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  في الخاطر
  أمل زيادة

  : تصميم الغالف 
  : مراجع لغوي
  ٢٢١٨/٢٠١٢ : رقم اإليداع

I.S.B.N:٧ -١٢٩ -٤٨٨ -٩٧٧ -٩٧٨ 
  

  دار اكتب للنشر والتوزيع
  

  ، ش عبد الهادي الطحان من ش الشيخ منصور١٠: اإلدارة 
  .القاهرة ، المرج الغربية

  هاشميحيى : المدير العام 
  ٠١١٤٧٦٣٣٢٦٨  -  ٠١١١٠٦٢٢١٠٣:   هاتف 

  ، ش أحمد قاسم جودة من ش عباس العقاد ٤٠ : مكتبة اكتب
  .القاهرة ، خلف سيراميكا كليوباترا 

  ٠١١١٤٣٢٨٥٢٥ : هاتف
E – mail :daroktob١@yahoo.com 
Facebook : دار أكتب للنشر والتوزيع 

  
  م٢٠١٢، الطبعة األولى 

  ©جميع الحقوق محفوظة
  دار اكتب للنشر والتوزيع
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حد أثناء سريه ىف أ مرتله  و إىلمتوجهاً  قاد حممود سيارته 
عقبه ر  ألطار سيارته أجانفلطرق املؤديه حملافظته  مسع صوت إا

ن يسيطر عليها القياده حلظات ىف يده  قبل أترنح عجلة 
ً .... تتوقف و  ليس ... ً تبا ... هتف ىف سخط وحنق تبا

  ..ناآل
طار   وجد األاتطاربط من سيارته وهو يتوجه لتفقد األه

  ممزق متاماً 
دوات احلاده وجود بعض األطار لفت نظره أثناء تفقد أ

 مر تلفتعلى الطريق عن قصد سرعان ما أستوعب األوره ثنامل
 لكنه تصال هاتفيجراء أخرج هاتفه وهم بأحوله حبذر  مث أ

 و جانيب تكسشجار اليتمسع صوت يصدر من خلف األ
  .الطريق

  غلق اهلاتفتقدم لألمام وأ.......   خبشونه يقول
 صبح لسيارته لكن الصوت  أ تراجع حبذر للخلف متوجهاً 

 الطريق شجار عدد من قاطعي من خلف األوبرزقرب أ
أعطنا ما معك ........  ىف وجهه قائليني   سلحتهمشاهرين أ

  حد الرجالمن نقود  وتقدم منه أإ
بالسياره وهو حياول أحصاء عددهم  وسط الظالم التصق 

   خييم على املكانالذي

 
١٢

 وهو يلتقط منه هاتفه  وهم بتفتيشه حدهم أقترب منه أ
  وهو حياول توجيه لكمات لهغته  بالكن  حممود 

يقول هلم لكن قاطع الطريق لوح ىف وجهه مبطواه مما جعله 
  حسناً سأعطيكم كل ما تريدون... 

  فتشه:  حممود  إىلقرم أ  هم لحدقال أ

  ربعهأستطاع حممود أحصاء عددهم كانو أ

  حدهم من حممود  وهم بتفتيشهأقترب أ

ه بقوه مما جعل دفعقترب منه الرجل باغته حممود وعندما أ
   وقفز داخل السياره حماوالًرضاً الرجل يسقط أ

 برشاقه خرىقفز ىف السياره من اجلهه األآخر الفرار لكن 
حنراف بالسياره بشكل  األ حممود حماوالًإليهعندما التفت و

  ونفه  الرجل  بلكمه ىف أعاجلهخطريحىت يسقط الرجل منها  
  وأستطاع ه خارج السياره دفعه الرجل بقدمه بقوو ........
يقاف السياره مبهاره بعد ان قفز مكان حممود واحتل أالرجل 

   ...مكانه خلف عجلة القياده 

ربعه  األالتف حوله....... رض بينهم ى األسقط حممود عل
   وهو حياول الوقوفإليهوهم ينظرون 



 
١٣

جنبيه يبدو أنك تشاهد أفالم أ.....  وهم يسخرون قائليني 
  ..كثريه 
وهو يقول ان يسمع كالمهم وهو يشعر بالغضب وقف ك

  .........هلم  بشجاعه 
  جنبيهبالفعل أعشق األفالم األ

  و العملأ: حدهم قائالً ضحك أ
قام حممود قتربو منه لتف حوله الرجال الثالثه وعندما أا

له  قويه جعلته يفقد املطواه عقبه بركبلكمه بقوه يف أنفه  وأ
   وهجم عليه حماوالًرجل يستشيط غضباً بيده مما جعل الاليت

ان يتفادها بسرعه  له لكن حممود كإليهتسديد لكمات متت
  حدهم من خلفه وقيد ذراعيهومهاره  باغته أ

  نك شجاعأدركنا أ:   بسخريه قائالً
رتكز حممود بظهره على من يقيده وسدد ركله بني قدميه  أ

خري األشخص ال عاجله هم بالفرار  لكن بقوه  مما جعله يفلته  
   ؟............ين  أإىل: بطعنه ىف جنبه قائالً 

  ...مل والرجل يسحب سكينه من جنبهآطلق حممود آهة أ
  بدماءه رض مضرجاً على األسقط و 

  رجال يضحكون وهم يرونه  حياول الزحفالوقف 
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  .....مسعو صوت سياره تقترب  من على بعد 
  . اليوم  هيا بنايكفى هذا: م إليه وهو يشري قال قائدهم 
 و هو يضحك  قائالًوهو  يهزه بقدمه حدهم أقترب منه أ

  وتركوه  ىف...  ايها البطل ضحكه شيطانيه وداعاً
  ........... املوت الطريق يواجه

***  
  وبعد حلظات

كانت تتوجه عليا   وقبل  ذلك بدقائق ثناء كل  ما حدث أ
حد ظه وهى تقود سيارا وهى تستمع أل نفس احملافإىل
   .........سطوانات وهى تردد كلمات االغنيه األ

تصال وأثناء أقتراا من مدخل حمافظة األمساعيليه وردها أ
؟خريت ملاذا تأ....... عليا : ا قائله من والد  

قتربت  أ اليوم اخلميس وكل الطرق مزدمحه :قالت عليا 
    ...كثرياً

   ؟حفل الزفافهل بدأ 
  قليل منذ بدأ: قالت والدا 

  مامك وداعاًماه  دقائق وسأكون  أحسناً يا أ:  اجابت 
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 شعلت وعند مدخل احملافظه الحظت أن الطريق مظلم أ
   ؟....... مىت سيظل الطريق هكذا إىل: ضوء سيارا قائله 

متار حملت شخص ملقى  أ توغلها ىف الطريق بعدة وبعد 
  على جانب الطريق

وهى تردد  ىف .. ........... سيارا ت من سرعة هدأ
  ؟........ماهذا : ذعر 
وقفت سيارا على جانب الطريق وجلست حلظه متردده  أ

ن الرجل  اخلروج من السياره لكنها الحظت أوخائفه من
  .........حياول الزحف ببطىء  

قتربت منه   وأإليهتنهدت بقوه وهبطت بسرعه متوجهه 
  ......... بذعر خبوف وهى تتلفت حوهلا 

دارت ت منه أكثر وجدته حياول الزحف بضعف أوأقترب
رتعدت وهى متد يدها  ه  ملوث بالدماء   أا وجدتإليهه هوج

 أبتعدي : تتحسس نبض القلب وجدته يهمس بضعف قائالً
  .......عن هنا 

  خبوفو تلفتت حوهلا ....... بدهشه وخوف إليهنظرت 
قامت ......... خرى وجدته فقد الوعى  مره أإليهنظرت 

  حبه بصعوبه وهى تتجه لسيارا  وضعته بداخلهابس
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  يا اهلى من فعل هذا ؟: وهى ترتعد قائله 
  ...........نطلقت بالسياره بسرعه وأ
وردها أتصال من  أمها  ...... ء توجهها للمستشفى ثناوأ

   احلضورحتثها على سرعة
  التقلقىً تاخر قليال قادمه   سأ أينميأ: هلا  بتوتر قالت 
  .......فل الزفاف ىف بدايته الزال ح

 وكان يرتف بغزاره ووالقت عليه نظره سريعه حيث كان 
  هنه قادم من بئر عميق صوا  وكأإىليستمع 

  من املستشفىقتربنا كثرياً ال ختف أ: قالت له  بتوتر 
 :حدى بوابات املستشفى هبطت بسرعه قائله وأمام أ

  النجده .......... النجده 
من وهم يعاونوها على محله كانت األا رجال إليههرع 
 اال يفارق  اهللا وهى تدعو خلفهم وعينها متعلقه به تركض 

  احلياه
  طباء بعملهم مبهاره األوىف املستشفى قام
  حالتهبفحص طباء وهم  يقومون  وقفت تراقب األ

   ضوء بقعة عينه  إىليوجه قال الطبيب وهو 



 
١٧

  تتبع الضوء ........ سيدى هل تسمعين
   بقلقوهو يتبع الضوء وهى تتابع ما جيريسه مود رأهز حم

   العمليات هلم جهزوا غرفة  قال الطبيب
خذت املمرضات تقوم بتحضريه وهرع خارج الغرفه  وأ

   بقلق للممرضه  أقتربت منه قائلهللعمليه  
  هل هو خبري ؟

  خترق صوا عقله فتح عينه  بضعف وأ
   بصعوبه مث مهسا طويالً إليهنظر 

: ا املمرضه قائله إليه بكلمات غري مفهومه نظرت  اًتمتمم
  ماذا يقول ؟
  .........درى لست أ: قالت هلا 

مل وهو غمض عينه من فرط اآلأ........ ثر كدنت منه أ
  .......أشكرك :  فض قائالً ينت

مث وهى تربط على كتفه  برفق : ئله  بدهشه قاإليهنظرت 
   آسفه  البد ان اغادر ....مهست قائله 

 من يلكنه مل يستمع أل......... موقفي رجوك قدر أ
  ........وبه بنه دخل ىف غيكلماا أل
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  مرما األ: رضه قائله  بذعر  املمإىلنظرت 
نه خبري الكثري من الدماء أفقد : قالت املمرضه ببساطه 

  .......... للقلقالداعي 
  .. العمليات غرفةإىليتوجهون به  تنهدت بقوه وهم 

 يديها إىلحد املقاعد وهى ترتعد وهى تنظر أجلست على 
  بأخيهاتصلت امللوثه بالدماء وأ

  :قائله 
  كيف حالك ؟ ...  مصطفى : 

   كثرياًنيت تأخريتعليا أين أ: قال هلا 
  مر هامأريدك يف أ: قالت له بتوتر 

  جيازقصت عليه كل ماحدث بأ
  مسؤل عندك ؟ى هل حتدثت مع أ: قال هلا مصطفى 

   ال: قالت 
 التسلل واخلروج من املستشفى حاويل......... ممتاز : ل قا

  دون لفت النظر
  واال
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علم  أعيه واهللا وحده ستخضعني للتحقيق حىت يستعيد و
  م المىت سيفيق أو حىت سيفيق أ

 نا نقلتهألك ؟  بكل ذ وما دخلي ماذا ؟: قالت له بتوتر 
   !!! هل هذا جزائي؟ فقط 

 اال .... من روعك هدئي.......... عليا :  جبديه قال 
أن الشرطه  ستظل تستدعيكي   حىت لو   كانو تعلمني 

   هل نسييت؟متأكدين مما تقولني 
  ......كيف يتعامل رجال الشرطه مع املواطنيني 

  نت حمقأ:   قائله تنهدت 
  ........ حاول التسللسأ

 يت  أم تفضلني أن آفضل كان أعليا كلما أسرعيت: قال هلا 
  اليك ؟

ال داعي  حىت ال ... ال : ا وهى تتلفت حوهل حبسم قالت
   وداعاًمر  باألميتشك أ

يقترب منها من رجال األحد تلفتت حوهلا وجدت أ
  ..تسمرت مكاا  

 ا  على احلسابات  وعلىن متري البد أ سيديت:قال هلا 
   لتسجيل بيانات املريضداره أل
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  حسناً: قائله سها هزت رأ
 طلب منك طلب رجاءاًحلقيقه  سأا: فتحت حقيبتها قائله و

  ال ترده
  ؟........ بتساؤل منا رجل األإليهنظر 

 نزعت خامت ذهب  و من نقودهذا  كل ما معي: قالت له 
 وناولته نت احلساباتسدد أ: ه أعطته له قائله كانت ترتدي
   ايضاً تكاليف العمليه  ان مثنه سيغطيأعتقد ... اخلامت قائله 

   ........نيت يا سيديتوأ : الًا الرجل قائإليهنظر 
 اوالً و سأمر نظف يديسأ:  كفيها إىل وهى تنظر قالت له 

  داره لتسجيل البيانات اخلاصه باملريضعلى األ
اجون شيئا رى  اذا ما كانو حيتأمر على  احلسابات ألمث س

  ..خرآ
  .....رجوك  أ: سه بتردد لكنها قالت له من رأهز رجل األ

   عنهان مبتعداًم رجل األ .... سار
  ودخلت  حوهلا بسرعه وصعدت للطابق العلويتلفتت

   تلوثها املياه نظفت يدها من الدماء اليتحدى دوراتأ
  ستطاعت التسلل للخارج  خبفه وأمث هبطت على السالمل
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 محداً: و صعدت لسيارا بسرعه وهى تتنهد بقوه قائله 
   هللا محداً... هللا

 احلضور متعلله بأن ن تستطيعوىف الطريق أبلغت أمها أا ل
  ستتوجه للمرتلا ن  السياره تعطلت وأالوقت تأخر وأ

  ستطاعت اخلروج من املستشفىوابلغت مصطفى بأا أ
***  

 بالبحث عنها مل جيدوها ومل منوىف املستشفى قام رجال األ
ه قواليكن أمامهم اال أن يستعيد  املصاب وعيه حىت يأخذو  أ

  مرويه علي األحىت يطلعو ذوحيصلو على بياناته 
 قامت  على املقعد بتهالك و سهاوىف املرتل القت بنف

   الرداء الذى تلوث  بالدماءوبأخفاء 
ن تعود والدا تنظيف السياره بسرعه ومهاره قبل أوقامت ب

  مر لألوتتنبه 
 بالدماء كانت تنظفه ملوث متاماً كان  املقعد اخللفين أل

  وهى تشعر باخلوف والقلق
ستغرقت ىف قتها وسرعان ما أشن فرغت صعدت لد أبع

  النوم بسرعه
***  
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ستعاد حممود وعيه ىف بعد ما يقارب الثالثة أيام أ
  ..املستشفى

ً :  قائله إليهوجد املمرضه رع  هللا على سالمتك يا  محدا
  سيدي

  شكرك أ :مل وهو يتأا قائالًإليهنظر 
   هل تتذكر ما حدث ؟...سيدي: قالت له 

  بلى: ا حلظه مث قال إليهنظر 
  خرب الطبيبممتاز سأ: ساريرها قائله للت أ

 وهو خذ حممود يتفحص الغرفه وأسرعت تغادر الغرفه  أ
  مليتذكر احلادث وتنهد وهو يشعر باأل

بتسم الطبيب وهو يقوم بفحص حالته  مث أبعد قليل دخل 
  صبحت خبري يا بطلأ : قائالً

  قلقنا عليك كثرياً
 مىت سيمكنين.......... شكرك أ : الًبتسم حممود قائأ

  اخلروج
  هل ..........ذه السرعه يا بطل : ئالً بتسم الطبيب قاأ

  مللت منا
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 لكن البد أن ............بالطبع ال: ضحك حممود قائالً 
  وينتظرون عوديت........ هلي يبحثون عين أ

  نتظار عودتك  كنا بأوحنن ايضاً : قال الطبيب 
  شكرك يا سيديأ: قال حممود 

ض الوحيد الذى نت املريأين أحتدث جبديه أ: قال الطبيب 
 حضرك  شىء حىت من أينه أن نعلم عدخل املستشفى دون أ

  .........  هرب  هنا إىل
بتسم  من أحضرته أ وجهتنبه حممود لكالم الطبيب مث تذكر

 ي ومستعد ألىيستعدت وعوها أنا أ:   للطبيببسعاده قائالً
  شىء

 ستكون ىف اوالً: طبيب وهو يربط على كتفه بود قال ال
  يام حتت املالحظه مث ستعود للمرتل أضيافتنا لثالثة

  .........محدا هللا الطعنه مل تكن نافذه 
  خرى ىف الطابق الثالثسيتم نقلك من الرعايه لغرفه أ

  ..... هللا على سالمتك محداً
ه د بقوه وهو يتذكر بصعوبه وجنصرف تنهد حممووتركه وأ

  حضرته وصوا يتردد ىف ذهنهمن أ

 
٢٤

حد رجال  أنضم لهوبعد قليل مت نقله لغرفه أخرى وأ
ذو أقواله وعلمو أنه تعرض حملاولة سرقه وأن خ أالشرطه الذين

  هله  مبكانههناك من أحضره  ومت إبالغ أ
دارة احملقق دخل  أحد العاملني بأنصرف ومبجرد أن أ

جزء من املبلغ وترك د حضره سدوهو خيربه أن من أ املستشفى
  ........ كافيه  نه مل يكن حيمل نقوداًهذا اخلامت أل

  خذ اخلامت  منه وهو يقلبه ىف يدهأ
سدد باقى سأ ....  تتصرف فيه  ال ...شكرك أ: قائالً 

  .. سيحضر  بعد قليلخياملبلغ  أ
   حياا بشكل طبيعيعليا ملمارسةخر عادت  آوعلى جانب

  حدى الشركات الكربىىف أحيث كانت تعمل حماميه 
  ......يام وبعد عدة أ

  بالتدريج  يسترد عافيته  وبدأ.........عاد حممود ملرتله 
  .  القوات املسلحه حد جنود  أوعاد لعمله حيث كان

  .........سابيع وبعد عدة أ
 تواجده ىف  غرفته ىف املعسكر   أخرج اخلامت وهو ثناءوأ
  جدك ؟كيف سأترى : حبريه متمتاً   إليهينظر 
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هللا على سالمتك يا محداً :  وهو حيتضنه  قائالًدخل صديقه
  ستطع احلضور مل أحممود معذرةً

  .مس  املشروع إال أمل ينتهي

  أصبحت خبري... أعلم   : صافحه حممود قائالً

 ً مر تبدو ما األ : مالحمه احلزينه قائالً جلس قبالته متامال
  مهموماً

  ال شىء:   بقوه خلامت امود  وهو يطبق على قال حم

   ..... بنشاط عملهوعاد ملتابعة

تنهد بقوه و غمض عينيه وهو يتذكر  مالحمها ووىف املساء أ
   النوموسرعان ما غاص يف... 

د يده ليصافحها  بامسه وعندما مإليهها ىف احللم تنظر ورآ
  مامهتالشت صورا من أ

  فتح عينيه وهو يتنهد بقوه وقلبه خيفق بقوه

حبث عنك مهما سأ : مله  قائالًخذ يتأامت وأأخرج اخل
  كانت النتائج

  عملهنتهى من   وبعد أن أإيلوىف اليوم الت
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فيما :  الذى قال له حمي  برفقةايشجلس يشرب كوب 
  شردت ؟

  ال شىء: قال حممود 
 ستطيع تقدمي املساعده رمبا أ ؟مر ما األخربينأ:   حميقال 

...  
  دين هلا حبيايتهناك فتاه أاحلقيقه :    بتردد  حممودقال 
  ممتاز : حميقال 

  نقذتينالفتاه أ... أنت ال تفهم شىء   :  بضيق قال حممود
  ى شىءال أعرف عنها أو 

  مله  كل حلظه اخلامت الذى تتأوهى صاحبة:  بامساً  حميقال 
  نعم:  قائالً حممود تنهد 
  احلادث هذا تأثري ن  يبدو أ :  مازحاً حميقال 

  رجوك بال مزاح أ : قائالًبتسم حممودأ
 اذا أردت احلق منذ أستعدت  وعيي : مث تابع قائالً جبديه 

 ..........   وصورا ال تفارق ذهين ،  الشاغل هىوأنا شغلي
   .وصوا  يتردد ىف عقلي

  ول نظرهماهذا ؟ حب من أ :  ضاحكاًحمي
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وهل كان : بضيق وهو يقلب اخلامت ىف يده اجاب حممود 
  !!!!!!!!!! هناك نظرات

خاطرت  شجاعه .. جذابه ،  ا ساحرهمر وما فيه أاأل
  اسهابنف

 ،  مبا قد تتعرض له جراء تصرفها إليه غري مب وأنقذتين
 هذا الوضع   لتقدمي  املساعده يل وأنا يفوتوقفها ىف الطريق 

  : قائالً بتساؤل إليه مث التفت ........

:  صديقه قائالً  إليهنظر  ...  ن تصرفها شجاع آال ترى أ
لكن أى شخص آخر كان من املمكن أن يقف ... أنت حمق 

  أيضاً
  لكنها... أعلم  :  حممود قائالً إليهنظر 

   ...!خاطرت حبياا من أجل أنقاذي
  ......شار للخامت  أمانه وأ أن هلا عنديمث 

 الزالت  قدر كل ما تقول لكينيا عزيزي أ: قال حمى بامساً 
   ...غري مستوعب اآلمر

 كانت ...  لقد تذكرت ... ً  مهال : هتمام بأ حممود قال 
نعم :  مالبس سهره مث توقف  عن الكالم حلظه مث قال تديتر
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 حتدثت ىف ...حلضور حفل زفاف ما  ملكان ما جهه وكانت مت
  أتذكر ذلك جيداًاهلاتف 

   ...!حفل زفاف :  جبديه  حميقال 

ه ال تعرف عنها  تقع ىف حب فتا يا رجل نك جننتالبد أ
   ...مسها ال تعرفه حىت أ، ى شىء أ

   ........وهذا ما يضايقين: ضيق قال حممود ب

   عطرها  نظرااتذكر رائحةالزالت أ :  مث شرد حلظه قائالً

   .......... يدها يلملسة

 أردت نصيحيتحممود اذا :  وهو يربط على كتفه حميقال 
  ً ان ما تتحدث عنه يعد جنونمر ألأنسى األ

لكن فكر فيه يعد درباً من اجلنون ما أن أعلم أ: قال حممود 
  ..!ا إليه هناك شىء ما جيذبين

ل رمبا كانت متزوجه وهلا حياا أنسى فق يا رجأ : حميقال 
  كملهاألمر بأ

  ..نت حمق أ : تنهد حممود قائالً

  ...روده وهو يطبق على اخلامت بكفه شوعاد ل
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ماكن  ذ يقوم حبصر  أول أجازه حصل عليها  أخوىف أ
كل من  يصفها لخذوأفراح ىف حمافظته النوادي وقاعات األ

بيعيه املتوقعه  جابه الط وكانت األ...ماكن ه األيقابله ىف هذ
 ختربنا به ليست كافيه  للوصول وصاف الىتاأل: لسؤاله  هى 

مسها  ىف حالة  إنعدام أ أى شىء متعلق ا خاصةإىل
!!!.........  
  ...س من العثور عليها وعندما يئ

خيه جيلس  وجد أ شارداً مهموماًجلس يف شرفة  مرتله 
  شتقت للحديث معكأ... مرحى يا رجل  : اره قائالً  جبو

  ؟حالك  كيف مرحبا يا أمحد: قال حممود 
 الكل قلق نت ما بك تبدو مهموماً  أنا خبري أ : قال أمحد
  ؟مر عليك ما األ

  قلقتكم على أآسف ألىن :  بضيق حممود قال 
  صابك بعد  احلادثكلنا الحظنا التغيري الذي أ : قال أمحد

بحث عن شخص  ال ردت الاذا أ:  جبديه تنهد حممود قائالً
  ين تبدأ ؟تعلم عنه شىء من أ

 تعلم أن ال ا ... ما بك يا بطل:  بدهشه  أمحد إليهنظر 
  .مسه للعثور على شخص البد على األقل أن تعلم أ

 
٣٠

لكن هذا هو ... علم كل ما تقول  أ: قائالً  تنهد حممود 
  .الوضع 

ستطيع  تقدمي  ما األمر رمبا أأخربين : محد بتساؤل أ
  املساعده

 أىن أحبث عن الفتاه الىت أصطحبتين : حممود بضيق 
  للمستشفى

  وكيف ستجدها ؟: امحد بدهشه 
  هلذا أستشريك هل نسيت ؟: ابتسم حممود قائالً 

مه على املقعد وهو يفكر بصوت  وجلس أماأبتسم أمحد 
  مرتفع

  ...أقترح أن تبدأ باملستشفى 
 حممود بأندهاش دون تعليق مما جعل أخيه يكمل إليهنظر 

  أعتقداملستشفى خاص و: قائالً 
قل لديهم م كامريات  ىف كل مكان أو على األأن لديه
   بوابات املستشفى الرئيسيهكامريا على 

بتسامته وهو يقول عت أبدى على وجه حممود الراحه وأتس
  !!مر  أفكر ىف هذا األكيف مل... أنت حمق : 
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أمتىن أن جتدها حىت تعود لك أبتسامتك : أبتسم أخيه قائالً 
  ..الىت نفتقدها ... 

