقل وتغصية أخبار عسمية اليخوب في جسيع نذخات أخبارىا
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وصػرىع تغصي أيزًا الرفحات االولى في الرحف العبخية والعخبية 
خاصة لتمقي  ءوالذخشة تشذيء غخؼ شػارػ  ..عمى حج سػاء

رشادات ومدودة إياىع باإل ،السكالسات الياتفية الخاصة بيؤالء الفاريغ
. وأجخاس .لتححيخية بعجـ االقتخاب مشيع خذية أف يكػنػا مدمحيغا

اليػاتف تخف مترمة بغخفة الصػارػء إلعصاء وتقجيع معمػمات تتعمق 
حجػ الشداء إترمت بأحج مخاكد الذخشة لتجلى إ. ف.بالسػضػع

بسعمػمات حػؿ مذاىجتيا لثالثة أشخاص تذبو مالمحيع الرػر 
األوتػبيذ  ىث كانػا قج صعجوا معيا إلحي ،السعخوضة لمدجشاء الفاريغ
اشتخوا مغ التي  . والسخأة صاحبة الحانػت.بالقخب مغ مشصقة الدجغ

عشجىا الصعاـ وكانت قج رمقتيع بشطخاتيا الفاحرة الغخيبة اترمت ىي 
خخػ بإحجػ غخؼ الصػارػء لتقجيع بعس التفاصيل عغ ىؤالء األ

 .االشخاص الثالثة
األثشاء فخغ شاقع التحقيق السكمف بتقري الحقائق حػؿ  هفي ىح

وقجـ تقخيخه إلى الجيات  مالبدات عسمية اليخوب مغ أعسالو
ف الشازؼ ػ حيث أدػ ذلظ إلى دفع مجيخ مرمحة الدج ..السخترة

الرييػني "دافيج ميسػف" إلى اإلعالف عغ تقجيع استقالتو معتخفًا بفذمو 
في تحصيع إرادة ووحجة وصسػد وفذل سياستو الترفػية اليسجية 

  .الدجشاء األمشييغ
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( 00 ) 

 
 " نحن اآلن في أمان "

كساؿ وشػقي المحيغ كانا ىحا ما قالو مدعػد وىػ يخاشب كاًل مغ 
غارقيغ في تفكيخ عسيق بعج سساعيع لخبخ اعالف أمخ فخارىع مغ 

. ونطخًا لتػقعيع إمكانية انكذاؼ أمخىع ىحا بيغ الفيشة واألخخػ .الدجغ
فقج اتخحوا كافة االحتياشات التسػييية  ،مشح أوؿ خصػة في عسميتيع

وفقط اعتختيع  ،ذيءولحا فإف سساعيع لمخبخ لع يؤثخ عمييع ب ،الستػفخة
وعشجىا  ،الجىذة الشاتجة عغ انعكاس حالة التخقب واالنتطار عمييع

حاوؿ شػقي التعميق عمى الخبخ أثشاء بثو لػال صجىع إياه ليتدشى ليع 
سساع الخبخ جيجًا ومغ ثع معخفة آخخ تصػرات عسمية مصاردتيع عشج 

ع حتى . وما أف فخغ السحيع مغ إذاعة خبخ ىخوبي.العجو الرييػني
 ..نصق شػقي بسا انحبذ خمف حشجختو مغ تعميق سبق أف ىع بإشالقو

 ستكػف مقمػبة  . فالجنيا اآلف.الحدع . لقج دقت ساعة.سسعتع الخبخ
وقػات كبيخة مغ الجير والذخشة وسالح الحجود البج أف  ..في الخارج

ولغ يخمػ مكاف مغ الحػاجد الثابتة  ،تكػف قج انتذخت في كل مكاف
كسا أف  ،وأعتقج أف قراصي األثخ اآلف يقتفػف أثار أقجامشا ،والصيارة
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صػرنا البج أف تكػف قج ُسمست إلى مخاكد الذخشة ووزعت عمى نقاط 
 ؟؟التفتير والعبػر. أاّل تتفقػف معي في ىحا التخسيغ

 فيحا جدء مسا قج يحرل اآلف عمى ضػء ىخوبشا .بالفعل يا شػقي .
 ،وقجراتيع في البحث والسالحقةوسيدتشفخوف كل قػاتيع  ،مغ الدجغ

وستزع غخفة عسمياتيع كل االحتساالت مع محاولة سج الثغخات التي 
التي  يسكغ أف يرل إلييا ترػرىع. سيزعػف أيزًا كافة العػائق

تقزي عمى احتساالت خخوجشا مغ الحجود أو انخخاششا في تشطيع خاليا 
شا مغ الخبخة حيث أصبح لجي ،عدكخية ججيجة تعسل ضج وجػده وأفخاده

والسعخفة ما يؤىمشا لسسارسة العسل السدمح بشجاح تاـ ودوف أف تتسكغ 
اكتدبشاىا شػاؿ فتخة التي  أجيدة أمشو مغ اعتقالشا وذلظ نطخًا لمخبخة

. ومغ ىشا فشحغ سُشعَتبخ في نطخىع .وجػدنا في االعتقاؿ خمف األسػار
عسل مشا  خصخيغ عمى أمغ كيانيع السدعػـ ومغ ثع عمييع تػقع أؼ

ضجىع في أؼ لحطة.. فاألسيخ الحؼ يكػف قج أمزى فتخة زمشية داخل 
الدجغ يختمف بالتأكيج عغ الذخز العادؼ الحؼ يسارس العسل السدمح 

حيث تججه سيل االعتقاؿ مغ قبل أجيدة األمغ نطخًا  ،دوف خبخة سابقة
 .لعجـ تستعو بالخبخة الكافية

 شػقي نعع يا.  
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غيخ مغ شكل جمدتو حيث أضاؼ مكساًل أجاب كساؿ بعج أف .. 
 .حجيثو
اآلف  ى مدتػياتوػػني بأعمػػ. فالكياف الريي.عػدػػػلو مدػػا يقػيح مػػصح
 كسا

تفكيخ  أعتقج مخبػط عمى بعزو والبمبمة واالضصخاب البج أف يدػداف
وذلظ في ترػرىع  "الذيغ بيت  "أجيدتو األمشية وعمى رأسيا جياز 

فيع لع يتػقعػا  .لكيفية التحخؾ في البحث عشا لسعخفة مكاف تػاججنا
إشالقًا عسمية ىخوب بيحا الذكل الجقيق مغ التخصيط وعمى وجو 
الخرػص مغ داخل سجغ أُعتبخ في نطخىع عقجة أمشية مغ الصخاز 

 .يااألوؿ نطخًا لكل االحتياشات األمشية السذجدة التي ُوفخت لو وُجيد ب
 ولكغ ىل تعتقج يا كساؿ أف  .إنشي أتفق معكع الخأؼ حػؿ ذلظ

. وىل سيدسع ذوونا واصجقاؤنا .صػرنا ستشذخ عبخ شاشات التمفدة
. وكيف سيكػف .بخبخ تحخيخنا ألنفدشا مغ خالؿ مذاىجتيع لرػرنا

 ؟؟حاليع عشج مفاجأتيع بسثل ىحا الحجث الفح
 ذا حرل داخل الكياف تحكخ مات . أال.. ما أروع ذلظ.نعع يا شػقي

الرييػني قبل عذخ سشػات عشجما استصاع ثسانية سجشاء جشائييغ 
وكاف  ،خصخيغ مغ الدجشاء الييػد في سجغ الخممة الفخار مغ الدجغ

نحاؾ اثشاف مغ الدجشاء العخب أحجىع سجيغ أمشي. فيػـ ذاؾ ما آبيشيع 
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أف اكتذفت سمصات الدجغ ىخوبيع حتى نربت عمى وجو الدخعة 
جد التفتير لمجير والذخشة عمى جسيع الصخقات الخئيدة في جسيع حػا

كسا الرقت صػرىع في جسيع األماكغ العامة والذػارع  ،أنحاء البالد
 وأيزًا ُسمست صػرىع لشقاط التفتير والسخاقبة في ،الخئيدية والفخعية

اف ػػخ عمى الدكػػلتدييل األم وذلظ ،ةػوالسعابخ البخي اراتػػوالسص السػانىء
 .متعخؼ عمييع ومغ ثع االبالغ عشيع في حالة رؤيتيع إياىعلالييػد 

الكياـ بسثل  فحرػؿ مثل ذلظ كدابقو بالصبع يجعمشا نتػقع سحب عسمية
ىحه االجخاءات والخصػات عميشا أيزًا خاصة وأف أجيدة األمغ يسكغ 
أف تتػقع مغ خالؿ تتبع أثار أقجامشا بأنشا عجنا أدراجشا إلى حيث 

