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 عن الرواية
 

 ككاتبة و  وأنا, قد حدث بالفعل و على مرأى ومسمع من الجميع  هذه الرواية ال تظهر تعاطفًا مع أحد ، فال أحد يستطيع إنكار حدث تاريخى 
كما دفعوا ثمن جريمة ارتكبت فى الغرب،    بل إنهم  ال ذنب لهم فى حدوث ما حدث لليهود على ايدى القوات النازية  فلسطنيينباحثة أرى أن ال

أن اوضح الفرق ما بين  اردت ايضًا  جرائم الهولوكوست ال تبرر استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، خصوصا النساء واألطفال،أن 
اليهود , اثبات شخصيته أسمها الجنسية فى اوراق  الهوية واألنتماء وكيف أن فى أمكان أى شخص أن ال ينتمى بالضرورة للبلد التى تعلن خانة 

في مصر كانوا جزء ال يتجزأ من نسيج المجتمع وال نستطيع أن نغفل ذلك أو ننكره وهناك خلط كبير ما بين الصهيونية كحركة سياسية ودولة 
( تة منيرشحا) وعلى رأسهم المحامي اليهودي الشهير نفسها كثيرًا من يهود مصر اقاموا حركات سياسية ضد الصهيونية, اسرائيل والديانة اليهودية 

ابنته فى مطلع الخمسينات بمرض لوكيميا  ةي رفض أن يغادرها بالرغم من اصابل ضد السياسة الصهيونية حتي موته في مصر التضاالذى ظل ين
الدم وطلب منه الطبيب سفرها  لفرنسا لعالجها وكان عليه فى ذلك الوقت حتي يسافر أن يحصل علي استمارة الخروج بال عودة فرفض ذلك 

مهملة  مهمة و وء على فترة واحداثبعضًا من الض يأتمني أن ذلك العمل قد يلق, ودته لمصر مجدداً وأختار التضحية بفقده البنته عن أن يفقد ع
 ...في التاريخ 

  رشا عدلي 
  



 

 هداءاإل

 إلي عمر خالد

 خالد أحمدإلى 

 أحبكما

 

 رشا عدلي                                                               
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اخلاممس  جفرًا  عندما اكنت كقط  .   حالك مس  عيل المسءا  عدد لل ة ش ووي  يزال الظالم ي ال و  ،قدوم صباح يوم جديد عيل وشك ال

القناديل حتت املطر  و  وقع خلطوات  دموع  سوىلك يغط يف نوم معلق وال من صوت ال. جتاه قدر ما رشيدة ممته ة المسري اب

وجدت نفمسها تدخل مرسع  للمبين احملاذي لها  . ق  املوفرع  من شارع امللك  انزىلعمسكري  توفقد  الأمن للاًل عأأحد الشوارع الضل

تزال يف اخلاممس  عرش من معرها  اكنت ال. خرجت مرة أأخري للطريق مث خلف جداره حيت مر الرجل بمسالم دون أأن يراها  ىوتووار 

البناي   متامًا  كءا توذكر  هذا اللوم اذلي مر علله أأكرث من عرش س نواتجيدًا  توذكر . عندما غادرت يه وأأهلها لفرنمسا عني  الالرجوع 

هل لأن الأحداث الىت عاش هتا هنا ال تُنيس تظل دومًا . قد الحت من عدلد علوهنا  اذلى غدا أأشد قامت  ها ىه اليت اكنت تقطن هبا ف 

 مدًا ؟ وهيءاأأَم ك  ،مرتعد  عيل عرش اذلاكرة أأَم لأهنا الطفوةل بلك ما حتمهل مدها من جءال وبرا ة 

   

رواحئ , ناي  متامًا  كءا تركهتا منذ زمن مىض وقد  أأصبحت أأكرث عؤسًا و تكل الراحئ  اليت تترسب من شققها املغلق  عيل نداسها أأهنا الب  

وعيل ادلك  اخلشبي  املفروش  "  عرئ المسمل"وعداًل من أأن تصدد ادلرج وَجدت نفمسها هتبط  مرسع  حتت .للطدام خمولط  عأأنفاس البرش 

 . صوف اخلشن  َالقت  جبمسدها النحلل  عغطا  ممزق من ال

أأنمكشت عيل . واحتاللها لفراشه  صندهتا نا وُهناك عددما تفرقت خوفًا  من وقع الربك  اليت هُ مجموع  من اجلرذان الصغرية أأنترشت  

لت منذ تمسا .  لأسفل نفمسها أأكرث  وقد س ندت جمسدها عيل اجلدار ومضت ركبتهيا عيل عطهنا وعقدت ذراعهيا حوهلءا ُمنكمس  الرأأس 

  مس اجلرذ يصلهبا ابخلوف والأمشزئاز الأن وها يه ترامه أأماهما مبارشة يذهبون ويئون حولها ومل ترجتف حىتأأ الدام ابلوحديد اكن جمرد 

 يئن البرش تركض مثله  وختْشي وتتهبل وتنتحب للنيجها هللا من هذا الاك, حياهت    لارمبا لأهنا اكنت  منذ عدة أأشهر تش هبه  حت . 

حىت . تأأوي للال حلجرها وتقتات عيل فتات الطدام . الدمالق خض  اجلث  واذلى  كءا مر جلب الضوضا  عوقع خطوات حذائه القوي   

ولكن هل . ملمس رأأسها احلللق  يش به ملمس جمسده ,زائغ   , الدلون  جاحظ  . مالحمها امجلل ة حتولت لتش به مالمح جرذ مذعور 

 ذراعه هذا  الومش هو هويهتا اجلديدة يف عامل اجلرذان ُهناك حيث ال  هل يظظب برشف أأن ينحت  و  وشءاً حول اجلرذ ميكل وشءاً 

 .توجد أأسءا  عال أأرقام 

 تذكرت كلف اكنت  أأنلق  ومجل ة ويه هتبط ادلرج يف ذكل اللوم البدلد اكنت ال تزال  ختطو خطواهتا الأويل يف عامل الأنوث  ولكهنا اكنت

. خرى تشد واثقها عيل أأخهيا الأصغر س نًا  لل  تقبض عيل يدها بكف وابلكف الأ ها يه مرعيهتا الايطا. ها عثق  يظمتها علهيا جءالهاختطو 

كبرية احملم ة بمس نوات ال صناديق ال قائب و حلاب ونيمس بقه  امحلال. خد أأهما الشاحب  عيامن قبالت جارهت  ديدمون   تُطرقع  وىه تهنال عيل

  قرار أأبهيا عرتك البدل والمسفر لفرنمسا عددما اغراه أأحد أأصدقائه برغد الديش هناك وعأأنه كخبري ىف جتارة  القءاش ميكنه هناك جا. معرمه 

ودعت صديقاهتا مبدرس   ليمس له  فرانمس له ابب . حنا  الدامل عأأسدار ابهظ  أأ عأأسدار رخيص  وتوزيده يف " ديون"احلصول عيل حرير 

س وقالل الباخرة مل سكندري  الالطريق من القاهرة لال   وطوال. وع وعيل وعد عأأهنا س وكتب لهن غادرت مدرس هتا اللوق ابلكثري من ادلم

دام أأعوادت اق.  أأنتهبت من ذكرايهتا  عىل صوت لوقع اقدام عىل ادلرج. عىل المس لارة   ناكن الصمت واحلزن خيامي،يوفوه أأحد بلكم  

 والأن يه ذاهب  لأدا  صالة الفجر وتأأكدت اهنا للجار يف ادلور الأخري من  ، دا  فروضهااذلهاب للممسجد لأ 

 .أأنمكشت عيل نفمسها أأكرث وأأكرث حيت غادر. البناي  فهيب مل تراه يومًا سوى وهو ىف طريقه لهناك وممس بحوه اخلشبي  الطوي ة علده 

 
 

 



يا اذلى يأأيت يو ستمسلمت لغفوة رسيد  لتمستيقظ عىل اجللب  الىت أأحدهثا ابئع احلللب أأ  ا ومده دلو وسطل مددين لزين عه حً ىف المسادس  صبا مًّ

عتمسمت عندما تذكرت كلف اكنت طف ة صغرية تقف من خلف  النافذة لرتاقب ا" حللب  اي لنب   " احلللب اكن صوته أأجش وهو يصلح 

علله انفذة عيهتا ويقوم حبلهبءا  أأمام علون  ابئع احلللب وهو يصطحب مده جاموس وه وماعز صغرية  ويقف ىف الشارع اخللفب اذلى تطل

  مسها وأأخذت تشد من جونلهتا الصوفيعىل نف  ًشاابردة عربت مرسع  فزدادهتا أأنكءالفح  هوا  . حوو  عدوراقه  املددنل    نزابئنه اذلين يلوفو

الغطا  الصويف  فوقها وتدثر عه ولكن راحئوه الدفن   فكرت حلظ   أأن تضع، من الربد تنياملرجتف  بتهياالقصرية الىت اكنت ترتدهيا لوخفب هبا رك  

.مندهتا من ذكل   

جمرد الوفكري ىف طرق ابب تكل المس لدة اكن يصلهبا ابخلوف  ،تمسا لت ا ىل ميت س متكث هنا ؟ لقد حان موعد أأستيقاظ اخلاةل ديدمون  

لشق  وترص أأن الأمر ملح تبدهثا أأهما فيه اكنت ترفض أأن تدخل  فهي  مل حتهبا يومًا عل ىف املرات القلل ة الىت اكنت تطرق ابهباًدا واحلزن م

كفيل عأأن يدلها ختىش املرور  لك ذكل اكن فقره ومظهر المس لدة   عؤس الدمت  الىت تترسب من ادلاخل و ، تنتظرها عىل عوب  البيت 

ولكن كلف الهروب من قدر اكن قد " ؟ من ابلباب" لدلاخل وخباص  عندما تمسمع دعيب قباقهبا اخلش يب وىه تصلح عصوت أأجش لتمسأأل 

 قُدر لها ممس بقًا؟ 

أأخريًا  اكنت قد قررت الصدود وقفت هتندم من مظهرها ولكن أأى مظهر هذا؟ ذكل املدطف الصويف باكروهات الأمحر القامت  مع الأخرض 

.للرمادي كءا أأن  جوارهبا  البلضا  اكن قد  أأكح لوهنا وحتول ،ومن أأسفل أأرتدت جون ة صوفي  مقلم    

!!!هلل ها أأان أأش به الهبلوان ىف هذه املالبس أأ اي _   

ين هو شدرها ؟ فمل يكن سوى شدر نبتت جذوره فقط  وعدون أأن تدري وجدت نفمسها ترعت عىل شدرها ىف حماوةل مهنا لرتتيبه ولكن ا 

 طاعور طويل ذكل اللوم وجردهتن من وتأأيب أأن تطول وكأهنا ترفض أأن تلممسها  مرة أأخرى يد تكل المس لدة املووحش  الىت مجدهتن ىف

ن مبنهتيب القمسوة حلارس  مبحاذاهتا  ،شدورهن الواحدة تلو الأخرى عدون حيت أأن توفوه بلكم  وعوكل النظرة الباردة واجلامدة مث قامت عأأزاحهته

.وس حللق   صبحن ُكهن ذوات ر ل والىت متمسك شفرة حالق  حادة وتقيض عىل البقي  الباقي  من شدورهن ل   

:حدثت نفمسها قائ ة   

قاميت عندها وماذا عىل أأن أأقول لها ؟ا  خاةل ديدمون  وهل س ووافق عىل  ولكن هل ستتدرف عىلى _   

:يه تصدد ادلرج اكنت حتدث نفمسها و  

.اديدمون  ايو  من أأمس قبلح يش هبها  كثريً _   
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ن ينغلق عىل أأرسارمه مل يشه  ،برشاعوه الزجاجي  ،ف متمسمرة أأمام ابب الشق  اخلش يب وجدت نفمسها تق الطاعق الثاين يومًا  اكن ابب أأمي

ىل ادلاخل وينغلق رسيدًا ورا ها  لقمتوهج  متدطرة متأأنق  ؟ مك من مرة وجدت نفمسها تن وىه  مك مرة خطت عوبته . عأأحزاهن  أأو عأأفراهح   ا 

 للقوم حباميهتا من غدر الزمان ؟ 

عىل ذكل  فقد اكن يريد أأن  ولكنه أأَصى ،    ومل يمسمع لووسالت أأهما عندما أأثنته عن فدلوه تكل كلف فكر أأعوها ذات يوم أأن يبيع الشق

ذا هبا وىه ممترسة ىف أأفاكرها  أأمام  ،هبذه البالد عكس أأهما الىت اكنت حقيبهتا دومًا مددة للرجوع ملرص جمددًا  رعطهيقطع لك يش  ي وا 

دلرج  أأنه قلق خوف و  فويج  الرجل هبا وأأنواعه  ،نكبني يرتدى عذةل عني  وطرعوشًا أأمحر يُفتح عىل رجل طويل القام  عريض امل  ،الباب

رداي  منه مث  رسيًدا أأغلق الباب وأأملها مث متمت قائاًل ي وأأخذ مرة اخرى  فتحه قام ع  ىف حرك  ال ا   

هكذا ؟ بابال أأمام  فنيملاذا تق مث  هل أأنته رجل أأم امرأأة الصباح يف  لق  اخل هأأس وغفر هللا الدظمي ما هذ_   

:الحقها الرجل ابلأس ئ ة ولشدة أأرتباكها أأجاعت عصوت مرجتف   

يل هنا ديدمون  ولكن مر الكثري من الزمن مل أأحرض  وأأحرض ىف زايرة خلاليت ، أأان فتاة ال ال أأان لمست رجل . طاب صباحك س لدى _   ا 

. مل أأتأأكد جيدًا  من الطاعق ، ذلكل   

: وأأملها ي أأجاهبا الرجل وهو ال يزال   

ذًا ال أأس وغرب ... ديدمون  _   .أأهنا ىف الشق  الىت تدلوان متامًا . هكذا ا   

.  يشكرًا س لد_   

.قالهتا وركضت عىل ادلرج عيامن علقت علنه  ابلطرف الأخري من ثلاهبا   

مل مير الكثري من الوقت حىت جا ها صوت . طرق  مث أأخرى ىف الطاعق الأعىل وقفت أأمام شق  ديدمون  وطرقت عىل الرشاع  الزجاجي  

:أأجش وخبطوات اكنت تقرتب حىت توقفت أأمام الباب مبارشة   

من ابلباب ؟_   

.أأان خاليت ديدمون  _   

أأنته من ؟_   

يفا _  .أأان ا   

يفا من ؟ _  ا   



يفا  خاليت _  يفلني "ا  يديث اليت اكنت تمسكن ىف الطاعق الأسفل " ا  .اعن  جارتك ا   

: رت المس لدة الأسءا  عصوت يشوعه احلذركر   

يديث _  يفلني و ا  !ا   

.ند  _   

.مث فتحت الرشاع  الزجاجي   وعدلون مل تزل انعمس  ظلت توأأملها من خلف قضبان احلديد املشغول   

من أأنته أأيهتا اللص  الاكذع  ؟_   

يفلني ،أأان لمست علص  حبق الرب _  .أأان ا   

يفلني الفتا_  وماذا تريدين ؟ ته ة امجلل ة الأنلق  من أأنولكن  تكل ليمست هلئ  ا   

لهيا  هل أأخطأأت عندما فكرت ىف أأن تكل المس لدة ىه الأكرث هتا حمدودة عل تاكد تكون منددم  ولمست بكثرية ادالقف, أأمااًن  ىف مرص لولجأأ ا 

.الرثثرة   
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من الطبق  الأرس وقراطل  الىت تقطن فيالت وقصور الزماكل وجاردن  ً االطبقات عدمن مجبع أألف هيودي  نييمسكن ىف مرص أأكرث من مثان

اكنت تدمل أأن الكثري من الأقراب  . والطبق  الأكرث فقرًا الىت تقطن حارة الهيود وفامي عيهنءا اكنت تكل الطبق  املووسط  الىت تنحدر  مهنا , سييت 

اكن من الصدب أأن ختربمه  ،ال ولن تنهتيب من الرثثرة والفضول والأس ئ ة اليت ىشماكهن  أأس وقبالها والرتحيب هبا ولكهنا اكنت ختوالأصدقا  اب  

ذكل اجلنس البرشي اذلى يرى هولر أأنه يب  ،ني حملرق  أأعدت خصلصًا للوخلص من الهيودحعأأهنا هارع  من مدمسكر انزي س وقاد منه عدد 

 سكهبا ىف أأذن الدامل  قد أأنطلت علله عأأن ذكل اجلنس ال يرتقب جلنس تفه  ملاذا ؟ هل تكل اخلدع  الىت الوخلص منه عىل الفور وىه عدد مل 

.برشى ويب الوخلص منه فورًا   

س لقمي ادلنلا * 3فهي  قد نفدت عأأجعوع  وتدمل جيدًا أأن هرب هيودي من مدمسكر انزي ، وهل اكن عأأماكهنا أأن ترصح عذكل لأحد من املدارف

. درفويقددها  خوفًا عىل الأرسار الىت قد ت  

اكن يمسكن مبرص عرشين الف هيودى ىف النصف الأول من القرن الدرشين : 1  

تكل الأرسار الىت قد تقود ذكل الرجل للمش نق   وتقدميه مكجرم حرب ولكن كلف ومبجرد ذكر أأمسه اكن اكيف عأأن ترجتف الأجمساد خوفًا  

ر أأهنا من مواللد القاهرة وغادرهتا عن معحث ىف ملفها أأن يدرفوا ورعبًا ؟ ذلكل اكن هناك الكثري من الأحامتالت عند أأكتشاف هروهبا والب

الهيودي  الوحيدة اليت فرت ملرص فاكن أأكرث هيود أأوراب   مل تكن يه.  امخلمس  عرش عامًا  لفرنمسا ومن المسهل الوخمني عأأهنا قد فرت ملرص 

  أأهنا الأرض الىت ممس هتا أأقدام أأنبيا  الهيود فهيب ابلنمس ب  هل  أأرضًا هذا ابلأضاف. يفرون ملرص ملا تمتوع عه بمسمد  طلب  ىف مديش  الهيود هبا 

.هل   يفرون للجنوب الأفريقب  يرعبًا من تدقب اجليش الناز  مهن   واكن الأكرث, أأمن    

ممتركز ىف  عن احلرب مفرص حتت احلمك الأجنلزيي أأحد دول الوحالف ضد هولر والأسطول الأجنلزيي ابلبحر املووسط ىمل تكن مرص مبنأأ  

" هولر" خاص  أأن مرص يقطن هبا الكثري من الهيود اذلين أأمر، ومؤكد يوجد الكثري من الونظاميت الرسي  النازي  مبرص  ،سكندري  مدين  اال  

. يف غف ة مهن   ت من أأحد احلجور لهذا الداملذكءا لو أأهن  مجموع  ضاةل من اجلرذان نف، عودقهب  للقضا  علهي    

:ة عدلون متشكك  أأجابهتا المس لد  

يفلني تكل الفتاة الأنلق  امجلل ة _  !ولكن هذه ليمست هبلئ  ا   

لقد حدثت أأمور كبرية مؤخرًا عفرنمسا أأمل تمسمدب عأأمر احلرب ؟_   

ذن أأقرتيب_  يفلني اذلى اكن يش به كثريًا لون علون مشمش قطب . حىت أأري علونك  ا  .فأأان أأتذكر اللون الرمادي لدلون ا   

يفا من القضبان احلديدي  للرُشاع   ونظرت لها المس لدة بكثري من المتدن  وأأخريًا خلدت من عنقها ذكل املفتاح املددين الكبري اذلي ، أأقرتعت ا 

يوديل من حبل جمدول ويقف متامًا عىل مقدم  صدرها مث أأدراته ىف الاكلون وتك  مث اثنتني أأعقبهتءا أأخرى وقامت عفتح الباب عقدر يمسمح 

.مسد حنلل للفتاة لرمر جب   



الوحيد اذلى هو  الْش   هذا  وأأعتمسمت ىف خبث وكأن الأحذي  الدمسكري  ت عند حذاهئا اذلى يش به توقف لفرتة من الوقت مث تأأملهتا 

.أأس ووقفها من مظهر الفتاة   

عبارة عن طاوةل ممس وطل ة أأصطفت حولها عدد من اكن  وردا ة ذوقه ، جول عدلنهيا ىف أأحنا  املاكن لوكتشف فقر الأاثث وت اخذت 

ىف اجلانب الأخر وضع طق  للجلوس أألك ادلهر علله ورشب وال يصلح سوى , وجساد أأمحر أأندثرت نقوشه منذ الزمن , الكرايس اخلرزانل  

ذا قبل الهدي  أأن مينح لبائع  ضا ة خافت  يفالمسقف عايل مبا فيه الكفاي  يوديل  منه خيط من المسكل.الرواببكيا هذا ا     ينهتي  علمب  توزع ا 

وجنم  دواد تدلق اكلدادة عىل . مفن الواحض  أأن النوافذ مل تفتح منذ الأمد  ،الغبار كمسا أأحنا  البيت وراحئ  عطن  تفوح منه. أأرجا  املاكن 

.مرأأى البرص   

ل.ما أأن جلمست حيت سقط  هبا للأسفل  ودة لها ابجللوس عىل أأحد املقاعد أأشارت المس ل يفا نظرة رسيد  عىل هلئ  المس لدة الىت أأ قت ا 

ترتدي مقلص , ينمسدل شدرها الأعلض اخملولط ابلأسود عىل ظهرها عيامن ترعط مقدمته مبنديل من البفت  البلضا  . يصدب مدها حتديد معرها 

لاك  الىت وضدهتءا  فوق املنضدة  أأهنا تدل بكرة الكرة الصوفي  وأأبرة احل .  من اجلوارب الصوفي   نينوهما من الكمس وور وتضع ىف قدمهيا زوج

.يه الىت قامت عغزهلءا ىف زمن ما  

ين  مه أأهكل هل حرضوا مدكه ؟ يك أأح_  يل ما اذلى حدث كل وا   

؟!!ُعقد لمساهنا عن الالكم مباذا اكن علهيا أأن ختربها   

:انوظرت المس لدة بره  من الوقت مث قالت   

مظهرك من تكل الفتاة امجلل ة ملا أأنته علله الأن ولكن يب أأن أأعرف احلقيق  حيت أأس وطلع للبدل  قًّالأمر مؤسف ح ته رمبا  قد تدرض_ 

يفلني  !ممساعدتك أأان للحني مل  اتأأكد عدد أأنكه ا   

:مث مصوت ودخلت ىف تفكري معلق لونطق عددها قائ ة   

يفلني أأخربيين عن لون املدطف الصويف اذلى  مقت عغزو   لأمك _  ذا كنته حقًا ا  لرتتديه ىف أأحد الش وا ات الباردة ؟ا   

:عيامن الفتاة أأخذت حتدث نفمسها قائ ة   

! لقد مر أأكرث من عرش س نوات عىل مغادرتنا البالد فكيف ىل ابلوذكر, ما أأمر تكل املرأأة وأأى مدطف صويف هذا اذلى توحدث عنه _ 

عندما ذهبت  ،ه سوى مرة واحدة ىف ذكل اللوم الداصفولكن أأهما اكنت مصاع  ابحلمساس ل  من الصوف فهي  توذكر جيدًا أأهنا مل ترتد

.للوبضع وما أأن دخلت للبيت اكنت قد خلدوه وأألقت عه أأرضًا وبرشهتا قد أأكتمست ابللون الأمحر   

.اكن علون المسءا  الصافي  _   

. رمبا  ال تمس وطلدني احلديث الأن سأأمنحك فرص  لبدض الوقت ، لونه  هذا  متامًا _   



:قامت من املقدد وأأجتهت للمطبخ وىه تقول مث حبرك  عطلئ    

.سأأعد طدام الأفطار _   

كلف لها أأن متنع نفمسها من النظر ىف املراة  الكبرية للبوفيه اخلش يب  , ة حىت ال تقع صاعق  املفاجأأة  علهياايه الىت اكنت توجاهل النظر ىف املر 

لله نفمسها ذلكل وجدت نفمسها تقف متمسمرة أأمام ما َألت ، اذلى يشغل الصاةل حاولت . رأأس حللق  وعلون يظدها المسواد وجمسد حنلل  ، ا 

ين للجءال أأن يأأىت ؟!! أأن تبتمس  كءا  عادهتا دامئًا  كءا نظرت ىف مراة لوضلف مظهر أأكرث جءااًل ولكن من ا   

.املغيل ودعهتا للفطور سكبت فهيءا احلللب ؟، من الفخار نيمهنءا قطد  من اجلنب الأعلض وزيوون  وكوع بلك قنيوضدت المس لدة طب  

يفلني عندما تذكرت أأهنا اكنت تقيض عىل أأكرث من عرش زيووانت دفد  واحدة الأن ال عأأس بزيوون  وضدت الزيوون  ىف مفها !!  حضكت ا 

فنظرت لها  ,عبط  ذهااًب واايابً ا  عفمها وكهًا مل يتبق غري البذرة فأأخذت تلواخذت ىف عرصها لأمتصاص سائلها مث أأخذت ىف قضمها واخري 

مشزئاز  .المس لدة اب   

.عفوًا فأأان أأحب الزيوون كثريًا _   

ذلكل من اجللد أأن نقلل عأأجعوع   يظدثم  متويني  واحلصول عىل المتوين أأن البدل متر عأأز  ولكن ال تنَس . المسهل مالحظ  ذكل  ند  اكن من_ 

.مكلات الطدام   

:مث وعلهج  جادة   

.أأرشيب احلللب لقد بَرد الأن _   

.ال أأحبه  عذرًا ،  _   

.ان  مرة أأخرى ولكين سكبوه وحللوه ابلمسكر ومن املمس وحلل أأن أأسكبه ىف اال  _   

.عىل مضض أأخذت ترشف  من احلللب و   

يفلني الىت مل تزح طبق. ا المس لدة أأن تنظف املائدة عدد أأنهتا  الأفطار طلبت مهن من ماكنه ومل جتلب لنفمسها كوب من املا  يومًا فقد اكنت  اً ا 

الأمور قد تبدلت وعلهيا أأن تدمل ذكل جيدًا ذلكل أأمتثلت لأوامر المس لدة بلك الأن  دمهتا للل هنار ولكن خلومًا حماط  عفريق من اخلدم  د

. أأدب   

.أأان حباج  للأغتمسال مفنذ أأكرث من ثالث  أأساعلع مل أأحتم  _   

: يف ذهول رددت المس لدة اللكءات  

!ثالث  أأساعلع _   



.يل لأحصل عىل ترف الأس وحءام وأأان أأختيب  عقبو اخمللفات  ابلمسفين  مع مجموع  كبرية من الهيود الفارين كلف اكن ...ند   _   

من املطبخ للحءام وأأشداو ه و وضع المسطل النحايس فوقه حىت يمسخن املا  ولكن أأحريص عىل غلقه "  واعور اجلاز"حمس نًا ميكنك نقل _ 

.ىف الكريوسني  هذه الأايم مبارشة عدد أأن يمسخن املا  لأن هناك أأزم   

:وكأنه مل تمسمع شيئَا مما تفوهت عه المس لدة سوى   

!!!واعوار اجلاز وسطل مددىن _   

ند  وما ىف ذكل ؟_   

.ولكين أأهجل أأشدال واعور اجلاز _   

.تدايل مدب لأريك طريق  أأشداو  حىت يتيس كل عدد ذكل أأشداو  مبفردك... حمس نا ً_   

يفا أأهنا لن تمس وطلع يومًا أأشداو  فطريق  أأشداو  صدب  وخاص  راحئ  الكريوسني اليت " برميوس"مارك   ورلواععدد أأن أأشدلت المس لدة ا تأأكدت ا 

.اكنت تكرهها ابلأضاف  لصوت الفرقد  الىت يظدهثا   

يفا لددم وجود أأس  . ابمحلام وفوقه المسطل  النحايس ودلو صغري مددين وأأمرهتا أأن جتفف امحلام عدد الأس وحءام  وقدوضدت المس لدة امل وغرعت ا 

لهيا املا  المساخن كحءاهما البارييس الفاخر  , اكن سقف امحلام مهتاكل ياكد يمسقط فوق رأأسها . مغطس ىف امحلام وليس هناك مواسري حتمل ا 

عىل نظرت حولها تبحث عن تواللت لوقيض حاجهتا فمل جتد سوى حفرة حماط  عبالطات عريض  . والأرضل  من عالطات أأكحت لوهنا 

. اجلانبني  

؟  !حاجته ىف مثل تكل املراحيض ما أأمر تكل المس لدة  اي هللا هل مازال أأحدًا يقيض_   

يفا نفمسها توأأقمل مع لك الظروف اجلديدة  رمبا مل يكن هذا هو امحلام اذلى اكنت حتمل عأأن تأأخذه عدد لك . وىف هذا امحلام املوواضع وجدت ا 

تكل الرواحئ الكرهي  الىت علقت جبمسدها ولكن عىل أأى حال اكن أأرمح من حءام املدمسكر النازي  تكل الأايم الصدب  الىت مرت هبا ولك

.وراعت المس لدة الباب وانولهتا منشف  نظلف  وجلباب من الكمس وور خاص هبا وطلبت مهنا أأن تقوم عغمس لل مالبمسها املتمسخ    

يفا أأن تطلق علهياالمس لدة ديدو  كاكنت .ىف املمسا  وعيامن هءا جتلمسان ىف مقاع ة عدضهءا الأخرى تغزل شااًل من الصوف حترك  -ءا طلبت من  ا 

يفلني تبدو ضئل ة احلج  داخل اجللباب الكمس وور  ، علد عصبل  وتودىل البكرة الصوفي  عىل الأرض ممس وقرة عني قدمهيا برتنياال   عيامن اكنت ا 

ىف المسقف تفكر ىف مصري أأهلها اذلى اكنت تدلمه متامًا ولكهنا اكنت تطمع  اخلاص ابلمس لدة ديدو ختف  أأكءامه الطوي ة يدهيا وجتلس متأأم ة 

.ىف مدجزة من المسءا  تنقذمه من ذكل املصري املريع   

هل من عادتك ق ة احلديث أأم أأنك ال تردين احلديث مدب ؟_   

. وةل ابحللاك من الأس ئ ة كءا أأىن وجدتك مشغ أأعدًا خاةل ديدمون  أأقصد ديدو ولكنك مل توهجني ىل أأايًّ _   



هلا أأحرضى المسرباتي  والكنك   لنصنع لنا فنجانني من القهوة وتقيص عىل قصوك ؟_   

يفلني رشب القهوة ىف املمسا   .ولكهنا خشيت أأن ترفض فتصب تكل المس لدة جام غضهبا علهيا  ،مل يكن من عادة ا   

طوي ة وبكمسل شديد نضج النب وقامت عصبه ىف فنجانني من الصلين  المس لدة القهوة وأأخذت ىف تقللب احملووايت ابملدلق  اذلهبل  ال لقَُّمت

.فاحت راحئ  مجل ة ىف أأحنا  املاكن . املنقوش علهيءا مشهد غراىم لرميو وجيوللت   

.هلا قىص ىل قصوك _   

.قالهتا ديدو وىه ترشف من القهوة   

يفا ساقهيا عىل املقدد الو  وأأس وددت  لرسد حديث قد  هتاوحضنت ىف يدها فنجان قهو ،ثري وكأن راحئ  القهوة قد أأندشت اذلاكرة فرعدت ا 

.يطول   
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كنت أأمسع أأىم تثنيه عن هذا القرار ولكنه اكن متشبث الرأأي كطفل كثريًا  لرغب  أأيب لوحقيق طموحاته يف الرثا  الرسيع ،جا  سفران لفرنمسا 

عل والأكرث من ذكل أأنه سافر انزعًا ورا ه أأى أأثر و  ىف تكل البالد فلك , وخاص  عددما تفرقوا أأخواته ىف ش ىت ادلول الأورعل  ، صغري 

ذا فكرت يومًا القدوم ملرص  لأيأأمالكه اكن قد ابعها حىت الشق  الىت طلبت منه أأيم أأن يبق  علهيا حتمس بًا  ظروف وحيت تكون مأأوى لها ا 

:الأهل والأصدقا  ولكنه رفض وبشدة وخسر مهنا  قائاًل لقضا  عط ة مع    

.قام  عفندق شربد أأو الهللوون ال  ما يتيح كل اب ، س لكون مدك من الأموال وقهتا _   

دنا املمساف  من قط  ،غادران البالد أأان وأأىم ابلكثري من ادلموع واذلكرايت عيامن اكان أأيخ فبلان وأأيب ميلؤهءا أأمل وتفاؤل ومل يدريا للءايض أأنتباهًا 

أأتذكر كلف كنت  أأدير رأأيس ىف مقاع ة  .ناهال سكندري  دون أأن يوفوه أأحد بلكم  اكن احلزن يمث عىل المس لارة الأجرة الىت أأس وقل القاهرة لال  

. ه  الصغرية أأودع الشارع والصبل  الصغار من اطفال احلب  اذلين اكنوا يركضون ورا  المس لارة يلوحون لنا بكفوف ،الزجاج اخللفب للنافذة 

خرج  ،توقفت عن احلديث عندما تذكرت قام  فارع  للشاب اذلى يقطن ىف املنل املواجه لها واذلى اكن يبادلها النظرات عدون الوفوه بلكم 

ين هو الأن ؟  ،هو ايضًا ىف وداعها لكنه وقف مبحاذاة الرصلف يلوح لها ىف حزن تراه ا   

ال لها حىت أأهنا طوال الرح ة مل تغادر مقرهتا  امل يغادر احلزن أأيم عل ظل مراعطً . قلنا لباريس سوف تن  يتا الباخرة اللنوأأخريًا أأس وقل   لوناول ا 

لهيا كنت كثريًا ما مسدت عن ابريس ، وجبات الطدام  عيامن ختللت أأان عن حزين وذكراييت وعدأأت ىف الوخلل للحلاة اجلديدة الىت  ىف طريقب ا 

يف زواي   ذلكل عقدت اذلكرايت احلزين  احملتشدة  ىف رعط  وخزنهتا عدلداً  ، وكلف أأهنا مدين  الفن وامجلال لهامن رحالت صديقايت املوكررة 

لله  ما من اذلاكرة  .أأما عن أأيب وأأيخ فاكن الأمل ميلؤهءا مبا فيه الكفاي  . وأأفرغت ممساح  اكفي  لبدل ساحرة ىف طريقب ا   

فاعورج  " شارع عدض ذلكل اكنت أأقامتنا ىف فندق متواضع ىف ،انرالقطار ملدين  ابريس وهناك مل نكن قد أأس وقر  لناغادران الباخرة وأأس وقل 

بر  . هبا الهيود  ويه منطق  يكرث هبا  "عواسوانلار   حمل للواجر فيه عبيع الأمقش  ىف زقاق ضلق وشهري عبيع الأمقش  والأزرار لأيب  صديق دًّ

قام  ىف الديش بشق  ىف املنطق   ها أأنوقلنا عدد جنحت جتارة أأيب و .الصغرية لبلع الفرا  جبملع أأشاكو  وأأنواعه و حتتشد فيه البوتلاكت  للأ

كنا قد أأنوقلنا للمسكن ىف فيال خاص  ىف يح سان ، المسادس  عرش وىه من أأرىق مناطق ابريس و قبل أأن متر أأقامتنا هبا عىل الدام  

. يف المسكن أأعىل طبقات ابريس أأرس وقراطل   ياورانيًّا و جريمان الأكرث رق   

فاكن يمس وورد مهن  ادليباج ،مع الوقت سطع جن  أأيب ىف جتارة الأمقش  وخاص  أأنه اكن عىل عالقات جيدة عوجار الأمقش  ىف الرشق الأوسط 

يس الوجاري  الشهرية من متجر ىف أأحنا  ابر  رسيدًا قام برشا  أأكرث. واخململ والأمقش  الغريب  والغري مدروف  والىت سال لها لداب الفرنمس لني 

واكن املُورد الأول لأكرث مصممب  . لك ما يلزم احللاك  من ُحىل  و مشغوالت  الومل يكتف عذكل عل أأدخل ىف هذه احمل او  وذاع صيت حم

مل . تكل البالد يف س باب شهرته أأرتبطت مع أأيب عصداق  معلق  واكنت من أأحد أأ  اليت 1*كوكو شانلل " و" لوماندى" أأزاي  ابريس شهرة 

عل أأفتوح  مصنع لصناع  أأوفريول  الداملني ىف املصانع احلكومي   ومع الوقت أأحتكر صناع   هذا النوع من  ،يووقف طموح أأيب عىل ذكل

 الرسي  اليت تدقد عني كبارلمسات ومهنا للمجمتع المس لايس واجل  ، وعذكل اكن من المسهل أأن يوغلغل داخل الأوساط الفرنمس ل  الراقي . املالبس 

وقد اكن يظدث ذكل  أأثنا  مروره, ذلكل وعدد فرتة قصرية  ونظرًا لأنشغال أأىب عأأعءاو  كنت قللاًل ما احمله  ، رجال ادلوةل والصناع  والوجارة   



ة  اليت يقف سائقها ىف عذلوه ىف الرده  ممسا  أأو تلويظب و  صباحًا من خلف النافذة الزجاجي  وهو هي  بركوب المس لارة المسودا  الكبري  

.ابلكثري من الاحرتام الرمسل  ويقوم عفتح ابهبا و    

ترتدى املالبس الأكرث بمساط  والأقل أأانق  .مل يغريها اجملمتع الفرنيس  حبضارته وأأانقته فظلت كءا يه منغلق  عىل نفمسها ، أأما أأيم فمل تتبدل 

من غري الالئق  أأن تكون زوج  أأشهر اتجر للأمقش  عبدل الأانق  وترتدي مثل تكل حىت أأن مدام كوكو شانلل اكنت قد أأخربهتا  عأأنه 

ومل أأذكر أأهنا .  زاي  ولكن أأيم كدادهتا هزت  رأأسها موافق  مث تركهتا وذهبت أأ ودعهتا لزايرة متجرها اجلديد لأختلار ما يدجهبا من ,املالبس

رمبا . ًمايو  امهن ايى كو شانلل ىف صباح أأحد الأايم الباردة مل أأذكر أأين رأأيهتا وقد ارتدت أأ حيت الفمساتني الىت أأرسلها متجر كو ،قُّط زارت متجرها 

.سكبت عدضًا من  قطراته عىل عنقها ورسغهيا ،اكوفت عوضع  الدطر اذلى ينتجه عيت أأزاي  كوكو شانلل    

:أأخذت نفس معلقًا مث أأمكلت حديهثا   

نشغال أأىب عهنا زاد من أأحمساسها ابلوحدة لك ما اكنت تصنده هناك  ىف ابريس هو الوجول ىف أأحنا  املدين  سريًا عىل  اكنت حزين  وحيدة وا 

للغ  الفرنمس ل  مبدرس  قطاوى مدلم  احتت املطر حىت تصل للمكتب  الوطنل  الفرنمس ل  واجللوس هناك ابلمساعات للقرا ة فقد اكنت قدمهيا 

عط  الهيود الىت تدقد ندواهتا يف أأايم المسبت انصحها أأيب ابلأنضءام لر . ق القرا ة كثريًا واكنت  تدش، اخلاص  قبل أأن ترتبط ابلزواج من أأيب 

رمبا أأنصاعت لالكمه وذهبت ، نمسا والدمل عىل وحدهت  وأأحتادمه مشالك الهيود ىف أأحنا  الدامل وخاص  فر ، حيث  تناقش هناك عدد الصالة 

ىف * 2خيولفوا اختالف كب عن هيود الرشق من  المسفاردمي*  1أأن هيود أأوراب الاشكناز اكنت ترى.  مرة أأو أأثنتني ولكهنا مل تذهب جمددًا 

لك مهه  أأن يووحد الهيود ويكونوا أأكرث متاساكً أأم تكل . لك شئ فمل يكونوا عىل هذا القدر من الودين والمتمسك ابعوقادامه ادليني  

واكن اكرث يش  يدعو لغلظ أأيم مهن  تكل النظرة .  املانلا فال هي  وقهتا  الاختالفات اجلوهري  من هيودي قادم من مرص أأو من سوراي أأو

.احملوقرة لهيود الرشق  فدومًا اكنوا يدوقدون عأأننا أأقل شأأاًن مهن    

يفا يش  ومل يمس ووقفها منه سوى تكل الدبارة الأخرية  :ذلكل قطدت حديهثا قائ ة " اقل شأأاًن مهن  " ديدمون  مل يدنهيا من حديث ا   

.ىف أأحنا  الأرض ولن جنمتع أأعدًا  نيذلكل س نظل دومًا مش وت_   

لصور لها يه احيث تمس ودلد ذكرايت املايض ومل تكن لمتل من مشاهدة  البوم ،اكنت أأيم كثريًا ما تنوي ىف ركن ما من حياهتا المساعق  

. وأأهلها ىف مرص  

. الأذان صُّ وىه توحدث عيامن صوت أأعلكه اكن يممسكين  أأمك فهيب اكنت دومًا مطلد  وهادئ  حىت ابلاكد كنت أأس وطلع أأن أأمسع صوهتا _   

أأو اكن هذا واحض ىف نظرة احلزن الىت عدلنهيا ولكهنا مل تمس وطع يومًا أأن تدرب عن ذكل  .ورمبا مل حتبه يومًا   متامًا  ند  اكنت أأيم خمولف  عنه_ 

. عىل يش  حيت  تدرتض  

يفا وعبط  شقت طريقها عىل وجنوهيا وأأى هناي  أأكرث أأملًا اكنت ، عندما تذكرت أأى قدر مؤمل عاش وه أأهما  ، دمد  ساخن  تمسللت من عني ا 

.من نصلهبا   

يفا من اذلكرى املريرة أأعتمسمت قائ ة  :ىف حماوةل من ديدو لوخرج اب   



؟ ش باب ابريس يقدون ىف غرامك وأأنت ماذا عنكه أأعوقد أأنكه جدلت لك_   

لأهنا فتحت أأعواب ذلكرايت أأكرث أأملًا  فأأخذها ذكل  ،رمبا اكنت حتاول أأن خترهجا من أأحزاهنا ولكن اكن لمسؤالها وقع غري ذكل متامًا علهيا 

صولها عىل لقب ملك  جءال ذات صلف عندما اكنت تدوىل املنص  عددما أأذاعوا أأمسها ىف املذايع حل  ، المسؤال هناك عىل شاطئ الريفريا

اكنت تدوىل املنص  بكثري من عللا  وىه ترتدي مايوه  1441ىف صلف . الشاطب  حيث اكنت الفتاة الأكرث أأانق  وجءااُل ىف اجملمتع البارييس 

برشهتا ذهبل   فرنمس لات خمولف  كثريًا عن المالحمها  اكنت . اجلريس له املطاطب وضدت علله عالم  الصنع اخلاص  مبوجر أأزاي  كوكو شانلل 

من أأنوث  تْش هبا رشقيهتا  اليت تضج   قواهما املمويل  يشويف    ، عيامن شدرها فامح المسواد ، اللون وعلناها مزجي من الرمادي والأخرض

ولكن أأمل يكتب يف خان   الوكهن هبويهتا   فرنمس ل  ومن الصدب أأيضًا ذلكل اكن من المسهل مالحظ  أأهنا غري ،البالد هذه عوضاريس وحرارة 

. ؟!" عال هوي  " اجلنمس ل    

ولكهنا ويه شديدة     ،لودرك عدد ماذا تدىن عال هوي  ي مسن اكف ابلرمغ أأهنا مل تكن ب  ،عندما توقفت أأمام تكل اخلان  ذات يوم  أأملهتا اللكم 

 فرد من أأفراد أأرسهتا جواز المسفر اخلاص عه  زع أأبهيا عىل لكو ذلكل عندما اذلاك  والاهامتم ابلوفاصلل مل متر علهيا هذه امجل ة مرور الكرام  

. يه الوحيدة اليت سأألوه  ىف ذكل اللوم قبلل سفرمه لفرنمسا عددة أأايم  

؟!! البدل وأأعيش وأأيح هباذكل  ؟ أأمل اودل ىف نيمرصيأأولمس نا ( عال هوي  )ما اذلي تدنله   ...ولكن أأيب_   

:           ولكنه تدارك املوقف رسيدًا قائاَل    ،ن للوصور أأن تكل اللكم  رمبا تمسوقف  أأحد من أأعنائهعقدت املفاجأأة لمسان أأبهيا اذلى مل يك

                                                                                                                               

ىل فرنمسا وهُ ... ال عللك _  عىل من رفض أأن مينحنا أأنامت ان ناك سنتدبر أأمران  وس نحصل عىل الهوي  الفرنمس ل  و وقهتا س ننترص س نذهب ا 

.عال رجد  هذه البدل ها قد رأأيته عنفمسك ملاذا ُأص  عيل أأن أأترك ,  ضالأر  هذه ل   

:أأخرجهتا ديدو من أأفاكرها عندما سأألهتا   

ىف غرامك ؟ نهل فلحته ىف أأن جتدلهي   يقدو_   

ىف الوقت اذلى ذهب لك من أأفراد عائليت لدلرج  القصوي ىف لك يش  ، كن أأسد  لأجدل أأحد يقع ىف غرايم وحىت مل أأكن أأابيل مل أأ _ 

مل  ، مدودةل ىف لك يش عىل عكس امجللع  كنت . سوا  ىف احلزن أأو الفرح ىف المتوع ابحللاة اجلديدة أأو الديش ىف أأجرتار ذكرايت املايض 

و مل أأنطلق ىف طرقات احللاة اجلديدة كأيخ فاعلان اذلى اكن  ،مل أأحزن وأأنغلق عىل نفيس كءا أأيم  ،أأذهب ملنهتيب أأي حاةل من احلاالت 

وممسا ًا ىف علب الللل  واحلاانت وأأصبحت طاوةل القءار ىه   ، للهوالحتمسا  قهوته وايقيض وقته صباحًا ىف اذلهاب للشواطب  والفنادق  

ىل الطاوةل الكبرية اخلرضا  لك ما لله عد ًا من الدج ة ادلوارة ا  وساعده ىف ذكل طبدًا الأموال الىت اكن أأيب يغدق هبا علله وال يمسأأو   ، يطمح ا 

تفككت . هج  الأجامتعل   املرشف  والىت مل يكن للوفرها و  سوى الرثا  الرسيع اعيامن أأصبح أأيب شاغهل الشاغل هو الو  ، أأعدًا فامي اكن ينفقها 

وتنتظر رجوع ,  أأرستنا الصغرية املرتاعط  ومل تدد جتمدنا طاوةل طدام واحدة حىت مائدة المسبت اليت اكنت أأيم توفن ىف صنع أأصنافها اخلاص 

الشهيب  أأيب وأأيخ من املدبد عدد أأدا  صالة المسبت وحنن  جنلس لندعو هللا أأن يهني  أأىب صالة الطدام برسع  حىت يوثين لنا أأن نلهت  الطدام

لهيا  أأو هذه اصبحنا ال جنمتع عىل مائدة الطدام سوى ىف  الكثري من الشخصلات  فهيا يقرمها أأىب ويدعو تكل اليت  الأحتفاالت اليت نَدعو ا 



يزا  ،كنت عندما أأهبط درجات المسمل الرخايم وأأجد اخلدم يدملون عىل قدم وساق ىف نظاف  وتنظمي املاكن . البارزة ىف اجملمتع  علل ترص ا 

كلرية  ايزاعلل اختارهتا . الاكسات الكرس والل  أأماهما عىل املائدة اخلشبي  املمس وديرة وحترص عىل تلملدها مبنشف  خاص  هبا الواحدة تلو الأخري 

.اخلدم ىف املنل خمصوص للدمل هذا الْش  عددما أأختربت حناف  ورشاق  أأصاعدها الىت توجل داخل الاكسات بمسهوةل وخف  لنظافهتا   

يزاعلل وأأحيك يل ماذا كنت تفدلني حبلاتك؟ _  دعلنا من ا   

قدمت .  عىل أأعىل ادلرجاتوحصلت وأأهنلت تدلرم  الثانوي هبا   ، ليمس له فرانمس لهفور اس وقراران مبمسكنا اجلديد الوحقت مبدرس  _ 

ذلكل معلت جاهدة ,أأعرق جامدات ابريس  اكن حلمب الألوحاق هبذه اجلامد  اليت تدد من. أأورايق هناك ىف المسورعون   دلراس  القانون 

 ويف الوقت اذلى اكن اندرًا ما تلوحق فتاة لوودمل جيد ،أأهنلت تدلرم   عوقدير فأأنين  املواد الىت تُدرس هبا ورمغ صدوع  لأصل ذلكل الرشف 

 اً انوين ىف البالد ولكين كنت أأفوقه  تقدممه  يدملون ىف المسكل القؤاذلين اكنوا  أأاب اليئوغرية ُزم اتذيت القانون كنت أأحوز عىل أأجعاب أأس

ابلرمغ من ذكل كنت أأحرص عىل المتوع حبلايت فكنت أأخرج لأحتمسا  القهوة ابحلللب والرغوة عىل وجه فنجاهنا ىف مقايه . وجناحًا 

كنت أأتبضع من متجر . لات الصلفي   ىف الأايم الباردة أأو الوجول مع الصديقات والمتوع عأألك الأيس كرمي املثلج الذليذ ىف الأممس  " الشانزلزيه"

كوكو شانلل وأأذهب الشهر مصففب شدر ابريس ذلكل كنت حمط أأنظار امجللع لأين أأمكل قدر كبري من النجاح ادلرايس والثقايف و قدر 

.و  ىف الأانق  وامجلال   موازايً   

عددما يدخل اعادة للءادة ، اً دراس ل اً عيامن أأيخ اكن متدرثًا ىف صفوفه ادلراس ل  ابلاكد يهنيب عام ،مرت الأايم رسيدًا وخترجت من اجلامد  عوفوق

لك يش  تبدل وخاص  مع الأخبار . حىت جا  نبأأ احلرب وأأنقلبت حياتنا رأأسًا عىل عقب .اكن لك يش مير هبدو  وييرس  . املرة تلو الأخري 

ن ساكن ابريس يرتكون شققه  ويذهبون للريف الفرنيس واملناطق النائل  الىت لن تطولها احلرب  اك. املؤمل  الىت اكنت تطالدنا هبا الصحف 

 ،ختوفب فيه من الوجود مدامل يح وشوارع وطرقات عأأمكلها  أأن عددما أأصبح جرا  غارة لل ة واحدة ،وأأصبحت علوهت  موصدة كقبور مواتمه  

لاكته كنا خنطط للنوح للريف الفرنيس وطلبت أأيم من أأيب غلق حمالته ومصانده مؤقتًا أأصبح اللك ميكل ما يكفيه من ذعر عىل حياته ومت

ولكنه رفض وبشدة مفصانع أأىب وقبل احلرب عفرتة زمنل  قصرية وأأزا  صفق  اكن قد أأمتها مع رجل حرب فرنيس أأولك و  همم  خياط   مالبس ,

 "هوجو عوس"اكن . عىل أأن يظصل عىل أأموال طائ ة مقاعل ذكل  ،ي ومتني  من نوع خمولف من الأمقش  نوع قو نياحلرب للجنود الفرنمس ل

ذكل الزى اذلى أأش هتر بكأع  مظهره وطلب رجل احلرب من أأيب يش  شبيه عذكل عىل أأن تقوم ، هو مصم  الزى اخلاص جلنود النازي  

.عوصمرمه مصمم  الأزاي  الأكرث شهرة ىف فرنمسا كوكو شانلل   

النازي  ، فلأنه عبمساط  اكنت قد وصلت أأخباره لقادة النازي  وىف الوقت اذلى اكن يظرص الهيود عىل أأخفا  هويهت  ،ل تورط أأىب ىف ذكل الدم

طريق من فرار لوىف الوقت اذلى كنا خنطط فيه ل. أأعلنت الوخلص من ذكل الدرق اذلى ال ميت للبرشي  عص ة عل هو أأساس خراب الدامل

وجدان أأنفمس نا يف أأحد الصباحات الضباعل  يقبض عللنا ، اب لأعدد عقد  ىف الدامل وأأن اكنت جزر واق الواق احلدود الفرنمس ل  المسويرسي  لذله

ومن   ،ونقيد ونلقب ىف شاحن  مظلم  خمصص  لنقل املاش ل   هبا عدد كبري من الهيود الفرنمس لني اذلى مل ميكهن  حظه  الدرس من الفرار

واكن من ميرض أأو ، ن عللنا أأن نمسري ملمساف  طوي ة حىت نصل للمدكرس الواقع ىف الريف البولندي اك ، الشاحن  للقطار وعدد أأن هبطنا منه

ال  يمسقط تدبًا و وهنًا من تكل الرح ة يرضب فورًا ابلرصاص للوخلص منه دون المسءاح لأحد من أأقارعه مبمساعدته أأو حىت عوداعه الأخري وا 

الىت ركدت أأرضًا لوطوق جمسد أأحد أأطفالها  اذلى أأهنكه الودب مفا اكن مهن  أأال أأن افضوا أأتذكر مشهد تكل المس لدة . قد يلق  نفس املصري 



حذروها عأأن تواصل المسري ولكهنا اكنت جتهش ابلباك  وسط برك  دما  أأبهنا ومل تذعن لأوامرمه ،  قتل ة دهتاالضدلف رصاص  ار  اىف جمسده

. ابلروح وتنتقل للدامل الأخر وىه راكد  فوق جمسد طفلها تووسدهفالقوا عدد ال عأأس عه من الرصاصات لوثقب اجلمسد وتفيض   

:عدد زفرة أأمل   

النازى  اذلى يدد من أأكرب مدكرسات أأابدة الهيود " اوشويزت " وهناي  تكل الرح ة املؤمل  مدكرس _   

ة عأأهنا غلب علهيا النداس قادهتا وأأعوذرت للمس لد. توقفت عن الالكم وكأن غص  ىف احللق مندهتا أأن تمس ومكل " اوشويزت " عند مدمسكر 

اكنت غرف  واسد  عفراشني مرتبني وكأهنءا  عىل انوظار جمسد متدب و روح مهنك  لولق  عىل . المس لدة للغرف  الىت سوف تبيت فهيا للالهيا 

ة للشدر وبرواز لصورة فتاة مجل ة اكنت المس وارة من احلريري   ممسدةل عىل النافذة اخلشبي  وهناك منضدة للزين  وضدت علهيا فرشا, أأاًي مهنءا 

يفلني الكثري من الكواعيس الىت مندهتا لوند  عنوم هادي  ومرحي .  .وىف لللهتا الأوىل عىل هذا الفراش طارد ا   
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ً ش وو ًا صباحاكن  الفراش  ىف الشمس ضدن اغطل  يرشفاهتن و  يفتحهننمسوة ، احللاة تمستيقظ ىف هذا الشارع عندما اكنت .  ًا مشممس ايا