:  بقوه وقلبه خيفق بقوه قال حممود وهو يطبق على اخلامت
   بالتأكيدسترافقين

ا تراها  أريد أن أرى رد فعلك عندم.. بالطبع  : قال أمحد 
مث أىن متشوق لرؤية صاحبة هذا االنقالب ىف شخصية أخي 

  احلبيب
  ساحره :  حممود حلظه مث قال وهو يتنهد  بقوه إليهنظر 

  يوم شاق غداًال تسهر كثرياً أمامنا :  جبديه ل قامث 
   أين ؟إىل : قال أمحد

  ... النوم إىل: قال حممود 
  ظه  شارداًوىف غرفته جلس حل.... وتركه وذهب لغرفته 

ول مره ينام وأل... قلبه  خيفق بقوه كان يشعر بسعاده  و
  ...بعمق 

قابله ...  ذهب برفقة أخيه للمستشفى إىلوىف اليوم الت
  الطبيب وتذكره على الفور

  صافحه بقوه وهو يطمئن على حالته الصحيه بسرعه

 
٣٢

من وهو يستفسر بعد قليل وقف حممود مع أحد رجال األ
  بعة الكامرياتعن املسؤل عن متا

ول  يشعر  وكان األحد املكاتب جلس حممود وأخيه وىف أ
  بالقلق  والتوتر

أية : حد العاملني مرحباً م قائالً بتساؤل بعد قليل دخل أ
  خدمات ؟

احلقيقه   حنن نبحث عن  :  قال برز حممود هويته للرجل مثأ
  شخاصأحد األ

  رتادو املكان هنا من مدهالذين أ
  خدمكم ؟كيف أو: قال الرجل 
  شرطة املراقبهريد رؤية أن: قال حممود 

 البد مرلكن سيدي هذا  األ: دد قائالً   الرجل بترإليهنظر 
   شخصياً قد يضرينمن وجود تصريح من أدارة املستشفى النه 

 ودس  مر بيننا سيظل هذا األ... أطمئن  : قال حممود حبزم 
   بعض النقودلىف يد الرج

  شرطه وملاذا تبحثون عنه؟وهو حيضر األأخذها الرجل بتردد 
  هذا الشخص حنن ندين له بالكثري : قال أمحد 
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  كيف ؟:  الرجل وهو يقول إليهنظر 
   وهو يتحدث مع الرجل ىف حني كان حممود أمحدقال 

عليه أقرب تاريخ املدون  حىت عثر الشريط ائطشريقوم بفرز ال
  ....بأهتمام لدخوله املستشفى و جلس يشاهد ه 

 فاتورة  املستشفى وسددتدخلت أخياحلقيقه أا فتاه أ
   أن أبسط شىء هو شكرهاأعتقدعالجه و

هم الرجل بالرد لكنه توقف عندما وجد حممود يهتف قائالً 
  ...وجدا : 

  ...أا هى : وقف الصوره على وجهها قائالً  وأ
  ويرى ما مت تسجيله ، قترب منه الرجل وهو أ

  ....تأكد من صدق روايتهم  طمئنان عندماشعر باأل
  هل ميكنك تكبري الصوره قليالً ؟: قال حممود 
   نريد أخذ نسخه منهاهذا يكفي : قال أمحد 

  بسرعه ومهارهب توب ال السرع ينقلها على وأ
 كان يشعر وبعد قليل قاد حممود سيارته وهو يتنهد بقوه

  ..بسعاده ال مثيل هلا 
  ....سم اآلن لدينا صوره بال أ: قال أمحد  

 
٣٤

  ...أفضل من ال شىء : قال حممود بسعاده 
  وبعد قليل  كان ميسك ىف يده صورا  وهو يتأمل مالحمها

  أشكرك: قائالً   أخيه إىلبسعاده مث التفت 
  .........ا إليهن كيف سنتوصل املشكله اآل : أمحد قال 

ل  ىف أسأن سأظل أحبث حىت لو تطلب األمر أ: قال حممود 
  لدكل حمالت الب
  أنت تفقد عقلك يا رجل : قال أمحد 

ملاذا ال تنشرها ىف اجلريده وتكتب حتتها  : مث قال مازحاً
  مفقوده

قوم لو مل أتوصل لشىء سأ: ضحك حممود وهو يقول  
  بذلك

 هيا بنا البد أن حنتفل مبناسبة:     قائالً بدهشه إليه نظر 
   سندريالعثورك على صورة

نت ئت أش ا  مطلبأكان  وأختار امل : ضحك حممود قائالً
  بطل يا رجل

خذتك  ملكان لو كان بأستطاعىت أل:  قائالً ضحك أمحد 
  ينسيك سندريال
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  من الصعب نسياا : ضحك حممود قائالً
  ؟ ........حممود هل أنت جدي:   جبديه قال أمحد 

 رغم أن هذا ا  ماذا ستفعل ؟إليهولنفرض أنك توصلت 
  ...مستحيل 

رتبطه سنتزوج ىء لو كانت غري مشال : ً تنهد حممود قائال
  بتعدضى باألمر الواقع وأرواذا كانت متزوجه سأ

  ن ؟اذا ال ترضى باألمر الواقع من اآلومل :  قال أمحد 
  :رد حممود بتلقائيه وبساطه 

  ...شكرها على مجيل صنعها على األقل أ
  ..... غري مقتنع مط أمحد شفتيه

***  
د كان يربز الصوره للعاملني  حمموإليهوىف أى مكان يذهب 

  عنهافيه سائالً 
   دون جدوىستمر حبثه لشهوروأ

  ....وبعد عدة شهور 
حد املطاعم الكربى  ىف أجتلس عليا كانت   ات يوموذ
حاديث  مصطفى كانو يتبادلون األأخيها  و صديقتها ندابرفقه 
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قتراب حممود   بسعاده فجأه حملت من على بعد  أويضحكون
  ...بدى وجهه مألوفاً هلا ... صدقاءه  أ عدد منبرفقة

ظلت تتابعه ....فوركرته على الالقت نظره أخرى عليه وتذ
وتنهدت  بأهتمام حد مرافقيه أثناء سريه وهو يتحدث مع أ

  نك تعافيت هللا أمحداً: قائله سها بقوه  وهى حتدث نف

   ؟ما األمر فيما شرديت: قال مصطفى  هلا 

  ى تركته ىف املستشفىأتذكر الرجل الذ: قالت له 

  كرين ؟مابه ؟ االزلت تذ :  قال مصطفى

  نه هناكأ  : إليه وهى تشري قالت له

 : إليهجتاه الىت أشارت  بأهتمام وهو ينظر باألقال مصطفى 
  ......... سأرافقك نتحدث معه أن ردت  اذا أ... حقاً 

حراج  ال أريد أ......... ال  ....... ال : قالت له بسرعه 
  ريد نقودى أنىن أأعتقدا رمب، 

  ...يكفي أنه أصبح خبري  ... 

  ؟مر حمرج ومربك  األ حمقه انيت:  قال مصطفى 
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 للوعى نه كان فاقداً ألمث أنه قد اليتذكرين: قالت له 
  .........وحالته كانت سيئه 

  نظر حتترموجهة : قال مصطفى 
  ...........حديثهم وعادو ملتابعة 

وال  خرى حممود يبحث عنها ر أ أشهوأستمر الوضع عدة
  ميل ابداً 
 أنه كان يستغل أى فرصه تتاح أمامه للبحث عنها حىت

 لتجديد رخصة سيارته  وهناك  املرور  لوحدةوذات يوم توجه
 أخت وظفات  الىت تعمل هناك كانت حدى املأكتشف أن أ
   ىف اجلامعهصديقة أخته 

رحالا ويام اجلامعه أستقبلته بالترحاب  وهى تذكره بأ
  جنبت طفلينيعندما كان يرافقهم ا وأخربته أا تزوجت وأ

  ............خذت تريه صورهم وأ
 ... كيف جتد احلياه  العسكريه   كيف حالك ؟:قالت له 

  ؟ العائله وكيف حال متعبه أليس كذلك  ؟
   خبريالعائله نا خبري  وأ: بامساً قال هلا 

  خدمك ؟الك كيف أنسيت أس:  أخذنا احلديث قالت له 
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   السيارهجئت لتجديد رخصة: قال هلا بامساً 
  .......وراق هل جهزت األ  حسناً  :قالت له
   .......... ،  تفضلينعم  : قال هلا 

  نتهتأخذت منه امللف وهى تتصفح األوراق وبعد أن أ
 دع هذا األمر يل مر علي ... حسناً   :  قائله إليهالتفت 

  اً جاهزوسيكون كل شىءبعد غد 
  ..ودعها وأنصرف

وراقه من عند صديقته جلس خذ أوبعد يومني ذهب أل
  يتناول معها مشروباً دافئاً

  شكركأ: وهو يقول هلا 
  ....خوه  للشكر حنن أال داعي : ت له بامسه قال

  خربىن هل تزوجت ؟أ: قالت له 
  ال : قال هلا 

  ملاذا ؟ ماذا تتنظر ؟: قالت له 
  سندريال ؟ : ضحك قائالً

  الروايات ىف سندريال ال وجود هلا اال : ضحكت قائله 
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مثلك  ،  أنا قابلت  ذلك أعتقدكنت  ... ال: ضحك قائالً 
  ....حبث عنها  والزالت أسندريال خاصيت

  هل تتحدث جبديه ؟:  هتمام قالت بأ

  نعم : سه جميباًهز رأ

  ستطيع مساعدتكرمبا أ ...  أخربين: الت له بفضول ق

  خرج صورا وهو يعطيها هلاا حدث وأقص عليها كل م

نت تبحث زالت غري مصدقه أماحممود  : قالت له  بذهول 
  عنها منذ شهور

 عثرت عليها  اال اذاإيل ب يلولن يهدأ: قال هلا بأصرار 
  نا راضىيومهما كانت النتائج أ

  ..... مساعدتك ميكنين: قالت له بامسه 

  ؟كيف  .... حقاً :  بلهفه قال هلا 

صورا وضعتها على جهاز احلاسب وأخذت منها خذت أ
   ال تقلقىف كل مكاتب املرورصدقاء عده ىل أ: نسخه قائله له 

نه رمبا جتديها لو كانت هلا رخصه احلقيقه فكرت أ: قال هلا 
  قياده

 
٤٠

مر ليس ال أريد أن أعطيك أمل كاذب األ : قالت له بامسه
  أنت  ..... انعدام وجود بيانات ةسهالً خاصة ىف حال

  من القشىف كومة أبره كمن يبحث عن 
 لكن مر مرهقاً أعلم أن األ..... حاويل  : قال هلا  مبتسماً

  .......خرى ال أملك حلول أ
ستطعت تذكر ميكنك مساعديت لو أ: قالت له  بامسه 

   ؟ مثالً موديل السياره
: ه  وهو يعتصر ذهنه مث قال هلا  بأسف خذ يفكر حلظأ

 لكن ميكنين كمله مربكاًلذلك كان الوضع بأاحلقيقه مل أنتبه 
   املستشفىسؤال فرد األمن الذى عاوا وأدخلين

 بيضاء ١٣٢ن سيارا كانت وأتصل به ىف اهلاتف أخربه أ
!....  

ممتاز ، على  ...    حسناً : دونت صديقته املعلومات قائله
   البحثاألقل عرفنا  من أين سنبدأ

مع :  صديقته قائله ليهإ نظرت وبعد ما يقارب الساعه 
  ى من مالك هذاالنوع السياراتاألسف ال تطابق صورا أ

  وما معىن هذا ؟: ا حممود حبزن قائالً إليهنظر 



 
٤١

أ وأا ن السياره ليست ملك هلا  أ  يعينهذا: قالت له 
  ليست تابعه حملافظتنا

  نوما العمل اآل: ا حبريه قائالً إليهنظر 
  ال حل وحيد ؟ال يوجد إ: قالت له بامسه 

   وما هو ؟ : ا بلهفه قائالً إليهنظر 
ن تكون كلماتك إعالن ىف الصحيفه وأحرص أ: قالت له 

  مبهمه حىت تلفت النظر
  كيف ؟:  بدهشه قال

   ؟نيتأنشر صورا وأكتب حتتها من  أ: قالت له 
  ! ... كثرياً  تأخريت ؟نيتأين أ

 خلفك   تركض و،  تظهر نتباه وجتعلها  تلفت األكلمات 
  ........رهذا ش من نملعرفة

  مدهشه كاملعتاد : ضحك قائالً
  بالتوفيق ؟  .......  :  قالت له وهى تصافحه بود

  شكركأ: صافحها بقوه قائالً 
 ونشر صورا يفمكتب أعالنات قرب  ودعها وتوجه أل

   ؟نيت اليوميه  وكتب  حتتها خبط كبيري أين أالثالث صحف

 
٤٢

  عالناتمقر مكتب األشعر براحه وهو يغادر و
وشدد على من قام بنشر األعالن بعدم أطالع أي أحد عن 

ً صاحب األعالن وأ و بأى من يتقدم للسؤال عنه أبالغه فورا
  .عنها .... تقدمي معلومات 
عماهلا  جلست عليا ىف مكتبها تتابع أإىلتوىف اليوم ال

 ماذا ستفعلني بعد العمل...  تقول هلا نداوجدت ........... 
  اليوم

 الكثري ألقوم به  املعتاد تدرين ليس لدي:قالت عليا 
  سأذهب  لزياره أخي

اليوم  أريد أن آخذ رأيك يف ...  أجلي زيارته : قالت هلا 
  ختيار فستان الزفافأ

  ؟   مىت ...سأخربه حىت الينتظرين ... حسناً: قالت هلا 
  ..الساعه اخلامسه : ا هقالت صديقت

  متام: قالت هلا 
 نداا ستذهب مع مرتهلا جلست مع والدها ختربه أىف و

  ختيار فستان الزفافأل
 ترهقني نفسك ىف العمل وال أخرجي يا أبنيت: قال والدها 

  ترفهني عن نفسك



 
٤٣

   .أشكرك يا أيب: قالت له 
وذهبت معها ألحد االسواق  : نداوىف املساء مرت عليها 

عرت عليا شخر و الكربى وأخذتا تتجوالن من حمل آلالتجاريه 
حد  تقوم بقياس أنداحد املقاعد وبالتعب جلست على أ

  الفساتني
حدى رها ىف احملل  مث وقع بصرها على أخذت جتول بنظأ

  املكاتب وجدت جمالت للموضه
 نداغنيه  حتبها وجدت أخذت تتصفحها وهى  تدندن  أ

  يكما رأ: ول هلا وهى ترتدى الفستان تق
  مدهش واااو : ه قائله شطلقت صفري دهأ

    ورقيق جداً...  يناسبك  ... هذا مجيل  جداً
 وتضيقه ه ريحدى العامالت هل ميكنك تقص ألنداقالت 

الفتاه تقوم بتدوين خذت تعطيها مالحظتها عليه و هنا وأمن
  هتمامكل ما تقول بأ

  ين ؟ماذا تقرأ:  قائله ندانضمت هلا  أبعد قليل
  الهشاهد الصور  وناولتها أ: قالت هلا  بامسه 

ن أخذتا تضحكان ومها تتفرجان على بعض الصور وتتبادال
  االراء ىف موضوعات اله

 
٤٤

  ..... وجود جريده ندالفت نظر 
  ماهذا ؟: قالت بسخريه 

ال نه تلك الصحف موجوده معلوماتى تقول أهل الزالت 
  و يتابع الصحف القوميهأحد يقرأ أ

   حمقهنيتأ: ده ريده قائله وهى تلتقط اجلري اجلإىلنظرت عليا 
 وجدت العامله نقرضت  ومهت بتصفحها أا أأعتقدكنت 
  هينا سيدتى من تعديل الفستاننتلقد اأ: تقول هلما 

 وأخذتا نداهي و  الفتاه  إىلتركت اجلريده والتفت 
   احمللالفستان وغادرا

: ها   وهى تبتسم قائله  جلست معويف أحد املقاهي 
  مجل عروسستكونني أ
   قلبك املغلق للصيانه ؟ ألن تفتحي وأنيت :نداقالت 

 بعد وهو من احلقيقه مل أجد فارسي: ضحكت عليا قائله 
  معه املفتاح
  ننا سننتظر طويالًيبدو أ : نداقالت 

مث  ........ لست ىف عجله من أمر ي: ت عليا ببساطه قال
  ......قالت  بدهشه 



 
٤٥

  ماهذا ؟
  مر ؟ما األ : نداقالت 

 اجلريده هل ترين : شخاص  قائله أشارت  إىل أحد  األ
  اليت يقرأها هذا الشاب

  تسعت عينها وهى تقول هلا  ما هذا ؟ للشاب وأنداالتفت 
  ليست تلك صورتك ؟أ

  نعم ؟:  بتوتر قالت عليا
حت  لو مس سيديعذراً ، : ائله له   للشاب قنداتوجهت 

  ...ن تفرغ من قراءا  نظره على اجلريده مبجرد أممكن ألقي
  بكل سرور :  الشاب بامساًقال

  ...نصراف  أنتهيت وهم باألحوال تفضلي  بكل األ
  . واجلريده سيدي : نداقالت 

   املكانا بالفعل  وتركها وغادرلقد قرأ: قال هلا بامساً 
 اليت قالت بلهفه وهى  عليا خذ اجلريده عائده لأسرعت تأ

  تفتش عن صورا
ما  : نداالت لمام الصوره وقتوقفت أ........ أشكرك 

  هذا؟

 
٤٦

  ؟  ومكتوب  حتتها أين أنىت وجدت صوره هلا كبريه 

  ماهذا ؟: قالت عليا 

  دريلست أ:   بدهشه نداقالت 

  مر غريب حقاًأ: قالت عليا 

 من تعتقدي :  أمسكت الصحيفه قائله لندى وىف السياره
  فعل هذا ؟

مر من اجلريده نتحقق من األ بالك سشغليال ت : نداقالت 
   ..سهانف

احلقيقه لن يغمض يل جفن حىت أعرف ما : ت هلا  بقلق قال
  مر ؟حقيقة األ

   ؟هل ستخربين والديك  : نداقالت 

  نال أريد أن أزعجهم اآل........ ال : قالت عليا 

خر لكن من املمكن أن يرى األعالن أحد آ : نداقالت  
  ويبلغهم

ون ويتصرفمر وقتها سأتركهم يتحرون األ: قالت هلا  بضيق 
   يشاءونيفما ك



 
٤٧

 وأخرجت وىف غرفتها  القت جبسدها على السرير بتهالك
ترى من :  املكتوب قائله إىل صورا وإىلاجلريده وهى تنظر 

  فعل هذا ؟

تتساءل عن  توجهت ملقر اجلريده وهى إيلوىف اليوم الت
  عالناملسؤل عمن نشر هذا األ

  مر سأحترى األدقائق آنسيت:قال هلا املوظف 

سيدي حضرت صاحبة :  وهو يتصل مبحمود قائالً بتعدوأ
  نالصوره تقف أمامي اآل

  ممتاز ... حقاً : قال حممود بسعاده 

  ستطيع احلضورأنا ىف العمل  ال أ ... تباً : مث هتف قائالً 

   ؟مباذا أخربها سيدي: قال املوظف 

  ى شىء مؤقتاً أخربها أ: قال حممود بعد تفكري 

   القادماألسبوع سأحاول احلصول على أجازه

  سأحاول يا سيدي: قال املوظف 

 وتنهد بقوه  خرياً ق حممود اهلاتف وهى يقول بسعاده أغلأ
   هللامحداً :  قائالً

 
٤٨

 املوظف   حبثت عنآنسيت :  عليا قائالً إىلعاد املوظف 
 األسبوععالنات  وجدته ىف أجازه وسيعود املسؤل عن األ

  املقبل
وأنت ال تدري من الذى ..   .....حقاً: هتمامقالت له بأ

  عالنقام بنشر هذا األ
  ...سف آ:  قال هلا 

 ومل يترك أى بيانات  مستحيل :سف قائله  بأمطت شفتيها
... أن يكون نشر األعالن دون أن يترك حىت رقم هاتف  

   ...اتباألعالنامللفات اخلاصه  أحبث ىف 
آسف يا : أنه يبحث ىف االوراق مث قال هلا بأسف بتظاهر 

  سيديت كنت أمتىن لو أستطيع أن أساعدك
  : قالت بضيق 

 ً   يف أي  حيدثينتظر أن أن اخلاص يب هذا الكارت حسنا
  ...وقت 

  وتركته وغادرت املكان بسرعه وهى تشعر  باحلريه
  مورمود مبقر اجلريده يطمئن  على  األتصل حمأ
   غادرت أنإىل مبا دار  بينهم  خربه املوظف أ



 
٤٩

  نات  ودوا وشكر املوظف بشدهرقام التليفوأخذ أ
  مرحبا: تصل ا  وجدها تقول وأ

   ....مرحبا: قال بعد تردد 
  .........ى خدمات أفندم أ: قالت 

........... أنا  :   دام حلظات  صمتبعد : قال هلا 
  غلق اهلاتفآسف وأ

 اهلاتف بدهشه  شديده مث وضعته ىف احلقيبه قائله إىلنظرت 
  ما هذا ؟: 

 تقول هلا نداخره وجدت ة أيام  وصلت ملكتبها متأوبعد عد
  ينتظرك ىف املكتب ضيف عليا هناك : 

  نا ؟ضيف يل أ: قالت هلا مندهشه 
ا بامسا إليهومبجرد أن دلفت ملكتبها  وجدت شخص يلتفت 

  مرحبا :  قائالًً 
: رتباك مبجرد أن رأته تعرفت عليه على الفور قالت بأ

  مرحبا
  حممودنا أ: صافحها قائالً 

  تفضل:  قالت له 

 
٥٠

  كيف حالك ؟: جلس قبالتها  بامساً 
  خبري: قالت له 
   ؟اال تتذكريين: قال هلا 

  تذكرك بلى أ:قالت له بتردد 
  جيد : تنهد بقوه قائالً

   ؟كيف عرفت مكاين:  بدهشه قالت له 
  حبث عنك منذ تعافيتاحلقيقه أين أ : ضحك قائالً

  ..نا أ:  قائله  شديده  بدهشهإليهنظرت 
  نعم: قال هلا 

زيارتك وغادرت قم بمل أ ...  عذراً: رتباك قالت له بأ
  املستشفى كاللصوص

  مر مشوقاً وهذا ما جعل األ:  ل هلا  ببساطه قا
  كيف ؟: ه شقالت له  بده

  نا مدين لك حبياتىأ:   اوالً جبديه الًا قائإليهالتفت 
  ال تقل ذلك: رتباك قالت له بأ
  خرج اخلامت من جيبهلك  أمانه لدي وأ،    وثانيا: قال هلا  