ونطخًا  .نشا لع ندتصع اجتياز الحجود إلى األراضي السرخيةشا ألانصمق
ألف ىخوبشا حرل مغ سجغ يكبع داخل األراضي السحتمة سشة 

فديعتقجوف عشج ذلظ بأنو سيكػف لجييع القجرة عمى إلقاء  ،ـ7819
تفرل مشصقة التي  وذلظ نطخًا لمسدافة البعيجة ،الكبس عميشا واعتقالشا

فيحه السدافة ستجعميع يتػىسػف بأنشا  .غدة الدجغ عغ مشصقة قصاع
واف تػاججنا في محيط سكاني مغ  ،الزلشا لع ندتصع اجتياز ىحه السدافة
وبالصبع ىحا أفزل ليع مغ أف  .الييػد سيداعجىع في مصاردتيع لشا

حيث سيتعحر عمييع حيشئح مالحقتشا واكتذاؼ  ،نتػاجج في قصاع غدة
عسالء وعيػف السخاقبة في كل مكاف مكاف تػاججنا بديػلة بجوف بث ال



40 

سيكػف لجييع ترػر بإمكانية اختبائشا بيا أو التي  وخاصة األماكغ
 .وذلظ بغخض مخاقبتشا اللقاء الكبس عميشا ،تحخكشا داخميا

  إذًا ما دمشا اآلف قج ترػرنا وقع تأثيخ عسمية ىخوبشا مغ السعتقل
عل فيسكششا أف ن فساذا ،عمى حكػمة الكياف الرييػني والدكاف الييػد

 ،يسكغ أف نبقى لفتخة شػيمة مصارديغ ألنشا ال ،عمى ضػء ىحا الترػر
فسغ األفزل لشا أف نبحث عغ حل لكي نتجبخ أمخ خخوجشا مغ قصاع 

 .؟؟وإال إير رأيظ يا مدعػد في ىحا الكالـ .بأقرى سخعة مسكشةغدة 
 ى . فسا تػقعتع إمكانية حرػلو البج مغ العسل عم.حدشًا يا شػقي

مػاجيتو وذلظ باتخاذ الخصػات العسمية والسشاسبة حتى يكػف وجػدنا في 
وشخحظ سميع فشحغ ال يسكششا أف  ،ىحا السكاف مأمػنًا مغ جسيع الجػانب

 ،نبقى في ىحا السكاف لفتخة شػيمة وذلظ لخرػصية الػضع الحالي
فكسا تعخفػف أف عيج السصاردة في العسل الفجائي لع يعج لو وجػد داخل 

حيث إف األحػاؿ واألوضاع تغيخت كثيخًا  ،القصاع في الطخؼ الحاضخ
. فحاليًا أؼ فجائي يشكذف أمخه يرعب عميو االختفاء أو .عغ الدابق

. .. فسغ الجوريات الخاجمة.حيث السخاشخ عجيجة ،المجػء إلى البيارات
. حتى أنو مغ الرعػبة بسكاف أف تجج .وبث العيػف  ةالسخاقبة الجػي إلى

ما لع تكغ العالقة معو مذفػعة بأعمى  لشا مغ يقبل أف يػفخ السمجأ
كسا أنشا ال يسكغ أف نبقى في ىحا البيت الحؼ نحغ فيو  .درجات الثقة
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يت ألف ىحا الب ،اآلف لفتخة شػيمة بالخغع مغ تػفيخه األماف والصسأنيشة لشا
وقج يكػف عخضة لالنتباه حيث إف  ،كسا تعخفػف ىػ بيت صجيق لي

السخابخات وعسالءىع سيخكدوف في مغ  " الذيغ بيت"عشاصخ جياز 
عمى بيػت أصجقائشا وأقاربشا  ،لسعخفة مكاف وجػدنا وإقامتشا ،تتبعيع لشا

وخاصة في األماكغ القخيبة مغ مداكششا ألنو سيكػف لجييع االعتقاد 
 .والسمجأ السشاسب ج السداعجةبأنشا سشج

 ؟؟إذًا ما العسل يا مدعػد 
 .سأؿ كساؿ بيجوء كسغ يخيج رايًا واحجًا في ىحا السػضػع

 سيسشحشا  ما وىحا في مكاف آمغ نتػاجج داعي لمقمق فشحغ اآلف ال
متدعًا مغ الػقت لمتفكيخ بخوية وىجوء أعراب بسا يزسغ لشا الخخوج 

ولكغ ىحا  ،جياز الذيغ بيت وعسالئوخارج الػشغ واإلفالت مغ شخؾ 
ال يسشع مغ أف نبجأ بالتفكيخ والبحث مغ اآلف لسعخفة ودراسة أسيل 

واعتقج أنشا بحاجة  ،تزسغ خخوجشا بشجاحالتي  وأفزل وأمغ الصخؽ 
ستحيط بخصػتشا التي  لسداعجة اآلخخيغ لمتعخؼ عمى كل السالبدات

 .ىحه
  تجبخ ىحا السػضػعأنا وباستصاعتي. 

فأنا أعخؼ  ..شػقي مقاشعًا حجيث مدعػد ثع أكسل مجاخمتوقاؿ 
التي  أصجقاء يسكغ إئتسانيع وىع لجييع معخفة كافية بالشقاط الحجودية
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فيؤالء  ،يسكغ اجتيازىا بأسيل قجر مسكغ نحػ األراضي السرخية
ومغ ىشا فيسكغ إذًا  .األصجقاء يعسمػف في التيخيب وىحه ميشتيع

 .عمييع وتػكيميع أمخ إخخاجشا وأنتع ال ييسكع مغ ىحا الجانب اإلرتكاف
 ؟؟فسا رأيكع إذاً 

 إال .. أجاب كساؿ حيث كاف يحظ ذقشو بأضافخه ثع أكسل.ال بأس .
أنشي أفزل حاليًا عجـ التدخع وأقتخح أف نبقى لعجة أياـ في قصاع غدة 

 ،جودفالػقت حاليًا غيخ مشاسب الجتياز الح ،وذلظ حتى تيجأ األوضاع
ألف قػات الجير وحخس الحجود  ،ولغ يداعج عمى خخوجشا بأماف

مسا يجعل عسمية اجتيازنا  ،ستكػف كسا ترػرنا مشتذخة في كل مكاف
كسا  ،لمحجود بسثابة مجازفة ومخاشخة غيخ مزسػنة وال مأمػنة الشجاح

أف السخابخات يسكغ أف تعسل كل جيجىا إلغػاء مغ تعخفيع مغ 
إضافة إلى  ..لياػف في التيخيب لتقجيع السداعجة ماالشخاص الحيغ يعس

عجدًا كبيخًا مغ السيخبيغ غيخ مأمػني الجانب ويغمبػف  أف ىشاؾ
مرالحيع الذخرية في تحقيق السكاسب السالية عمى كل شيء وعشج 

 .ذلظ سشخدخ كل شيء
 ولكغ ليذ كل مغ يعسل في .إف ما تقػلو يا كساؿ صحيح .

ومع  .ارتباط مع رجاؿ السخابخات والسباحثالتيخيب يسكغ أف يكػف لو 
كل ىحا فإنو يتػجب عميشا أيزًا أخح تحميمظ ىحا في الحدباف وذلظ 
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عشج اتفاقشا عمى الذكل الحؼ سشعتسجه في خخوجشا الجتياز الحجود. 
 ؟؟ولشدسع رأؼ مدعػد في ذلظ

 وأنا شخريًا أيزًا أرػ عجـ .جيج ما يترػره كساؿ يا شػقي .
 "في التأني الدالمة وفي العجمة الشجامة "ى قػؿ السثل وعم ،االستعجاؿ

سػاء كاف  ،وىشاؾ إمكانية ألف نخخج عغ شخيق البحخ مغ مشصقة رفح
ذلظ عغ شخيق اجتياز السدافة سباحة أو بػاسصة زورؽ صغيخ 

وأنا أعخؼ شخرًا صجيقًا لي يعسل في البحخ ولو قارب  "حدكة"
سشجتازىا بالقارب داخل التي  والسدافة ،صغيخ مدود بساكشة دفع قػية

حيث سشصمب مشو أف يحط بشا  ،الخصخ لغ تكػف بالصبع شػيمة مشصقة
 .أماـ شاشىء مشصقة العخير أو السشاشق القخيبة مشيا

  ًإنيا لفكخة رائعة ىحه التي يصخحيا عميشا مدعػد يا شػقي.حدشا .. .
 .قاؿ كساؿ ذلظ ثع استصخد متدائاًل وىػ يػجو حجيثو لسدعػد

 ؟ ؟ىل يسكغ الػثػؽ براحبظ ىحا :ولكغ ما أود سؤالو ىػ ..
 فمػ لع أكغ أعخفو جيجًا لسا اقتخحت عميكع ىحه الفكخة .نعع يا كساؿ .