جتاه  مدراسه   يرتدون املرايل اليت فصلت من القءاش اطفال يركضون اب.. وأأخرايت تقمن عنظاف  منازلهن  ، لونال قمسطًا من الهتوي 

لزيت يقف مع أأمحد امام سطل الزيت املغيل يلقب فيه بكرات الفالفل للقلهيا ىف ا ،  ورمه ويظملون حقائهب  اجلدلي  فوق ظه( ادلمور )

!؟ ولكن أأى خرب هذا ولك الأخبار تشاهبت( أأقرأأ اخلرب )عيامن ابئع اجلرائد ينادي ، فتنبدث مهنا راحئ  شهل    

غالبا و . وتبث منه أأخبار احلرب  اً كبري  يًاخشب  قًامقرع  من املذايع اذلى يش به صندو أألقت عوحل  الصباح عىل ديدو الىت اكنت جتلس عىل  

فها يه تضع سطل كبري من اخلضار أأماهما وتقوم عتنظلفه .  ب أأن جتلس دون أأن تشغل يدهيا عفدل شيئًا ماالمس لدة من الصدهذه اكنت 

.أألقت علهيا أأيفا حتل  الصباح  ،وأأعداده للطهيب   

.الأفطار ُمدد عىل الطاوةل ميكنك صنع كوب من الشاى كله اذا أأردته _   

.يبًا عدا كوب احلللب املغيل جلمست لوتناول الطدام اذلى اكن يش به أأفطار الأمس تقر   

هل فكرت فامي سوف تفدللنه ىف حياتك ؟_   

.ال أأمكل أأى خطط  ..ال ليس عدد_   

ذلكل مل ختجل ديدو  ،ال متكل أأموال من الأساس عل وعأأهنا رمبا ال متكل الكثري من الأموال ، اكنت هلئ  الفتاة كفي ة عأأن تْش عأأى فقر يه 

:أأن ختربها لمس لدة الأكرث حرصًا عىل ويه ا  

 ولوال تكل املنح  الىت متنحين أأايها مجدل  أأوفيا  الوصااي الدرش ،أأرث ىل لأعيش منه مداش أأو كءا تدلمني أأان ال أأمعل وليس هناك من_ 

معل  عىل يليب أأن حتصأأنه  ذلا أأان أأسف  أأن أأخربتك  ، تكفب مطاليب ابلاكدوللأسف تكل املنح  ، ملا كنت  أأس وطلع الديش  اخلريي  ، 

عاش وك  .قامتك  هنا فاهاًل وسهاًل عك ا  أأما عن ،  لووكفيل اب   

لدكل تتمسا لني ملاذا أأنته دون عن الأقراب  والأصدقا  واسدب  ، ولكن أأحتاج عدضًا من الوقت لأتدبر أأمري  ،  هذا ما أأفكر عه.. ند  _ 

 الرثا  الىت جلأأت الهيا  ؟

. أأمتندت  أأن أأساكل حيت ال تدوقدي أأين ال أأرحب عكه هنا ولكين، هذا متامًا ما اكن يشغل ابيل ... ند _   

وللأسف يمتوع مداريف حبهب  للرثثرة جبانب  ،أأان فارة من مدكرس انزي ومدب الكثري من الأرسار الىت حترص النازي   عىل عدم البوح هبا _ 

، قد وقع أأختلاري عللك حقًا حنن ال ترعطنا عالق  قوي   وأأخريًا  اكن ،ذلكل فكرت كثريًا   ،أأهن  أأول من س وفتش علوهت  حبثًا عىن هناك 

أأما عن شلكب فكءا ترين  ، حىت أأمسب يب أأن نمستبدو  عأأخر، اكن  ايًّ وأأمتين أأن ال ختربي أأحدًا عأأمري ا ، ولكين كنت أأثق ىف ترحيبك يب 

يفلني الىت تركت مرص ويه .ىف اخلاممس  والدرشين  والأن يهلت ىف اخلاممس  عرش مازا لقد تبدل مبا فيه الكفاي  عن ا   

:ة وعدون ساعق أأنذار سأألهتاأأ جف  



مىت حلقت رأأسكه ؟_   

. ثالث  اشهرمنذ ما يزيد عن _   

؟ ًداللمنو الشدر جمد وقت اكف  فقد مر وملاذا مل يمنو شدركه ؟ _   

ال أأعمل ولكن  هل يضايقك منظري هكذا ؟_   

يشارب أأو ترتدي قبد  أأو شدر  ، ولكن مظرهك هكذا س لكون مدعاة للشك والفضول ، ال يضايقين.. ال _   اً فيجب أأن تطويق رأأسك اب 

.ممس ودار   
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يفا الطريق  طُول رسيدًا ىف هذه البالد ومل ختمر الأس بوع الأ  فالهاالت  ، عافيهتاعدض ولكن عىل أأى حال اكنت قد أأس وددت ، قدم ا 

  .ولون برشهتا الشاحب قد تورد جمددًا  ، المسودا  الىت اكنت حول علنهيا  قد أأختفت

اكنت هتمت هبا وترعاها لوال حرصها الشديد ىف  .فهي  متكل من احلنان الكثري ، مل تكن المس لدة ديدو مبثل ذكل المسو  اذلى اكنت تدوقده عهنا 

ذن ؟ أأنه  الشديد ولكن احلرص ، الأنفاق اكن ال يدلهبا يش   من عادة الهيود مجلده  وخاص  هيود الرشق مفا الدلب ا   

توأأنق وتودطر وتصفف شدرها وجتلس عىل البلانو ، أأن ىف  المساعد  ممسا   يًّا اكن هناك رس ما ورا  تكل المس لدة الىت اكنت من عاداهتا  يوم 

هو أأخف  ما  املاين الصنع أأنلق  حد الزوااي وضع علانو ا   ويف، ن مذهب الأسود املوجود حبجرة الصالون تكل احلجرة الىت وضع هبا طق  صالو

تدزف ديدو عىل البلانو مقطوعات موس لقي  مكحرتف  . لكأن وجوده هنا عني لك ما يظوويه املنل من كراكلب  همان  و  ، يوجد ىف املنل 

. م تدزف بلك ما أأوتيت من  حب ومن حنان ومن أأحتلاج وفقد وليمست كهواي  متود املقطوع  الواحدة لوقت طويل وتندمج ديدو مع الأنغا

يفا تمس متع لدزفها و جت اتخذها املوس لق   ، ظهرها املنحين فوق البلانو و تواعع حراكت يدهيا الدصبل  اترة والهادئ  يف أأخري  تراقب أأحننا لس ا 

عازفها املفضل هل هناك ش به |(لشوابن ) اجلرامفون وتمس متع  لهناك ملمسافات عدلدة عرب الزمن وعرب القارات عندما اكنت تضع الأسطوان  ىف

عني عزف شوابن وعزف ديدو ؟ ملاذا تشدر أأن هناك شيئًا  ما يرعط فامي عني عزف الًك مهنءا  ؟ ذكل الشجن املشوب ابحلزن واذلى 

.من قبل  كءا مل تبكه  يكتب,  يدكل رغءاً عنك تبيك  

:                          وىه تصفق حبءاس بلكوا يدهيا وعلناها  قد أأغرقت ابدلموع   ايفا  أألهتاقطوع  سأأن انهتت ديدو من عزف املعدد   

ين تدلميت ذكل ؟                                                                                                  _             برافو ولكن ا 

.جواهبا  ومل جتلب انعت أأعتمسام  حزين  عن   

واكن من عاداهتا أأن تضلف الأعشاب الدطري  للك أأصناف  ، اكنت ديدو طباخ  ماهرة توفنن ىف صنع أأصناف كثرية وذليذة من الطدام

واكنت قد أأحرضت مدها من المسوق ىف اللوم المساعق . ىف يوم امجلد  حرصت عىل نظاف  املنل والاس وحءام.  مجلاًل  اكمس هبا طدمً ت الطدام ف 

 ،ادلفين  وىه وجب  طدام دمس  مللئ  ابلوواعل  ي تمسو اللحوم واخلرضوات الطازج   وضدت  الأنل  النحاس ل  الكبرية  عىل انر هادئ  ل 

يفا ممساعدهتا ىف تنظلف املنل يفا مل تكن توقن  أأن تضع المسجاد عىل سور الرشف  و   وطلبت من ا  شبي  لأزاةل الغبار اخل نفض  مل اب نفضهولأن ا 

لأهنا مل .أأن تضع املا  ىف ادللو املددين وتقوم عدعك الأرضل  ابلفرشاة مث جتفيفها عقطد  مقاش من اخليش القايس يف أأس وطاعهتا  عنه وال حيت 

عيامن تكفلت ديدو . الريش  اخملصص  الزاةل الغبار من عىل الأاثث و قدمت يد املمساعدة عذكل  توقن  هذا أأو تكل أأكوفت عأأهنا ممسكت

يفا ممس وغرع  . أأكرث من عرش أأفراد  تمَسعُ ابملمسح والكنس  مث توهجت للمطبخ للأعداد ملائدة طدام كبرية  :سأألهتا ا   

ولكن هل سزيوران ضلوف ؟_   

نهتا _  .وقد اخربوين عقدوهم  غدًا  ، لنتناول غذا ان مجلدنا عيامن تمس بقه  زوجاهت  وعناهت  يأأتوا  صالة المسبت ند   احيااًن أأخوايت اذلكور عدد ا   

عداد املائدة مع ديدو  يفا ىف ا  رصت. الأصناف المسه ة كطبق المسلط  وتقشري البطاطس وقلهيا ابلزيت  صنع  وكت لها همم أأ ساعدت ا   



.ادلفين  والىت توفنن ديدو ىف طهيب هذا الطبق املووارث عن أأجيال عدلدة من الأهمات واجلدات الأطباق عىل الطاوةل وتوسط  املائدة حصن   

يفا جتلس ىف غرفهتا عندما طرقت حتمل علدها شءاع  علق علهيا  فمس وان حريرى . لها ن يؤذن ديدو الباب علهيا ودخلت دون أأن اكنت ا 

يفا قائ ة  أأزرق و قبد  ممس وديرة مزين  عفيوناكت من المسااتن  وضدت :الفمس وان عىل الفراش الأخر ونظرت ال   

.عللك  أأن ترتديه الأن قبل وصول الضلوف . هذا كل _   

يفا تفكر ما أأمر تكل المس لدة الىت ولكأهنا ال تدرف سوى أأن تلقب الأوامر وال متكل فن احملادث  . وخرجت من الغرف  مثلءا دخلهتا عيامن اكنت ا 

اكن الفمس وان عىل . وقفت أأمام املرأأة واخذت تلوف مين  ويرسة  لووأأكد من حمسن مظهرها .فمس وان كثريًا ولكن عىل لك حال قد  أأجعهبا ال 

ابلرمغ أأنه غري جديد فتصممله  اكن موض  منذ عدة س نوات مضت توذكر جيدًا عندما اكنت أأهما ترتدي هذا قطُ قياسها متامًا وغالبًا مل يلبس 

اكن ينقصها حذا  عاىل الكدب لأن  فقط يف المساعق ، مجل ة كءا اكنت فدادت خف  رأأسها الصلدا  فأأ   الشاعواحمكت وضع  أأخريًا . املوديل 

.حذا ها الدمسكري اكن ال يللق مع فمس وان يظمل لك تكل الأنوث  ىف طلاته   

لهيا وأأعتمسمت مبل :   مفها وىه تقولعندما خرجت للصاةل اكنت ديدو ال تزال منكب  عىل وهجها ترص املالعق والشوك عندما نظرت ا   

نظرى ما أأمجكل أأنه عىل قياسك متامًا _  .ا   

ند  ملن اكن هذا  الفمس وان ؟_   

:وكدادهتا ىف جتاهل الرد عىل الأس ئ ة جتاهلت الرد عىل المسؤال وعدلت جمري احلديث قائ ة   

.احبيث ىف خزان  الأحذي  عىل حذا  عىل قياسك رمبا جتدي أأحدمه _   

يفا ،وىف خزان  الأحذي  اكن هناك الكثري مهنا بكدوب عالل  وعىل أأحدث صلحات موض  س نوات مضت  :تمسا لت ا   

ترى ملن اكنت ؟_   

يشارب فوق صويف  وتدقد  ترتدي مدطف ومن الاكنفاه  ب ديدو عند خروهجا حتمل علدها حقي ف قدمهيا يومًا سوى   مل تضع يف شدرها عيامن ا 

داىل الكدب ذات الأأما عن لك تكل الأحذي   النمسائل  . جلدل الأسود الالمع عدون كدب يش به  الأحذي  املدرس ل  زوج من الأحذي  من ا

.حملت حذا  مناسب للون الفمس وان وعىل قياسها متامًا فأأعتمسمت فرح  والوقطه رسيدًا  .  فرمبا اكنت لأخت من أأخواهتا    
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اكنت . عيامن الرجال ذهبوا لقضا  الصالة ىف مدبد عواابت المسءا   ، و وزوجات أأخواهتا وعناهتنحرضت أأخوات ديد... رنني الباب ال يووقف 

فهيود الرشق جتمده  مجلدًا حسن  واحدة ومن المسهل الودرف علهي  وكأهن  نمسلوا من أأب واحد عكس هيود ، الأعءار خمولف  والوجوه متشاهب  

يفا قائ ة فهت  ديدو عىل رى ع ، أأوراب خملطب الأعراق  :ا   

صديقايت من الأسكندري  ونظرًا للظروف المسيئ  الىت متر هبا الأسكندري  عدثت هبا أأهما للقاهرة لوبحث عن ممسكن  ىحدا  انداي أأعن  _ 

.ومعل لها هنا فالأمور هناك تزداد سو  و ال تنبًا خبري   

:تدالت مههءاهتن   

!ايلأسف ...  نوووو ... اوووه _   

:أأسءا  كثرية مرت علهيا . تصاحفها و توفحصها و ىه تدرفها عنفمسها مث أأخذت الًك مهنن   

و  ... و   .... و   .... و , لوللوا , لوال , رافيل , ريوا, الكمس ندرا, اكرال, رعلاك _  

يفا وتدمل مدرس    ,يطايل للفنون أأ مبدهد مل يدلق برأأسها سوى اكتلا عنت أأخو ديدو الفتاة الأكرث جءااًل وأأانق  والىت تقريبًا من نفس معر ا   

تدالت الضحاكت النمسائل   وشغلت املمساحات الفارغ   من . أأخريًا جض املاكن  ابلصخب  الأنثوي عدد لك هذا المسكون اذلى اكن يمسكنه 

ص  ابحي  خاا  وهتاممست الألمسن عأأحاديث  ، طقطقت الأرضل  اخلشبي  حتت وقع الكدوب الدالل  عأأرواهحن  وانترشت عطورهن ، الهوا  

.يرج جدران املاكن اكن  و صاخ الأطفال  ، جدًا   

وجفا ة توقف لك هذا الصخب عند قدوم أأصوات ذكوري  جاش   يمس بقها سدالها اجلاف رجال عأأعءار خمولف  يظملون الكتاب املقدس علد 

ب  الربي  الىت تفرك ىف اللد فتخلف وراهئا تكل الدش  ,عدد لك صالة   اخاموابلأخرى الدش ب  الدطري   من زهرة القرنفل الىت يوزعها علهي  احل

شدوا مجلده  عىل يدهيا حبرارة اللقا  وحده . توالت رعلاك اخت ديدو همم  تدريف الضلف  اجلديدة . راحئ   مجل ة فاحت ىف أأرجا  املاكن  

أأين اكنت ، وأأخذ ىف مالحقهتا ابلأس ئ ة شك وال  نظر لها بكثري من الريب    ،الد  شالوم وادل اكتلا بمساقه الدرجا  وعلنه  الضلق  احلادة 

سكندري  ؟ وماذا اكنت تدمل ؟ و  و و ؟ أأنقذهتا منه ديدو عندما طلبت من أأيزاك  الأخ الأكرب س نًا أأن يولو الصالة لأهن  تديش ابال  

.يوضورون جوعًا   

اهه  عن الرثثرة والالكم مث  توقف  احلديث عندما تدالت أأصوات أأحتاكك الشوك والمسكني ابلأطباق ومل مينده  الغذا  اذلى اكنت ميلأ أأفو 

 طرق الباب عدة طرقات  عىل الرشاع  الزجاجي  فأأعتمسمت ديدو قائ ة 

.مؤكد هذا يوسف _   



ىل الباب لوفتحه طلت قام  طوي ة لشاب وس مي ىف عداي  عرشينات الدمر تقريبًا  يرتدى عذةل رمادي  أأنلق  ويصفف شدره ؟، ركضت اكتلا ا 

أأعتمسموا مجلده  عند رؤيوه ورحبوا عه اكن يرد حتلهت  . عيامن فاح عطره الرجايل القوى ىف أأحنا  املاكن  ، مس ودلنًا بمك كبري من الفازلنيللخلف م 

. فامي تولت ديدو همم  تدريفهءا   ...وعلونه متمسمرة   عند ايفا   

.يوسف أأبن اخيت فاعلوال _   

.انداي عنت أأحد صديقايت من الأسكندري  _   

: سأأو  شالوم عنربة حزين , ابدلوه الأعتمسام  الىت حياها  هبا وذهبت اكتلا للمطبح لوحرض و  طبق وشوك  وسكني   

هل من أأخبار ؟_   

.ال منذ  تكل الرساةل الىت قد تلقيهتا من مؤسمس  الصللب الأمحر ليس هناك من أأخبار جديدة _   

.وال يكفوا عن البحث عللك ابلأحلاح علهي  ىف طلبك حىت يواعدون الأمر _   

: اكن عكس شالوم اذلى يوحدث عيامن يتناثر الطدام من مفه مفضغ الطدام عبط  وأأنوظر حىت علده مث أأجاب  

يطالل  ونقلوا عقطار للىل ملدكرس اوشو _  ! يزتوما الفائدة من ذكل لقد أأخربىن الصللب الأمحر أأنه مت القبض علهي  أأثنا  فرارمه من احلدود اال   

.يفا رعش  عند سءاعها امس املدمسكر عىل أأثرها أأرجتفت الشوك  عقوة ولكن مل يالحظها أأحد أأنواب ا    

:ردت ريباك عصوت واهن  

ممسكين  أأخىت فاعلوال اي ترى ما هو مصريها الأن؟_   

:عيامن علق صوت من أأخر الطاوةل   

مسان واملؤسمسات اخلريي  للرعااي الهيود لوقف تكل الأن أأصبح لك هيود ممساكني ويب أأن يوحرك اجملمتع ادلوىل ومنظءات حقوق الأن _ 

ىل مدمسكرات وجسون وهناك يدمل هللا وحده ماذا يظل هب   ؟املهازل الىت حتدث مفا مدين أأن يمساق الهيود اكحللواانت الضاةل ا   

يضًا أأعمل وعأأماكين أأن أأخلع القبد  من فوق رأأيس لرتى نت _  ذا أأصاعوك الصاعق  من ليس هللا وحده اذلى يدمل ما يظل هب  فأأان ا  يج  ذكل وا 

يضًا أأن هناك  عدد ال عأأس عه من النمسا   قطع لهن  املرشفني أأصاعدهن وأأرسغهن حىت يوثين هل  احلصول عىل  جرا  هذا سوف أأخربك ا 

.اخلوامت اذلهبل  أأو الأساور الىت ضاقت للحد أأن ال ختلع فيه سوي عبرت الدضو   

.غادر امجللع شهلوه عىل أأثر تكل الأخبار المسيئ  الىت عدلت الطدام الذليذ لطد  أأكرث مرارة . تفوهت عوكل اللكءات ىف رسها فقط   

ر عدد الغذا  ساعد امجللع ىف تنظلف املائدة وأأجمتع الرجال حول املذايع الكبري يمس متدون لأخر أأخبار احلرب والىت من الواحض  هبا أأن هول

اكن .  وضدت ريباك صلني  القهوة ىف حني رصت لوال صواين احللوي الرشقي  والفواكه عىل مائدة الطدام .  حققا تقدمًا ملحوظاً  ينوموسلل



عيامن جتاهلها هو ونظر عدلون متلؤها احلب، من الواحض ان اكتلا مغرم  عأأبن خالهتا فاكنت جتلس عىل ذراع املقدد اذلى يلس علله وتنظر و  

:ديدة ذات الفمس وان الأزرق وسأألها للضلف  اجل  

ماذا تدرسني ؟_   

.حصلت عىل شهادة الباكلوراي من مدرس  ليمس له فرانمس له ابالسكندري  والأن أأان احبث عن معل هنا ابلقاهرة _   

:ردت الكمس ندرا الىت مل توفوه بلكم  طل ة الوقت   

.القش الدثور عىل معل ىف تكل الأوقات اكلدثور عىل أأبرة ىف كومًا من _   

:رد شالوم   

ذا أأردته _  .أأحتاج ممساعدة ىف حمل اخلردوات عندى ىف الفرتة الصباحي  ا   

:عيامن جا  صوت ريباك غللظ بمسبب احللوي الىت حتشو هبا مفها   

.هناك عائ ة هيودي  حتواج مرعل   لطفلني جتلد الفرنمس ل  واال جنلزيي  مبرتب كبري _   

أأن تلوحق ابلدمل ىف حمل خري  الليمس له فرانمس له تكل لدروض فكيف هبا وىه  ه وعدم رضاه منأأعتمس  يوسف وهز رأأسه تدبريًا عن خسط

؟!رعل  مكخردوات أأو   

جتلدين الفرنمس ل  ؟اذن _   

.ند  اجادة اتم  حتداًث وكواع  _   

ن لفرنمس ل  وهو عنك فرنيس للجنمس ل  االبنك اذلى أأمعل عه يظواج ملوظف  جتلد الفرنمس ل  ملراس ة الدمال  اذلى ينمتون ... حمس نًا _   مل  ا 

كءا أأنه من الصدب  احلصول عىل  ،ميكنين أأن أأحدد موعد كل للقا  مدير البنك أأعوقد أأهنا وظلف  مالمئ  وخاص  أأهنا مبرتب مغري  ،متاندب

.ىف هذا الووقيت الصدب اخر  معل   

لها مغزي تفهمه ىه جيدًا ولكن ىه املوخم  بلك تكل الوجب  ادلمس  من الأمل هل اكنت  ،هزت رأأسها ابال ياب وتشابكت أأعلهنءا ىف نظرة ما 

اكنت اكتلا تراقب املوقف وممسها عدضًا من الغرية عندما وجدت يوسف . ملثل تكل الأمور؟  ذلا فضت هذا التشاعك برسع  قًّا ممس وددة ح

. هممت عضلف  اخلاةل ديدو   

اكنت أأيفا .  ابملفتاح عددما ودعت الأقراب  حيت الطرف الأخري مهن  وأأطفأأت الأنوار ودلفت حلجرهتاكدادهتا ديدو أأحمكت غلق الباب 

أأزاحت ديدو الباب ودخلت لوجد أأيفا جتلس ىف نصف الفراش ومتمسك . س بقهتا لغرفهتا فاكنت تشدر عصداع حاد من أأثر الرثثرة الدائلل  

.رأأسها علدهيا   



 (1الاكنوو)عللنا ىف الغد اذلهاب لمسوق . أأقراص من الأسربين ميكنك أأن تتناويل وأأحدة حىت يزول الصداع ىف درج املنضدة اجملاورة كل _ 

.لرشا  مالبس كل حيت يوثين كل اذلهاب للوظلف  اجلديدة   

ولكن سوق الاكنوو ؟_   

ر املواجر الفرنمس ل  عار علهيا أأن ختطو حيت اكنت تريد  أأن ختربها أأهنا يه اليت أأعوادت أأن تلبس لأكرب مصممب الأزاي  الفرنمس لني ومن أأشه

ولكهنا أأيقنت أأنه من الغري اجلائز لها أأن تدرتض فيكفب أأن هذه المس لدة فكرت حيت أأن تشرتي لها مالبس حيت وأأن اكنت .  ذلكل المسوق 

.من سوق الاكنوو   
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حدهءا ترتدي مدطفها الصويف  فوق جون ة صوفي  ا  . ىف أأحد الصباحات الش ووي  الباردة اكنت س لداتن تمسريان مبحاذاة عدضهءا الأخرى 

مهنءا تدقد اسفل عنقها  رعط  للأيشارب احلريري اذلى تضده  لكُّ .وهات عىل جون ة من الوقلاميت والأخرى ترتدي مدطفها  من الاكر , زرقا 

يفلني مرارته وتقلباته . الًك مهنءا  ختفب شيئًا ما.  فوق رأأسها  . ديدمون  ختف  شدرها الأشيب عفدل تراكءات الزمن عىل معرها عيامن ختفب ا   

والغريب  أأهنا مالبس فرنمس ل  ، ة ولكهنا هبا علوب تصنلع مالبس ممس ودم ة وأأخري جديد. توقفتا أأمام اتجر يدرض عضاعوه ىف جوال كبري 

أأمام أأفريول من اللون الأزرق مبجرد أأن وقع عرصها علله علمت أأنه من أأنواج . الصنع ومن نفس املوجر اذلى اكنت تشرتى منه مالبمسها 

بهيا أأهجشت علوهنا ابدلموع  ديدو الىت اكنت تراقهبا اكن من المسهل . فريول وجدت الدالم  الوجاري  اخلاص  عه عىل جانب الأ حيامن مصنع ا 

ا  علهيا أأن توكهن مبا أأ  لهيا ىف أأس وغراب , هبا  ل .عيامن ابئع املالبس نظر ا   

لك ما  أأن ، عيامن اكنت تفكر  وىه ىف طريق الرجوع, كبرية سودا  حزم هبا الرجل املالبس  الىت قامتا برشاهئا  ( ةُصى ) ب غادرات املاكن

ال فرق  ، للقوم بكهيا وتصبح اكجلديدة للمكويج مث تذهب ، زاةل الأترع  الىت علقت هبا املالبس عدضًا من ممسحوق الغمس لل ال   تكلحتواجه 

ت الكثري من ايعيهنا وعني تكل الىت تشرتهيا من فرنمسا سوى الدلب الكرتونل  الكبرية و ورق لف الهدااي  املزركش اذلى يضفب عىل املشرت

.الفرح والأانق    

شد عيامن أأحمكت من الوويد الأزرق يزين ايقته واسواره الفرو الأسود   (اتيري)اكنت أأيفا ترتدي اكمل أأانقهتا  ،ىف صباح اللوم اذلي يلله 

أأخفت صلد  رأأسها عباروك  من .وأأضفب الكدب الدايل عىل قواهما املزيد من الأانق  والرشاق   ، الفوال الأسود عىل ساقهيا  ا من جورهب

. اكريهشلك الت ذهبل  صففت عىل خصال  

أأعتمسمت لنفمسها  عأأجعاب ,وعندما وقفت ذات الصباح تلق  نظرة أأخرية ىف املراة لووأأكد أأهنا حمس ن  املظهر مبا يللق مبوظف  ىف عنك فرنيس 

ال أأنه مل يرتقه  ن اكن مظهرها اجلديد عىل جءاو  ا  ظهرها المساعق سوا  ىف امجلال أأو مل  فقد اكنت ىف الأون  الأخرية سيئ  املظهر بشلك كبري وا 

.الأانق   أأمنا اكن قد أأجعهبا  هلئهتا اجلديدة ىف اخلصالت اذلهبل  الىت أأضفت لها املزيد من اجلاذعل    

يطايل أأن يكون  اً اكن أأنلق..أألوقت يوسف  عوسط البدل ،  وعىل انصل  شارع شامبللون  أأعتمس  . مبا ينبغب لشاب نصفه مرصى ونصفه ا 

. عندما شاهدته كذكل وعدلون متلؤها ادلهش  والأجعاب  

يطاللات_  . تش هبني اال   

:أأجتازا مدًا البواع  ادلوارة ملبين البنك وقدهما للحارس مفتول الدضالت اذلى يقف مبارشة خلف البواع   ...لبه أأعتمسمت عدون أأن جت   



. املوظف  اجلديدة انداي_   

يفا يفصل لك مكتب عن . فمس لح  مزدمح  مباكتب املوظفني البنك  رده  . عندما تذكرت أأن أأمسها اجلديد هو انداي  ...اكنت س وقول تقصد ا 

أأخترب  أأجادهتا ابلوحدث ابلفرنمس ل  مثصددا ادلرج الرخايم والوقت مبدير البنك ممس لو ديلفنس اذلى أأثىن عىل . الأخر حاجز من الزجاج 

.قدم لها ورق  علضا  وطلب مهنا أأن تكتب ما س رملله علهيا عيامن   ، مالئل  قدرهتا اال    

.ترى عون  _   

أأحد املوظفات هبذا البنك الفرنيس الشهري جتلس ىف اصبحت عنطقه لها  مع مدير البنك و (الأنرت فيو)اكنت تكل اللكم  اليت أأجتازت هبا 

و عندما سأألها  عن اوراقها الشخصل  وشهادهتا ادلراس ل  ليك يظوفظ هبءا . لونمسخ علهيا ما يطلبه مهنا مديرها  أأحد الغرف امام الأةل  الاكتب 

:س بقها يوسف ابلرد  ،ىف ملفها اخلاص   

.لقد تدرض ممسكهن  ابالسكندري  للقصف أأثر غارة قوي  وللأسف أأختفب لك شئ ىف راكم  الهدم _   

: قائالً للحزن تبدلت مالمح املدير   

.محد هللا عىل جناتك عندما هتدأأ الأوضاع هناك ميكنك أأس وخراج أأوراق أأخرى ولن أأجدل من هذا الْش  عائق أأمامك _   

ال عأأس عأأن تقبل الدمل مكوظف  للنمسخ عىل الأةل الناخس  جملرد   ،ىه خري  احلقوق المسورعون  أأعرق جامدات فرنمسا وأأشهر جامدات الدامل 

فها  يوسف عىل زمالهئا ىف القمس   وأأطمأأن حيت جلمست عىل مكتهبا اخلاص هبا وتركها وذهب للبارش عًّر . اًث وكواع  أأهنا جتلد الفرنمس ل  حتد

ماكنه مهنا أأن يمس ومل مهن   الأموال أأو همءام معهل من خلف احلاجز الزجاىج اذلى يفصهل عن معالئه فقط تكل النافذة الزجاجي  الضلق  الىت اب  

.يمسلمها  هل    

ذلكل اكنت حتاول أأن تبدو لطلف  ابلرمغ   ،ا املاكن هنم رسيدًا ومكوظف  جديدة ومجل ة أأاثرت فضول الزمال  والزميالت اذلين يشاركو مر اللو 

ولكهنا معلق   اكنت أأخبار  ، جاابت خمورصةا   وتمس ودمل اً فاكنت تضع أأعتمسام  حانل  عىل وهجها ونظرة عطوف.   ال حيا  لأحصاعه  من فضول 

احلرب تشغل امجللع ىف هذا املاكن  اذلى يدمل عه الكثري من الفرنمس لني والأجنلزي ويه حمتشدة  الروح واجلمسد بلك تكل املشاهد ادلموي  

.وأأصوات القناعل والصوارخي الىت تهنال فوق الر وس تركت هل  نيشان احلديث وأأكوفت يه عربيق الصمت   

ولكهنا أأعوذرت مؤكدة أأن اخلاةل ديدمون  تنتظرها عىل الغذا  ولكن هل حقًا  ، جبروىب مبحل  سف أأن تتناول الغذا  مده عرض علهيا يو 

 اكنت ديدو ىف أأنوظارها ؟ اكنت حماوةل حىت هترب من تلبل  ادلعوة فمل تكن حبال تمسمح لها ابجللوس ىف أأحد املطامع لوتناول غذا  مع شاب

حباط فأأخذ يرص عىل ولكن يوسف اذلى مل يكن من هذا النوع رسيع اال  . هبا  ابال جعابوى أأن علونه اكنت متخم  لكثري سمل تدرف عنه ا

:دعوته لها وعندما فشل أأكوف  ابلقول   

ة لن حمس نًا لنؤجل الغذا  يومًا أأخر ولكن دعلنا اللوم نتناول القهوة أأو الشاى ىف جرويب املاكن قريب من هنا وأأحتمسا  فنجان من القهو _ 

. يأأخذ الكثري من الوقت  



.ماذا اكن علهيا أأن تفدل أأمام أأحلاحه وعدون أأن ينتظر مهنا أأجاع  اكن قد حسهبا من يدهيا وسار مبحاذاهتا متامًا   

 ذن لهاؤ ابلباك  وكأهنا اكنت غرم  حملق  تنتظر أأن ياها احللوي والكراميل حىت أأهجشت علن ما أأن دخلت املاكن اذلى تنبدث منه رواحئ

لرمغ من أأن ابالله ، عل رمبا اكن هو املاكن الوحيد اذلى اكنت تشدر ابلمسدادة ىف اذلهاب ، اكنت كثريًا ما تأأىت لهنا عصحب  أأهما . ابلهطول 

ال عذهاهباتمسدد ولكهنا مل تكن  ، عىل شاك  جروىب  اكلأريزوان وجوىل فيل وتراس فندق شربد ومقهي  الهللوون  الهناك الكثري من احمل  ا 

اكنت تدشق املرور عىل فاترينات الدرض لتشاهد قوالب اجلاتوه املزين  ابلكرمي شانيته اذلى اكنت تطلب من البائع دومًا املزيد جلرويب  ، 

 (البودل انج  )يأأيت عامل حمل جروىب عدلب  اكرتونل  كبرية وضدت فهيا تورت  من لك عام ىف ذكرى علد مودلها  ا يضًا كلف أأهنأأ توذكر . منه 

يفا " الىت نُقش فوقها ابلكرمي   عبارة  هناك   (الباتمسريي)عندما سافرت لفرنمسا تأأكدت أأن جرويب مل يقل أأانق  عن " .  علد ميالد سدلد ا 

.عيل الدكس اكن يمتوع عدبق خاص عه يدهل فريدًا  ومتفردًا  عن لك الأماكن   

اليت تراه فهيا مزدحءاً ابجلنود الأجنلزي بزهي   الأخرض الغامق  اكنت املرة الأوىل ولكهنا،اكلدادة اكن املاكن يدج ابلأجانب من ش ىت اجلنمس لات 

.أأختار هلءا طاوةل عدلدة عن الصخب . اذلي يبدث عىل الأكوئاب   

ابلأسكندري  مؤكد مقته  (ديليمسيس)أأنه يش به حمل   ،هذا ماكين املفضل رمبا تكون تكل زايرتك الأوىل و  ولكهنا لن تكون الأخرية أأعدًا _ 

.بزايرته   

.ند  .. ند  _   

.حسب س لجارة من علب  جسائره وقدهما لها   

.ال أأدخن  ..شكراً _   

لهيا من عني دوامات ادلخان  .عيامن أأشدل س لجارته وأأخذ ىف النظر ا   

ملاذا أأشدر أأنك ختفني أأمرًا  ما ورا كه ؟_   

:تباكها عأأعتمسام  قائ ة أأرتبكت عندما قال ذكل ولكهنا رسيدًا ما أأخفت أأر   

كلف ؟_   

اال أأعمل ولكن أأشدر أأنه هناك _  ! اكبريَ  رسًّ  

!!كبري  و... رس _   

وجاتوه  الشكوال  يحرض النادل فطلب الشا  

.ختشني أأن توحدىث  فيفضحك لمسانك عه ...   أأحيااًن أأشدر أأن مصوك ورا ه يش_   



.ليس هناك من يش   ..ال_   

.خر تواعع املارة من خلف الوهج   الزجاجي  أأدارت رأأسها ىف الأجتاه الأ   

ليس من الغريب أأن _  يطايل هبا؟ ا  ولكن ا  دراة البنك تكون فرنمس ل  وتقبل عودني موظف ا   

وما ىف ذكل ؟_   

.ين مع هولر وللعيامن موس, جنلزي فهي  توحالف مع اال  , يطاللا  حد ادلول الأعدا  ال  ا  فرنمسا _   

منا هنا ابلقاهرة فالأمر أأقل تدقيدًا رمبا اكن هذا الأمر ىف ادلول _  .الواقد  حتت احلرب ا   

أأتدوقد أأن مرص عدلدة عن احلرب ؟_   

ذا فلح ىف دخول البالد مؤكد س ودمر مرص وسوف يدمها اخلراب تأأكدي من ذكل *  ىف الدلمني" روميل" هذا يووقف عىل ما يدده_  .ا   

ىل أأى هج  تنمت  ؟_  وأأنت ا   

:فنجانه  عدد أأن رشف رشف  كبرية من  

ندلس منذ عهود تفرقوا ىف الأرض مهن  من ذهب اليطاللا ومهن  من جا  وراب للأ أأ جتلاج االأساس  هيود من اس بانلا عند  يفجدادي أأ _ 

ادلخان واكنت المسوق راجئ  ىف  سكندري  حيث اكن يدمل ىف جتارةىت مقتبل حياته مث تركها وجا  لال  ودل أأيب وعاش  ىف ايطاللا  ح, ملرص 

س بانلا من المسفارادمي اذلى يدونقون الرابنل  ومنذ وصوهل  ملرص ا   أأيب  مكثل هيود. وائل القرن أأ سكندري   ملثل هذا النوع من الوجارة ىف اال  

مسكوا عل مهن  علءا  ىف هذه اللغ  ويمت ، هناك عدواة عيهن  وعني طائف   القرائلني  اليت تديش ىف مرص منذ أأقدم الدصور و جتلد اللغ  الدرعل  

مل يكن من املمسموح ان يمت الزتواج ما عني الدائالت القرائل  والرابنل  . عأأفاكرمه اخملولف  عن الرابنل  ذلكل انغلقوا عىل صام  عقيدهت   

ىياىف حني رفض أأهلها املودصبون دي  لالختالف الكبري فامي عيهن  أألوقت عه أأيم ىف أأحد احلفالت وأأحبوه كثرياً  .من زواهجا عه  ن  

.عن ذكل الودصب  ند  أأعمل _   

مت الزواج اذلى مل يظرضه  ، ولكهنا أأصت عىل الزواج منه وتركت املنل حبقيب  سودا  وضدت فهيا أأمتدهتا الشخصل   وهاذلكل رفضه أأع_ 

يعاشت مده ىف اال  ، و أأحدًا من أأهلها  ىل ا  طاللا وتراكين هنا مع سكندري  ملدة مخس س نوات أأجنبتين ىف المس ن  الأويل منه مث سافرا مدًا ا 

لأن جديت , ال أأعمل مك من الوقت تغلبا عين ؟  رمبا الكثري ولكين مل اهمت  ذلكل  ،جديت لأيب لووويل ترعييت حىت يوثين تدعري أأمرهءا ُهناك 

ال أأتدرف علهيءا  حيت ىف أأحد الأايم وعدون ساعق موعد تدرثت هبءا أأمايم متامًا عند عوب  البيت ومل. اكنت متدين ابحلنان الالزم  عندما تذكرت ا 

 أأن تكل الوجوه قد رأأيهتا ممس بقًا  ىف أأحد الصور الفوتغرافي  الىت عدثت يل هبا أأيم ذات مرة عندما اكن يقضون الصلف  عىل أأحد شواطب 

البالد مللالنو حيث اكنوا  أأرادا أأن أأغادر مدهءا . وأأيخ دافيد وعصدوع  اكن عللنا أأن نندمج مدًا  اسرت اكنت أأيم قد أأجنبت أأخيت . روما 

.ولكين رفضت وأأكوفيت ابلرتدد علهيءا ىف الأجازة الصلفي  واملناس بات  ،يقرمون   



وهل ظلت عالق  أأمك عأأهلها مقطوع  ا ىل ذكل احلني ؟_   

ذلكل اكنت  ،نا  نوهما عندما رجدت مرة أأخرى للقاهرة اكن جدي قد غادر احللاة وجديت  ىف نزعها الاخري وكثريًا ما اكنت تردد أأمسها أأث _ 

.زايرهتا هل  مدعاة للفرح والمسدادة ومل يلوهما أأحد أأو يداتهبا  

:حلقت ذكري حزين  عىل وهج  اذلاكرة تبدلت مدها نربة صوته لأكرث حزاًن   

ممسكين  أأيم و ممسكني أأيب تراهءا أأين هءا الأن ؟_   

ليس هناك  من أأخبار جديدة ؟أأو _   

حقًا أأمتىن لو أأس وطلع أأن أأفتح رأأس هذا الرجل لأرى أأي عقل طائش يظمكه وهل  ،أأنه هولر ونزعوه ادلموي  . ال ليس هناك من جديد _ 

 احملشور عني الضلوع هو قلب أأم قطد  من الصخر ؟

!عينه وعيهن   ًراكراهلوه للهيود ال حدود لها حيت ولكأن هناك ثأأ _   

.وال أأعرف هل عن أأقتناع أأم عن خوف الرأأي القادة يشاركونه  الغريب  أأن هناك الكثري من_   

! لىن مثاًل ول مكوس_   

لهيا من ادلول الأخرى ظنًا مهن  أأهن  س لكونون  ىف مأأمن هناك _  يطاللا والنازحون  ا  .ند  أأنظري كلف سمل و  هيود ا   

بالد لقد مت الأستيال  عىل أأمواهل  ابلبنوك وأأمالكه  اخلاص  متامًا مثلءا حدث عند سقوط ابريس وكأن الهيود مه غنرم  احلرب ىف تكل ال _ 

!يمس ووي ىف ذكل الأطفال مع النمسا  واملرىض والدجائز  ،وجردومه حيت من  لك يش  حىت مالبمسه   

؟وهل تصدقني خدع  مدمسكرات الوأأهلل تكل الىت خيدعون هبا الدامل _   

.نه أأن يصدق تكل اخلدع  لأهنا اكنت قد وقدت ىف  خفها وعأأجعوع  نفذت مهنا اكنت تريد أأن ختربه أأهنا أأخر خشص ىف هذا الدامل ميك   

ابوهل س نكتف  ابملكوث عهنا والالكم ونرتكه  يقومون  _  دتنا ؟اب   

.أأعوقد أأن الأمر مل يصل لهذه املرح ة عدد ،ابدتنا ا  _   

:أأخذهتا امحلاس  قائ ة   

.عل وأأكرث _   

مدلومات ؟وملاذا انت متأأكدة هكذا هل متلكني _   

. ولكهنا خشيت أأن توفوه بْش  ،اكن ماذا علهيا أأن جتلبه رمبا اكن من هذا النوع اذلى يربك عىل الثق  فيه  



.جمرد ختمني اعًدا _   

لهيا اكنت نظرته  .ميلؤها الشك ولكنه ىف نفس الوقت مل يشأأ أأن يلح علهيا ابالس ئ ة ا   

.أأريد أأن أأذهب الأن _   

:لذلهاب  نابحلمساب وأأخريًا وهءا يمس ودداطلب من اجلرسون عأأن يأأيت   

للنا ؟_  ذا أأحببته أأن تنضمني  ا  هناك جلمسات خاص  تدقد للنظر ىف امور احلرب و مشالك  الدامل  ا   

:أأخذت تالحقه ابلأس ئ ة   

أأين وميت ؟_   

.ابجملموع  عىل الرئيس  ًواوعرض طلبك عأأن تنضمني لوكوين عض أأتريك  ىل هتلئ  الأمر_  

. قىاحأأمتىن ذكل _   

.أأعدك سأأحاول نًا حمس  _   
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ذاً مل ت وجتلس  ، فها يه أأعدت حمسا  الأرانب الشهيب والأرز وامللوخي  ،عندما أأخربت يوسف أأن ديدو تنتظرها عىل الغذا  ،كن تكذب ا 

ولكهنا أأوشكت عىل الراعد  ىف المساع  اجلداري  الىت اكنت  ،الىت اكن من املقرر لها أأن تكون ىف املنل عند الثالث  ، يف أأنوظار حضور ايفلني

:قالت  تراقب دقائقها ابلكثري من الصرب ذلكل علهج  ميلؤها الدواب   

.لقد تأأخرته كثرياً _   

.أأسف  مل أأشأأ أأن أأجدكل تنتظرين ولكن أأص يوسف عىل دعويت لأحتمسا  فنجان من القهوة مده _   

رددت أأيفا  ،ولكهنا اكنت قد ش بكت يدهيا وعدأأت ىف الصالة ،ح  لها أأن الأمر ليس مبثل ما تدوقدهاكنت ايفا سترش . أأعتمسمت ديدو خببث

.اللكءات وراهئا مث أأكوا  بشهل    

أأشكرك خاليت ديدو عىل أأهامتمك ىب وأأعدك عأأىن سوف أأقوم عوضع ثالث  أأرابع مرتيب حتت ترصفك هذا الشهر عيامن سأأحتفظ لنفيس  _ 

.ابلبايق  

كد أأن أأ لتمستيقظ عىل  عزف ديدو عىل البلانو وتو ،يفا  املائدة مث استمسلمت لغفوة عدد الظهرية ا  نظفت . ديدو عدون أأن تنطق  أأعتمسمت 

.المساع  قد حانت المساعد  كدادة ديدو ىف الدزف عىل البلانو ىف ذكل الووقيت لك يوم   

يفا أأن علناها أأغرقتا  ،أأنوظرت حىت أأهنت عزفها مث قامت ابلوصفيق لها ويه تقف عند عوب  الباب  فتدير ديدو رأأسها للخلف وتكتشف ا 

يفا ميلؤها تمساؤل ولكهنا أأعت أأن تمسأأو   , ابدلموع  خبطوات عطلئ  تذهب الهيا وترعت عىل ظهرها اكنت ادلموع تغمسل مفاتلح البلانو واكنت ا 

.عأأن تركهتا وذهبت  فقط أأكوفت  

أأرتدت مالبمسها وخرجت لوجد اخلاةل ديدو تضع مرع  الدنب ابلقرنفل   ، أأستيقظت عىل راحئ  مجل ة متلأ املنل ،ىف صباح اللوم الوايل  

صندهتا ومل تكن صندت لها س ندوتش من املرع  اليت . عيامن ترتدي اكمل مالبمسها أأس وددادًا لذلهاب  ،الشهل  ىف برطءان زجايج  وحتمك غلقها

الحظت أأن ديدو وضدت الربطءان ىف حقيبهتا املمولئ  عأأش لا  أأخرى فأأيقنت أأهنا ىف زايرة . قد تذوقت هذا النوع  ممس بقًا فأأجعبهتا كثريًا 

.لأحد الأصدقا  أأو الأقراب  وتريد أأن يوذوقوا صنع يدهيا   

يفا  لن  توأأخر عىل موعد ا  الطرق ودعوا عدضهءا البدض  عىل وعد أأن  ه تنذر عأأمطار غزيرة وعند مفرتق ؤ غادرات مدًا ىف صباح اكنت سءا

جفا ة وعدون ساعق أأنذار وجدت ايفا قلهبا خيفق بشدة  حبب تكل املرأأة الىت ختفب الكثري من احلنان والطلب  حتت س وار من . الغذا  

ائب  متامًا عن تفكريها  منذ أأن غادرت البالد لأكرث من عرش مالحمها اجلامدة وتأأكدت أأن هللا يظهبا لأنه أأهلمها عوكل المس لدة الىت اكنت غ

جلمست عىل حمط  املرتو تراقهبا وىه تغادر للجه  . ولكن فور قدوهما  ملرص ظل  وهجها يوحرش هبا للمرور علهيا  والأقام  عندها  ،س نوات

 عنقها  وحقيب  مشغوةل خبلوط الاكنفاه هبا برطءان من وشالها اذلى تدقده حوو  ،الأخرى مبدطفها الصوىف تدثر عه فوق ظهر منحين قللاًل 

فهذا الدزف نواج نواتت موس لقي  خاص  ال يقوم  ؟تمسا لت ىف ريب   ملاذا ىه كثرية الغموض وخباص  ىف عزفها عىل البلانو ،مرع  الدنب

.عدزفها سوى احملرتفني   
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يفلني  املنل هذا اللوم مل تمسمع ديدو توحدث عأأ  لقا  صالة الطدام قبل تناوهلءا الغذا  وتمسللت لغرفهتا منذ دخول ا  ى كم  أأكوفت فقط اب 

يفا ترى هل اكن ملشوار ذكل الصباح دخل ىف ذكل ؟.اذلى  اكن أأكرث حزاًن وأأخفت وقدًا .  َ حىت موعد  عزفها ىف المساعد  ممسا تمسا لت ا   

هل حدث مكروه ؟؟ يل أأراك حزين   ما:ديدو  خاليت_   

:حبنان رتبت عىل يدهيا   

.ال تشغيل ابكل عدض الوقت وسأأكون خبري  _   

يفا تطالع  يىا،صوف  اً اكنت جتلس لوحلك مدطف. وأأخزتان الأحزان عدلأ من الوفوه هبا  ، هكذا يه دامئًا تفضل الصمت عن الالكم عيامن اكنت ا 

مر الكثري . ابلفرنمس ل  والدرعل  لودرف أأمه الأحداث الناطق   صطحبت مدها عدد كبري من اجلرائد ذلكل أأ . اجلرائد لودرف أأخر أأخبار احلرب 

يفا الصحف عدد قرائهتا ووضدهتا حبذر عىل املائدة ثن ،مهنءا متخم  مبا أأمل هبا  هءا للأخرى لكى احدا  من الوقت دون أأن توحدث  .ت  ا   

هل من جديد ؟_   

ين للأملان مس وترحيل الأالف من الهيود للمدمسكرات النازي  حيت يت خفاقات لأملانلا ا  أأكواحسات لروس لا ىف حني , أأنبا  متضارع  ُهنا وُهناك_ 

مفبارايت  وابلرمغ من لك يش  حترص القيادة الأملانل  عىل توفري الراح  والرفاهل  ىف تكل املدكرسات ،الأس وفادة مهن  ىف التش لد والدمران

.للنمسا  وأألداب ترفهل  للأطفال  ه  ومقا د  كرة القدم للرجال ونوا  

:عصوت عايل  قهقهت  

تصوري أأن . وأأال س لكون مصريه الرضب ، ليس ُهناك سوى الدمل الشاق وليس من حق أأحد الشكوى أأو الوربم  ...أأنه الكذب عدلنه_ 

.املريض هناك يضدومه  ىف عنرب كبري حيت املوت أأو يقوموا مه عوكل املهم  عأأنفمسه    

القمسوة ؟هذه ملاذا لك  اريد فقط  أأن اعرف _  

.لمس نا عبرش وال يظق لنا ترف الديش لأننا _   

ذن فللقتلنا ويريظنا من هذا الدذاب _  .ا   

دراكه عأأنه ال يفدل _  ؟!وما ا   

حيث ترائ لها دخان ينفذ من املداخن ابلربج البدلد ونفذت راحئ  الشوا  الكرهي  ايل أأنفها تكل  اً قالهتا هاممس  ويه شاخص  عنظرها عدلد

.كءا اكن يصلهبا هناك وكأهنا مازالت مل تغادر ماكهنا ، أأصاهبا الغثلان متامًا . أأهنا من أأكره ما أأش مت أأنفها ًقا، الراحئ  اليت مل تشمها ممس ب  



من عمساه أأن يزروهءا الأن   ً فالمساع  شارفت عىل الثامن  ممسا ،مهنءا للأخرى حبذر طرق خفيف عىل الرشاع  الزجاجي  للباب نظرت لكًّ 

يفا للحجرة مرسع  لوضع الباروك  فوق رأأسها عيامن وقفت ديدو من خلف الباب ويه تمسأأل  :دخلت ا   

من ؟_   

.أأان يوسف خاليت _   

ىف  ءايبدهث ينذلدخل يوسف عذكل الصخب والهبج  ال. نظرت المس لدة خلفها لووأأكد من وضع أأيفا  للباروك  فوق رأأسها مث قامت عفتح الباب 

" .عيت جروىب " علهيا نقش  كوال وضع ىف اكرتون  علضا عدلب  من جاتوه الش اًل أأحنا  املاكن محم  

مفاجأأة أأليس كذكل ؟_   

: أأجاعوه ديدو خببث  

ابلهدااي أأو ابحللوي ؟ اًل ند  مفنذ ميت مل تطرق ابيب محم_   

يفا قائالً  ، أأمحر وهجه جخالً  يل ا  :مث نظر ا   

. رايلوويدرض بمس امن  لءًا امريكىيالنشاهد في ذهبهلا أأرتدي مالبمسك س ن_   

.ولكن يوسف أأان  لمست ممس وددة ملشاهدة أأفالم الأن _   

هلا قبل . مخس دقائق ونصل لُهناك  ،المسيامن عىل عدد خطوات منكه أأهنا جبوار مدرس  دو السال ،  ًداوهل مشاهدة فيمل حتواج أأس وددا_ 

.أأن يبدأأ الدرض   

:يدو للمطبخ لوضع احللوي ابلأطباق ومهس قائاًل مث أأنهتز فرص  دخول د  

.لقد رتبت كل موعد مع اجملموع   وهءا ىف أأنوظاران الأن هلا أأرتدي مالبمسك برسع  _   

يفا صاحت قائ ة  :جا ت ديدو حتمل علدهيا صلني  كبرية علهيا اطباق من احللوي واكواب للدصري وعندما شدرت هبا ا   

.مل سأأذهب لأرتدا  مالبيس لقد شوقتين لرؤي  هذا الفي_   

:جلس يوسف يوحدث مع ديدو الىت عدأأت حديهثا بْش  من اللوم قائ ة   

ولكن أأمل يكن من الأحرى عك أأن تدعو اكتلا لرؤي  ذكل الفيمل ؟_   

وملاذا اكتلا ؟_   

.يوسف ال داعب للأناكر فأأنت تدمل جيدًا أأن الفتاة حتبك كثريًا _   



؟!أأن أأابدلها مشاعرها  ىلا وهل لأهنا حتبين ع_   

.كنت أأراك تبالغ ىف الأهامتم هبا والأثنا  عىل جءالها وأأانقهتا . ليس هذا ما أأقصده ولكنك كنت تشجدها ىف الامتدي عدواطفها حنوك _   

.أأى جنولءان ماكين س لفدل ذكل  ؟وهل هذا مبثاع  تشجلع_   

يذا  مشاعر تكل الفتاة _  ذًا فأأنت تنوي عىل ا  .هكذا ا   

يفا ىف ذكل الووقيت لاكن أأحتد اخلالف عيهنءا  ، وجه يوسف وتبدلت مالحمه للغضب جته  يفا حىت قام وفتح . ولوال خروج ا  ما أأن رأأي ا 

.الباب مودعًا خالوه   

.اورفوار_   

يفا عىل ديدو وطبدت قب ة عىل وجنهتا قائ ة  :مالت ا   

مدنا ؟ني ملاذا ال تأأت_   

.ونظري ضدلف  ال اس وطلع قرا ة الرتمج   ، ال أأفضل مشاهدة الأفالم الأمريكي  لأين ال أأفه  اللغ  _   