 
٥١

أخربم أن يسددو بثمنه :  اخلامت قائله بدهشه إىلنظرت 
  ...احلساب 

  مسح هلم بذلكمل أ:  بعذوبه قال هلا بامساً
   ؟ ملاذا : بأرتباك  قالت له

  عرفهشىء الوحيد الذى خيصك وأنه الأل:  ببساطه قال 
  ماذا تقصد ؟:  خبجل قائله إليهنظرت 
   حىت وجدتكتعذبت كثرياً: قال هلا 
  وملاذا تتكبل كل هذا العناء :  ببساطه قالت له

   بالكثريمدين لكي ألين: قال بأرتباك 
  فهم شيئاسيدي أنا ال أ:  جبديه  قائله إليهنظرت 

 على حروف كلماته  أنا من نشر قال هلا وهو يضغط
  عالن عنكاأل

  ماذا ؟:  بدهشه قائله إليهنظرت 
***  

  مر هاماحلقيقه أنا  أريد التحدث معك يف أ:  هلا قال
  ...هل تسمحني 

 
٥٢

  حسناً :  بدهشه حلظه مث قالت بعد تردد إليهنظرت 
  نسأنتظرك  اذ...  ممتاز :  ساريره قائالً للت أ

  األن أعطلك هكذ: أبتسمت قائله 
 وال أريد أن أتركك فأفقدك مرة... ال  :  ضحك قائالً

  ثانيه
:   قائله هلا نداهبت لوأستأذنت منه وذ...   خبجلإليهنظرت 

 أنه الشخص الذي أدخلته املستشفى منذ أشهر أتذكرين و هو 
  شر األعالن عينمن ن

  ا جمنونماهذ :  قائلهنداضحكت 
ا يريد أن يقابلين بعد العمل ماذ: أرتباك وخجل قالت هلا ب

  فعل ؟أ
لو كنت مكانك لذهبت حىت أعرف ما :   خببث نداقالت 

   جعله يقوم مبا فعلهام الذياهل
  كييدأ: قالت عليا  بتساؤل 

  ...ملاذا التردد : قالت ندا 
  لكم بذا قااال تتشوقني ملعرفه ملاذ
  بلى: أجابت بتردد وخجل 



 
٥٣

   مرافقتك ميكنينن وملاذ التردد اذ: قالت ندا جبديه 
   حاضرهيفضل أن تكوين: قالت عليا 
  حسناً: قالت ندا 

  ثه املكانبعد قليل غادر الثال
  

   وهو يتعرف على نداسار جبوارها مبتسماً 
أنا سعيد  :  بسعاده حد الكافيهات جلس قبالتها  قائالًوىف أ

   أخرياً توصلت إليك ينأل
  ا العناءوملاذا تكبدت كل هذ:  ندا قائله  إىل خبجلنظرت 

 مل يهدأ منذ ن قليب أل : شرد حلظه وهو حيدث نفسه قائالً 
  ..راءكى

  أريد احلقيقه ملاذا تبحث عين ؟:  ل قائله  خبجيهإلنظرت 
  كرك على مجيل صنيعك معى ،  ألشاوالً: قال هلا 

  أمر خاص يب : ثانياً
   ...نأحتفظ على أعالنه اآل

  وكيف حصلت على صوريت ؟: قالت له 

 
٥٤

  نظر اليهما بامساً مث قص عليهما كيف حصل على الصوره

  هى غري مصدقهكانت تستمع اليه وهو يتحدث بأندهاش  و

أحييك على جمهودك  : ا ندا قائله وهى تبتسمإليهنظرت 
   الن عليا  من األشخاص  اليت يصعب العثور عليها واآلن
 أمسحو يل ، هناك بعض األمور املعلقه البد أن أقم ا أسعدين

   وداعاً ... التعرف عليك يا سيدي 

  ...ملاذا ؟ انتظري : قالت عليا خبجل 

  ...سأحدثك الحقاً : ها قائله بتسامتأتسعت أ

  عليا أمانه أىن أترك سيدي :  حممود قائله إىلمث التفت 
  لديك

   ...أطمئين: أبتسم بسعاده قائالً 

  ... حتدثي أرجوكي : عليا قائالً  بسعاده إىلوالتفت 

كنت تقول أن هناك سبب :  بعد تردد بتسمت قائله أ
  ، هل يعقل أن...تتحفظ على أعالنه 

  ومل تتحفظ على نشر  أسبابك  عالنعلى أتتحفظ 
  الصوره



 
٥٥

 احلقيقه مل يكن أمامي أية خيارات أخرى ، : ضحك قائالً 
ه  أجدك ذجعلين نشر الصوره ىف اجلريده سينلو كنت أعلم أ

  السرعه لفعلت ووفرت ما مضى من وقت ىف البحث عنك
  نك بالفعل تستحقني على شىء أل لست نادماًلكين

  مسعالت غري مصدقه ما أالز: قالت له 
عندما عثرت   كنت خائفاً  ...  احلقيقه:  جبديه قال هلا 

  عليك
  ؟ املاذ:   بدهشه قائله إليهنظرت 

 مشكله  كل خويف أن أكون سببت لك أي: قال بارتباك 
  عائليه

   ال تتابع الصحف القوميهأطمئن عائليت:  بامسه قالت له
  لك ؟ ذقصدمل أ: صابعها وهو يتطلع إىل أقال هلا خببث 

طمئن ليس هناك أ : إليهقالت له بامسه وقد فهمت ما يرمي 
  ما ختاف منه

   ويطلب منه مشروباً أتسعت أبتسامته  وهو ينادي للساقي
عجاب كانت تشعر بلهفه كانت  ختتلس له النظرات  بأ

  عينيه  كلما حتدثت معه

 
٥٦

و  أن يقوله لكنه متردداًوكانت تشعر أن هناك كالم يود أ
  ائفاًخ

  ؟كيف حالك بعد احلادث : قالت له 
   هللا خبريمحداً: قال 

  تعرف عليك بعدمل أ: قالت له ضاحكه 
  أنا حممود أعمل ىف القوات املسلحه : ضحك قائالً

   ...ا كان سبب احلادث حقاً  وماذ:قالت له 
  احلقيقه سرقوا سياريت  وكل ما معي ... سرقه : قال هلا 

  نك خبري هللا أمحداً: ليوم لك اقالت له وهى تتذكر ذ
  مواتلوال شجاعتك  لكنت ىف عداد األ: بسعاده قال هلا 

  لكال تقل ذ: قالت له خبجل 
   ؟نيتمن أين أ: قال هلا 

 هنا ألن  عمل إىل من القاهره وأنتقلنا حديثاً نا أ: قالت له 
  أىب هنا

 إىل مل أستطع التوصل وهذه عقبه أخرى جعلتين  : قال هلا 
   اليك بسهولهقودينى شىء يأ

  



 
٥٧

   ؟ حبثت عينحقاً أ: قالت له خبجل 

  ولست نادماً...  نعم  : ل بتردد قا

  نت تبالغأ: قالت له خبجل 

احلقيقه أنا   نفسي  مل أكن أختيل أنين : قال ببساطه 
  كون هكذاسأ

مل مالحمه كان قمحى اللون كثيف قالت له خبجل وهى تتأ
ختصار  وفم متناسق بأنه ضيقه سوداء وانفاحلاجبني  وعيني

  كانت مالحمه مصريه خالصه

  ؟ احلقيقه ملاذا حبثت عينأخربين: قالت له بامسه 

  خشى اال تصدقنيأ:  قال هلا جبديه 

 أن من يتكبد عناء البحث عين ،   أعتقد: قالت له بامسه 
  عطيه فرصه للشرحيستحق  أن أ

  ...كانت بدايه مبشره منها  

احلقيقه : حروف كلماته  وهو يضغط على تشجع قائالً
  سري هذا اخلامت وصاحبتهأصبحت أ
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جاه لساا   مث أجلمت املفأحدقت بوجهه حلظه خبجل و
هذا نتاج املوقف أرجوك  ال لو كان شعورك : قالت خبجل 

   أحد مكاينمه ألن ما قمت به كان سيقوم به أي كلتقل أي
  قولهملاذا  ال تفهمني ما أ: ال هلا  بأصرار ق

  مر مربكأفهم ما تقصد لكن األ: ل  وتردد قالت خبج
حلم  سأقابل  من أ عليا أنا  مل خيطر ببايل قط أنين:قال هلا 

  ا
  حلم ا هلا مواصفات خاصهألن من أ

  ترى هل تنطبق مواصفاا على ؟: قالت بارتباك وتردد 
  جابه عليه واضحهاألن ت أأعتقدالسؤال هذا : قال بامساً 

 ... خرت أنا تأ: ى تتلفت حوهلا  وهقالت بامسه خبجل 
  نصرفالبد أن أ

  خرىأرجوك  عديين أن أراك مرةً  أ: قال هامساً 
  عدكأ:  بتردد  قالت له

   ىف نفس املوعد ونفس املكانغداً: قال بسرعه 
  تفقناأ: قالت بامسه 
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انت تشعر مبشاعر متضاربه سعاده ألن هناك من يهتم ك
   ذه الطريقهمرها أل

  .. ا إليهل هذا العناء من أجل التوصل ه تكبد كوالن
عليا  : وقفها قائالًسار برفقتها وقبل أن تركب سيارا أ

...........  
   .... إليهالتفت 

  شكركأ: قال 
  السيارههى تركب السياره  وهى تراه ىف مرآة بتسمت وأ

 يشعر أن  يراقب السياره وهى تبتعد عنه وكان  ظل واقفاً
  رهجزء منه  رحل مع السيا

***  
  غرفته جلس على سريره  وهو مغمض العينني  متذكراً ويف

  وجهها وهو يتنهد بقوه
رمتت  وأغلقت باب غرفتهاوىف غرفتها أغلقت هاتفها وأ

  على السرير وهى تتذكر كلماته  حبثت عنك
 ، منذ رأيتك وقلىب ال يهدأ ،  توقف عن البحث عنك مل أ

  سري اخلامت وصاحبتهأنا أ
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  ...معقوله  :  قائله دثه نفسها شعرت بسعاده حم
   ...حلم أأم أنين ...  هل لك وجود ... هل أنت حقيقه

ا والسعاده الىت إليهواغمضت عينها وهى تتذكر نظراته 
  ما  حتدثهدتتطاير من عينيه عن

 :  قائله سهاومل يغمض هلا جفن هذه الليله وهى حتدث نف
  مجل هذه املشاعرما أ.......... 

  ثناء متابعتها لعملها وأايلتوىف اليوم ال
خبار ما األ:  قائله نداعقبه دخول ت طرق على الباب أمسع

  طمئنيىن؟
  متام كله  ممتاز مدهش: قالت بسعاده 

  شراق ىف مالحمكمعقوله ما أرى ماهذا األ:  بامسه نداقالت 
  ماذا تقصدين ؟ : ستنكار هتفت  بأ

  ...ال شىء :  خببث نداقالت 
  غريه عن  السابقنك تبدين متأقصد أ

أن أردت : قالت هلا بسعاده والفرحه تتقافز أمام عينها 
  شعر بسعاده ال مثيل هلااحلقيقه أنا أ
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 ما حدث خربيين وهى جتلس أمامها  على املكتب أنداقالت 
..........  

مل خيطر على ذهين قط أن : بسعاده وهى تتنهد قالت هلا 
  ...هذه الطريقه هناك شخص قد يتكبد عناء البحث عين مبثل 

  وملاذا يبحث عنك ؟: قالت هلا مندهشه 
  ..ستطيع الشعور بذلك أنه يهتم المري أ: قالت هلا 

نه  قضى األشهر املاضيه ىف البحث عنك أ :   نداقالت 
  جمنون حتماً

  وهذا رأىي أيضاً: قالت عليا بسعاده 
  نه يلهو؟هل تعتقدين أ: قالت عليا بأرتباك 

  ملاذا يلهويا عزيزيت: على كتفها برفق  تربط  وهىنداقالت 
   بعد كل هذا العناء ىف البحث عنك، ..

  بسرعه املنطق يقول أنه كان من املمكن أن  ينساكي
  ويرتبط بأخرى مضمونه على االقل

العثور عليك تكاد لكنه حبث عنك وهو يعلم أن فرص  
ً  تكوىن مرتبطه فلماذا يلهو  باهللا  تكون منعدمه وممكن جدا

  !ليك ع
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  :مث تابعت مازحه  قائله 
أنا لو شاب  ... هاال ترين نفسك ىف املرآ...  بنفسك ثقي

  أقع ىف غرامك
ومحداً هللا  ... هاحلقيقه ال أحب املرآ: ضحكت عليا قائله 

  أنك لست شاب
أهذا جزائى  مبجرد ظهور أمري :  ضاحكه  نداقالت 
  أحالمك

   ؟صادقنه أهل تعتقدين   :  جبديه قالت هلا عليا 
  وملاذا نفترض العكس : نداقالت 

نه صادق ال يبدو ممن  يتالعبون مبشاعر  أأعتقدوأن كنت 
  الغري

  نه  خمتلفأشعر أ: قالت عليا 
تلفه  ستكونون عائله نابغه نىت خمهو خمتلف وأ : نداقالت 

  ختالفىف األ
  من العمل مبكراًضحكت عليا وهى تقول البد أن أنتهي

  راه اليوم سأحىت أستعد ملقابلته
    وداعاً... بالتوفيق بلغيه حتيايت  : نداقالت 
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وجدته ينتظرها ىف املقهى  مبجرد أن رآها وىف املوعد احملدد 
  تني ؟خفت آال تأ : ساريره وهو يصافحها بشوق قائالًللت أ

   لكن هناك من شجعينترددت كثرياً: قالت له 
  ريد تقبيل يد من شجعك على احلضورأ: قال هلا 

:  قائله وهى تتأمل مالحمه ضحكت وهى جتلس أمامه
  نت ىف عطله ؟ هل أأخربين

  نعم: قال هلا 
   عطلتكوكيف تقضي: قالت  له 

ا ىف البحث قضيه أقيقه كان ىف املاضياحل : بتسم قائالًأ
  قضيها برفقتك أن وجدتك سألكن بعد عنك 

  ........... عن نفسك حدثين: قالت له خبجل 
فراد أنا األخ األكرب لعائله مكونه من مخس أ:  قال هلا بامساً

 و ولد أخى ىف كليه التجاره وأخت ىف كلية االداب  بناتةثالث
ىب يعمل ىف شركة وأختني ىف املرحله االبتدائيه  وأمى متوفيه  وأ

  مقاوالت كربى
وهذه  لكن اصولنا من الشرقيه نسكن هنا  ىف األمساعيليه  

  عائلىت ببساطه
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  شاء اهللاما : قالت له 
  خبصوصك  احلقيقه حتدثت  مع أخيت : قال هلا هامساً
  وهى تريد مقابلتك

   .يسعدين: قالت له بسعاده 
 أريد  يومني أرجوكي مل يتبق منها االعليا  أجازيت: قال هلا 

  طلبه منك قد يسبب لك املشاكل أن مارؤيتك  فيهم أعلم أ
  جازتكذه السرعه أنتهت  أ: قالت له حبزن 

احلقيقه  بصعوبه :  لى كفها حبب  وهو يربط عبامساًقال 
عالنات أنك مكتب األ علمت من أخذت هذه األيام عندما 

  ظهريت
  جازتك املقبلهومىت ستكون أ: قالت له 

   ؟هل ستفتقدين وجودي: قال بسعاده 
 ىف املكان ىلان أن تتحدث لكن تع خبجل دوإليهنظرت 

وانت شاغلين عليك انا حببك ( كلماا  فضل شاكر غنيه أ
انا حببك بدعي اهللا ترجعلي انا  طب ليه يرضيك البعد حبييب

يوم والتاين بصرب روحي واقول حيجيين وال  واهللا ماليش بعديك
اعمل ايه علشان ارضيك معقوله خالص  بترجعلي حبييب

اه يا حبييب لو كنت حاببين طب ليه وعلى ايه  هونت عليك
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 انا فيك كل كالمي ومعايا بتتعبين فهمين حبييب ليه خلصت
  )اعملك تاين ايه حىت فأحالمي

  ..غنيه أنا أعشق هذه األ: ى تقول  وه خبجل إليهنظرت 
  هل أنت حقيقي ؟........... حممود : مث تابعت قائله 

ً أستمع لأل  أن االغنيه اجابت عن  أعتقد  : غنيه قائال
  !!سؤالك 

   خبجلسها أطرقت برأ
  حبك أناأ... عليا : قال حبب 

  ...أحببتك منذ رأيتك ىف املستشفى 
  ما تقول حقاً أ: قالت له بسعاده 

 ً  ومماختافني وال علم فيما تفكريننا  أعليا أ: قال هلا بامسا
  ألومك على  ذلك

   لفكرت مثلكلو كنت مكانك 
  أىن أثق بك.... حممود : قاطعته قائله 

حبب  عينها إىلبتسامته  وتنهد بسعاده وهو يتطلع أتسعت أ
...  

  تالعب بكعليا أقسم لك لست   أ
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  أعلم:قالت له وهى تلتقط كفه بني يدها  
  محداً هللا: ضغط على كفها برفق قائالً 

  يسعدين ثقتك يب..........  هذا ن  يكفيينأتدري
  أنا أسعد أنسان ىف العامل

  الناس ينظرون الينا......... حممود : قالت له بامسه 
ة اللواء  ال فعل يا سيادماذا أ: له ل هامساً وهو يتلفت حوقا

  خفاء مشاعريأستطيع أ
  ....ضحكت دون تعليق 

 حاويل أن  ىف نفس املكان لكننتظرك غداًسأ: قال هلا 
  كثرتظلي  معي وقت أ
  حاولسأ: قالت له بامسه 
   عليهاسأصحبك ىف جوله لن تندمي: قال هلا بامساً 

  ين؟  أقالت له بسعاده حقاً
  ه مفاجأ:قال هلا بامساً 

   اللقاء غداًإىل بتسمت وهى تودعه حسناً أ
  وجدته  يقف بامساًتفقاما أ ذهبت ملقابلته كوىف اليوم التايل

   ...ماهذا اجلمال: بسعاده مام املطعم قابلها بالترحاب قائالً أ
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  شكركأ: قالت له خبجل 
 ً ً نيتعليا أ: قال هلا مازحا  كلمه  وتثري غيظي  مجيله جدا

  كراًش
  عرف غريهاال أ: قائله ضحكت 

  عتاد عليها أن أميكنين: قال ضاحكاً 
  تضايقك؟أ.... ماا   : قالت له ببساطه 

  طالقاً  أابداً : قال ضاحكاً
  ين كنت ؟ أحممود: قالت له بامسه 

  ىف املرتل: قال هلا 
   من قبل؟أقصد كيف مل أقابلك : ضحكت قائله 

أنك ستبدأين  تأعتقدوأنا الذى :  وهو يقول  عالياًقهق
  ين كنت ومن قابلت ؟ كاحملبني أأجراءات التحقيق معي

  ؟ وهل  هذا يزعجك: ضحكت قائله 
  ...يسعدين أى شىء منك :  قال بامساً

  حممود:  قائله خبجل  إليهالتفت 
  فندمأوامرك يا أ: فتح هلا باب السياره وهو يقول 
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  حبكأىن أ.......... عليا : ا وقال حبب إليهمث التفت 
  ختيل احلياه بدونكال أو

  .....نىت مالك أ........... عليا 
  حممود: قالت له ببساطه 

  ؟ كنت ستفعل لو مل جتدين ماذا 
  كيدجن أكنت سأ: قال هلا 

  نأكثر من اآل: قالت له مازحه 
  مجل ما ىف الكون جنون احلبأ : ضحك قائالً

   هذا احلدإىل حممود هل حتبين: قالت له جبديه 
  مر واضحت أن األعتقدأ: قال هلا 

  املذياع وهو يقول هلادار خبجل أسها طرقت برأأ
   بكغنيه املطعم كلما مسعتها تذكرينهل تذكرين أ

وأنا أعتز  بأى  شىء أمسعه ىف اليوم الذى أقابلك : قالت له 
  تفائل به  جداًفيه حيفر ىف الذاكره وأ

  تذكركهما كانت الضغوط واملشاكل عندما أمسعه أوم
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عليا ال تتوقفي عن احلديث : هلا ب وهو يقول  حبمس كفها
  ن يظل صدى كلماتك يتردد ىف ذهىن أريد أرجوكيأ

  طلعك على سر؟أ: قالت له بسعاده 
  تفضلي: قال هلا 

 ىف حيايت احلقيقه أنا أغلقت قليب  ول حبأنت أ: قالت له 
 أمام  أهتمامك قتراب منه لكينمبفتاح ومل أمسح ألي أحد باأل

  ستسلمتجلياشه  أومشاعرك ا
  حالمي بكل ما تعنيه الكلمه من معاينأتدري أنك فارس أ

  وبعد قليل احبك : ربط على كفها حبب وهو يقول
فتح ى جانب الطريق وهبط من السياره ووقف السياره علأ

  مرييت  تفضليأ : هلا باب السياره قائالً
 مجل هذا  ما أ:  بسعاده ره على املكان قائله القت نظ

  كانامل
رنيش احملافظه والشارع  تظلله كان املكان على كو

صطحبها لسورالكورنيش األشجار املتشابكه على اجلانبني  أ
سيط احلقيقه هو مكان ب: وهو يساعدها على اجللوس قائالً 

  أجلس هنا وأدعو حبث عنك كنت أحبه  عندما كنت ألكين
  ن يساعديناهللا أ
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   بكنه يذكرين ألجداً به عتز لذا أ
تربت منه والتقطت كف يده ق حلظه  حبب مث أإليه نظرت
  قرأ لك الكف ؟هل أ:  يدها قائله بني راحة
  كتشاف جديد فيكيواو هذا  أ : ا بدهشه قائالًإليهنظر 

لك : صابعها على خطوط يده أبتسمت قائله وهى مترر أ
  قلب كبيري وخط العمر طويل

 رومانسي جداً وحامل....... ستقرار حتب األ
  ه البسيطهجيوهل ترى تلك التعر....... ......