كسا أف البحخ بالتأكيج سيكػف أكثخ  .ألنيا لغ تكػف حيشئح مزسػنة
قج تػاجيشا التي  الخخوج عغ شخيق البخ نطخًا لكثخة السحاذيخ أمانًا مغ

وعمى كٍل فإذا كشتع ال  .قاط الحجود السذتخكة مع مرخعشج اتراؿ ن
تحبحوف ىحه الصخيقة فباإلمكاف أف نجازؼ بقصع ىحه السدافة سباحة 
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ويسكغ الكياـ بحلظ مع  ،معتسجيغ عمى أنفدشا وعمى إرادة هللا عد وجل
 .اشتجاد حمكة الطالـ والججى

 ولكششي ال أجيج الدباحة. 
بيشسا كانت اصابعو تعبث بسشفزة . .قاؿ شػقي مقاشعًا حجيث مدعػد

 .سجائخ وضعت أمامو
 إذا فمشتفق عمى رأؼ واحج مغ اآلف. 

 :أجاب مدعػد ثع أردؼ قائالً 
 ؟مياًل بعج ذلظ عمى الذخوع بالخصػات العسمية لتحقيق ذلظ 
 إذًا فمشتفق عمى فكختظ يا مدعػد.جيج .... 

قاؿ كساؿ وأضاؼ مكساًل رأيو بعج أف أشفأ عقب سيجارتو في 
 .السشفزة

باشخ مغ اآلف الكياـ بأعباء ميسة االتراؿ ننا بجورؼ أرؼ بأف أو 
فمخبسا  ،بيتو لسشاقذتو في مػضػع تيخيبشا ىبرجيقظ البحار والحىاب إل

يخاشخ باإلقجاـ  حيث في ذلظ مجازفة قج ال ،يخفس الكياـ بيحه السيسة
 .أو ربسا ال يكػف لجيو خبخة في ىحا السجاؿ ،عمييا
  فدأذىب إلى بيتو بسفخدؼ وسأوصي بكع صجيقي أبػ عمي إذًا

 بالجخائج تدويجكع ليحدغ خجمتكع شػاؿ ساعات غيابي وسأشمب مشو
ومغ جانبي فمغ أتأخخ عميكع كثيخًا وسأختار الػقت  ،والسجالت
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خاصة في األوقات التي يتػجب وجػده خالليا  ،السشاسب لمحىاب إليو
 ،ػ في ساعات ما بعج السداءوأضغ أف أندب األوقات ى .في البيت

حيث أف ىبػط الطالـ سيداعجني في إخفاء مالمح شخريتي ومغ ثع 
صعػبة احتساؿ التعخؼ عمّى مغ قبل أؼ شخز يحاوؿ تتبع خصػات 

ولكغ في حالة تأخخؼ عغ العػدة إليكع ألكثخ مغ ليمة فعميكع  .سيخؼ 
وىحا يتصمب أخح الحيصة والححر مغ قبمكع ومغ  ،تػقع حجوث مكخوه لي

وىحا يعشي  ،ثع تغييخ مكاف إقامتكع لئال أكػف قج وقعت في أحج الكسائغ
 فأإلقاء الكبس عمّى واعتقالي حيث 

 .تحخكاتشا ستكػف مخاقبة. ومغ ىشا فعميكع إذًا أخح كل شيء بالحدباف
 مدعػد أف ٌتعتقل ال سسح هللا يا... 

 :قائالً  ثع أكسل تداءؿ شػقي بحيخة
فشحغ ما دمشا أصبحشا نتػاجج في مجيشة غدة فإنو سيكػف مغ الرعب 

فالذيادة ستكػف ىجفشا  ،إعادة اعتقالشا ولغ يتأتى ذلظ إاّل عمى أرواحشا
ويكفيشا  ،بعج أف نكػف قج قتمشا عجدًا مغ جشػد وقػات أمغ الريايشة

نعيذو مغ ضخوؼ ما  عحابات االعتقاؿ والتػاجج خمف األربع ججراف مع
اعتقاؿ صعبة وما نتمقاه مغ معاممة سيئة وفقجاف ألدنى شخوط الحياة 

 .اإلندانية بكل معشى الكمسة
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 لغ يكػف أمامشا خيار إال الذيادة أو الشرخ وذلظ .نعع يا شػقي .
مدعػد  ىحا ولكغ قبل أف يحىب .بالخخوج إلى خارج األرض السحتمة

محاولة االتراؿ بحويشا  عمىأف نعسل  إلى بيت صجيقو البحار أرػ 
يداعجنا في ترخيف  عميشا ولتدويجنا أيزًا بسبمغ مغ الشقػد لصسأنتيع

تسكششا مغ زيادة إبعاد التي  معيذتشا وشخاء ما يمدمشا مغ السالبذ
واعتقج أنيع اآلف قمقػف  ،الذبية عغ أنفدشا وتسػيو مالمحشا وأشكالشا

يحا فالبج مغ تيجئة قمػبيع ول .عميشا ويخيجوف معخفة أخبارنا ومريخنا
 عتساد أحجىع كخسػؿ لشا في جسيعا يزًا أويسكششا  .والتخفيف مغ روعيع

اتراالتشا وتشقالتشا واألىع مغ كل ذلظ ىػ شػقشا ليع وضخورة رؤيتيع 
 لع قبل أف يحجث ما

كسا أف مكػثشا ىشا لغ يصػؿ  ،فمخبسا ندتذيج في أية لحطة ،نتػقعو
 .كثيخاً 
  وأعتقج أنو مغ األفزل أف  ،وأوافقظ الخأؼ يا كساؿىحا ىػ الرحيح

لكي يحىب إلى  "صاحب البيت"يقـػ مدعػد بإيفاد صجيقو أبػ عمي 
وىحا أفزل لشا مغ أف نحىب  ،بيت أىمو إلبالغيع عغ مكاف وجػدنا

بأنفدشا إلى بيػتشا ألف في ذلظ مخاشخة عميشا جسيعًا حيث إف بيػتشا في 
قبة الذجيجة مغ قبل رجاالت جياز األمغ الػقت ستكػف تحت السخا ىحا
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وفي حالة ذىابشا إلييا فدػؼ لغ نتسكغ عمى اإلشالؽ مغ  ،وعسالئيع
 .اإلفالت سالسيغ مغ قبزة مريجة السخابخات

 ال أختمف معكع في ذلظ. 
 :أجاب مدعػد ثع أردؼ حجيثو قائالً 

  الكياـ بإبالغ أخي مشرػر  "أبػ عمي "وسأشمب مغ صجيقي
وبعج حزػر أخي إلى  ،أوضاعشا ولتعخيفو بسكاف وجػدنالصسأنتو عمى 

ىشا سأشمب مشو الحىاب إلى بيػتكع إلبالغ مغ تدسػنيع لو مغ ذويكع 
بالحزػر إلى ىشا مع  ليقػمػا بجورىع عغ مكاف إقامتشا ىحا، وعائالتكع

والححر وتختيبات األمغ الزخورية واليامة  لمحيصةأخحىع  ضخورة مخاعاة
في كل خصػة يخصػنيا وذلظ خذية أف  -وصػليع إلى ىشا قبل  -لشا 

يكػنػا مخاقبيغ مغ قبل السخابخات وعسالئيا وحتى ال تقع لشا وليع 
 .الفاجعة

 حدشًا يا مدعػد. 
 :قاؿ شػقي معمقًا ثع أضاؼ بعج لحطة صست قائالً 

... إذًا عميظ االنفخاد بأبي عمى لمصمب اليو الحىاب إلى بيتكع إلحزار 
ػر إلى ىشا مع التػصية بأف يجمب لشا في معيتو مالبذ أخيظ مشر

وبعج  .مذ الحاجة لسثل ىحه السالبذأحيث إنشا في  ،وغيارات داخمية
 "أبػ عمي "يجمذ صجيقو  أف أنيى مدعػد حجيثو تػجو إلى حيث كاف
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فصخح عميو سخه وما اتفق عميو ىػ وأصجقاؤه معبخًا  ،في الغخفة السجاورة
أخح عمى نفدو التي  لو في نفذ الػقت عغ تقجيخىع لو لتحسمو األعباء

لع يذعخ بأنو يقجـ  "أبػ عمي "إال أف  الكياـ بيا في سبيل خجمتيع.
أكثخ مغ الػاجب الػششي السفخوض أف يؤديو أؼ فمدصيشي نحػ رجاؿ 
الثػرة الحيغ يزحػف بالخوح والجـ ال ليجؼ ذاتي ولكغ بجافع تحخيخ 