.مهنءا غلق املدطف  اكن الهوا  أأشد برودة ىف اخلارج ذلكل أأحمك لكُّ   

من الوفاصلل ؟ ًضاهل كل أأن ختربين عد_   

.ودهمسها عدصبل  عقدمه س لجارته أألق  يوسف   

  ،اجلنمس لاتكبرًيا من  ًدالزيي  ويه تض  عدجناتعد  للمخابرات اال   ، من أأكرب املنظءات الرسي  للوجمسس ىف الرشق تدد تكل املنظم  _ 

لك مبوغاان هو حزم   ،ليس هناك وجود للمصاحل اخلاص  أأو للمنافمس  أأو اخلوض ىف ممسائل ال تفيد ( اللك يف واحد )وشدار تكل امجلاع 

.املدرك  لصاحل قوات الوحالف  

.اكلنجاع حلوفه   نمفازال الدامل والهيود يمساقو يًئاولكن من الواحض أأهنا مل تنجز ش _   

يلزمك الكثري من الوقت واخلربة والوصدي لهولر والدمل  ، ولكن بشلك غري مبارش للقضا  عىل الأنهتااكت النازي ، ال عزيزيت أأهنا تنجز _ 

. من القوات اخلاص  أأنض  للجمدل عدد كبري  ، بش ىت الطرق عىل خمسارة  احلرب ذلكل هناك  

أأي قوات خاص  ؟... أأنوظر _   

:وهو يقول  ( اتكيس )اكنوا قد وصلوا لناصل  الطريق فأأس ووقف  

.أأنوظري حيت نصل وسأأخربك بلك يش  .. لقد تأأخران _   



اكيس يه مل تكن تدب شيئًا مما توقف هبءا الو ،مبنطق  جاردن سيىت" انيت كوب" أأمام مبين مكون من دورين وضدت ايفط  كبرية علله 

.يمسري هيدو  واضدًا  أأعتمسام  عىل وهجه . عيامن اكن هو ىف اكمل انتباهه للوأأكد عأأن أأحدًا مل يتبده  ،يظدث  

ولكن هل تقمي تكل امجلاع  أأجامتعاهتا ىف انيت كوب ؟_   

.  عن الأس ئ ة وتضدب عىل وهجك أأعتمسام كاًفنيأأمتين لو أأنك  ت_   
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لهيءا أأصوات ملوس لق  الواجنو  تن  أأقرتاب منه حيت تمسللا  اذلي ما  ي يقف عىل عواع  املله  ،شاب مفتول الدضالت  و  ابلوحل     ومأأ ا ، ا 

ال من . فافمسح هلءا  ابدلخول  حلب  الرقص ابجلانب الأمين مزدمح  عفتلات . ضا ة خافت   لتمساعد لرؤي  خطواتك ا  املاكن مظمل ابدلاخل ا 

عىل البار . ثلاهبن ادلاخلل   كشفتدور  الفتلات عقوة ورسع  عفمس وايهنن الكولش القصرية فت . وش باب يرقصون عىل أأنغام الواجنو والتشاتشا

عيامن ىف ادلور الأعىل اكنت طاوالت البوكر مرتاص  الواحدة  ، جلس عدد كبري من اجلنود الأجنلزي يطرقدون الاكسات ويطلقون الناكت املاجن 

ال أأهن  يشهرون ثراجب مه ىف وجه امجللع ابلمس لجار المسمني والبذالت املمس ووردة  وار الأخرى وعىل اختالف اجلنمس لات اليت جتلس علهيا ا 

.واجملوهرات الرباق     

هل جتلدين الرقص ؟_   

.ند  _   

ذا عه يلوقط عدد أأدا  عدة رقصات مهن. حسهبا  من يدها  حللب  الرقص للامتيال مدًا عىل أأنغام  املوس لق   ك  مضها و  وحسهبا  خلارج احللب   وا 

وهءا عىل ذكل الوضع حيت   ،حسهبا خارج احللب   وهو يمسري هبا.  ىف قب ة طوي ة حاولت  الفاكك منه ولكنه اكن مطبق عقوة علهيءا   هياشفت

ال يمسمح " علهيا  ايفط  حناس ل  كوب علهيا  وأأمام غرف   علق. زواي  مظلم  تنهتيب عدرج رخايم يقود لأسفل عىل ممر عه غرف الداملني 

أأعوذر لها   ن  أأزاح  اللافط  الىت مل تكن مثبو  متامًا لوظهر حتهتا  لوح  مفاتلح ضغظ عىل كود رسى فمل مير سوى ثوا"  نيلدلخول لغري الدامل

ذا هبءا أأمام طاوةل مث تك  قوي  ويد.  خاللها عءا عدر منه  خبصوص تكل القب ة  واخربها أأهنا أأحد المتوهيات  ير املقبض  ويفتح الباب وا 

يفلني لهن  ًدا   ثالث  من  الفتلات أأصبحن أأرعأأجامتعات ممس وطل ة جلس حولها الكثري من الرجال عيهن اكنت الدلون تراقهبا . الأن عدد أأنضءام ا 

.حبذر وعرتقب   

. هبا ودعاها للجلوس مث طلب مهنا أأن تقوم عودريف نفمسها  رحب. يوحدث الدرعل  عصدوع  يًبا جامتع رجل ىف منوصف الدمر تقر يدير الا

.نظرت للوجوه الىت اكنت تض  اكف  أأشاكل وهلئات البرش والكثري من اجلنمس لات الأجنبل    

.يفلني يدقوب رسكمس لان ا  _   

مس لأنه أأعتمس  عندما سءاعه الا ل هذامث اومن الواحض أأنه اكن يووقع أأمرً  ، مسها وتنظر للوسف لرتى وقع املفاجأأة عللهااكنت تقوم عنطق   

ولكن ىف مثل !؟تظهر ذكل حيت ال تودرض لبطش النازي  مرة أأخري  أأال ولكن ما اذلى أأدي هبا للبوح هبويهتا يه اليت حرصت لك حرص

ال كلف س وقعًضوا هبا ،  هذا املاكن و مبصاحب  تكل اجملموع  اليت أأصبحت الأن  ص علهي  وقائع همم  اكن علهيا أأن ترصح حبقيق  هويهتا  وا 

ىل فرنمسا يومًا ومل تودرض ملثل تكل الأهوال يومًا . ويه متخفي  حتت خشصل  أأخرى .خشصل  مل تغادر مرص ا   

:مث أأضافت عصوت أأكرث وهنًا   

.أأحد الفارات من مدمسكر اشويزت النازي _   



هل هذا مكني للقبض علهيا أأم ماذا؟ . نل  لوصاب ابلهلع شاب تظهر علله مالمح أأجنبل  يوحدث ابلأملا. وقهتا تدالت الصلحات عددم الوصديق

:وجلهلها ابللغ  الأملانل  مل تفه  شيئًا  ولكن تويل الرجل اذلى يدير الأجامتع الرتمج  قائ ة    

.هكذا يقول ساشا وهو ضاعط من النازي  ساعقًا وأأنض  للمجموع    ، ًداجدي  ًرالقد منح كل هللا  مع_   

كلف هذا ؟ ضاعط انزي ولكن _   

س وجدين عىل تكل الطاوةل من هو انزي ومن هو يدمل حتت أأوامر موسللىن ومن هو يتبع اجليش الأمحر ولكن مجلده   ،ال تمس وغريب_ 

وحناول مدًا أأن نقيض علله عطريق   أأو عأأخرى فليس احلرب وحدها يه اليت تدور عىل أأرض الواقع هناك خطط ىف ،يرفضوا ما يفدهل هولر 

جلزيي ؟                                                 تكل القوات اخلاص  للجيش اال   ز خيربك يوسف أأنه من قوات الكوماندو اخلفا  أأمل  

      !                                                                                                         مل خيربين يف احلقيق  هو  ال _ 

             

:جاب يوسف عصوت خافت أأ   

.  مثلءا أأخفت عين حقيقهتامتاًما رد أأن أأخربها بْش   أأ مل _   

 مث نظر الهيا نظرة ذات مغزي واضاف 

أأو رمبا اكنت أأحتاج عدًضا من الوقت _   

:لؤه الثق  مترد الرجل عصوت   

.احلذر مطلوب ... حمس نًا _   

:مث عدد نفس معلق   

تكل ادلوةل الىت قصمت ظهر انعللون من قبل وها ، الأن ويف تكل املرح ة اخلطرة اليت تودرض لها أأملانلا وخباص  عدد عدواهنا عىل روس لا _ 

.يه الأن تكبد املانلا املزيد من اخلمسائر ىف أأرواح جنودها من الش باب وعىل وشك أأن حتول عامصهتا   

:الروس ل  املنضم  للمجموع    رد جاعللو شاب رويس  من القوات اخلاص   

ىل اللا   ، الروس وحدمه  اذلين  يدرفون مدين كم  احلرب الشام ة_  وحدمه ، وميلكون املقدرة عىل ممارس  تكل احلرب من الألف ا 

ن جذور النبااتت دام وأأن يناموا عىل اجلللد عغري غطا  وأأن يديشوا عىل طدام مكون مقعىل الأ  اعأأماكهن  أأن يقطدوا ممسافات هائ ة سريً 

.الباقي  حتت اجلللد   

:رد القائد قائاًل   



.ماكنه الأن الفتك ابلقوات النازي  كءا اب  ،اجلللد هو اذلى فتك جبيش انعللون القوي _    

:أأجاب جاعللو مبزيد من الثق    

.رمبا طبلد  البالد اكنت أأمه عوامل أأنوصارها عىل الأعدا  _   

:فتح عدض الأوراق علده قائالً   

سوف نقوم عدراس هتا ونرى من منمك يود ، أأنه خمطط عدثت عه فرق  الكوماندو الفدائل  لشن غارات عىل مدكرس رومل ابلصحرا  الغرعل   _

از للقضا  عىل خط  املانلا يف القضا  عىل مدمسكر روميل ىف الصحرا  الغريب  س لدد أأكرب أأجن. املشارك  فيه جبانب الفدائلني لأجنلزي 

للقضا  عىل هيود الرشق اذلين يقطنون البالد  ًداوىه حريص  طب. الدامل عال منازع  مرص ومهنا للرشق وعذكل تصبح س لدة ستيال  عىلالا

صار  ىف احلرب وخباص  أأن مطرق  احلرب الثقي ة  أأخذت هتوي عىل نوهتا الراحب  الىت س وقودها ىف الافأأستيال  أأملانلا عىل مرص س لكون ورق

يطاللا تمتلمل طلبًا ىف الأن املانلا   .س مترار فهيا مسحاب ولكن موسللين يربها عىل الافمستناللنجراد ضاعت وا   

ال عذكل ،ولكن امجللع أأمجدوا عىل أأمهل  القضا  عىل خمطط روميل ىف احتالل البالد  الس كموه وتوالت املناقشات واجلدأأهنيب الرئي وا 

الضاق  س لصبح الهيود عني فيك الأسد س لكون قىض هنائلًا عىل أأى فرص  عأأنوصار قوا .ت الوحالف اب   

يفا يدها  :اكن لك من يريد الوحدث بشيئًا  علله رفع يديه حيت يأأذن و  وعلد مرتدش  رفدت ا   

حيت الأطفال واملرىض مل يشفع هلءا ضدفهءا وأأمكل من ،لقد تدرضت ىف مدكرس انزي لأمور وحش ل  أأان والهيود من النمسا  والرجال _ 

 ار واحلاكاي الكثري مبجرد نرشها وعرض تكل الأنهتااكت حلقوق الأنمسان  ابجلرائد الداملل  س لضدف من أأمر النازي  وس لحول كراهل  الداملالأرس 

..لها أأكرث وأأكرث   

:مث حبرك  عصبل  اكنت قد خلدت الشدر املمس ودار اذلى ترتديه   

رس ليس فقط الأكوفا  عقص شدر النمسا  ولكن الوأأكد من حلقه بشفرة ماكهن  صنلده فور دخولنا للمدك اب    ،أأنظروا هذا أأقل يش  _ 

ملاذا؟ نحالق  هل تدرفو  

:حضكت بمسخري  قائ ة   

ولكن لأهن  يدخلون هذا الشدر ىف صناعات خاص  ومهنا مثاًل ادلىم  ،مراض وحرصًا عىل النظاف  ليس كءا يدعون حيت ال تنترش الأ _ 

.المسجلنات  ، هذا ما مسدوه من احدالبالستيكي    

:تدالت اهلمهءات والأهات   

ابلأضاف  طبدا أأين شاهدة ىف حق الهيود وسأأكوب دعوى لوقف ما يظدث هناك من همازل  ترتكب أأان خري  حقوق  جامد  المسورعون _ 

.عىل لك ما حدث   



 رد القائد 

وخاص  أأن الدامل ،والصللب الأمحر موقفه أأكرث ضدفًا  ،حىت منظءات حقوق الأنمسان مل توخذ موقفها عدد  ؟وعأأى هج  ميكنك أأن ترتافدب_ 

 هذه الأايم عىل حاف  الرباكن ؟

جرا  أأوىل_  .اخلطوات وهو عرض تكل الأفدال واجلرامئ عىل الدامل عنرشها والونديد هبا  ميكننا اب   

املل  الىت متواز ابلشجاع  لنرش تكل املواضلع  ه  من مداانة وأأمل وس نقوم عدرضه عىل الصحف الدحمس نًا ميكنك البد  ىف كواع  لك ما اكعدته _ 

.عىل صفحاهتا    

أأخربها أأنه من الأفضل أأن يويح .  جامتع ومن ابب جانيب ضلق يفتح  عىل أأحد الشوارع الهادئ  من اجله  الأخرى للطريق خرجا نهتيب الاأأ 

.ت لللكوب خيرجا منه ىف المساعات الأوىل للصباح يللق مبراتدى انيكءا  ري امخلر ويف حاةل من الامثةل أأهنءا حتت تأأثمظهرهءا  ع  

وطوق يوسف ذراعها وختطا البواع  سواًي  . عوادت علله عدداحاكم وضع  الشدر املمس ودار فمل تكن قد ا  وضدت يدها عىل رأأسها للوأأكد من 

. وجدا نفمسهءا وهجًا لوجه مع هنر النلل ، اكنت المساع   عدد منوصف الللل عقللل  الًك مهنءا يمسري مبحاذاة الأخر حيت وصال لناصل  الطريق

:سأألوه وىه جتلس عىل مقدد خش يب ، لك مهنءا متخءاً عأأفاكره   

أأمتىن أأن ال تكون املفاجأأة شديدة الوقع عللك ؟ _   

.ما ولكن مل أأكن أأتوقع أأنه مبثل تكل القمسوة  ا أأن ورا كه رسى  اكنت متوقدً _   

.و ضو  خافت للمب  اجلاز يترسب مهنا  ،ب صلد صغريمل جتلبه ظلت ممسلط  نظرها هناك عند مرك  

وأأنته هل أأصبته خبلب  الأمل ؟_   

:أأعتمسمت بمسخري    

همءا حدث من . عدد ما القيوه ىف املدكرس والأمل اذلى عانيته هناك  يلًّ ع اوأأكرث اتثريً ًدا أأتدوقد أأنه هناك مفاجأأة ميكهنا أأن تكون أأشد وق_ 

.أأش لا  لن أأهزت ولن حترك ىل ساكن    

:مث أأضافت   

لهيا ؟_  ومع ذكل ما هو أأمر تكل القوات اخلاص  الىت تنض  ا   

" الكوماندو"ضءام لقوات نلر الاوهو أأحد الاعضا  وهو ايطايل و واحد من مدادين لمس لاس  موسللين يلًّ عدد أأنضءايم للمجموع  عرض ع_ 

لهيا  وعدد ا  ضءام نددًا من  الش باب  الفدائلني  لالوىه فرق  أأعءال خاص  و جتمسس وختريب خلطط الددو تتبع قوات الوحالف اكنت تريد ع

.ختبارات كثرية ومدقدة والوأأكد من حمسن نييت ىف املشارك  مده  مت قبويل عيهن  ادخويل   



اذا أأقدمت علهيا ؟ولكهنا همم  خطرة مل_   

يقنت عوحش ل  ما يفدهل , لأهيل اذلين اقتادوا اكلندجاع الضاةل ملدكرسات الهيود عدون أأى جرمي  أأرتكبوها ًراىف البد  اكن الأمر ثأأ _  وعددها ا 

ال هل  ىف احللاة   براي  ال مهى أأ ومك من يىا ؟ يلق  حتفه يوم  ايى ظري مك جندانهولر  ىف الدامل أأمجع  ذا هب   جثث هامدة  ، ا قوت يوهم أأن يدو ا  فا 

.عذاته " معوانيل"يطاىل واملكل و ينض  و  موسللين و يتبده رغءاً عن أأنف الشدب اال  ، ىف الطرقات   

.أأنه يظواج مدجزة من المسءا   ، املوضوع أأكرب بكثري مما نوصور _   

نا هذا اخملطط س وكون عن طريق الصحرا  الغرعل  أأذا اهجض  فريقيايطايل ال  عىل وقف زحف اجليش الأملاين واال   الأمل كه متوقف الأن_ 

ومهن  معال   ،يطايل اكرهني ملا يظدثهناك الكثري من قادة اجليش اال   كءا أأن ،وخاص  عدد اهنلارها امام روس لا  ،ملانلا رضع  قوي  لأ 

. ونمزدوج  

الأخرى من اذلاكرة تفكر أأين ميكن لأهلها أأن يكونوا الأن  جلس جبوارها ينفث من س لجارته ويواعع ضباب تبغه عيامن اكنت هناك ىف اجله 

 وهل مه هبذا الدامل أأم أأجتهوا مرمغني صوب الدامل الأخر ؟
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أأعوذرت عأأهنا . هناك عدد الصالة  نس لجمتدو ،وىه هت  ابخلروج ذكل الصباح أأخربهتا ديدو عأأن غذا  المسبت س لكون ىف ممسكن الد  شالوم

كءا أأن املمساف  من وسط املدين  لضاحي  مرص اجلديدة حيث يمسكن الد  شالوم يقطدها الرتام يف وقت طويل هذا ابال ضاف   ،س وكون متدب 

.لأجازة البنك الأس بوعل  ىف يوم الأحد ًدا أأس وددا، أأهنا تهنيب معلها ىف وقت متأأخر يوم المسبت   

متنت لو  ،زيرة ىف اخلارج وابلرمغ من ذكل مل متنع مظاهرة كبرية خرجت لونادي ابالس وقالل والأحتالل الربيطاين للبالداكنت الأمطار غ

يضًا مبا يفدهل النازيون ابلبرشي   وأأخذت الفكرة تكرب ىف رأأسها وتتمسع مع لك خطوة ختطوهااب   ملاذا ال  ،ماكهنا اخلروج مبظاهرة لونادي يه ا 

هنا  الوحش ل  النازي  ؟ مفرص يمسكهنا عدد كبري من الهيود وخاص  عدد توافد عدد كبري من هيود أأوراب الهيا تنظ  مظاهرات تند عدد احلرب  د اب 

فليس هناك دين أأو عرق  ، ومؤكد أأن هناك عدد كبري من اجلاللات الأجنبل  املنترشة ىف مرص عل واملرصيون أأيضًا سيشاركون ىف ذكل ،

.تبلورت الفكرة ىف رأأسها أأكرث وجدلت مهنا أأكرث حءاس  .  هولر ىف الهيود والدامل كه ماكنه مبارك  ما يفدهلاب    

ميان الىت تشاركها املكتب اجملاور لها  أأصبحت اللوم ،ذعور املأأن عدد اس بوعها الأول ىف البنك اكنت عه اكلمس نجاب .  الحظت  زميلهتا ا 

. تنرش اعتمسامهتا ىف أأرجا  املاكن وتشرتك ىف الأحاديث  

ميان ممازح   :قالت لها ا   

.عىل املاكن دته زالت خماوفك وأأعأأخريًا _   

. أأحتاج  عدضًا من الوقت حىت أأعواد الناس و املاكنكنت  الأوىل داخل أأى ماكن حيت خالل مراحل ادلراس اخملولف   ىف خطوايت_   

ها  مؤخرًا  اكنت تظهر بشلك أأكرث ضدفًا ملواهج  الأخرين ولكن عدد الفاجد  الىت تدرضتت ل ,من احلقيق   جُز  رمبا اكن ىف كءاهتا تكل 

ميان من هذا النوع اذلى يرسب دف .والأندماج مده   يفا الىت تبحث عن صديق  أأن ترتبط هبا أأكرث  ئاً اكنت ا  ومحرم  ىف أأرجا  املاكن جدلت ا 

وختلت أأيفا عن حذرها وأأصبحت اللكءات تنمساب من وأأكرث ذلكل  أأندجموا مدًا يف أأحاديث خاص  اكليت تشغل الفتلات ىف مثل هذا الدمر 

:لكن امجلت لمساهنا املفاجأأة عندما وهجت لها أأميان المسؤال قائ ة   ،مفها عدون توقف   

ذا مل تكوين من الأسكندري  و حقًا _  أأول زايرة كل ابلقاهرة لكنت تأأكدت من أأنك تكل الفتاة امجلل ة الىت اكنت توجاور مد  ىف  هذه يه ا 

.ليمس له فرانمس له  املقدد ادلراىس ىف مدرس   

يفا عيامن واصالت أأميان حديهثا  :انعت أأعتمسام  عن أأجاع  ا   

ل ولكن لأهنا اكنت دومًا منوي  ووحيدة ىف مدرس  ابلرمغ أأنه مر وقت طويل ولكين أأذكرها متامًا ليس لأهنا اكنت من أأهمر فتلات الفص_

 ،عتمسام متوكل ذات النظرة والا  نمنك لكُّ ،وددين  اصاعع اللد الواحدة ي تديرها الراهبات اكنت يه ومجموع  من الفتلات الهيودايت  ال 

.ا الفرق الوحيد هو أأن شدرها اكن فامح المسواد وجتدو  ىف جدي ة واحدة مسلك  تصل ملنوصف ظهره  



وتذكرهتا للوو فقط عندما أأخربهتا أأهنءا جتاورات مدًا ىف مقدد درايس   ،اكنت توحدث وىه سامه  ىف املدى البدلد و ذهبت ايفا  مدها لهناك 

ال أأهنا عند رؤيهتا للمرة الأوىل شدرت عأأن هناك أألف  ما فامي عيهنءا  .واحد ا   

هل تقصدين عأأهنا اكنت منبوذة ؟_   

دلمن أأهنا هيودي  يمن حولها عندما ينفضضن ال لها أأم لنفمسها ؟ ند  اكنت تشدر أأهنا  منبوذة  من الفتلات الاليت  كن هل اكنت توجه المسؤ 

كءا اكن ممس بقًا ذلكل اكنت الطائف  الهيودي  كثريًا ما ،ال أأن أأندماهج  ىف اجملمتع مل يدد ابلشلك الواسع ا  . ابلرمغ من عدد الهيود الكبري ىف مرص

ح   مع عدضه  الاخر كدائرة حممك  الغلق عىل عاداهت  وأأفاكرمه  فاكنوا حريصني عىل احيا  طقوسه  ادليني  والأجامتعل   اليت تووحد وتلو

كذكل كءا ىف أأفراهح  وأأحزاهن  جتمتع اجلالل  الهيودي  كها ،جتمده  مدًا كغذا  المسبت مثاًل وحرصه  الشديد عىل الألوفاف حول مائدة واحدة 

.ولكن  فقط لرمنحوا أأنفمسه  ذكل الأحمساس ابلقوة والثق   ،عص ة لبدضه  الأخر  ناكنوا املدعوين ال ميووحيت وأأن   

فتلل الثورة ىف قلوب وعقول املرصيني اذلين عاشوا لدقود طوي ة حتت الأس ودءار أأصبح الشدب املرصي يكره  (أأمحد عراىب  )منذ أأن أأشدل

اكن هناك رفض هل  داخل فقد  لطائف  الهيودي  وعىل كرثهتا وتمسلقها سمل الأقتصاد وترعدها علله واكنت ا  ،لك من هو خارج نمس لج اجملمتع 

وابلرمغ من ذكل اكن هيود مرص مه أأكرث هيود الرشق داًلاًل  ، ومع عداي  القرن اجلديد أأخذت تكل الفجوة تتمسع شيئًا فشيئًا  ، اجملمتع املرصي

انل  وجلو  هيود الدامل أأمجع ملرص الواقد  حتت الأحتالل الربيطاىن أأحد دول الوحالف ضد هولر لوكون حىت قيام احلرب الداملل  الث. وثرا  

.مبثاع  حصن الأمان هل    

.رمبا مل تكن منبوذة ولكهنا اكنت تفضل الوحدة عىل الصحب  _    

ىف  قًّاولكن هل جنح ح.حياة أأكرم وأأفضل  الديش ين و مس ىه نفمسها  تكل املشاعر الىت ظل أأبهيا يفتقدها ذلكل قرر مغادرة البالد حىت يت 

؟ !!!فدل ذكل   

كءا رشعت ىف البد  ىف   ،هناك صفحات عصل  عن الطب متكربة عن الثين ،خيطًا من يدوقد عأأن لك صفحات الدمر من المسهل طهيا 

لهيا من جديد  ذا هبا مرتعص  عك تدلدك ا   صفح  جديدة فا 

.وكل الصفح  من الدمر أأوصلها سؤال اميان ل متامًا مثلءا   

هل تقبلني دعوىت كله عىل الغذا  اللوم ؟_   

 عدون تفكري أأجاعت ابلأياب فهي  تدمل أأن ديدو لن تنتظرها عىل الغذا  كءا أأهنا وجدت ىف اميان الصديق  الىت اكنت تبحث عهنا رمبا اكنت

ميان كدادته دامئًا  ،لأعءال عدد أأنهتا  يوم المسبت املزدمح اب. اول خطواهتا ىف الاحتاكك عدامل جديد  اكن سائق الدرع  المسودا  الفخم  ينتظر ا 

.امام عواع  البنك عند الثالث  عرصًا للدودة هبا للفيال الىت تقمي هبا حبدائق القب   

دقائق . عداد الطدام ا  أأس وقبلهتا وادلة اميان عوهجا البشوش وحبرارة اللقا  دعهتا للجلوس ىف الصالون عيامن دخلت اميان املطبخ لوطمنئ عىل 

نظرت الأم ابلمساع  . مددودة وحرض وادل اميان ابلكثري هبلب  الوقار عدد أأن الق  الوحل   حرض المسفرىج للخربمه عأأن املائدة أأعدت  

:راي  الىت اماهما مث قالت عووسل اجلد  



أأمحد عىل وشك اجملئ دعوان ننتظره ؟_   

:عيامن الأب احلريص عىل دق  املواعلد رفض قائاًل   

عىل أأن نكون هنا قبل هذا املوعد فلءاذا ال يفدل مثلنا ؟ ًداالمساع  الراعد  موعد الغذا  حنرص مجل_   

.رمبا هناك امر ما تمسبب يف تأأخريه _   

:يده لأيفا يدعوها للءائدة وعيامن مه عىل وشك اجللوس دق جرس الباب للأأىت اخلادم وخيربمه  مد الرجل  

. أأمحد عك وصل_   
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دقد عندما نظر للجد هناك ضلف  تشغل انكدادته دخل تمس بقه جلب  وهو يداتهب  عىل أأهن  قد عدوا ىف تناول الطدام عدونه ولكن لمسانه  

همم  تدريفه هبا  اكى ه بلكم  اتر تًّو جدهل يمسمر النظر عند وهجها عدون أأن يوف  ،ضلف  عىل قدر كبري من امجلال واجلاذعل , لأخته  املقدد اجملاور

:لأخته اميان عندما قالت   

.أأمحد أأيخ يدمل ابحملاماة _   

.انداي زميليت ابلبنك _   

ذكل الشاب الوس مي اذلى اكن ىف مقتبل الثالثني عدلون  ك علهنا عدلينعُ عند تشامل تدوقد ايفا أأن قلهبا س لكون رسيع اخلفق ىف يوم من الأايم 

عىل الرمغ من لك الوجوه الىت رأأهتا لش باب  ،رموش طوي ة وبرشة مسرا  وقوام فارع كءا هو احلق اذلى يطالب عه  اسودا  واسد   تظلله

.ال تمس وطلع أأن حتلد النظر عنهورجال أأكرث وسام  وجاذعل  منه أأال أأنه اكن ميكل شيئًا ما جدلها   

غرا  ا  ولكن هل اكنت حبال جتدلها تقع حتت ،و  ىف عمت  احللاة للضئهيا جمددًا  ه اكن لقا ها عأأمحد  اذلى جا  عغ والأشهيب من ًلااكن الغذا  شه 

.ذكل الأمر ذلكل عنفت نفمسها مؤنب    

.ءا الأولهئر عىل قياس لقااً يكن من الصدب علله أأن خيلق حو ولأنه هو رجل القانون واملذكرات املمولئ  ابحلجج والرباهني مل    

ملاذا تركت الأسكندري  وجئته للقاهرة ؟ _ سأألها   

 مك اكن يلزهما من الأاكذيب لوقنده بشخصلهتا الومهل  ؟

.ثر غارة قوي  حتط  منلنا ومات اهيل فلجأأت لأحد مدارف أأىم للديش عندها هنا ابلقاهرة ا  عىل _   

. يدمل ابحملاماة  ل  عدم أأقتناع مبا يللق برجوعنظرة هبا   

سكندري  ؟ولكن أأليس كل أأى أأقارب ابال  _   

.  عني عدلان الدامل املوفرق مُه ال _    

. فوق الأخرى قًاسا ًداهز رأأسه وأأممسك عفنجان القهوة عني يديه مث مال عظهره عىل املقدد واض  

.قتهل حصلح  يصبح هناك أأمل جمددًا ىف القضا  عىل القوة الأملانل   رمبا عدد أأختطاف موس للين وأأن اكنت تكل الأشاعات عن_  

:ن مسدت هذا الالكم وقد ممسها الفرح اترة وادلهش  اترة أأخرى وأأخذت ىف مالحق  أأمحد ابلأس ئ ة ا  ما   

وميت ؟ ؟ ومن فدل ذكل؟ما تقوو  موس لللين قد قتل  قًاأأح_   



ذاع  اخلرب ؟ا  ذاعات ال مه لها سوي الأخبار اللوم لك اال   بأأمل تمسمد_   

ال ىف احلقيق  مل أأمسع أأخبار ولكن من فدلها ؟_   

.يطالل  ترفض س لاس  موسللىن وأأحتاده مع هولر ا  يطاللا  وفرق  ثوري  ا  هناك أأقاويل أأنه املكل معوانيل مكل _   

.جفأأة قامت واقف  وأأعوذرت عأأن علهيا اذلهاب   

.أأنوظري حيت يوصكل المسائق _   

.أأفضل المسري لأول الطريق ومن هناك سوف أأس وقل الرتام ، ال_   

ىل اللقا  _  .ا   

ميان ا  قام عووديدها حىت البواع  احلديدي  للفيال عيامن أأكوفت  ،عالهنا الرحيل هكذا عدون ساعق أأنذارا  أأس وغرب للطريق  الىت أأهنت هبا احلديث و 

.عووصللها لدوب  الباب   

ين تمسكنني ؟أأ _   

.هر ىف أأحد الشوارع املوفرع  من شارع امللك  انزيل ىف منطق  الظا_    

.حرتيس لنفمسك ا_   

أأحمكت غلق ابهبا وراهئا وأأدرات أأرعع أأرقام  ،وصلت لناصل  الطريق حيث اكعين   معومي   للهاتف. وعنظرة وكأنه يطوقها هبا رحلت هبا  

:أأجاهبا صوت كمسول وكأنه اليزال ىف نداسه عدد   

.الو _   

مسدت الأخبار ؟يوسف هل _   

أأى أأخبار ؟_   

.شاعات تؤكد موته ا  موسللين قد خطف وهناك _   

.ند  ند  لقد مسدت الأخبار _   

! عوااتً  اكن يوحدث وكأن اخلرب ال يدنله  

ملا أأنت غري هممت؟، ولكن _   



يفا أأهد عىلا ماذا _  .جامتع للك عند المساعد   موعد الاحيت أأمر ع .أأنته   يئأأن أأفدل ا   

ىل اللقا    ،سأأكون جاهرة ىف متام المساعد نًا ، حمس  _  .ا   

.من الأفضل أأن نوقاعل عند انصل  الطريق حىت ال تشك ديدمون  ىف يش  ...أأنوظري_   

.حمس نًا ىف المساعد  عند انصل  الطريق  _    

ىل اللقا  _  .ا   
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ال الرعع تقريبًا عندما مها  ال نور المسهراي  الىت حترص ديدمون  عىل اكنت المساعد  ا  شداو  حيت ا  ت عغلق الباب ورا ها عددما أأطفأأت الأنوار ا 

حيت ال  ،شدرت مبزيد من الراح  عندما مل جتدها  قد حرضت عدد  للبيت . رجوعها من اخلارج  ين لها المسري ىف أأحنا  املنل عندمس يت 

ىل أأين تذه تالحقها ابلأ  مثلءا ليس هناك من ،وقت ؟ ومع من ؟  ويه الىت عىل يقني عأأنه  ليس هناك من ماكن ىف مثل هذا ال بنيس ئ ة  ا 

لله  .قامت عرتك ورق  عىل الطاوةل ختربها فهيا أأهنا ىف موعد مع طبيب لدالج شدرها اذلى مل ينبت حيت الأن . أأحد لوووجه ا   

ىف الوقت اذلى مدت و  يدها لوصاحفه . ىه أأصطحاب مظلهتا مدها  َس من املطر عيامن مل تن اكن يوسف ينتظرها عقام  مديدة ومبدطف وايق

حيت أأذعن لطلهبا وفك حصارها وعدون أأى حديث . وجدته عداًل من ذكل يمسحهبا و  ويقوم عوطويقها بلكوا ذراعله  متلملت عداخهل ترفضه 

وكأنه عفدلوه تكل يداقهبا عىل  بامن ركبت ىه ىف املقدد اخللفمايم  جبوار  المسائق عيعىل غري الدادة ركب ىف املقدد الأ و  ،قام ابلأشارة لواكيس

لها أأن تبدد عن رأأسها ومه  ىنتمس حىت ي ملوعدهءا هذا ، ىه الىت  اكن يلزهما الكثري من رعط  اجلأأش والمس لطرة عىل النفس . رفضها و 

داخل أأى جز  من حتديدًا  وقد تصوب عللك ، ، وال تدري من أأي هج   والرصاصات الىت تُطلق من حيث ال تدمل ،املؤامرات والأمكن  

؟!يوسف اذلى عاش هنا ىف مأأمن  أأن يوفه  ما يدور ىف رأأسها امجللل هل اكن عيل  ؟ و لكن! قتلاًل  ديكجمسدك ستنحرش فيه لرت   

لرجال من الهيود واكنت ىف البد   هتدف حلصد ارواح ا ، عوحدات القتل املونق ة تقيض عىل لك من هو هيودي  مسمتُ اكنت  فرق خاص  

، وفقًا لك من ميت ذلكل الدرق من ادلرج  الثانل  ، فأأخذت تقتل ولكن فامي عدد أأصبح ليس هناك من فارق عني النمسا  أأو الأطفال والدجزة 

ادلاين  دلايانت أأخرى قوانني نورمربج النازي  الدنرصي  عأأن لك من اجداده اكنوا يدينوا ابلهيودي  فهو  هيودي  حيت لك من حتول من تكل ل 

واكنت تقوم عذكل  ،وعىل فرق القتل الرسيع  ان تقتهل  عدد الوأأكد من  هويوه وتتبع خطواته هو وأأرسته ،جترى علله أأحاكم وقوانني الدنرصي 

أأن  القتل وهجًا  حبج الفرق  اخلاص  عن فدل ذكل  جفأأة توقفت هذه و تتبده  ىف الشوارع والطرقات  و عدد طرق اعواهب  بلك ثبات وثق  أأ 

!!الفرق القتالل  ملشاعر  رأأف  ، وقرر احلزب النازي الوخلص من الهيود ابلأابدة امجلاعل ، يرهقها  عاطفيًا  لوجه   

جرامي  الىت ترتكب من قبل النازي  عددما ملأت ىف كوابهتا وراق الىت كوبهتا عن الأفدال اال  الأ  يفأأعتمسمت عأأمل  وىه تقلب   

ممنل  نفمسها عأأن تنرش تكل الأوراق ىف مجلع الصحف عبدلان الدامل   ،اق أأس وجمدت مجلع ما خزنه عقلها من دراس هتا للقانون الكثري من الأور

 وأأن اكنت مدظ  دول أأوراب واقد  حتت الأحتالل الأملاىن أأال أأنه هناك امجلاعات الثوري  احملتشدة ىف لك ماكن واليت من صاحلها أأن تكشف

.نازي  للدامل ادلموي  ال   

تمسامات تدلو الوجوه ع اكن ىف ذكل اللوم الكثري من الا .دخال لقاع  الأجامتعات عذات الطريق  الىت تمسلال هبا للنايت كوب ىف املرة الأوىل 

.مطالب  حبصهتا من الأمل   

يطالل  أأعلنت ممس ئوللهتا عانيل وحكوم  الاأأصبح من املؤكد خطف موس للين من قبل املكل معو_  ن ذكل نقالب اال   

:عيامن ساشا الهارب من القوات النازي  واذلى يدمل متامًا  كلف يفكرون قال  ،الوصفيق واملباراكت  أأعلن ذكل رئيس امجلاع  للوداىل  

.لن يمسكت هولر عن ذكل فلن يضحب مبوسللين فهو ورقته الراحب  ىف احلرب _   



ولكن حكوم  الانقالب مؤكد  ،ملانلا هولر وروما ىه الرشيك  اخمللص  لأ ل فالطالين  حلفا  عظام  ،ند  من املؤكد انه لن يمسكت عن ذكل_ 

.تنوى تمسلمي  موسللين للحلفا    

.عأأن تكل الأمور اجلد خطرية ال يظق و  عودويهنا ىف أأى من أأوراق فصاح فيه الرئيس  اكن أأحد اجلالمسني يدون شيئًا   

تكل الأهجرة  ،يطالل  ومتمسك علدها رساةل جا ت عىل اهجزة الولكرا  ىف أأثنا  ذكل فتح الباب رسيدًا لوخرج منه أأحد الفتلات من الواحض أأهنا 

نظرت أأيفا من الباب املوراب لرتى املاكن ابدلاخل واذلى اكن كخلل  حنل عدد كبري من . الىت ترسل الرسائل الالكمي  بشفرات خاص  

يقنت أأيفا أأهنا داخالفتلات  ل عأأعءار خمولف  وأأشاكل خمولف  الًك مهنن جتلس أأمام هجاز للولكر عيامن اهجزة الوللفون ال تووقف عن الرنني وقهتا ا 

ال ما لك هذا ؟ نه مل ا  أأخذ الرئيس الورق  الىت سلموه و  الفتاة اليت اكنت عىل جعل حيت ! جءاع  لها امهل  واهداف خطرية تمسد  لوحقيقها وا 

:يدنهيا أأن تنظر لطاوةل الأجامتع فرجدت ادراهجا مغلق  الباب  وراهئا عيامن نظر الرئيس مطواًل ىف الورق  مث قال   

يطالل  عأأهنا س وظل حللف  لأملانلا حيت  يمت  الوصول ملاكن موسللىن _  .أأعلنت احلكوم  اال   

: قهقه الرجل عصوت عايل  

يلدبان عىل الوهجني  عأأطمئنان مفن انحي  يؤكدان ( املارشال ابديللو ) عءانويل ورئيس وزرائه اجلديد أأهنا لدب  ايطالل  واحض  متامًا فاملكل _ 

.لهولر أأهنءا جبانبه ومن انحي  أأخرى يفاوضان احللفا  عىل الصلح وىف يدهءا ورق  راحب  وىه تمسلمي موسللين هل    

:علق أأحد الأعضا    

.ومؤكد هولر لن تدخل علله تكل اللدب  _   

أأنترشت مئات وعدد ذكل  ، يدمل أأحدال ىل حيث ا  مث حتركت عه عرع  أأسداف  ،لقد القب القبض عىل موسللين وهو يغادر قرص الرايض _ 

منا يه حمك  الشدب الأ ا   يه  شاعات عن ماكنه واال   كءا  تروجي اال شاعات يطاىل و ولده  ىف حبك القصص و شاعات ال متت للواقع عص ة  وا 

.حىت تضلل اجلانب الأملاىن  هذه اال شاعات  ا تطلقأأن احلكوم  نفمسه  

طالل  موسللين للحلفا  وختلهيا عن هولر ييأأس و رجا  ىف تمسلمي احلكوم  اال  ما عني  فىضرث من الثالث  ساعات متواص ة وأأناس متر الأجامتع لأك

كشف تكل لدملها عىل  أأشاد امجللع  ،لىت كوبهتاجامتع قرأأت جز  من الأوراق انهتا  الااقبل . وعذكل س لكون موقف املانلا ضدلف جدا 

كءا طلبت منه تنظمي وقفات تندد مبا يرتكبه هولر ىف . احلقائق الأجرامي  ووعدها الرئيس عأأنه س لقوم عنرشها ىف عدد كبري من حصف الدامل 

.امد  رأأى خمولف حق الهيود برفع الفتات ضد أأنهتااكته وافق أأغلب الأعضا  عىل هذا الدرض عيامن اكن لرئيس اجل  

! ولكن تكل الوقفات رمبا تلق  عدض من الضو  عىل تنظرمنا الرسي_   

: قاطده أأحد الرجال  

.متامًا لرفع تكل الالفتات  ًبايدد هذا الووقيت اذلى تلفظ فيه املانلا أأنفاسها الأخرية مناس  _   



يفا  :ردت ا   

الأكرب  خام كبرية من هيود مرص سوف ندلن عن أأهدافها وتوقيهتا ىف املداعد الهيودي  وس نجدل احلا ًداس وخرج مظاهرة كبرية تض  أأعدا_ 

دي  عنفمسه يدعو لها وس نقوم عوحضري عدد كبري من الالفتات وخنزهنا ىف املداعد حيت صباح يوم  املظاهرة اليت س وخرج منظم  من املداعد الهيو 

. عدد توزيع تكل الالفتات عىل املشاركني  

:أأعقب أأحد الأعضا    

.ينظمها تنظمي رسي عل الطائف  الهيودي  عأأنفمسه   ، وهبذه الطريق  ال ميكن لأحد أأن يوخلل أأن تكل املظاهرة_   

:قهقه صوت من أأخر الطاوةل   

مصمت خصلصًا  وأأى وقف  تكل الىت توحدثون عهنا ؟ هناك أأكرث من ست مدمسكرات للأابدة تدد مبثاع  مراكز للقتل وقد ؟!أأى مظاهرة_ 

اخلارجي  الأملانل  تلح عىل ادلول املوحالف  وادلول احملو ة  ،ضاف  للمجاعات ل  ابلقتل ابلرصاص أأم ابلغاز ابال  ابدة امجلاع للات اال  لونفيذ مع 

عدض دول شءال  ، طاللا اي ، جمر  ،نروجي  ،عولندا  ،رومانلا  ،علجلاك ،فرنمسا  ،ملمساعدة الأملان ىف ترحيل الهيود اذلين يديشون ىف عالدمه 

تكل اليت تفكرون  ؟ وأأى لفتات!فأأى وقف  ، ابدهت  وقتله  عىل مرأأى من الدامل اذلى ال يقوى عىل الودخل ا  اهيا المسادة الهيود تمت  ، افريقيا 

؟!ىف تنظرمها   

يف ،أأصاب امجللع اخلرس عددما أألق  هذا الدضو احلقيق  عدون رتوش وعدون تزيف ىف الوجوه  :ا املمولئ  ابلثورة والىت ال تلأأس أأعدًا ولكن ا   

مل نوعد أأحد عأأن تكل املمسرية ستهنيب الوحش ل  النازي  ولكن يكفينا رشف احملاوةل أأوليس أأول الغلث يبدأأ عقطرة ؟_   

:خمت الرئيس الأمر عووجيه الكمه لأيفا عددما ضغظ عىل زر لهترع الله فتاة من الغرف  الأخرى   

ذن الوخطلط _  .مع هاان للك ما تنوين فدهل حيث س ووفر كل لك ما تريدين ميكنك ا   

مل هتمت ابلنظر ، رفيد  وقصرية ترتدى نظارة طبل  غللظ  فوق علنهيا  ،من النازي   ابً هلها اىل مرص هرأأ فرت ىه و عولندي   هيودي   هاان فتاة 

يفا حيت اصطحبهتا وراهئا لغرف  الدمللات الىت حتووي عىل أأهجزة الولكر و  الوللفوانت وجتلس عدد كبري من الفتلات ىف ماكتب متجاورة ال 

يفا نفمسها تضع يدها فوق رأأسها عيامن , تمس وقبلن الرسائل  اكن صوت الأهجزة ورنني الهاتف ال يووقف ويدعو لالزعاج الشديد ذلكل وجدت ا 

.زان ري فهمت هاان ذكل فأأصطحبهتا لغرف  ىف أأخر املمر هبا طاوةل وكرس لان من اخل  

ي_  .فا رسكمس لان ا   

:مدت لها يدها لوصاحفها   

. يهاان دمرش _   



يفا لالوراق حملت هاان عىل ذراعها  ومشً . مث الوقطت أأنفاسها وأأضافت ويه تدد الأوراق وتبحث عن قمل  لنجم  دواد اذلي   اأأثنا  فرد ا 

ت عه عند دخولها للمدمسكر مث سأألهتا   ومشه

؟  يهل أأنت الفتاة الهارع  من املدمسكر الناز _   

.ند  _   

!أأن الفرار من ذكل املدمسكر يدد  مدجزة _   

يفا عن فكرهتا عن املمسرية الأحتجاجي   ىل  .مرت ساعوان وهءا ترتبان ميت سوف خترج  املمسرية  ،وضدت الأوراق عىل الطاوةل وحدثهتا ا  وا 

يفا شدار النازي  وجبواره  صورة مجلجم   رتاكابتدباراهتا الددائل  الىت تندد ابالوأأخريًا اكنت الالفتات ع   .أأى الطرق ستمسري  .رمست ا   
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اخلرب  نوىف يوم المسبت اكنت مجلع املداعد الهيودي  توحدث عن املمسرية وتوزع الالفتات عىل  الرجال ىف املداعد اذلين عدورمه س لنرشو

يفا ديدو مبوعد واهداف املمسرية . لنمساهئ  واطفاهل  وخيرجوا ىف مجموعات كبرية للوجمدوا عند مكتب ش ئون الهيود مبلدان الدباس ل   أأخربت ا 

أأحبطت  .ولكن ىف صباح اللوم احملدد أأصت أأيفا ان خترج مدها وىه حتمل الفتات الونديد   ،ولكن ديدو مل تلقب اباًل للكءات أأيفا ومل هتمت 

مات مبالبمسه  خاحا، ايفا ىف صباح اللوم عندما اكن الوجمع ضدلف ولكن عند الظهرية اكنت الوفود من لك ماكن تأأىت حام ة الالفتات 

...اللك هيوف ىف حءاس ال لالنهتااكت النازي   ىف الدامل و ال للمذاحب الهيودي  ، الأطفال  ونمسا  وفتلات  ،رجال وش باب  ،ادليني   

يفا قائ ة  وضدت د :                 يدو كوب اللونمسون احملىل ابلدمسل عىل املنضدة الصغرية الىت تفصل ما عني الفراشني ىف غرف  نوم ا   

     رمبا مل يكن عللك ابلرصاخ هبذا الشلك أأنظري كلف أأذيته احباكل الصوتل   ؟                                                        _ 

! بايل الصوتل  أأح _   

:تطقهتا بمسخري  مث أأضافت   

.دعلين أأقص عللك قص  رمبا وقهتا ستبدلني رأأيك خبصوص أأنىن أأذيت أأحبايل الصوتل  _   

يف لل ة ش ووي  شديدة الربودة علمت متامًا ما ينتظرين يف هذا املاكن فقد اس وقبلن رجال الوحدة                                        

اكن تمسجلل اسءائنا ىف دفاتر  ،للكءات والرضب مبؤخرة عنادقه  ونباح الكهب  اذلى مل يووقف منذ وصولنا ىف طواعري ال هناي  لهااخلاص  اب

 ، وللكلوث  ابدلما  والرباز عىل ظهرها أأرشط  محرا ا  مالبس قذرة  ممس ودم ة و مخاص  يمس وغرق ساعات طوي ة وعدد التمسجلل نقوم عأأرتد

مث نقاد اكلندجات ملاكن ،غرافي  للك منا و يدق عىل ذراعها  واخريا اكن يب الوقاط ثالث صور فوت ومش خاص جسلن  رمق ممسلمسل و

كنا جنلس ىف ،يمسمب الفزيا ماكن فمس لح خيلو من الناس حتف عه من هج  دورات امللاه براحئهتا الدطن  ومن هج  أأخرى يظدان  سور مكهرب 

متلن تكل القمسوة ومن فرط اللأأس يظ الكثري من المسجلنات مل حىت أأن رة حتت الصفر ونداىن من جوع وعطش وبرد الوحل ىف درج  حرا

ن قد اذلي ،وخاص  عدد معللات الفرز الىت فرقهتن عن أأحباهئن وأأقرابهئن  ،هنني تكل املأأساة عأأنفمسهن  يحيت  ،أأقدمن عىل المسور املكهرب 

هن فقد احدا  ورمبا اكنت أأىم . جزهن أأو مرضهن أأو حىت ملنظرهن اذلى مل يظوز عىل أأجعاب املمس ئولني لد س لقوا مبارشة لغرف الداز نظًرا

مث وصلنا للمدمسكر اذلى اكن  . اكنت تداين من حناف  مفرط  وضدف عام خاص  عدد أأن عكفت عن تناول الطدام منذ القا  القبض عللنا 

اجلوع يقدن عىل الأرض موىت دون والفرئان اكنت المسجلنات من فرط الربد واملرض و  ضاف  للحرشاترش فيه مجلع الأمراض املددي  ابال  ينت 

!  لهن أأحد أأن يلوفت   

الكثري  ونظرًا لصدوع  حرص عدد النمسا  ىف الطاعور اللويم للصباح واملمسا   اكن الندا  عللنا يبدأأ ىف الثالث  جفرًا ويمس متر اىل الظهرية فاكن 

كن نتمسا ل عند سءاعها . هذا خبالف صافرة خاص  لها مدين واحد هو الأابدة  ،   نعلهي لىامغش  يمسقطن  مهنن ومن  فرط الوهن والودب

من منا اي ترى ستنج  ومن منا ال ؟  نصطف ىف طاعور طويل وتطوف مرشف  عني الطواعري تلكز من يقع علهيا الأختلار عدصاها اخلشبي  

املوت حيث تكتظ الكثري من النمسا  من خمولف احنا  الدامل لك مهنن تقوم خبلع ثلاهبا حيت خترج من الطاعور وتمسدد لذلهاب اىل ساح  



وهو  القائد اخملوص عأأختلار الهناي  حللاة هؤال  النمسوة يقف  "ميجلل"وتقف ىف جخل تدارى عأأحد يدهيا عورهتا وىه ترجتف بردَا وخوفًا أأمام 

.يوفحص لك أأنيث وخيوار حضاايه بروي  وعناي    

من تكل املأأساة ؟ تكلف جنو هللا ما لك تكل الوحش ل   ؟ما ابل هؤال  الناس  ؟ملاذا لك هذا ؟ ولكن  اي_   

:اكنت قد أأنهتت  من تناول كوب اللونمسون  وشاحت عنظرها لبدلد ويه جتلب   

حيث منح احلق للحراسات  "مكروس"عدد ذهايب للمدكرس حبوايل الأس بوع اكنت قد تكونت فرق  عقاب خاص  عقيادة طاغل  امسه _ 

الأملانلات عوأأديب المسجلنات  ابلرضب و يف أأحد الصباحات ُأخرتت مع  تمسدني س لدة من هيود فرنمسا لذلهاب للحقل لزراعوه وعندما 

مهنا سوى مفا اكن . أأستبد عنا الودب واجلوع توقفن عن الدمل وأأعلغت احلارس  اخلاص  القائد مكروس عذكل فطلب مهنا أأن تقوم عوأأديبنا  

اكن من نصليب رضع  حادة عىل مؤخرة رأأيس . أأهنا هوت عىل ر وس نا واجمسادان ابلفأأس احلديدي   وترامكت اجمسادان الواحدة فوق الأخري 

ادخلوين ىف غلبوع  ظنوا مدها أأنين قد فقدت احللاة ذلكل نقلوين مع اجلثث الباقي  للمدافن عدون كشف طيب عللنا عددما أأمرمه مكروس 

ذا هو  عمل عذكل  عذكل وضدوا أأجمسادان ىف شاحن  ممولئ  بروث احللواانت لوخولط مع اجلثث وعىل . خوفًا من عطش القائد مينلجل علله  ا 

لفظوا أأنفاسه  الأخرية ومه وقد لذلين مل مينحهه  القدر فرص  أأن ياكعدوا اذلل واملهان    كحاف  الطريق حيث املقربة امجلاعل  الىت وجدت هنا

فتح المسائق مؤخرة الشاحن  اليت . حفرة كبرية تلقب فهيا اجلثث عدون الأهامتم حىت أأن يردموا فوقها الرمال  جمرد  ،يقه  للمدكرسات ىف طر 

كنت قد أأفقت من الغلبوع  وأأان ىف طريقب للمقربة . وضدها عىل حاف  احلفرة ومبجرد فتح الباب اكنت قد انزلفت  اجلثث الواحدة تلو الأخرى 

مين عأأن تكل اجلثث س ولقب أأحرتام ادلفن وتردم ابلرمال  اأأن أأدفن حي  عىل أأن ارجع مرة أأخرى لألقب مصريي ىف املدكرس ظنى  وفضلت

قد منحين معرًا جديدًا أأنوظرت حيت حل املمسا  وخرجت من املقربة عأأجعوع  ومشق  ابلأضاف  ف مل يشغلوا أأنفمسه  مبشق  الردم ونظرًا لأهن   

  رضع  الفأأس عىل مؤخرة رأأيس وتضوري من اجلوع لددم تناويل الطدام منذ الصباح فكنت اسري ملطخ  ابدلما   وراحئ  للأوجاع من جرا

أأخذت أأسري ملمساف  طوي ة حلقل عدد أأخر . وابلرمغ من لك ذكل كنت مصمم  عىل الهرب لأعدد ماكن , روث احللواانت  اكنت تفوح مين 