  هآ: قال هلا 
  نك شخص عنيدتدل على أ: تابعت قائله 

  كل هذا مكتوب هنا: سه قائالً هز رأ
  واو ماهذا ؟........ قالت له مازحه واكثر انتظر 

  طلعىت على مغامراتىيكفى هذا واال أ:  قال هلا مازحاً 
مغامرات عترف هل لك وقعت ىف الفخ أ: ضحكت قائله 

  عاطفيه ؟
  برىء يا بك: ضحك قائالً 

  نا راضيه لك أولو كان: ضحكت قائله 
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 ً حببت بنت اجلريان  شر وأكيد أنا بعليا أ: قال هلا بامسا
  لكنه حب مراهقه

ما  ن  أأعتقد مغامرات حقيقه  ولكن احلقيقه مل يكن يل
  قمت به  معك خري دليل

 ....  تسعدينكلماتك ... حممود :  حبب قائله إليهنظرت 
  تشعرين بالسكينه أحببت مالحمك اهلادئه

كون شخص مشاعرك اجلميله تعطيين دفعه لألمام كي أ
ابق كانت احلياه  ىف السنينر به هل تصدقين لو قلت لك أتفخ

ختلف كثريا ا لدى لكن الوضع أمتر برتابه وال أطمع يف أكثر مم
  بعد ظهوركً

كون عند  أن أ أريد كثر طموحاً أ كثر نشاطاًأصبحت أ
  حسن ظنك

   تقدمت للدراسات العليانينحىت أ
كل ما . ......عرف يا حبيبيتأ : إليهقال هلا وهو يضمها 

  علمهتقوليه أشعر به وأ
حممود املكان :  على كتفه  وهى تقول له وضعت رأسها 

  مجيل جداً
  املكان مجيل بوجودك فيه: قال هلا وهو يقبل يدها 
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كثر  أن تكون حريصاً أهل تعدين: قالت له ببساطه حممود 
  ىف املستقبل
  ماذا تقصدين ؟: قال هلا 

د احلادث ال تعد من قصأ:  متذكره احلادث قالت  بضيق 
  خراًتلك الطرق متأ

 نينأخربك أ ن أستطيع  أك لكينعد أستطيع أن أال: قال هلا 
   ثانيهلن أمسح مبا حدث أن حيدث مرة

شعر أكون معك أحممود عندما أراك وعندما : قالت له 
   منهارجوك ال حترمينال  أستطيع وصفها أبسعاده 

   ........طمئينأ: ضمها لصدره قائالً 
  أمسكت كفه وهى تكتب  عليها بأصابعها حببك

  ....وأنا  أعشقك يا عليا : نظر إليها قائالً 
ا هل ترى تلك الطيور أشعرأ: شري للسماء قالت له وهى ت

  سعيده لسعادتنا
ا وهل ترين تلك السحب  يبدو أ: لسماء قائالً شار هو لأ

  على شكل قلب
  ا ترسم قلباًيا اهلى أ: تطلعت للسماء قائله 
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 حب هذا املكان ملاذا أقال هلا وهو يضمها حبب هل علميت
  ألن كل تفاصيله هلا عالقه بك

  ومسعوا صوت أغنيه صعب تغيب  ل راغب عالمه
   صعب تغيب عن عيين لثانيه(

 ما بشوفش الدنيامن غريك 

   ما حبسش روحي اال فحضنك
 و مفيش غريك حاسس بيا

 احلى كالم يف الدنيا كالمك

 امجل حاجه يف عمري غرامك

   نفسي اعيش وياك يا حبييب
   و ابقى معاك حىت يف احالمك

 تعرف ايه بيجرايل يف بعدك

 روحي تسبين و تروح عندك

 من كتر ما حبيت ايامك

 مش عايز اقول كلمة بعدك

 ا تكون يا حبييب معايامل
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   مش فارقه االيام ويايا
 الوقت يعدي و انا يف حضنك

   ما بقولش ال امىت و ال كفايه
   شفت ازاي يا حبييب

  حببك
 كل منايا اين افضل مجبك

   لو يف ايديا الدنيا حبلها
 ) يا حبييب انا حفضل حمتجلك

عليا  كلمات هذه : أستمعو لالغنيه  معاً قال  حممود 
  يه تصف حالتنااالغن

حممود .......... اء قائله تنهدت بقوه وهى تتطلع للسم
   ؟هل أنا ىف حلم أم أنك حقيقي ومعي  

 أنا معك ولن أتركك ..حبيبىت :  ضمها اليه بقوه قائالً 
  أبداً

كمله ىف ايل قضت معه اليوم بأمر الوقت سريعا وىف اليوم الت
ان هو سعيدا  وكانت تشعر بسعاده لوجوده معها وكاجلامعه

  خرمها ان الدنيا فتحت له ذراعيه على آخرياًوهو يشعر أً



 
٧٥

  
ثناء غيابه وأتفق معها على أن ال تتوقف بينهم الرسائل أ

  عنها
مسى  جديده عليها لذا كانت السعاده بأكانت تعيش حاله

  ... مالحمها تكسوصورها 
 ماذا....... حممود :  حدثته ىف اهلاتف قائله ىلاوىف اليوم الت

  تفعل ؟
  ضاء اهلاتف لقد أحبييب: قال هلا 

  عمالكنت أي بعض األ :  مث تابع قائالً
  هتم بنفسكأ: قالت له 

  ن؟مسع اآلعليا هل تدرين ما أ:  هلا قال
  قالت له ماذا ؟

  طاير يا هوى ؟:قال بسعاده 
ً حقا سأديرها اآل: امره قالت له بسعاده غ  ن   انا ايضا

  حبهاأ
  علني اليوم ؟ماذا ستف: قال هلا 

 
٧٦

ألاء  ذهب دري لكين سأاحلقيقه ال أ: قالت له  بضيق 
  حدعود للمرتل ال أريد أن أقابل أوراق اجلامعه  وسأتقدمي أ

  ملاذا ؟: قال هلا 
نك  ىف  أرمبا  شعوري..... درى لست أ: ضيق قالت له ب

  سيناء وتفصلنا تلك املسافات هو السبب
  حبكأ: شوققال هلا ب

ال ....... حممود  : هى تتنهد بقوه قائلهغمضت عينها وأ
  فتقدك كثرياًتطل الغيبه أ

   اللواء  يا سيادةحسناً: قال بسعاده 
  لواء: ضحكت قائله 

  الست من محلت لواء قليب: قال هلا 
  بالتاكيد : قالت بثقه 

ً  سأ هناك شخص قادمحبيبيت: قال هلا   ال حدثك الحقا
   الرسائل وداعاًتنسي

 :  قائالًعقبه دخول  حميرق على الباب أع طبعد قليل مس
  كيف حالك ؟ كيف تسري االمور مع سندريال ؟

  ممتاز: قال حممود بسعاده 



 
٧٧

 جيادها سيجعلك سعيداً أن   أأعتقد  مل تدريأ:  قال حمي 
   من قبلهكذاومل اراك سعيداً أنا صديقك  ، هكذا يا رجل 
حه منذ نا ايضا مندهش مثلك لكين أشعر براوأ: قال حممود 

  ... ظهرت 
  ....أمتىن لكما كل السعاده   : قال حمى 

  جازتك ؟هل مسعت ما حدث أثناء أ: مث تابع جبديه  
   على التفاصيلطلعينلكن أ .. نعم: أهتمام قال حممود ب

حدى أستطاع األوغاد التسلل والوصول أل : قال حمي
ة نطقه ج وقامو باألستيالء على اجهزى احلدود ىف املنقاطنا عل

  ........الالسلكى   املوجوده هناك 
  وغاد أ ... وغاد أ:  بغضب قال حممود 

حد  وبالتحقيق مع رجالنا هناك أكتشفنا أن أحميتابع 
   شفره االجهزه وترددها  معهم ووأعطاهم الرجال متورطاً

  نوهو قيد التحقيق اآل
ق كيف طاوعه قلبه على فعل هذا األمر بضي: قال حممود 

باءنا بدمائهم كيف هذه األرض أعادها أ.... .....املشني 
 ىف فرط  بكل سهوله مع  مغتصبني مثلهم ويتهاون ىف محايتها ي

   ...هكذاأسرار بالده مبنتهى السهوله 

 
٧٨

 ستمالةتدري طرقهم  املتبعه من أجل أ......: .قال حمي 
 اتغراء  ، أم  ال يتورعون عن فعل شىء بدأً باألفراداأل

بتزاز من يتم جل أجه على القانون من أراخلااملاديه وطرقهم 
  جتنيده

 ً أفهم كل ما تقول لكن اخلطأ من : قال حممود متفهما
ستطعنا  القبض عليهم ذه أفرادنا ومن اجليد أننا يقظني وأ

   ...السرعه
ثناء حتدثهم وردته رساله  على هاتفه  قطع حديثه وهو أ

   : (يطالعها بلهفه وجدها تقول
  )قول لك حببكئن ألب ىف كل كا قمع كل نبضة

  بتسامته وهو يتنهد بعمقأتسعت أ
  دعك مع سندريال  سأحسناً..... :  بامساً   قال حمي

  نتظرالال يا رجل أ .....  : قال حممود
  راك مساءاًأ:  وهو يغادر قال حمي

***  
جازته ليجد عليا تتنظره  أسابيع عاد حممود من أوبعد عدة

  بشوق



 
٧٩

 فتقدتك كثرياًأ : يا اجلامعه قائالًجلس معها ىف كافيتر
  مورطمئنيىن كيف تسري األ

 هو  كل شىء على مايرام ما كان ينقصين:قالت له 
  تواجدك

  فتقدتك كثرياً وأنا أ:  حبب ا وهو حيتضن كفيها قال هل
   ....حاديث ومها يشعران بسعاده بالغهاخذا يتبادال األ

  رض اال مهاوكأن ال أحد على األ
ع يدها على قميصه واو هذا اللون أعشقه  تضقالت له وهى

  ستعريه منكممكن أ
  تفضلي:  وهو يقول  عالياًقهق

  ليس هنا...... ال : قالت له ضاحكه 
   اللواءاوامرك سيادة: قال هلا 

   اريدهحقاً: قالت له جبديه 
   باملقابل وماذا ستعطيينقال هلا بامساً

  ماهذا حبيىب يقايضين: لت له خببث قا
  ؟ نك خبيل هكذاأعلم أكن مل أ

 
٨٠

 ً نا  أبد  من توازن كفيت  امليزان  ،ال: قال هلا ضاحكا
  شخص عادل

ً :  مث قالت له فكرت قليالً عتز به  كاب   أعنديحسنا
  حضره غداً  سأكثرياً

  موافق : قال هلا هامساً
  نك كثري عليحممود  أشعر أ: قالت له 
  ظهور  ىف الملاذا تأخريت: أبتسامته وهو يقول أتسعت 

  أزمة مواصالت: قالت له مازحه 
  ضحك وهو يضمها حبب

  قضى معها اليوم بأكمله وهو يشعر بسعاده طاغيه
: مامه قائله  وىف املكان املتفق عليه جلست أ وىف اليوم التايل

  .......ال 
  مر ؟ما األ: قال بدهشه 

   شريت مجيلهذا اليت: قالت مازحه 
  أعلم  أنك رضييت يبنكمر ؟ مل أعليا ما األ : قال ضاحكاً

  ...جل دوالىب من أ
  مزح معكأ: ضحكت قائله 



 
٨١

  الال تفضلي: قال وهو يتظاهر أنه سيرتع اليت شريت 
  ...مزح الال أنتظر أ......... جمنون : ت ضاحكه قال

  ... أنك متزحني علم أ:  قائالً إليهضحك وهو يضمها 
سه مرت سيادتك مل املاللواء وكما أ ةهذا القميص يا سياد

  قط
  ... سيادتك ن نزعته وضعته ىف احلقيبه كما ترىمبجرد أ

  .... حقاًأ: قالت  بسعاده  وهى تأخذ احلقيبه منه 
  شكركأ

  واحتضنت احلقيبه  وهى تتحدث معه
  نا بني يديكعليا حتتضنني القميص وأ: ا خببث قال هل

   ... كف عن ذلك حممود:  خبجل قائله إليهنظرت 
  دين القميصملاذا تري: قال هلا 

 ..  بك ريد شىء يذكريننىن أأل ...  اوالً: قالت له 
  وتكون به رائحتك

   الوردى اهلادىء اللونيعجبين هذا  :  ثانيا 
هذا اللون  جيذب النساء وال أريد أن تراك أى : ثالثاً 

  واحده غريى

 
٨٢

  .......فهمت اآلن  كل شىء ... هآ : ضحك قائالً
  ...غمض عينيك أ: قالت له 

خرجت الكاب من حقيبتها ووضعته على ض عينه  أأغم
  !انتهيت :  رأسه قائله 

  خذ يقبلهمأمسك كفيها وأ
  الناس ترانا....... حممود : خبجل قائله سها اطرقت برا

  فيكذوب عشقاً نىن  أقسم هلم أهل  تريدين أن أ: ل هلا قا
ال :  كتفه قائله  علىسها  خبجل وهى تضع رأإليهنظرت 

  يكفيين  وجودك... ن يعلموا  مين  أال يه...... 
  كيف حال عائلتك؟: قالت له 
 الدائم ختفائى أ ن عن سركلهم خبري ويتساءلو: قال هلا 

  عنهم إىلوأنشغ
  ؟ اذا جتيبمبو: قالت له 
 كنت سأخربهم أنىن برفقة  سيادة اللواء   احلقيقه : قال هلا 

  ..لكن أخىت تعلم 
  ريد التعرف عليهاأاً ملاذ ال حتضرها معك غد: قالت له 



 
٨٣

 ستتعرفون  أو آجالًمور عاجالًال تتعجلي األ:قال هلا خببث 
  مث

  ستطيع  اجللوس معكلو أحضرا لن أ
  حىت لو كان  مع أي شخص شغلي عيننن توأنا الأريدك أ

  خيتهذا الشخص أ
كما   ... حسناً : التحيه العسكريه  وهى تؤديقالت له

   يا سيديتأمرين
 ،  سيكون القميص عليك مجيالً: هلا ضحك وهو يقول 

  ن املقاس مناسبلكن هل تعتقدين أ
بال مزاح سىء أنت تعلم انين أحنف : حكت مازحه قائله ض
  منك

   ضخم،  تقصدين أنين ... ماذا تقصدين: قال هلا 
  نتحرتلو كنت ىف حجمك كنت  أ: له هامسه قالت 

لن  حماميه ولديها الردود جاهزه  هليياإ : ضحك قائالً
  ...جماراا أستطيع 

حممود ملاذا تتذمر : قالت له وهى تنظر ىف عينيه  حبب 
  .....مامه  وركضت من أسه رأوقامت برتع القبعه من على 

 
٨٤

  ن اآلما األمر أنه ملكي: و يركض خلفها قال هلا  وه
لو أردت أن : أختبأت منه خلف أحدى األشجار قائله 

    وركضت مبتعده عنهتأخذه  أسبقين

مساك ا  األحماوالً  وهو يركض وراءهاك قائالًضح
  ....عليا ....... 

 عنه وهو بتعدت عنه ظلت تركض مبتعدهتركت الشجره وأ
  نفسها اك حىت شعرت بالتعب وقفت  تلتقط أمسال يستطيع األ

نا أ : وعندما  القت نظره عليه وجدته يربز من خلفها قائالً
  ىف العدو ماهر 

  ستسلمأين أ...  حسناً : نفسها قالت له وهى تلتقط أ
  تعب من العدو ......... ماهذا حبييب : حتضنها قائالًأ

 : سفل الشجره قائالًربط على كتفها برفق وجلس معها أ
   قليالًسترحييأ

فه  التقطت ك ،جره الشإىلن ندات يساجلست جبواره ومه
  حبكأنا أ...... حممود : وقبلته قائله 

ولف ذراعيه حوهلا وهو .....علم أ: ا حبب قائالً إليهالتفت 
  عليا :  على كتفه قائالًسها يضع رأ



 
٨٥

 لو مل تكوين كيف ستكون حيايت تسائل أً  احيانا... 
حببك مش هقول غنيه   ىف املكان  صدى أىلا وتعموجوده ا

   : ىف احد سيارات املاره على الكورنيش تاىن  لوائل جسار
   عايزاىنحببك مش هقول تاىن و عايزك و انت( 

  مشاعرى من زمان تاىن.... حببك حب مش عادى 
  ىف قلبك شفت شرياىن.... و روحك ساكنه ىف روحى 

  دموعك بتجرى ىف عيوىن و تدبل كل احزاىن
  وبفرح واحلياة فرح لو انىت راضية ومساحمه

  وضحكت مشس ىف صياحى علشانك وال علشاىن
  ىف قلبك شفت شرياىن.... و روحك ساكنه ىف روحى 

   )موعك بتجرى ىف عيوىن و تدبل كل احزاىند
  حتمل احلياه   بدونكوأنا ال أ.. حممود  :  قالت له 

***  
نتظرها ىف مكام املفضل على كورنيش  أ:  ىلاىف اليوم الت

سفه آ:  قائله إليهه وهى رول متجهه القناه وجدها قادم
  ستطعت  احلضورواهللا بصعوبه أ........ ت عليك  خرتأ

 
٨٦

  يرتديا حبييبماهذ: قبلها بترحاب ا  وهو يستقال هل
  قميصي

  يك؟مارأ: قالت له وهى تدور أمامه 

   مثلك هكذا ؟مدهش هل هو مجيل علي: قال هلا 

  خذته منكبالطبع واال ملا كنت أ:  بامسه قالت 

ً :  جبديه قال هلا ن سيادتك ال أ اللواء  مبا  سيادة حسنا
 أحضرته من أجلك  زم مبواعيدك  كان هناك شىء هام تلت

  .عطيه لك وبسبب التأخري  لن  أ

   شريت ؟أحضرت اليت:  طفوليه قالت له  بسعاده 

 طمعاً ىف خزانة  أمل أقل لك أنك أحببتين : قال هامساً
  مالبسي

 ..... حسناً  :   جتلس  جبواره على  السور ضحكت وهى
   يدكأعطيين

 ... ظه حل :  يدهاوهلا يده قالت له  وهى تفتح حقيبةنا
  بوضعها ىف يدهخرجت ساعه وقامت وأ

    هذا كثري... ملاذا يا حبيبيت  :  قائالً بدهشه اإليهنظر 



 
٨٧

 اًليس كثري.......... : شبكت يدها بيده قائله ببساطه 
  على حبييب

ن  الدراسات العليا مكلفه م أعلعليا  أ: ا قائالً إليهنظر 
  ترجاك ال  تكرريهاأ

ن  ويكفي أ جيداً أىن أتدبر أموريالتقلق: قالت له  هامسه 
  بند املالبس مت  توفريه

  ... آه نسيت هذه النقطه : قال مازحاً 

  شكركأ: وطبع قبله على جبينها قائالً 

احلقيقه أحترت كثرياً ماذا أحضر لك  رغم أنىن  : قالت له 
  الساعات جداً أكره 

  ببطىء عندما ال تكون معي مير ألا تذكرين بالوقت الذي

جازه القادمه ال تقلقي وضعنا لن يظل هكذا األ:  ال هلا ق
  أعددت لك مفاجأه كبريه

   خرياً  ...حقاًأ: قالت له بسعاده 

سأقوم بزياره ملرتلكم املوقر للتعرف على : قال بسعاده 
  العائله ورفقاً م سأخطفك

 
٨٨

ذه السرعه    أعد التفكري ىف األمر  : قالت بسعاده مازحه 
  لذهىب  ليس أمراً هيناًدخول القفص ا

أتفق معك خاصةً لو  كان  القفص من :  ضحك قائالً 
  ميك أنىتمتص

  حممود  ال داعي للتعجل: قالت جبديه 
 للتأجيل األمر وما فيه أنىن كنت حبيبيت ال داعي: قال هلا 

 تسلمت وبفضل اهللا ألي طلبات جاهز ضور وأنا  احلوينأ
رها سهل لذا ال داعي  أن أي طلبات أخرى أمأعتقدالشقه  و

   وجاءت معك السعاده جئيتأخري انيتللت
  

  ناأنت مصدر السعاده وليس أ: قالت له بسعاده 
كرب   القميص كان  البد أن يكون أتدرينأ: قال هلا مازحاً 

  قليالً
  بال مزاح سىء:  على صدره قائله اضربته بكفيه
  ....... صحيح أترين  تضايقيت ألن رأيي: ضحك قائالً 

  .........حممود : حكت قائله ض
   اللواء سيادةحسناً: قال هلا 



 
٨٩

وهذه من : قائالً  مث التقط حقيبه كانت جبواره وناوهلا هلا
  أجل حبييب

  يلالتقطت احلقيبه قائله بسعاده طفوليه احقاً 

  خرعندي  حبيب آبالطبع وهل : قال هلا 

حممود هذا عطري .......  احلقيبه قالت وهى ترى حمتويات
  ملفضلا

اذا أرديت احلقيقه أنا أشتريته منذ قابلتك وكلما : قال هلا 
  تشممهأشتقت اليك كنت أخرج الصوره وأ

  املفضلكيف عرفت أنه عطري ....... حممود : لت له قا

  ، مثنسى تفاصيل هذا اليوم أنا مل أ:  قال هلا 

ً هل نسيىت أنك محلتيين  ىف السياره وقتها  ووضعتيين تقريبا
  به ىف الذاكره  عطرك واحتفظتائحةر ىنتجذب

  حبكأ: على كتفه سها قالت له  وهى تضع رأ

 وأخرج من احلقيبه خر ايضاً  وهناك شىء آ قائالًإليهضمها 
حجه ويبدل بني  حلبيىب حىت ال يكون  :  شريت قائالًاليت

   شريتص واليتالقمي

 
٩٠

  ... حممود : دنت منه وطبعت على خده قبله خبجل قائله 
  لىن بتصرفاتك وكرمكأنت ختج

ً إليهضمها  وهذا اخلامت ذكرى مين بدل من خامت :  قائال
  تذكريناألمانات أ

  الال هذا كثري: ضحكت قائله 
أمتىن أن يعجبك : اخلامت سها بو يلتقط كفيها ويلقال هلا  وه

  وقيذ
عدين اال ......... ا كثري حممود هذ: قالت له خبجل 

  ...تكررها 
 ً احلرص الذى ........ اذا يسمى هذا وم: قال هلا مازحا
  يكون فيه اخلطبيني

   ذلكأعتقد: قالت له ضاحكه 
  تستحقني الكثري:  يها  يد ويقبلإليهقال هلا وهو يضمها 

سيظل ... ريده  مانات ال أحممود خامت األ: لت له قا
  ...حبوزتك حىت ال تنساين 

  ومن قال أين أنساك : إليهقال وهو يضمها 
   حفل زفاف ندااألسبوع  ىف اية هذا قالت له حممود



 
٩١

  ..........احقاً  : قال بامساً 
  وهى تدعوك: قالت 

 الا على حد وصفها بالتخلىي عنها    رغم أا تتهمين
  ظل معك أذهب معها حىت  ال أيام وأنا  هذه األحتتاجين
  ؟وهل هذا صحيح : ا بامساً بعذوبه إليهنظر 

أسأل :لقلب قائله ضحكت وهى تضع يدها على موضع ا
  هذا ؟

  أعلم ........ أعلم يا حبيبيت:  قائالً  إليهضمها 
  ذهبت حلفل الزفاف   برفقة أخيها.......  وبعد عدة أيام 

أستقبلهم حممود بالترحاب قائالً بسعاده موجهاً حديثه 
  واخرياً  تقابلنا: ملصطفى 

  انت بطلنا الغامض اذن: صافحه مصطفى قائالً 
   عنك منذ وجداف عن التحدث عليا  مل تك
  تبالغ كاملعتاد:  عليا قائالً  إىلنظر حممود 

ماكن هل تعلم أننا رأيناك صدفه يف أحد األ: قال مصطفى 
  وهى خجلت من التحدث معك

 
٩٢

 ىف الوقت الذي كنت أحقاً: ا حممود مندهشاً قائالً إليهنظر 
   نفسكحبث عنك  تتعريف علي وال تظهريأ

  ...نك تبحث عين م أعلأكن أمل : قالت بامسه 
   حمقهانيت: تنهد قائالً  

ذا قائالً  خيها ىف أ بأعجاب وحب مهس أإليهكانت تتطلع 
   استجدت ال علم يلاً أن هناك أمور أما هذا   يبدو واضح: 

  خربك بكل شىءسأ:  خبجل هامسه إليهنظرت 
 أريد أن لو تسمح يل: نندما وجدمها يتهامساقال حممود ع

  نفرادأك على حدثأ
  أن مسح يلمصطفى أ: عة الفرح قائالً  نفرد به  خارج قاأ

جازه  أن أحضر ملقابلة الوالد األإىلتقدم خلطبة عليا  منك أ
  القادمه

أمتىن لكما السعاده  احلقيقه : للت أسارير مصطفى قائالً 
  رى عليا سعيده هكذا من قبلمل أ

صيه مدهشه احلقيقه هى شخ: تنهد حممود بقوه قائالً 
.........  