 .الػشغ والذعب مغ قػات االحتالؿ الرييػني الغاشع
فقج غسخه  ،تعجب مدعػد عشج سساعو لذعػر صجيقو أبػ عمي

باالرتياح مغ كالـ صجيقو الحؼ أردؼ  ،ز بذعبواالشسئشاف واالعتدا
 :مبتدساً 

 ال وهللا يا  ،. ىل تعتقج أف في خجمتظ غمبة لي.ولػ يا مدعػد
شيئًا  صجيقي فأنا ونفدي لبة لكع وحتى اآلف لع أشعخ أنشي قجمت لكع

 .كثيخاً  ييحكخ وخجمتكع واجب وكالمظ ىحا أزعمش
 فأنا ثقتي فيظ كبيخة وكل ما قمتو ،يّ . وزعمظ عم.بديصة يا أبا عمي 

فإف رغبتي في  وزيادة في التػضيح .أمامظ أعتبخه مدحػبًا مغ أساسو
لذعػرنا بأنشا أثقمشا  رؤية أخي مشرػر ليذ ىجفيا االستغشاء عشظ بل

بل اليجؼ ىػ  -سسح هللا  ال –عميظ أو أوقعشاؾ في حيز بيز 
ولسداعجتشا  ،تيرؤية أخي لسجخد شسأنة والجّؼ واخػتي عمى سالم

. .فال بج أنيع قمقػف عمّى أنا واصجقائي ،أيزًا في تجبيخ أمخ تيخيبشا
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 ،فكسا تعخؼ فشحغ ال ندتصيع الحىاب إلى بيػتشا وال حتى االقتخاب مشيا
ألنشا بحلظ نكػف قج عخضشا أنفدشا لمخصخ بدبب ما سيكػف عميو وضع 

رجاؿ األمغ يتخصجوف وقج يكػف  ،بيػتشا اآلف مغ ناحية السخاقبة الجقيقة
لشا ىشاؾ أو بالقخب مغ السشاشق السحيصة ببيػتشا متخفيغ بالمباس 

 السجني لمتسػيو عمى أنفديع وتجشبًا لالنكذاؼ.
  إذًا فعمّى أف أذىب اآلف إلى بيتكع لخؤية أخيظ مشرػر وإعالمو

فيل أخبخ والجؾ حيث  ..لػ لع أجج أخاؾ في البيت ولكغ ماذا .باألمخ
. أـ أنتطخ عػدتو إلى .أف يدتفدخ عغ سبب سؤالي عغ أخيظنو البج أ

 ؟؟البيت
 فاذا لع تجج مشرػر في البيت فانفخد بأبي واعمسو باألمخ .بأس ال .

لكي يحزخ إلى ىشا مع ضخورة الصمب مشو بإبقاء ىحا السػضػع شي 
ألف  ،الكتساف وعجـ إعالـ أحج مغ أفخاد العائمة بأمخ وجػدنا في غدة

بإبالغ  ومغ ثع يقػـ فعو إلى عجـ الديصخة عمى عػاشفوالفخحة قج تج
ترػرؼ أنظ ستجج أخي مشرػر في البيت إف  وفي .أفخاد العائمة جسيع

 .وأمل ذلظ حيث لغ تحتاج عشج ذلظ إلى تػصية ،شاء هللا
 وعمّى أف أذىب اآلف إلى بيتكع بأسخع ما يسكغ.جيج يا مدعػد .، 

 .وفي العػدة سأجمب لكع معي شعامًا لحيحاً 
 ونحغ في انتطار عػدتظ ،في رعاية هللا يا أبا عمي. 
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خخج أبػ عمي يخصػ عمى قجميو بيغ األزقة الزيقة بعج أف أقفل باب 
بيشسا عاد مدعػد إلى غخفة أصجقاءه والدخور باٍد عمى  ،البيت خمفو

أخح يحجثيع بسا دار  ،وبعج أف جمذ وأسشج ضيخه لمػسادة الػثيخة .محياه
وما أف فخغ مغ حجيثو حتى عمت االبتدامة وجػىيع  .أبػ عميو  بيشو

وعشجىا نطخ مدعػد إلى ساعتو حيث كانت عقاربيا تذيخ إلى  ،جسعياً 
أف مػعج بث الشذخة اإلخبارية في محصة إذاعة صػت اسخائيل قج 

 .السحياع الحؼ زودىع بو أبػ عمي جياز . َفّيع بتذغيل.حاف
كانت الداعة تجؽ معمشة الدابعة والشرف مداًء فأصغػا مجتسعيغ إلى 

تزسشت فيسا تزسشتو خبخًا مفراًل عغ والتي  محتػيات الشذخة اإلخبارية
يقػـ بيا الجير والذخشة في تعقب التي  عسمية ىخوبيع والخصػات

  .ييع بأسخع وقت مسكغواقتفاء أثارىع ألجل إلقاء الكبس عم
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( 01 ) 

 
فقبل أف يسخ مغ الػقت  ،لع يصل انتطارىع لعػدة أبي عمي كثيخاً 

أكثخ مغ ساعة عمى خخوجو حتى كاف بيشيع برحبة مشرػر أخا 
وأيزًا بيغ مشرػر  ،كاف المقاء مذيجًا مؤثخًا بيغ مدعػد وأخيو .مدعػد

حيث شاؿ العشاؽ واالحتزاف وتخددت كمسات  ،وكٌل مغ شػقي وكساؿ
. وعشجئٍح قاـ مدعػد بتعخيف أخيو .التيشئة بالدالمة عمى األلدغ

فالفخحة وحخارة المقاء  ،لع يكغ بيشيع حجيث واحج مشطع .صجقائوأب
يأخح شكاًل  فكاف شابع الحجيث الحؼ يجور بيشيع ،سيصخت عمى السذيج
ث الذخز السمتاع الحؼ يتع بل ىػ أشبو بحجي ،غيخ مشطع وال مخكد

فقاؿ  ..فدار الحجيث وتذعب بيشيع ،انقاذه مغ خصخ محاصخة الشيخاف
 .مشرػر وىػ ال يخفي سخوره العطيع حيث الفخحة الزالت تديصخ عميو

 يا ميغ عاش وشافظ يا.مدعػد وهللا الحسج هلل عمى الدالمة يا . 
 البمج الشاس في وكل ،رجاؿ وكشتع قجىا وأكثخ إنكع وهللا العطيع ،أخي

وىع غيخ مرجقيغ كيف  ،ف عغ عسميتكع الجخيئة ىحهتتحجث اآل
ف مختبظ حيث يشرب الحػاجد استصعتع الخخوج سالسيغ. والجير اآل

كسا أف صػرًا لكع الرقت عشج ىحه  ،في كل مكاف عمى الصخقات
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الحػاجد وفي غيخىا مغ األماكغ. وتػًا شاىجت واألىل صػركع مغ 
حيث كشا نتخقب سساع أخباركع بعج أف سسعشا عغ  عمى شاشة التمفاز

وكع كانت فخحة والجتظ حيشيا عشجما  .ىخوبكع مغ خالؿ جياز السحياع
 يرخخ وابغ أخيظ الرغيخ ناصخ أخح ..شاىجت صػرتظ يا مدعػد

ىاؼ صػرة عسي مدعػد  "عسي مدعػد " ويشادؼ عشجما الحع صػرتظ
 .ججتي يا

حيث تع  اإلسخائيمية، السخابخاتأف خصًأ قج وقعت فيو  ولكغ يبجو
إضيار صػرتيغ لذخز واحج مشكع يبجو أف الرػرتيغ الستذابيتيغ ىسا 

 ...ولع يكغ ىشاؾ صػرة لرجيقظ اآلخخ ،لرجيقظ شػقي
وقبل أف يكسل مشرػر حجيثو تجخل كساؿ مقاشعًا وقاؿ واإلبتدامة تعمػ 

 ..شفتيو
 اآلف في وضع ارتباؾ وبمبمة  يمعمر يا مشرػر ألف السخابخات ى

وىحا ما يطيخ  ،ورجاليا كسا يبجو فقجوا الديصخة حتى عمى ذاكختيع
ويتزح مغ خالؿ الخصأ الحؼ وقعػا فيو عشج إرساليع ندخًا مغ صػرنا 

 .إلى محصة التمفاز
 بالتأكيج يا كساؿ... 