ر مى قادرة عىل محيل وجدت نفيس وقد سقطت وسط حقل للقمح وهناك وسط س ناعهل ال أأعرف مك  ىف طريق ريفب وعندما مل تدد قديم 

؟ أأفقت لأجد نفيس عىل الفراش مبالبس نظلف  وراحئ  الصاعون  واملطهرات الطبل  تفوح مين وقد مضدت عىلًّ  عىل من وقت وأأان مغْشُّ 

بولندى أأنه وجدين وسط س ناعل القمح ومحلين للبيت ومن مظهري الرث و أأخربين ممس لو مارشال الفالح ال . مؤخرة رأأيس عضءادة طبل   

والالكب ، الومش عىل ذراعب عمل أأنىن هارع  من املدكرس واكن سؤال واحد هو اذلى يلح علله كلف أأس وطدت الفرار من المسكل املكهرب 

 النباح  ؟

مل يشأأ أأن يبلغ عين المسلطات وىف الوقت نفمسه رفض أأن يقوم  ءايً ورح  ًباطل  اًل اكن رج. أأخربته أأىن فررت من املوت وليس من املدمسكر 

ابلرصاص عىل الفور ا فاكنت عقوع  أأيوا  الفارين من املدمسكرات النازي  ىه املوت رميً  ، س وضافيت أأكرث من ذكل حيت ال يودرض للموتاب

واكن هذا . أأرتديت زي الفالحات البولندايت اذلى خيص زوجته وكوب يل عنوان خشص وأأكد ىل أأنه سوف يقوم مبمساعديت . عدون حمامك 

جل الشخص أأحد أأفراد املقاوم  الرسي  اليت تدارض س لاس  هولر وتمساعد الهيود ىف الفرار من املذاحب الىت ترتكب حبقه  ورتب يل هذا الر 

كنت أأعمل وقهتا أأن تكل الباخرة ستشق طريقها ىف البحر املووسط . ماكن ىف قبو أأحد المسفن اليت سوف تبحر ىف  البحر املووسط 



وسرتسو ىف الكثري من املواىن وعىل حد قول الرجل أأهنا ىف طريقها الثينا واكزاعالناك ففضلت أأن أأذهب للمغرب حيث هناك عدد كبري من 

.وركضت لمسطح المسفين  ومهنا للرب  ، لكن عندما مسدت يوهما أأننا ىف مينا  الأسكندري  فرحت فرح  عارم و  ، الهيود الدرب  

!؟ اليت شاهدهتا أأى احداث ابئمس  تكل_   

ات يومًا  وخاص  مالمح تكل احلارس  الأملانل  اجلامدة وقواهما اذلى يش به كثريًا قوام الرجال  تلبس زى احلراس نستُ أأحداث لن  يه _  

و تقف فارج  ساقهيا   ايً الرمادي  اذلى يووقف طوو  حتت الركب  عقللل لوظهر عض ة ساقها  وجورهبا الأعلض القطين وحذا  اسود عمسكر

.وىه متمسك ابلفأأس وتقوم عوحطمي ر وس المس لدات عدون شفق  أأو رمح  ولكن لن أأدعها تنج  عفدلهتا أأعدًا   

رذان خنْش اخلروج من اجلحور؟ ماذا تنوين أأن تفديل وحنن أأصبحنا اكجل_   

مسها لقد أأفقدتين تكل افقط لو أأس وطلع أأن أأتذكر  ، وسأأفضح لك هؤال  وابذلات تكل احلارس   ،تأأكدي أأنه لن يطول ذكل الأمر كثريًا _ 

.لكأهنا عصل  عن النمس لان و نس تُ حداث ابقي  كءا يه تأأيب أأن فأأال ،فامي عدا ذكل ،الرضع  جز  كبريًا من اذلاكرة وخاص  الأسءا  والأرقام    

َ ومن عمساه أأن _  نس أأحداث مثل تكل؟ي  

والأن هل مازلت هتمتني عأأحبايل الصوتل  ؟_   

.ابحلاح جرسه  أأعتمسمت ديدو عأأمل وتركهتا لوذهب لوفتح الباب اذلى اكن يرن   

:أأل وراعت ديدو الرشاع  الزجاجي  لوفاجأأ عفتاة أأنلق  ومجل ة تقف أأماهما مبتمسم  وىه تمس  

هل هذا منل انداي ؟_   

ند  ولكن من أأنته ؟_   

. أأان أأميان  زميلهتا ىف الدمل_   

يفا رسيدًا القبد  . وتركهتا لوخرب أأيفا أأن هناك زمي ة لها ابلدمل"  انوظري "قالت لها أأوصدت ديدو الرشاع  ىف وجه الضلف  عددما  فتضع ا 

.الصوفي  عىل رأأسها لوخف  هبا صلدهتا   

ال من عصلص لضو  المسهارة  املقادة ىف المسقف عيامن علقت علنهيا عىل جنم   تمسري ورا  ديدو ويه توفقد  اكنت اميان  املاكن املنل املدمت ا 

أأخربهتا أأهنا اكنت قلق  علهيا . صاحت أأميان عأأمس صديقهتا مبجرد رؤيهتا مث مضهتا لها حبنان .فشدرت عقبض  يف الصدر دواد املدلق  ىف الصاةل  

. ذلكل اكنت قد فكرت املرور علهيا لوطمنئ أأهنا مل يصلهبا مكروه وجشدها عىل ذكل أأخهيا أأمحد ، ا عن الدمل اللوم عدون سبب لوغلهب

:                              أأندهشت أأيفا عندما علمت عتشجلع أأخهيا لها عىل زايرهتا فرددت أأمسه   

!أأمحد _   



.                     ند  أأمحد أأنه حىت ينتظرين ابلمس لارة _    

أأخربهتا أأن سبب عدم  ذهاهبا للدمل هو اشرتاكها ىف مظاهرة تندد ابلددوان النازي عىل الدامل . أأعتمسمت خببث ولكن أأيفا جتاهلت املوضوع 

.و الهيود وخرجت ىه والطائف  الهيودي  ىف مظاهرة كبرية   

تكل املظاهرات ستهنيب اجلُرم النازي ؟ولكن هل تدوقدين عأأن , ند  لقد رأأيهتا تطوف الشوارع _   

.أأن مل تهنله  عىل الأقل س وحد منه _   

الزمال  ىف الدمل فرسوا ذكل عىل أأنك متدالل  ومغرورة ولكين أأعمل عدض اندرًا ما تبتمسمني  ، حىت أأنك دومًا أأراك حزين  أأيفا عزيزييت  _ 

. أأن حتيك يل كب اذًان صاغل  ، لو حتبني  مؤكد هناك شيئًا  كبري أأمل عكه  ،أأنك لمست كذكل   

؟ يًايقع يوم  ل  مك قتل وأأنت تدملني  نظري ىف الصحفا !نًاهل ًرا وهل تدوقدين ما يظدث ىف الدامل ام_   

من عصري اللرمون البارد عىل صلني  فضل  قدمي  وأأعتمسمت ىف وجه  عيامن دخلت ديدو الغرف  ووضدت كوابً . مصوت أأميان مل توفوه  بلكم  

. ضت اميان وم  

هل هذه المس لدة الىت تقمني مدها ؟_   

.أأال أأهنا كثرية الطلب  القايس  ابلرمغ من مظهرها  .. ند _   

غادرت أأميان عددما القت حتل  املمسا  عىل ديدو الىت اكنت جتلس ىف الصاةل وتضع الغطا   الصويف فوق ساقهيا وتودىل جدائلها من أأسفل 

.املنديل القطين اذلى عصبت عه رأأسها   

:أأغلقت أأميان ابب المس لارة وراهئا وىه تصلح   

أأووووووف _   

:أأدار أأمحد موتور الدرع  وسأألها   

ماذا حدث ؟_   

ضا ة املدمت  كه يدعو للأكوئاب رمبا ذلكل ىه دومًا مكتئب  أأى خشص ماكهنا اكنت املنل وهذه المس لدة والأاثث واال   ال يش  ولكن_ 

 س وصلبه تكل املشاعر

.قمي ىف الفيالت والقصور والاماكن فائق  الأانق  مثكل أأميان يليس لك الناس _   

. أأان لن أأحتدث عن فيالت أأو قصور هناك شيئًا يبدث عىل احلزن والأكوئاب_   



دعلنا من ذكل وأأخربيين كلف حالها ؟_   

.ازي  أأعدًا ىه خبري لك ما هناكل أأهنا مل تأأيت اللوم لأشرتاكها ىف املمسرية الهيودي  الىت تندد ابلن_   

.قبطل  وتشرتك مع الهيود ىف ممسرياهت  ! ايال رق  مشاعرها _   

.من قال هذا انداي هيودي  ! قبطل  _  

:دوي صوت ضغط   املاكحب لقوي  وأأحتاكك أأطارات  المس لارة عأأسفلت الطريق وصوت صلاح يردد   

! هيودي  _   

عن املشاعر  اهل اكن  تشجلع  أأمحد لأخته  لزايرهتا  وقلقه علهيا تدبريً . ت فا ىف ذكل اللوم ورا ها الكثري من التمساؤاليميان ال  ا  لفت زايرة خا 

ىف ذكل اللوم ؟ وهل  تكل املشاعر قادرة  عىل هزمي  تكل الأش لا  القوي  والىت تدورب من أأكرب الدراقيل الىت تقف يف   اهوشت هبا علن اليت

جنذاب ما جتاهه هناك شيئَا ما تبثه رجولوه ىف مصت ال ميكهنا جتاههل ولكهنا ابرمبا يه أأيضًا شدرت  ؟! مواهج  احلب والزواج اكدلين والدرق

اكهنا أأن تقع حتت سطوة تكل الوفاهات ؟  مفا احلب ابلنمس ب  لها سوى فويض من املشاعر والأحمسايس مىه املوخم  ابلأوجاع والأمل هل اب  

لن تمستمسمل  الوحنن نتمسا ل هل هذا الشخص هو  من أأحببناه حقًا؟ىف ذهول فوت الأوان ونقف تفور وتثور مث هتدأأ رويدًا رويدًا عددما ي

لهيا ولن ترتك الفرص  لأي يش  للتمسلل عداخلها ويشغلها ولو عقدر بمس لط عهنا ،لوكل املشاعر  هؤال  القتيل . هناك هدف ما وقضل  تمسد  ا 

لدامل وتكل  الأجمساد الىت تزج ىف القطار اللليل ومنه للشاحن  الىت تلقب هب  ىف الأبراي  من خمولف الأعراق والأداين  ىف ش ىت أأرجا  ا

.مواهج  النار والرباكن مبدكرسات النازي      
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هنءا مراقب  نوافذ املطد  مغلق  لربودة اجلو ولكن اكن عأأماك ،ميان وأأمحد يتناوال عشاهئءا من اللحوم املشوي  ا  ىف هذا الاكزينو عىل النلل اكنت  

.جراين ما  الهنر من خلف النافذة الزجاجي    

!هيودي  املشلك  تمكن ىف أأهنا ال تدين ابلأسالم عدا ذكل س لان أأو  وما الفارق ىف أأهنا قبطل  ,  قااغريب أأنت ح_   

.هن  ال عزيزيت عللنا تقبل فكرة الأخر مبن يدين ابلقبطل   أأما الهيود فهناك دومًا حائل فامي علننا وعي_   

كءا أأنك رجل ويظق كل الأرتباط عأأى امرأأة تدين  ،ادلين هلل والوطن للجملع مالنا ومال هيودي أأو قبطب أأو ممسمل  ،اي لمسذاج  الأفاكر _ 

.عأأى دين   

!أأهنا حياة ونمسب واطفال !  تكل الىت تهتملنين هبا أأى سذاج  أأفاكر _   

: قهقه بمسخري  حزين    

!عندما أأخربه عأأين سأأصطحبه مد  للخطب يل فتاة  هيودي  أأعلك مثاًل رد فدل ختليل _   

.أأختلل طبداً _   

ىف ذكل الصباح ىف البنك اكنت ختطو  متأأنق  ىف اتيري اكروهات  من الصوف وحقيب  يد غزلت خبلوط الاكنفاه ملشهد غراىم لروميو  

عددما حصلت عىل راتهبا الشهري وأأوفت  ،عقرص النلل *  وجيوللت علد من الداج البين اكنت قد أأعواعهتءا ابلأمس من حمل ش لكوريل

.قمسط وافر منه عوعدها دليدو وأأعطهتا   

.ما أأمجكل ىف هذه املالبس _   

.شكرًا اميان _   

وما أأخبار تكل المس لدة غريب  الأطوار ؟_   

.او اخلوض فيه احلديث  أأهنا ليمست عغريب  الأطوار ولكن عىل ما أأعوقد هناك أأمر ما حدث لها حبلاهتا جدلها ال حتب ،تقصدين ديدو_   

ومل ختربكه عنه ؟_   

.ذكرى حزين  ال تريد أأس ودعاهئا من اذلاكرة أأعوقد أأنه رس أأو _   

ما .، س وكون حف ة كبرية وهمم  س لحرضها صفوة اجملمتع ورمبا املكل ايًضا  هناك حف ة ىف فندق الأوبرج لل ة امخليس  دعلين مهنا الأن ، _

 رأأيك  ىف احلضور ؟



. ال أأحب حضور احلفالت حقًا أأان .مياناعذريين ا  _   

.وشوا  ىف الهوا  الطلق  ن  حالوك املزاجي  موس لقب ورقص وأأغارمبا تددل من ملاذا _   

.ماكنه أأن يددل من حالىت املزاجي  واحد اب    يش_   

مضا  املدير  .مهمست لنفمسها  وىه تغادر املكتب وعلدها عدضًا من ادلفاتر حتواج ا   

ها عه مل يوددى ؤ يوحداثن مدًا داخل أأروق  البنك ذلكل لقاىف الرده  الوقت يوسف اذلى أأخربها مرارًا أأنه ليس من اجللد أأن يراهءا أأحد وهءا 

:وأأضاف هو قائاًل  ،ادلقيق  تبادال فهيا حتل  الصباح  

.هام وعاجل ىف المساعد  اللوم مباكننا املدواد وال توأأخري هناك أأجامتع _   

.اعتمسمت ومضت ىف طريقها   

ذلكل مل  ،ثنني الأول من لك الشهر وىف زايرهتا الرسي  الىت مل تفصح عهنا اال   عندما ذهبت للبيت مل تكن ديدو عأأنوظارها كدادهتا دامئًا يف

يشار راسهاورعطت فوق  ، اتيريها اجلديد وحقيبهتا الىت القت أأجعاب امجللع يترتد ،تدرتضها عأأس ئلهتا امللح  وىه ذاهب  ملوعدها   ًرايحري ابً ا 

.لربودة الطقس ابخلارج وغادرت   

عندما وجدت يد متمسك علدها وعدون أأن ،حاف  الطريق مشغوةل ابلنظر عىل فمس وان مدروض ىف فاترين  احملل  اكنت  ىف انوظاره عند 

يوطاير فمس واهنا اللكوش . من اجلدل  افاتالاكنفاه وهو عقبدوه اخلوصل  حبىه حبقيبهتا من . مهنءا ابالخر  وها بلكم  اكان يمسريان مبحاذاة لكًّ يوف

رير  عنطلونه اخلشن من الصوف الأجنلزيى  عيامن احذيهتءا المسودا  الالمد  ختطو ممته ة وحزين  عىل حىص فيالمس مقاشه النامع من احل

. الطريق   

يوسف هل حتب مرص ؟_   

وهل هذا سؤال ؟_   

كرس شوكوه ؟حىت خيلصه  من الأحتالل الربيطاين وي  ،ولكن أأنت تمساعد احللفا  ضد املانلا واملرصيون يدقدون أأمله  عىل هولر وروميل_   

عل س وحمك  ،س وقاللها ؟هل س ودعها هكذا املانلا مبنهتي  المسهوةل تفلت مهنا اوهل تدوقدي هبزمي  بريطانلا عىل يد املانلا ستنال مرص _ 

ىف لك الأحوال أأان أأساعد الدامل   ،و وقهتا سيشدرون ابلندم وس لدلمون أأن الأجنلزي عىل قباحهت  أأال أأهن  أأفضل  مهن  بكثري . قبضهتا علهيا 

لهيا، مرباطوري  الأملانل  الىت يطمح قام  اال  ا  حمك قبضوه عىل الدامل عفوزه ىف احلرب و أأ ذا ا  كه للوخلص من هذا الطاغل  اذلى  وحده يدمل هللا ا 

.ما مصائر الشدوب وقهتا   

: مث نظر الهيا طوياًل وسأألها  

وأأنته ؟_   



أأان ماذا ؟_   

حتبيهنا ؟ ماذا عنك هل_   

 عدد نفس معلق 

.. وحبرها  ،لمسءاهئا ونللها ومشمسها ,لأرضها  ،فرنمسا كنت أأشدر حلنني لهذا البدللقد ودلت هنا وقضيت أأسدد أأايم معري حىت عدد سفري ل_ 

ند  أأمكل هوي  .اىل أأرض  ال أأنمتب  ينأأحمساس عأأ ،حمساس ابلغرع  يدرتيين سوا  وأأان ُهنا أأو ُهناك ا  حىت لراحئ  خزبها  ولكن اكن هناك دومًا  

أأشدر أأىن غريب  ُهنا وأأشدر أأىن غريب  ُهناك أأنه ذات الأحمساس اذلي متكل أأىب   ،فرنمس ل  ولكين أأشدر عأأىن ال أأمت ذلكل  الوطن عص ة 

نمس ل  ىف عطاق  حتقيق امتئه أأخريًا لوطن س لكتب امام خان   اجل نوذهب لفرنمسا مدوقدًا أأنه حبصوو  عىل الهوي  الفرنمس ل  سيشدر عأأنه فرنيس واب

ولكن عىل الدكس اس ووحش عداخهل الأحمساس ابلغرع  وأأحذ يكرب يومًا عدد أأخر وأأخذ يظن ملرص للشوارع . الشخصل  أأنه منمتب و   

رمبا كنت مثل أأيب أأشدر ابخلذالن من . والبلوت واملقاىه وأأصبح مشتت ما عني عدل لفظه يظن الله وأأخر أأحتضنه ويشدر ىف الغرع  فيه 

عىل عكس أأيم وديدمون  وأأنت والكثري ممن  ال ، كنت وطن ودلت عىل أأرضه ورفض أأن مينحىن الهوي  وأأان لك يش  يرصخ عأأين مرصي   

. ف  يدريون قضل  الهوي  أأى أأهامتم فه  مرصيون من أأاب  وأأهمات ودلوا وترعوا عىل أأرض تكل البالد وهذا وحده اك  

ق ة أأو منبوذين كءا تقولني كنا ىف مرص قوة ال يمس هتان هبا أأهن  املمس لطرون عىل اقتصاد البالد لو  ليس عللك أأن تشدري ابخلذالن الهيود_ 

هنا ا  الأرض أأهنا ختطت ذكل املدين بكثري عىل ممساح  ليمست مرص . أأن نثبت وجودان ونوحمك ىف اقتصاد عدل كبري مثل مرص اس وطدنا مل نكن 

.لأحد حضارة ورمز ليمست حكرًا عىل أأحد أأو ملاكً   

رم  ل قوكل هذا يفكرين عقول الأديب الفرنيس نرفال عند زايرته للرشق هو وغوتله  وقد أأعرتاه اذلهول وادلهش  من عادات وتقاللد ومح _ 

.فأأنامتئك للوطن ال  يووقف فقط عىل أأنك ودلت فيه  ، أأهايل البالد ذلكل كوب أأنه يشدر أأنه رشيق   

ذًا ؟_  ما املشلك  ا   

أأن خنولط ونلوح  . ريد أأن أأعلن عن داينيت أأمام أأى مجع دون أأن تتمسع الأعني دهش  أأو تدور أأحاديث وتدللقات جانبي  املشلك  أأىن أأ _ 

.وسط امجللع دون خوف أأو جخل أأو أأحمساس عددم الرتحيب عنا   

ال مع الهيودا  ختالط و أأن الهيود عام  ال يظبون الا وال تنس ، ال تلق اللوم عىل أأحد_  من ذكل أأن لك طائف  من والأغرب   قام  الدالقات ا 

!  عدضه   ضدون حدود عيهن  وعنيتديش يف عزةل  عن الاخرى وي القرائني والرابنني والمسفاردمي  والاشكناز     

:وهو ينفث ىف عود ثقاب اكن قد أأشدل عه تبغه   

.عىل ماكن اريدكه أأن تريه قبل ذهاعنا لالجامتع  رسوف من_   



املاكن  طل ة الطريق اذلى اكان خيورصانه من الطرق واحلوارى املتشدب  الىت قادهتءا ىف الهناي   حلب املوسيك  مل حتاول ان تمسأأو  عن هذا

و منذ أأن دخال للحارة اكنت تضج عصخب "  حارة الهيود" وحتديدًا ملاكن علقت عىل أأحد جدرانه املهتالك  ايفط  ابهو  حبروف ش به ممحل  

.  مع انفاس البرش املارة ورواحئ الطدام اخملولط  

اكان سوف يصطدما بمس لدة ممس ن  عدين  جتلس امام عيهتا القدمي مع  جارهتا الش به معلا  مبالبس سودا  ابلل  متامًا اكنت احدهءا تمسأأل 

:الأخرى   

اي راش لل ميت سوف تووقف مهومنا وامراضنا ؟_   

 لوجلب الاخرى عصوت مائل للخناف  

.ىف الأخرة _   

اكنت تكل المس لدة جتلس امام اان  كبري عه زيت مغىل تقيل  ،ترتدى احلربة وهو الزي اخلاص هبن لدقود طوي ة من الزمان عيامن جتلس امراة 

كرات الزالعل   مث تقوم عأأنتشالها من الزيت وتغممسها ىف الرشابت او المسكر وتضدها عدض ذكل ىف قراطيس ورقيه وتبيدها للزابئن اذلين 

يفا أأخذت تدير رأأسها  ر، رشني من الزالعل  املرشوش  ابلمسكف امام المس لدة وطلب مهنا قرطاس عقوقف يوس. أأحتشدوا حولها   عيامن  ا 

تركها يوسف تنهبر مما تراه ىف هذا الدامل . تنظر ذلكل اجملمتع الهيودى الفقري اذلى ال يزال يقطن هنا وميارس لك طقوسه وعقائده منذ الزمن 

" لك واشكر " مطد   كبرية ىف أأحد الزوااي اكن مطد  شديب يرص مقاعده اخلرازنل  امام طاوالته وكوب ايفط . اذلى هبطت علله جفا ة 

وهو مشهور عنه أأنه يظوى النمس ب  الأكرب " جداللا " عىل مقرع  منه مقهي  . الوجب  مقاعل ارعد   قروش اختار أأى مكل  من الأرز واخلضار 

ومن هذا  ه لقا  مبلغ مايلاو للقوموا عتنظلف، من الداطلني ىف احلارة يأأىت أأثراي  الهيود طلبًا ىف ممساعدهت  ىف نقل أأمتدهت  من ممسكن لأخر 

شاعات مفن ذهب يومًا للدمل ىف أأحد علوت الأثراي  يرجع  ىف الهناي  ويقص واقع حياة مل يودود علهيا يومًا  او يراها  سوى املقهي  تنتقل اال  

عاانت لهيود ينتظرون تكل اال  من فقرا  ا عند هؤال  الهيود من الأثراي  وتظل هوي  واسد  عيهنءا وعني هؤال  اذلين يقطنون ىف تكل احلارة

.عأأهنا س ووزع ىف اللوم الفالين  ، و من املؤسمسات اخلريي  اخلاص  هب  أأ والصدقات الىت يدلن عهنا الأغنلا  مهن    

المس لدة حىت اخذهتا ما أأن صدق  وأأعطت لها " عوريك  ،عوريك " فوق رأأسها وىه تنادى  ًجاحتمل صا جعوز أأس ووقفت ايفا س لدة 

هنا أأ هل احلارة أأ  هاويدورب تقدم رقصهتا اخلاص  ىف ارجا  احلارة " ماراي اجملنون  " أأشار يوسف عىل شاع  مجل ة تدع  .   لها صاحت ابدلعا

 ؟، انت احلديدي االدرجبب الدمالق اذلى ختصص ىف محل الأوزان الثقي ة ومهنا اخلز " جالورس"عيامن اكن مير جبانهبءا  ، جالب  للحظ المسدلد

: اًل ار لها يوسف قائواتر عوده أأشأأ توح ىف أأحد الأدوار المسفلل  اكن يلس رجل يدندن عىل ومن ش باك مف   

.أأنه زىك مراد وادل الفنان  للىل مراد _   

ذهنب لأعءالهن ىف املراكز الطبيى  ي ،جامتعلات اخصائلات ا  , لطائف  و اموظف ،لأخر  تاللك يوجه برسع  حنو مصري ما دون الألوفا

.عىل زايرة املداعد الهيودي  املوجودة بكرثة ىف حارة الهيود عىل أأختالف طوائفه   ونواحلريص,   ونوالداطل,   لونواملتمسو   ،والأجامتعل    
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ضغط عىل الزر اخلامس  أأنوظرا املصدد  ،لهنر النلل مبارشة   ديالأجشار ويؤ ه حتف يبالبناايت الضخم  بشارع جان ىحدا  اكان قد وصال أأمام 

:وأأعتمس  قائاًل لنهيا مبارشة اخرتق نظره ع ىف مواهجهتا متامًا  نفمسه للصبحمث ادار    

خلطبىت ال ختشني لن أأطلب الكثري من املال سأأرفا حباكل ؟ (ادلوط ) هل أأدخرىت _   

. أأعتمسمت دون أأن جتاوب  

و . ا دهيفمس واهنا اذلى تربز منه مقدم  هن عند الزر الأول من هو ،  توقف ف  املصدد وعأأانمهل اكن يداعب برشهتا وتنلق لرقبهتا مث توقف  

تركوه يفدل هذا ؟  الأجدر هبا أأن تمسأأل ملاذا  من ملاذا فدل ذكل ؟ و  مذهوةل من نفمسها  اكنت تتمسا ل   

لغرف  كبرية تفتح عباب قاد خطاهءا . رن  واحدة فتح الباب اخلادم النويب عدد  كبري برشاعات زجاجي  توقفا وضغط اجلرس  أأمام ابب خش يب

اكنت غرف  مكتب هبا طاوةل كبرية ىف املنوصف جلس علهيا مخس من . كبري جرار فتحه هلءا  للدلفا منه لدلاخل  مث قام عغلقه مرة أأخرى 

  هلرجال وجوه عيامن رئيس امجلاع  حماط عددد من  ا. معل ما  يفالزوااي أأمام أأةل النمسخ مهنمك   ىحدا  الرجال وفتاة جتلس عىل مكتب ىف 

.رحبوا هبءا ودعوهءا للجلوس يف الاجامتعات مأألوف  لها فقط أألوقت هب  ممس بقًا   

:حتدث الرئيس عددما أأحمك وضع النظارات عىل علنيه قائاًل    

ين   حيت يدخل مدامخلمسنية كللومرتات ال توددي املائ  و مطروح وأأمامه عد ىل مرص أأنه الأن مبرىسا  يومًا عدد أأخر يوقدم روميل _

.سكندري  ومهنا للقاهرة اال    

:رد أأحدمه   

أأنوقل روميل من  ،هذا الرجل داهل   لقد رأأى هولر فيه  القائد املناسب من عني رجاو  لريسهل لشءال افريقيا ملمساعدة حلفائه الأيطاللني _ 

طاع أأن يمس ودلد للبيا من الربيطانلني عددما س وافرنمسا للبدأأ همموه اجلديدة عددما عني القائد الأعىل للقوات الأملانل  وعدد عدة مدارك 

أأهنا اكنت مبثاع  رضع  قوي  ملونوجمرى القائد . استمسلمت و  القوات الربيطانل  عطربق ووقع ىف الأرس أأكرث من ثالثني أألف جندى بريطاين

.الربيطاىن لقوات الوخالف ورىق روميل  بمسبب تكل املدرك  لرتب  مارشال   

س وجري قريبًا وعىل ضو  نواجئها سيتحدد من هناك مدرك  همم  . قف هذا الرجل ماكهنا أأن  تو اك  من قوة  يف ا  وليس هن :أأضاف الرئيس 

املدرك  خط  رهلب  و مبمساعدة عدض رجالنا املندسني داخل القوات الأملانل  أأس وطدنا أأن ندمل أأهن   هذهتدد املانلا ل .اذلى أأنورص ىف احلرب 

ضد  الس وخداهما كخط لدلفاع وللمواهج   ،زرع أألغام مبنطق  الدلمني  ابلمسواحل الشءالل وهو "  ش لطان حدائق ال " يصندون شيئًا يمسمب

اجلانب الأملاين أأشد خطورة فقد يزرعها ولكن الألغام . غام الىت تقوم القوات الربيطانل  بزرعها أأيضًا لضاف  للأ هذا ابال  . القوات الربيطانل  

لازرعت ىف ابطن الأرض رأأ  ذا مت أأزاةل اللغ  الأول ينفجر الثاىن س ًّ وتدورب  ،وعأأزاةل الثاىن ينفجر الثالث   ،عىل أأمتداد ثالث طبقات حبلث ا 

ذا الأمه من لك ذكل أأن هناك شفرة خاص  لوفجري تكل الألغام . مثل تكل احلقول مكصائد  للك من يقرتب مهنا من جنود او دابابت  ، ا 

لهيا  .  فيلق الصحرا  الأملاىن عقيادة ثدلب الصحرا  روميل نضمن هزمي، أأس وطدنا أأن نصل ا   



:ينطق الاجنلزيي  عصدوع  ابلغ  املانلًّا جا  صوت ذكورى حاد عىل الأغلب أأنه   

 أأان كنت عيهن  وأأعمل ذكل متامًا ليس هناك من حص  مبا صورته. عىل الرمغ من انوصارات الفيلق الأملاين أأال أأنه يداين مداانة كبرية الأن _

أأش لع أأنه  يت ال" لولني مارلني" رقص عىل غنا  وسائل الأعالم  عأأننا نمس بح ىف مياه  الواحات ونقوم عقيل البلض عىل اسطح  ادلابابت و ت

ىل أأغنلاهتا لك اجلنود حىت هؤال  اذلين عىل اجله  الأخرى من اجلهب   هناك عدو أأكرب من قوات الوحالف أأهنا الصحرا  واحلرشات . أأس متع ا 

لوج موسكو كءا هزمته ث، أأعوقد أأن الطبلد  ىه الىت تواجه هولر عددما يأأس البرش عىل مواهجوه . عل وندرهتا  ، شمس احلارق  وق ة امللاهوال 

.فريقي  س هتزمه مشس الصحرا  اال    

:رد أأحد الاعضا  قائاًل   

.  فهذا خطر كبري وثق  ايضًا مرتًا عىل الأسكندريكللو   مسنيروميل عأأن أأمامه اقل من مائ  ومخ ولكن أأن يدلن _   

:رد الرئيس   

للخوض احلرب ضد الربيطانني ىف القاهرة ويلحق هب  هزمي   ،خشصل  أأسطوري  وهو يدمل متامًا أأنه ينتظرونه ونهذا الرجل صنع منه املرصي_ 

.ثقي ة  

:رد اجلندي الأملاين   

.ومه من املرصيني " لظباط الاحراراب" هناك فريق من رجال املقاوم   منض  للقوات الأملانل  يمسم  _   

:مههءات واصوات عالل  عىل أأثرها قام الرئيس ابلوصفيق علديه قائال   

هدو      _   

:مث أأس ومكل حديثه عنربة أأكرث هدو  وثق    

و الأول   (اولربخيت)للقا  روميل ىف أأحد الفنادق مبدين  الأسكندري   وهو ساعد اجلرنال   (فنربجافون س و)هناك زايرة همم  للكونت _ 

يصال "  عرين اذلئب"يظارب ىف تونس وهناك أأخبار همم  ختص مدرك  الفيلق الأملاين ابلصحرا  وصلت و  من  مقر أأختبا  هولر وعلله اب 

فاج فنربج عدد يومني ىف زايرة غاي  ىف الرسي   وس لقمي عفندق البورياس لحرض فون س و. تكل املدلومات لروميل والتشاور فامي عيهنءا 

  .عنه أأنه يمتوع برمح  يفتقدها روميل ىف الودامل مع جنوده ، و مدروفهذا الرجل ال يقل خطورة عن روميل وليس عأأقل ذاك  . ابالسكندري 

:يفا قائال مث وهجه نظره مبارشة ال     

يفلني _  .ت للأسكندري  وهناك س وقومني مبحاوةل لقا  هذا الرجل واحلصول منه عىل مدلوماس وذهبني  .. ا   

:دهش  وأأخذت تردد ىف ذهول  اها وأأتمسدت علن، هول املفاجأأة أأربكها وجل  لمساهنا   



!!!أأان _   

:ابلنربة نفمسها من الهدو  أأجاهبا   

سوا  ىف املظهر احملافظ أأو جءاكل اجلذاب والأمه من ذكل كه هو أأنك تدرفني . يوجد أأنمسب منك لقضا  مثل هذه املهم   ال.. ند  أأنته _ 

؟!!كلف مه هؤال  الناس وكلف يفكرون أأليس حصلحًا   

الصحرا   ماكين هكذا عبمساط  احلصول منه عىل مدلومات ؟ أأنت توحدث عن روميل ثدلبوأأى رجل هذا اذلى اب   ؟ أأى مدلومات_ 

؟!فنربج اوكولونلل فون س و  

 هبدو  اجاهبا

ضاف  لكراهلوك هل  الكثري من القوة وقد أأكمس بك هذا  ابال  ، لأهوال كبرية عىل يد النظام النازي  تلقد أأخرتتك لهذه املهم  لأنك تدرض_ 

.كنته قريب  مهن  ومبدارشتك هل  تمس وطلدني الودامل مده  أأنك  كءا .  والشجاع    

وجمسس واخملابرات احمللطني هبءا ال رجال من  فنربج بلك ما ميلؤهءا من ذاك  ولؤم وبلك هؤال  اروميل وفون س و ؟ تقصد ابلودامل مع من _ 

؟!  

:أأجاهبا دون أأن يوخىل عند هدو ه   

الأمر أأسهل من ذكل بكثري لك ما ،ت ك ابملدلومااوأأان مل أأطلب منكه أأن  توقدمني الهيءا و تقومني عودريف نفمسك هلءا وتطليب مهنءا أأن ميد_ 

مث تقومني ابملرور أأماهمءا ىف الرده  أأو  ، تقرمني مدها الىت س وذهب مدك هناكل أأنك س ونلني ابلفندق نفمسه قبلها علللوني أأنت والمس لدة الىت

، أأو تقومني عأأى ًا ما تتبدها أأعتمسام  خفيف  تكل النظرة الىت فهيا دعوة لشيئ, مهنءا  أأيًّ هتا س وقومني ابلنظر عدمق ىف عني وق و ، صاةل الطدام 

لهيا كأن مثال تلقني شيئًا مدك عىل الأرض كأنه سقط سهوَا  منك وهكذا  ...  من تكل احملاوالت الىت تقوم هبا الأنيث لولفت نظر الرجل  ا 

الىت تدمل مكمرض  ابملشفب الأيطايل " رجس ماديلني حنا ج" أأذا حالفك احلظ فأأنت الفتاة املمس لحل  املودين   . عللك عأأنوظار ما س لكون و 

:من الأس ئ ة  اايًّ صول عىل مدلومات عدون أأن توهجي  الكمك س لكون حبدود وس وحاولني احل, " كرس وني جرجس " ابلقاهرة ومعوك   

:عدد نفس معلق   

ذا مل يظالف اصغريً  اً جحر  س ولقني_ ذا حالفك احلظ  فرصى  جيدة  وا  الأن س ودخلني . ك  فيكفيكه رشف احملاوةل ىف امللاه الراكدة وتتنظري ا 

.مالبس تناسب فتاة  قبطل  متدين   من أأرسة حمافظ  , للغرف  الأخرى لقياس  املالبس ملهموك اجلديدة   

ماكهنا أأن تفدل وىه تفكر كلف اب  ذكل وترتدى هذا اكنت ختلع .  دون أأن توفوه ذهبت مع س لدة ىف منوصف الدمر قادهتا لغرف  جماورة 

هل جنت مثاًل لوذهب  الهي  مرة أأخرى عقدمهيءا  ؟ ماذا لو  ،وىه الىت جنت عأأجعوع  من موت حمقق ىف أأحد مدمسكرات النازي  ذكل

الفارات من مدمسكر انزي وذكل  ىحدا  عن هويهتا احلقيق  وس لدلمون أأهنا  نوأأى مصري س لكون لها ؟  مؤكد أأهن   سوف يبحثو؟ كشفت 

ذا.  س لضاعف اجلرم   رفضت ىف  الأشرتاك ىف هذه املهم   هل س لقبل الرئيس  لتمس متر مده  ىف هذا الدمل وأأى نظرة حموقرة وقهتا  مث أأهنا ا 



الأن وقد حانت فرصهتا لونقذ الدامل فبأأى  ومص  عار  ، رتاكابت النازي  ىف حق الهيود والبرشي  كهالها ؟ فهي  الىت تنادي وتندد ابال سينظر  

ن  ىه ترددت ؟  س ُوومص ا 

ا ولكن أأن هيمل هتمت عأأمر هند ، ا هيوتربز هند راعهيااملالبس الىت مصمت لفتاة متدين  اكنت تكشف عن ذ اكنت تنظر ىف املراة لرتى أأن  اأأخريً 

أأنوظرت حىت أأنهتت من قياس املالبس وخرجت للغرف  الىت يدار فهيا . للأعدام رأأسًا  ادويظهر الومش  فهذا مدناه أأهنا س وق عها تكشف ذر 

.جامتع وأأعلغت الرئيس عأأمر الومش الأ   

:أأعتمس  ىف هدو  قائالً   

. عدد ذكل  زاةل الومش عأأحدث الطرق ولن يصبح و  أأى أأثرلب عنا ؟ س وذهبني ذلكل الدنوان ال  كهذا س لغ  اوهل تدوقدين أأن أأمرً _   

  للهوي  أأعطاهءا لها قائاًل نيفتح مظروف كبري وأأخرج منه عطاقت

أأرجو أأن تكتفب عأأقل  ، سرتافقك ىف الرح ة يتوالذا رشحت للمس لدة الىت تقمني مدها وا   ،عللك أأس وخداهمءا ىف تكل املهم  فقط _ 

.مثاًل اخربهيا أأنك س وذهبني لقضا  فمسح  من الوقت  ،الوفاصلل  

.تذكرت أأن ديدو ال ترتيض أأعدًا عأأقل الوفاصلل   

.أأفضل اذلهاب مفردي _   

ذا ذهبته مبف_  ذا كنت  ىف الرتاس تتناولني طدام أأفطارك مبصاحب  تكل المس لدة فمس لكون ف ردك ا  مس لكون مدعاة للشك والفضول أأما  ا 

عدد غدًا  ىف الواسد  صباحًا ومنه سرتكبني   ًراستمس وقلني قطا. فتاة ومعهتا ىف رح ة للأس وجءام عأأحد الفنادق املط ة عىل البحر  ا،الأمر طبلدلًّ 

وال "مادلني حنا " س وقبال ىف الفندق وأأنت تمسأألله عن احلجز ابمسن وهناك ستبتمسمني ىف وجه عامل الاا الدنوااتكيس للذهب  عك لهذ

لك يش  عووقيت دقيق  ، ىف هذه الورق  جدول زمين دقيق يطلدك عىل ما س وفدللنه هناك. تنيس أأن جتديل الصللب يوديل من عنقك 

.وحممك   

خري أأ فطار و عند الواسد  تصدد مرة النول من الغرف  لوناول طدام اال  ىف المساع  الثامن   اكن علهيا   تناولت  منه الورق  وتفحصهتا رسيداً 

.. و.. و.. مث تفدل كذا ...مامي  ابلفندق ملدة عرش دقائق  تنل للرتيض ابلرده  الأ ...  كذا والمساع    

:يده لها بزجاج  هبا حبوان من ادلوا  واخربها قائاًل  دواخريًا ما   

  .ىف حاةل اذا كشفت  وقبض عللك ميكنك تناول واحدة منه  فهو سينقكل لدامل اكرث رمح  من عذاهب  كل ،أأنه عقار المس نانلد القاتل _ 

.خطأأ هبا س لقودها حلوفها حامتً  حًقا وأأيفهي  همم  خطرية ، ولكهنا عدلت رأأهيا مفاذا لو كشفت اكنت س ودوذر ل عن أأخذ ادلوا  ،   

: عًاىف حقيب  يدها وغادرت عددما شد عىل يدها عقوة وهو يصاحفاها مود وعلب  ادلوا   وضدت الأوراق  

.كوين عىل حذر _   



 عندما تبدأأ ىف تقللدفيا للحلاة   ،مفنذ وقوعها ىف يد القت ة  اكن العد لها  أأن حتمتب حبذرها وتوجمسها!!  وىه  منذ ميت مل تكن عىل حذر

ال روايئ ليمست ىه نص  كأنه  فلك ما يظدث لها ، الأدب  .عطلوه ا   

والأيشارب عىل رأأسها لف الشال حول كوفها  أأحمكت  ، ىف اخلارج اكنت الأمطار هتطل عغزارة واكن احلصول عىل س لارة أأجرة يدد مدجزة

:عيامن هو طوقها عذراعله وقاد خطاها لشارع طويل سأألوه   

أأين نذهب ؟_   

.ملنيل _   

!! حىت  تمس ومكل ما قد توقفت عنده يف املصدد؟_   

؟ والريب   هل أأصبحت لك الأش لا  ىف حياتك مرفق  عأأحمساس  من الشك_   

!رمبا _   

. ماكين تركك هنا توجمدين بردًا ىف أأنوظار س لارة أأجرة لن تأأيت أأعداً حمس نًا اب  _   
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 ، رأأسها فوق فاخريًا س لول املا  توقفت عن الهطول ،تنفمست الصددا  عند ادلخول  ،مل تولك  سارت مبحاذاته حيت ابب عناي  خضم 

.املصدد ودقائق اكنت عداخل شقته   أأس ودع  

ال من  متددت عىل  شزيلوجن  مبطن ، وأأمام انفذة زجاجي  تطل علله  ،ضا ة خافت  عىل الضف  اليرسى من هنر النللا  ىف شق  ش به مظلم  ا 

مدطفها الصويف امام املدفأأة  للجف   ضعو ،وضده أأماهما و زود املدفا ة مبزيد من احلطب ئًاداف  صنع هلءا  مرشوابً  . ابلقطلف  امحلرا     

: وعصوت ش به انعس قالت   

نظرات أأعودت عىل ، تصور نمسيت أأن أأسري عأأمان ىف شارع . ال قوة يل عىل امليُض عني جنباهتا  ، داخل متاه  ال هناي  لها  نين أأشدر أأ _ 

. متنت لو توقدك ىف قبض  املوت، مرتعص   نظرات عدائل  ، واخرى  ، ك  اكًّ ش ،ضولل  ف  

.عدلت من جلمس هتا و كأهنا تفيق من حمل أأو اكعوس أأممسكت بكوب الشاى المساخن وأأخذت جتول عنظرها ىف أأرجا  املنل   

.عيتك أأنلق _   

:لغرق وسط عاصف  حبري  حادة مث أأمدنت النظر عند لوح  مدلق  عىل احلائط ملركب توشك عىل ا   

!رامربانت _   

  !ند  أأتدرفينه ؟_ 

ال تناسب حىت  ولكن ملاذا تكل اللوح  ؟ أأهنا اثنا  ارتلادي املواحف الفنل  التأأملها   كنت أأقف أأمام لوحاته كثريًا  ،ومن اذلى ال يدرفه_ 

هناكل لوحات رمست فقط لودلق عىل جدار املواحف  الكربى الىت يراتدها الناس لقد صندها صاحهبا ليشاهدها  ، أأن تدلق عىل جدار منل

.امجللع   

 أأمدن النظر للوح  وكأنه يشاهدها للمرة الأوىل 

يصارع املوت اذلى يظل . هذا  املركب املوأأرحج وسط الأمطار اجلاحم  والأمواج الهاجئ   أأفرادكءا نظرت ىف تكل اللوح  أأشدر أأنين أأحد _ 

.مرتعص عه حىت ينال منه   

 أأنظر  .فأأنت  ال تؤمن عوكل املدوقدات اخلاص  الىت تدور حياهت  ىف فلكها اخلاص . أأتدمل ىف الكثري من الأحيان ال أأشدر أأنك هيودى _  

!هيودي  يأأنك ال تدلق جنم  دواد عىل اى من جدران املنل كدادة أأ  حىت  

؟ !دي ومن قال أأين هيو _   

كلف ؟_   



  لاللوكذكل احل ، أأان أأؤمن عوجود هللا الواحد وأأكتشفت أأن مجلع الكتب المسءاوي  تنادى عقمي ومبادي  واحدة احملرمات واحض  واثعو _ 

ال ختالفها ا  طرق الصالة عىل  ، وامخلر ،الزان  ،القتل  ،مجلع الكتب المسءاوي  ترفض الكذب ًا كنت مع ذلكل دوم ،أأهنا حتمد هللا وتشكره ا 

.ومن ال يدرف داينيت ال يمس وطلع أأن يدوقد عكس ذكل  ، و وسط  الأقباط فأأان قبطب ااصدقايئ من املمسلمني ممسلمً    

.فلءاذا يقاد الهيود لغرف الغاز واحملارق فقط لأهن   هيود  ، ن اكن ما تؤمن عه عىل حقا  و _   

تناىم قوة الهيود ىف الغرب وخاص  ابملانلا وذعر هولر مهنا  الاساس ل  يه  املشلك  _   

وقاد الدامل الأن ملدارك كبرية  ون وتبده الكثري  ونصدقه الكثري  لًّااملشلك  ىف قائد خمواًل عقل او قوة  املشلك  ليمست  ىف عرق أأو دين _ 

.توشك أأن تقىض هبالكه   

. أأنصيت, والأن دعلنا من هذا الالكم _   

.بات املطر تنقر عىل النافذة عنظام وهدو  مكدزوف  حزين   اكن صوت ح   

.من الواحض أأهنا لن تووقف هذه اللل ة _   

.وس وقضني لللوك ُهنا _   

حذاهئا وعطرف أأانمهل يداعب اصاعع قدمهيا من لها  خبلع ، يلس أأرضًا حتت قدمهيا املمس نودة عىل حاف  الشزيلوجن ، قالها وهو يقرتب مهنا 

. مث قامت مرسع  عندما تذكرت أأن ديدو مؤكد قلق  علهيا ، اكن يداعهبا عبط  مما جدلها تتثا ب وتشدر ابلنداس . احلريري فوق جورهبا 

. أأدارت  قرص هجاز الوللفون الأسود  اذلى وضع عىل منضدة ُحرشت عني مقددين للأأىت صوت ديدو عدد رنني طويل للهاتف  

ميان الأمطار غزيرة ابخلارج ومن الصدب الدثور عىل س لارة أأجرةسأأقىض للليت عند صديقيت  ..خاةل ديدو_  . ا   

.لل ة سدلدة  ، حمس ناً _   

ل جتلس عىل مقددها ىف الصاةل تنتظر قدوم أأيفا لووأأكد من غلق الباب ابملرتاس مث اتز   ال أأهنا اكنت مفؤكد ،قالهتا ديدو عصوت انعس 

دت للمدكرس النازي رمبا اكنت قد لفظت أأنفاسها قبل حيت  أأن توضع ىف يلو اكنت قد ق  ، ممسكين  ديدو. تذهب للنوم وىه تشدر ابلأمان 

 الشاحن  

ملاذا كذعته علهيا ؟_   

وهل كنت تريد مين أأخبارها أأىن أأعيت للليت ىف عيتك ؟_    

وما ىف ذكل ؟_   

!! تقبل ذكل ست تدوقد اخلاةل ديدو املزتمت   _   



.طدام الدشا  أأين أأتضور جوعًا سأأذهب لأعد لنا  _   

.أأفضل أأن أأانم عدون عشا  _   

 أأجاب بمسخري  

طبق من البلض و عدض من اجلنب و الزيوون   جمردن مأأدع  كبرية وخفم  عأأنوظاركه   أأنه أأ تدوقدين وهل _   

ذن فال عأأس _  .أأمممم  ا   

ليس هو كدادته  اكن عني مجموع  أأصدقائه موضوع  عىل طاوةل ، وع  من الصور الفوتغرافي  توقفت امام مجمنت توجول عأأحنا  املنل توأأمهل  اك

 ،أأنتهبت عىل راحئ  مجل ة تأأيت من املطبخ لوفوح ىف أأحنا  البيت فركضت رسيدًا لهناك . اكن هو  الأروع وجاذعيته عأأعتمسامته  هالأومس ولكن

.أأقرتعت منه اكن يقف امام املوقد مبارشة مشغول مبا يدده   

!ه الراحئ  الشهل  اي هللا ما هذ_   

فيه البلض عددما وضده عىل قطد  من خزب الووست أأس وقرت البلض  كءا ىه متامًا ىف منوصف اخلزب عيامن أأخذ  قيل ي يان  اذلمث نظرت لال  

.يقوم عقلهيءا مدًا ابلزعدة   

.أأشهيب علض مقيل ابخلزب احملمص هذا الطبق يمسمب س ة البلض   ستتذوقنيو أأنوظرى _   

.هتءا مواهج  عدضهءا لالخر يقضءان لقامي ىفأأحدهءا ىف مواهج  الأخر   ناكان يلمسا،عىل مائدة خشبي  ممس وديرة مبنوصف املطبخ   

 حتدثت عنربة اخفت عن املمدواد 

؟!أألهذه ادلرج  أأمكل علون ساحرة " تدمقب ابلنظر ىف علنيه" ما أأمر ذكل الرجل اذلى يقولها ومبنهتي  الثق  _   

لهيا وهو مشغ :ول بزيوونوه  دون النظر ا   

.ليس فقط علونك يه المساحرة  و لكن لك شيئًا عكه ساحرًا   ..ند  متولكني _   

:أأعتمسمت عغنع قائ ة   

أألهذا المسبب وقدت عغرايم ؟_   

.نظر ىف علناها مبارشة   

.ند  ومنذ النظرة الأوىل _   



ال تشغل نفمسها أأال لقد قررت ممس بقًا ، اول أأن تشغل نفمسها ابلوفكري وعىل لك حال مل حت ،ن اكن صادقًا  ابلفدل أأم ال ا  ال تدرف  عقضل  ا 

!فأأى ترف هذا أأن حتب أأو حيت تكره  وتدرضت لأشد انواع الدذاب ، لها وال أأهليه اليت ال وطن  واحدة   

:واكن ىف نظرهتا شيئًا من الوحدي ويه تمسأأو   شدر املمس ودارخلدت ال   

ساحرة ؟ توالأن هل مازلُ _   

عيامن فرد أأحد ذراعله عىل ظهر الكنب  ، مبحاذاة عدضهءا الأخر  عىل كنب  جدلي  تنمكش عىل نفمسها داخل صدره جلمسا ىف غرف  اجللوس 

. ولكن  اذلاكرة  اكنت أأدىه مهنءا عندما  نصبت هلءا مكلهنا   ، ىف جلمس هتءا تكل اكن يلزهمءا أأن ينعا فتلل اذلكرايت. والأخرى طوقها هبا  

. عن ما يظبه وما يكرهه  وعن ما صنع يومًا اعتمسام  او جدل ادلمع  ينمساب ، الًك مهنءا يظيك للأخر عن طفولوه وحياته اخذ   

متلملت  ،ستيقظت لوجد نفمسها عىل ذكل الوضع او . منذ ميت مل تشدر ابلأمان وادلف  هكذا؟  غلهبا النداس عىل صوت تنفمسه الهادي   

:و عدني نصف انعمس   .عهيا  لوتثا بداخل حضنه تريد أأن تفرد ذرا  

ال أأصدق هذا هل قضلنا لللونا هكذا ؟_   

!تصور ،ند  _   

: نظر ىف ساعوه اكنت عقارهبا تشري للمساعد  صباحاً   

ذًا _  ..صباح امجلال ا   

يه الىت عاشت ىف فرنمسا ومسدت الكثري . ختلت فهيا عن برودها وابدلوه اايها  ،وقبل أأن ترد علله اكن قد أأطبق عىل شفتهيا ىف قب ة طوي ة 

للمرة .   ولكهنا مل جترهبا يوماً  ،عن حسر القب ة الفرنمس ل  تكل الىت يتبادلها الدشاق ىف الشوارع واملقايه وحمطات املرتو وعند زواي  الطريق 

هل اكنت تدب وقع قبلهتا علله ؟ترى  . أأنثوي وتوقفت خبجل  اخريًا تراجدت . تلمث  شفاه رجل هءا و  حيا اهاالأويل ختلع فهيا شفت  

.يب أأن أأذهب الأن مفوعدي مع الرجل اذلى س لقوم مبحو الومش ىف الثامن  _   

 ، اكنت أأشهيب وىه هتبط ادلرج أأمامه مولل  و  ظهرها. ولكنه تأأكد أأنه س لظل يووسد خمسارات معره عند تكل اللحظ   ، مل ينطق وقهتا

.عوخللها  اوكأهنا ختربه أأهنا لن متنحه سوي  الديش عىل قيد تصورها ودومًا  س لحلا  متقدً  ،يوأأمل منحنلات جمسدها ورشاق  قواهما   

أأس وقبلهءا الرجل دون أأن  ،أأهنت رسيدًا همم  حمو الومش عوكل املادة اجلديدة الىت ميولكها طبيب اجنلزيي يقطن ىف أأحد شقق وسط البدل 

مث  وايللدجب كأن الومش مل  ،وتركها عىل ذراعها ملدة عرشة دقائق  ،وعددما حدد موضع الومش سكب عدد نقاط من مادة ما ،م  ينطق بلك

ويرجع  ،علله اكن يظرض علهيا احلزن والكأع  اهاكءا وقدت علن، اخريًا اكنت قد ختلصت من محل ثقيل اكن يمس  عىل أأنفاسها . يوضع يومًا 

هبا لهناك عند عوبات املدكرس عندما توقفت يومًا ىف طاعور طويل حىت يمت ومشها يه والكثريات بشدار جنم  دواد الىت تصنفه  عىل أأهن  

وهءا ىف طريقهءا عدد ذكل للبنك .ذلكل أأعتمسمت وىه تنظر ذلراعها وقد اصبح  نظلفًا   ، لالقون الدقاب الأكرب ىف هذا املدكرس، ل هيود 

أألوه س  



كلف عىل أأن أأخرب ديدو عأأمر تكل الزايرة للأسكندري  وعوفاصلل أأقل كءا طلب مين الرجل وىه كءا تدمل  فضولل  الاس ئ ة ؟_   