  متىن لكما السعادهأ: ربط مصطفى على يده بقوه قائالً  



 
٩٣

  ....له القانونيه ا واال سأتعرض للمساءإليههيا بنا ننضم 
ضحك حممود وهو يتوجه معه لداخل القاعه  وجدها تقف  

  جبوار ندا
تنهد بقوه وهو يراها سعيده عندما رأته يقف مبفرده  

 حممود أنا سعيده ألنك : ئله قاره  ووقفت جبواإليهتوجهت 
  ..معي

 أن متىن  أ....شعر بالعجز وأنا أ: مس كفها خلسه قائالً 
كه وأقول هلم هذه يدينا متشابوأمام املوجوديني أسري معك أ

  مريه  حبيبيتاأل
  حبكأ...:  وكتبت عليه بأصابعها  أمسكت كف

تنهد بقوه وهو يتابعها .......... وتركته وذهبت ل ندا 
  بنظره

ن وقام مصطفى  بأجباره كلما تالقت نظرام كانا يبتسما
  على الرقص

  من اجلنسني وقف حممود صدقاء العروسنيوأثناء جتمع أ
  بينهم  ىف مواجهة عليا

......  ....خذ يرقص معها وهو يقول هلا هامساً  عليا وأ
  ........أحبك و أختيلنا مكان ندا وزوجها 

 
٩٤

  كانت  حبب  على يده خبجل وهى تضغطإليهنظرت 
   حبب وشوقإليهتتطلع 

  وكان هو سعيداً
ستطاع التسلل معها خلارج القاعه  وىف احلديقه ااوره وأ
  للقاعه

ن البذله يبدو أ: ما قال بامساً إليهسر ينظرون وجد بعض األ
  تعجبهم

   ىف شخصيتك تواضعكينشكثر ما يدهأ: ضحكت قائله 
نا أ....  عليا : ول عد وهو يقجلس معها على احد املقا

   عليكيمتأكد ام حيسدونين
بل قل حيسدوننا على السعاده اليت : نظرت اليه حبب قائله 

  نشعر ا
 احلب كما ترى بعد الزواج هل  سيختفي: مساً قال با

  يقولون
  دع اجابة هذا السؤال لاليام: ضحكت قائله 
 ال ميكن ان خيفت انا متأكد ان حيب لكي: قال هلا خببث 

  ابداً



 
٩٥

  سنرى: قالت له بامسه 

 تثق حبيبىت :   وهو يتطلع لعينها بشوق اتسعت ابتسامته 
  هذا واضح........ يب  

  ...ضحكت وهى تشبك أصابعها بأصابعه 

***  

  ومرت االجازه بسرعه

....  

ثناء جلوسه ىف املعسكر  وهو يتذكر مود لعمله وأوعاد حم
 اخلامت وهو  بتسم وهو  خيرج ه وتركض أعليا وهى متزح مع

  اشتقت اليك: قائالً يقبله 

 الساعات حصيأعد الثواين وأ ينأ : وكتب هلا رساله قائالً
  عود اليكين حىت أمن اآل

: غمضت عينها وهى تردد تسلمت رسالته  بسعاده وأ
  حبكأ

  حبكأ....... له رساله من كلمه واحده رسلت أ

  ،تنهد بعمق وهو   يغمض عينيه بقوه 

 
٩٦

نت هل أ ، حممود  ...  حممود: يقول بتوتر  حميفجأه مسع 
   ؟مستيقظ

ما  :  قائالً وهو يفتح باب غرفته نتفض من مكانه بسرعهأ
  مر ؟األ

  . ثانيه   مرةداخلال إىلاألوغاد  حياولون التسلل  : قال حمي
بلغت هل أ : التقط حممود سالحه و ركض بسرعه قائالً

  .......القياده 
   ....حد جييبوال أ ... جل أ:  قال حمي 

  نا سأرى ما األمربالغهم وأحمي تابع أنت إ: قال حممود 
  وغادر بسرعه مكانه وتوجه للنقطه  املقصوده

   سرائيلينياملكان وجد عدد من األقترب من وعندما أ
خرج  داخل احلدود املصريه أإىلخترقو خط احلدود ومرواأ

وغاد أ:  قال بغضب  عددهم مثحممود منظاره وهو حيصي
  ... على جثىت تقدمكم  مرة أخرى ........

  ........ لكم تباً
 حذركم  أ : بصوت جهوريطلق رصاصه ىف السماء قائالً أ

  داراجكم ،ودو ألع.... 



 
٩٧

مث واصلو   وأخذ يتابع حتركام وجدهم يتحدثون معاً
   وهم يسمعوه أبشع السبابتقدمهم 

   :قال حمذراً  بغضبحبس أنفاسه وأصابعه على الزناد مث 
هذه أراضي مصريه  .. كثر من ذلكتوغل  أمن الأحذركم 

...  
  طلق النريانسأاذا واصلتو تقدمكم  كرر أ

 وهم   بعضهم مث ضحكو بسخريه إىلسرائليني نظر األ
يرتعون العلم املصرى والقوه على االرض ومرو من فوقه 

 أنتم   قائلني  أنت أضعف من ان تنفذ ديدك بأحذيتهم 
  واصلو تقدمهم و....ال الكالم شعب ال جييد ا

  مكترثني بتحذيرهغري
 ......  خريالنداء األ:  بنفاذ صرب  ملره أخريه قال هلم حمذراً

  مصريهراضي هذه اغري مسموح لكم بالتواجد 
  تتقامسون ......أنتم شعب مهجي  :  نظرو إليه قائليني 

  مكانكم الطبيعي... احلياه مع االموات 

 وهو يتذكر حه بقوه وهو حيبس غضبهأطبق بيديه على سال
حادثة زميله عندما  تورط معهم وتنازل عن حقه ىف محاية 

 
٩٨

 وكيف عاملو االسرى ٦٧موقعه وتذكر جرائمهم ىف حرب 
  املصريني 

لتقط جهازه الالسلكى وحتدث مع حمي وجده يقول بتوتر  ا
   ردمل أتلق أي: 

    سأتصرف انا حسناً: قال حممود 
 :   بغضب  هلميقول  سالحه وهوم وصوبإليهالتفت 

  ..........توقفوا 
من تكون حىت متنعنا حنن شعب : نظر اليهم احدهم قائالً 

  اهللا املختار وهذه االرض ملك لنا وانتم عبيد لدينا
  :نظر اليهم حممود  بغضب قائالً 

طلق وأ،  تباً هذه اراضى مصريه يا اوغاد  ... لكم  ... تباً
كانت تصيبهم كان االسرائليني املتسليني  وع كل طلقه النريان 

يندهشون من جرأته وهو كان يطلق عليهم الرصاص وهو 
يتذكر جمازرهم ىف كل مكان  ضد االطفال والشيوخ واصل 

  ...فسقطو صرعى عليهم اطالق النار 
وبعد ان قضى عليهم استلقى على ظهره وهو ينظر للسماء  

وجهاً  اليهم وضغط وامسك بيده حفنه من الرمال  مث ترجل مت
  هذه االرض مصريه  خالصه ملك لنا: على قبضة يده قائالً 



 
٩٩

  يا أوغاد........ حنن لسنا عبيد 

واحنىن يلتقط العلم املصري من على االرض وعاد لنقطة 
  مث اتصل ب حمي....حراسته 

  ...لقد مت التعامل مع اهلدف : قائالً حبزم 

  ساً وانقلبت الدنيا رأ

مر  لكل من املسؤليه وحتمل  حممود األاعلى عقب وتنصل 
 ومت القبض على حممود  بشده ، موربأكمله   وتعقدت األ

   بني الدولتني مت تصعيد االمر  ووحمي وبدأ يتم التحقيق معهم 

رتكبته اليس ما اجلرم الذى أ: مود يردد بذهول وكان حم
  ملاذا يعطونا السالح اذا كان بغرض....!مهمتنا محاية احلدود 

  محاية االرض 

  حلني خضوعهم للمحاكمه ومت وضعهم ىف السجن احلريب
  العسكريه

جلس حممود  ىف زنزانته وهو يتطلع لنافذة زنزانته وهى 
مضاءه بفعل  شعاع من ضوء القمر وتنهد بقوه وهو يتطلع 
للجداران  ورائحة الرطوبه الىت متال املكان  مث قال  حمدثاً نفسه 

  :وهو يتذكر ما حدث 

 
١٠٠

يعتقدون أم يستطيعون إعادة الكره مرة ......... وغاد أ
  ثانيه

  يعتقدون أننا صيد سهل وسنقع ىف فخ أغراءم ونبيع الوطن
  ..........معذورين ال يدركون بعد معىن كلمة وطن 

ومدى أرتباطنا به وأن حبه جيري ىف جسدنا جمرى الدماء 
  ..قساوة احلياه فيهمهما كانت 

  لبوه للتحقيق معه ملره أخريهوبعد عدة أيام  ط
  ملاذا مل تكتفي بتحذيرهم ؟: قال له  ممثل النيابه 

حذرم يا سيدى لكنهم مل : قال حممود بثقه وثبات 
  .....يستجيبوا 

وملاذا حتتفظ بذخريه ىف سالحك رغم : قال ممثل النيابه 
  أنك تعلم ان هذه املنطقه  من املناطق املرتوعة السالح

سيدى  أنا مل : د بدهشه حلظه مث قال نظر إليه حممو
   التسليهأستخدم ذخريتى بدافع

 لقد تعلمت ان محاية االرض  ال تقل أمهيه عن محاية العرض
 والن من حيب سالحه حيب وطنه ومن يكره سالحه يكره ، 

  وطنه



 
١٠١

   أم يتسللون للداخللذا عندما  علمت 

  كان البد من وجود شىء استخدمه لردعهم

  يد املتاح ىل ذخرية سالحيوالشىء الوح

لو مل يكن معك سالح ماذا : نظر إليه  ممثل النيابه قائالً 
  ...كنت تتوقع 

اتوقع أم كانو سيتوغلون أكثر من اجل  قتلنا : قال حممود 
واالستيالء على أجهزة االتصاالت كما حدث من قبل  

  وحيسب هلم نصراً على حساب  جنودنا املغدورين

  ملاذا حتفظ رقم سالحك ؟: يابه لنقال له ممثل ا

الىن أحبه  مثل   مصر  :  قائالً نظر اليه حممود ببساطه 
   ...متاماً

حدق به ممثل النيابه بدهشه شديده وجدد حبسه على ذمة 
  القضيه مرة اخرى 

***  

تصال به مل جتد منه رد وأثناء كل ذلك كانت عليا حتاول األ
  وكان هاتفه مغلق

 
١٠٢

 إليهمروفشلت ىف التوصل  تكرر األشعرت بالقلق  وعندما
  خيه ىف اجلامعهقررت زيارة أ

  خربها بكل شىءلته عنه  وأوسأ

  ..... ماذا تقول: يار قائله جلست على املقعد أمامه بأ
  مستحيل ؟

  .......سف هذا ما حدث  مع األ: زن قال أخيه حب

  .....حممود : يار قالت بأ

 كان يؤدي...... ...؟ ملاذا : خيه وبكت وهى تقول أل
   ...عمله 

  ؟ ملاذا يضعونه ىف السجن

  .........مر كله غامض األ: قال أخيه حبزن 

  اذا علمت اى شىء  حسناً : قالت  وهى حتاول التماسك 
  عنه أبلغين

عود اال به  هذا وعد و لن أختلى عنه  ولن أ ...نا حماميهأ
   ...مين



 
١٠٣

م املفضل  وىف مكاوتركته وغادرت املكان  غري مصدقه
 ساعده يا اهلي: نظر للسماء قائله  وهى تجلست  فيه  تبكي

   سواهليس يل...... ... جانبه إىلكن ......... 
  ..........جهشت بالبكاء وأ

   حمامى كبريستشارةيل جففت دموعها وقررت أ  قلوبعد
  التحقيقاتن  يطلع على  مى أنه البد أخربها احملا  أو

  أكون حاضرهن ي البد أليا رجاء سيد: قالت له 
  حسناً : ا مشقفقاً إليهنظر 

  وحدد معها موعد ىف اليوم التايل
  طلعت على حماضر التحقيقوذهبت معه للنيابه العسكريه وأ

  وهى تشعر حبزن شديد  وكانت تبدو مصدومه شاحبه
  ن تزورهأ بت من احملاميطل
  ستطاع احلصول على تصريح زيارهأو

سه بني  رأركان دافناً  أحد األمود ىفحموىف الزنزانه جلس 
 كان مذهوالً  ..........نا ىف كابوسهل أ:  يديه وهو يقول 

  ...غري مصدق كل ما حدث  وكان دائماً يردد 
   احلدود من العدوهل أخطأت ؟ اليس مهمتنا محاية

 
١٠٤

من ديداً  لأل يعد  للداخل اليس من مات  عدو وتسلله
يدون التسلل لداخل اال اذا  ملاذا كانو ير !!!....... القومي 

  كان اهلدف غري مشروع ؟
 ً حىت  ........... عليا : مث  مرر يده على الساعه قائال

   ؟لمتك معي ايضا  ظنيتأ
  سه حبزنطرق برأوأ

   ويتذكر كلماا لهوهو يتذكرها
  ....شتقت اليك أ: غمض عينيه قائالً وأ

يا لديك زياره  : وبعد قليل مسع صوت احلارس يقول له 
  سيدي

  من ؟: قال حممود وهو يسري معه 
  احملامي: قال احلارس 

وق وهو شا بإليهن دخل الغرفه وجدها  نظر ومبجرد أ
 ً   ........... عليا: يصافحها وهو يضغط على يدها قائال

  مرحبا
  مرحبا :  احملامى قائالً صافحته وصافح

    حزيناًامامهمجلس أ



 
١٠٥

قصى ما  سنبذل أالتقلق ؟ حممود كيف حالك : قالت له 
  عتماد عليناميكنك األ .... بوسعنا 

  حوالكطئنيىن كيف أ: قال هلا 
  خبري : قالت له 

  موقفك  جيد ىف القضيه.....  اطمئن ديول: قال احملامى 
  ..لقد أطلعنا على ملف التحقيق 

  مر اهللانصيب يا سيدي وانا راضي  بأ هذا: قال حممود 
 بكل ما ن ختربينأريدك أ.. . يا ولدي حسناً:  قال احملامى 

  حدث
عليا ووجهها  إىلخربه حممود بتفاصيل احلادث وهو ينظر أ

  احلزين
  ن شاء اهللا ستمر على خري  أطمئن يا ولديقال احملامى أ

 حممود متاسك من أجلي  ال حتزن أنت بطل  :قالت عليا له 
   ... تسجننسأصعد األمور  من املفروض أن تكرم ال أ

   ال مسح اهللاء خمزينت مل تقم بشىأ
واهللا نصاف  أنتظر حىت يصل األمر لألعالم وسترى  األ

  ...سبحانه وتعاىل  قادر أن ينجيك 

 
١٠٦

م به اجلهات املسؤله  هو علم ان ما تقوأ: قال هلا  حبزن 
  جراءات شكليه فقطروتني وأ

ن للحكومات تتفهم  أ  ممتاز ، : قالت له وهى تتنهد بعمق 
  ...عض الوقت  رمبا تستغرق بحسابات 

   من القادمكانت تتحدث معه وقلبها يرجتف خوفاً
  ا غري مقتنعه مبا تقولكانت نظراا تقول أ

   نظرات اخلوف الىت تنبعث من عينهاأوكان هو يقر
علي  أطمئين  وال تقلقي :  ربط على كفيها حبب قائالً

  نفسكهتمي  بأ
 لديك بدي عناء الزياره أنيت ىب وال تتكشغلينوال ت

  مشاغلك ودراساتك
  جيداًإيلنظر حممود أ : قالت له وهى حتتضن كفيه بقوه 

سواك وبكت  ختلى عنك ليس يل أتركك دقيقه لن أنا لنأ... 
   ...طمئن أ.. أطمئن  ........ وهى تقول له 

ً أ ن البكاء أرجوك  ال أريد أن  عكفي: حتضنها قائال
   هكذاراكيأ

 ً  تدرين كم .........عليا : مث تطلع لعينها حبب قائال
  ......حبك أ



 
١٠٧

 يف أي أمر ال تفكر كثرياً....... حممود : قالت له حبزن 
  أىن أنتظرك  ىف األجازات تعود يلن تم بنفسك حىت املهم أ

  كما ىف السابق متاماً إىلن تعود كاملعتاد وأتوقع أ

 حماوالً طمأنتها برفقيديها  ا حبب وهو يربط علىإليهنظر 
...  

   بدهشه وهو ميط شفتيه حمدثاًاميا احملمإليهنظر ىف حني 
مل قلبه  بصدده وأعتصر األ مساكني ال يدرون ما هم : نفسه

  .........ى قلوم احملطمه وهو ير

  هتم حبالكحممود ال أوصيك أ: قالت له 

   حياتك كما خططنا هلاتابعي...... عليا : قال هلا 

قلب مفطور  ودعته ب سأعود اليك يا حبيبيتنتظريينوأ
  ودموع ال تتوقف

خربهم احلارس ن أبرأسه حبزن وهو يراها تغادر بعد أطرق أ
  ن ميعاد الزياره انتهىأ

 وهو يتذكر نظرات وىف  الزنزانه  جلس على سريره حمطماً
يردد اخلوف الىت تنبعث من عني حبيبته وتنهد بقوه وهو 

  يااهلي ساعدين......... 

 
١٠٨

تتوقف عن  ودموعها ال وىف السياره جلست عليا باكيه 
  ماراأل

 تغلف تتذكر وجه حممود احلزين ونربه األنكسار اليتوهى 
  صوته

ت  قائله عليا هل قرأ  نداتصال من إيل  تلقت أوىف اليوم الت
  الصحف اليوم
  مر ما األ....... ال   : قالت بقلق 

   حمموديتحدثون عن قضية: قالت هلا 
لصحف عن اجلريده نتفضت من مكاا وهى  تبحث ىف  اأ

 ...  حسناً : ا قالت هلا  عندما رأنداالىت تتحدث عنها 
   .حدثك الحقاًسأ

  كانت عناوين خذت تقرأ ما كتب  عن القضيه وأ
قيام احد افراد القوات املسلحه بقتل بعض ( الصحف كلها 

  )االفراد على احلدود  

.... وغاد عينها  بدهشه وهى تف ىف سخط األتسعت وأ
  ...........وغاد األ

  سيضحون به ...... هذا ليس جيداً



 
١٠٩

خذ اجلريده وجدت بسرعه وهى تأسها  بوأرتدت مال
  ين ؟ أإىلوالدا تقول هلا 

  ليس اليوم عطله ؟أ
  مر هام هناك أ ذاهبه ل ندا أمى أين: ت هلا  حبزن قال

 السياره وهى تقول ألمها  والتقطت مفاتيح ، خاص بالعمل
 هام  مر  ألخذت السياره أنين  أخربيهأأعتذري  أليب و: 
  تباً  ....... غلقت الباب خلفها وهى تردد تباًوأ

 أا متجهه ملقابلة  حمرر املقال نداوىف السياره أخربت 
  بصحبة احملامى

  ...حىت تكون على علم لو سألتها والدا 
  ن ختربيهم باحلقيقه ؟أل : نداقالت 

ج  حيتاجنىي بشده  حممود ىف وضع حرندا: قالت عليا 
  ... مرالتحرك حبريه لو علم  والدى حقيقة األستطيع ولن أ

  ؟ تدرين كيف يفكرون
  كما تريدين ً حسنا :  ندا قالت هلا

وىف الطريق أتصلت باحملامى وأتفقت معه على أن تقابله  
  مام اجلريدهأ

 
١١٠

 ساعه جلست ىف املكتب هى واحملامى ينتظرون ىلاوبعد حو
   املوضوعالصحفى الذى كتب

احلقيقه جئت لك بصفه وديه : له برزت هويتها قائله أ
يد أن أعرف من الذي أخربك بأن ما نشرته خبصوص قضية  روأ

  بو خاطر صحيححممود أ
 ال ميكن مصادري:  بدهشه مث قال هلا الصحفيا إليهنظر 

  فصح عنهاأن أ
 يا سيدي  كل ما كتبته  خطأ: قالت له حبده وتوتر 

نت  اذا أردت ، أطالع على ملف القضيه  األبالكامل وميكنك
وتلقى التهم جزافاً على  كثرياً مبوضوعك هذا   تبخسه حقه

   وستتسبب ىف سجنه مدى احلياهشخص برىء 
  وما هى احلقيقه ؟ : قال هلا  مندهشاً
   ؟...ن ما نشر خطأ وكيف تعلمني أ

ً أ: قالت له   نا خطيبته وهذا احملامى   موكل خصيصا
   ...نهللدفاع ع

 هل نت يا سيديوهو يوجه حديثه للمحامي وأ:  هلا قال
  احملضرلديك صوره من 

  ها هو: قال احملامى وهو يناوله امللف 



 
١١١

أنا  : ا قائالً إليهمث التفت التقطه الصحفى وهو يطلع عليه ، 
  سفآ

   سيكون ا تكذيب ملا مت نشره اليومول طبعه غداًأ

 أسرعت كلما سيدي  كلما: تنهدت بقوه وهى تقول 
  ...ومصري أنسان مر يتوقف عليه حياة كان أفضل ألن األ

  طمئينأ: قال هلا 

  وراقاظ بنسخه من األحتف األمث قال للمحامي هل ميكننىي

 القضيه تنظر أمام القضاء آسف: قال احملامي حبزم 
   وأخشى لو نشرت أى مستند يضر مبوكليالعسكري

   اخلاصه لدي طرقيحسناً : قال احملرر

ن يدعها ترتل على طريق  العوده طلبت من احملامي أ وىف
  جانب الطريق

حزينه ........... ذهبت ملكام املفضل وجلست هناك 
  مهمومه وقلبها يرجتف من اخلوف

وضعه ىف و حممود  باخلوف من جمرد التفكري يفوتشعر
  القضيه

 
١١٢

سوأ الفروض سيحكم عليه بالسجن سبع كانت تعلم أن أ
نت تشعر بالذعر كلما تذكرت أن القتلى ها كاسنوات لكن

وكانت تعلم أن القضاء العسكرى  قضاء  ...... سرائيلينيأ
  حازم وعقوباته مشدده  والن القتلى صهاينه

رضاء  أجل أن يتم التالعب بالقضيه منكانت ختشى أ
  الصهاينه على حساب حممود

تسعت عينها بذعر وهى تردد وتوقفت أمام هذا اخلاطر وأ
 جانبه  أنصره إىلكن ..... ئف ساعده يا اهلى بقلب خا

  غروقت عينها بالدموع وهى تدعو لهوأ
 وجدته إليهنه يربط على كتفها برفق التفت ا أإليهوخيل 

  ز......سراب ويتالشى
 السماء وجدت السحاب إىلتلفتت حوهلا  باكيه ونظرت 
ن ا أن السماء حزينه وأإليهحيجب قرص الشمس وخيل 

  زن وال تغردالطيورتطري حب
ت خلفها سياره  وينبعث منها صوت أغنيه جعلتها تبكى مر

  كثرأ
   ذكرى لوائل جسارخليين

  



 
١١٣

  
لوعشت بعدي وبعد بعدي وجيت وحبيت ابقي افتكرين ( 

واحكي عين مهما كنت نسيت خليين ذكري مجيله عندك 
واوعي تنسي زمان خليين ذكري مجيله عندك واوعي تنسي 

دي ويوم خالص عشناه قول اين زمان ماتقولش حيب وقت ع
حيب حب غايل بس هي حياه وابقي افتكرين بكلمه حلوه 

   )تنسي قليب االة

ه تفرز الصحف صحيفه صحيف   جلستإىلوىف اليوم الت
  يب ؟ التكذأين  ... ينبتوتر وهى تردد أ

فس الروايه تناقلتها بعض وطالعت بعض الصحف وجدت ن
ضب وهى تردد  الصحيفه بغطبقت بيدها علىالصحف  أ

   ظلم ... ا ظلمهذ...... 