. ثع أكسل حجيثو مع أخيو مدعػد بعج أف شمب مشو .أجاب مشرػر
 .واالستخاحةالجمػس 
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  تػقع . وميغ.ىحا السكاف سػيًا في بأنشا سشجتسعميغ قاؿ يا مدعػد 
صيع اليخوب مغ الدجغ وقيخ ىحا السدتحيل أنت تبأنظ ستد يػماً 

. وكيف استصعتع اجتياز كل ىحه القفار الػاسعة .واصجقاؤؾ األشاوس
الستخبع داخميا سجشكع حتى وصمتع إلى ىشا دوف أف يتع  ةمغ الفال

صحخاوية  ياكتذافكع وإعادة اعتقالكع خاصة وأف مشصقة الدجغ ى
 ؟؟مكذػفة

 ولعب الحع  ،وهللا يا مشرػر الحجيث عغ ىحا السػضػع شػيل
والقجر وإرادة هللا أيزًا دورًا في نجاح ىخوبشا وحتى في التغمب عمى كل 

واجيتشا في شخيق سيخنا. ويسكغ أاّل ترجؽ لػ قمت لظ التي  السراعب
بأنشا ضممشا الصخيق شػاؿ الميل في الرحخاء بعج أف ابتعجنا عغ 

فبعج أف اقتخبشا مغ الحجود السرخية تعثخنا ولع ندتصع تحجيج  ،الدجغ
وجية سيخنا فاضصخرنا لمعػدة باتجاه الدجغ مع كل ما واجيشا في 

يخ حتى أنشا وججنا أنفدشا نديخ بالقخب العػدة مغ متاعب ومذاؽ الد
ولػال نباح كالب  ،مغ أحج معدكخات الجير دوف أف نذعخ بحلظ

السعدكخ ومرادفة ضيػر ضػء مفاجىء مغ أحج األبخاج ىشاؾ عمى 
وحيشيا ارتسيشا  ،أثخ الشباح ِلسا أدركشا بأنشا نتػغل في قمب السعدكخ

ولع نرل  ،دمط باتجاىشاأرضًا لئال ُتمسح لياكمشا مغ خالؿ الشػر الس
مكاف الدجغ إاّل مع انقذاع اليديع األخيخ مغ الميل مػليًا أماـ ضػء 
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كسا أف القجر كاد أف يشقمب ضجنا  ،الفجخ وبعج أف أنيظ التعب قػانا
أقمتشا عشج حاجد تفتير لمجير التي  بعج ذلظ حيث تػقفت بشا الديارة

شػد العامميغ عمى حيث شمب مشا أحج الج ،عمى شخيق غدة بئخ الدبع
نبخزىا  وقبل أف المحطات األخيخة في إال أنو ،ىحا الحاجد إبخاز اليػيات

 ،شابػر الديارات الستجسع خمف الحاجد باتجاه برخه أجاؿ كاف قج لو
إف شعخ بتدايج عجد ىحه الديارات حتى أشار لمدائق باالستسخار في  وما

 .هللا كبيخةوحسجًا هلل يا أخي وكسا أنت شايف فعطسة  .سيخه
 ؟؟ف يا أخيوماذا ستفعمػف اآل 

تداءؿ مشرػر بعج أف أشعل سيجارة كاف قج اخخجيا مغ عمبة 
 .الدجايخ

 ف يا مشرػر نتػاجج في بيت صجيقي أبػ عمي بذكل نحغ اآل
وىػ استزافشا عمى الدعة والخاحة محساًل نفدو أكثخ مغ شاقتو  ،مؤقت

ولغ أندى لو ذلظ ما دمت  ،في سبيل خجمتشا وتػفيخ السكاف اآلمغ لشا
أخي فإف تػاججنا ىشا حاليًا يعتبخ مسخًا مخيحًا لشا نطخًا  وبالصبع يا .حّياً 

ولكغ  .البتعاد الذبية عغ ىحا البيت بالخغع مغ أنو بيت صجيق لي
حدب ترػرؼ فإمكانية أف يكػف مكانًا لعيػف رجاؿ األمغ يبقى 

تفقشا فيسا بيششا عمى الخخوج وما أود قػلو لظ ىػ أنشا إ .احتساليا ضئيالً 
إلى مرخ عغ شخيق البحخ وبػاسصة زورؽ يسمكو أحج األصجقاء 
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ف ىػ الحىاب الى بيػت كل مغ وما نخيجه مشظ اآل .وسأذىب لخؤيتو
كساؿ وشػقي إلبالغ مغ سيحكخوىع لظ مغ ذوييع حتى يحزخوا إلى 

ليحه ىشا مع ضخورة جمبيع لكسية مغ الجشييات السرخية معيع لحاجتشا 
الشقػد كسراريف لشا أثشاء تػاججنا في مرخ وخاصة في األياـ األولى 

 .وىع بجورىع سيذيخوف لظ عغ أماكغ بيػتيع بالزبط ،مغ إقامتشا
ومغ ثع إلى بيت  ،وعميظ الحىاب أواًل إلى بيت ذوؼ كساؿ كػنو األقخب

إلى ىشا.  معظ أخا كساؿ أحزختج ػػػػق ػف ػػػػج أف تكػي بعػػذوؼ شػق
فعميظ فحز شخيق سيخؾ ر، وأوصيظ بالححر كل الححر يا مشرػ 

جيجًا خالؿ الحىاب واإلياب لسعخفة إف كاف ىشاؾ أحجًا ما يخاقب 
تحخكاتظ وشخيق سيخؾ أو حتى شخيق سيخ مغ سيحزخ معظ مغ 

  .ذوييع إلى ىشا
 عمى بخكة هللا.  
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( 02 ) 

 
كاًل وما أف خخج مشرػر حاماًل وصية أخيو حتى ودع مدعػد 

مغ شػقي وكساؿ بعج أف أوصى بيع أبا عمي. وسار في شخيقو إلى 
بيت صجيقو البحار وىػ يخصػ متعثخًا بأقجامو بيغ األزقة الزيقة 

 .والجادات السمتػية في عتسة الميل البييع
كاف بيت صجيقو ليذ بعيجًا عغ الذاشىء فػصمو مع الداعة العاشخة 

حػانيت السشصقة تػصج أبػابيا  وذلظ في الػقت الحؼ أخحت فيو ،مداءً 
كسا أخح الشاس  ،وحيث بجأ أيزًا رواد السقاىي بسغادرتيا ،متتابعة

بالعػدة إلى مشازليع لإليػاء إلى فخاشيع استعجادًا إلستكباؿ يػـ ججيج 
 يسػج بالحيػية.

لع يتحكخ مدعػد مكاف بيت صجيقو جيجًا في ىحه السشصقة حيث أندتو 
مح وعالمات البيت بعج أف فعمت الدشػف سشػات الدجغ الصػيمة مال

فتغيخت أشكاؿ بيػت كثيخة  ،وعػامل الدمغ فعميا في بيػت ىحه السشصقة
عالقة في  ا السكاف كانت التداؿىحالشت مشاضخ ومعالع عجة مغ وت

وَحَدب نفدو أنو يسكشو االعتساد عمييا في االستبجاؿ عمى مػقع ذىشو 
فتخبط كثيخًا في سيخه بيغ تمظ األزقة الستذعبة والسمتػية قبل أف  ،البيت
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يعثخ عمى بيت صجيقو ىحا وبسداعجة السارة بعج أف استفدخ ألكثخ مغ 
حيث أقجـ مخة وتخاجع مخات قبل أف يمسمع شسل شجاعتو في  ،مخة عشو

وما ىي إال  .فشقخ عمى الباب بخفة السدتحي ،الشياية وييع متجخئاً 
مخأة في اى انفخج الباب عغ شق رفيع بانت مغ خاللو لحطات حت

 ،. جسيمة الدحشة.مدتجيخة الػجو ..الثالثيغ مغ عسخىا مسذػقة القج
حيث لسع عمى شعخىا األصيب حبات زبخججية عكدتيا حدمة خيػط 

فتحجثت  ،ضػء السرباح السدتخسل نحػىا والسشبعث مغ شق الباب
فأجابيا  ؟؟ حاجتو ومبتغاهمعو برػت أنثػؼ متيجج سائمة أياه عغ 

 :مدعػد وىػ يخنػ ببرخه نحػىا باستحياء قائالً 
 ؟؟ىل ىحا بيت أبػ خميل الرياد 

 :تختمذ الشطخ إليو اختالساً  يفأجابتو ببخود وى
 وَمْغ .فساذا تخيج مشو ،نعع ىحا بيتو ولكشو غيخ مػجػد في البيت .