.أأخربهيا أأن هذا الدمل هم  ملرص حيت ال يمس وطلع  الأملان دخولها  وىه س وكف عن الأس ئ ة وقهتا _  

ملاذا ؟_   

.لأهنا تدشق مرص _   

.لبنك اكنت جتلس تفكر ىف تكل املهم  املوك  لها ويظهر علهيا مالمح اخلوف واحلرية وىف ذكل اللوم ىف ا  

:سأألهتا اميان مندهش    

هل هناك شيئًا ما أأراك مشغوةل البال كثريًا ؟_   

.اعدًا  أأشدر عبدض الأرهاق_   
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ومعلت عنصلح  يوسف عندما أأخذت تالحقها  ، وهويهتءا املزيف سكندري  من تفاصلل رحلهتءا لال   اعىل مائدة الغذا  حكت دليدو  عدضً 

اواًل والهيود والدامل امجده واكرث امااًن أأن ال يدلنوا عن خشصلهتءا احلقيق  فهءا ىف همم  معل  الدمل لصاحل مرصهذا أأن لها  أأكدت  ، ابالس ئ ة

لهيءا املهم  فأأخربهتا  أأهنا س وحيك لها لك يش  يف الوقت املناسب ، و   . أأوكت الهيءاقد  وقهتا سأألهتا ديدو أأى معل وأأي هج  اليت أأوكت ا 

.الأس ئ ة ولكهنا اكن يبدو علهيا القلق طرح توقفت ديدو عن   

ولكن عىل ضدفه أأال أأنه اكن ينرش  ،فيصل مهنا شداع خفيف ،أأن تنفذ من عني الغلوم الكثلف   حتاول فيه  مشس الش وا اكنت صباح وىف 

فمس وان من ترتدي    ً ديدو اكن ظهرها أأكرث أأحننا  .القللل من املالبس هبا وقفتا عىل رصلف احملط  حبقيب  سودا   .رجا  املاكن أأ ادلف  ىف 

حتشام ىف فمس وان ايفا متأأنق  ىف ا  عيامن اكن  ،عقدت خيوطه ذات زمن اكنت قد  شال من الكورش لهلفت حول كوفهيا  القطلف  المسودا  و

.تووارى من قلقها خلف نظارات مشمس ل  كبرية  ، من صوف اجلريس له يرماد  

يامن ذهبوا  ذا حدث مكروه فاكن يتبدهءا ا  وهو عىل ممساف  مدلن  مهنءا  اكن من الواحض أأن هناك رجاًل ما عدثه الرئيس ملراقبهتءا أأو ملمساعدهتءا ا 

يفا  خالل رح ة القطار اكنت. وعىل أأي حال جتهالوه متاًما و مل تشغل نفمسها عه  ًدا او اعوداال يقطدها اقرتاابً  كثرية القلق والووتر حاولت أأن   ا 

جلمست ىف املقدد املواجه لها وطل ة  يتعىل عكمسها اكنت ديدو ال ،  مقدم  علله ما ولكن اكن فكرها مشغول مبا يهكواب تنشغل عقرا ة 

ممسامع يفا عىل ا  عدد ركوهبءا المس لارة الأجرة رددت  . عبنت شف   سالقطار عىل املروج اخلرضا  عدون أأن تنب الطريق اكنت تنظر من انفذة

:المسائق   

.فندق البوريفاج _   

وابلرمغ من ذكل اكن  ،من نمسءات الهوا  الباردة  الشمس ساطد  وعدُض  ،نه ىف القاهرة م  اكندري  عىل غري املووقع أأكرث دفئً س اكن اجلو ابال  

سكندري  ىف هذا كدادة فنادق اال  و  .كرث من غارة قات ة حصدت الكثري من ارواح املدنلني دين  احلزن واخلوف عدد تدرضها لأ خيمي عىل امل

س وقبال  سوى ىف رده  الأ  يكنمر احلرب  فمل ضاف  طبدا لأ ابال   ًلا بمسبب الطقس البارد ،ياكد أأن يكون خال  اكن الفندق الوقت من المس ن 

نظرت حولها فمل جتد أأى  .الصحف  ىحدا  القهوة وهو يطالع  يدخن غللونه ويظتيس .الدمر تقريًبا وتدمتر رأأسه  قبد  رجل ىف منوصف 

تكل  حيتهادئ ،   فلك يش ،ترتيبات أأمنل  أأو دللل عىل أأن هناك زايرة عىل قدر كبري من الأمهل  لثدلب الصحرا  ىف هذا الفندق 

محل الدامل النويب اذلى اس وقبلهءا عند مدخل  ، ىف أأرجا  الفندق من هجاز جرامفون قدمي تبدث عىل املزيد من الهدو  بثالىت ت   املوس لق

تمسأأل موظف  تمسام  عىل وهجها ويهيفا نصلح  الرئيس عأأن تضع اع ا  تذكرت  ،س وقبالملكتب الأ اهءا وقاد خط ، احلقيب  المسودا الفندق 

:مس جحزت ابس وقبال عن غرف  قد لأ ا  

.مدموزايل مادلني حنا _   

قبطل   عىل أأهنا  اىف وجه املوظف تأأكلدً  لتشهره الصللب اذلى اكن تدلقه ىف رقبهتا و اكن قد أأختبأأ داخل ايق  فمس واهنا خرجت ديدو أأ 

.متدين  ترتدى صللهبا   

:ي  حناس ل  نقش علهيا رمق الغرف  مؤكدًا الا الاس وقبال د سلمهءا موظف  



.ته عىل البحر مبارشة كءا طلب أأهنا تطل_   

عىل الكثري من البقشيش عددما وضع احلقيب  ىف منوصف الغرف  وقام عفتح الرشف  املط ة عىل حبر هاجئ الامواج وملدت  حصل الدامل النويب

  .س نانه البلضا  وهو يغادرأأ 

ف  عيامن جلمست ديدو عىل أأحد املقاعد اخلوصل  ىف مواهج  فا جبمسدها املهنك عىل الرسير الوثري الىت تنبدث من أأغطلوه راحئ  النظايا  لقت أأ 

لله  مث الحظت أأن ديدو الزالت جتلس  ،س ودادت مدها نشاطها أأ يفا عدد حصولها عىل غفوة رسيد  ا  ستيقظت اعدد فرتة   .البحر توطلع ا 

.عىل مقددها تراقب البحر وىه ىف عامل اخر   

أأحتبينه؟_   

نا مرة أأخرى لوال تكل املهم  اخلاص  هُ  ا ىل ب اجمل يومل أأكن أأنو   ،ب عددما اكنت تكل املدين  ىه عشق لهنا  ته مل أأ الزمن منذ ,  اجدى ،ند  _ 

للنا  املوك    .ا 

ًلا يفا الىت مل تفه  من مدناها ش  ا  جدلت  زنعىل قدر كبري من احليطالل  نل  ابللغ  اال  أأغ دندن تُ أأخذت  ؟ "ملاذا "يفا ا  مث وقبل أأن تمسأألها 

  :كوفت عأأن أأجابهتا قائ ةأأ ولكهنا  ،يفا ترمج  اللكءات ا  بت مهنا عددما أأنهتت طل  ،تشدر ابحلزن 

  .للوم والدوابابوحبلبته  تلق  علله  عدلدًا  أأهنا عن رجل ذهب_ 

                                                                     :وعددما انهتت قالت وعنربة اكرث حًزان مث أأخذت ىف ادلندن  مرة اخرى 

يومًا عدد أأخر حىت قام  نهيايُغ أأخذ زوىج اذلى عن حفظهتا " ارجع اىل سورنوو" أأهنا أأغنل  أأيطالل  عن البحر وزهور الربتقال تمسم  _ 

ىل هناك ابلرجوع ال وكأهنا مل تكن   ا  جتاه البحر  متمسمر النظرات اكن مظهره وهو يغين .من عدلد عرب البحر  و   ندا ا  وكأنه يدلد اللكءات  ا 

     .ايطاللا  ب عىل شواط قايهأأحد امل منمذايع قدمي عدلد عرب  اليت تـأأتله من مرة أأخرى 

قفل اذلكرايت فأأخذت  ولكأمنا البحر فتح شهلهتا عىل احلديث ونزع  ين تدرفت علله ؟أأ و  وميت الًّ يطال اتمسأألها ايفا هل زوجك اكن دون أأن 

:وحتيكالبدلد  تلوح عنظرها هناك للءايض  

أأىم عازف   .نًاالضغط عىل أأحد مفاتلحه يصدر رني وعند ،ىف علتنا  اسود اذلى يشغل ركنً صغر مولد  دومًا عذكل الصندوق الأ كنت منذ ال_ 

فكنت دون  .البلانو ابذلات الدزف عىل و   املوس لق جتاه وتأأكدت من ميوىل اب  البلانو املاهرة اكن من المسهل علهيا أأن تنتبه ذلكل

مث البمس لط  والمسه ة ، عدض املقطوعات املوس لقي   أأيم علموين ،لدزفها علله وأأنصت ابهامتم   ، الأةلهذه   تمس ووقفين اليت اخوايت

مبدرس  خاص  لودمل املوس لق   حلقتين، أأ تشغهل فتاة ىف عزفها عىل البلانوأأكرث بكثري من جمرد وقت ضائع  عندما وجدت أأن موهبيت

وقهتا كنا ندزف مقطوعاتنا  ،ىف الدامل   لقااملوس   شهر عازيفأأ وبرا الىت اكنت تض  خنب  من وركمسرتا الأ أأ ومهنا الوحقت عفرق  ، 

 احلفالت امللكي  املقام  عىل وايًضا كنا ندزف يف  ، س بوعأأ  وبرا يوم امخليس من لكىف احلفالت الىت تقيرمها دار الأ  املوس لقي 

.الىت تأأىت لوقدم عروضها عىل املرسح الفرق الأورعل   حيان كنا نصاحب برا وىف الكثري من الأ و مرسح الأ   



يفا عن تكل املقطوعات املوس لقي  الىت تقوم عدزفها عأأانمل متدرع  ا  جاع  وافي  عن التمساؤل اذلى طاملا دار ىف رأأس ا  اكن ىف حديهثا هذا 

  .وحمرتف 

للقدم " انطونلو جوانديال" ىف أأحد الأايم أأعلنت الًك من  الصحف واجملالت ودار الأوبرا عن قدوم عازف البلانو الأشهر ىف ايطاللا والدامل 

أأحدهثا وجوده عىل مرسح الاوبرا اللك هيمس  أأتذكر جيدًا تكل اجللب  اليت . سكندري عروض عىل مرسح اوبرا القاهرة واال  عدة 

وفاحت  ،بردا  الأانق  دثرًا تجا  م  اللك ،طرهحا ىف الأسواق من ذت مجلدها منذ اللوم الأول نف الوذاكر, اللك ىف انوظاره, عأأمسه

علانو يظمل الكثري جنئ يمس بقهن أأجعاهبن عدازف  يئعناق النمسا  الالأأ  واكنت الفصوص املاس ل  تضوى يف الباريمس ل   الدطورمنه 

مل أأنهبر عأأانقته ومل أأنتبه  .وبرا ىف دار الأ  خمصوصعلكون لله من ا  وركمسرتا نمس متع الأ  وافرادأأان  عيامن كنت  ،يطالل  من الوسام  اال  

س وقام  ظهره أأ  هبرتينكرث من لك ذكل أأ  . مقطوعاته املوس لقي  الىت أأخذ ىف عزفها الواحدة تلو الأخرى مل تشغلين لوسامته حيت

ن حلاالأ  يدزف علد والأخرى يظركها مع نغءات البلانو يف ، عىل مقدده امام البلانو الأعنويساذلى اكن خيلفه لنا وهو يلس بشموخ 

وملدة  .وكأنه خياص الأنغام ويبادلها الرقص عىل عزفه , خرى يدزف مقطوع  صامت  علده الأ  والىت تمس ودع  الدزف علد واحدة 

من أأاثر الوصفيق و  بلك ما املكه  تنيلللومني متورم  اظلو يأأن يد حيت ، ياتهئ  مرتبك  ومذهوةل من أأمر  المساع  وجدت نفيس

.من أأجعاب   
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 مايمنزلوا للرتاس الأ  ،أأتباع حذافريه عىل  ال اذلى تركه ذكل الرجل علدها  مرصًّ مدرج ىف اجلدو  هو  اتوه كءااجل مع  ياكن موعد الشا

صفحات عتدصف  ،الباردة من الهوا  لشمس الظهرية تصاحبه عدض النمسءات    اكن شداع داىف.للفندق املطل عىل الكورنيش 

مهل  س وقوم من الأ كبري عىل قدر  أأحدااثً  ىف أأنوظارها مل يكن يدمل أأن .عىل الطاوةل لوطالدها اجلريدة الىت وضدها اجلرسون النويب

ة عىل ديدو عقصها علهيا  .عىل شوق لتمسمع يه مرة أأخرى عيامن اكنت ها  حياا  حكهيا وكأهنا عذكل تمس ودلد ومرصا  

 ءاولكهن ،وفتاة ايند  ليمست جبءال عنات عدله وال متكل خربة اكفي  ابحللاة , وس مي ىف منوصف الدمر تقريباً  ،  ايطاىل ، مشهور  عازف علانو_

و رعش  أأ مسام  الواسد  عت الأ يوهما  مل تمس ووقفه  وركمسرتا الأ   وبرا عدازيفه مدير الأ فى عر  .ىف عشقهءا لنغءات البلانو  امدً  نشرتاكي  اكان

متامًا  بكنا سنشاركه الدزف هبا وقف خلف اليتحد املقطوعات املوس لقي  ا   ثنا  بروف  أأ  لدزيف ه سءاع  عه ولكن عندأأجعااًب  ييد

:مرددًا عصوت مفد  ابلهدو   

جراتمس لا... جراتمس لا ... جراتمس لا _   

يطالل  أأال كموني مل يكن يوحدث الدرعل  و ومن يوهما وتوطدت عالقتنا بشلك كبري ابلرمغ من أأنه  جراتمس لا ) أأان ايًضا مل أأكن اتقن من اال 

ال مل يكن  دهثا عطالق  حىت الفرنمس ل  الىت أأحت  (وتشاو  شرتك  خمولف  يه امل اكنت لغ   ، عدض اللكءات الغري مرتب  يوحدث مهنا ا 

 .لغ  الاحلان لد حتدهثا وجن  علننا 

:مكلتأأ تنفمست عدمق و   

لأسكندري  حيث عدد ابوبرا لأ ا دار ىف قرمتقاهما صدى طلب وواسع عند امجلهور وخاص  تكل احلفالت الىت أأ أأ  اكنت للحفالت اليت_

لتشجع ذكل القادم وعه شيئًا يوميًا تذهب  حلفالته جالل  الايطالل  الىت اكنت ابلأضاف  لل ,   كبرييملوس لق  الالكس لك ا متذويق من  الأجانب

 ابلنمس ب  و   ياكن عرض مغر .عدقد س نوى  أأن يوداقد مده وبرا طلب منه مدير الأ  اذلى حققه  يدو ملُ نظرًا للنجاح ا.البدل   من رواحئ

مفا اجلدوى من سءاع ، فتوقفت عن أأقام  احلفالت  ىف ادلول الأورعل  اكنت وقهتا مش ود ة اليت لظروف احلرب الداملل  الأوىلوخاص   

طالل  يسكندري  حيث اجلالل  اال  وكون ابال  أأقامته س  لأن وهو سدلد  الدقدعىل  وقع .  اخلاص   القناعل يدزف مدزفته ياملوس لق  أأذا اكن دو 

مولد  بلك ما  ،حب هذا الرجليف واقد   نفيس جد أأحد الأايم أأستيقظت من النوم لأ ىف و ،  واملدين  الىت تش به مدينته كثرياً  ، كبرية ال 

.من رأأسه حىت أأمخص قدميه  ا د ً ععه  لك شيئًا ند  مولد  ب  ,يداه وأأانمهل، الدمسلل   ونه عل، برشته الربونزي  فيه ،   

 . حلديثعن ا هبا  توقفت اذلكرى املُر و ملدت دمد  ىف علنهيا مل  تمسطع أأن تقفها ففرت هارع  عىل وجنوهيا دمد  مبذاق

  وضع اجلرسون أأطباق .ملطد  الفندق ا مدً  واانوقل وعد الغذا  عند الثالث   فنظرت أأيفا ىف المساع  اكنت قد قارعت عىل الثانل  والنصف واكن م

وتذكرت أأيفا ىف اللحظ  الأخرية أأن تطلب من ديدو أأقام  صالة  .المسلط  ومتىن هلءا شهل  مفتوح  ومىض احلمسا  واللح  و 

 .ا أأن تشكرا الرب عىل عطاايهللن تنمس   .  نيمتدينت ,  نيكقبطلوالشكر 

 .أأمني_ 



 :المساخن وهتمس قائ ةحمسا ها نظرت حولها وىه ترشف من  اليت،  عوكل اللكم  ردت أأيفا عىل صالة ديدو

مبداطفه  وقبداهت  المسودا  يطوفون ى هؤال  الرجال اذلين نرامه ىف الأفالم ر مل أأ  . الطاوةل عند الزواي  هذه و   سواان  من أأحد هنا ليس _ 

 .احنا  املاكن ىف حذر

أأحد هؤال  اذلين توحدثني  و البواب النويبأأ  رمبا هذا اجلرسون   ، والأملان عىل قدر كبري من اذلاك ، هنا زايرة هام  ورسي  ا   -

 .عهن 

 :قائ ةأأتمسدت علون ديدو دهش  

.حقاً _  

:سأألهتا ديدو ، وطلبت عداًل مهنا هملبل  املمس وك   للوحلل  ،  وضدها اجلرسون اليت ورفضت ديدو حلوى اجلليل, ا من الطدام وأأنهت   

اال أأمتىن  ، ماذا عللنا أأن نفدل الأن ... ها _  يكون مدرج ابجلدول أأن نتناول شيئًا أأخر ؟أأ  

.لأقرأأ ىف الرواي   ، اللويب للغرف  لوقضني قيلوةل ما عدد الظهر وأأان سأأجلس يف أأنت س وذهبني . أأطمئين ..ال_   

!!أأه لو أأعرف الدقل املدبر اذلى وضع هذا اجلدول _   

.س وجءام ىف نزال  لك مبوغامه الراح  والأ نه جدول منظ  ومرتب بشلك ال يثري الشك ا  _   

يفا عىل حق ، عن نظره واع الأطباق وهو يراقباهءا حىت غاع الطاوةل وجا  اجلرسون لريف اتغادر ؟ !فرتى هل اكنت ا   

للدلان أأهنا مشغوةل ابلقرا ة ىف حني مل يكن يشغلها سوى الباب ادلوار  واكنت تبد ، هبو الفندق تقرأأ ىف روايهتايف احد زوااي يفا ا  جلمست 

 نوخمرب امجللع  شكت أأن هنا أأ وصل هبا احلال حىت ؟  ربمن هو اخمل كتشفحتاول أأن ت  ،ارج ادلاخل واخل منه  تراقب .للفندق 

ال  اكنت . اخلاممس   ي الفور أأنه موعد شاىلتذكرت عف  هبو الفندق تشري عقارهبا للخاممس اكنت المساع  اخلشبي  الكبرية ىف  .ليس ا 

 اليت يهو  لوناول شاى اخلاممس  س ودداد علهيا الأ  ختربها عأأنعندما  ديدو  للت رد فدل عندما خت  ل  تريد أأن تضحك عصوت عا

اذلى تؤديه وذهبت ملكتب دورها متها علهيا يظ قامت برشاق   .تتناول طل ة يوهما لقاميت بمس لط   ليس من عاداهتا  سوى أأن 

:جا ها صوت ديدو انعس  .س وقبال أأدرات رمق الغرف  الا  

. هنا اخلاممس  معيتا  _   

نهبت علهيا أأن تكون عىل حذر يفا ا  لوال أأهنا تذكرت أأن "  معيت" واكنت سوف تردد ممس وغرع  ، مل تكن ديدو قد أأعوادت تكل اللكم  عدد 

.الك ما توفوه فيه فرمبا اكن الوللفون مراقبً  يف  

ذ_  ؟ اً اخلاممس  وماذا ا   



.عن تناول شاى اخلاممس   يحىت ال توأأخر  .. هلا_   

ه اتعدها عنظره وىه تغادر للرشف  نولك  ،س وقبال مشغول عودوين شيئًا ما ىف دفرت كبري اكن موظف الأ  .المسءاع  عىل الفور قالهتا أأيفا وأأغلقت 

. ويه تراقب غروب الشمس  يالشا وحتيسل   

:عدصبل  جلمست ديدو عىل مقددها   

!!؟ فنجانوأأخر هناك  يشا فنجانعني  اما أأمر هؤال  الناس م_   

.س نخرج نرتيض عىل الكورنيش ملدة ساع  مث س ندود لوناول عشائنا وخندل للنوم .  بال تقلق ،اللوم فنجانهذا أأخر _   

!نرتيض ىف هذا اجلو البارد _   

يفا اكن اجلو  .رت عذكل ُأمأأيضا قد  يبولكن ما ذنهبا فه  ، فقد اكنت تشدر عوأأنيب الضمري لأهنا قد أأوقدت ديدو ىف هذا الدمل ،مل جتلهبا ا 

ماكهن  حملط  الرمل فاجلو هناك س لكون أأقل برودة واب    رتاممس وقال الت أأقرتحت ديدو أأن , باردة ال نمسءات ال  شيئًا من عه  امندشً 

. التمسوق ولكن أأيفا رفضت فاكن علهيءا أأن ينفذا اجلدول مبنهتي  ادلق    
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عىل أأنحرص امجللع يفا  منذ عداي  اللوم ابلرمغ من ا  الحظهتءا  ، هناك حرك  وربك  ما تاكن. ىف ذكل الصباح  وئهختىل الفندق عن هد  

 اعدًا ءاللفت أأنتباههل ومعهتا الدجوز حق  مل يكن  يه س وجءام لال جا ت ىف هذا الفندقعادي    نزي ة  حقىا ذا اكنت، ا   الى يظهر لك شئيًا طبلد  

اًل ولكن ااكنت ديدو عىل وشك أأن تطرح سؤ .  خارط  الدامل س وقع ىف اللوم الوايل هبا  غريتورمبا  ، در كبري من الأمهل هناك زايرة عىل قأأن 

أأاثر هذا الأمر قلقها  ، اهبا أأهجزة تصنت ورمبا ابلغرف أأيضً لك الطاوالت ابلفندق احلق مخنت أأن فقد  ،ة من علنهيار يفا عوكل النظا  حذرهتا 

زا  فضول  وقهتا فقط رمبا تصاب ، ن علمت أأن هناك أأهجزة للوصنت ا  ح الأس ئ ة هذا فضول ىف طر  يولكن أأ  ،ديدو  فامبذا سوف تفدل ا 

كم   لقد أأجلت لك أأس ئلهتا ىف فرتة الرتيض خارج الفندق وشكرت هللا أأهنا اكنت  يوابلفدل مل توفوه ديدو طل ة ذكل اللوم عأأ  ،ابخلرس 

يفا  تأأكد, صلهءا  للملدان الفمس لح أأو  الرتام اذلى الفندق ىف اخلاممس  والنصف واس وقال اغادر . اللوم مبحط  الرمل  أأنه مل يكن أأحدًا يتبدهءا مث  ا 

يقنت  ،الشدور ابخلوف وعدم الأمان  هافقد متلك  ،م الأكربخاللوربك من احلا يفضلت ديدو أأن تدخل للمدبد الهيود  يفا ولكهنا قد ا  مل ترفض ا 

ذا اكن هناك من  .ابلفدل  تاهلك  فهءا  يراقهبءا  دون أأن تنتبه و  ىف حال ا   

مث مدًا للماكن اخملصص لصالة النمسا  دخلوا  . االبواع  احلديدي   للمدبد نهبت ديدو أأيفا أأن ختلع الصللب او ختبئه داخل مالبمسهوهءا تدربان 

ك  عىل املبار  العددما أأنهتت ذهبت مع أأيفا لوحص فيض،عصوت خ منه تقرأأ لمود وأأخذت تناولت ديدو الو ، ا شدائر عبادهتءا تأأقام 

، للقف امام احلرم املقدس ويبارك املصلني  ، العد أأن تكون من اكهنًا ينمت  دلرج  اكهنوتل  كبرية الىت  تكل املبارك  ، الكهونتي  

لديه عىل رأأس ع  لرممسح  مرر الاكهنوا  عند واحنن س هيءا مدًا أأ عه ر  بيفا وديدو امامه عددما رفدت ديدو شال الصالة لوغطا  وقفت 

ن مل بكن  ،من املدبد أأكرث سالمًا وهدو ًا ا تخرج وعددها . مينحهءا الربك   مهنءا و لك ادئ املاكن اله ذكلفبمسبب بمسبب املبارك  ا 

ىل أأخر  اشارعً  نيواز  قالت ديدو وهءا  . كءا ىه دامئًا اماكن الدبادة مسالم اذلى يبدث عىل ال  :ا   

.فضهل الأكرثأأ أأنه املدبد اذلى _   

         ولكن أأين س نذهب  ؟                                                                                                            _ 

            

يفا أأكرث عطئاً . صار جتاه قدر ما وكأهنا ختىش أأن تمتهل ويتبدل هبا مل تنطق ديدو الىت اكنت ختطو مرسع  اب   مسري خلفها ت ، مهنا  اكنت ا   

ىل أأين تقودها، عددة خطوات     ؟!وقد حتولت خطواهتا الثقي ة املوباطئ  خلطوات اكرث قوة ورسع    تمس وغرب حال تكل المس لدة وتتمسا ل ا 

 ت قدمي عي . شديدة الاحندار لوضدك وهجًا لوجه مع البحر رع وأأخريًا توقفت أأمام أأحد البلوت ىف شارع ضلق من تكل الشوا 

مبفتاح كبري عددما فتحوه أأزاحت ديدو عواعوه احلديدي  الصدئ   .يطل عىل البحر مبارشة   دليسنمن طاعقني عىل الطراز الأ  عىن

عدض  فقطزهورها حديقته خاوي  من ، من الواحض أأن البيت مل يزوره أأحد منذ الزمن  . يهتا الفضل اكنت حتوفظ عه ىف دالى 

 دجوز تصارع الديش ىف هذا املاكن الرمون ل ال جشرة  وحدها اكنت . ناك هُ نا و هُ الصخور مفاصل  عشاب الىت نبتت عني الأ 

جاهدت رتاس ومن ال ، عىل البحر  طل جبملع جوانبهيواسع  تراسدرجات رخامي   واصبحوا ىف   رعدأأ  اجتازات احلديق  مث صددات 

عىل لالنوصار  صوت  نت مبثاع  لك تك  للمفتاح  اك، عداخهل  تغلغال البحر  لحومالصدأأ ف ابملفتاح  وفتح الباب اخلش يبديدو ل  



اكن .   زحف الصدأأ فوق لك يش  وكمست  ذرات  الغبار .ح الزمان فتح البيت عىل راحئ  للغلاب الطويل املمزوج  مبل.الزمن 

ان غادر  قد تركه عىل جعل وكأن أأ من الواحض أأن م ىل عفن  طدامهيرتك عقااي حىت جدهل  و   هامًا  قد حدث مرًّ كءا  الىت حتولت ا 

مل يمسمل من للطاعق الأعيل  ي يؤدياخلشب  اذلى ُسقف منه البيت والنوافذ اخلشبي  وادلرج اخلش يب اذلحىت .ىف الأطباق  يه

فلحت ىف حمو  اذلكرى ؟أأ تراها قد  أأ ولكن اليت فتىوَُه  رطوع  الاايم   

حضاكت ما اكنت ترن هنا ىف الرشفات الصلفي   ، اكن يش ودل هنا جبوار مدفأأة الش وا   ، ما بًّ تدبق راحئ  ما ىف ارجا  البيت تىش حب  

...اكنت تدزف هنا عىل علانو أأسود لذلكرى ، أأنغام ما  ، للدشق   

.   ع   دامدمث اتعدت الدزف ملقطو مفاتلحه  ضغطت أأحد، ىف الصاةل يقبع ىف ركن قيص ي غطاه الغبار واكن فتحت ديدو غطا  البلانو اذل

؟ ومك من مرة توقف وقبلها عىل وقع خرى يبادلها الدزف عذراع وابلأ  لفهالس مبحاذاهتا ي هل اكن ي ؟ ا مداً هتاكان يدزفا هل  يتر 

؟!ايضًا عىل وقع النغ    ( أأحبك :)مك من مرة توقف للقول؟   مك من مرة توقف وطوقها عىل وقع النغ  ؟   النغ    

حضاكت تأأىت من  ،حياة اكنت هنا منذ زمن ما . أأنشغلت ديدو ىف عزف مقطوعهتا عيامن اكنت أأيفا تنرث عدضًا من احللاة ىف ارجا  البيت   

وقع خطوات نمسائل   ،يووقف ال   للهاتف  حُّ لمُ رنني  ، احئ شهل  تتمسلل من القدور النحاس ل  ىف املطبخور   ،الطاعق الدلوي 

  .وبغال عأأوراق  دوائر من ادلخان ينفهثا رجاًل وس مي  عددما حشا غللونه ،رضل  عىل خشب الأ  ترتدى كدهبا الداىل

عدد شاع  مجل ة  اكنت ديدو ويه, ا هأأمل وأأخذت ىف ت املوضوع  عىل املنضدة ىف الهبو مث افاقت من ختللها و أأممسكت الصورة الفوتغرافي  

. الفتلات والش باب مبالبس المسهرة عدد من    عيامن الوف حوهلءا، ما عىل قدر كبري من الوسام  يطوقها عذراعله  وجبانهبا رجل

ال أأنه هناك قدر ما يْش حبزن قادم  أأنهتت ديدو من . وابلرمغ من أأن امجللع  يف الصورة يظرص عيل وضع الاعتمسام  عىل وهجه ا 

.ربه  وعصوت حزين يفا الصورة تأأملهتا لا  عزفها وتناولت من   

  .وبرا زف ترانمي امللالد ىف حفل دار الأ نهتائنا من عاأأهن  أأعضا  الفرق  املوس لقي  عش ل  علد امللالد اجمللد عدد _ 

الوقت فقد اكن  ، وا س لارة اجرةلى أأس وق .  حزاهنا أأ عىل  غلقت البواع  احلديدي  ابلقفل مرة أأخرى وكأن قدرها أأن تظل مغلق أأ غادرات مدًا عددما 

حديهثا وحتديدًا عند امجل ة الىت توقفت عندها  ديدو  عدون ساعق أأنذار أأس ومكلت.  هلءااملمسموح   الوقت الزميناتقد تأأخر وتدد

. وىه تش لح عنظرها من النافذة عدلدًا ابجتاه البحر  ىف حديهثا المساعق  

عىل الفور  وافقت عدون تفكري ، وحفالته مده ىف شرتك أأ أأن أأذهب مده و  سكندري  طلب ميناال   صوو  عىل عقد معل يفعدد ح_   

محلت حقيب  صغرية هبا أأمتديت واغلقت ت عىل اذلهاب و يأأص  ال أأينا   ، مبفردي سكندري  ىف اال    عىل مديش يت ابلرمغ من أأعرتاض أأيب 

، ورا  رجل نبض و  القلب عدنف  دت خط  قليبعات ،  وال هتديدات أأيب دموع أأيم  يوهما مل تمس ووقفينالباب خلفب وذهبت ،

  أأجلس جبواره ىف القاع.ومن جناح لأخر ومن قدر لقدر  يمن فرح  الخر مغًا  يومًا عدد أأخر كنا حنلق و الفيال هذه  أأمقنا مدًا ىف 

الوقت  و عدد فرتة من، أأخرى  ىف وعتناوب عازفني ميلؤهءا الشغف اترة واحلب رعع يدينا الأ نتبادل عزف مشرتك عأأ  ، املظلم 

.يطالل  وزهور الربتقال و مدين  البندقي  اال   ب أأصاعه احلنني ملوطنه ومل يدد يوحدث سوى عن الشواط  



و  "سانت لوتش لا"ا مدًا عىل أأنغام طاملا حلمت وقهتا عوجديفه للجندول اذلى يظملن ، أأعداً  مده ولن يوخىل عين عأأنه س لصطحبين وعدين

قلبينا  وقهتا أأن نووج هذا احلب اذلى ملأ  نمسينا .للرحيل نمس ودد  نتنظر توقف احلرب حىت كنا ،  س باجيتيطالل  وابلبلزتا والاواحف اال  مل اب

. عأأن يقرتن أأبهنا عفتاة هيودي   فأأرسته كءا أأخربىن اكثولوكل  متدين  لن تريض،وأأحتول للممس لحل   كنت عىل اس ودداد أأن أأترك ديين، ابلزواج 

لهذا الرجل أأفمسد قوانني  بعشقولكن الاكمل عىل عدم حدوث هذا  ابلرمغ من حريص داخيلت ذات يوم جبنني يوحرك عحىت فوجئ

شدور  أأحزن  ؟ متلكين أأفرح أأمَ أأ وقهتا مل أأعرف  . جنلنه أأمحل  و  وجدتين بوادلورة البلولوجي  اخلاص  ىب مفن فرط عشق  عداخيل الطبلد 

ذ ،  عىل حزينأأن ينترص   عأأماكن فريحبلك مهنءا ، اكن  نمسان ا  خبرب امحلل وقد تبدل  أأن عمل  منذ  هولكن ،  ذات الشدور ا هو ابدلينا 

فقط ومل  وكأن هذا الطفل جا  مين ،مازالت طف ة وال أأقدر ممس ئولل  ما فدلوه  هءال وعأأينابال   ىف البد  أأستشاط غضبًا وأأهتمين ، أأخر

واج ابلأضاف  للوم اذلى سوف أأن أأختلص منه حبج  أأنه لن يمس وطلع أأن يصارح أأههل أأنه رزق عطفل عدون ز  مث طلب مين.فيه  يشاركين

ذ اهيولق ويومًا عدد أأخر  ، فشلت لكينحاولت الوخلص من الطفل ابلطرق الوقللدي  و .  دون أأن خيربمها هو أأخربمه أأنه تزوج ىف مرص مهن  ا 

النوافذ هتزت  أأستيقظت عىل دوى الرايح ىف اخلارج اكنتالاايم قاس ل  الربودة وىف أأحد  .و عدًدا عينهداد يز و الوصاقًا ىب  يزداد اكن جنلنه 

ولكن اكن الطقس  ، أأعواد أأن يفدلفكرت أأنه رمبا قد ذهب  للرتيض عىل البحر ىف الصباح الباكر كءا  ، مل أأجده جبانيبعدنف ، نظرت ف

كءا مر الوقت ومل يظرض حىت جا   املمسا  وتأأكدت وقهتا أأنه غادر عال  شدورًا ما وأأخذ يوأأكد عداخيل ساورين ، للرتيضال يصلح  سيئًا 

  .صدقائه  من الطالين  أأنه رحل جفر أأحد الأايم ابلباخرة املوجه  اىل روما أأ أأحد  عددها عددة أأايم أأخربين. عودة 

:اضافت عأأعتمسام  ساخرة   

و  عىل هذا القدر لأكتشف أأىن مل أأكن ابلنمس ب   ، نمساهئ   دومًا يرتكها الرجال عندما هيجرون ساةل اليتر ال تكل  رحل عدون أأن يرتك ورا ه_

نس أأن ، رع بوالأ  شهرهو املؤلف املوس لق  الأ . ح فتقًا ميمسك عقمل ويبحث عن ورق  ويدوذر عبضع كءات واهل  تزيد اجلر حىت ل  مه من الأ 

.تركها مدلق  ومىض  أأكوف  عأأن  فقط ، يضع حلن الهناي  ىف قصونا   

:توقفت لربه  من الوقت مث عادت عصوت اكرث وهناً   

مل يكمتل ف ة ضدلف  و، جفا ت طحاةل نفمس ل  سيئ  أأدت ىب للأجناب قبل املوعد احملدد  تأأملت كثريًا وأأمتندت عن تناول الغذا  واصاعتين_ 

 اجلهاز اخملصوص عذكل ىف طبا  وأأذهب حىت يكمتل منوها ىف حتت رعاي  الأ الطبيب مبمستشف  املواساة أأن أأتركها  طلب مين،منوها عدد 

. اعدًا  متل لكن لن يكمتل منوها الدقىلك أأن منوها اجلمسدى قد أأ  وقهتا  الطبيبأأخربىن  ، اكن موعد خروهجا   ساعلعأأ وعددها عددة  ..  املشف 

اكنت عىل عكس امجللع كءا زاد معرها .  "لرسااي الصفرا  اب " للموخلفني عقللاً حلقهتا عقمس  خاص أأ كءا نضجت ف ًا اكنت حالهتا تزداد سو 

تكل احللوى الذليذة  لك ما تبتغاه مين , هبا قراعيتعىل مشارف اخلاممس  والدرشين  ولن تدرف حىت  الأن يه ،ازدادت حالهتا الدقلل  اتخرًا 

عواعل من القبالت وتفتح  مبحووايت احلقيب  حىت تدرث علهيا مث ترميينىف الدبث  خذ أأ فتلها  الشهري   عند زايريت بالىت أأصندها وامحلها مد

.صبدها وتلدق منه اب     املرع برطءان  

البوح  يف .  أأصبحت أأكرث خف  ع عىل قلهبا فزييده حزاًن والأن  ختلصت منه وتوقفت عن الالكم  وكأهنا ختلصت من محل ثقيل اكن يقبمث 

.ايضًا تفريغ لوكل امحلوةل املهنك  الىت يظملها القلب مده س ن  ورا  أأخرى ووهنًا فوق الوهن   



أأمام عواع  الفندق ادلوارة الىت ،  يصات للحديث واكن هيز رأأسه اترة و يمتمت ىف أأخر ناذلى اكن يشاركها اال   ،لواكيس توقف هبءا سائق ااخريًا  

من الواحض  أأنه هناك خطأأ ما حدث ابخلط  او رمبا هو متويه ما فقد اكن  و ، الرايح الباردة اىل دف  الهبو عصف  القت هبءا من

.برجال الأمن واخملابرات مزدمح هبو الفندق   

!أأنه روميل _   

يفا متمتت  مبارشة لوحصل عىل مفتاح الغرف  س وقبال اذلى ذهبت الله امًا ىف املقدد املقاعل ملكتب الأ ىف رسها عندما شاهدته يلس اماهما متا 

تدرفت  ابلرمغ من ختلهيءا عن ارتدا  مالبمسهءا الدمسكري و  ياكن يلس ابلقرب منه خشصًا أأخر تدل هلئته عىل أأنه رجل عمسكر 

ن من خطوهتا حىت يوثىن لها أأن توأأكد    حاولت أأن  تبط ،علهيءا  ورغءاً عهنا نفذت اوامر . اكن هو كولونلل فون س ووفنربجا 

 يُّ ومل يشأأ أأ اهءا تشابكت فهيا مقلو ،متدددة النوااي  تبادلت مده نظرة معلق    ، كحمل  امامه مجل ة من  مرت ، الرئيس جيدًا 

.مهنءا أأن يفك التشاعك    

:صاحت حتدث نفمسها قائ ة   

هايهلل ما أأومس_   

تتمسا ل هل تنفذ اخلط  عدقهتا أأم علهيا أأن تضع عدي ة لها  وقفتا عند عواع  املصدد ويه نت تمسري حبزن اخلط  حيتممسكت يد ديدو الىت اكأأ 

 ذا وقهتا لن تنجح ىف احلصول عىل أأى مدلومات هذا أأ و  ، عند الصباح ن كل لللهتءا الوحيدة هنا وس لغادرافرمبا اكنت ىه ت

اكن من مقاش اخململ .الغد أأرتدت فمس واهنا الأنلق اذلى اكن من املقرر  أأن ترتديه ىف . وقدت علنهيا علهيءا جمددًا  حالفها احلظ و

حول  احلزام اذلهيبرعط أأحمكت .  ن عىل رسها ياملدقودوحاجهيا  ، وجه برشهتا المسمرا  احلريري علون  امحر قامت يزيد من

رمبا تكون ديدو قد . القللل من ممساحيق الوجملل و أأبرزت الصللب ىف عنقها  الكدب  مث وضدت  خرصها وأأرتدت حذا  عايل

 أأ فقط أأكوفت عأأرتدا  مدطفها  علاق  من الفرا  وذهبوا للمطد  لوفاج، ولكهنا مل تمسأأل  ، الحظت أأهامتهما عأأانقهتا عىل غري الدادة

فون  مبارشة أأمام كولونلل حبلث يكون جلوسها  القريب  مهنءا أأحد الطاوالت أأختارت, زواايهد حهنءا يشغالن طاوةل اب  أأ للمرة الثانل  

تذكرت املدلومات الىت ذكرها الرئيس  .الهدو  اذلى يمس بق الداصف  أأنه  كءا لو   متاماً  ئًا اكن لك شيئًا ابملطد  يبدو هاد.س وافنربج 

.الشاشات الكبرية ىف القاع   ى حدا  عن ذكل الرجل وهو يدرض صورته عىل   

يدوربه ال درس الفلمسف  والوارخي واللغ  الالتني  كءا أأنه يدد اكثولكيًا متدينًا و ،من عائ ة ارس وقراطل  فون س وافنربج رجل ارعدلينالكوس _ 

انل  قامئ  عىل املثل والقمي الىت  تدعو دلوةل امل"  جاريوجا" ملاىن ديب الأ قللدًا وذكل  لأقتناعه مببادئ الأ عمسكراًي ت  الكثريين 

.خالقيات تقود الدامل مبثل تكل القمي والأ  خالقي الأ   

!وهل هذا اذلى يؤمن ابلقمي والأخالقيات يوافق عىل تكل املذاحب " خالقيات أأ قمي و " أأعتمسمت بمسخري  ىف نفمسها وىه تكرر   

. امت  ردت علله مبثلهاتبادل مدها اعتمسام  ص . وكأنه مسع حديهثا مع نفمسها فنظر لها نظرة طوي ة وهو يقض  قطد  اللح  من شوكوه  



فبددها دخل ىف حديث ، أأكوف  عوكل النظرة  يهو اذل.املهم  علله   نظرة فأأعتمسام  وسوف ترتك ابيق ،ها قد نفذت ما طلبه مهنا الرئيس 

 و ، ايضاً  وشت تداعري وهجه وحراكت يديه أأنه حديث ليس ابمله  فقط ولكنه ابخلطري والدصيب ، طويل وهم  مع القائد روميل 

حىت غادر ذكل الرجل مبرافق   يمث الشا ىابلرمغ من انهتاهئا من عشاهئا أأال أأهنا ظلت جالمس  عىل الطاوةل تولكأ ىف تناول احللو 

.روميل عددما ودعها عنظرة عىل أأمل علقا  قريب   
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لك شئ تبدل بزايرة هؤال  ها ولكهنا مل تنفذ ،تغادر غرفهتا تذهب للنوم مبارشة والأأن  تكل اللل ة  عدد عشا لها اكن مدون  دول ىف اجل

ضدت عدضًا من و ،أأعادت ترتيب هلئهتا  رسيدًا  رف  مثديدو للغمع  صددت .  ذلكل   الرجال يومًا ممس بقًا عن موعد الزايرة احملدد

 صواًت فتمسا لت ويهادلوا  فأأممسكهتا علدهيا وأأخذت هتزها فأأصدرت مث وىه تغلق حقيبهتا وقع نظرها عىل علب   قطرات الدطر 

:تنظر ىف املراة لوضع امحر الشفاه   

؟ !سوف اجلأأ الهيا  هل سوف أأقوم عتناولها وميتتُرى -  

 كولونلل رأأسها لتشاهدذا هبا جفا ة ترفع ا  و  .قد عدأأت فهيا ومل تهنهيا عدد  ت  اكنتواصل قرا ة رواي  ،ىف لويب الفندق  غادرت حيث جلمست 

يصفف  ،من القطلف  عند الكوعني  ونيبرقد  ومدطف صويف  يفون يلس مبارشة أأماهما ىف مقلص علون المسءا  وعنطلون رماد

مر أُ رمبا اكنت النظرة الأوىل مقصودة كءا . اكن وهجه وكأنه منحوت عأأانمل حنات اغريق  ابرع  . شدره للخلف ابلكثري من الفازلني

ه ال يقل كثريًا عه ا  ىف جلمس هتءا تكل مل تكن مرتب   فقد هامت أأجعااًب عه واكن أأجعاهبا هنكن تكل النظرات الىت  أأخذا يتبادالول نلها 

وخاص   ىف تصفيف شدرها عىل هلئ  اكريه الىت اكن يظهبا كثريًا ولكن ماذا لو عمل أأن تكل الترسيظ   الىت يراها و  ، عن فتنوه هبا 

ا ما ىه  سوى شدر ممس ودار وضدوه لوخف  هبا صلد  رأأسها الىت رفض الشدر هبا أأن ينبت عددما حلق قد صففت هبا شدره

.  دكرسامل ىف  ملانلاتالقمسوة عىل يد أأحد احلارسات الأ ابلكثري من   

ه ملرص ملقاع ة روميل حددت فهيا زايرت ، عدناي  فائق  وضع فهو أأيضًا ينفذ جدول ،  فليس  دليه الكثري منه ، الكثري من الوقت لاع ض يُ هو مل 

خبطوات عمسكري  اثعو  ذهب الهيا وعرفها عنفمسه  .من القوات الربيطانل  لددة ساعات فقط  وقائد هم   

.الكوس _   

:ت خفيض مدت يدهيا وعصو   

.مادلني _   

 تشوعه ياذل دملق عصوته ال  يرددهه لها أأن تمسمد يوثىنحىت  باكنت تريد أأن تفصح و  عأأمسها احلقيق.هبا    امس ولن تراه الئقً اكنت تكره هذا الأ 

واضد  ممساح  ما حاذاته جلمست  مب . ىف زواي  جانبي  من هبو الفندق مريظ  جلس جبوارها عىل اريك  . كتوم   امل بح  ال  تكل 

.عرب نمس مي الهوا  الله من حني لأخر  يتمسلل عطرها الرشيق. ثقته وارتباكهاعني    

.يذكرىن عطرك براحئ  رمال الصحرا  _   

وهل لها راحئ  ؟ احقًّ _   

.ند  لها راحئ  _   

:دث نفمسه قائاًل  حى   



  .وقهتا تفقد جءالها وتوحول لراحئ  بشد   ودما  اجلنود اذلين يلقون حتفه  هناك راحئهتا مجل ة حىت ختولط براحئ  _

.ذلكل اكان يفاكن طالمس اللغ  عدد الكثري من اجلهد اكنت جتهلها  وىه ، جنلزيي  مل يكن يلد الأ   

من أأين أأنت ؟_   

.املانلا _   

؟ ته نأأ و _   

.مل هبا مرض عضال أأ الدجوز لالس وجءام عددما  القاهرة وىف أأجازة مع معيت_   

ماذا تدملني ؟_   

.ممرض  عأأحد املمستشفيات _   

.ذن أأه مالك الرمح  _   

  .ميكنك أأن تقول ذكل_ 

لكن اكن هناك شدور متقد عداخهل يدهل ينس  . لوجمسس واخملابرات ورمبا الحظ هو ذكلا الفون ستنافرنج أأاثر حنق رجالجلوسها مع  

.علون البندق    الواسد ونعدا تكل الدل   يوجاهل لك يش   و لك يش  

                                              ماذا تقرئني ؟                                                                      _ 

.احلرب والمسالم  ،يتولمس وو _   

.لقد س بقتك عقرائوه أأنه كواب رائع _   

  .من الظمل هاأأو فك أأرس  اند  وخاص  أأنه يدكل ال متقت احلرب والقتال أأذا اكن ىف سبيل منح أأحد الشدوب حريهت_ 

:علنيه وهو يمس متع الهيا  ىتحدق قضلا   

ال هرا  ؟ اذل_  مؤكد أأنت تدوقدين أأن خوض املانلا لوكل احلرب ما هو ا   

وهناك شدوب ليس لها دخل ىف ذكل وجدت نفمسها مزروع  ىف داخل منظوم   ، ن املانلا أأشدلت النار ىف الدامل كها  ند  _ 

.ال حول وال قوة لها  احلرب ويه  

.ند  هذا حصلح _   

  .ا ىف الالكم فقط هل من املدقول أأن يكون ضد هولر ومع ذكل ينفذ تدلاميتهقًا أأن هذا حصلح أأم أأنه يارهيحا هل يدوقد 

! ملاينأأ غريب  أأن هذا رأأيك عىل الرمغ من أأنك _   

هل عاكره ما يفدهل هذا الأ  اكرب املدارك رشاس  ىف الصحرا  الغرعل  ولكينايًضا  قود أأ  و ملاينحتدث عينه وعني نفمسه لمست فقط اب  



 نه نظام س لايسأأ عل هناك الكثري من قواده ضده ولكهن  غصبًا عهن  ينفذون اوامره ،الكثري من الأملان ضد هولر  يينصدق _ 

 فاسد 

:مث اردف  

يل  هل ىل أأن أأدعوك _  ابلمسفن الىت تبدو من عدلد كومضات من الضو  فتنري  زدمحأأهنا تطل عىل البحر امل  كأس برشف  غرفيتا 

.املنظر من هناك غاي  ىف الروع   ،كح  البحر   

اكن رغءاً عهنا علهيا املوافق  ولكهنا عداًل من أأن ترصح و  مبوافقهتا عىل الفور وحىت ال تثري شكوكه ففتاة ممس لحل  يودىل الصللب 

:من عنقها لن توافق عىل مثل هذا الدرض مبثل تكل المسهوةل ذلكل أأجاعوه   

. ىلا ع الوقت متأأخر وأأخىش أأن تقلق معيت_   

.كأس واحدة وحديث قصري مث سأأدعك ترحلني _   

هل اكنت تمتىن أأن ترحل حقًا فقد اكن حديثه ش لقًا لقد فتح قلبه لها ظنًا عأأهنا فتاة عابرة تدمل  ممرض  عأأحد املمستشفيات س وكون 

ذلكل حىك لها عن غبا  واستبداد  .هويوه احلقيق   هنا خيف  ع الً املان  تكل املرة الأوىل والأخرية الىت س وقاعل هبا رجالً 

.هولر وكلف أأنه قد أأوشك عىل الهالك   

والأن دعلنا  يلك تكل الارواح الىت تزهق ستثأأر منه تأأكد ،القللل من الوقت وستمسمدني عن هولر خربًا سدلدًا  يأأنوظر _ 

مجل ة هكذا ؟ ته ملاذا أأن من سرية احلرب وأأخربيين  

وقن ذكل الأمر فمل ي اخملصوص  ذلكل  ومن الواحض أأنه اكن  فتاح  لزجاج  شامبانلا ابل  كءاً حم  قالها وهو يقف اماهما يطرقع غطا

  خذهتا وىه تقول أأ .  كريمس والل  اقدم لها كأسً , رض من الشءاعنيا عىل الأ  لكثرييمسكب ا

وفل ؟هل حن مشبانلا ولكن _   

. كه أأحتفل عند   _   

:رفع كأسه ورشهبا دفدها واحدة عددما قال    

.ىف خنبك _   

:من قبل فقد أأعوذرت و  قائ ة ر د امخلوعيامن ىه الىت مل تد   

.ال أأتناول امخلور  شكرًا ولكين_   

!أأهنا جمرد كأس من الشمبانلا _   

؟رى هل تمس وطلع أأن حتصل منه عىل أأى مدلومات تُ تناولت من كأسها عبط  وىه توأأمهل وتتمسا ل   

ابلمس وارة   ب املطل عىل البحر وابلرمغ  من برودة وشدة الرايح  الىت اكنت تذهب وجتعىل أأريك  ىف الغرف  ىف مواهج  البلكون 

ال أأنه تركه مفتوح عىل مرصاعله فاكنت تأأتهي  صوت أأمواج البحر املوالطم  الواحدة تلو الأخرى   اكن كلك. احلريري  ا 

.   احلروب املدارك واخلطط و هتا حلقيب  الدمر الىت أأرهق غلقعه قفل غري حممك ال ورجل حرب  كبري يْش س لايس 

ذا عه مل يظيكأأ ماو  و أأ حىك لها عن   .ىه  عن أأمالها وأأحالهما سوى حالمه املغدور هبا ىف وطن وعامل يمسوده المسالم  فا 

يقود  ملايناجليش الأ يف كلف لها أأن تقع ىف حب قائدًا  مدًا  وفالدشق واخلعامل وىه تدرك أأهنا تدخل   تنصت و 

ىل الأابدة حىت أأن اكن رغءاً عنه  . ساللهتا ا   



ذلا جفأأ ة وعدون ترتيب تفوهت للكءات لرجل يدر مده أأن ترتب لك حرف توفوه عه سأألوه   

ىف الهيود؟  ونعن ما يفدهل النازي موافق هل أأنت _   

:اجاهبا  .رست قشدريرة ىف أأحنا  جمسدها وللحظات أأس وداد ذههنا لك سيناريوهات الدذاب واملوت   

.حرب  قاد مجلع من أأشرتك ىف ذكل اىل المسجون وحمامكهت  مكجريميُ يب أأن _   
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هل هبذه اللكءات أأزال  .يدلقها فوق صدره  يت ال اشنيوال ابلنل  ليس لها عالق  برتبته الدمسكري برا ة  اكن هناك برا ة تشع منه

؟ ىف عشقه القىص درج  يخماوفها وترددها ىف الامتد  

تشدر درها وللمرة الأوىل  ه وأأخذ يلمس شأأسها عىل كوفه عيامن طوقها عذراعر س ندت ، أأ ماكهنا فدل ذكل عدون تأأنيب مضريالأن اب   

.مبدي جفاع  أأن تكون صلدا  فقد فاهتا وقهتا أأن تشدر مبلمس يده ويه تداعب خصالته   

, رة مُ   حقيق  لوجه امام اومن الواحض أأن امخلر  قد عدأأت تلدب عدقهل وتضده وهجً ، تلو الأخرى  اوأأس ومكل قائاًل وهو مياًل كأسً 

وجدته يصب جام غضبه عىل هولر   . تكل احلقيق  الىت يلزمه أأن يكون مغلب الدقل لرياها  واحض  امامه ويوفوه هبا

.دمي  ولك الوحوش الأ  وموسللين  

ال مل تمس ووقفها سوى  وقهتا  اتفوه هب الىت  ءاتاللك ومن لك لك قرارته ، لقد منح نفمسه ماكن  خاص  عدون أأن مينحها و  أأحد ) الدبارة   ا 