  مر تبدين مرتعجه ؟ما األ : قالت والدا 

  ماهب وهى  تلتقط حقيبتها ال شىء يا أقالت باقتضا

: ئله بعصبيه قارتل وىف الطريق حتدثت مع احملاميوغادرت امل
   ليس جيداًسيدي أشعر أن حممود ىف خطر وضعه القانوين

 
١١٤

قضية رأى عام وكل  صبحت قضيته  بعد أن   أخاصة
خربين  ما هو ي أ ،  سيد نظرهتناوهلا من وجهة يصحفي

   حملمود ؟الوضع القانوين
  ىيقصى ما بوسعل أبذال تقلقي  سأ: ل بعد تردد حلظه قا

   صحيحسها حساأدركت أن أ
   ما هو موقفه ىف القضيه ؟سيدي: قالت بترجي 

كن ال آنسه عليا مل أعتد عمري أن أكن متشائماً ل: قال هلا 
  خفيك سراً وضعه ليس جيداًأ

تلفتت حوهلا   .... ن الدنيا تدور ا حلظه شعرت أ
ع  على الرصيف وهى تردد رض ىف الشاروجلست على األ

  علمكنت أ......... م علكنت أ... 
  ا الضعفمامه ذمتاسكي البد أن ال نظهر أبنيت أ: قال هلا 

  الىت  تتوقعها واسوأ الفروض: قالت له حبزم 
 ١٥ رؤفاً قد حيكم عليه بالسجن اذا كان القاضي: قال هلا 

  عاماً
نت متزح بال شك حممود مل خيطىء أ: قالت له  بدهشه 

  يؤدي واجبهكان 



 
١١٥

  مر هو برىء منهاذا يدان يف أ مل ؟ لكاليس كذ
يا أبنيت أفهميىن  القضاء ال ياخذ بتلك : قال هلا حبزن 

ها الطرف األخر  خدمستيا كانت القضيه عتبارات خاصه  اذاأل
ن تصرف حممود  أنك تدرين أ أعتقد ومن قومي لتهديد  األ

   سبب ازمه دبلوماسيه بني الدولتنيالطبيعي
ا عدو أى دوله تلك الىت تتحدث عنها أ: قالت بعصبيه 

 مث أن اخلطأكان من عندهم أعتقد أن التحقيقات وليس  دوله
... ى املصريه أثبتت مكان تواجد القتلى وكان داخل االراض

ماذا كانو يتوقعون ... بعت مكمله بعصبيه وصوت خمنوق مث تا
أن يفعل أن يدعهم ميرحون ىف االراضى املصريه  وكاا ملك 

  ......هلم 
  حسىب اهللا ونعم الوكيل ىف كل ظامل

 ت تبكى حبرقه وقلبها يرجتف خوفاًخذوأغلقت اهلاتف وأ
  على حممود وعلى مصريه اهول

خنرطت ىف ى يكسوه الطيبه مث أحمه  ووجه الذوتذكرت مال
حدى فتت نظر املاره  ربطت على كتفها أبكاء حار لدرجه ل

 ؟ بنيت خبري يا أنىتهل أ: به السيدات املاره ىف الطريق قائله بطي
  هل حتتاجني شىء ؟

 
١١٦

  شكركأ .......   ال : ا بعيون دامعه قائلهإليهنظرت 
 ن يفرج اهللا مهى ى  أعدأ .....   نعم : مث قالت بسرعه 

  وتركتها وغادرت املكان.... 
تتابع احملاضره وهى  شارده وبعد وىف اجلامعه جلست  

نتهاء احملاضره حدثت صديقتها الىت حلقت ا  ىف اجلامعه وبعد أ
   اجلامعهروقةقليل كان االثنتان تتمشيان ىف أ

   ؟نداا يا  ملاذ: نكسار قالت عليا حبزن وأ
حبه دون عن كل البشر حيدث له ذلك ى أذملاذا الشخص ال

قم بشىء يغضبه قط  اهللا ؟  أقسم لك مل أ؟ هل يعاقبين
..........  

 ما حدث  ملاذا  تعتربي......... عليا : قالت صديقتها 
  بتالءعقاب أنه أ

 نداحتمل يا  ،  ال أبتالء وما أشده أ: قالت هلا بعيون باكيه 
  .....حتملال أ

شخصيه قويه نت  وأ تعرفت عليكيعليا منذ : نداقالت 
  ن تتماسكيالبد أ

 ولكن  من أجل حممود أنه أهم شخص اآلن ،ال من أجلك 
  ن ندعمه مجيعاًوالبد أ



 
١١٧

يب كاذكيف ؟ كيف والصحف تنشر  أ: أس قالت هلا بي
  ؟ عنه كيف باهللا عليك

 شطب مقاله يب مت حىت الصحفى الذى وعدنا بنشر تكذ
  مر خطرياألووقع عليه جزاء ،  يبدو أن 

  ندانا خائفه من القادم خائفه  يا وأ
........ عليا :  وربطت على كتفها قائله نداا إليهنظرت 

ن يغري قدره ا قدر وال ميكن ألحد أعواقب هذمهما كانت ال
  سواء كان شر او  خرياً

وحيده الىت أستطيع ىت  الن أندا: ا عليا  قائله إليهنظرت 
أن أبوح لك بكل خماوىف  التحدث معها حبريه  وأستطيع 

  حتاجك كثرياًأرجوكى ال تتركيىن أ
 حىت ينتهى تركك  ابداًنبك ولن أ جاإىلنا وأ : نداقالت 

  ا الكابوسهذ
   ؟هل تعتقدين أنه سينتهي: لت عليا هلا برجاء قا

لكل شىء :   حبزن وتعاطف شديد قائله نداا  إليهنظرت 
  .ايه يا عليا

  نىت حمقهأ: قالت هلا 
  ؟ا تنصحيىن اذمب

 
١١٨

 حممود النه ىف  ال تنقطعى عن زيارة ... اوالً : نداقالت 
  مس احلاجه اليكأ

 وحده القادر على  يا عليا واهللا نىت تصلي  وأ كثرياًدعيوأ
  ا املأزقخراجه من هذأ

  لكعندك حق اهللا وحده القادر على ذ: قالت هلا 
  مىت موعد الزياره القادم ؟ :  نداقالت 

   املقبلبوعاألسقالت عليا 
دعميه  البهجه على قلبه أن  تدخليعليا البد أ : نداقالت 

   المعنوياً 
  حظهللو لوجتعليه يشعر باحلزن 

  فهم ما تقصدينأ: قالت عليا 
......   يا اهلي : هى تتطلع للسماء قائله  تنهدت بقوه و

  ..ليس لنا سواك 
  ه الورطهنقذه من هذاهلى أيا 

  ........... صديقتها قةوسالت دموعها وهى تسري برف
   لزيارتهندارتدت قميصه وذهبت برفقة وىف موعد الزياره أ



 
١١٩

ا  ما هذ: ها  وهو يقبلساريره قائالًمبجرد أن راها للت أ
   ؟يبدو ضيقا قليالً

   ؟حنف ميننسيت أنك أ:  أبتسمت قائله 
  مرحبا :  نداوهو يصافح  ضحك قائالً 

ً نداه اجلميله وأ ماهذه املفاج : جلس قبالتهم قائالً   ايضا
  حضرت لرؤييت

  حوال ؟كيف األ:   خبجل قائله ندا إليهنظرت 
  خبري : قتضاب قال بأ

  حبزن وكانت نظراا تغوص داخل أعماقه  علياإليهنظرت 
  لكمل يعتصر قلبه ويتظاهر بغري ذواألن احلزن  كانت تعلم أ

   اللواء شارد اليومسيادة: قال حممود 
 هل يعاملوك كيف حالك طمين: قائله  بامسه إليهنظرت 

  ً ؟جيدا
 ً حسن دة اللواء احلقيقه هم  يعاملوين أيا سيا: قال بامسا
  ه بوادر مطمئنهمعامله   وهذ
   يفعلون؟ حقاًأ : قالت له 

  ا ال يفعلون ؟وملاذ : ا بدهشه قائالً إليهنظر 

 
١٢٠

   قليالً ن احلياه داخل السجون صعبه أعلم أ:قالت بسرعه 
  

 احلقيبه خذأحضرت لك هذه األغراض  أ:  قائله مث تابعت
   املفضلهماهذا كتيب  : قائالً

ى أهدته أياه  ج الكاب الذخر وأ  املفضل  ايضاًواو وعطري
  إليهشتاق أ ا ايضاً وهذ: ا قائالً إليهمسكه ونظر أ

ختلى عنك حممود أريدك أن تعلم أنىن لن أ: له حبزن قالت 
  نت خلقنا لبعضا حدث أنا وأمهم

  ستطيع العيش بدونكال أ
ستطيع العيش بدونك  لكن وال أنا أ : مس كفها حبب قائالً

  عليكالزال القميص ضيقاً 
   حبزن  دون تعليقإليهنظرت 

  غنيه ياما خبيت بأندا هاتف إىلوفجأه تع
  

  اإليهلوائل جسار  مسع كلمات االغنيه وهو ينظر 
  ياما خبيت بعيين دمعي ومهي الساكن فيي(

  ك حتس عليي بداويك وقليب موجوعوما اخلي



 
١٢١

  

  اذا شايفين مش عم ببكي ليش انت خليت دموع ؟

    )ا شايفين مش عم بشكي فكرك يعين مش موجوع؟ذا

  ال ختايف........ ال ختايف :  ضمها إىل صدره قائالً 

  ،ال حتزين كل هذا احلزن ..... عليا  : قائالً

  .... أشعر أن غداً سيحمل أخبار جيده نا خبري أ

   شىء خييفه ىف صدره كطفل صغري حيتمى من غاصت
  وهى ترتعد

ال ختايف  : ربت على ظهرها حبب قائالًتنهد بقوه وهو ي
   ال ختايف...... 

 وهى ختفي شاحت بوجهها بعيداً وأندام إليهنظرت 
  مل مما ترىدموعها وقلبها يعتصره األ

م رائحته قائله  حممود الزال مشتنهدت عليا بقوه وهى تت
ً اليت شريت  به رائحتك لن أ  الوحيده كرىانه الذرتديه ابدا

  ناملتبقيه ىل منك حىت اآل

 
١٢٢

  ،  كثرياًال ختايف ،  طمأين زمالئي :  قائالًإليهضمها بقوه 
كثره وكأين بطل  قومياً ،   ن الصحف تتحدث عىن بأن يقولو

   ...عجباً :  مري مث تنبه حلظه قائالً ىن أحىت أم  يعاملوين كأ
   ما يكتبونهكيف مل تري 
:  قالت  بسرعه ندا نظرات حريه لكن نداتبادلت مع 

  وكله ن ليس ا  جديد  ألالصحف احلقيقه  حنن ال نتابع 
  حداثلكن نعدك مبتابعتها مادام أنت جنم األ، موجه 

  يب ؟حال أخويت وأكيف ...... عليا : قال هلا 
  كلهم خبري: قالت له 
 ىل عينك نائباً  أىن أمحد م  خاصة أهتميعليا أ: قال هلا 

  عودحىت أ
  هتم بنفسك فقط كلنا خبريال تشغل بالك أ: قالت له 
  وراق وقلمعليا أريد  أ: قال هلا 

  حاول املره املقبلهثناء التفتيش سأأاخذوهم مىن   أ:قالت له 
  مرنا ذا األال تشغلي بالك   سأهتم أ: ال هلا ق

   رساله ىف الكتاب حممود لك : قالت له بامسه
  حقاًأ:  بسعاده  الكتاب قائالًإىلنظر 



 
١٢٣

  نت طالمسهالت له هى رساله ىف عدة صفحات فك أقا
 سجنت من ا الوضع يا يليتينيعجبين  هذ :   ضحك قائالً

  فك الشفراتأزمان حىت 
  ن تعود يل أريدك أن تتماسك وأحممود : ضحكت قائله 

  تى اليكسأ انتظريينعلياأ : ضمها قائالً
مل عميق   تتابع حوارم وهى تشعر حبزن وأنداكانت 

لت لصاحل من  ؟ وهل يستحقون كل هذا الظلم وتساء
  سر لعليا عندما تشعر باليأوالتمست العذ

 وهو نتهاء الزياره جلس حممود ىف الزنزانه حزيناًوبعد أ
  يتنهد  بقوه وهو يتصفح الكتاب  بلهفه

ألرقام وجدها  وجد على يسار أول صفحه أرقام  تتبع ا
أرقام صفحات ىف الكتاب وفقرات وعدد أسطر وأستطاع 
تكوين رساله وأتسعت أبتسامته  وتنهد بقوه وهو يقرأ 

  الكلمات املكونه للخطاب
أنتظرك بشوق وهلفه والأنام اال برفقة .......حبييب ( 

طيفك واصطحب معي ىف كل مكان  اليت شريت  ومكانا 
.....  مكانا يفتقدك بقوه ل مايفاملفضل يتسائل مىت ستعود وك

  )حببك ..... حببك ........... وب عشقا فيك  حممود وانا اذ

 
١٢٤

 أكثر من مره وهو يقول  رساله تنهد بقوه  وهو يعيد قراءة ال
  ..وأنا  أعشقك يا عليا 

قتها  صديسارت عليا برفقة........ وعلى اجلانب األخر 
  خفاء حزنهحياول أ:قائله 

  ن معنوياته مرتفعه  وهذا جيد أرى أأنا : نداقالت 

   حممودتعلمني شىء عن شخصية النت أ: قالت عليا 

  مل يعتصر قلبه لكنه يتظاهر باال مباالهاأل

  سرهدر اخلالق أن يفك أقا : نداقالت 

حزينه ومهمومه للغايه هل  نك كنيتلكين أعتب عليك أل
  تفقنا عليه ؟هذا ما أ

 خاصة  الوضع جداًقينيؤر: لت عليا وهى تنظر للسماء قا
  بعد احلمله االعالميه الىت شنت ضده

  هل حتدد موعد احملاكمه:   وهى تقود السياره نداقالت 

 من إيلهعض املفاوضات مع  أال الزال هناك ب: قالت  عليا 
  ضحايا ؟يعتربوهم  



 
١٢٥

ملخطئني ويصرون على  م هم اما أتعجب له أ : نداقالت 
 أية  وله الىت ال حتترم ال قوانني والزمه  مع هذه الدتوريطنا ىف أ

  عراف دوليهأ
  ؟ً    ايضاهذا ما يفقدين عقلي: قالت عليا 

غلقت عليها الباب تها  وأوبعد قليل  جلست عليا ىف  غرف
لرسائل الىت كان يرسلها حممود  وأخذت تتذكر  اوهى تقرأ

   ساملاً إىلعده تلك األيام وأغمضت عينها وهى تقول يا اهلى أ
 يدها والتقطت اليت شريت  الذى أهداه هلا  ومدت

  حتضنته بشوقوأ
  مسعت صوت طرق على الباب

فتحت الباب وجدت والدا جتلس جبوارها على السرير 
عه نىت مشغوله ىف اجلام أما بك يا عليا نكاد ال نراكي: له قائ

  ستمرار الغرفه بأوالعمل وىف املرتل تظلني حبيسة
  نا خبريه أال شىء يا أما: قالت عليا 

  ؟خربيين  وتبدين مهمومه ما األمر أكلنيال تأ: مها قالت أ
  ميال شىء يا أ....  مث قالت حبزن مها  بعمق أإىلنظرت 
   مرهقه قليالً العليا الدراسات

   عنه ؟خبار الفىت الذى  حدثنا مصطفى ما أ: قالت أمها 

 
١٢٦

  هماسافر ىف بعثه المريكا يا أ:  بقوهقالت عليا وقلبها خيفق

هكذا اذن  هذا هو سبب حالتك  الغري : مها بامسه قالت أ
  املستقره

  رمبا :قالت عليا 

أحدث ن يستحق كل هذا احلب الذى أمتىن أ : مها قالت أ
  نقالب ىف حياتكهذا األ

 يا أماه يستحقه طمئينأ:  عليا وهى حتاول التماسك قالت
   ... كثر وأ

  خلت بنفسهان تركتها أمها  مبفردها ىف الغرفه مبجرد أ

حبرقه وقلبها  ... رأسها على الوساده وهى تبكي  وضعت
  حيترق خوفاً على حممود

  وكانت تتذكره وهو ميازحها

  ..التقطت هاتفها وهى تقرأ رسائله الىت أرسلها اليها 

غمضت عينها بقوه وهى تردد وتوقفت أمام صورته كثرياً وأ
  ..يا  رب ... 



 
١٢٧

.. ول مصطفى  مسعت صوت طرق على الباب أعقبه دخ
ً  هللا : رمتت ىف حضنه قائله وهى تبكي مبجرد أن رأته أ محدا

  على سالمتك
... جازه وجئت مبجرد أن قرأت األخبار طلبت أ: قال هلا 

  كيف حدث ذلك ؟
  ستجد من االمورقصت عليه كل ماحدث وكل ما أ

....... عليا : ا قائالً  تنهد مصطفى وهو يربط على كتفه
   وحيتاجك جبانبهنسان جيد حممود أ

  ال تتخلي عنه
........ مصطفى  أنا خائفه  : بكت وهى تقول له 

  ..خائفه
  ال نقف مكتويفن عليا  جيب أ: ط على كفيها قائالً رب

  .يدي هكذا األ
  كثر من ذلك ؟وماذا سنفعل أ: قالت له 
 املدىن وحقوق االنسان نبلغ منظمات  اتمع : قال هلا 

من تصعيد االمر حىت يعلم الكل انه بطل البد .لتقصي احلقائق 
...  

  رجوك  ال تتركىن أساعدين يا مصطفى : قالت له  

 
١٢٨

يب هل علم أ:  جانبك  مث مهس قائالً ىلعليا أنا إ: قال هلا 
  ...مي أو أ

  خربهمال مل أ: قالت له 
  ممتاز: قال هلا 

العاملني حد لتايل ذهبت برفقة مصطفى ملقابلة أوىف اليوم ا
  مر بأكملهتقصى احلقائق وأطلعته على األىف جلنة 

  وعدها املسؤل بالتحرك
عليا : وبعد عدة ايام وردها اتصال من احملامى الذى قال هلا 

  البد ان نتقابل هناك امر هام 
هرعت اليه وبعد قليل  جلست امامه تقرأ ورقه  مكتوب 

  فيها 

  تقرير طىب عن حالة حممود النفسيه 
مود ابو خاطر ليس به مرض اند حم( مكتوب وبالنص 

اال انه _ عقلى او ختلف او صرع ويعترب مسؤالً عن تصرفاته 
يعاىن من حالة عصبيه شديده عباره عن خلفيه اكتئابيه مع 
حاالت قلق شديد ورعب  وخماوف مرضيه متعددة خاصة من 
الظالم ومن رؤية الدم  مع استعداد  حلدوث حاالت مؤقته من 



 
١٢٩

الضغوط ( عند حدوث االنعصابات االنفصال عن الواقع 
  )النفسيه الشديده 

  وماذا يعىن ذلك ؟: حدقت ىف احملامى قائله 
هذا يعىن أنه مسؤل كلياً عن هذه اجلرميه : قال هلا  بأسف 

  وانه قام بالقتل عمداً وعن درايه ووعى 
يا اهلى من هذا معدوم الضمري الذى اصدر : قالت له بثوره 

  هذا التقرير؟
  عليا اهدئى الزالت هناك فرصه : احملامى قال هلا 

اية فرصة تلك  لقد حتدد ميعاد للمحاكمه يا : قاطعته قائله 
  سيدى لالسف الوضع تطور لالسوأ  بسرعه

عليا هناك شهود كثريين يشهدون حملمود : قال احملامى 
ونزاهته واخالقه وسلوكه وكل ذلك سيؤخذ ىف احلسبان حىت 

  وعلى اخالقه قادته اثنو عليه كثرياً 
...... وهل تتوقع ان يلتفت احد اىل ذلك : قالت بيأس 

  اعتقد ام حسموا االمر لصاحل اليهود يا سيدى 
اخربىن ....... وسالت دموعها بغزاره وهى تردد مستحيل 

  ان ما امر به كابوس
  نظر اليها احملامى حبزن دون ان جييب

 
١٣٠

  عادت للمرتل حزينه
  م سيذهبون لزيارة حممود أيبلغهامحد تلقت أتصال من أ

  مرواذا كانت  تريد أن يبلغه أى أ
  بلغه حتياتى وطمئىن عليه: شكرته قائله 

***  
  وقبل حماكمة حممود زارته  عليا  ملره اخريه بعيون دامعه 

حبيبىت : وقلب مفطور وجدته يستقبلها بالترحاب قائالً 
  تبدين مرهقه اال تنامني....... 