 ؟؟تكػف حزختظ
 .أبػ خميل صجيقومخأة اعتقج أنيا ا  التي سألتو السخأة 

 ..فأجابيا بجوره متدائاًل مخة ثانية
  ً؟؟. ومغ تكػنيغ أنتِ .عفػا 
 حيث  ،سبػعأحػالي  ح. وأبػ خميل غائب عغ البيت مش.أنا زوجتو

بحدكتو في عخض البحخ إعتقمو أحج  سارحاً  ونو وبيشسا كاف كعادتأ
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خفخ الدػاحل االسخائيمية واحتجد معو الحدكة بحجة أنو كاف زوارؽ 
 .يرصاد خارج السشاشق السدسػح الريج داخميا

تألع مدعػد كثيخًا عشج سساعو ليحا الخبخ وسيصخ التأثخ والحدف عمى 
ما أف الحطت أـ خميل عميو ذلظ حتى و  ..سسات وتقاشيع وجيو

 أكسمت حجيثيا قائمًة:
 .فإليظ بيت أىمو ،فإذا كاف ىشاؾ مغ أمخ ميع تخيج شخحو والتحجث بو

 .شائحًة نحػ زقاؽ مجاور في الحارةوأشارت بيجىا 
 ليذ ىشاؾ مػضػع ميع وفقط كشت أود االشسئششاف .ال يا ُأختاه .

 .وأمل أف يعػد إليظ بالدالمة .عميو ولع أتػقع أنو معتقل
قفل عائجًا دوف شيء حيث اتخح شخيقو مخًة  ،بعج أف شج مغ أزرىا

  .أخخػ بيغ األزقة الزيقة إلى حيث قجـ
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( 03 ) 

 
وكاف كٌل مغ شػقي وكساؿ يشتطخاف  ،يكغ مشرػر قج عاد بعجلع 

عػدة مدعػد بأعراب متػتخة حيث الميفة لعػدتو عداه أف يكػف قج 
وما إف دخل  ،ولع يتأخخ مدعػد عمييع كثيخًا مغ الػقت .وفق في ميستو

فتقُصب الجبيغ  ،عمييسا حتى إستصاعا قخاءة ما كتبو القجر عمى وجيو
اصفخار الدحشة أوحى ليع بأف مدعػدًا قج عاد بُخّفي وارتفاع االىجاب و 

 .ُحشيغ
وبعج أف جمذ واستخاح قمياًل مغ تعب السذػار اخح يحجثيع بسا حرل 

وما أف فخغ مغ حجيثو حتى اخحوا يتباحثػف  ،معو في مذػاره الفاشل
واستقخ رأييع في  ،فيسا بيشيع مخة أخخػ عغ وسيمة ججيجة أمشة لخخوجيع

وأف كاف  سبق ،عمى أف لسدعػد صجيقًا اسسو سالعنياية السصاؼ 
وىحا الرجيق بجوره يعخؼ  ،مزى فتخة زمشية في الدجغأشًا و سجي

لتيخيب وىػ مأمػف الجانب مغ شخرًا معخوفًا بػششيتو ويعسل في ا
ًا ػػو سسعػا شخقػػإلية الحىاب ػػوبيشسا ىع يتشاقذػف في كيفي .ىحه الشاحية
حيث كاف يجيد ليع  -فخف أبػ عمي ميخواًل مغ السصبخ  ،عمى الباب

وقبل أف ييع بفتح الباب نطخ  ،ليخػ مغ ىػ الصارؽ  -مذخوبًا ساخشًا 
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مغ خالؿ ثقب صغيخ في الباب ليتأكج ِمغ صػرة الذخز الػاقف أماـ 
ففتح  ،والحؼ ىػ مشرػر حيث عاد لتػه برحبة سعيج أخ كساؿ ،الباب

ىػ يخحب بيسا حتى أوصميسا إلى حيث ليع الباب عمى مرخاعيو و 
وعشج ذلظ أسخع سعيج نحػ كساؿ بعج أف قاـ ىػ اآلخخ  .ُمدتَقخ ثالثتيع

وىػ يخبث عمى ضيخه بخفة  .فاحتزشو بحخارة ،مغ مكانو ُمدتعجًا لمقاء
تعبيخًا عغ مذاعخ فخحة المقاء حيث تخددت كمسات التيشئة واحسخت 

 .ء فػارة داخل اشاجج أعشاقيعالػجػه وتػردت الػجشات وتجفقت الجما
ثع أخحوا يجردشػف ويتدامخوف .. وتكخر نفذ التخحيب مع الجسيع

. ومع إشتجاد الطمسة في ىحه الداعات .الُشكات وإعادة الحكخيات
شبق بدػاد حمكتو عمى أالستأخخة مغ الميل وحيث كاف الطالـ قج 

اضصخ مشرػر إلى قزاء سحابة ما تبقى مغ الميل إلى  ،السجيشة
جػارىع في البيت انتطارًا لبدوغ فجخ يـػ ججيج لكي يقـػ بإكساؿ ميستو 

حيث قزػا يػميغ  ،ونطخًا ألف التعب كاف قج أنيكيع .السشػشة بو
فقج غفػا قمياًل بعج أف َجّيد ليع أبػ عمي مشامًا  ،متتالييغ دوف راحة

حيث  ،في ساعات الرباح عمى إيقاظ أبي عمي ليع مخيحًا ليدتيقطػا
 وليدحب مشرػر بعج ذلظ نفدو ُميسساً  .كاف قج أعج ليع فصػرًا شيياً 

 .فاستقل ليحا الغخض سيارة أوصمتو إلى ىشاؾ ،شصخ مشدؿ أىل شػقي
غ ػػم قميل ؤاؿس فبعج ..الػقت ولع يدتغخؽ وصػلو إلى البيت كثيخًا مغ
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خؽ الباب حاـ قمياًل لكي يصسئغ ػأف يص لبقو  .تعخؼ عمى البيت السارة
وما أف تأكج مغ خمػ مكاف البيت مغ  .مغ أَف أحجًا ما ال يتابع سيخه

ليخخج لو مغ الجاخل أحج األوالد الرغار  ،السخاقبة حتى دؽ عمى الباب
 ؟؟ سائاًل إياه عغ حاجتو ومبتغاه

بأف  وبعج أف أجابو عغ حاجتو عاد الربي مغ حيث أتى ليخبخ والجه
فاستعج لسقابمتو بعج أف أصمح مغ ىشجامو ومالبدو  ،ىشاؾ شخرًا يخيجه

حيث كاف ولجه  ،ثع تقجـ مغ خالؿ الفشاء السػصل لمباب ،وتمفع بكػفيتو
وبعج أف رد التحية رحب بو  ،الرغيخ قج سبقو في الػصػؿ نحػ الباب

خ أ "أبػ خالج "فأجابو مشرػر مدتفدخًا إف كاف ىػ  ؟وسألو عغ حاجتو
شػقي. وبعج أف رد باإليجاب شمب مشو أف يدسح لو بالتحجث معو عمى 

إحجػ الغخؼ وأغمق باب الغخفة  "أبػ خالج "انفخاد وعمى الفػر أدخمو 
وعشج ذلظ عّخفو مشرػر عمى نفدو  .حيث رحب بو مخة أخخػ  ،خمفيسا

 ..ثع وّلج في السػضػع مباشخة حيث كاف أبػ خالج يرغى إليو باىتساـ
سألو أبػ خالج  .نتيى مغ شخح كل ما ُشمب مشو نقمو مغ كالـاوبعج أف 

وبعج أف فخغا مغ  .عغ أحػاليع وأوضاعيع ولع يصل حجيثيسا كثيخاً 
 ،قجمتيا ليع أـ خالج استعجا وتألبًا لمخخوجالتي  احتداء أقجاح الذاؼ

فصمب أبػ خالج مغ مشرػر االنتطار قمياًل في الغخفة حتى يقـػ 
أوصى شػقي التي  نفدو وكحلظ بتجييد االحتياجات والصمباتبتجييد 
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إال بزع دقائق حتى  ي. فسا ى.ولع يشتطخ مشرػر كثيخاً  .بإحزارىا
 ،كاف أبػ خالج قج أعج بسداعجة زوجتو كل ىحه االحتياجات والصمبات

جا ػث وجػثع استأذف زوجتو وخخج مع مشرػر سائخيغ سّػيًا إلى حي
بعج أف شمبا مغ سائقيا أف يػصميع إلى ميجاف غدة جا إلييا ػارة صعػػسي

ومغ ىشاؾ اتخحا شخيقيع سيخًا عمى األقجاـ إلى حيث مشدؿ  .الخئيدي
 .أبػ عمي

حيث الجسيع  ،عقارب الداعة أصبحت تذيخ إلى الحادية عذخة ضيخاً 
في البيت يتخقبػف عػدة مشرػر مغ بيت ذوؼ شػقي عمى أحخ مغ 

رػر وأبػ خالج أرض البيت حتى ماج . وما أف حصت أقجاـ مش.جسخ
فدعادة المقاء وحيػية االستكباؿ رفعا مغ  ،الجسيع بالحيػية والحبػر