ىف الأون  الأخرية أأستبد عه اجلنون حىت ولكأن هذا الدامل وما يرى علله  .نفذ ومن ال يفدل ذكل مفصريه  القتل تُ وتدلاميته اوامر يب أأن 

أأصبحت تدلاميته عبارة عن شفرات تصورى ، امغوضً ه اصبحت أأكرث اترار حىت ق,  عب وهو خمرج هذا الفيمل احداث لفيمل سيامنىئ مروع ومر 

ىل بشفرة حرعل    ارسل. أأخرى وما عني شفرة واخرى هناك  لكنيمس  اذلهاب علهي  مت يُظ اكن  و" نورماندى "قواده ىف فرنمسا قبل مدرك ا 

من شفرة لأخرى الوصول اكن  حد أأايت الأجنلل الىت نقشها  فنان شهري أأثنا  رمسه سقف الكنيمس  وهكذا اكنت ا   الشفرة  " المساكر كور"

خرية ىف المسمفونين  الواسد  لبهتوفن عىل وشفرة اللوم ىه عزف النغم  الأ  . بشفرة  جديدة لك يوم  خيرج عللنا  شفرة دد يُ  لها ىف حد ذاته

( جعاعنا عذاكئه املوقد أأ ايو  من عقل مريض وكأنه يفدل ذكل حىت يثري  مبدين  سينا   " دير سانت اكترين " سود ىف كنيمس أأ علانو   

 
 
بلانو ال أأخربها أأن الشفرة ىه القف ة املوس لقي   للمقطوع  الواسد  لبيهتوفن تدزف عىل  وعدون أأي جمهود مهنا  ذن وعدون أأن تمسد  ذلكلا

الشفرة  تكل  يهحرعل   ولكنه مل خيربها لأى معلل   !! هذا الرجل ادلاهل  ذاك  هذا اذلى ىف رأأس  يسانت اكترين أأ  كنيمس  ديرب اخلاص 

:و  أأ س وغراب مدًا وىه تمسذلكل شاركوه المسخري  والأ   

؟!! س وفكه هذه الشفرة   ولكن أأى لغز _   

.ما  غ لأأهنا شفرة للبد  ىف أأشدال فتلل ل_   

.ني لميزرعوهنا مبنطق  الد لغام اليتالأ  مؤكد أأهنا "!!  لغ  ما " راجدت اللكءات ىف رأأسها  

خذ خيلع عهنا علده القوي  أأ واخريًا  . خذت تداعب جمسدها وقبالته الىت اكنت تقع عىل لك جز  فيه أأ مث اكن علهيا أأن متوثل لأانمهل الىت  

تكل املدلومات الىت رمبا تغري  .هب  لوكل املدلومات املهم  الىت حصلت علهيا ك جمسدها  ترتك و   امالبمسها وىه عدد ممستمسلم  متامًا وكأهن

.عىل فض عذريهتا مثالوه أأفاق من  اواخريً  ..  وىه مل متنده..  هو مل يووقف  .خارط  الدامل   

:ش به عضو  خافت أأ عصوت    

؟ ملاذا مل ختربيىن أأنك مازالت عذرا  ؟ ملاذا مل متندلين_   



قدد يشغل تبغه فأأضا  عود الثقاب وهجه وظهرت مالحمه احلزين  املتركها وجلس عىل   

  .لقد طلبت منك أأن تووقف_ 

. بكفك الأمر رك حىتاكن عللك أأن متندلىن ابلقوة _   

أأَم لأهنا شدرت أأهنا ماكفأأة يمس وحقها جرا  املدلومات  مندهتا  من أأن توقفه املود   ؟  هل لأهنا اكنت عىل درج  من!!املاذا مل تفدل ذكل حقًّ 

ىل اللون الأ  ؟ الىت حصلت علهيا منه  أأهنا دموع  . علض وأأخذت ادلموع تمس لل عىل وجنوهياغطا  الفراش الأ صبغ ر اذلى محنظرت ا 

.  علدووا ، وقتلوا  ،للوا نوصار والثأأر للك هؤال  اذلين اغو الأ   

!اكن علهيا أأن حتزن؟ وهل ! قرم    و  أأي فرتي هل وطان خضبت هبا الأ  ادلما  اليتكنقظ  يف حبر  نقاط محرا  من ادلم   عضدأأهنا   

:سأألها   

عدلان الرشق؟ ملاذا أأنت هادئ  هكذ وأأان أأعمل متامَا أأن أأمر الدذري  هم  يف_   

درج  رمبا تصل للثأأر والقتل عيامن هناك تشغل تفكري البدض دلرج  كبرية  أأفكر ىف تكل النقاط البمس لط  من ادلما  واليت ط كنت أأان فق_ 

حد الانتباه لها أأ راكني من ادلما  ال يدري ب  

عقدر   احلب من  ها أأنه اكن مينح  أأكتشفت.  عد  جمددًا ىف تقبللها ولكن تكل املرة وهو ىف اكمل وعله  ومضها الله ووذهب لها  ترك مقدده 

وكأمنا اكنت تدد   .لها أأن تديش  ما تبق  لها من معر مده فأأهنا لن تش بع منه اعدًا  اقدرً مُ ه وتأأكدت أأنه لو اكن  عشقت عطالهفهتا علله ، 

.نفمسها لمس نوات طوي ة من احلرمان والغلاب اكنت تأأخذ منه  

هدأأت الداصف  الغرام  وعندما  نميارسا عىل وقدها اكانالىت  مواج واملد واجلزر وتدالت الأ  واحئ احت ر ف ؟ هل اكن للبحر دور ىف ذكل 

مسم  أأن الغدر هو ال ، مل تكن تودري  وقهتا اكنت سدلدة . لفه قب ة طبدت عىل قلهبا وومشت روهحا لالعد اتراًك خها البحري  هبدو  غادر 

. اذلكرىمن امللح فوق س وضع قللاًل  عه وامواجه  سدادهتا الأوىل للبحر وأأنه ىف وقت الحق سيرسق  

مهنءا  صار فهيا سوى للقدر اذلى منح الكى نوارضه  مدرك  غرامي   مل يكن الأ  الدارشة صباحًا عندما أأستيقظت عىل فراش شهدتاكنت 

فهيا يكتب ترك ورا ه رساةل مل  . رجا  الغرف  ومل جتدهأأ  رسعان ما تبدلت حلزن معلق عندما حبثت عنه يف ، عىل غف ة من الزمن سدادة 

 اظهره مغادرً  امث يولهي شاعرلك تكل امل كلف اس وطاع أأن مينحها  و ؟ اهل أأحهبا حقًّ ولكن  " أأحبك " ملانلا و أأ ع بريد  صندوقل سوى عنوان 

؟ دون ان تشدر ن يغادر أأ قبل  ا هبدو نهتتراه طبع قب ة الوداع عىل وج أأَم  ، دون وداع  

هل شدرت ديدو عأأمل   ،يذهب  مث  ننياحل مير مرور الكرام عىل  مع رجل ، قدر اكن قد عاش وه قبلها عددة س نوات ديدو بالأن حت ها يه 

عدضًا من كءات و تذكرة للقا  رمبا يأأىت كوب فهيا ترك ورا ه رساةل هذا الرجل قل ممسكين  ديدو عىل الأ ؟ الأنزتاع ومرارة الفراق مثلها الأن 

؟ !!انزعًا خلفه أأى أأثر و  ؟  وهو  اذلى غادرها ولكن ماذا عن ديدو . ىف املمس وقبل  



اخذهتا لهناك  عندما اكنت تمس وقل القطار ويه  يف علض اكنت ممس وقرة عىل الفراش الأ  طالت النظر للبقد  امحلرا  الىت اخلفهتا لل ة أأمس أأ 

أأغلقت الباب وراهئا  ،   لضتفرتش الثلج الأع   ادلما  من عقعطريقها للمدكرس  واكنت تشاهد من النافذة  جثث اجلنود ملقاة هنا وهناك و 

 من الفضول خفا  هذا وابلرمغا  س وقبلهتا ديدو عدلون متفحص  متمسائ ة اكن مظهرها يفضح ما عداخلها ابلرمغ من أأهنا حاولت ا. ورحلت 

.أأهنا مل تمسأأل فاذلى تمتوع عه ديدو   

يفا نفذ أأن  اكنت تشدر .عددها القطار تمس وقل ساعات ل ىف ذكل املاكن سوى عضع  ا ول حبذافريها ومل يتبق عىل وجودهتدلاميت اجلدت ا 

ابلرمغ من أأن الزايرة رسي  " ها ىه الفتاة الىت قىض الكولونلل فون ستنافنربج لللوه مدها " الكثري من الدلون تراقهبا وتشري الهيا قائ ة هناك 

وجمسس والكشف عن هوي  لل هجزة أأ ال كلف اكن عىل رجال اخملابرات وضع ا  و  ،  ابلفندق يدلمون هبا نيالداملهناك الكثري من  ولكن مؤكد 

الفتاة مادلني الىت تدمل ممرض   اذا مل  يوأأكد  رجال خمابراته عأأهنا ىه حقً ا  لفون نفمسه أأن يصطحهبا لغرفته  يمُسمح  مجلع النال  ومل يكن

شارع شربا كءا  45حترايهت  للمسؤال عهنا ىف منلها الاكئن ىف  عندو   جازة ملدة يومنيا  عىل  ابلفدل مبمستشف  القلب املقدس وقد حصلت

ذو شار الرجل أأ وقهتا فقط  .سكندري  خربهت  فتاة صغرية جبدائل شقرا  أأن مادلني سافرت مع معهتا لال  أأ  ،  مدون ىف دفرت  علاانت النال 

ميا ة من رأأسه كجواز مرورها لغرفته امل .دطف الأسود لفون اب   

يفا تمس ودلد ذكرى لقاهئا عذكل الرجل اذلى ا  سكندري  للقاهرة اكنت اخلاةل ديدو تغط ىف نوهما الدملق عيامن اكنت من اال   طل ة وقت الرح ة

.وبمساط  وقار ، جرأأة و جخل  ،كرباي   وتواضدًا  ...نه اكن هناك من ميكل مثهل رجل مل يظدث أأ  !أأخر موعد مرتب لها مع ثنا  أأ تدرثت عه   

أأن رجال  ايضاً  تدمل و  ؟ ىه تدمل أأنه يقود فرق  املانل  ىف الصحرا  الغرعل  ولكن هل تراه س لدود ساملًا لوطنه؟ًدالقائه جمدماكهنا رى هل اب  تُ   

راي  ًا رفع ذلكل رسيدأأ  .مبثاع  حرب وليس من قانون يظمكها سوى املكمسب أأو اخلمسارة   احللاة ابلنمس ب  هل   ،   احلروب عىل جع ة من أأمرمه

؟...أأنه احتل القلب لالعد  النرص عىل فراش حهبءا مث غادر مطمنئ   

  ، اكنت هناك من املدلومات ىف حوزهتا من الصدب الوكمت علهيا أأكرث من ذكل دفق ، فور نزولها من القطار مل تنتظر الكثري من الوقت 

 مث  جدًا عأأن احدًا ما يراقهبءا ائزمن اجل شارع شربا لأنه اكن  45فنفذت خط  الرئيس  كءا أأمرها هبا فاكن علهيءا  اذلهاب للمنل الاكئن 

.الصباح لوذهب لبيهتا  نوظار حىت عيامن عىل ديدو الأ ،ملناوبهتا اللللل  ممستشف  ل عددها عددة ساعات خترج لوذهب ل   

وذهبت للقا  يوسف  ًبااخللفي  وسارت ىف طريق مظمل وطويل حىت أأس ووقفت اتكمس   عوابوصولها للممستشف  خرجت من أأحد الأ فور 

ما لك ذكل ؟ _ :قائ ة  من تكل املشاعرفأأس وغرعت  عدناق طويل  س وقبلها ا ياذل  

:فدنفها قائاًل    

رجال تلوقني عأأخطر  و ،  الداملن اخطر رجال الوجمسس ىف لكني لك هذا اذلاك  ىف الوخف  هبوايت مزورة مومت  كه أأن حقًا  من الغريب _ 

لك هذا ؟  لَ وعند الرجل اذلى عىل شوق كل تتمسا لني  ، ب  ىف الدامل واحلر   

يصالها فورًا تكل الأمور فأأان  ملناقش   يوسف ليس هناك من وقت _  .أأمكل الكثري من املدلومات املهم   يب ا   

أأغالقه عيامن أأولك لها همم   ، مرسعاً  وهبط ادلرج  هقام عفتحمث عدون أأن ينظر الهيا تناول قبدوه من فوق الوونيت املوضوع  جبوار الباب   



:أأس وقبلهءا الرئيس مبالمح قلق  ومضطرع    

؟املهم  ت وهل جنح  ينينئن طم _   

  !قد جنحت أأم فشلتسأأخربك ابملدلومات الىت حصلت علهيا وميكنك أأن حتدد أأذا كنت _ 

يفا  دقيق  اكنتني وخالل الثالث شكرها الرئيس وأأثىن  .خترب الرئيس جبملع ما حدث لها ابلفندق منذ دخولها و  وحىت مغادرهتا ذكل الصباح ا 

 ملان يفعىل الأ  أأن يتنرص جيش الوحالف كل الشفرة حبصوهل  عىل ت عأأن من اجلائز جدًا  أأخربها  و  . فقد حققت جناح مذهل  هجدها عىل

حرقوا هل  االاكرت اذلى اكنوا أأ   نوعذكل يكونوخر  قاموا بزراعهتا  لغءاً ورا  الأ لغام الىتا قبله  ويفجرون هبا الأ هنسيمس وخدمو  .ني لمموقد  الد

. الً قاس   القنومه درسً ي و ىف املدرك   يدخرونه للحظات الفاص ة  

نبيذه من زجاج   سكب ىف اكسات كريمس والل  مث  .همم   رسال رساةلا  وطلب من فتاة تدمل عىل هجاز الولكر ,  رسع  مُ خرج خبطوات 

.املدوق ورشب ثالثهت  ىف خنب املدلومات املهم    

:مث نظر اليفا قائاًل   

احلرب ومقرها سويرسا  الامريكي  لالجيئلقد تمسمل روزويل مالكيالند ممثل الهلئ  , أأمكل الكثري من  الأخبار المسدلدة كل  ًا أأان ايض_ 

ضاف  أأنه اكن قد تمسمل مدلومات أأخرى من شاعني هيوديني  سلوفاكلني هارعلني من مدكرس ابال   , دتهقد أأعد ته نمسخ  من الوقرير اذلى كن

فوصلت  ، اس وطاع الهرب يداعط جيش عولنضيضا اوأأكد تكل املدلومات  ، لهيود وغرف الغاز واحملرق ادة ابا  اوتوشزي وصفا فيه ابلوفصلل 

مريكي  والأن أأصبح لك الدامل يدمل ما يرى ىف الصحف المسويرسي  والربيطانل  والأ ملدلومات حلكومات احللفا  ونرشت ىف مجلع اتكل 

وخطوط ىل املدكرس ا  الىت توصل  ي مسكك احلديدال رضب خطوط  اجلانب الربيطاىن والأمرييكمن  لكُّ  و يبحث  .املدمسكرات النازي  

.تصال املؤدي  الله اال  

.يومًا عدد أأخر  قتلها نقذ الكثري من الارواح الىت يمت سن لو حدث هذا  حقاً _   

. فأأعوذرت عأأن علهيا اذلهاب ،ا هيعلن تمس وطلع أأن تفتح ا متدب  للحد اهنا ابلاكديفا عأأهنا  طالت تكل اجللمس  وشدرت   

وقفت  مهنا خريةالنغم  الأ  تولكن للأسف اكن ، ديدو تدزف أأحد املقطوعات املوس لقي ىف الوقت اذلى اكنت تفتح فيه الباب أأن تمسمع  و 

ي :فا عىل ابب الغرف  تصفق لها وتمسأألها ا   

؟ملن هذه املقطوع  الرائد  _   

.هتوفن يأأهنا املقطوع  الواسد  لب _  

!مدهش _   

ولكهنا  عأأمر الشفرة  للوه ة ظنت أأيفا أأهنا رمبا قد أأخربهتا. عزفها لوكل املقطوع  ىف هذا الوقت ابذلاتأأيت أأن ي  املدهش حقاً اكن 

.تأأكدت أأن هذا مل يظدث اعداً   



؟خرية من المسمفونل  النغم  الأ  عزف  كررين هل كل أأن ت _   

.اعتمسمت ديدو و واعادت الدزف   

رجاًل .  هنءا اكان يتناوابن الدزف مداً وكأ  ناك أأانمل يد قوي  لرجل أأرعدلينهُ اكنت تدزفه   ناهُ ابلزتامن مع ما تدزفه أأانمل  ديدو   

وضع يف  احد اراكن  كنيمس  دير  قدمي  سودأأ فاردًا نوت  موس لقي  عىل علانو  ،مقاش واق من املطر  من  سود الأ  مدطفه يرتدي 

عددما  ، وهدوئهسكون الللل خترتق  اكنت الأنغام سانت اكترين،  اكنت الثلوج هتطل عغزارة من خلف زجاج النافذة امللون و 

ذا عدرج رس عزف الرجل القف ة املوس لقي   هبا  دوانً مخرج منه ورق  طوي ة أأ تح مد الرجل يده رسيدًا و يُف داخل غطا  البلانو  يفا 

 و .اكن خيفهيا ىف عنق حذائه الطويل مور  خاص  عوصوير تكل الأ  حسب اكمريا فوتغرافي   شفرة  من الارقام الرسي  ، الكثري من

الاكمريا مرة أأخف   ،فوق لك يش  اكن قد ممسه  ت يده منعصءاااثر و  ممسح مبنديهل الأعلض  ماكهنا وأأعادها ها ، و عوصوير قام 

سه للراهب  الىت أأ بر ومأأ ا ، وعوجه ختوف  مالحمه ورا  قبد  انمسدلت علله جامدة وغادر املاكن  خبطوات حذائه أأخرى داخل عنق 

. ختف  وسط الظالم اعىل ضوهئا اكن يقوم ابلدزف مث مشد  تقف عىل مقرع  منه متمسك علدها اكنت    

 

الأمتناع عن تناول اخلزب قبل  ومهنا  جداد حبذافريهاتوارثهتا عن الأ  حيا  طقوسه اليتا  أأنشغلت ديدو ابالس وددادت لدلد الفصح و 

. ورا  تكل الرح ة لالسكندري  اكن موعد الدلد عددة أأساعلع ومندها أأنشغالها  هبذه الطقوس من مالحق  ايفا ابلأس ئ ة عن ماذا    

الواحدة فوق  رزسكبت  أأرطال الأ  ، تدع شائب  عه مشاركهتا عتنقي  الأرز مبنهتي  ادلق  وال يفاا   قبل الدلد عأأايم  قلل ة طلبت من 

رز الىت من أأن مكل  الأ  عددما تأأكدت  , وكفهتا عأأجناز تكل املهم   وحذرهتا لأكرث من مرة مراعاة ادلق   عىل الطاوةل الأخرى 

مث قامت عفتح  دوالب . عداده ىف الغد كبري ال   قيت عدناي  وضدوه ىف سطل حنايسنُ ستمس هتلكها مأأدع  الغذا  للدائ ة الكبرية قد 

أأغرب ما ىف الأمر هو حرص ديدو عىل تفتيش  .لوخرج منه الأطباق والأكواب الكريمس والل  واملالعق والشوك الفضل    الفضلات

يشارهبا عىل اجلز  الأ  ر، الكمس وو  باهباالدلد وىه ترتدى جل  املنل عىل ضو  الشمد  لل ة اجلز   عيامن ترتك،ماىم من شدرها وتدقد ا 

. املمزوج  ابلرعب نفها  فاكن مظهرها غاي  ىف المسخري  أأ   نظاراهتا الطبل  ملقدم تضعوكدادهتا  ، جتاهاتاخللف  يوطاير ىف مجلع الأ 

 .رسة حىت توأأكد عأأنه ليس هناك ولو قطد  صغرية من اخلزب ملقاعد والطاوالت حتت المسجاد والأ سفل اأأ اكنت تفتش ىف لك ماكن 

لأهنا عاشت تكل الطقوس مع أأبهيا ذكل الرجل اذلى اكن يؤمن بلك عقائد ، لها فداأأ يفا  أأن تناقش ديدو او حتهثا عن ا  مل حتاول 

خربت أأحد صديقاهتا من الهيود  عأأهن  ميوندون عن تناول اخلزب أأ حىت  سافرت لفرنمسا  و   ، الووارة ويدمل عىل تنفيذها حبذافريها

رز حمرم تناوو  ىف علد الفصح  عيامن تمسخر مهنءا صديق  لتمس وغرب صديقهتا وختربها عأأن الأ ، ويظرصون عىل تنقي  الأرز عدق  فائق  

 اايم الىت تمس بق قدوم الدلد أأما عن تنقي  الأرز فه  يشرتونه نظلفً ال تكفان عن تناول اخلزب طل ة الأ اخرى وختربهءا أأهنا وأأرسهتا 

ذلكل .عيت علهيا حتمتل الشك من اللقني رُ  أأيقنت عأأن املدوقدات الىت ط قهتا فقو .  كلاس كرتونل  وال تشوعه شائب  أأ ىف  اومغلفً 

اذلى  حىت ذكل الطقس  ادليين أأقامت ديدو  لك طقوس الدلد .   تركت ديدو تقوم عطقوسها اكم ة ولن تشا  أأن جتادلها ىف يش

عندما سأألت . مرحب  عه عىل مائدة الدلد  ويدمل أأنه  متلأ فيه كوب من النبيذ وترتكه ىف كأسه الكريمس واىل حىت يظرض النىب ايللا

محله  و  أأس ودجالحيا ها كذكرى خروهج  من مرص عىل رمز من رموز الووراة يب اخربها عأأهنا أأ  ، عن تكل الكأس  أأابهايفا ا  

.أأمتدهت  فوق ظهورمه وتناوهل  اخلزب الغري خممتر خوفًا من عطش فرعون مرص    

 



ال ختربها اميان مبا دار ىف البنك أأثنا  غلاهبا ولكهنا ال جتلهبا  .هتا مشغوةل البال عأأمر ما اعىل غري عادا أأميان أأهنصديقهتا  الحظت  ا 

: ذلكل سأألهتا . عأأعتمسام  عال فاترة  

همموم  أأمل حتصلني ىف  أأجازتك تكل  عىل الراح  والأس وجءام ؟ كه اراانداي؟ ما اذلى حدث _   

ين تأأىت راح  البا" اكنت تريد أأن جتلهبا  "ل ؟ومن ا   

!النداس  ند  ولكىن أأشدر ابلكمسل ويغالبين_   

زاي  يقرمه فندق شربد مارأأيك ىف حضوره أأمكل دعوة أأضافي   حلضور احلفل ؟أأ هناك عرض _   

لشيئًا  ما وىه تدوذر ابلرفض فوجدت أأنه ليس من اذلوق أأن تواصل رفضها تدعوها اميان  اكنت املرة الراعد  او اخلاممس  الىت 

.وعىل مضض وافقت عىل حضور احلفل وأأتفقت مدها أأهنا س وقاعلها عند عواع  الفندق ىف متام المساعد  ممسا   ،دلعوات اميان   

لها فذهبت الهيءا  نعندما حملت أأميان وامحد يلوحا عواع  الفندق  اكنت امام  ىف المساعد  متامًا  و.  أأانقهتا مث ذهبت أأرتدت  

.اكنت متولئ بمس لدات اجملمتع الراىق قاع  ادلفيلله الىت ا يل صاحفهتءا ودلفوا   

 خفتت الأضا ة وعال .أأعلن مذيع احلفل عن عد  الدرض .  علض  جلمسوا متقاعلنيانتيل  الأ من ادلوعىل طاوالت دائري  مبفارش 

يل تدرضن الازاي  بكدوب عالل  وخبطوات تامت ,  ذهنب وجتئني عىل البمساط الأمحر للأانق الوصفيق للدارضات الرش لقات وهن ت

الحظ أأمحد ذكل   ، اكنت اميان تواعع الدرض عدلون متلؤها ادلهش  والأجعاب عيامن ىه اكنت زائغ  النظر اتهئ .  بنغام املوس لقأأ عىل 

.مهنءا ضد الأخر  وعدقل وقلب يفكر لك  جعاب هباابال   ونيمتخم  لننيعد سواها يواعع عرًضا  فمل يكن    

من تكل الأزاي  قد القت أأجعاعكه ؟ ملاذا ال اشدر عأأن أأايًّ  _   

.اعدًا لك الأزاي  مجل ة _   

 تنبدث مهنا الأدخن  احملم ة برواحئ الشوا  فأأرجدهتا للخلف لددة شهور مضت لرواحئ  اكنت  وضع اجلرسون أأطباق اللح  املشوى

شدرت ابلغثلان  !! ؟ الكرهي   اللح  البرشى الىت اكنت تنبدث من احملرق  واللك يمسأأل بمسذاج  عن مصدر تكل الراحئ من 

وما أأن دخلت  ،حمساسهاا  خبلوط مذهب  حتمل امس الفندق عىل مفها وىه تكمت  افاته ح   املائدة املزينفوضدت مفرش  ها يمتلك 

أأستبددت من الطاعور لضدفها   ومتلكهتا حاةل من الباك  الهيمس وريى عندما تأأكدت أأن أأهما اليت ، امحلام حىت أأفرغت مددهتا متاماً 

؟ حدث لها اكنت أأميان تنتظرها قلق  علهيا ابخلارج لتمسأألها ماذا عيامن . احلاد اكن هذا مصريها ىف الهناي   

.مبددىت عربد  صبتأُ ولكن رمبا قد   ال يش_   

:ها قائاًل أأنه ترضع ل  ناهئا عن ذكل حىت ث مل  تفلح حماوالت أأمحد واميان ال  أأعوذرت عأأن علهيا اذلهاب و  

ىل أأى ماكن أأخرا  ميكننا اذلهاب _   

املشلك  ىف املاكن  تليمس_   

.س وصبح مالزم  لها طل ة الدمر ،هبا  تتدرث  امن ذهبتأأيرض اذلاكرة علهيا فطبدًا مل تكن املشلك  ابملاكن ولكن ىف الأش لا  الىت حت  

حد الفتلات والقت عنفمسها علهيا أأ نتشال حقيبهتا من فوق املائدة صاحت هت  اب ويه  الأسودين ،  ناحلريري هيا رتدت قفاز أأ 

مسها أأ وأأخذت ىف تقبللها وىه تردد   

.هلل أأش وقت اللك أأ اي  ...  ايفلني .. أأيفا_   

..مرحبأأ زورا وأأان ايضًا أأش وقت اللك _   



ولكن مىت رجدت من فرنمسا ؟_   

.منذ زمن _   

وكلف ىه أأخبار عائلوك ؟_   

.خبري خبري لك شئ _   

يفا عأأهنا علهيا ابلرحيل الأن ا ،احلقيق  ها مس ااس وغراب عندما نطقت الفتاة  يف نظر أأمحد واميان الًك مهنءا للأخر  و,عوذرت مهنا ا 

.ذهبت وتركت الفتاة ممسمرة ماكهنا ومندهش  من  هذه املقاع ة الفاترة   

 ،وأأخربته أأهنا ميكهنا أأن تودبر أأمرها عنفمسها رفضت  ،يفا  يدرض علهيا توصللها للمنل ا  ميان تواعع الدرض وركض خلف اترك أأمحد 

سأألها  ،  املقدد اجملاور و جا  المسائس مبفتاح س لارته الاكديالك المسودا  وجلمست يف.صاره اكن علهيا الأنصلاع  ا  مام أأ لكن 

:عصوت يشوعه عدض الشك   

" يفلني اب  " تناديك  الفتاة وملاذا اكنت ما أأمر تكل_   

. مين وناملقرع ىلى ع يفلني هو الأمس اذلى يطلقه ا  _   

عفرنمسا ؟ ته وهل كن_   

(عند  ) أأربكها المسؤال فأأكوفت  

 

عىل منح  دراس ل  العداد دراس  املاجمس وري وادلكوواره ىف القانون ولكن لظروف احلرب  عدد حصويل أأان أأيضًا سافرت لهُناك _ 

.هنا عدل مجل ة حقًا أأ ، لرجوع  ملرصأأضطرت ل  

.فداًل _   

النمسءات الباردة لولفح وجنوهيا  قامت عفتح النافذة ولوحت  وهجها  ىف أأجتاه  اوه وأأخريً الحظ أأهنا ابلاكد جتلبه عن أأس ئل   

.اريد الوحدث مدك عأأمر ما  انداي ، _   

ماذا؟ _   

ذا دعوتك عىل فنجان من الشاى ىف ذكل املقهي  ،ليس هذا املاكن املناسب لطرح موضوع هكذا_  .ما رأأيك ا   

ال من طاوةل أأو أأثنتني  جلمسا جبوار  ،و مل ينتظر جواهبا فقد أأصطف المس لارة مبحاذاة الرصلف ودخال للمقهي  اذلى اكن ياكد يكون خاىل ا 

                                                                .الوهج  الزجاجي  للمقهي   واكنت مشغوةل عنه مبواعد  املارة ىف الطريق 

:وعصوت أأقل نربة عن املدواد للالمئ  املشاعر الىت  س لرصح هبا   

ابلوفكري ىف   ندين  للحد أأهنا مل مت مين كنت كرب عداخىل يومًا عدد أأخر حىت مت مشاعر جتاهكه ظلت ت كه ومتلكتينعلل يمنذ أأن وقع نظر _ 

.تدلمني أأس وحاةل ارتباط شاب ممسمل عفتاة هيودي  ته اميان أأنك هيودي  وأأن أأخربتين ،الارتباط عك  

:مث وعصوت ميلؤه الرجا    

ىن لنا الأرتباط ؟مس أأن تبديل داينوك حىت يت   هل كله ذلكل _    



اة عىل قدر ما من امجلال الطاوةل الىت يلس علهيا شااًب وس اميً وفت هذهجدل لك الأنظار توجه ل  ، أأذهلهتا املفاجأأة جدلهتا تضحك عصوت عاىل  

 ينا  عأأن اعدل من مالبس لأهنا ليمست مالمئ  ذلوقه ف وكأنك مثاًل تطلب مىن أأن أأعدل ثلاىب لأهنا ال تروقك وحىت ىف طلب أأحدمه يل_ 

منحك لك هذه أأخربين ما اذلى  ،الأرتباط يب لتمس وطلع  نيت أأن أأعدل دايوأأنت هكذا ومبنهتي  الهدو  تطلب مين ،  أأرفض وأأعنفه عىل ذكل

احلق ىف ذكل  ؟ أأعطاك و  الثق   

.اوفر كل حياة مجل ة   اعدك أأىنولكين  أأحبك و الأس وخفاف عديناتك ،  مل أأقصد ابلطبع _   

. حنن مدرش  الهيود جمرد جرذان ال تمس وحق الديش عأأعوقادات النازي  ىف أأنناتؤمن  رمبا _   

 هز رأأسه انفيًا حبدة

.مؤكد مل أأفكر ىف ذكل أأعدًا _   

 وضع ساقًا فوق الأخرى وأأشدل تبغه عيامن وضع النادل فنجانني من الشاى وقطدوني من اجلاتوه 

ذن  تطلب مىن أأن أأعدل من ديين_  قد تزوج " صىل هللا علله وسمل " محمد  رتباط ىب أأو ليس النيب وأأدخل ىف الأسالم كرشط للأ وملاذا ا 

  ؟!!من هيودي 

  .ودي  اكنت و  دوافع واس باب أأخرىهللا من املمس لحل  والهي زواج نيب_ 

ن عأأ عرتاف عللك الا،سالم  أأن يرتبطوا مبن ىه ال تدين ابال  من غري املمسلم  حىت يبيح للرجال املمسلمني جابلدكس لقد أأمره هللا الزوا_ 

!!!رتباط عفتاة هيودي  الاالشجاع  تنقصك لوخرب أأهكل عأأنك تريد   

 نظر الهيا طوياًل مث أأخربها 

.نفمسك عدض الوقت للوفكري  بمنحا_   

. أأرفض فكرة الزواج ىف الوقت احلايل فقط لأين. لن أأفكر ىف يش   _   

عىل أأثرها طلب احلمساب وغادرا املاكن وعوحل  املمسا  الىت أألقهتا علله غادرت س لارته  احلمل ،  اكنت تكل اللكءات كءا لو أأهنا صفد  عىل وجه

.ة عددما توقف هبا أأمام ابب املنل مبارش   

.س ئ ة الفضولل  غىن عن أأى من الأ  يف هذا املمسا  ابذلات اكنت بفف،عىل ذكل  اكنت ديدو مخدت للنوم ومحدت هللا   
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صفر و زهور ورد البدلي عأألوانه  اخملولف  الأمحر والأعلض والأ ذلى يظمل مده س ة كبرية هبا مجلع أأنواع  الاستيقظت عيل ندا  ابئع الورد أأ 

النمسوة من اجلارات يف .  مجلاًل  ااجلو مشممسً  اكن، ُفرك علنهيا وخرجت للرشف  زاحت الغطا  عهنا وقامت تأأ . المتر حن  والقرنفل 

لن دخلت للرشف  حىت حتولن عنظرهن أأ الرشفات اجملاورة  تنادين عيل ابئع الورد وما  ميا ة خفيف  هيا ، ىف البد  هزت رأأسها لهن اب  ا 

وها هن النمسوة علوهنن مدلق  عيل أأن  تضع  الشدر املمس ودار  هنا قد نمسيت أأ عوحل  الصباح مث وضدت يدها عيل رأأسها لوكتشف 

ة توحمسس موضع صفد  الفأأس عيل رأأسها اليت اوقفت أأمام املر .  غلقت زجاج الرشف  أأ للخلف و  رجدت عدة  خطوات  .رأأسها احلللق  

ن جتمع أأ وتذكرت وقهتا مشهد تكل املرأأة اليت مبنهتيب القوة والدنف نزلت عفأأسها عيل أأم رأأسها حتاول  . ب أأعداضُ تركت ندع  لن تن

للحد أأنه  حم  من  يفقد اكن تأأثري الرضع  قو .  ولكهنا فشلت كدادهتا دامئا ، مسها اليت علقهتا يف عطاق  ورقي  حول عنقها أأ حروف 

 .بارشة مُ س بقت احلادث   ىف تكل الفرتة اليت قد خزنهتا أأسءا   اكنت رقام أأو أأ ذاكراهتا أأى 

الأوقي  اليت  خرجت عيل صوت جلب  ابخلارج لوجد اخلاةل ديدو وقد دخلت يف فصال مع ابئع الورود عيل مثن الددد الكبري من 

 .شرتهتاأأ 

 : رع غسأألهتا ممس و

 ؟ ما لك هذا هل تنوين فتح حمل للزهور -

  أأنل  حناس ل  كبريةأأجاعت ويه مشغوةل عوضع الزهور يف 

 .ىف عدض الأصناف من احللوى  وأأضُده  عه املا  ورد ورشابته وصناع  زيت الورد لُنقطرنوي صناع  مريب الأأ  -

 

ا ها عه ىف رده  قثنا  لأأ يوسف  اأأخربه. د ممنل  نفمسها علوم مجلل يش به تكل الراحئ  و غادرت هذا الصباح وانفها مزكوم برواحئ الور

ن تدخل من البواع  اجلانبي  للفندق اليت أأ وطلب مهنا  ، نهتا  الدمل يف ابر فندق شربد أأ نوظارها عدد أأ نه س لكون يف أأ البنك اكلدادة  

وجدت أأن اجلو مجلل يناسب أأن ترتيض حىت تصل للفندق  البنك خرجت من ساعات الدمل و  ما أأن أأهنت . تصل للبار مبارشة 

ضا ة اكنت الأ  .كءا أأمرها يوسف للفندق اذلى أأوصلها للبار مبارشة   دخلت من الباب اجلانيب .اذلى اكن عىل ممساف  قريب  من البنك

شدر هبا جتلس ابملقدد اجملاور و   و به ت ن ا ، حملوه يلس أأمام البار يظتيس كأس من الفوداك ، هادئ   بخافت  داخل املاكن وتتمسلل موس لق

  .طلبت منه عصري اللرمون ؟ ف   ن ترشبأأ  ريدسأألها عامل البار ماذا ت

 سأألها وهو يداعب برشهتا عأأانمهل الوفت يوسف لها و 

 ؟ كلف حاكل -

  ؟ متشوق  -

 ؟ى يش لأ  -

 . مهلهتا طلبت مقاعليت هناولأ خبار اليت حبوزتك لأعرف الأ  -

 ! شوق يل عىل كه نأأ أأنك س وقولني  ختللت -

  تنفمست عدمق ومل تنطق

ماكننا هبا حسق الأعدا  يف مدركونا القادم   دمت خدم  كبرية للدامل أأمجع قُ   كه أأخربك أأن حمس نًا دعلين - حبصوكل عيل تكل الشفرة اليت اب 

وعذكل وقهتا سينفجر اللغ  ىف وجوهه  ،  و،  الألغام تفجري ك شفرة فاحلامس  ونمس بقه   عس ننتظر للحظ  ،  مده  ابلصحرا  الغريب  

 .قمسوته لن  ينمساه يومًا نلقن الطاغل  هولر وقواده درسًا لشدة س  

 اهه ونطقت متلؤها امحلاس  ادرات رأأسها ىف اجت

 ؟ حصلمت عيل الشفرة كلف -



النغم  عيل البلانو املوجود يف دير  دزفع وقام وعدثوا أأحد رجاهل   ،  علهيا  ته لىت حصلاأأخرب الرئيس احللفا  ابملدلوم  اخلطرية  -

أأت ، عند عزفها  افتح تلقائلً ي للفاجأأ عدرج رسي  ،  سانت اكترين   ىوضدها مرة أأخر مث  ي  قام عوصويرهاعه ورق  هبا أأكواد رس خبه

لله يشكوا وعند حصوهل  عىل هذا الكود لن  ،ماكهنا وغادر املاكن  .ولو للحظ  عأأن هناك أأحدًا قد س بقه  ا 

كر مسُ دريرة ترسي جبمسدها عندما فكرت أأن تكل املدلومات اليت حصلت علهيا من فون وهو واقع حتت طائ ة ال شَ قُ شدرت ع  

فقد أأخربها  أأنه غري راض عن تكل احلرب وال عن ذكل القتال وال عن تكل الودلاميت  ، حبلاته وهو ال ذنب و   وديس وؤذيه ورمبا ت

س مترار يف همموه وادلفاع عن املبادئ اليت ن يمس وقيل أأو يدوذر عن الأ أأ عه  ىولكن اكن أأجد ، وسوُ اليت يأأمرمه هبا هذا القائد امله

 .يؤمن هبا

  يف تفكري معلقدخلت  هنا أأ الحظ يوسف 

 ؟ ته أأين ذهب -

 ؟ كولونلل فون أأصاعه مكروه هل سأأكون أأان المسبب أأن  كنت أأفكر لو اً أأعد -

 ؟ الأرواح الربيئ  ىف لك أأحنا  الدامل  الىت تزهق وتدذب عيل يد نظامهتكل وما قرموه أأمام لك  !!؟ شغكل أأمره يُ وملاذا  -

 . ليس لفون دخل يف ذكل حيت انه غري راض عن ما يظدث-

 : نظر لها عدلون متلؤها الشك والريب  قائالً 

 ؟ الوحصيل علهي منه عيل تكل املدلومات وأأي مثن دفدته  ته ولكن أأخربيين كلف حصل -

حتاللها وهبذا أأ يمس وطلع الأملان دخول مرص و ، فهبذه املدلومات لن  مقارن  عأأمهل  املدلومات امس لكون خبمسً ف همءا دفدت من مثن  -

 . وعال منازع  تالل يكونوا قد وضدوا متاريمسه  يف الرشق الأوسط وعذكل يصبحوا قادة الداملح الأ 

 . اطالقًا لن يظدث هذا -

  :اهدأأ من نربته الطبلدل  أأخربها عصوت . درصواجلو أأصبح أأكرث برودة عنه يف ال، اكنت الشمس متلل للغروب عند مغادرهت  املاكن 

 

ذا جنحنا  ، هناك معلل  فدائل  عيل مركز قيادة روميل  ىف الصحرا   - وهو  يقع ورا  اخلطوط الأمامي  مبائوني ومخمسني مياًل تقريبًا  ا 

 . وىه مل تبدأأ  عدد وذكل عن طريق تدطلل القيادات ومراكز الرئاسات ىف  حتطرمه فهذا مدناه أأننا قد  كمسبنا نصف احلرب  تقريبًا 

ذا جنحنا هبا تقصد  -  ن ؟مَ ا 

يفا و  -  . يض يف همموكملُ ساملًا  منه فدللك أأن ال تووقفب أأعدا عن ا ن مل أأرجعا  سأأشارك يف هذا الدمل ا 

  ولكن ؟ -

 .ليس هناك لكن أأنه واجب انمساين -

 .اكن هو فرمبا   لودانقه عدنف الوداع الأخريالهيا يشد عيل يدهيا عيامن يه قد شدته وهو  اعً صاحفاها مودا 

:اكن س لطلب لها س لارة أأجرة عندما مندوه من ذكل قائ ة   

.للبيت  ىش أأن أأمت أأريد_   

. اوأأان ايضً _   

ظهره للأخر خيطو ممتهاًل ىف طرقات احللاة املودرج  وال يدرف  لًّ مو   اكن طريق الًك مهنءا خمولف عن الأخر فمسارا عكس الأجتاه الًك مهن

.لأى مصري هو ذاهب   
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عن رضع  قوي  لددد من الفدائني من وحدة  كوماندو احللفا  عىل مقر روميل ىف  الصحرا   اتالصحف والأذاع أأعلنت عددها علومني   

عالن موت مجلع  من شارك  ىف تكل الدملل  من أأ وابلرمغ من  ، الغرعل  أأدت لقطع الأتصاالت عن مقر القيادة وتدطلل وصول الأمدادت 

ال أأهنا اكنت تنتظره  الفدائني !ا   

اطع  قأأن توتنتظر  ،  تنتظر أأن يطرق الباب كدادته برنني متالحق وملحاً  ،عقامته املديدة وأأانقته املدهودة وعأأعتمسامته املغري   هاكنت تنتظر  

وحل  وكأنه مل يداعب برشهتا اعدًا أأو يدخال مدًا ىف قب ة طوي ة ال سه يلق  علهيا أأ ميا ة بمس لط  من ر واب   ًحاصباخطواهتءا  ىف ردهات البنك 

 اكنت تنتظره ، عىل قارع  الطريق للأأىت من خلفها ويش بك يده ىف يدهيا ويقود خطاها لأجامتعاهتءا الرسي   تنتظره  ، حالمًا  مشرتك  حتمل أأ 

  .حىت وأأن مل يظرض اعداً ،ىف انوظاره  أأن تبق أأن يظرض فاكن مجلل مده 

"يكون فال نكون .. ال يدين املوت شيئًا يكون فال نكون " ذًا ا  لوقتبس قول الفيلمسوف ف   

. اعلله سوادً  يمثهل حض  حبلاته ىف سبيل البرشي  لن ترتد فرجلحداده  يترتدولن   

:  ترتبك عندما تطرح علهيا ديدو اس ئلهتا عن يوسف اكنت   

ىن لءاذا مل خيربفسكندري  اليطاللا فلمسطني أأو الباخرة من مينا  اال  أأين ذهب ؟ ملاذا ملا يدد يأأىت ؟ وحىت أأن اكن قد أأس وقل قطار القاهرة ل  -

مل  و ىف غرف  نومه الاضا ة  غلقنه مل يأأ حىت  ادلقً مُ لقد ترك لك شيئًا خلفه ؟  ويودع  عائلوه ممس بقًا ؟ ملاذا مل يرتك  ورا ه رساةل أأو خطاابً 

؟زال يداعهبا الهوا  ماالمس وارة احلريري  عغرف  الصالون يغلق النوافذ و   

 عللت وأأكوفت عأأن , رجوعه عىل قيد  بحتتركهتا ؟ ال لن ختربها أأنه قرر أأن يغادر عدون وداع ودون أأمتد  خشصل كلف اكن لها أأن ختربها  

.أأههل  للبحث عن  ىف حماوةل منه  غلاعه املفاجئ  لمسفره لها   

وحىت ال يظوهل هذا املهووس ويفرض  ، حبلاته ىف سبيل الدامل كل الوضحل  منذ رحيل يوسف ومتلكت مهنا امحلاس  وكأنه رسهبا الهيا عو

وضدت أأول خط ىف كواهبا اذلى قررت تأأللفه عن اجملازر النازي  والوحش ل  الىت يودرض لها الدامل وىف الوقت نفمسه أأخذت  ، س لطرته علله 

.تأأذى بمسبهبا لك من  لتمساعد ىف كواع  املرافدات الىت سوف تقدهما للمحامك   

وتنفيذ برانمج اشويزت مريكي  رفضوا قذف المسكك احلديدي  املؤدي  ملدمسكر الربيطانل  والأ  تنيا ات  أأن احلكوم ها الرئيس  ىف أأحد اللقأأخرب 

من هذه املؤسمس  طلبت  ، سمسها روزفلتأأ املقصود عه جندة الالجئني وضدوه مؤسمس  الجىئ احلرب الىت  ، و اطلق علله برانمج النجدة

وىف نفس الوقت اكن هذا الرأأى نفمسه   ، هنا وجدت أأنه سوف يدطل الدمللات الدمسكري ولكهنا أأعوذرت عنه لأ ه  تنفيذاحلللف الربيطاىن

. هو رأأى وزير ادلفاع الامرييك  

.ولكننا لن نلأأس اعدًا تأأكد من ذكل _   

 وغادرت وىه ميلؤها الأمل وامحلاس 



املدرك  الىت خلقت  ، هذه لفا  ني الىت دارت عني روميل وقوات احلأأخبار مدرك  الدلمالمي  والصحف عاللوم الواىل أأعلنت الوسائل الأ  وىف

 ، أأمرياك للحلفا عدد امتدادات ميل وخباص  ضدفت قوة رو ، ملركز القيادة،فبدد الدملل  الفدائل   ، ىف خط سري احلرب ايجوهرًّ  ا تغلريً 

ا فا  عىل احلرب جوس لطر احلل ، صبح هناك تفاوت كبري ما عني اجلانبنيأأ ف انل  اخلاص  الىت أأاتحت ملعىل الشفرات الأ  حصوهل   عدد  راوبًّ  وًّ

اكن هولر   ومل يمس وطع روميل الوقوف ىف وجه قوات الوحالف فأأخذ ىف الرتاجع ولكن وابلرمغ من لك يش ، هل  كشف اخلطط الأملانل  

(عىل خوض املدرك  حىت أأخر جندى ودفع روميل لالس مترار وتوالت املواهجات عني روميل والقائد مونوجمرى الربيطاىن  ارصًّ مُ   

عوحط  أأسطورة  ذهباكن قد ، حتاللهااودخوهل  القاهرة و  ، ملانلا عىل حلفاهئا ىف الصحرا  الغرعل أأ ىف انوصار ون الأمل اذلى تدلق عه املرصي

حتالل املانلا ملرص س لكون أأخف أأ مهن  أأن  ا ظنًّ  ، جنلزيلشوارع هيوفون عأأمسه كلدًا ىف الأ اذلى اكن املرصيون خبرجون ل  ،هذا القائد  روميل

.ولهوه مبقص ة احلرب  النظام النازى والطاغل  هولر ن جنلرتا لها وكأهن  ال يروا  حتالل ن ام اوطئً   

وأأعلن ،اىن قد خرس املدرك  وخبمسارته املدرك  فهذا يدىن أأنه قد خرس احلرب ملنب الأ ملمسا  أأعلن الرئيس أأن اجلاجامتع اذلى عقد هذا اىف الا

عدوهنا  واليت"  حدائق الش لطان امللغم "قوات احللفا  القضا  عىل اخلط  احلرعل   هبا  أأس وطاعتالشفرة  تحديدًا حصولها عىل ف  ، شكره لها

.مل يكن ىف أأس وطاع  احللفا  الفوز عوكل املدرك  املهم    

ولكن اكن هناك خربًا سيئًا ىف طريقه  ا، وتبدث أأخبارً  اخبارً ل أأ تدمل بشلك متواصل ودون توقف تنق وىف تكل الأثنا  اكنت أأهجرة الولكر

ولها حديثه لها ، مث وجه ، تبدلت مالمح وهجه ، ف للرئيس وي ة ورق  ط وانولتهجزة  عىل أأحد الأ  اس وقبلوه عه املوظف  الىت جا ت  ، الهيا

  :وحدها وكأن هذا اخلرب مل خيص سواها

الكولونلل الكوس فون س وافنربج  قد أأصيب أأصاع  كبرية ىف مدرك  حرعل  ىف تونس أأدت  لفقدانه أأحد علنيه وذراعه الرمىن وقد نقل _ 

.لأملانلا للولق  الدالج الالزم و    

القلب ملأأساة حقيقي  لك  فيه  من الوقت ولكنه أأحتل اا اخلرب عفرحهتا ابنوصار احللفا  ىف احلرب لقد تدرض الرجل اذلى قاعلوه عدضً أأطاح هذ

.ابدلموع وغادرت قبل أأن يكشف أأحد رسها علوهنا أأغروقت   

تمتىن و  الشفا  صاعوه من اجلرائد وىه ا  ختربه فهيا عأأهنا قرأأت نبأأ  ، ترسل و  رساةل طوي ةيف أأن تفكر  جلمست  النلل لهنرقاعل مقدد معىل 

؟ س وذهب  ..ماذا أأيضًا س وخربه  .أأهنا أأش واقت و  وأأن هذا الوقت القللل اذلى قضوه مده من أأسدد أأوقات حياهتا، ايضًا  الداجل وس وخربه

.كءا يدرفها هو وعىل هذا القرار غادرت هبا وعأأمس مادلني حنا  ، ىف الصباح لتمس وأأجر صندوق بريد برمق بريدى خاص  
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جلمست عىل املكتب تمس ند  .فتحت النافذة الزجاجي  فاكنت هتزت المس وارة احلريري  مع النمس مي اذلى يظمل راحئ  الزهور  مجلالَ  الى اكن اجلو رعلد 

يف  أأهنا تدرفت علله ؟ حمس نًا  سوف تقول و   و  ربهختوكلف  اللكءات تبدأأ  يرية عأأ برأأسها فوق الورق  وتأأخذها احل مرفقهيا علله  وتنكبُّ 

 ،أأنه أأخف  علهيا هويوه  احلقيقي  حلمساس ل  منصبه ، وتفهمت حد اجلرائد وقد تدرفت علله فور رؤيهتا ا  هنا قد رأأت صورته ىف أأ عبارة قصرية 

!اس ودراج للأمل وليس أأكرثهنا ا  ولكن أأى همان  ىف تكل اللكءات "  ؟ ما ىه أأخبارك حاكل كلف"  مث س وكتب و    

هكذا عدأأت رسالهتا لووحول عددها الرقد  البلضا  للورق  مرتدًا للبوح عن مشاعر حبيمس   . لقد تأأملت كثريًا  عندما مسدت خرب أأصاعوك  

دت قرا ة الرساةل أأعاطارحته الغرام عىل وقع موج البحر موج  تذهب هبءا وأأخرى تأأيت هبءا ،  رجل ،ودموع ال تووقف ورجل أأحبوه كثرياً 

سوى مرة ه رساةل غرامي   لرجل مل تلوق ، ىف ذكل اذلى يمسم  رساةل غرامي   ، ملرة شيئا مجلالً  بهتا لووأأكد أأهنا قد كوبت عدة مرات عدد كوا

 ،ها علله ل س اأأن ختربه برمق صندوق بريدها لري  َس مل تن .يرقد ىف أأحد املمستشفيات يولق  الدالج   ، ميال الأ  من  لأالفيبدد عهنا الأن ا

.ىف صندوق الربيد أأثنا  ذهاهبا للدمل صباحًا  الرساةل  وقررت أأن تقوم عوضع  

عدد أأخر يكتمسح  اعىل هنايهتا ويومً  أأوشكت احلربفقد  ،جامتعات أأقلأأصبحت الا ،أأكرث كمساًل عن املدواد و  ا مرت الأايم عوترية أأكرث هدو ً 

عدد املىض ىف كشف جرامئه  وفضحها ىف صفح   قررت يه و  خر نفس فيهولر اكن قد قرر املىض ىف احلرب لأ ولكن ه   ، احللفا  املدارك

.كواهبا صفح  من   

 أأحدوضدت . للشفا  متثل رسيدًا أأ علمت أأنه غادر املمستشف  و  ، خبار فونأأ املزيد عن  درفجنبل  والدرعل  بشغف لواكنت تواعع الصحف الأ 

وندووه عأأنه رجل املمس وحلل فهو يرفض الأس ودان  مبمساعدة أأحد  ( رادة ممس وحل ةا  كولونلل فون س وافنربج وقوة  )صورته حتت خرب لف  الصح 

وهو يف الصورة  يظهر  ،عدف  الدامل كه اكنت تطوقها تكل اذلراع الىت أأحبهتا كثريًا والىت . ابلرمغ من فقده لدلنيه اليرسى وذراعه الرمىن 

 ، أأنه متامًا  كءا هو  .و يظهر أأحد اكءام سرتته وهو خايل من ذراعه   ،دصب  سودا  فب علنيه املفقودة ع وخي ، اكم ة  الدكرسىيرتدي عذلوه 

هتا فكأنه اكن وضدهتا ىف حماذا عددما  أأقتطدت صورته من اجلريدة لوحوفظ عه ومده  قضت لللهتا . بكرباي  متدالل   يواجه جربوت عاهاته

ن اكن جمرد صورة ا   جءال وجوده جبانهبا حىت ولوكتشف  ، وحيدان وعدلدان عن لك الناس اً اكنت تشدر أأهنءا اخري  . يبيت لللوه جبوارها 

.جبريدة   

صغري لوفاجأأ برساةل  صندوق بريدها اخلاص مبفتاح فيض قفل دارتأأ  ، عىل مكتب الربيدمرت   يف صبايح صلفبعدد مرور شهر اكمل و

 اللل ة اليت خي كواعوه لها اكن ذات اترخي فاجأأ عأأن اترلو ،لوقرأأها  نوظرت حىت ذهبت للبنك وجلمست عىل مكتهبا اا علهف  و لهتأأنتش. منه 

ال ملاذا  ىف تكل اللل ة اكءا لو أأهنا رسعت الله حنلهن. صورته  ا مع قضهت ؟!لها ابذلات جلس للكتب وا   

المسطور ، تفتش عني سطر واخر كم  واخرى  ما عني  ،تقفزىف املرة الأوىل عىل جعل وكأهنا تبحث فهيا عن شوقه الهيا  رسالوه  قرأأت 