ق مما جعل قلبه حيترق حزناً على حالتها نظرت اليه دون تعلي
  مس كفها حبب قائالً وهو يهمس

عليا ال تقلقى على انا خبري واؤمن ان اهللا سبحانه وتعاىل لن 
  خيذلىن كنت اؤدى واجىب 

نظرت اليه بعيون دامعه وقلب يرجتف ذعراً وخوفاً من 
  املستقبل

اتدرين رفقائى ىف السجن : قال مغرياً جمرى احلديث
  ين ىب جداً فخور

  وصرت جنماً كل  يوم لقاء صحفى 



 
١٣١

  افرحى يا حبيبىت حبيبك صار مشهوراً
حممود اريدك ان تعود ىل ال  اهتم مبا : نظرت اليه باكيه 

  يقولون او يكتبون كلهم كاذبون
عليا  حبيبىت اطمئىن  كلى ثقه ىف : نظر اليها حبريه قائالً 

  عدالة السماء
  )احبك ( أصابع مرجتفه التقطت كفه وهى تكتب عليها ب

   اعتصر االمل قلبه  وهو يراها ذه احلاله 
ال ....... عليا احبك   : احتضن كفها وهو يقول هلا 

  ختاىف يا عزيزتى
***  

  يام حتدد موعد احملاكمهوبعد عدةأ
 أخوة حممود ووالدهم و عليا وندا اكمه كانوىف يوم احمل
  و.. .وائل احلضور برفقة احملامى ومصطفى من أ

ام شعرت عليا باحلزن مبجرد أن دخل حممود قفص األ
  ودموعها كانت تسيل  رغماً عنها

هله حول القفص وهم يتحدثون معه وكان هو التف أ
  مل وقلبه يعتصره األيتحدث معهم وعينه متعلقه بعليا 

 
١٣٢

ومىء برأسه له حتية ورد وقع بصره على مصطفى  أ
  مصطفى باملقابل

  ليهم  حىت دخل القضاه للقاعهومرت الدقائق  ثقيله ع
خذ الكل يتابع بأهتمام وقائع احملاكمه وكانت عليا تشعر وأ

  باخلوف
جل حتسني موقفه ىف امني كل ما بوسعهم  من أوبذل احمل

حاولو تقدمي أثباتات على أن حممود مل يقدم على ما القضيه 
  ........ الوطن لحةفعله اال حرصاً منه على مص

ىل حممود حبزن  وبدا كانت عليا تتطلع إوأثناء  احملاكمه 
  وكأن احلزن  حمفور ىف مالحمها

وكانت نظرات اخلوف املنبعثه من عينيها  حترق قلب حممود 
متىن لو أستطاع أن يضمها إىل صدره ويربط عليها مطمئناً و
  ياهاإ

  ورفعت اجللسه للمداوله
  :  قال حممود البيه 

إنه قضاء اهللا وقدره، ... وال أرهبه... أنا ال اخشي املوت"
لكنين أخشي أن يكون للحكم الذي سوف يصدر ضدي آثار 

 "سيئة على زمالئي ، تصيبهم باخلوف وتقتل فيهم وطنيتهم



 
١٣٣

وكانت عليا جتلس  وكأا متثال من الشمع وجهها ممتقع من 
  شدة اخلوف

  ال تقلقي سيكون  خبري: ربط مصطفى على يدها قائالً 
  

ا وهى مذهوله  كانت تتمىن أن  ن حوهلىل مكانت تنظر إ
  ن ما تعيشه ما هو اال كابوس بشعخيربها أحدهم أ

 عنيلى دخول القضاة للقاعه وتعلقت األنتبهت عوأ
لقلوب احللقوم نفاس وبلغت ابالقاضى وحبست األ

  .......ن قلبها سيتوقف وخيل إىل عليا أ........... 
صادماً الذى جاء ...... القاضى نصتت بأهتمام لقرار وأ

  صدر حكم بالسجن املشدد على حممودوأ
  ......باالشغال الشاقه املؤبده 

  سه  حبزنالتفت إىل حممود الذي  أطرق برأ
  هذا ظلم ..... ال....... بيه وهو يردد لت  أصوات أوتعا

   ظلم...
...........  أبىن  متاسك يا ولدى  ........... حممود 

  نت بطلأ

 
١٣٤

وأار  ....  بىن ، أبىن أ ..   نت ضحية النظام الفاسدأ
  خنرطو ىف بكاء حارباكياً وسط اوالده  الذي أ

ى  مما  يتحدث اليها  كانت ال تستمع أكان مصطفى 
  يقول وجدته ميد يده اليها

سقطت ....... تطلعت اليه بذهول  وحاولت الوقوف و 
  فاقده للوعى

نظر اليها حممود  حبزن وفزع وهم يقتادونه خارج القفص 
  :تعلقت عيناه بوالده وعليا قائالً هلما و

لكن كل منهما مل يستمع ملا قال ........ حبكما كثرياً أ
  م كانو فاقدين للوعىأل

يام  غري مصدقه ما مسعت ظلت عليا  طرحية الفراش لعدة أ
  وما رأت

قول ملصطفى ما ا ؟ ماذا كانت والدا تبكي وهى ت
  ..ختك ال ختفي عنك شىء ؟ أ.حدث 

ظر اليها مصطفى واألمل يعتصر قلبه  ونظر إىل والدته قائالً ن
  مي ؟ وتركها وغادر املرتللست أدرى يا أ: 

وجلس مبفرده على شاطىء القناه وهو يستعيد ما حدث 
  حداث احملاكمه وتنهد بقوه وهو يتذكر أخته وحممودأل



 
١٣٥

يا اهلى كيف سيتحملون : وشعر حبزن شديد وهو يقول 
  كيف ؟..... ....حتطم قلبيهم 

خر تقبل حممود  حكم احملكمه بذهول وعلى اجلانب األ
حد  وال يأكل جالساً ىف زنزانته  ال يتحدث مع أويأس وظل 

  وال يشرب حىت مت نقله للمستشفى لعالجه
كانت حالته النفسيه سيئه  كان حزيناً على حياته ومستقبله 

  الذى تدمر دون وجه حق
تركهم يدخلون اون ومن : وحدث نفسه كثرياً قائالً 

أي عداله تلك  ... عاقب لالراضى  عاقبوه  وأنا من ردعتهم أ
...  

لكن كان لصدى احلكم الذى صدر حبقه ردود افعال دوليه 
  وحمليه كربى

وبدأت النداءات تتعاىل لوقفات احتجاجيه تضامناً مع 
  حممود وقضيته

واصبح حديث الساعه ىف صحف املعارضه وقتها الىت 
فرصه النتقاض النظام احلاكم حماوله  توصيل رساله وجدا 

للقوى الغربيه اا اكثر مرونه ىف حالة اذا ما وصلت ملقاليد 
  احلكم

 
١٣٦

  قرأت عليا الصحيفه وهى تقول بغضب
يتاجرون بقضيتك يا حممود من اجل مصاحلهم الشخصيه 

  اوغاد... اوغاد 
***  

  ومت نقل حممود للسجن احلرىب
عض الرفاق  الذين استقبلوه استقبال جلس ىف زنزانته مع ب

  االبطال 
  انت بطل  ال حتزن : قائلني له 

هذا قضاء اهللا : هز حممود راسه قائال برضا وقناعه تامه 
  وقدره وال راد لقضاء اهللا اىن راضى متاماً عن اى شىء 

هذا نصيىب ىف هذه الدنيا كل ما اخشاه فقط ان يؤثر ذلك 
   فيتهانوا ىف الدفاع عن ارضناعلى معنويات رفقائى وزمالئى

***  
كان حممود حمبوباً خفيف الظل استطاع بسرعه ان يدخل 
القلوب ويأسر املوجودين بشخصيته ووطنيته  واميانه باهللا  حىت 
مسؤىل السجن وقادته كانو من اشد املعجبني به ويعاملونه كأنه 

  بطالً قومياً 



 
١٣٧

  ية حممودوكان هلذه االصداء  مردودها االجياىب على نفس
وزاره بعض رؤساء حترير بعض الصحف  الكربى واعداً 
اياه ان يقدم التماساً لرئيس اجلمهوريه ىف اقرب فرصه جتمعه 

  م
اذا كان خرياً ىل : وكان رد حممود الطبيعى التلقائى 

  فاليوفقك اهللا اذن
***  

سابيع جلست عليا ىف اجلامعه تتنظر ندا وهى و بعد عدة أ
جدم الزالو يتحدثون ىف قضية حممود وهم تتطالع الصحف  و

  ينسجون القصص املختلفه حول القضيه
بتسام عندما وجدت صديقتها األتنهدت بقوه وهى حتاول 

  تقترب منها
  جلست معها شاحبه صامته حزينه

  مىت موعد الزياره ؟: قالت ندا 
  هر املقبلشال:  تنهدت بقوه قائله 
 من وجود    البدهوىن عليكى:  قائله ربطت على يدها 

   مل يطلع على تقرير جلنة تقصي احلقائقن القاضيحل آخر مث أ
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هذا قضاء  ،  تفهمني ال انيت : تنهدت عليا قائله بيأس 
  مور حياتنا تدمرت يا نداعسكرى اليعتد بتلك األ

  ...نتهت أ......... حياتى أنتهت 

 رمبا ما حدث... ال تيأسى يا عليا : تنهدت ندا حبزن قائله 
  ......كان خرياً لكما 

  كيف ؟: نظرت اليها بذهول قائله 

غروقت عينها بالدموع  وهى تتذكر نظرات حممود وأ
  املنكسره وهو ىف احملكمه

صبحت ومل تعلم كيف أصبحت متر عليها األيام  الا أ
  متشاه فاقده للحياه والروح

  وىف ميعاد الزياره

ليها الحظت  انضمت تتنظر ه شارده حزينه بعد قليل أجلس
  مهموم حزيناًنه أ

حتضنها بقوه غاصت  ىف حضنه كطفل صافحته بقوه وأ
  صغري وهى  تتنهد بقوه ربط على ظهرها حبزن

  نكساروق وإشتطلعت لعينيه حبب و
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حبيبىت لن نستطيع ....... عليا  : نظر اليها بيأس قائالً 
  ستمرار هكذااأل

ال تتحدث  : لهاليه حبزن وهى تلتقط كفه وقبلته قائ نظرت
  ظل  بني ذراعيكأرجوك أريد أن  أ

.... عليا : قائالً تنهد بقوه وهو ميرر يده على شعرها 
نك ستحققى كل حبيبىت البد أن تنبهى لنفسك وأن  تعديين أ

  ما حلمنا به معاً

أحبك ولن أختلى عنك ... نظرت اليه حبزن قائله حممود 
  ه النهايهن تكون هذ ، مستحيل أن هناك  حل البد من  أ

  يا عليا .. قضي االمر... : هد حبزن قائالًتن
عيد الزمن للوراء ملا ترددت ابداً صدقيىن لست نادماً ولو أ

  وكنت سأقتلهم
  رض مثل العرضيا حبيبىت  الدفاع عن األ

حممود أريدك أن تتأكد من أمر :  حبزن قائله ليهنظرت إ
   غريكحداً مل  ولن أحب أنينوأحد هو أ

ظلمتك .... نا آسف عليا أ:  قلبه مث تنهد قائالً ملأعتصر األ
  معي
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حممود  ال تقل ذلك ليس يل سواك  :  قالت له بعيون دامعه 
  ذهب ملكانناأتدرى كلما أشتاق اليك أ

عليا فكرت كثرياً ال ميكن أن : نظر اليها حبزن وقال هلا 
  ي التزام  بيننا أعفيكي من أينتظلي هكذا تابعي حياتك وأ

    حىت املوت لن يفرق بيننا... حممود:  باكيه قالت له
:  حبب قائالً وهو يراها  تبكى ربط على كتفها  تنهد حبزن 

  سفآ ....سف أنا آ...  عليا حبيبىت 
ملباحثات  ان أ من الصحف سابيع علمت وبعد عدة أ

سفرت عن تغرمي مصر مبالغ ماليه طائله النهائيه بني الدولتني أ
  كتعويض عن كل قتيل

دمروا حياتنا ......... تفت بغضب فاليذهبو للجحيم  ه
  وكم حياه قبلنا دمرو يا ترى

 نليب نداءك يها الوطن   أ أنت عجيب: مث تابعت قائله 
 مساعدتنا نت تقف عاجز عن مهما كانت العواقب وأ

  الن القائمني على  أمورك  هلم حسابات أخرى......... 
   ظلم .......... هذا ظلم

كيف قابلت حممود وكيف  حبث عنها تتذكر وبكت وهى 
  امبوقوفه ىف قفص األنتهاءاً إىل أن وجدها وأ



 
١٤١

  وتنهدت بقوه وهى تقول  بقلب حمترق حمطم يا رب
***  

تلقت اتصال من احدى املنظمات احلقوقيه تطلب رؤيتها 
  على وجه السرعه 

: هرعت اىل هناك قابلتها ناشطه سياسه قائله بترحاب
  البطلمرحبا خبطيبة 

  كيف حالك
  ..قالت  عليا خبري الزالت على قيد احلياه

  قالت الفتاه وهى تناوهلا ورقه 
  هذه الوثيقه وقعت حتت يدنا  واعتقد اا مك

 اكتوبر ٥ مكتوب ان يوم  (قرأت ما ا عليا وهى تقول 
كان اند حممود ابو خاطر قد تسلم  خدمته من الثانيه ظهراً  

 متراً ىف مكان على ١٥٠ن االرض ب على نقطه مرتفعه ع
شكل صحن جلس اجلندى  وحتته اخلليج ومعه السالح الذى 
كان جاهز  ومعمراً كعادة حممود دائماً وقبيل  الغروب  
صعدت جمموعه من  اليهود أكثر من سبعه اطلق حممود عليهم 
النار مات سبعه واثنني جرحى  وجنا عدد اخر بعد ان فر من 

جلثث مبستشفى نوبيع املصرى ومل تشرح املكان  وفحصت ا
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وفقاً للقانون واالجراءات القانونيه املصريه ومت نقلها  سريعا اىل 
اسرائيل سريعاوان حممود سلم نفسه لقائده املباشر بعد مكامله 
تليفونيه معه وان السالح املستخدم بندقيه آليه وهى سالحه 

  املريى برقم كذا  وعيار كذا
  

  وما معىن هذا ؟: قائله نظرت اليها عليا 
هذا يعىن  ان هناك اتفاق من الشهود : قالت الناشطه 

وامجاع من الكل على ان مكان احلادث كان ىف خدمة حممود 
  متر عن سطح االرض وهذا مل يلتفت اليه ١٥٠الذى يبعد 

  القاضى ىف التحقيق
وميعاد احلادث كان  قبيل الغروب وهذا ضد ما ورد ىف 

ان حممود لديه ختوفاً او فوبيا من الظالم والدم التقرير الطىب 
  كما قالو

هو ان اجلثث مل تشرح ىف مصر مما سيعطى : واجلزء االهم 
  الطرف االخر فرصه اكرب ىف التزوير وتلفيق التهم 

  وملاذا قامو بذلك ؟.... اوغاد : حدقت فيها عليا قائله 
  لعدة اسباب : تنهدت الناشطه قائله 

  ف وسلىب باختاذ اى اجراء  ضد اسرائيلاوال النظام ضعي
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  ثانياً هناك مصاحل  خفيه تربطهم ببعض اهللا اعلم ا
ثالثاً نظامنا احلاكم يتبع سياسة الباب الذى يأتى منه الريح 
سده واستريح لذا  مقابل عدم تصعيد االمر  بني الدولتني  رغم 
 ختاذل جهات التحقيق لدينا  ما الذى يرضيكم حماكمه للقاتل

  ملا ال ها انا حاكمته وقضيت عليه
  قالت عليا حبزن  انىت حمقه وما العمل ؟

حنن ننظم عدة وقفات احتجاجيه ونريدك : قالت الفتاه 
  معنا ولن نصمت او يردعنا احد حىت يسمع صوتنا

  هل انىت معنا
  نظرت اليها عليا  وقالت حبسم وجديه وانا معكم 

***  
 سيزور حممود ىف أن هناك وفد أجنىبمحد وعلمت من أ

ر طالع العامل على تطبيق الدميقراطيه والعدل ىف مصالسجن  أل
ن النظام حرصاً منه على مصاحل البالد العليا عاقب حممود وأ

دميقراطيه ........ قالت بأستهزاء  ......... عقاباً رادعاً
وعداله  أنت حمق حنن ىف وطن يقدس هذه الكلمات 

..........  
  ... طمئىن عليه كيف كان يا أمحد
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ً  ،احلقيقه كانت معنوياته مرتفعه جداً: قال أمحد    جدا
نه يعامل معامله جيده وأن رفقاءه ىف السجن يعتربونه  ويؤكد أ

ن الكل حيترمه ويتحني الفرصه للتعرف زعيم وبطل  وأ
  والتقرب منه

  أمر مدهش أخر من عجائب القدر: تنهدت قائله 
  جنين جيد هذا التقدير من املساأ

 بل سامهو أيضاً ىف شخاص العاديه جتاهلو ما قام بهوأمنا األ
وبكل بساطه قضو على مستقبله ودمرو حياتنا ..طمس احلقيقه 

...  
ساجني يا عليا ليس هلم مصاحل مع ن املأل: قال أمحد حبزن 

   يتحدثون حبريهأى  جهه ،  
وليس ....... ويعربون عن حبهم وتأيدهم حملمود لوجه اهللا 

  كما هو الوضع خارج السجن...... ض ما لغر
ورمبا يفيده  هذا ...أنت حمق : تنهدت بقوه وهى تقول له 

  رمبا...... اللقاء الصحفى 
   لديك رساله من حممودأين أنىت  : قال أمحد 
  سأمر عليك بعد ساعه  وداعاً: قالت له 
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  وبعد ساعه جلست مع أمحد وهى تقرأ رسالة حممود
برغم اللى ...  جرحى بيرتف  أضمك و( كتب يقول 

و رغم اللى كانوا ىف غاية ...برغم اللى هانوا ... خانوا 
بكل األراضى اللى ...أضمك و حتما يدور العجل ... اخلجل 
  خضرة
و كالمى بينقش أسامى ... و بنقش غرامى قصيدة ...

أنا اللى ... هاضمك و حبلم حبضنك و بيت ... حبجم الدبل 
و ما كنت ... و ضيعت عمرى  ... بليلك و طميك حبيت

على أى ... لو ما كنتش أدرى ما كنتش بقيت ...أدرى 
فصيلك نبينا ىف يوم احلساب ... صهيوىن من أول ما جيت 

و مل تعشقى ... و مل تصدقى ...إذا ما التقيىت ذا الكتاب ... 
و اَخر كتاىب ... و  ... حىت لو باحلجارة ...و مل تلحقى ... 

سوى املتهومني ... أمانة ما ميشى ورا جثىت  .. أيا مهجىت
   )فداكى بدمايا اللى شاغلة اخلواطر بطول الزمان...بالوطن 

  كأنه يودعين يا أمحد: بكت وهى تقرأ كلماته قائله الخيه 
  ارت باكيهوأ

   دموعهأشاح بوجهه بعيداً عنها وهو خيفي
***  
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 أن د وقامت بزيارته هى وأمحد بعد عدة أسابيع ،  مبجر
  ساريرهرآهم للت أ

  هشوهو يقول  هلم ماهذه املفاجأه املده
  :  مبتسماً  بسعاده قائالً اجلس أمامهم.... محد عليا وأ

  فتقدكم كثرياًأ
كانت عليا تتطلع إليه وهو يتحدث مع أخيه  حبب وشوق 

   تتفحص كل جزء من مالحمهكانت 
  .......مس كفها وهو يربط عليها حبب 

  حبيبىت........ ا علي: قائالً 
  كيف  تسري دراساتك

  جيده: قالت له 
نىت دكتوره أريد أن أخرج من هنا وأ: قال هلا مازحاً 

  جامعيه
  كملهاأعدك  أن أ: أبتسمت قائله 

  تبدين مرهقه.... عليا حبيبىت  : ربط على يدها قائالً  
  نا خبري كانت يائسه حزينه مهمومهال أ: قالت له 
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ليتىن ما وجدتك وال ورطتك : ئالً غمض عينيه بقوه قاأ
  ا معىذهك

حممود ال تقل ذلك  : بعه بكفيها صاقالت له وهى حتتضن أ
  رجوكأ

  حضرا لهقالت له وهى تعطيه أغراض أ
  قرأت رسالتك

كلمات كتبتها  تبدو مشتته غري : تنهد بقوه وهو يقول 
  مترابطه لكنها كانت تتردد ىف ذهىن
  سف عليهمايشعر باألكان أمحد يتابع حوارمها وهو 

ن ترشح نفسها لعضوية احلقيقه عليا  كان البد أ:  أمحد قال
  ...جملس الشعب 

  ملاذا ؟: ليها قال حممود بامساً وهو ينظر ا
الا تدخل القلوب بسرعه وتستحوذ عليها : قال أمحد 

  حىت أبيك يا رجل
  من أشد املؤيدين هلا

 ..... راًهذا أمر فطنت له مبك: حممود وهو يقول ضحك 
 ؟....صر على البحث عنها هل علمت اآلن ملاذا كنت أ
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حبك أ..........  حممود : معه قائله ليه بعيون دانظرت إ
........  

  ....وأنا : أطرق برأسه حبزن وهو يقول هلا 
***  

وبعد ان  انتهت الزياره جلس حممود على سريره حمدقاً 
 على عقب ىف للسقف  وهو يفكر ىف حياته الىت انقلبت رأساً

حلظات وتذكر عليا وكيف وجدها وتذكر كلمااالىت ز 
وجدانه  وعيوا الىت ختترق قلبه اختراقاً وكأا سهام حممومه 
تنهد بقوه وهو خيرج من جيبه اخلامت الذهىب الذى كانت تركته 

ىف امانات املستشفى وهو يطبق عليه بقوه وشعر حبزن عميق   
  عليا : س قائالً وبقلب مفطور وحمترق مه

كانت زيارا وزيارة اهله ورؤيتهم تثري شجونه وتشعره 
باحلزن لعدة ايام يفتقدهم ويشعر بنظرات االسى ىف عيوم 
وكان يقتله احلزن واالنكسار الذى يغلف نربات صوت ابيه 

  وحبيبته عليا 
كان يتأمل النه املتسبب ىف كل هذا احلزن احملفور ىف 

ستطيع ان ميحو كل تلك االثار لكنه كان مالحمهم ومتىن لو ي
  صعب ان يكون  هناك حل بديل  ...... يردد صعب 
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  تعلمت ان محاية االرض ال تقل امهيه عن محاية العرض 
كان زمالئه يتفهمون ما مير به عقب كل زياره فكانو ال 
يرهقونه باحلديث بل كانو حيترمو خصوصيته وكانو يعلمون 

  احه ويعود للتأقلم معهم انه سرعان ما سيلملم جر
***  

خالء الطابق الذى به زنزانة حممود وبعد عدة أيام  مت أ
  بالكامل كأجراء وقائى وأمىن استعداداً

  ....ستقبال الوفد الصحفى أل
فطارهم  ة الوفد جلس حممود مع حمي يتناوالن أوىف يوم زيار

  كيف معنوياتك يا بطل ؟: قال حمي 
  حديد: قال حممود بامساً 

  رهم بشخصيتك كما  هى عادتكأريدك أن تأس: ال حمي ق
  تتحدث مثل عليا وأمحد:  ضحك حممود قائالً 
ن هذه هى احلقيقه مهما حاولت أن أل: ضحك حمي قائالً 

  ختفيها
  نت  كيف  تقضي وقتك ؟وأ: نظر اليه حممود قائالً 

  ىف احلديث عنك مع الزمالء: قال حمي 
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  .......نت تبالغ أ: ضحك حممود قائالً 
   بطويللقد قمت  بعمل ........ يا  حممود : قال حمي 

  خالقه بالزعيم عبد الناصر ىف وطنيته وأالكل هنا يشبهك
  نور الساداتوىف دهاء وحنكة أ

  ً شكر كل من يقول ذلك أ: شعر حممود باخلجل قائال
واحلقيقه أنا مل أقم بعمل بطويل وال شىء ........ بالنيابه عىن 
  .........ولست نادماً صدقىن هذا واجيب 

  جل تراب هذا الوطنأنا ال أتردد ىف التضحيه بروحي من أ
  أعلم....... أعلم : قال حمي 

ومتأكد أن تصرفك هذا لو كان ىف عهد أنور السادات أو 
ن ما قمت به  هو يم حمب لوطنه لكان له أثر عكسى ألى زعأ

لتهم  تقت كنت تدافع عن الوطن  ومل....... صميم عملك 
  ........ستفزات  فارغه كما يقولون بدافع التسليه أو نتيجة أ

 مث .......كله مقدر يا حمي : قال حممود بقناعه وبساطه 
هل تعلم ان هناك رئيس حترير صحيفه قوميه : استطرد قائالً 

كربى زارىن مرة اخرى واكد ان قريباً هناك قرار عفو عنا من 
  رئاسة اجلمهوريه

  هذه اخبار جيده: ئالً صاح صديقه قا
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اخرياً سيعود كل شىء : تنهد حممود بقوه وقال بسعاده 
  ملكانه الصحيح

  وتعود لطائرك اجلريح: قال حمى 
تنهد حممود وهو خيرج خامتها والقى عليه نظره بسعاده 

  مردداً
  واخرياً سأستطيع تطيب جروحها يا حمى 

  تسببت ىف تأمل الكثريين واوهلم عليا 
   لكن اخرياً سيكافئىن اهللا على صربىظلمتهم معى 
  بل قل اخرياً استجاب اهللا لدعوات سندريال: قال حمى بامساً 

  انت حمق يا حمى  محداً هللا على كل شىء: قال حممود 
مرحى يا رجل عادت لك احلياه ونظرات : قال حمى 

  االشراق مرة اخرى
ود سعيد ان اخرياً العداله ستع...... انا سعيد : قال حممود 

  !!!!!!راها
***  

  بعد قليل غادر كل منهم غرفة الطعام وتوجه لزنزانته
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وبعد  عدة ساعات  فوجىء حممود بعدد من الرجال  
  يدخلون  زنزانته

  التقطو له بعض الصور وحتاورو معه قليالً 

هل أنت نادم على ما : وقال له الصحفى ىف أخر حديثه 
  فعلت ؟

  ...........ال : زم نظر إليه حممود حلظه مث قال حب

خر معناها  مع أحد  املوجودين نظره  فهم اآلتبادل الرجل
  باغت حممود وقام بتقييدهف

  ماذا تفعل ؟: نظر إليهم حممود قائالً 

 ركالً وضرباً بقسوه  املوجودين الرجال باقي ال عليه أ
  ........وهم يقولون له 

   له متتاليهماذا كنت تتوقع منا تكرمي  وقامو بتوجيه لكمات

  خونه......... وغاد أ: كان حممود يتأوه بصمت  قائالً 

  نكم  بتصرفاتكم تلك ستقضون عليناهل تعتقدون أ

قال له  غريي كثرييني لن يتورعو عن الوقوف ضدكم 
  .........أصمت ...... يه بقوه  حدهم وهو يركله ىف جنبأ
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أنا مصرى ......... وجهه قال حممود وهو يبصق ىف 
  عشق تراب هذا الوطنأ... ...
 وتتهاونون ىف حقوقنا ..... كالب للسلطه....نتم خونه أ

   كيان سرطاىن وسيأتى من يقضى عليكممن أجل 
  أن غداً لناظره قريب

نب الزنزانه وهو يتابع ما جيرى  حد الرجال ىف جاوقف أ
  ....!ن اآل: أشار هلم قائالً  

م يقومون بربط  نظر اليهم حممود بضعف وقال هلم وهو يراه
  حبل ىف النافذه

  .............لست خائفاً منكم 
  سيأتى يوم وستندمون على فعلتكلم

 يوما ما سيكون  .........سيأتى يوم وستتذكروىن دائماً
بلة التاريخ وأنا مكاىن حمفور يف ذاكرة مكانكم الطبيعي مذ

  ........التاريخ 
دمى من وأضحى ب......... أنا حممود أبن هذه األرض 

  رضأجل هذه األ
به بقوه   خذ جيذقام أحد الرجال بلف سلك حول رقبته وأ

  مت... مت ....... هو يقول له و
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  ...........خذ حممود يقاوم بأقصى ما ميلك من قوه أ
عاىل ىف املكان صوت ضجيج  يصم اآلذان ىف  مجيع وت

  خذ حمي يرددلسجن وأرجاء اأ
  ........ حممود ............حممود ........ بغضب 

  وغادأ........ أوغاد .......... أم يقتلونه 
وبدأت قواه ختور وأغمض عينيه وهو يرى ........... 