أعيشيع  ـىع جسيعًا يذاىجوف ما أرادوه أما حخارة الجػ السحيط بالبيت فيا
ليتحقق ليع نرف حمسيع بيحا المقاء العديد الدعيج، فأمزػا سحابة ما 

فأعاد مدعػد عمييع سخد  ..ويجردشػف تبقى مغ يػميع وىع يتدامخوف 
ممحسة عسمية ىخوبيع وما واجييع مغ صعاب جسة كادت أف تقزي 

بيشسا كاف إخػانيع يدتسعػف إلييع بذػؽ مسدوج  ،عمى شسػحيع بالحخية
باأللع والحدخة عمى أوضاع إخػانيع ورفاقيع مغ الدجشاء الحيغ لع 

اثخت الكمسات مغ وتذعب الحجيث فتش .يحالفيع الحع باليخوب مثميع
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فتداءؿ  .أفػاىيع حتى استقخ الحجيث بيع عشج خصصيع نحػ السدتقبل
 :أبػ خالج قائالً 

 وبأؼ وسيمة ستغادروف .وماذا ستفعمػف اآلف لتأميغ خخوجكع .
 ؟؟غدة  قصاع
 أخي أبػ خالج ىحا ليذ بحؼ مػضػع يا. 

ثع أخخج مغ جيبو  ،قاؿ شػقي ذلظ بعج أف عّجؿ مغ شكل جمدتو
 ..سيجارة فأشعميا ومزى قائاًل إلكساؿ جػابو

، ولكغ عغ شخيق البحخ إلى مرخ بالخخوج نفكخ لبجايةا في لقج كشا
ف اتفقشا واآل ،بعس العكبات والتصػرات السفاجئة حالت دوف تحقيق ذلظ

حيث لسدعػد صجيق يعخؼ  ،فيسا بيششا عمى أف نخخج عغ شخيق البخ
ولكغ حتى اآلف لع  ،شخرًا مأمػنًا يعسل في تيخيب الشاس إلى مرخ

حيث كشا أواًل نشتطخ قجومكع  ،يحىب لخؤيتو لصخح السػضػع عميو
 .ورؤيتكع

 وإذا لع يدتصع ىحا الذخز تأميغ تيخيبكع .حدٌغ ما اتفقتع عميو .
الصبع مشػط فبإمكاني أف أسعى لتجبيخ األمخ لكع وىحا ب ،بأماف

 .بسػافقتكع
. فتّحكخ صجيقو .وفي ُخزع الحجيث اعاد كساؿ تحخيظ شخيط الحكخيات

. وإذا ما كاف ذلظ .ماىخ وترػر حالو اآلف بعج نجاح ىخوبيع
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سيشعكذ عمى وضعو الشفدي خاصة وأنو لع يػافق عمى فكخة اليخوب 
وىا ىػ اآلف  ،معيع العتقاده بأنيا ستكػف مغامخة غيخ مزسػنة الشجاح

تب ليا الشجاح وتحققت. تحكخ أيزًا إخػانو في سيخػ فكختشا وقج كُ 
خخج مشيا ومجػ فخحتيع السسدوجة بشقسة إدارة الدجغ التي  الدندانة

وبيشسا ىػ سارٌح في  ..ضجىع لسداعجتيع لشا أثشاء خخوجشا مغ الدجغ
وىػ  فتشيج ،ترػراتو وتػقعاتو قفد عمى لدانو سؤاؿ لع يدتصع إخفاءه

 :يػجو سؤالو نحػ مدعػد قائالً 
 التي  ىل تعتقج بأف إدارة الدجغ ستمجأ لتقجيع إخػانشا في الغخؼ

. أـ أنيا ستكتفي .ثخ مداعجتيع لشاأخخجشا مشيا لمسحاكسة عمى 
 ؟؟بسعاقبتيع

وىشا وقبل أف يجيب مدعػد عغ سؤالو ضحظ وأخح ييخش في رأسو 
كساؿ عميو ذلظ حيث سألو كسغ يتحكخ حادثة حرمت أمامو. والحع 

 ؟؟ء ما يمعب في خاشخهيإذا ما كاف ىشاؾ ش
فأخبخه مدعػد بأنو خصخت في دماغو حادثة كانت قج حرمت مع أحج 

 .االصجقاء في الدجغ حيث يػميا ضحظ جسيع مغ شاىجىا
ثع استصخد مدعػد مجيبًا عغ  ،وعشج ذلظ ضحظ كساؿ وضحظ الجسيع

 :سؤاؿ كساؿ قائالً 
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  إدارة الدجغ ستكتفي بسعاقبتيع بأسمػب السزايقات اعتقج أف
ألنيا ال  ،والحخماف مغ بعس االنجازات وذلظ لفتخة معيشة مغ الػقت

 تدتصيع تقجيسيع لمسحاكسة.
 أـ أنيا  ..ولكغ ىل ستذسل العقػبات جسيع االخػة في الدجغ

 ؟؟خخجشا مشياالتي  ستصاؿ فقط االخػة في الغخؼ الثالث
  أحجًا مغ االخػة في الدجغ لغ يدتثشى مغ اترػر يا مدعػد أف

ستمجأ اإلدارة إلى اتخاذىا ىشاؾ. فكسا تعخؼ أف العجو التي  الخصػات
عّػدنا دائسًا عمى اسمػب فخض العقػبات الجساعية ضجنا حتى في 

كسا أنو احيانًا يفخضيا ألتفو  ،حالة وقػع أحجاث فخدية في الدجغ
فسا بالظ واألمخ  ،عي الذكلاألسباب خاصة وأف تعاممشا معو ىػ جسا

يتعمق بسثل ىحا التحجؼ الكبيخ الحؼ قسشا بو والحؼ بجوره سيشعكذ حتسًا 
 ستفقج صػابيا مغ تأثيخ ىحا الحجث الجبار،التي  عمى سياسة االدارة

ث حي ،ويسكغ أف يدتسخ الػضع عمى ىحا الذكل التعدفي لفتخة شػيمة
في الدجغ  ع االخػةتحديغ ألوضالستتدع سياستيا بالتذجد ورفس ا

 .تحت حجة الحرائع األمشية الػالية
شاؿ الحجيث بيشيع فكاف كمسا َشَخؽ أحجىع في سؤالو وإستفداره َغَخب 

ومع عتسة  ،إلى أف َجغ الميل فيبط الطالـ ،االخخ في جػابو وشصحاتو
 ،اليديع األوؿ مغ الميل استأذنيع مدعػد متػجيًا إلى بيت صجيقو سالع
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وليخػ إف كاف لجػ  ،لمذخوع بتختيب ما اتفقػا عميو حيث حاف الػقت
 .سالع إمكانية لسداعجتيع في تجبيخ أمخ تيخيبيع مغ القصاع إلى مرخ

فترػر  ،وفي الصخيق سخح مدعػد بخيالو بعيجًا حيث راودتو األفكار
شكل المقاء بيشو وصجيقو سالع الحؼ لع يخه مشح خخج مغ الدجغ قبل 

 :ل في خيالو فدأؿ نفدو قائالً . واستخس.نّيف مغ الدشيغ
 " أـ ىػ تغيخ كثيخًا ولغ أستصع التعخؼ إليو.ىل ما زاؿ يحكخني .. .

. أـ أف .كال سيحكخني ولكغ ىل سأراه والذيب قج غدا مدتجيخة رأسو
 ." ؟؟الرمع قج جخده مغ شعخ رأسو الكث

 ووصل البيت في ،تداحست األسئمة والترػرات في دماغو حتى أشغمتو
فػجج صجيقو سالع وقج تأىب لسغادرة  ،الداعة العاشخة مداءً حػالي 

ورحب بو سالع بحخارة ولدانو يشصق بدالمة خخوجو مغ  .البيت
. وشاؿ بيشيع حجيث الحكخيات السختمط بكمسات التخحيب. وبعج .الدجغ

و ػػػوّلج مع ،أف سخد لو مدعػد رواية ممحسة ىخوبو واصجقائو مغ الدجغ
مغ  فتشاوال السػضػع ..جؼ قجومو ومجيئو إليوػو وىػػػػوشمبجه ػػػى مقرػػػػإل

أنو سػؼ  ع مدعػد عمىػػجػانبو. وفي نياية حجيثيع اتفق سالع م كافة
يترل بو الحقًا إلبالغو بالسػقف الشيائي بعج أف يكػف قج اتفق مع 

وعشج ذلظ غادر مدعػد  .صجيقو السيخب عمى كل التختيبات الزخورية
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حيث وضعيع في صػرة ما  ،ه باتجاه مكاف أصجقائوالبيت مػليًا شصخ 
 .تػصل إليو مع صجيقو سالع

. فحجدوا ساعة الرفخ .نتطارىع لتمقي الخد الحؼ جاء إيجابياً اولع يصل 
حيث عمييع أف يكػنػا مدتعجيغ ريثسا  ،لمخخوج في غزػف يػميغ

تزسغ ليع خخوجًا أمشًا. وإلى حيغ ذلظ التي  تجيد كل التختيبات
أمزػا ما تبقى ليع مغ ساعات أخيخة في الحجيث عغ أمانييع  السػعج

ة حخك. كسا أخحوا يتخسشػف شكل االستكباؿ الحؼ ستػفخه ال.السدتقبمية
 :حيث قاؿ شػقي مازحاً  ،ليع
  ىل معقػؿ بأنشا سشمتقي أصجقاءنا الحيغ أُفخج عشيع في صفقة

 ؟؟عسمية تبادؿ األسخػ 
 ؟؟.يشػق وِلَع ال يا. 