 ، ىف الفندق لن ينمساها الدمر كهأأممسيهتءا مدًا أأنه خبري ومتاثل للشفا  وأأن  أأخربها  ،   يشعن  يفصح ولكنه مل   .تركض فوق الأحرف 

" ...لقد وعدتك خبرب سدلد قريبًا فأأنوظريه  "ىف هناي  الرساةل كوب . جمدداً  يراهالو ويمتىن   



ا عأأن أأهنصنده ىف الدامل فطمي مل تنس  قوو  هذا عندما أأعلنت أأمامه كراهلهتا لهولر وللنازي  وما  يه ؟ ولكن ترى ما هو هذا اخلرب المسدلد 

.وعلهيا أأن تنس قلقها وخماوفها متامًا  اسدلدً  هناك حداثً   

لهيا ىف ا  ممسجون  كءاته  .عذراع واحدة وعني واحدة  صًا ليمسطرها  لها جلس خصل ،ن اكن ىف عضد  كءاتا  متالكها و  حىت و اكوفت عومه ا

وأأخرى ارتدت ثوب الفرح لكءات فبدض ال ،تلمح ما عني المسطور أأملًا ما وفرحًا ما  .بلضا  تمس ونشق مهنا أأنفاسه وعطره ال صفح  هذه ال

أأغلقت الرساةل الىت قرأأهتا   .أأنوثهتا املورم  عه أأن تكتشفها  المسهلولكن اكن من  املمس وفز  الأحرف  مصت ابلرمغ من ، اكنت ش به دامد 

.عبضد  كءات صندت لزمن قادم حزهنا  اكنت أأغىل ما متلكه وعادت  للبيتف  ، ووضدهتا حبرص ىف حقيب  يدها ،  مرارًا وتكراراً   

مركب رشاع  يهتادى هبا عىل وقع عىل منت  لله لدط ة الأس بوع حيث قررت لوخرج ىف نزه  نللل  وتكتب و  ويها  أأجلت كواع  رسالهتا 

قادة من جرنالات عددًا   غولال هولر قام هبامؤامرة لأ عوقوع  فقد أأعلنت حصف اللوم  الوايل ، ولكن القدر مل ميهلها الفرص  ،نبض القلب

حقيب  هبا  اذلى محل  الكولونلل فون س وافنربجقام عوفيذ الدملل   وىه الدملل  فالكريى وقد  "مبؤامرة اجلرنالات "ملاىن ومسلتيش الأ اجل 

ثنا  قام  أأحد الأ هماتف  همم  وعاج ة وىف هذه  خرج حبج  أأن علله أأن يرى مث خري مع هولر وضدها جبواره اجامتعه الأ زمنل  وىف  قنب ة 

وحتمب املائدة  دون أأن يدرى ما حتوويه وتنفجر القنب ة  ، جامتعات اخلشبي الأ طاوةل سفل أأ  دهاعنقل احلقيب  من ماكهنا و وض  عضا  الأ 

(اخلشبي  هولر من موت حمقق   

احلدث المسدلد اذلى وعدها هو  وهل هذا  ؟ فون قام عذكل اهل حقى  ،ها ع أأن تصدق مل تمس وط.  اخلرب  جا  هبا هذه ىه املدلومات الىت 

ئيس وذهبت للقا  الر  س وقلت اتكيساذلكل خرجت من املكتب همروةل و  ، أأن توأأكد من صدق تكل املدلومات وتفاصللها لك مهها اكن   ؟عه

.لها  يمس وحق لقب عطل وعن جدارة وابلوفصلل جلس للحيك ًا الوقت عه ذات يومي أأن الرجل اذلربها وهو خي مرحباً  س وقبلهاااذلى   

عصاهب  أأ واكنت  ،مجموع  من كبار ضباط  احلرب اكنوا جممتدني ىف وزارة احلرب مبكتب اجلرنال اولربخيت رئيس اراكن حرب اجليش الوطىن_

شارة عد  الثورة يه رن   فقد اكنت .  علهن  مركزة عىل هجاز الوللفونأأ متوترة و  اً مجلد وظار الطويل ن وعدد ساعات من الأ  واحدة للوللفون ،ا 

رددها  و" فالكريى"رفع اولربخيت الهاتف لللوقط كم  واحدة  و ، 1444يوللو  21دق جرس الوللفون اخريا ىف الثالث  والنصف عدد ظهر 

فينلا  ،ابريس  ، برلني ،ىف اورابسالك الكودي  فالكريى تطري عرب لك الأ  وىف خالل حلظات راحت اللكم  ، للنتفض الظباط واقفني

الىت دبرها القادة من اراكن احلرب الدملل   هذه و   يمكتواًب علله الكود فالكري  ااكن القادة عفتحون مظروفً  وىف لك ماكن  ، بروكمسل ،ميونلخ

 تلق و  . دى ذكل للتمسلمي أأ حىت ولو  ،ح لُص لفا  عىل الاحلللد احلكوم  الىت س وقوم مبفاوض  عىل هولر لنقل المسلط   اًي عمسكر  تدىن انقالابً 

خر هولر والأ  وىف رسع  الربق اكنت الأخبار توواىل عدضًا مهنا يدلن موت . أأن الدملل  قد متت وأأن هولر اكن مات  يديناللكم   هذه 

.اخبار متدارض   تأأيت وتذهب عني اللحظ  والأخرىاكنت  فقط ، اصاعوه   

ن هولر خبري و أأ الىت أأعلنت   ،خرب قتهل من مقر قيادة هولر نفمسه عرين اذلئب بفاجليش عيامن جا  نعالن موت هولر من مقر قيادة ا  جا  

وزراة احلرب واكن مقرها عثت تفاصلل املؤامرة  و عرين اذلئب نفمسها  قيادة غرف  من الودلاميت سوى الىت خترج من  يأأمرت عددم تنفيذ أأ 

واهجزة الولكر تكتب ، حد أأ ترن وال يرد  الوللفوانت  ،صبحت الوزارة ىف حاةل شلل اتمأأ  .فأأمر مبحاصهتا والقبض عىل قادهتا مجلده  

.نترشت قص  الأغولال احد يقرأأها أأو يرد علهيا وىف غضون دقائق قلل ة أأ عرشات الرسائل وال من   



:نفس من غللونه عبط   حسب  عدد أأن  

تصال مع مركز القيادة أأ لأنه اكن ظاعط ،ختاره املوأأمرون عىل هولر للقوم مبهم  اغولاو  أأ اكن مركز املؤامرة هو الكونت فون س ووفنربج وقد _ 

اكن يظهر الكثري من الكراهل    ، حىت يوثىن و  القيام عذكل الدملمن القادة  ن ىف وزراة احلرب واملمس ئول وقد علنه "  عرين اذلئب"  رأأساً 

وضع عنفمسه اذلى وهو ا وذلكل وقع علله اختلار القادة وعرضوا علله الامر وقبل تنفيذه واكن يدلهنا وال خيفهي  الشديدة لهولر ولمس لاس وه 

لددة أأنوظر ،س لقوم مباكمل  تللفونل  همم  جامتع و انمسحب حبج  أأنه مقر الأ ووضدها ابلقرب من هولر ىف  القنب ة الزمنل  ىف حقيب  اوراقه

توقف واس وخدم لهيا ا  وىف طريقه  ،لربلني للذهب من القيادة مرسعًا  خرج مث  ، دواًي هائالً  يتنفجر وتدو شاهد القنب ة الزمنل   حىتدقائق 

 ، علنوا ذكلأأ  هنا  ومن حقًا  ن هولر قد ماتأأ ظن القادة ف ،أأن هولر قد مات  وهذا يدين " فالكريى " الهاتف ونطق بكود النجاح للدملل  

وأأن تكل الدملل  للدلن لشدبه وللدامل أأنه ال يزال عىل قيد احللاة  حبديث ملهتب وشديد اللهج   عنفمسه خطاب  ذاع هولر أأ وعددها عقللل  

خط  ادلفاع  ولكنه وضع علله للمتويه عنواانً  ، فنربج عرث عىل مظروف عه خط  الدملل  ابلاكملاوعوفتيش  مكتب س و . قام هبا عدض اخلون  

 عادي   ط عددما وضع عىل املظروف عنوان خلالبمس لط  اكن الرجل خيئب  خطوه اخلطرية  وعوكل اخلدع " عن برلني ضد الغارات اجلوي 

عووزيع  أأ واكنت خط  هجمنل  تبد. طالع عىل خطو  الاكرثل   حد ىف الأ أأ أأن هبذه الطريق  لن يفكر  امطمئنى  ، يدلمها مجلع الظباط والقادة

ولكن عدد "   رة الكودي  فالكريىشااال   ال عدد صدورا  فتح ي ال " روف مكتوب علله وامر الالزم  لالنقالب عىل مجلع  القيادات داخل مظالأ 

.حاكم علهي  الأ  ارصدسوف يدقد جملس عمسكرى ال   اً نكشاف خطهت  وفشلها مت القبض عىل مجلع القادة املوأأمرون وغدا  

و مكذهوةل من أأمرها تركت مقددها وعدون وداع  بمكن ال يصدق امرًا من فرط اس وحالوه يشك أأنه حقيق،لله دون الوفوه بلكم  ا  س متدت ا 

فوق تكل المس لاسات  رجالً  شدر عه ه اكنت ت توق جلمست فكر أأهنا ومنذ أأل .مام هنر النلل أأ سارت حىت وجدت أأحد املقاعد اخلشبي  .  غادرت

 اليتالأرواح حاًل للك الدقد النفمس ل    مع أأولئك اذلين وجدوا ىف حصد يش نه ال يشرتك يفا   ،القذرة  واخلطط ادلموي  احلرعل  

 أأم أأنه نذر روحه حلقن دما  الشهدا  ىف لك أأحنا  الدامل و وجد يف ؟  هل اكن يقوم عوكل املهم  وهو عىل ثق  متامًا  عأأهنا ستنجح.ميولكوها

 تدلاميته يدمل عيل تنفيذاذلى النريان املش ود ة جتاه قائده هذه  كلف اكن خيئب؟  ترشد و رواح الىت تقتل الأ  ملاليني انقاذً موت هذا الرجل أأ 

ويظبك خطط الفتك  وت يدقد جلمسات امل "عرين اذلئب "الىت يضدها ىف غرف  اخلرائط احلرعل   مبخبئ  اذلى يمسم تكل اخلطط  ؟ خططهو 

ال ملاذا ىف  ؟ ا عه معقت فيه هذا الشدور ابلكراهل هئتمسا لت هل علقا .قهوته هبدو   وهو جالس يظتيس ذكر تَ عدهثا لها  الرساةل اليتهذه وا 

وأأن اكن عىل يد رجل أأخر  ؟ والأن  هل اكن خيطط وقهتا ملثل املهم  أأم أأنه اكن يونبأأ عأأغولال هذا الرجل حيت .  لها  وعده اذلى قطده

؟الأدواريُبدل  وملاذا اكن عىل القدر ؟ وظاره ان ل تكل الدملل  مفا املصري اذلى يفوعدد فش  

وها هو فون ىف طريقه للموت ،مازال يند  حبريوه الاكم ة لاميرس دوره ىف قتل املزيد من البرش ،غواليُ و  أأن  اهو هولر اذلى اكن مقدرً  ها 

  الأن هو زمن املوت املفايج ته ؟ قد أأنهتي  الزمن الوديع حىت ىف مو و وكلف ؟رحرم  عهطريق  موت  مساة أأختلارمهقُ هؤال  ال  ىلولكن هل ع

اذلى يظصد  الديش هناك فوق أأى كوكب أأخر حىت مير هذا القطار اجلنوينىف أأس وطاعهتا  متنت لو . والقناعل الغامش  ولاالت امللفق  غ والأ 

. الواحد ورا  الاخر  مده ارواح لك من حتهب    
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 .ت بيضدها ابئع اجلرائد أأمام عوب  ال وىه تتثا ب عدد لل ة خامصها فهيا النوم خرجت رسيدًا لولوقط جرائد اللوم الىت ي  اللوم الوايل صباح  ىف

مكتواًب ابخلط الدريض الامحر يف فقد اكن  ،عن اخلرب اذلى تنتظرهخبار والأحداث ن لوحواج لوبحث عني الأ مل تك أأنتشلت اجلريدة رسيدًا و

عىل الصفحات  أأنه ال يزال عىل قيد احللاة يدلن نفمسه هولر اكن ،  ير ادلمو محبار خمورصة وموجزة ىف رداهئا الأ ت الأخ اكن.  لصفح  الأوىل

لك الدامل  ، لأذاع  اقلق مرجتًفا وسط وشيش  صوتعذاعات الدامل أأمجع ا  وكأنه مل يكتف من احلديث اذلى اكن يذاع عثه عرب  الأوىل للجرائد

أأان مازلت عىل قيد " حىت يتمس ىن و  أأن يمسمع عوضوح اكرث هذا الرجل وهو يقول الراديو يظاول ضبط املؤرش  هجازاكن يقف وقهتا جبوار 

" .احللاة عددما جنوت من حادث اغولال قام هبا مجموع  من الضباط الفاسدين   

احملمك   وقد حمكت علهي ، الىت قام عتنفيذها عدد من اجلرنالات  يجناة هولر من معلل  فالكري ) مدلن  ما يقوو   وتؤكد أأخبار الصباح 

ىل ا  خر الربخيت وظاعط أأو فنربح و جرنال اعوقل الًك من كولونلل فون س وأأ حيث  مس ابلأعدام  رميًا ابلرصاصعقدت ابلأ  الدمسكري  اليت

(عدام النار حتت ضو  س لارة مدرع  طلقت علهي  فصل ة الأ أأ ساح  الوزارة  وهناك    

طالق ىف وضع الاس ودداد ال   م   ميمسكون عبنادقه  عدافصل ة اال   مامه عدد ال عأأس عه من رجالأأ . اكن يقف ىف ماكن فمس لح ة وىف الصور

رواح هؤال  الرجال اذلين اكنوا يريدون  أأن ينقذوا الدامل من الطاغل  أأ  حلصاد نيمتأأهب ،صاعده  فوق  الزاند  أأ  ، عنادقه  مصوع  علله والنار 

 الطلقاتهذه لك اكن شدوره وقهتا وعىل عدد خطوات قلل ة من املوت وكلف تلق  جمسده  اذلى احبوه كثريًا تأأملت وىه تفكر كلف . 

.لوصنع عه لك تكل الثقوب   

 لقد قتل 
 
س لارة ؟  كءا كشافات  تل عىل ضو  قُ أأنه قد تفاصلل رسد ملاذا الأهامتم ب  ،مس لارة مدرع ل  كشافات رميًا ابلرصاص  وعىل ضو  اً ذا

عطال صورة هؤال  الأ  خلرب ولهذا اتغطل  خاص   ، فردت اجلرائد مجلدهاأأ عدد ذكل ! ضو  الشموع عىل  لو أأهن  يلقون خربًا لدشا  رومانيس

.  من دماهئ  جثثًا هامدة وسط برك ،مبالبمسه  الرمسل  ملقون ارًضا   

صبح الأمر أأ وقهتا  ، نورماندى عفرنمسا يف باهرتصار ال نت ت عدد مدرك  س واللنجراد وعدد الاكتمساح المسوفيأأ وقت  لقد نفذت املؤامرة  يف

؟ ىف مثل ذكل الأمر امليض قدًما   املاذ امأَ  . ىف احلربعالن هزميهتا ا  يمت الوقت و  ًا منعدض جمرد  وصار املوضوع  انلاملمنهتي  ابلنمس ب  لأ 

هؤال  ال  ا،خشص يقتلون يوميًّ الف أأن س و  عرش " عن هذا التمساؤل من خالل كءاته  القلل ة  املدربة اليت صح هبا قبل موته اجاب فون 

زمن احلرب جدير ن لك يوم مير من ا  ف ابدة امجلاعل  وابلوايلنازيني ىف املدوقالت ومدمسكرات اال  ال  ييدأأ عىل  قتاًل عل ميوتون ىف احلرب 

القمس  لهولر هذا القمس  اذلى عن ذكل تذكرت عندما أأخربها  " نفمس نا وضءائرانأأ ىن لنا عدد ذكل أأن حنلا ىف مواهج  مس حىت يت ،س وغالو  اب

املرات اكن يرفع  ولكن لهولر وأأنه ىف لك ، ي للوال  الوام ليس للوطن وال لدلس وور أأو لقمي ومباد يمس  علله لك القادة ىف اجليش الناز يُق 

" .يظلا هولر "  صلح ذراعه دون أأن ي   

لها أأن  ااكن خمططً  . ومل تع وقهتا أأهنا متر حبلاة عطل  ، لرجل مرت مبحاذاة حياته ذات يوم حزين   وعىل وهجها اعتمسام   أأغلقت اجلريدة

ذا هبا تقع ىف غرام  لودلن عددها  ، مث  ترك ورا ه عضد  كءات و مىضهنا عأأن شيئًا سدلدًا سوف يظدث أأ طم،أأخرل رجتذهب للقا  رجل فا 

 1444أأن توصفح جريدة لدام  اكنت تدمل مدين.  مدرع  س لارة ثقبت جمسده عىل ضو  كشاف ات برصاصخرب قتهل الصحف عددة أأشهر



عرث علهيا  الىت  جلثثا منالكثري و  من اخلراب املدمر وعدد املويت متلقن  عأأنه سوف تصلهبا  صدم  عصبل  ، لتمس وطلع قدر الكون فيه

عىل صورة الرجل الوحيد اذلى أأحبوه علناها س وقع يوًما  تصدق أأنولكهنا مل  .دون الودرف عىل هوي  احصاهبا  شال أأ فنت دُ  الىت  خرىلأ وا

. لاة للون الأسود الاكحل ووحول احل وتفرتش ادلما  ممساح  الأرض جواره ل  " ابلرصاص مات قتالً "وقد كوب حتوه    

،الزتمت الصمت لددة وأأكرث يامتً  ،أأكرث حزاًن   ،ما حنن علله  ىلاجلريدة ووضدهتا ىف درج مكتهبا وكأن الصمت يدلنا أأكرث فصاح  عت ثن

أأصبحت رغبهتا الوحيدة ىه مل  صفحات ذكل الكتاب اذلى اكن يزيد جحمه يومًا  ، فقدت الرغب  ىف احلديث وىف الباك  وىف احللاة اايم

ازلهتا علب  ادلوا  القاتل من ان تتناول منه قرص لووخلص من عذاهبا وخاص  عددما متددت احلزن اىل ما ال هناي  و  من غًا ما كثري  ، عدد أأخر

ن توخلص من أأ مل والدذاب ومل تفكر لأ نواع ااشد  تدرضت لأ اليت صبح اللأأس ككرات جللدي  يتتدحرج هبا اىل الهاوي  ولكن يهأأ و  ، الوجع

و حىت ابلوطاول عىل احلرس أأ ىف مدمسكر املوت كءا اكنت تفدل الكثريات عقطع حبل الوريد او برىم انفمسهن عىل المسكل املكهرب حياهتا 

  .احللاة وتكون ندًا لها مواهج  علهيا  ، لكهنا اكنت تؤمن عأأهنا وس باب النازي  وجيشها لوقاد فورًا لغرف  الغاز 

فرشت  ،ابلأمل للهرب من ذكرايت قد تفىض هبءا للباك  نالفرح  وتمستنجدان ادوصنت ا واكن . كي  زب ىه وديدو  حلديق  الأ خرجت ىف نزه  

 خرجت من أأ و , ظل جشرة س نداين خضم  لوجلمسا حتهتا  تشب احلديق  عددما اختار عُ ديدو غطا  من اكروهات الأمحر والأعلض عىل 

 الشجرة وعدأأت يف عس ندت ديدو ظهرها عىل جذ .كواب الأ  يفا الدصائر يفا  عيامن سكبت  فطائرعالستيك  هبا عدض الفاكه  وال علباً احلقيب  

ىف تكل المساع  ابذلات دامههتا رواحئ  حدائق  .صامت  الىت غدت تش هبها يف مصهتا يفا عوأأمل الطبلد  الا  غزل شال من الصوف وأأكوفت 

واضدات   والأهمات الصغريات وهن   مس لدات الأنلقات الالىت جنئ للرتيضوممرات غاع  عوللنا ىف ذكل الوقت من الدام  عندما  تزدمح ابل 

رض العل فوق امجللع تغرد و تفرتش الأ والب. زواهجن أأ أأثنا  انشغالهن ابلقرا ة أأو ابحلديث مع حني الخر من  يراقبهن أأطفالهن ىف عرابهت  و 

تذكرت عندما اكنت تذهب الهيا  أأايم الأحاد ىه وأأهما . ىف اعتمسام  جشار الدجوز توأأملهن عيامن الأ   ،الىت سقطت عفدل النمس مي الزهور 

أأهما الىت رفضت الأانق  الفرنمس ل  املصطند  والأماكن فائق  الرتتيب واملطامع شديدة الرثا   . أأحد املقاعد اخلشبي  عىل جنب جنبًا اىل  نجتلمسا

ذا  رايىض الطبلد  الىت مل تلكف ىف أأرتلادها سوى مالبس بمس لط  وحمل حتب سوى تكل الطبلد  ىف بمساطهتا تكل   ، وفنادق امخلس جنوم

 مسها امدون فهيا ، سفل لك جشرة وكأهنا عطاق  هوي  لها أأ املدلق   لوح حتب أأن تطلل النظر ىف تكل ال.  جشارللرتيض ما عني غصون الأ 

 ند  . جيدًا تكل الأوقات توذكر ، بوازت الفرنمس ل  الشهل  ال تنس أأن  تصطحب مدها  س ة اخمل ،و لهيا ا  واترخي زراعهتا والمسالةل املنمتل  

يقافه  اعدًا  داخيلرنني لذلكرى  تمسا لت ماذا عدد أأن ترجع . تنتحب غلاهب  فتجلس ىف املقدد املواجه ل حبت أأ وجوه من  تغوالها   ،ال ميكن ا 

.مهن    خالل   صبحتأأ  الدمر املقب ة دوهن   ومقاعد ايم الأ مرة أأخرى لباريس ماذا سوف تفدل بلك تكل   
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وهولر  املانلا تهنارتأأكد أأن  ،  عأأمر حماوةل أأغولال هولر رفعددما عمل النازيون أأنه اكن يد مات روميل ، جا ت الأحداث رسيد  متالحق  

أأعدى هل  ترحيبه عأأنه سوف  و ،فهيا عوذر عن املشارك ا لكنه شف عن املؤامرة  و يك ذلكل مل   , هنلار هذا  الاىف  هو المسبب الرئييس

  أأوعني  املوت منوحرًا   النازيونخريه  وقد. غولال ملانلا ىف حال أأن جنحت حماوةل الاأأ يكون عىل أأمت اس ودداد للمشارك  ىف أأى معل خيدم 

.يضع هو هناي  حياته ابملوت ابلمس   أأنأأختار ولكنه ، علنل    ينصبوا و   حمامك   

حلقت عه الهزامئ الواحدة عدد الأخرى  ،فيه  للنفس الأخري ارب اذلى ظل يظ هنزام هولر اعدد   , 1445عام نهتا  احلرب  أأ عالن ا  مت 

رفض أأن يقاد اكلنداج للقدم للمحامك  عصفته جمرم حرب وفضل أأن يمسدل المس وار عىل فصول قصوه امللهتب  الىت  ،  اتوريوه املدهودةتوعديك 

عددما عمل  ، ههو يطلق  رصاص  عىل رأأسه من خمبئ فها .من قتلل عدد أأخر  ة جسادبمسط عددما  كه  دامل لأأشدل فهيا فتلل نريان احلرب ل

 ءاعتناول الًك مهن، بمساعات قلل ة  ايفا بروان قبل انوحارهءا والغريب  أأنه عقد زواجه عىل عش لقته ،أأن المسوفيت قاب قوسني أأو أأدىن منه 

ولكن هولر مل يكتف  عوكل املوت  فقد اراد لنفمسه موت  أأشد قمسوة  ،ضون حلظات قلل ة غؤدى للوفاة ىف ي ىاذل،  كبمسوةل من عقار المسانلد

قاويل لدقود طوي ة من الزمان فأأطلق الرصاص عىل جهبوه ًا تش هبه كثري  اير جز  قاويل أأنه أأطلقها من داخل مفه للوطأأ وهناك  ،تصبح مثار للأ

حلظ  حبلاته أأن يظرقوا جمسده حىت ال يظصل علهيا المسوفيت وميثلوا عه الخر  جبانبهظلوا اذلين  اخمللصني النازيني و طلب من  ،من مججموه 

. جسادة رمادي  ونقلوها لبقد  عدلدة وأأشدلوا هبا النريان داخل  ، عوضع جثوه هو وزوجته ايفا بروان واقامف ،  كءا حدث مع جث  موسللىن

ذ رض ىف تكل احلرب الىت طالت مشارق الأ قتلوا دما  من  و لونكءا ه ،  حات الوارخي لالمحر ادلاىمعدد أأن حول صفًا، مات هذا الرجل ا 

.ومغارهبا   

دالئل  ما هبا من  حاول النازيون عدد علمه  عأأنهتا  احلرب طمس مداملها وأأخفا  دخلت القوات المسوفتل  والبولندي  مدمسكرات النازي  اليت

الهيود اذلين قاموا جسنا   وراق الىت سوف تقودمه للمحامك  هذا ابلأضاف  لددد ذكل اخلفوا وراهئ  الكثري من الأ  ابلرمغ من وجسالت و

حلرق جثهث  للوخلص مهنا وقد مت الدثور علهي  داخل  تكل الغرف اخلاص  عذكل ابلأضاف   مل ميهله  الوقت و  دلفع هب   داخل غرف الغازاب

. عالن هزمي  الأملان أأ فور أأنهتا  احلرب و رساهح   قاطالمت  الكثري من الهيود اذلين هناك عأأنه اكن   

  للغلاب هتا للمسفر الطويل عىل منت طائرةمتدأأ فاكنت املدن ترتب نفمسها من جديد  وىه ترتب  ، ها هذا اخلرب للجدد حءاسها وأأملها  جا 

ثنهتا ديدو عن المسفر  .  الوقت هبا مث تركهتا ومضت  للك تكل الوجوه اليت مثق ة حبموةلس وغادر لهناك  . ستمس وقلها عووقيت الدارشة 

اكنت هناك فكرة واحدة  ،لكهنا رفضت ،  مع هبا  يوطلبت مهنا أأن تنتظر حىت  تمس ودلد فرنمسا هلئهتا الأنلق  مرة أأخرى عدد اخلراب اذل

وتمسدون أأمرأأة فرنمس ل   مدظمهن   المس لدة الىت رفدت فأأسها وعدون رمح  أأنقضت عه عىل رأأسها يه حتلا عىل قيدها وىه الأنوقام من تكل

.من كبار المسن   

ا ال اكنت  تدمل أأهن  . لنفمسهاجاع  اال   دخرتوأأ عتمسام  ابهو  أأ ديدو ع كوفتأأ  ،  من ديدو أأن تلحق هبا عددما ترتب أأوضاعها هناك طلبت 

حىت هتا  كثريًا تمسو  حال ، عأأن مرة تلو الأخرى لها  عرتافهااابلرمغ من  ، لزايرة أأعنهتا موعدها ىف الأول من لك شهر تمس وطلع الأس وغنا  عن 

.فشلت ىف الودرف علهيا ا ا هن  



مت الوام عن لك ما كءا طلب مهنا الوك ، سلمها  الرئيس ىف موعدها الأخري مده ميدالل  ذهبل  تقديرًا جلهودها الىت عذلهتا مده  خلدم  البرشي  

حزهنا حتت مدطف قتام   فبخت .  فهيا لك يشدونت وراقها الىت أأ غادرت مرص ذات هنار ابرد وىه حتمل مدها حقيبهتا المسودا  و  .حدث

ظلت حبضن معلق و تشدة و ودعهتا ديدو عدموع حم  ،  غزلهتءا لها ديدو من خيوط صوفي ، من اللؤلؤ   عفصوصمن الأعلض مطرز  وقفاز 

.متاما  علدهيا مودع  حىت أأختفت عن نظرها  و تلوح من خلف النافذة  هاس وقلو ىاذل الواكيس تراقب   

من  فوق  حبهت  أأ وترى وجوه من تشاهد  الغاميت والىت جتمدت كوالل من القطن ،  تنظر من النافذة  ، فوق المسحاب الطائرة  نقلهتا  

س من مَ هبا فتاة  رحلوه  من تشاركهأأن يدوقد  اكب اجملاور لها مما جدل الر  تلوح هل  بكفها الصغري ، مبتمسم  و    تنظر هلتكل الغاميت ، 

.اجلنون   

ىل  وقد وصلت  ها يه صبحت ممسافرة عن وعددما أأ  ، عددما أأصبحت لك املدن سوا  ،مل ميمسها شدور ابلفرح أأو ابحلزن ًا ابريس اخري  ا 

يجدل لك تكل ف  ، سطوعاً اكن أأكرث    ولكن خراهبا ادلاخيلعىل لك يش اواحضً اكن اخلراب .هويهتا لها  نمسبوطان الىت ت نفمسها داخل لك الأ 

هبا   أأيتاكنت تذهب وتىف طريقها لهناك   و. الىت تمسكهنا  فيال لل  ة أأجرة لوصلها أأس وقلت س لار  .املمساحات الشاسد  من اخلراب غري مرئل  

م أأنه ظل أَ اىن كأكرث شقق ابريس لأملحتالل امرتدًا جلنود الأ  وهل اكن ؟  ف متاماً نمسه عىل حاو  أأم ُ ممسكهن   ازالمهل .حامتالت لك الا

يووقف عن احلديث عن احلرب وادلمار اذلى مل  المسائق  .وصولها عأأن املاكن همجور فور حديق  املمسكن لها مغلق عىل ارساره ؟ وشت 

، أأزاحت الباب احلديدى فأأصدر صواًت وكأنه يرحب هبا  . عواع  الفيال  حقيبهتا أأماملها  حىت وضع  أأصاب فرنمسا منذ  اس وقاللها للمس لارة 

مياه  ،صوات  من املايض البدلد ى لأ ىف طريقها ملدخل الفيال اكنت  تمسمع صدً  ، عيامن ويه أألقت نظرة رسيد  عىل احلال المسيئ  للحديق  

  وهويد البمس واين صوت املقص الكبري يف  ،مف متثال عىل هلئ  عروس البحر ها  من  وىه تنرث ما النافورة الرخامي  الىت تووسط احلديق  

. اصوات متداخ ة  تمسمدها عوضوح . مائدة الغذا  اللومي  للخدم حول اعدادأأهما  تدلاميت  ، ر هيذب عه الأجشا  

للمفتاح ىف الباب   تانتك  مث أأثن  .متاما ً  امام الباب اخلش يي  الىت تقف هبا ترسع ىف خطواهتا وتصدد ادلرجات امخلمس  لدلرج  الرخايم  

الهوايت  قدم هل  أأعوها. ،  قطد قطد  جتاحت قوات النازي  املمسكن وقاموا عوفتيشهاعندما  . ددة أأعواملعقارب الزمن للورا  وتدود هبا 

ولكن تكل  حىت أأسءاهئ  عُدلت لوصبح مالمئ  لكوهن  من الأقباط ، ودون فهيا أأمام خان  ادلاين  أأهن  من الأقباط ، حصل علهيا املزيف  اليت

أأس ودملها أأغلب هيود فرنمسا ورمبا الدامل وجنحت مع الكثري مهن  مل تنجح مده  لمسبب بمس لط عأأن اعوها خشصل  هيودي  مدروف  ىف  احلل ة اليت

رح ة اذلهاب  ، طوي ة ىف القطار اللليل أأصطحبومه مده  لرح ةمث مفا اكن مهن  سوى عأأهن  مزقوا تكل البطاقات  ،الوسط المس لايس الفرنيس

. أأنشئت للهيود فقط  رحلومه  ملدين  جديدةيُ ،  اخربوها  أأهن  سوف س ئ ة أأهما املشوع  ابلباك  أأ عىل  ناكنوا يلبواًب وكذ .  فهيا عال عودة 

.سوامه  يدونير   أأهن  ال احلقيق  اكن يهل   ويرتكومه ولكنه ىفأأن ايخذوا لك يش وها طلب مهن  اع  

رجال عبذالهت  البني  الدمسكري  مدلقني علهيا شارة النازي   مدرع  و س لارة  املاكن  اكن الزمن ينقلها لصدى اصوات أأحنا  خطوة عدد أأخرى ىف

. عأأن يرتكومه  خهياأأ ىه و خاهتا ص مس ووقفه  هل  أأو ت أأهما  مل ترمح توسالت وترضعات  لف خم  وعدلون   

.  هبدو مرتعد  فوقه   دميهتا الصغرية.كءا تركوه منذ س نوات طوي ة مضت  اكن .  متامًا  مام فراشها ا توقفت هبا خرية و خطوهتا الأ ذهبت هبا 

شقر بشدرها الأ توذكر أأن دميهتا  . تفارقها اعدًا  من يوهما ومل جدهتا لأبهيا يف ذكرى علد ميالدها المساعع و الىت اكنت أأهدهتا  لها  تكل ادلمي 

لهيا  . أأول ما حرصت عىل أأن تصطحبه مدها أأثنا  سفرمه لفرنمسا الىت صندت منه  يه وعلوهنا الزرقا  وراحئ  البالستيك املطاطب احملبب  ا 



 .علهيا ناً امي و  الهيا ًا خريًا  مهنا ممس متدرسارها اخلاص   فمل جتد عأأ  اكنت ترثثر لها .دميهتا  الىت ظلت عىل وفا ها لها  طل ة لك تكل المس نوات 

رسهتا  و من منل اكن يضج يومًا ابلصخب واحللاة ذلكل أأنتشلهتا علهف  ومضهتا لها ويه تبيك وكأن لمسان أأ فراد أأ أأهنا الوحيدة الباقي  لها من 

.  حالها يقول أأنوظري ما سوف أأقصه عللكه من حمن ومصائب   

يطالل  اال   مرتب علد مرعيهتاي ال يزال اذل، عىل فراشها  كءا يه وضدها  و ،  سفنج احلشوا   داخل فرناكته اذلهبل  الكثرية  اعوها  رشحَ  

عوها تكل ادلمي  وراهئ  ظنًا منه أأهن  س لدودون أأ ترك .الىت جتلد صندها مطد  للبلزتا  سؤسطاللا وهناك تيال  أأخرى  جع مرةرت تدخر اجرهتا  ل

؟ فأأي مصري اكن لوكل الأموال    للومقاذها ىف ذكل اوأأن مل تكن تكل املدجزة الىت حدثت  ال   . جمدداً   

ته ومصانده  عندما عمل وال الىت حصل علهيا مقاعل علده ملمولاكمالأ  عن ابيق أأما، الفرناكت اذلهبل   هذه عوخبئته ل لها  مدروفًا  وها عأأ صنع 

و حىت تمس وطلع احلصول علهيا  عنوك سويرسا قبل تكل املأأساة عددة أأايم وضدها ىف عقام ف  ،  ال حماةل وس لجردومه من لك يش  قادمون عأأهن

. اخملبأأة  هنا فرناكتمس ودبر أأمرها عوكل الفَ   

يلمع  نظلًفا و اصبح لك شيئًا عهحىت ، أأخذت ىف تنظلف البيت من لك ذرة غبار عه ف .املاكن كجث  من اذلكرايت ترقد حتت راكم الغباراكن 

.وراق الىت خزنهتا ىف دفرت كبري الأ  مث فتحت حقيبهتا وأأخرجت  
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اكنت الشوارع والبلوت  ، للمسوق لرشا  ما حتواجه  مل تكن تربحه وقهتا سوى لذلهاب  غادرت البيت عدد أأس بوعني عىل وصولها لفرنمسا ، 

تضع ،مالبمسها فائق  الأانق   دل ذكل ، ترتديويه ايًضا اكنت حتاول أأن تف.اخلراب وادلمار وتدلد تشكيل نفمسها من جديد  بحتاول أأن متح

 بالشدر املمس ودار تركت رأأسها احلللق  كءا ىه مل حتاول أأن ختف يومنذ وصولها لباريس مل ترتد ، قرط من اللؤلؤع اهيأأذنجتمل عطرها املثري 

 ديدة وموض  ج البدض يدوقد أأهنا ،الىت تظل مدلق  فوق رأأسها  دلون ال حىت ىف ابريس عدل احلرايت مل تكن لتمسمل من  . احلقيق  ىف بشاعهتا

.مل تشدر ابحلرج أأمام نظراهت  املدلق  فوق رأأسها امجللع ، أأعوقادات من  وابلرمغ  ،  الأطوار ييبأأهنا من هؤال  غر  يدوقد الأخر  

 اكن  يوم  حىت.لنازي  عص ة لل نوقام  للك ما ميت والأ   املقبل عىل جعلدامل ابلمسالم  المنَئ طتُ  واليت يومًا عدد أأخر اكنت تواعع الأخبار الىت تأأيت

 .لها يقوم ابلودريس س واذ القانون المساعق اذلى اكن أأ شهري و  فرنيس صورة حملام  ع حديث حصفب مرفق  صادفهاو   جريدة الصباحفيه  توصفح 

جرا  تكل الوحش ل  ُاصيب لك من وربع ابدلفاع عن قرر ال  الدامل  ورتكبت ىف حق أُ  هتااكت النازي  اليتندين الأ يُ الرجل اكن حديث   

وأأحمكت غلق ازار  الوويد من قطدوني اتيري أأرتدت للقائه الأول . تذهب الله وراق و وعدون تفكري وجدت نفمسها حتمل الأ  ذلكل.  الدنرصي  

قبل أأن  و  .من اجلدل الأسود  الكس لكي ال هاومحلت حقيب  اوراق عىل ساقهيا   الأسود فوالشدت جورهبا من ال ومدطفه  اذلهبل  الكبرية  

توقفت أأمام أأحد البناايت   .عىل النبت اخلفيف اذلى كمسا رأأسها أأعتمسمت وممسحت   . ةاخرية عىل مظهرها ىف املر أأ  نظرةأألقت ،تغلق الباب 

صدرت الأةل املدلق  جبوار أأ وقهتا ، برمق الشق  للمفاتلح لوح  اكنت البواع  مغلق  ويودني علهيا أأن تضغظ عىل لووأأكد من الدنوان ،  الكبرية 

: زر وسأألها فضغط عىل . رنيهنا  ىف شق  احملام   الباب  

من ؟-  

:ةلوشيش الأ  مع  حب   متداخالً  اجا ها صوت أأجش ذ  

.أأيفلني رسكمس لان _   

أأس وطلع ممساعدتك؟  عأأى يش_   

لأى ؟ تولمذت حتت يديه  اليت رعونو م أأهنا خري  حقوق المسأَ   يانز من مدمسكر ين اكنت ختربه عأأهنا أأحد الفار  لوللوه ة أأخذهتا احلرية ه

وراق مجدت فهيا الكثري من املدلومات من الأ  أأم مكحامي  قد خصصت الكثري ضحاايأأى صف ؟  كشاهد علان وأأحد السبب اكنت تزوره وع

 للقصاص من هؤال  الناس؟

.النازي   ري من املدلومات عن اجلرامئ الىت اكنت قد ترتكب منالكثيف حوزيت _   

دعاها حلجرة  .الوجاعلد ابلكثري من  هو وهجكثري من الشيب شدره ابل  يكتيس اوين زرق نني اكن كءا هو  طويل القام  عدل   ، دعاها للصدود 

من خشب الأعنوس الغرف   عددد  كبرية  مكتب حتول  .رأأسها  ندمل يووقف كدادة الناس ع و عددما أألق  نظرة رسيد  عىل مظهرها  ، مكتبه 



وراق املصفرة الاو تبغ غللونه  راحئ   مزجي من وفاحت من املاكن  مكتبه تناثرت الكتب بشلك فوضوى عيامن عىلوافر من الكتب واجملدلات 

. 

  منذ  خروهجا من مرص لك يشعن  فهيا  و   طالت اجللمس  لددة ساعات حكتوأأنه اكن اس واذها ، رعون و خري  حقوق اسأأخربته أأهنا   

اكن يمسمدها عرتكزي واهامتم شديدين  وقطع  ،ملرة الأوىل وخروهجا مهنا  ىف املرة الثانل  والأحداث املرعب  الىت  حدثت ما عني املرتني يف ا 

  وراق للطلع علهيا وطلب مهنا مداودة املرور علله عدد ثالثلأ تركت و  ا ، واخرياً هوة  واكواب املا  الق يقدم كرث من مرة اخلادم وهو حديهثءا أأ 

. أأايم  

تدرضوا  ممن وأأ ملوت ااجني والفارين  سوا  من مدمسكرات عرش فرد من الن ثينغرف  املائدة  لغرف  اجامتعات  لأ حتولت  ىف اللقا  الوايل

يظمت معلها  تدون وتمسأأل كءا  اكنت يه ،مهن  حىك قصوه مع الرعب اذلى شاهده  لكًّ ،  الضباط واجلنود البالد حتاللأأ اثنا  دنف النازى ل ل 

. كه مل تكن تواعع مداانة  الهيود فقط عل الدامل و  صبحت ممساعدته ىف تكل القضل  املهم  فقد أأ  "انطوان ابلرتيك "برفيمسور  اذلى كفها عه ، 

.حاكيوه  حول املائدة جلمسوا الًك مهن  يظيك. خرائب النازي   ولكهنا عانت من  اينلأملحتالل اتكن واقد  حتت الأ مل  حىت تكل ادلول اليت  

حتدثت حني  يف  علهي  ، يمع الووامئ للقوم عوجارعه، طوار غريب الأ  مينجلل املدكرس كلف اكن الطبيب النجلوان من   متانحكت لها الوو 

   ذاته مت حدوثه مع زوهجا وهذا الْش , كسأأ ستئصال مبلضها وحقن رمحها عأأشد  تدرضت العن أأهنا  ة اخرى عصوت واهن أأ امر 

دون تدقمي او ختدير والكثريون من اذلين جترى علهي  الوجارب  ياكنت الوجارب جتر ابلأشد  ،   يس ئصلت خصلتيه وحقن عضوه اذلكر ا،

.ايم أأ عددها عددة  نميوتو  

 خرى لك يوم ممسرية سري مخسوقري  لأ  ،خرىف طواعري طوي ة من شارع لأ  متْش ممسرية املوت وكلف اكنت  عيامن حكت شوشان كوهني عن

 هرور أأثنا  م سأألت احد ظباط النازي   و،  طار والثلوج حيث ممنوع الووقف وممنوع اخلروج عن الصفموعرشون كللو مرت وسط هطول الأ 

.موتمك اثنا  املمسرية   هو ال وهج   لنا لك ما نأأمهل : فأأجاهبا ؟ ىل اين حنن ذاهبونا    

عند علمها عنجاهتا مل تمسدد عل اكنت تريد أأن متوت حيث مل يتبق لها احد و س نوات متنق ة من مدكرس الخر   رعدما هريات قضت طل ة الأ أأ 

.ب عال عودة و صديقاهتا اللك اجته عناحي  اليمسار واكنت تدمل  أأن ذكل الاجتاه هو اذلهاأأ من عائلهتا   

تصلب طولها  هن  مبالمح واحدة وقام  متخاذةل تاكدأأ اذلين اصبحوا كءا لو  ،  ينتوالت اللقا ات عدد ذكل يوم عدد اخر يزيد عدد املوجد

ممس ودمي   عدد انفجار قنب ة عىل مصاب عداه   من مواطنني فرنمسا  لها  أأحد الشهود وحيك ،  32و 28ترتواح ما عني اكنت  اوزاهن   حيت

.         جوعًا وبردًا   حتفه   نيالكثري من الفرنمس ل بلق هفرنمسا  كها  وعىل أأثر أأنترش ع أأن نقص الدذا  و اجلوع ،منو  وفقده لدائلوه مجلدها 

  

مبنلها تربعت  .حامي  دورها الأمه مك واخريا  حملقق  وشاهدة  خمربة، من دوار تؤدى مجلع الأ  "  انطوان "مكتب ممس له صبحت ال تغادر أأ 

ابلقرب من ساح  الشانزلزيه  لها  شق  صغريةعأأس وجئار يه قامت  و.عال مأأوىالىت عدورها حولوه مللجًا لذلين .منكويب احلربمجلدل  ممساعدة 

تدرض ىف اجلرائد  أأصبحت صورهتا  ،  فقطنهتااكت النازي  ىف الدامل كه وليس للهيود اب يحقوقي  تناد دل  من مج مضته لدضوي  أأكرث ا كءا   

كثري من الأطبا   .وىف لك الأحوال مل حتاول يومًا أأن ختف  صلد  رأأسها  والشدبل  ولل  اندقاد املؤمترات ادل املنصات ىف وىه تدويل يوميًا 



أأهن   وخاص   ، ختطو ىف الأماكن مشهرة رأأسها ومشهرة مدها اجلرم اذلى أأرتكب ىف حقها ، تربع عدالهجا عىل نفقته اخلاص  ولكهنا رفضت 

ملانلا لودخل ىف الكثري من الصناعات كأللاف اكنت تبدث لأ  .  ابلشدر الأديمممولئالكثري من  الأجوةل  عند تفتيش مدمسكرات الهيود وجدوا

؟!!!هتادلت عه خصالجُ فرتى أأى حبل  ... صناعل  وأأحبال الغمس لل   

تشلكت حممك   اً مستندات واخري امل و الأدةل مل يكن الأمر ابلمسهوةل الىت تدوقدها  فاكن الأمر يوطلب الكثري من مجع احلقائق واقوال الشهود و 

نهتاك ابال  ، ىف عولندا  مه النازيني اذلين ارتكبوا جرامئه أأ كءا تشلكت احملمك  ادلولل  الدللا حملامك   نينومنربج ادلولل  حملامك  النازي ضاف  للأ

. خالل احلرب الداملل  الثانل   وتدنيس موىت احلرب  واذلهين يقخالالأ   

 11دان  الأنهتااكت الىت اكنت جترى ىف البلوك رمق أأخرى لأ  افردت اوراقً أأ كءا  ،فردت اوراقها لقضل  احلارس  الىت قتلت تمسدني امراة هيودي أأ 

بشع ارتاكابته ىف أأ فمل يووان عن فدل  يواذلى اكن يؤمن عأأمهل  اجلنس الأر  ، ااملهووس عقللًّ  "للمينج "هذا البلوك اذلى اكن يرأأسه الطبيب 

علهيا  يعضا  الىت جتر واكنت تكل الأ  ذهاهبا للمحرق ،قبل  من لقب مرصعه عغرف الغاز عضا  أأ ذكل البلوك املدمت امللحق عه مرشح  لقطع 

ات همالأ  ىحدا  أأخربهتا  .لأملانلا  فرتسل ابلربيد عىل الفور" مادة حرعل  " الوجارب توضع ىف حماللل خاص  عقوارير زجاجي  يلصق علهيا خمت 

 ذكل اكن حتت لك و, دى ملوهتءا ابلغرغرين أأ مهنءا ىف الأخر اكلووامئ المس لامي  مبا ىف ذكل الدروق والرشايني مما   لكًّ نيعأأنه قام عوخلط توامئ

ايها ا  دراته ه مصار للرعب ىف مدمسكرات املوت ال  قومندان املدمسكر عوحشيته وقمساوة قلبه واذلى اكن امسه وحد "ردولف هوس "ارشاف

  !للف بالغ فيه عىل حيواانته الأ قتدار ىف الوقت اذلى اكن يدطف بشلك م اب

" قدور بن غربيت " يف جناة حياة الكثري من الهيود وهو  اكن و  دور كبري عرعلًا  رجالً  ت أأحد مجدلات حقوق الأنمسان ويف أأحد الأايم دع

تدمل الفرنمس ل  وقدمه القنصل , نوقل مده  عند عودهت  لفرنمسا أأ حارس للقنصلل  اجلزائري  ومعل ىف خدم  القنصل وارسته و ىف المساعق  اكن 

مجلع الوربعات سالىم الدامل اال   ض صغرية واخذ يوجول يف  رتى قطد  ار فأأنهتز تكل الفرص  واش،  كدمل من اعالم املمسلمني للمجمتع الفرنيس

هل    اوراق رمسلعأأس وخراج ساعد الكثري من الهيود  كءا مسجد كبري يض  اجلالل  املمسلم  ىف ابريسوقد عىن ابلفدل اول م  ، ا  ممسجد علهيالبن

 طفال والدجائزلرجل فقد اكن مات الكثريون من الأ ولوال ما فدهل هذا ا ، خر مهن  ىف املمسجددض الأ يوا  البوا    هن  ممسلمون وأأ لوثبت 

ا صدد الرجل للمنص  بز  ،واملرىض  عدأأ الش لخ ،والوقوى كأي رجل دين  البشاش َ   هُ ، تُظههر مالحمُ ه الدريب اذلى يدود ايل اصوو  اجلزائري  ي

فرنمسا حيت يوثىن هل  الهرب من املوت احملقق عىل يد النازيني  لهيود  حديثه عأأايت قرأأنل  مث أأخذ يظيك ىف حديث طويل عن ممساعدته

وأأن ممساعدته  ، ممس ودلنًا يف ذكل عددة احاديث وأأايت قرأأنل  اسالمي  تقر عأأن الدقيدة الأسالمي  المسمح  مل تمسمح مبثل تكل الأرتاكابت 

اذلين اخذوا ىف الوصفيق و   ،الأس وحمسان من مجلع احلضور  انلت كم  الش لخ الكثري من، نمسانيته ودينه ا  يظمته علله  اللهيود اكنت واجبً 

يفا  عصفهتا  و  عصفهتا  هتءا سلمني عقوة  وخاص  أأثنا   تمسلمه امللدالل  وشهادة الوقدير اللو    .رئيمس  امجلدل ا 

   

ال و  ، تربح منلها الصغري اذلى يطل من انفذة جانبي  عىل هنر المسنيأأعوادت أأال  وراق واحلجج حقيبهتا المسودا  اجلدلي  املمولئ  ابلأ ا 

.توحمل مصريمه وحدها  وكأهنا  وعدد ال عأأس عه من اجلثث الىت أأوكت لدلفاع عهن   والرباهني  



 ملانلا أأ عالن هزمي  ا  عند و ،  درن املدمسكريالالىت كن  انل  املحارس   بار املائ  خ أأ اكنت تبحث عن تكل المس لدة وتواعع  وسط لك هذا ، 

لقبض علهين مؤخرًا و مت القا  ادد من أأسءا  احلارسات اللواىت ادلولل  ع "حممك  نومبرنج" عدد فرتة من الوقت عدث لها قايض .هرب اكرثهن 

وبلغه ابلأمر فأأخربها أأن ل  "انطوان"مسدها الفرح  وذهبت ملنل الربوفيمسور ت قهتا مل و  ،  لوودرف عىل تكل احلارس  عنفمسهاتأأىت  طلب مهنا أأن

.لهناك فورًا علهيا  المسفر   
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 أأخذوا يف ، عدد صالة المسبت  هتا اذلين اكن ميرون علهيا احياانً افراد عائل حيت ،حزاًن و وحدة يفا و أأصبحت أأكرثا  ديدو املمسكين  منذ سفر 

ىل دوةل هيودي  ا  مم املوحدة عىل قرار تقمس مي فلمسطني وخاص  عدد أأن وافقت الأ  ،  ورشلمي الواحد عدد الأخرأأ رض امللداد المسفر من مرص لأ 

ما فدهل أأن يمتدوا ىف ماكن واحد و قرروا  ، رعوا لهناكنفمسه  وه  أأ هيود مرص والدرب واوراب نذ ذكل احلني وقد مجع أأكرث مف   فلمسطلني وأأخري

ماكهن  وا, هل   ىمأأو عن  يف البحث عن  اصارًا وتصماميً فدهل هولر هب  زادمه   ناكنوا  يأأتو. رسائليلا  عىل جواز سفر احلصول  صبح الأن اب 

 كثريًا ما طلبوا مهنا . رسع الطريق خبطوات م قطدون لوداعها و عدلوهن  الكثري من ادلموع و تظل تراقهب  من خلف النافذة اخلشبي  ومه ي

لدام أأحد اايم مايو  جتلس يف حىت ويه .مؤكدة أأهنا منذ ودلت مل تدرف لها وطنًا غري مرص ، ترفض بشدةاكنت ولكهنا  ،مده اذلهاب 

وأأعالن قيام دوةل ارسائلل مل تفرح أأو تشدر عأأن  1448تدير مؤرش الراديو الكبري عىل اذاع  القاهرة الكربى الىت أأعلنت أأنهتا  حرب  1448

ىل أأنقاض دوةل أأخرى وأأعوربت أأن ذكل جرمي  ال تغوفر مل يكن هذا هو رأأهيا وحدها عل علهيا حزم أأمتدهتا للمسفر عل أأس هتجنت قيام دوةل ع

.   اكنت تلوق  هبن عند صالة المسبت ىف مدبد عواابت المسءا  رأأى هؤال  النمسوة الدجائز الاليت  

يفا تراساله سأألهتا هل الأخرية لها  ذيل الرساةل  ويف ،عه منذ ذهاهبا لفرنمسا تقوممطوةل ومفص ة عن لك ما  ئلبرسا عني احلني والأخر ااكنت ا 

ىل ارسائلل ؟ ينس وغارد ا   

يفا اليت مع الهيود منذ تكل  نيتبدل سلوك املرصي أأن عدد حيت ،اكنت تدمل أأن ديدو لن تغادر ماكهنا اعدًا ، اكنت تدرفها أأكرث مما تدرف نفمسه ا 

  : هبا تمساؤل واحدنياكنت علون املرصي . مهنا هلهاأأ هتاهم  عأأغوصاب فلمسطني وطرد أأ احلرب و 

وأأصبح هناك لمك وطن ملاذا تشاركوان وطننا ؟ اً ها وقد اغوصبمت  ارض_  

رضمت النار بشوراع وسط املدين  أأ أأن القاهرة حترتق علد امجلاهري الغفرية الىت  خبار علنت الأ أأ ،  1452 ظهرية يوم من عداي  عام   ويف 

جمرد املرور  اكن الىتمتكل الأ   ، اليه اللللل  وامل، اكت الطريان ورش  ، واملواجر الكبرية الضخم  ، دور المسيامن و  ، واملقاىه ، ابلبنوك

موطنه ، فهيب اماكن خمصص  لدللا القوم والاجانب  ام املواطن و جدلوه يشدر ابلغرع  داخل  ، مبثاع  ترف للمواطن الدادىيدد  اماهما 

ده تاثرة حلنقه  فمل ير ا  و رمبا اكن هو عدلنه أأكرث الأماكن أأ حىت حلواىن جروىب الشهري مل يمسمل من تكل النريان ا ، الدادى فغري مرحب  عه فهي