  عليا  متد يدها له  وحتتضنه بامسه
 لتكتب عليه بأصابعها كاملعتاد لكنها وهى تفتح  كف يده 

  قلب به علم مصر ............وجدت 
ا وأغمض عينيه  وهو تنهد بقوه ووضع رأسه على كتفه

تراخى وسقط من يده  د بذراعيه  تحيتضنها بقوه وفجأه شعرت 
  ..............رض القلب على األ

فتحت عليا عينيها وجلست على طرف السرير وهى تشعر  
  باخلوف

يا اهلى .......  بقلق وقلبها يرجتف خوفاً خذت تردد أو
  ..........ماهذا 
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رق احلياه قامو بتعليقه ىف احلبل نه فا الرجال أوبعد أن تأكد
  ىف النافذه

  وغادرو املكان بدم  بارد
متت .......... سيدي : تصل أحدهم بالقياده قائالً  وأ

  املهمه كما أمرت
تصال وتراجع بظهره للخلف وهو يتطلع تنهد من تلقى األ

  لصوره معلقه على احلائط املقابل له
ه زعيم  أو بطالً  بدأ يعتقد أنمن  وقضينا على  : قائالً 

  .............قومياً  
بتسامته وهو يطالع شيكاً بنكياً مدون فيه مبلغ وأتسعت أ

  .............خيايل 
***  

وىف اليوم التاىل  فوجئت عليا مبصطفى أخيها  يدخل 
  غرفتها هو وندا

ليهم تطلعت إ........ م شعرت باخلوف مبجرد أن رأ
  ما  ذا حدث ؟....... ندا : بعيون كلها ترقب وقلق قائله 

جلس جبوارها مصطفى قائالً  وهو يضغط على حروف 
  ...........عليا : كلماته 
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  .............حممود 

  صابه ؟؟ ماذا أ......ما به : فزع قائله ليه بنظرت إ

العثور على (  اوين الصحف ناولتها  ندا اجلريده طالعت عن
  )بو خاطر  مشنوقاً ىف زنزانته حممود أ

  غدرو به ......  قتلوه ............. ال: هتفت قائله 

 وهى تربط على حتضنتها أ........ ال........... حممود 
  كتفها وهى تبكى

نتم أ..... ال ......... ها وهى تقول ارت دموعأ
  كلكلم تكذبون ......... تكذبون 

....... ال : جهشت بالبكاء  وهى تقول حممود مل ميت  وأ
   يا رب ....... هذا كثري.. حممود  

   ظلم ....  ماذا فعلت ؟ هذا ظلم ... ناملاذا أ

  ال تقويل ذلك........ عليا حبيبيت : خيها قائالً  أحتضنها أ

حممود  أمس كنت بيننا  ......... اكيه وهى تردد ارت بأ
  ......... ذكرى واليوم أصبح 

  حانهعليا   هذا قضاء اهللا سب: حتضنتها ندا قائله أ
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ويوماً ... عليا حممود بطل يا .......  قال مصطفى   حبزن 
  صحابهما سيعود احلق أل
  مباذا يفيد.......... ومباذا يفيد :  قالت باكيه 

  نتهتحياتى أ
  جهشت بالبكاء وهى حتتضن صورته باكيهوأ

***  
وبعد عدة أسابيع وقفت عليا أمام قرب حممود  مذهوله  

  وتردد ىف ذهنها
  بتها صديقه هلا عنها وعن حبيبهاكلمات كت

لقد رحلت ............  يا وساماً أنكتب على صدورنا ( 
  يوماًو أنت حتمي وطننا

وستظل ..............ستظل دائماً حمفوراً ىف قلوبنا  
  روحك تشاركنا فرحنا

لك الرمحه ...............ستكون تاجاً ترتديه مصر أمنا 
  ولنا خالص عزاءنا
حمفوظ عند ..............    رحاب الرمحن أنت اآلن ىف

  ريب يف أعظم مكان
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لقد رحلت .............. تنعم جبناته وحسنات االنسان 
  شهيداً يتحدى الزمان

وطنياً ............. ضابطاً شجاعاً  ال يعرف اهلوان 
  مصرياً حيفظ لنا االمان
يكمل    ...............    بينناشتركت لنا أمالً يعي

  ارك  وحيفظ عهدنامشو
  )أطمئن فهو ىف عيوننا....... سنحافظ عليه وحنميه وحدنا 

سالت دموعها  وهى حتدق ىف القرب  وترابه مردده حبزن 
  حممود  حبييب هل تسمعين....... 

أنتظر بفارغ ..... ه بدونك شاحلياه موح... أنا عليا 
  الصرب اليوم الذي سأحلق بك فيه

وبقلب حمطم تذكرت كل أحبك   ......حممود أحبك 
ذكرياا اجلميله معه  ووجهه اهلادىء املريح ونربة صوته 
وابتسامته الىت كانت جتعل الزمن يتضاءل جبوارها وتنهدت 
بقوه وتناهى ملسامعها صوت أثنني يتحدثون بالقرب من مقربته 

  هل تعلم أن حممود أبو خاطر  مدفون هنا ؟: كانا يقوالن 
البد أن نزوره هذا بطل  وغدرو .. ...حقاً : قال صديقه 

  به
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تورات عن االنظار  وهى ترهف السمع حلديثهم وقلبها  
يرجتف سعاده وحزناً ىف آن واحد سعاده الن  الناس تقدر 

  حممود وتعلم  حقيقة االمر وحزناً النه  غادر دنيتنا
  مسعت أحدهم يقول بعد أن وقف حلظه صامتاً بأحترام

 حقكل ولن دأ اال عندما تسترد مود أنت بطال تقلق يا حم
  وكرامتك

خفي ال تعلم عنه تنبهت للكالم وشعرت أن هناك أمر 
  شيء

  هل كنت تعرفه ؟: قال صديقه 
  قال االخر ؟ ال لكىن كنت سجني معه  واعلم ما حدث له؟

.......... حممود قتل ........ حممود مل ينتحر كما قالو 
  ...قتله النظام 

  .م ذلك كل من ىف السجن يعل
أنا : برزت من خلف املقربه  ملقيه عليهم التحيه قائله 

  هل تساعدوىن كى نرد احلق الصحابه....... خطيبته 
هذا شرف لنا يا سيدتى  : تبادل االثنان نظره مث قالو هلا  

  بطل........ حممود بطل 
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حنن  منذ أعالن وفاته رمسياً وحنن نتحني الفرصه ملقابلة أهله 
  هم لكنك تدرين أن أبيه الزال طريح الفراشوالتنسيق مع

اآلن فهمت  كل شيء والده منذ تسلم : قالت هلم حبسم 
  جثمانه وهو طريح الفراش

سيدتى طبيب السجن  كتب ىف تقريره أم : قال احد هم 
 وحول عنقه عندما عثرو عليه كان على جسده آثار تعذيب

  اثار للخنق بسلك او ماشابه ذلك 
  نظام من أجل أرضاء الصهاينهلقد ضحى به ال

والده الوحيد الذى رأى جثمانه يا سيدتى وهذا يفسر 
  حالته وااليار الذى بات فيه 

أذا عكسنا .......  خونه ....... أوغاد : قالت بغضب 
الوضع هل كانت  مصر  ستأخذ تعويضات مثلهم ويكون 

  احلادث  حديث العامل ويتم تصعيد االمور ذا الشكل
  ءنا رخيصه إىل هذا احلد ؟هل دما

وبكت وهى تتطلع للقرب وقلبها يرتف حزناً على حبيبها 
  ورددت داخلها قائله

  مث ألتفتت أليهم.......حممود أنتظرين أىن آتيه إليك 
  من أين سنبدأ ؟....... أنا معكم : حبسم قائله 
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 وقفه أحتجاجيه سيدتى حنن ننظم.......... أحدهم قال 
  وهناك وقفات ىف كل جامعات مصردوله أمام  مقر أمن ال

 حسناً سأكون معكم على أتصال دائم قالت هلم أنا قادمه
  وداعاً

وتركتهم وذهبت ملكام املفضل  جلست على الشاطىء 
  وهى تتنهد بقوه

 كنت درعي الواقي متاماً   :  وهى تتذكر حممود قائله  
  كما كنت للوطن

***  
  وبعد عدة أيام أخرى

 جالسه ..........بسيارته حملها شارده حزينه كان أمحد مير 
  على الشاطيء

تنهد بقوه واوقف السياره وتوجه إليها وجلس جبوارها وهو 
   مرحبا : يقول

  مرحبا: التفت إليه  شارده 
تنهد بقوه وهو ينظر للسماء الىت بدأت متطر   وإىل الطيور 

  الىت حتلق جبوار السفن املاره
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  كيف حالك ؟: مث قال هلا 
نظرت إليه حبزن ودموعها تسيل وقلبها يعتصره األمل 

  ...الزالت على قيد احلياه 
البد  ....... عليا : تنهد بقوه وهو يربط على كفيها قائالً 

  للحياه أن تستمر
  عن أى  حياه تتحدث يا أمحد: نظرت إليه بدهشه مث قالت 

  حيايت أنتهت برحيل حممود وقلىب دفن حتت التراب معه
أقدر متاماً ما ...... عليا : د  وهو يقول بتأثر تنهد أمح

  تشعرين به
  لكنك بذلك تظلمني نفسك

سبق أن ظلمتنا  : تنهدت بقوه وهى تتطلع للسماء قائله 
  الدنيا أنا وحممود آن اوان أن آنال نصييب يا أمحد

  .........كانت تشعر باليأس وقلبها حمطم مدمر 
عها هي وحممود صمت أمحد وهو يتذكر أول مره تقابل م

وكيف كانت كالورده املتفتحه والسعاده تشع من عينيها  
وقارن بني حالتها .....تفاءل ... وكانت مالحمها كلها أمل 

  مث قال.. اآلن 



 
١٦٣

  أعلم أن أى كالم ال يفيد......... عليا 

  لكين ال أملك اال أن أقول لك نصيحه  من أخ

أتى على حممود كان يتحدث عنك بفخر وكان دائماً ال ي
  ذكرك أمامنا  اال بالدكتوره

  ......... أمنية حممود عليا حققي 

أمحد  احلقيقه ......... تنهدت بقوه وهى تقول بأنكسار 
  مل يعد يل  أال ذلك

  ..........أعدك بالتماسك وتلبية أمنية حممود 

  كيف حال الوالد واالخوه؟: مث قالت له 

غادر مرتىل وكنت حبيسة ساحمىن االسابيع القليله املاضيه مل أ
  غرفىت مل أكن أريد رؤية أحد

كلهم خبري حياولون التأقلم مع االوضاع اجلديده : قال هلا 
.....  

  ........وأعلم أنك أنقطعيت عن العمل أخربين مصطفى 

أتدرى هذا مكاننا : نظرت إليه دون  تعقيب  مث قالت له 
  ......املفضل 
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اناً  أشم رائحة عطره ىف حممود يعشق تراب هذا املكان  احي
  هواء ذلك املكان

...........  أعلم : تنهد أمحد وهو يربط على كفيها قائالً 
عندما كنت أمر الصطحابه للمرتل أثناء عودته للمرتل كان 

لذا كل يوم أمر من هنا وانا أختيل ....... يصر أن ينتظرين هنا 
  أنىن سأراه ىف يوم ما

 على شفتيها شبح ابتسامه تحالو.......... تنهدت عليا  
  أتدري نفس أحساسي: وهى تقول : 

  ..........معي ........... دائماً أختيل أنه حويل 
.......... عليا  ....... قال أمحد وهو خيفي دموعه 

  حممود يف مكان أفضل من دنيتنا الظامله
  شهيد النظام وشهيد العداله.......... حممود شهيد 

  .........كان يؤدي عمله ...... .....شهيد الواجب 
تنهدت وهى تتذكر مالمح حممود البسيطه اليت تكسوها 

أكثر ما يؤملين يا أمحد  : مث قالت له ............الطيبه 
  ..........الطريقه اليت غادر ا دنيتنا 

  ...حممود ال يستحق كل هذا الظلم وعدم االنصاف 
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وال أحد خيتار  ...... .....قدر يا عليا : تنهد أخيه قائالً 
  ...كيف سيموت 

أحياناً : تنهدت قائله  وهى تتطلع للسماء  امللبده بالغيوم 
  أشعر أن السماء حزينه

  وان  الطيور تبكي حىت مل تعد  حتلق بسعاده مثل السابق
حىت مياه القناه صوت موجها  اهلادىء أصبح مهموم حزين 

........  
ليتين : ي بأيار  قائله نظر إليها أمحد حبزن  وجدها تبك

ربط على ظهرها ....... ليتين مت معه .... مت بدالً منه 
  .........عليا : قائالً 

  ....أهدئي 
البد أن أبدو ......... آسفه : قالت بصوت خمنوق 

  أمامكم متماسكه
.......... لكين أشعر بالضعف كسرتىن  الدنيا يا أمحد 

  هزمتين
  وهي أخذته مينكنت أستمد قويت من حممود 

وتوقفت سياره جبوارهم وأنبعث من داخلها  أغنية  
  )أحباب الروح (
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  احباب الروح جرحوين راحو لبعيد وخلوين(
  ظلموين ليش ظلموين
  منهم يا ليل حرموين

  لو مر الليل يواسيين وحياول بلكي يناسيين
  عشت وياهم احلى سنيين ذكراهم ما تفارق عيين

  ً  يب أصدقاءه وبعض النشطاء أتصل: تنهد أمحد قائال
  مؤكدين أن حممود قتل غدراً

وام بناءاً على التقرير الطىب الذى مرفق ىف القضيه حياولون 
  اثبات ام مات منتحراً النه يعاىن من مرض نفسى ما

حسب معلوماتى وحسب ما رأيت من : قالت بغضب 
  اوراق خاصه بالواقعه يقولون انه انتحر اراً 

  راسه  وكل املوجودين معتوهني؟اين كانت احل
االدهى ان الكل اكد ان معنوياته كانت مرتفعه : قال أمحد 

جداً ونفسيته كانت ممتازه النه كان على علم  بأمر االعفاء 
  كما اخربنا رئيس التحرير وكما شهد  بذلك بعد ذلك

اتعلم يا امحد كل ذلك يؤكد ان : تنهدت بعمق قائله 
  لوقفه غداًحممود قتل لذا سأنضم ل
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  وىف أغلب جامعات مصرأمام مبىن أمن الدوله 
  حىت طبيب السجن سيكون حاضراً

أتدرى يا أمحد حىت لو مل يكن هناك نتيجه : تابعت بيأس
  لتلك الوقفه لكين تأكدت من شيء واحد

  ....أن هناك من يقدر تضحية حممود  ويعلم احلقيقه 
وتنهدت ... صاحبه عاده احلق ألأل ه  آن اآلوان وأشعر أن
  .........أمحد ....... بقوه قائله 

  .....أشعر براحه كبريه اآلن  
 تقابله  وأخربهم مدى وأريدك أن تقص  حكايتنا لكل من

  هذا الوطن حب حممود لتراب
  ومدى عشقى انا لتراب أقدامه

  وأين أحسد التراب الذى يضمه يا أمحد
ي الوحيد ه لكن  عزائأن الدنيا أستكثرت علينا هذه الفرحو

   للوطنأنه راح فداء 
   يستمع لكلماا وقلبه يعتصره االملكان أمحد

  وىف املوعد احملدد
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 ىف كل مكان ىف وقت واحد جتمع الكل واحتشد االالف
 وجامعة ىف جامعة القاهره وجامعة عني مشس واالسكندريه 

والعديد من مدارس الثانوى ىف حمافظة الشرقيه مسقط الزقايق 
 برباءته والعديد من النشطاء السياسني ونن يؤمن ممرأس  حممود 
  .....رافعني صورته ومنددين بالظلم والفساد........... 

  وكانت هتفام
  سيبوا الشعب ياخد التار

  الصهيوين ده غدار
  املعقول املعقول

  مات مقتولخاطر إن 
  خاطر قاهلا يف سينا

  قال مطالبنا وقال أمانينا
  خاطر يا شرقاوي

  ا هيفضل راويدمك فين
  خاطر قاهلا قوية

 الرصاص حل قضية

  خاطر مات مقتول



 
١٦٩

  ون خييشمات عشان مقدر..

  يا يهود يا يهود خاطر على طول موجود

  ال اله اال اهللا  خاطر ىف رحاب اهللا

  دمك غاىل مش زهيد......... يا  خاطر يا شهيد 

  كانت الوقفه ...بالطبع 

 والعديد من تتقدمهم عليا واخيها وصديقتها  ووالده 
  وكاالت االنباء  واملراسليني الصحفيني

بدأت قوات االمن ....وعندما بدأت االعداد ىف االزدياد 
 وبدأ امتظاهرين ىف رشقهم باحلجاره وحماولة اختراق تطوقهم

  املبىن واقتحامه وبدأت القوات تفرقهم  بألقاء قنابل الدخان و

 اهلواء  ورصاص مطاطى وحى ىفالقنابل املسيله للدموع 
وسادت حاله من اهلرج واملرج وحملت عليا  على لتخويفهم و

فوجىء ا رجال مكافحة ود على االرض االرض صوره حملم
الشغب ختترق الدخان  وهى تنحىن لتلتقط صورة حممود من 

  على االرض  و

   عندماصرخت ندا قائله عليا

 
١٧٠

 يدها على أنفها   ختترق الصفوف وهى تضع وجدا 
 أرتدت بعتف عندما أنطلقت لتقط صورته لكنها واحننت ت

  ىف صدرهارصاصه  غادره  لتستقر 

  االرض على  قبل أن تسقط   قليالًت ترحن

وزحفت ببطىء  حىت أمسكت صورة حممود واطبقت 
  سط ذهول اجلميع..........عليها بقبضة يدها بقوه و

وبعد حلظات انقشع الدخان  وكان مصطفى يبحث عنها 
 اتسعت عينيه بذعر وهو يركض جتاه اي جتاههوجد ندى جتر

أخته امللقاه على االرض  وهى ترتف بغزاره والدماء تسيل من 
فمها  وانفها  سرعان ما جتمع الكل حوهلا كانت ترى 

  ىف حني كانت هى التشعر بأى االالم كانت وجهوهم امللتاعه 
  ........وجهها تعلوه أبتسامه  تنظر للسماء بسعاده  و

وهو يرتدي  حممود ميد يده هلا وهو يبتسم بعذوبه  رأت 
أمسك يدها واحنىن يطبع ...... بذلة عرس مدت يدها له 

عليها قبله  مث حلق ا بني السحاب ليختفى طيفهما معاً و 
.........  

  



 
١٧١

وتراخت يدها املمسكه بصورة حممود  وأمتزجت دماءها 
  بصورة حبيبها

..... ال .......  عليا : قائالً .... أحتضنها مصطفى باكياً 
  .......ترحلي 

واارت ندا باكيه وهى تلتقط صورة حممود امللوثه بدماءها 
الطاهره  مث توجهت لقائد قوات االمن وهى تصرخ فيهم  

  افيقو.......... باهللا عليكم أفيقو .......... بغضب 
  كم ......... كم من عليا وحممود ستضحون م 

  ...........واارت باكيه 
  

  متت
  أمل زياده

  ٢٠١١ نوفمرب ١
  
  
  
  

 
١٧٢

  االحداث واملعلومات مقتبسه من كتاب
  الشهيد سليمان خاطر

   بطل سيناء 
  اجلندى املسلم الذى دافع عن كرامة مصر وجيشها 

  حممد مورو/ د 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٧٣

  معلومات كتبها املؤلف ىف كتابه
اسرائيل هلا سجل حافل ىف مطاردة  واالنتقام من اى 

ص او جمموعه قتلت يهودياً حىت ولو كان ذلك من ألف شخ
احد ) اخيمان ( عام وىف هذا الصدد نذكر عملية اختطاف 

مساعدى هتلر من االرجنتني وريبه حياً اىل اسرائيل حيث 
  وهى عمليه اغرب من اخليال )  ١٩٥٣( حوكم واعدم 

وكذلك اغتيال قيادات منظمة التحرير الفلسطنيه ىف بريوت 
   على عملية ميونخرداً

هذه هى  الشعارات الىت رفعها طالب جانعة الزقازيق عقب 
  اعالن وفاته رمسياً

  يا يهود  سليمان على طول موجود.. يا يهود 
  سليمان ىف رحاب اهللا......... ال اله اهللا 

  دمك غاىل ومش زهيد.......... يا سليمان يا شهيد 
  أخرياً 

  
  
  

 
١٧٤

  كلمات البد منها

 تناول القصه ذا الشكل ىف حماوله لتسليط كان البد من
الضوء على شخصية الشهيد ونشأته  وهذا استناداً على شهادة 

  االصدقاء وقادته و االهل

كان البد ان  حناول رد جزء صغري من واجبنا جتاه بطل 
  جتاهله نظام فاسد وضحى به  على مدار السنوات املاضيه

  حماولة منا ان نوفيه حقه

ل من ال يتواىن عن تقدمي روحه فداء لتراب ألف حتيه لك
  هذا الوطن

  أمل زياده

  

 