 :أكسل حجيثو بإجابة عغ تداؤلو قائالً  اجاب مدعػد ثع
 فمقج اختخقشا السدتحيل  ،ء متػقع وما نتسشاه البج أف نجركويفكل ش

فمع يعج  ،ومخغشا أنف العجو في التخاب محصسيغ نطخيتو األمشية الدائفة
 .أمامشا اآلف سػػ خصػة واحجة
 :وعشج ذلظ ضحظ شػقي وقاؿ

  بدالـ أف نعسل لظ  خخجشاوهللا يا مدعػد نحر عميشا أنا وكساؿ إذا
 .فجعػس في يػـ عخسظ ولغ يكػف لو شبيو وستحكخه ما دمت حّياً 
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في ىحا الػقت جاءىع سالع إلبالغيع باالستعجاد لمتحخؾ بعج أف أصبح 
واتفق معيع عمى أف يقػمػا أواًل باالنتطار في مكاف  .كل شيء جاىداً 

ما تع تحجيجه ليع بيغ إحجػ البيارات خارج مشصقة نقصة حاجد التفتير 
حيث ستشتطخىع في ىحا  ،خانيػنذ الخئيدي -السقاـ عمى شخيق غدة 

السكاف سيارة شاحشة لشقميع باتجاه الحجود السرخية. وبانتطار ىبػط 
ت مجااًل لإلفالت مشيع دوف استغالؿ كل دقيقة مغ الطالـ لع يتخكا لمػق

لة ترػيخ آفأعجوا أنفديع جيجًا وأسخع مشرػر لجمب  ،و الستبكيةقدقائ
وما أف زحف الطالـ عمى الشيار  .حيث التقصػا ألنفديع صػرًا تحكارية

فانيسخت الجمػع الحارة  ..واحمػلكت العتسة حتى احتزشػا إخػانيع
األعيغ مخزمة وجػىيع. وعشجئٍح خخجػا مغ مجرارة بعج أف اغخورقت 

البيت يرحبيع سالع الحؼ سار بيع بيغ البيارات إلى أف وصمػا السكاف 
الستفق عميو والسدسى بالشقصة السيتة حيث كانت الديارة الذاحشة 

وحتى يشجمي الميل انتطخوا في مكانيع ىحا بعس الػقت إلى  .بانتطارىع
 فرعجوا عشج ذلظ إلى الديارة ،أف مثمت شسذ الريف أماـ الدساء

لتشصمق بيع  ،مّػىت بمفائف مغ التبغ فابتمعتيع في جػفيا بعج أالتي 
ولكشيا لألسف لع ترل إلى وجيتيا  .إلى حيث واكبتيا قمػب الجساىيخ

. فجاءت .عغ شخيقيا الحؼ كاف البج أف تدمكو الرحيحة فقج انحخفت
 تؤرؽ  الحيخة زالتما  المحطة وحتى .تذتيي الدفغ ال الخياح بسا
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أـ أف  ... ىل ىي الرجفة.غ يبحثػف في مريخىاػػوالحي الكثيخيغ
 !؟انحخافيا كاف مقرػداً 

 
 

 إنتهت

 

 

 ..معتقل عسقالن

 م9/71/7911
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 الكاتب في سطور..
 

 يؼغكش انشبطئ.. حُث ًَب وتشػشع. - يٍ يىانُذ غضح 

  و، ورنك أثُبء دساعته 2484انتحك فٍ صفىف حشكخ "فتح" ػبو

 فٍ جبيؼخ ثُشود انؼشثُخ "نجُبٌ".

  و حُث كبٌ طبنجبً فٍ انغُخ انجبيؼُخ انثبنثخ 2472اػتمم ثذاَخ ػبو

 كهُخ اِداة "لغى انتبسَخ".

  أيضً فٍ عجىٌ االحتالل انصهُىٍَ يذح ػششح عُىاد

 يتىاصهخ ودوٌ اػتشاف يُه ثبنتهى انًُغىثخ إنُه.

 بو ثكتبثخ وتأنُف فٍ انغجٍ كشط ولته نهًطبنؼخ وانكتبثخ، حُث ل

. ولذ َشش نه ػذح أػًبل أدثُخ وعُبعُخ وانًمبالد انؼذَذ يٍ انكتت

 وإػتمبنُخ.

  ًػًم داخم انًؼتمم فٍ جًُغ انًىالغ انتُظًُُخ، حُث كبٌ ػضىا

ً نهتُظُى فٍ يؼتمالد ػغمالٌ  ً ػبيب فٍ انهجُخ انًشكضَخ ويىجهب

 وغضح.

 ًبجغتُش فٍ حبصم ػهً شهبدتٍ انجكبنىسَىط فٍ انتبسَخ وان

 انؼهىو انغُبعُخ.

  ٍحبصم ػهً جبئضح ثشَبيج األيى انًتحذح اإلًَبئU.N.D.P  ألفضم

 و.0222 يتطىع يثبنٍ نؼبو

  و ػٍ داس 2440حبصم ػهً جبئضح أفضم لصخ لصُشح ػبو

 انفبسوق نهثمبفخ واِداة وانؼهىو وانُشش "َبثهظ".

  ًنُصشح أفضم لصخ لصُشح يٍ انحشكخ انشؼجُخ جبئضح حبصم ػه

 فٍ يغبثمخ االثذاع وانتًُض. األعشي
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 اإلداسَخ نُبدٌ يشكض خذيبد انشبطئ.ػضى انهُئخ  .0

 و.2446ػضى يشالت فٍ انًجهظ انىطٍُ انفهغطٍُُ دوسح  .4

أيٍُ عش وأيٍُ انصُذوق فٍ جًؼُخ األعشي وانًحشسٍَ "فشع  .6

 يحبفظخ غضح".

 سئُغبً نهجُخ صكبح يخُى انشبطئ نًذح ػششح عُىاد. .8

 سئُغبً نهجُخ حٍ يخُى انشبطئ نًذح إثُب ػشش ػبيبً. .7

 ُخ انشبطئ انخُشَخ انخذيبتُخ.سئُغبً نجًؼ .4

 .ػضى انًجهظ انتأعُغٍ إلداسح جًؼُخ أهبنٍ لشَخ حًبيخ .22

 ػضى انهُئخ اإلداسَخ نهجُخ انشؼجُخ نالجئٍُ فٍ يحبفظخ غضح. .22

 ػضى انهجُخ انًحهُخ نهذفبع انًذٍَ فٍ يحبفظخ غضح. .20

ػضى لُبدح إلهُى غضح انًىحذ.. وَبئت أيٍُ عش إلهُى غشة غضح  .23

 ويذَشاً نًكتت اإللهُى. و.2440 يُز ػبو

 أيٍُ عش إلهُى غشة غضح. .20

 -ػضى انهُئخ انمُبدَخ انؼهُب نحشكخ انتحشَش انىطٍُ انفهغطٍُُ  .24

 "انًحبفظبد انجُىثُخ". -فتح
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 لكاتبصدر ل
 

 . يجًىػخ لصصُخ.انشٍء انًفمىد .2

 2477-2472انتجشثخ انُضبنُخ نًؼتمم ػغمالٌ يٍ ػبو  .0

 2407-2428يٍ عُخ االَتذاة انجشَطبٍَ ػهً فهغطٍُ  .3

 أوساق يٍ خهف جذساٌ االعش .0

االعتؼًبس االوسوثٍ انحذَث وَظبو االَتذاة ويشبكم تمغًُبد  .4

 . "يخطىطخ".انحذود انغُبعُخ فٍ انًُطمخ انؼشثُخ

 ."يخطىطخ".َفظ وثبسود .6

 َكـــــــشاٌ االصــــــىل .8



 