ن مسحوا للداملني فيه أأ عدد  جرويب النار يف ، ذلكل اشدلواواجلنود الأجنلزي يومًا سوى صفوة القوم واجلاللات الأورعل  املنترشة داخل البالد

و وصلت للمخزن واحرتق المسكر وانترش يف اجلو دخان  اسود كثلف براحئ   المسكر   النريان  يف لك يش  فيه، ممسكت ابخلروج 

 فاروق  مكل مرصاكن . القاهرة حترتق حىت تدلن الصحف كها أأن  ذا اكيفاكن لك ه . المسكر احملروقحفمل اجلو مده راحئ   احملروق 

ادلوامات وما سبب تكل ؟  يمل يكن يدمل ما اذلى ير ون حلضور حفل علد ميالد اعنه وعو يلس وقهتا عىل مائدة عامرة هو وضلوفه املد

.واطلق علله المسبت الأسود رعدءائ  عناي  متفرق أأ  كرث منأأ احرتقت يف هذا اللوم   ؟هبا اجلو ولأ سود الكثلف  الىت مي من حسب ادلخان الأ   

كءا ،جنلزي خاص ابلصفوة من الأ  دى بريطاينمرصعه  حرقًا ىف اندى اترف وهو ان ايًّ جنلزيأأ ثىن عرش خشص أأ كرث من أأ  ب فيه لقوايًضا 

جنلزيي  جنبل  وخاص  اال  نذار للجاللات الأ ا  تكل احلرائق مبثاع   تاكن ، سكندري  وتقطن عفندق شربدقت شاع  هيودي  اكنت قادم  من الأ حرت أأ 

تكل  ختبأأ الهيود ىف ممساكهن  ولمسان حاهل  يردد هل اصبحوا حقًا من الغراب  ىف،  اوجودمه ىف البدل غري مرغوب فيه  ختربمه أأنوالهيودي  



شدبل  وشهرة ىف  مه متاجر كرثأأ حرتقت ا ؟صبحت نظرات امجللع هل  ولكأهنا تمس ودجله  الرحيلأأ وملاذا  ؟  لز البالد الىت سكنوها منذ الأ 

عدد كبري من الهيود املرصيني مل يكن ميللون لدلوةل  ابلرمغ أأن ، ا هيود البنوك واملصارف الىت ميلكهكءا أأحرتقت هذا الوقت مكوجر شكوريل 

ولكن أأخذ الطلب ابجلاحد ومل يدد يفرق ما عني الوطين  قرمت امجلدلات الهيودي  املدادي   للصهويني  أأ ارسائلل عل  الصهويني  وال للرحيل ايل

يل  أأشارت أأصاعع الأهتام ، يمس وطلع المس لطرة عىل البالدل حاكم الدرفي  لأ اتطبلق  علن املكل أأ ايم أأ عدد عدة  .حقا ومدعب الوطنل    رتكيبم ا 

قامت مجموع  من الظباط  أأ شهر عىل تكل احلادث  اوعدد س و   .خوان املمسلمني وعدض ظباط اجليش حتالف ما عني  جءاع  الأ وهو   احلريق

ك عددها فاروق مرص ويوخىل عن قصوره وس لاراته وسهراته واصدقائه عىل فاروق ووضدت س لطرهتا عىل امور البالد للرت  ايًّ عمسكر نقالابً أأ 

  .قلل  الهيودي  الىت اكنت حتمت  عهوالأ  انبجثنا  خروجه سوى الرعااي الأ أأ  هختىل عن لك ذكل ومل يبك 

بشوراع  ي وكأهنا ىف موكب جنائز عبط   تمسري ىف صفًا طوياًل   مارك  رولزرويس امحلرا  امللكي   حد الأايم  أأصطفت الدرابتأأ ىف صباح  و

لوحت . منه  البدض ىف وداعه والبدض للوفْش يوهما الكثري من مجوع الشدب  خرج ،  رسة املالك  ومقتنايهتالأ افراد  تنقل املكل و، القاهرة

اذلين يدملون ىف خمولف  من الهيود مل تكن ختىل روق  القرص املليكوأأ  حد أأنصارها أأ و  حبزن اجلالل  الهيودي  الىت اكنت تدورب املكل فاروق 

. الوظائف   
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واختذت طريقها  ،س وقاعلها ىف املطار وفد رمسب من هلئ  ادلفاع عن حضااي احلرب قام اب ،مطار برلني ادلويلا يل وصلت هبا الطائرة صباحًا 

تش هبه  شدرت أأن تكل املدين  اكنت حقىا..  الرجل اذلى أأحبوهاكنت تنظر من انفذة المس لارة لوطالع مدين  خرج من رمحها  ،فورًا للمحمك  

 لولوقب عه ىف ممسقط رأأسه يذهب ويأأىت هبا يف، املدين  ول زايرة لها ىف تكلأأ متنت لو اكنت . وعنفواهنا   ها الشاخم لقد رسعت الله كرباي

 ، يصحهبا يف رح ة عىل منت خيت يف هنر الراين عدله ومايض يظدهثا عن اترخي، بمساطوه متامًا كءا نكون ىف أأوطاننا  مرتد   أأرجا  مدينته ،

حاول أأن يوخلص من  لقد ،ولكنه مل يدد ُهنا  ، يردد عىل ممسامدها عدض اللكءات الأملانل  لوحفظها، يظاول يدعوها لوناول وجب  املانل  شهل  

ولكن  ،رتدت هو قتلالً اقتلاًل ف يهذهب الله لريد رجل ،ولكن اكنت خطط القدر خمولف ، هولر حىت تظل تكل البالد رافد  رأأسها دومًا 

خبطوات متلؤها الثق  وحبقيبهتا فتح لها المسائق ابب الدرع  المسودا  و  اأأخريً  ، فرق كبري عني قتلل عظمه الوارخي وأأخر ومصه الوارخي يبق  

ارتاكابت املانلا ىف احلرب  ونويدين ضد النازي مه ن ممملان من الأ حضااي احلرب من  ينتشق طريقها وسط زحام الكثري  اوراقها المسودا  اكنت

. املصوريني الفضولل   اكمرياتفالش من ومضات من رجال الصحاف  و  الكثري الكثري ، و    

 .  وأأعلن عد  اجللمس  القايضدخل . ملانلا ولكن  ثقته هبا اكنت اكفي  من المسفر مدها لأ ومنده ذكل سا ت حاةل الربوفيمسور انطوان الصحل  

دخلن الواحدة تلو الأخرى ي ،مخس عرش حارس  مبالبس المسجن البلضا   كن حوايل ، عدخول احلارسات  لس امجللع وساد الهدو  وأأمر ج

.ترفض املواهج  منخفض  منكمسات الرأأس وعدلون   

بشع اجلرامئ ىف اترخي اجلنس أأ مسحت لنفمسها مبءارس   حتار الكثريون ىف فه  النفمس ل  النازي  اليتا"فردت اوراقها اماهما وعدأأت مرافدهتا قائ ة 

اكن  . هجاز  عىل الهيود بشلك يويموالىت توالت اال   111لىت حتمل رمق خباص  تكل الكتلب  ا و ، م مرىض أأم جماننيأأ البرشى وهل مه شواذ 

وهؤال  الناس تولك الهي  همام هتذيب  ، ق علهي  امس الاكعوملانلا يطلأأ ونمسا  من جسنا   رجال وحدة البوليس اخلاص  يمس ودلنون برجال

ذلكل وقفت ذات يوم حارس   .  ى جسنيأأ لوا  وقهتا عن ظروف وفاة أأ فلن يمس،  ىل قتله  ا   هب   ن أأدى الأمرا  وحىت  ، المسجنا  عرضهب 

زراع ولمسو  الطقس وقهتا حد املا  معل شاق  ىف عأأدا   قد أأمرن  نك . من جعائز هيود فرنمسا ني س لدة ملانل  اكنت ترشف عىل معل تمسدأأ 

 هوت عيل أأهنا  ىسو اكن من تكل المس لدة مفا   ،  رهاق توقف البدض مهنن عن الدمل والبدض الأخر ختاذل من فرط الودبوشدة اال  

. النمسوة هؤال  وكنت أأان من عني ، خرى الواحدة تلو الأ  من حديد  وسهن عفأأس ر   

:وتمس ومكل ىه مرافدهتا , ويمسود الهدو  مرة أأخرى  ،فدق الرئيس ابملطرق  عىل املنص   ،علت مههءات امجلاهري ىف القاع    

وعند  ،حتمل روث املاش ل اكنت  ختلصوا منا عوضع اجلثث ىف شاحن   كبرية  مث  مت قتلهنمن  من مج ة  فظنوا أأين. أأفقدتين الرضع  الوعب  -

اكنت  . جلثث وروث الهبامئحماط  اب وسط القءام   جد نفيسأأفقت لأ   ،مرة أأخرى ييعدد أأن عدت لوع . ان فهياؤلقاا  مت قرب حفرة للقءام  ا  

ق تكل يف لأ فقدت الوع   و يقوااهنارت وقد  حد القرى وجدت نفيسأأ وعىل مشارف  ،س وطدت الهرباوابلاكد  . نف بشدة وقهتاي رأأيس

ولكن اكن  ما اذلى أأصاعين أأن يمسأألين دون حيت حد علوت الفالحني اذلى ساعدينأأ ىف  , عىل فراش نظلف  ومبالبس نظلف  املرة واجد نفيس

... عنه  يزت اذلى ال يبدد الكثريو شو أأ يف للدمل أأىن فارة من مدمسكر وحده اك ( جنم  دواد)الومش   



 هنت مرافدهتاأأ اخرًيا  ؟ابللغ  دموعها  باكن يلزهما من جشاع  لوخف ومك  ؟خرعىل المسؤال تلو الأ لرتد م ومن الالك وقت من ال زهمامك اكن يل

يل هنا  أأهنا اللوم مل تأأته مؤكدة ،   خذن ىف الرصاخ والووسل لوكل اجملرم أأ ولكن عن حق هؤال  النمسوة الدجائز الالىت ،  لودافع عن  حقها  ا 

عأأسءا  هؤال  المس لدات  ختفب المسجل اخلاصا كءا شهود عىل تكل الواقد ناك مل يكن ه  ، جعزهن ال تمس ووقفها دموعهن ومل  قمسوهتا  عىلو  

.وتقرير الطبيب عأأنه يرجع لرضع  قوي  مبقبض من حديد   ذكل الندب ىف مؤخرة رأأسهاسوى  من أأدةل ومل يكن  

: سأألها القايض  

هل توذكرين  مالمح تكل ا ملرأأة ؟_  

:أأجاعوه   

.من خملليت ا اعداً همالحمُ  حه متكواعيس تكل احلادث  وهذه املرأأة  مل   وينصاحب ال و ا  غف أأ مل  ، طل ة تكل الأايم _    

 .رضل   وصوت كدهبا الداىل يطرق خشب الأ أأقرتعت خبطوات اثعو.  ينظرة عىل هؤال  النمسوة ىف القفص احلديد بوتلق دخل أأمرها أأن ت  

مرت  . القمسوةال ا    عدلون فارغ  من لك يش نرايت تنظر ُأخعيامن   ، ختفضن نظرهن لأسفلمهنن بدض ال توقفت متامًا أأمام القفص اكنت 

 نيمث تراجدت خطوت ,   لالمام عىل وقع دقات قلب المسجلن تنيمث خطت خطو ، وعند المسادس  توقفت احلارسات من   عىل وجوه مخمس

 وس  وت طرقات الفأأس  احلديدى فوق الر وجه تكل المس لدة وصاخ النمسا  وادلما  وص،   للحادث وتراجدت مدها اذلاكرة لونقلها للخلف

:أأماهما مبارشة وأأشارت الهيا  عصوت مرتدش قائ ة  تقفو   

. يهأأهنا _   

علضا   ةوبرش  أأشقر مائل للأمحر  بشدر. مالحمها يف ذاكراهتا  تكءا طبد امتامً اكنت يه . أأي تدبري فارغ  من  ،نظرت لها املرأأة عدلون جامدة 

.يكوسها المنش ومف كبري يفتح عىل أأس نان عفراغات واسد    

:سأألها ، منص  صغرية عىل اجلانب الأخر وقفت عىل ، حبضورها  أأمر القايض  

مسك ؟اما _   

:.ردت عدون تردد   

  .ندرسونأأ مارى _ 

:سأألها  ، منه  مس وعندما تأأكدوراقه للوحقق من الاأأ  فتح القايض  

  يك ؟ا  ما قوكل ىف الهت  املنمسوع  _ 

ميا ة خفيف  من رأأسها مبا يدىن عدون تفكري أأو تردد جاعت أأ وللمفاجأأة  .ولكنه طلب مهنا الوحدث عند  أأو ال  ، ياباال  اب   



:فأأجاعت عصوت قوى ال يدل عىل ندم او جخل   

،  ند  لقد فدلت تكل الهت  املنمسوع  _  يلا .لوأأديهبن عىل ختاذلهن ىف الدمل  ، اللوم  يف ذكل لقد قتلت هؤال  النمسوةا   

: القايض مث قال.ابالنوصار ابلفرح و  ئيفا ممول ا  ودين عيامن اكنت نظرة علت اهلمهءات من املوج  

 _ 
 
؟ كه لدلفاع عن توكلل حمام  يدين م تر أَ ،  منربج ورأأمام حممك  ن الًّ علن  اً قدمني اعرتافعن قتل هؤال  النمسوة وت كه ممس ئوللودلنني تُ  ته ذن أأنا  

.علهين  قيضأأ الدقلل  عني  أأن  يباكمل قوا مس لداتقتلت هؤال  ال وقد  ،فأأان مذنب ، لدلفاع عين ايً ريد حمام اال  ،القايض يال س لد_   

تكل؟ كه أأتدلمني عقوع  فدلو_   

:مل جتلب وانب هو ابلأجاع  عن سؤاو    

.صدقًا ابلكهراب  عدام الأ _   

قتلت هبءا   ن يالذلثق  ال هدو  و عذات ال  متاماً ،  أأو تنتحب , مل تبيك ،   مل يودال صاخهاعأأى يش نفدال توحدث وقهتا ومل يصدر مهنا أأى أأ  مل

.عداهما ا  هؤال  النمسوة أأس وقبلت خرب   

ين حرضوا اذل،الصحفيني  عالميني واال   شود ح س ئ ة أأ  ىلدون أأن تووقف لوجلب ع ، يفا القاع  وذهبت مبارشة لغرف  فندقها ا  غاردت 

عتمس  أأ و  صدر اخلرب حصف اللوم الوايلتَ . فقد القصاص الدادل لهؤال  المس لدات،و الأموال أأ الشهرة  بفمل تكن تبتغ، خبار احملامك أأ لوغطل  

ا تهييفا اعتمسام  حزين  عىل شف ا  عيامن رمست   .وضدها ىف تكل املرأأة اكنت ىف حملها  وتأأكد أأن ثقته اليت هؤوهو يقر  "بروفيمسور انطوان"

 سود الالمع عايليري يرمس خطوط اجلمسد وحذا  من الأ تشاهد نفمسها ىف الصحف تقف امام املنص  امرأأة متولئ ابلأنوث  ىف ات ويه تنيالنحلف 

  .الكدب وقرط من اللؤلؤ و لكن برأأس حللق 

هنا يرقد جامثن الكولونلل فون  )اذلى نقش علله تقرأأ شاهد القرب الرخايم غادرت تكل املدين  عددما زارت مقربة فون ودمدت علناها ويه

.  نرثت ابق  الزهور فوق املقربة وذهبت(  ستنافنربج  

  ،حنا  اورابأأ قدت ىف مجلع عُ ولل  الىت ادلاكءات احملقام  ا  وخاص  عند ، لأخرىفتوالت ادلعاوى الواحدة عدد ا أأو تمس وكني ،  مل هتمد يومًا  

 ماعدد. لهياا  من ضو  ينفذ  ات لك نوافذ حياهتا ومل جتدل شداعً قأأغل .بهتا المسودا  ورأأسها احلللق حبقي شاهد وىه ذاهب  لهناك تُ كثريا ما اكنت 

.رعون سو  جامد   ىفأأس واذة القانون  ضاف  ملنصهبا اجلديد ابال   ،وديرهل لها املكتب  ، اتراًك نطوانأأ  برفيمسورتويف   

عندما  ،علد الغفران هلها لقطت يفأأ رسي  ادلافئ  اكنت توطلع ىف صورة جتمدها مع ميمسها احلنني للحلاة الأ عندما و  جناح لأخراكنت ختطو من 

وأأهما   ،يف ذكل الوقتمحر رمز الأرس وقراطل  املرصي  طرعوشه الأ فوق رأأسه  و يجنلزي ه من الصوف الأ عوها عبذلوأأ جتمدوا مجلده  يووسطه  

أأن يفرق شدره من خوها عىل رقبوه البوعلون الأزرق  وحرص عىل أأ عيامن عقد  ،مبالحمها المسمرا  الفاتن   الزرقا   عفمس واهنا من القطلف  

طالل  الىت اكنت اندرًا يىل شفاه امجللع عدا مرعيهتءا اال  تمسام  عع الا  .لض ع شدرها ىف رشائط من المسااتن الأ   يه مجدت  حني  يف،املنوصف 

 .نرمسها عىل وجوهنا كءا وقفنا امام الاكمريا ولكهنا اكنت اعتمسام  حقيق  انعد  من القلب  مل تكن تكل الأعتمسام  مصطند  اكليت .ما تبتمس  



  لباريس بشهور قلل ة  اخلواج  ها هل  قبل مغادرهتقط و ل أأ  من القرن  رعدلناتوائل الأ أأ ىف مثااًل لدائ ة هيودي  ثري  تديش ىف مرص  اكنت الصورة

ختفب اىف ترتيهب  حيت تظهر الصورة بشلك أأنلق و  طوياًل  اتوذكر جيدًا كلف أأخذ وقتً  ،ىف اس وديو تصويره الشهري حبب المساككلين" يين " 

وابلرمغ من أأن .   مث جا  صوت الفالش ووميضه القوى للداعب أأعلهن "  -3-2-1" وعال صوته وهو يصلح، عددها حتت المس وارة المسودا  

 .عىل جعل  عقدر حزين مقبل تْشا او مأأساة قادم  ىف املمس وقبل حدث م، كتبثه الصورةفا ن هناك شيئًا ما لك من ابلصورة يبدو مبتمسءاً 

فنادرًا  .  اتطوقهريك  وتندس وىه ممس ولقي  عىل الأ  وتوأأملها ويه  املدفأأة اخلشبي فوق سطح  الصورة من  مسحبت عني احلني والاخر اكنت 

.اً ابرد وحزين للحد أأهنا مل تمس وطع أأن تبيت فيه يوم فراش اكن، لللهتا عىل فراش جحرة النوم  قيضما اكنت ت  
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 لقاب البك والباشا وهناي  ابلطرعوشأأ من  اعد ً  , مدها من عادات وتقاللدامللكي  بلك ما حتمهل  يتداد اليت 1452ثورة توالت القرارت عدد  

صبح الهيود حضااي لوكل الكراهل  الصهلونل  عىل أأ و  .الفنادق الكربى عءال عواابت وسفرجي   عىل ارتداؤه   ترص مع الوقتق أأ و  ، رمز الرتكل 

ىف الهيود تمكن منفد  عام  ىف تداخل  هرأأت أأن  ،اهات وطنل  مدادي  لالس ودءارالجتذكل  ىدأأ و ،الدام من خمولف طوائف الشدب  ياملمس وو 

خاص  عدد أأن  و .رض الوطن الدرعل  أأ وأأهن  الأنصار الاكمنون دلوةل صهلونل  يمساندها الغرب الاكفر عىل ، ىف البالد  رأأس املال الأوريب

مما جدل وجود الهيود ىف مرص عه جنبل  ا تفجري عدد كبري من المسفارات الأ خرى ومهنالواحدة عدد الأ رسائلل  توالت اخلطط اجلاسوس ل  الأ 

عىل مرص مبشارك  الًك من بريطانلا وفرنمسا  مث جا ت الرضع  القاضل  واحلامس  مع الددوان الثاليث . ري من الشك والريب  وعدم الرتحابالكث

ىل هج  خاص  ابملراقب  الرمسل  ا  راس  وعهد احلعوقال عدد كبري من الهيود ووضده  حتت أأ ول نومفرب مت أأ كووبر من أأ  31لل ة  يفو .وارسائلل 

 داد الكبرية من الهيود اذلين توافدوا عىل والأعاجلنمس لات الفرنمس ل  والربيطانل    مث جا  طرد حاميل ، مالك الطوائف الهيودي  ابلبالدأأ عىل 

احلال ىف دول  ووتفرق ميمسور  رسائللذهبوا ال   اً كرث فقر الأ  ،متاعه  ملغادرة البالد محل الكثريون مهن   و.ثنا  احلرب الداملل  الثانل   أأ البالد 

هيود اكنوا يديشون ىف "وليس  "هيود من مرص"هيود مرص عىل تمسمل  أأنفمسه    حرص . الدامل  أأحنا  ش يتواصبحوا موزعني عني اوراب 

 احيث اكن ميكل متجرً سكندري  ابال   يوحدث عن سوق الصاغ  جنلرتا ا   ذلكل  اصبح عددها من املدواد أأن تمسمع هذا الرجل ىف.  "مرص

وىف  ، قرش عداًل من دوالر  511عأأنه كمسب اكرث من يقول ماكنك أأن تمسمع صلاح رجاًل ما نلويورك اب   عيامن عىل طاوالت مقايه ، هناك

مجموع  من علنت أأ ىف فرنمسا ، املايض اً متذكر اخلاص  بهيود مرص  حد البكوات يوصفح جريدة الشمس املرصي  أأ  يلس  لوزان بمسويرسا

فاتورة عن  برتو اتجر امللين اكن يظيك يطاللا ا   يف ، أأمَ  يفا من عني عضواهتاا  واكنت  مرص ،  المس لدات تأأسيس راعط  خري   مدرس  ليمس له

ىف لك للنترشوا  الهيود  ذهب .والثالث عضوًا  ىف الدصب  الهيودي  ضد الصهلونل    اخر صهلونلًّ والأ   ايحدمه وفدًّ أأ  وكلف اكن  اوالده الثالث 

ومه يقومون ابلغنا  والرقص والوصفيق عىل  ا هنويولو  غلهبا من مرصأأ الواردة ىف " سفار موىس امخلمس  ا" ماكن  يظمل املؤمنون مهن  خمطوط 

 الوطينللنش لد  امصاحبً  حتفال يووىل البدض غنا  النش لد ادليينابلصلوات  وعند هناي  الاوالضحاكت   الأغاين يدهي  لوخولط أأ كفوف 

  .ياملرص 

 يوشها  هل جهرها  الرتزصبحت خاوي  عىل عر أأ هل  وتتمسا ل ما مصري حارة الهيود اللوم ؟، هيود مرص ل حدث حزين  ملا يفا ا  اكنت  

  هءامس نان و  ،ودان هءام "  خمبوزات حتمل اليت الفضل   دد تكل الصواينتواعه ومل أأعغلق خمزب علد الفصح أأ يدقوعلان و  ساكيفعزرا واال  

غلقت املداعد ومل أأ هل  ؟الهدااي يوم  ىف لأخر ويح لأخر يطفون هبا لووزيدها شارع  من روؤسه   وخلدم فوق يظملها ا"والبوريك  والفطري

 سواق عش ل  علد الغفران لرشا  اخلضاريتمسكع ىف الأ  يى هيودأأ هل مل يدد يرى  ؟  علاداايم المسبت والأ  صوات املصلني يفأأ تدج عتدد 

اللوعلا والرمان  فيقدم و  اخلاص هب   ىف عش ل  يوم رأأس المس ن   الهيوديتناوو ما   اذلي يدمل متاًما املمسمل   والفاكه  ويمساعده ىف ذكل الواجر

.والمسلق والبلح الطازج   
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رسة قد فقدت عائلها  أأ مك  من  . احلربومس  وشهادات تقدير لوفانهيا ىف خدم  املرضرين  من يفا عىل الكثري من الأ ا  لوقت حصلت مبرور ا

وفرت لهؤال   و احلرب  من امجلدلات اخلريي  ملمساعدة منكويب اترأأست عددً ؟ وهيا ؤ هندم الدقار اذلى ياومك من ارسة قد  ؟وموارد رزقها 

 ولكن تكل اجلراح املمس وقرة يف  المسدادةمان و من الأ  مبمساعدهت  وكأهنا تدوض  عدطاهئا هل  ما تفتقده فمسها ن  اكنت  توايس.امللجأأ واملال 

اكنت يوهما ىف طريق عودهتا من .ذكل اللوم اذلى عدل كثريًا من قناعاهتا اخلاص   جا  حيت، من الصدب أأن تندمل يومًا  تعءاق اكنالأ 

. ضل من القهوة ابحلللب تتناول مرشوهبا املف ، يكولا  صغري عوقاطع شارع سان ميش لل وديز  يبفكرت أأن جتلس عىل مقه  مكتهبا للمنل  

سود تطلق شدرها الأ ، مسرا  اكنت  . فهيا عوهجهانظر ا عرعل  من النظرة الأوىل الىت ت شاع  صغرية من المسهل الوكهن عأأهنلهيا ا  حرضت 

:مع نمسءات الهوا  خبطوات واثق  أأقرتعت مهنا قائ ة للوطاير  خبصالته املممتوج    

؟يفلني رسكمس لان ا  مدموزايل  هل انته  _  

: قائ ة  عتمسمت اأأ   

.أأان ند  _   

:وعنربة هبا الكثري من الوحدى   

.نهتااكت النازي  ضد الهيود للأ كه ىف قضلو هه عىل النجاح اذلى حققت كه يأأهنئُّ _   

.أأشكرك _   

هبا ؟ بأأمل تمسمد، رسائلل ضد الفلمسطنلني ا  هتااكت الىت ترتكهبا نولكن ماذا عن الا_   

:يفا تبحث عن كءات لوجلهبا هبا ولكهنا س بقهتا قائ ة ا  اكنت   

ذن مل ؟ضد الظمل والطغلان  ينصرية املظلومني ومن تناد ته ت أأنمسُ لي أأ _  رسائلل ا  الىت تقوم هبا  الوحش ل   رتاكابتعوكل الا يتندد ملاذا ا 

يل  ذهيبأأ  ؟!ليمست تكل مبثاع  هولوكمست جديد وأأ  ، ضد عرب فلمسطني ىل  أأنصيت هناك و ا  املمساكني اذلين تركوا دايرمه ظلءاً حتت ؤال  ها 

وأأجنبت ىف  مك س لدة اكنت حاماًل  .  اتكل املدن الىت نزح عهنا اهلها قرسً  ،ايفا والناصة واجمللدل والكوياكت يهتديد البنادق واملدافع من قر 

حبذائه  كءا هو  حد احلفرأأ  يفعأألقا ه أأكوف  أأههل  و  ؟يمتكنوا من الصالة عللهن حىت دون أأن ُدفه مهن  مات ىف الطريق و خشًصا  مك  ؟ لدرا ا

ابلرمغ من ذكل اكنوا  و، جتاهه  الهيود القادمني اب الرتاب واعوددوا مرسعني خوفًا منوثلاعه وحىت ابلغطا  اذلى عىل رأأسه وردموا فوقه 

ا نه عاش ومات ودفن ىف فلمسطنيأأ فرحني عه فيكفيه  عءال أأ مالك و أأ أأانس كرام هل  علوت و  ! س رموتون  رضأأ مه فمل يدلموا عدد ىف أأى  ، أأمًّ

.ن ياكلشحاذ والكمسا  وخيام الايوا   ض عىل وجوهه  ينتظروا الغذا ر وهاموا ىف الأ  وراهئ   تركوا لك ذكل  

هلها وهرعوا أأ رسائللون يدخلون قري  حيفا عدد أأن تركها الأ  :خرب يقول ويلخرجت جريدة اكن ىف صفحهتا الأ أأ مث وضدت يدها ىف حقيبهتا و 

.كواب وصورة كبرية مبصاحب  اخلرب لهذا املشهد التزال مصبوع  ىف الأ ساخن  و  شاى والقهوة رب أأهن  وجدوا ال غوالأ  ، خوفًا من عطشه   



قرى  .مه وذهبوا عدا مفاتلح ادلار الىت حرصت لك أأم عىل تدللقها ىف حبل حول رقبهتا عىل أأمل الرجوع جمددًا  ورا  لقد تركوا لك يش_  

ومرج ابن عامر اعدلوه  ، مسوها ابريسأأ ساح  احلناطري حبلفا  ،عدولها  القرى والبالد  ذكل حيت أأسءا   ومل يكفه  متاًما ،  عأأمكلها قد هدمت

! لمسهل يزراعلل وعني جالوت لدني حارود  

:من الأوراق قدمته لها قائ ة  امث وىه الزالت ىف مق  انفدالها أأخرجت ملفى   

تقع عىل  رسائللون ىف قري  الطرية ويهتوثق ما ارتكبه الأ أأهنا  ،أأنظري ىف تكل الأوراق لودرفني ،وحدمه مه من ذهبوا للمحارق ليس الهيود_

ومل يتبق هبا سوى الدجائز ،عوقلوا من أأعوقلوا أأ تلوا من أأهلها من قتلوا و و قَ ،رسائللونلقد دخلها الأ , لومرتات جنوب حيفاعدد س بد  من الكي

وهناك أأخلوا  ،هيودي  حيت وصلوا ملنطق  رشق اللجون راس  حتت حخاص   يف أأتوعيمسات والأطفال اذلين اصطحبومهواملرىض  

 أأمرومه أأش ود الدطش هب  فطلبوا امللاه ف وتركومه هكذا حىت ، وأأمرومه أأن يلوفوا ىف شلك دائرة ىف حقل مقح حمصود  ،  وعيمسات مهن تالأ 

 لكنه اكن البنين اذلي  و, الوانت ما  اجل مهن  أأن ما يف اظنً  ،ىف البداي  هلل الأهايل ، الوانت من البنينوعدد قللل عادوا جب ،ابلأنوظار

أأخذت النريان  تأأكه   ريان ،أأشدلوا فهي  الن ، وعقمسوة ما عددها قمسوة  اجلالمسني عىل صرمه فوق احلصاد اجلافصبوه عىل الأبراي  

هيرب من احلريق ينجو و  اس وطاع أأن اذلى  تكل القص  رواها احد الضحااي  ، يئًا مس وطلدوا أأن يفدلوا ش عىل ضدفه  وجعزمه مل ي واملمساكني 

أأحيا  ولكن عدد أأن يقتلومك اواًل  تزالون  رمح منمك ؟ عىل الأقل اكنوا ال  يوخلصوا منمك ابحلرق وأأنمت الأأ ليس النازيون و أأ  والأن ما رأأيك،  

.  عغرف الغاز  

:واصلت قائ ة  ت هبا احلديثأأ فاسها وعنفس امحلاس  الىت عدأأنتقاط مل تووقف حلظ  لأ   

ذن علل ،  مسانل  عأأمجدها وليس عن الهيود فقطن الأ تدافع عن  امن تقول أأهن ته أأن ته مسل أأو _  يل  اذلهاب كه ا  عريوت و أأ ردن أأو الأ فلمسطني ا 

صفيح اخملمي فوق  شقوق  طار من عنيمعيامن هتطل الأ  البدضفوق  عدضها   جمسادتوكوم الأ  وهناك  نيييث خماميت الالجئني الفلمسطلن ح 

.وسه   ر   

:نطقت ايفا اخريًا لووحض رؤي  الكثري يهلها   

رسائلل وال الصهلونل  ا   عرف ماذا تدينأأ أأان هيودي  من مرص وال  ،ما عني الهيودي  كداين  والصهلونل  كحرك  س لاس ل   بال ختلط كه ارجو _ 

ن  ؟ ىل ماذا يطمح هؤال  الناسا  و  ن يف  كءا يزمعون  اكنوا  مؤكد .دوةل أأخرى يغوصبون الووراة فلمسطني ىه ارض امللداد فهذا ليس مدناه ا 

.الوحش ل  رتاكابت الصهلونل  وضد تكل الا يىف الدامل كه جءاعات هيودي  تداد أأان غري راضل  عن تكل الأفدال و   

كءا قًّا حيادي  ح ته ن كنأأ هؤال  الناس هذا  يأأن تمساعد كه علل متيظُ  نمسانل  ضد الظمل والددوانولكن دورك مكمس ئوةل عن حقوق اال  _ 

.تزمعني   

  :واخريا ويه تمسدد لذلهاب وعنربة اخفت وقًدا  

ذن فكأهن  رسائلل اجلديدة مه هيود الدامل والنمس ب  الأكرب مهن  من تدرضوا خملاطر وهتديد النا  أأن من ذهب لودمري دوةل  وال تنيس_  ازي  ا 

!أأى حقارة تكل   ،مه  عه عل وأأشد قمسوة  مبا عاقبوا ، الأخرينيداقبون   



:ذهنا وىه تؤكد قائ ة أأ ظل يرن ىف صوهتا لكن  مث تركهتا وذهبت خبط  واسد   و  

؟!!!..أأى حقارة تكل _   

عددما أأخذت امللف  وضدت اسفل طبق الفنجان مثن القهوة ابحلللب وقامت مرسع  , مل تنتظر حىت النادل للحرض يأأخذ حمساب ما تناولوه

وكأهنا رشيط تمسجلل يداد تلقائلًا  اليت  كءات تكل الفتاةفقط اكنت تمسري عىل وقع  .. وهج  خلطاها   مل يكن هناكل  ، اذلى تركوه الفتاة لها 

!ممسامدها من نفمسه عىل   

  وصلت لشارع سان ديول الواسع الدريض مث  متجه  لشارع اميل زوال ،خرجت من شارع سان ميش لل ،عنمسءات ابردة   لًّااكن اجلو رعلد 

توأأمل ىف مبانله القدمي  ومقاهله واجشاره  ،المسري فيهكثريًا ما اكنت حتب .لمساح  الشانزلزيه  عدد ذكل  عرجتمث امام قوس النرص مرت 

  :س ئ ةأأخذت تمسري وتمسري مبحاذاهتا الأ  ، الدجوز الىت تظلل طرقاته

ن تكل الكأس ممس بقًا ؟ وملاذا يؤخذ الهيود مجلده  مبثل تكل منفمسه  من رشعوا َأأ ومه  راي  بزل الأ دُ لنني الود ذكل ىف الفلمسط ملاذا يفدل الهي_ 

ًما دو  يالىت تناد ويه االمس لاس  القذرة ؟ وملاذا مل تمس ووقفها تكل اجلرامئ ممس بقً هذه كثريون غري راضني عن ال الفد ة الش ندا  و مهن  

ن و  ؟  نيتنتظر تكل الفتاة لونهبها أأن هناك هولوكمست جديد ضد الفلمسطلنيسانل  ؟ هل اكن ابلددوان ضد الا من  وناكن هناك تمسد ا 

نيات ؟ ل من جعائز الفلمسط ف فهناك مثلهن الا اقد لقني حتفهن غدرً جعائز هيود فرنمسا   

أأخذت  ،امام املوالن روجلوقف ومنه لشارع سان مارات مث منطق  علجال  شارع ريفويل أأة ىفنفمسها جفحيت وجدت  اأأخذهتا افاكرها ركضً 

الشهرية للل  ل ال من احلاانت  ايًّ اريس مل تراتد أأ واس وغرعت أأهنا منذ قدوهما لب ، ون  امحلرا  اذلى مص  كشدار فوق املبينحاتوأأمل ىف جممس  الط

  ...و.. واملمسارح ووبرا حىت الأ عريجري وغريمه الكثري  والفويل,  اكملوالن روج 

لقد جسنت نفمسها ىف القضااي واملرافدات حىت ينال املظلوم حقه ولكن  ،حىت أأهنا منذ قدوهما جمددًا لهنا مل متر عىل غاع  عوللنا ماكهنا املفضل 

؟ني يغضت البرص عن ما يفدهل قوهما ىف الفلمسطلن  ذاملا  
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اجبان وحللب وخزب   حتلاجهتااشرتت أأ و حمل البقاةل  عىل عرجت  ,وجولوىه ت  نيمساعوال دراهجا عددما تأأكدت أأهنا قارعت عىل أأ رجدت 

ولكن الكيس الورق   ،  فتح البابيُ حىت عىل لوح  املفاتلح  كودتضغط الحاولت أأن  بي  املغلق  مام عواع  البناي  اخلش أأ وقفت  .الباجيت 

ساعدها هذا  و .ىف أأحنا  املاكن  ويودفق ضو ه املباغترايح ابردة ب عىل أأثر قدومه هتُ لحرض هو مث   . حمووايته ارضًا   فتح و عدرثت

وعندما اكنت س هت  عغلق الباب شكرته  ، رقام للفتح البابعيامن علد مرتدش  ضغظت الأ ، هنا كلاس عالأ  محل  ىف مجع الأش لا  و  نولءاناجل 

:قائال س ووقفهاأأ   

هل الوقينا ممس بقًا ؟_   

ولكن هل تراه أأجعب  .رجاًل عىل قدر كبري من الوسام  والأانق   يدجب هبا ، رجاًل ما يومًا  جتدلمل يكن ىف حمسابهنا أأن رأأسها احلللق  رمبا 

 .مسه وعدد من ارقام الوللفوانت أأ هبا  مدوانً ترك لها عطاقته الورقي   ؟ابريس برأأس حللق  حول أأن تظهر س لدة تقطن  أأم فضواًل  اهبا حقًّ 

ظر منذ الزمن مل هتمت عأأن تو  اليت ة املصدد ويهاطالت النظر لنفمسها ىف مر أأ  .الطرف الأخري منه عوسامته  حيت  تنيظلت علناها مدلق 

.ةار م نفمسها يفل   

الرخامي   املطبخ  نضدةم فوق  كلاستركت الأ  .ويمتمسح هباحرض قطها مرسعًا يرحب .  لثقل أأحءالها  ىف اكلون البابعصدوع  أأدارت املفتاح 

 رزم  اخلطاابت اليت وصفحفتحت صنبور امللاه المساخن  وتركت املغطس ميولئ عيامن اكنت ت  ، هءال ىف منوصف الصاةلها اب   وخلدت حذا

من املنظءات واملؤسمسات ولكن  ،ال عأأس منه من اخلطاابت اعادت أأن تمس ومل عددً ا .وجدهتا ىف صندوق الربيد اخلاص بشقهتا ىف هبو البناي  

ذلكل وجدت نفمسها  ،حتهبا كثريًا عدف  مشمسها ومذاق نللها برواحئ البدل اليت هيا رساةل من ديدو تكل الىت تأأت ، ما عني الرسائل ترش حُ لوم ال 

.وه علهيا تفض الرساةل علهف  لوقرأأ ما قصًّ   

الثالث  والنصف من عرص  وحنلهنا ملائدة الطدام الىت اكنت تددها وتنتظر يف متام   احاديث الىت اكنت جتمدهءا مدً اشتياقها للأ أأخربهتا  عن  

صلل مثلها الأ  ياملرص  يمهن  فهو الهيود بومن عق ا،جدًّ  قللاًل  اكءا أأكدت لها أأن الهيود ىف مرص اصبحوا عددً  . لك يوم لوناول الغذا  مدها

.رسائلل غرا ات صهلونل  للرتك عدله ال  ا  أأى  ارافضً البالد يدفن حتت ثرى تكل  فضل البقا  حىت  ، متاماً   

:مرة أأخرى وىه حتدث نفمسها قائ ة للظرف الرساةل أأعادت   

حىت وأأن اكن ال  ، كءا ملئت الكراهل  قلوب هيود الدامل جتاه لك ما هو املاين  ،جتاه الهيود متاماً الكراهل  أأن متلأ قلوب املرصيون من حق _ 

مبدى كراهلوه لهولر وللنازي   احىت أأفصح له،متداض جتاهه اكنت تشدر اب ، ىف عداي  مدرفهتا عفون تنفمسها أأليمس يه . ازي  عص ةللنت ميُ 

.ءاوبلك املصائب الىت حتدث بمسبهب  

فقدت حءاسها  وللمرة الأوىل،جتلس عىل مكتهبا أأماهما عدد ال عأأس منه من القضااي  صبحت ىف حرية من أأمرها  قراع  النصف ساع  ويهأأ 

مه من مجدوا متاعه   واليمسأأ   !؟ومه اذلين يغوصبون حقوق الغري , عادهتا لأحصاهباا  الىت حتاول  حقوق تكل يه يفأأ ، عن احلق فاع لدل

ترك الًك مهنءا جشرة زيوون  جعوز ىف حديق  منو  وفر   ، ليس من أأمرمه شيئًا غري الضدف واخللب   ،للنصبوه  هناك فوق متاع أأانس أأخرين

.هاراًب وكءا مىض اكنت حتلط عه رواحئ الزعرت الربى تمس وحلفه للمكوث   



 طلبت مين" :ا عوكل الفتاة وىف هناي  الرساةل هئعن لقامث حكت لها   ،تبيكماهما وجلمست تكتب دليدو وىه أأ زاحت لك الأوراق الىت أأ  

أأن ادافع  يبو  . علهي واقع الظمل عدلين ىف اجلرائد واجملالت نصرية املظلومني لأرى  ن كنت كءا يطلقون عيلا ا  هناك ا يل ب تكل الفتاة أأن اذه

"  فدل ؟أأ ماذا  أأنصحلين..  حبق الرب خاةل ديدو ، عهن  متامًا كءا فدلت ضد النازي   

 الرجل يف هذا اوضده ل  الىت الشخص  بطاق  للصطدم نظرها ابل  ،يد صندوق الرب لوضدها ىف  اتركت الرساةل جانبًا لواخذها ىف طريقها غدً  

: اذلي سوف تقوو   وخطط ماقبل أأن تدير رمقه جلمست ل  لقطوه رسيدًا و ،س بوع يدهيا منذ ما يقارب الأ   

.ومجدت لها حاجياهتا املبدرثة  عونمسوار أأان تكل املرأأة الىت قاعلهتا _   

.رقام هاتفك ومضيت أأ عنمسوار أأان الىت وضدت ىف يدهيا _   

. ىف ذكل اللوم  وقدت مشرتواهتاأأ ان تكل البلها  الىت أأ عنمسوار _   

  وابلرمغ من لك يش ،حد الربوفات لوقدمي دورها ىف مرسحي  ا  لك مرة اكنت ترتب امجل ة وتدلدها عىل نفمسها عصوت مجلل وكأهنا ىف 

ً  اعندما جا ها صوته معلقً  عندما اكن الطقس شديد  ، 15منذ أأس بوع مىض عىل انصل  شارع  اهب بتلدمثت وىه ختربه أأنه الوق ،  اوهادئ

.....حتمل الكثري من املشرتوات و  اكنتو  الرايح  

:قائاًل  اقطع تلدمثه  

!أأنوظرتك طوياًل _   

تطالع  ةاىل املر ا  املاكمل  مده ذهبت  هنتأأ عددما .بمساح  الشانزلزيه  حد املقايه أأ فقا عىل لقا  قريب ىفتا . عيهنءا الدبارة اخزتل املمساف  فاميوكل وع 

. مجلاًل  الًّ شه  ا قوامً كل  ويرسة لووأأكد عأأهنا ماتزال متمينتلوف خذت أأ حول خرصها  للربز تفاصلهل و رداهئا  شد  حمكتأأ  ، قواهما فهيا   
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لقد س مئت مظهرها ىف تكل .ختوار للقائهميكهنا أأن  تفكر أأى ثوب  متجر شانلل ويهق  روأأ  داخل وجولاكنت ت  من املاكمل   ىف اللوم الوايل

ختلارها أأ ذلكل وقع  ، أأكرث انوث  و أأكرث جءااًل  ها الخر مظهر  أأن تبدل  تريد، اكنت  الكبرية  ها من قطدوني وعأأزرار الالكس لكي   املالبس

أأجتهت عدد ذكل لقمس  الش نط والأحذي  وأأختارت برتفيه وحذا  .الوقت    بشلك بمس لط وأأنلق ىف ذاتسود مصالأ ريس له عىل ثوب من اجل

ال وكأهنءا مل يصمءا  الكدب عايل عىل دراي  كبرية ما يالمئ  قمس  الوجملل تقف امام البائد  اليت مث اخريا اكنت يف ,لأرتداهئءا مع هذا الفمس وان ا 

عوادت أأ اذلى  لكحل الرشيقاب مدرفهتا  مور ال توددىعالقهتا مبثل تكل الأ أأعتمسمت وىه ختربها أأن لك ، لون برشهتا من ادوات الوجملل 

ال تؤمن  يومًا لن محلت من هوي  همءا و رشقي  فهيب أأن تكحل عه علناها كءا هن نمسا  الرشق  الرشائل  ىف متجر أأهنت جولهتا . عأأنامتهئا  ملرص ا 

.   5شانلل رمق  عطر كريمس والل  من  دوار عقارورةشانلل متددد الأ   

الىت مل ينبض قلهبا منذ الزمن حىت أأهنا أأعوقدت أأنه مات ودفن عدفن الرجل  يه ، أأانقته  ارتدى للقاهئايمس بقه عطره عددما   هاجاويف املوعد 

عدلو  عىت القضاة تنضالأأ الىت تقف أأمام  متلدمث  ويه  مرتبك  ملاذا يه ؟ ملاذا تمسمده الأن ينبض عقوة عني ضلوعها، الوحيد اذلى نبض و  

وىل متنت لو أأن ينبت شدرها جمددًا ؟ وملاذا للمرة الأ  ؟ الصوت ضد الظمل  

:للطبع عىل يدهيا قب ة عيامن عنظره اكن يدانق لك جز  فهيا مرددًا  حنينجنولءان أأ  يوكأ   

ما لك هذه الأانق  وامجلال ؟_   

ىل هنا وحنلهنا  ذلكل حكت و  ابلوفاصلل من يه ، عوادتهامصهتا اذلى قفل  طالت جلمس هتءا مدًا اكن مفتاح للبوح ادراه ىف وكلف قدمت ا 

:هلها ىف مرص فرت دمد  عىل خدها وىه ختربه عصوت خفيض وكأهنا توحدث عه لنفمسها أأ لبدلها و   

ا هؤال  الهيود اذلين عاشوا حياهت  ىف مرص وأأثرو ، هنا وجز  اخر تركوه هناك  اتبحث عن جز  مهن ، روىح هنا تديش ىف ش وات أأ _  

؟هناك عيت ومدبد ومدفن هل  البدل هذه و يتناسوا أأن ىف أأ كلف هل  أأن ينمسوا   ؟وتأأثروا فهيا كلف هل  أأن ينمسوا اترخيه  الطويل  

:مث اردفت   

 لقد أأحرتت كلف أأن البرشي   حتمل عدامل يمسوده المسالم ويه .خرأأ هولوكمست أأنه   رسائللا  عىل يد  ونيودرض و  الفلمسطنيي متامًا مثلءا ما_  

  .نفمسها تبتكر فنون احلروب والقتال 

ىت تدرف هبن و ليس هناك  ما الع اخر  خمولف عن هؤال  النمسوة الهنا نو ا   .املمولئ  ابمحلاس  والرفض  عوكل الأنيث اً اكن يلس اماهما مأأخوذ

مر أأ تقص و  ول لقا  أأ  يف مسها طاوةل الىت يقا  أأن الأنيث ال يصدق حيت ،حدث خطوط املوض  والمسفر و ثرثرة اجملمتع أأ يشغل عقولهن سوى 

.فاكرها وقضلهتا أأ حرتم أأ املوت والقتل ذلكل   

:نظرت ىف ساعهتا صاحئ    

.وحنن جنلس هنا  ونيكرث من المساع أأ اي هللا لقد مر _   



:س وغراب مبالمح سادها الأ   

ذكل ؟ وما يف_   

.هلا عنا نرتيض قللاًل فاجلو مجلل  .مل أأتوقف عن الرثثرة   أأين عل والأديه ، أأن أأجلس عىل مقدد لك ذكل الوقت ولكن ليس من عاديت_   

:سأألوهمهنءا لالخر  قام عدفع احلمساب وسارا مبحاذاة الكًّ   

!؟ أأان ال اعرف عنك شيئًا عنك  حدثين_   

مكل الكثري من أأ جامتعل  ذلكل ال ميل للدالقات الأ أأ ال  وأأان  .سان جريمان  يح يف يعيش مبفردأأ عىل اخلطوط الفرنمس ل  و  امعل طلارً أأ _ 

.ما عني مطار وأأخر ومدين  وأأخرى أأو  ىف اجلو  وقات حيايتأأ  أأقىض أأغلب ،صدقا  و الأ أأ املدارف   

.ايلها من حياة متجددة _   

.ند  أأهنا كذكل _   

وامرأأة  لك مهها النضال ضد الظمل والدبودي  تديش عني  ، اجناحيه حملقً   أأ ولكن هل تدوقد أأن هناك ما يمع عني رجل طريان يديش فاردً _ 

رجل ال قانون يظمكه سوى النرشات اجلوي  وامرأأة  همنهتا القانون ؟،صفحات الكتب الضخم  الىت ترشع القوانني وادلساس وري   

 همجل ما ميلكأأ عندما اكن  ، سكندري لأ فاج منذ  س نوات مضت  ىف مدين  اعتمسامته لهناك ىف تكل اللل ة ىف البوريأأ عتمس  حلديهثا  فأأخذهتا ا

ال جاع  علهيأأ جاهبا عن سؤالها اذلى ال أأ عيامن هو   .عتمسامته أأ هذا الرجل وقهتا ىه  عناق ال  .عذكل الدناق القوي الىت دامهها عه   ا ا 

اخلفيف اذلى ينذر  بلرعلدذكل املطر ا  اخفيفً  اشاهد علله سوى عدضًا من املارة و هنر المسني وبرج ايفل وسءا  اكنت متطر رذاذً 

ين  ؟ تراك تكل املهم  للقدر غادرا عىل وعد علقا  ولكن ميت. مبود  ما ىف طريقها اللك  ف  حياتنا دهو اذلى يقود  أأوليس ،وا 

ذن هو وحده القادر أأن يفلءا  ؟صوب ما يريد  مل تكن ىف مفكرة حياهتا يومًا أأن تلوقيه  و .ايمنا مثلءا شا   أأ مفكرة  رتبالرتتيب ا 

ققد وضده لها  ىف طريقها عىل ابب منلها ذات يوم كصندوق  للهدااي ملفوف عورق مزركش قد جفأأك عه صديق وتركه كل عىل 

ن  ،عوب  منكل لوودرث عه فرحأأً اثنا  دخوكل ملمسكنك .كذكل متامًا هدي  من القدر لها ه ا   

مل حتصل علهيا ؟ أأعلغت المسكرترية أأهنا لن حترض  ميت جازة مفنذهبا فقد اكنت حتواج ال  تندت عن اذلهاب ملكتم امرت الأايم عبط  شديد 

مجدت  ، شغلت ابلها تكل القضل  ، رتاكابت ضد الفلمسطنلنيكريها يظهثا عىل اخلوض ىف تكل الااكن لك تف. ايم  أأ للمكتب لددة 

 ا ذلكل واخر يثنهيا عنهما يدفده  اكن هناك يش. كرت عهنا أأ تدرف  ختصها حيت كرب قدر من اجلرائد والكتب واملدلومات اليتأأ 

 بلبدض الوقت  خصوصًا أأن الطقس رعلد نوب الفرنيسج ففكرت أأن تمسافر لل  . امناس بً  اقرارً أأن توخذ  تمس وطع  واصبحت ال 

..غاي  ىف الروع   ،انويب  ،سان رافيلل  ،نيس  ،مثل ذكل الوقت تصبح املدن اجلنوعل  مثل اكن  مجلل ويف  



فقد أأقامت فيه اثنا  رحلهتا للريفريا ( اجلراند اوتلل )طلبت من سكرتريهتا أأن تقوم حبجز تذكرة للطريان وللفندق و أأكدت علهيا  أأن يكون  

دل  خفيف  ىف حقيبهتا مالبس رعل وضدت ، الرح ة الىت  مل تغادر ذاكرهتا عدد هذه  ،  بمع عائلهتا عندما توجت ملك  جءال الشاط

.بمساط  البحر من أأجل  انق  عن صالع  الأ  اخريا ختلت ، لوان مزهرة وقبد  خوصل  كبرية وحذا  خفيف للمْشأأ ع  

خر ومدين  أأ وقته ما عني مطار و  أأنه يقيض اخربهأأ تذكرت عندما  ، ال يلبا ولكنه اكن دومً "دراين أأ  " مل تنس قبل أأن تغادر أأن تطلب رمق

ذن اب   ، خرىأأ و  .لو عرب هاتف  ماكهنا أأن متمسك عه  حيتفكيف ا   

.لتمس متوع براحئ  املدين  افذة اجلانبي  رشعت الن ورسيًداس وقلت المس لارة من املطار للفندق أأ  ،عددما هبطت هبا الطائرة   

يوصلت للفندق القدمي اذل .متولأ عه   وكأهنا تريد أأن نفها براحئ  اجلو أأ  تمغضت علنهيا وملأ أأ خرجت رأأسها من النافذة و أأ    

عنوافذه الدالل  وثرايته الضخم  ،عىل الطراز الروماين ورمبا منذ مئات المس نوات عندما عين، اكن كءا هو منذ اخر زايرة لها عه     

عنفمسها عىل الفراش   لرتيمغلقت الباب خلفه أأ جزلت و  الدطااي و أأ ىل غرفهتا و ا  وصلها الدامل أأ . عه يدعو للرثا  والفخام    يش لك   

ختفتأأ وجوه  ، عىل عقب فهيا حياهتا راًسانقلبت أأ مخمس  عرش س ن    .كرث من  مخمس  عرش س ن  أأ  اعلهيمر  وتمس ودلد ذكرى  

دما   ، قناعل صوهتا يدوى بموت جءاع ، دمار مشل الدامل كه ،من احللاة وقرى ومدن هدمت متامًا من عىل خارط  الدامل    

مل تدد  ، فهي تبدلت يهمثلءا مخمس  عرش عامًا تبدل فهي  الكثري . ىخر الواحدة فوق الأ  اجلنود توكمسد  جثث د وتنمسكب عىل اجللل  

اكنت يومًا بمس نواهتا المسادس  عرش الفتاة اليت ، دمت من الرشق لفرنمسا عىل منت سفين  للحزنقُ الفتاة اخلجوةل الىت هذه   

.سود تصممي مدام شانلل عنفمسها  الأ  بيوه من اجلريس له املطاطمبا ، الريفرياستيحا   عىل شاطئ ابوثهتا نأأ تذهب وجتئ شاهرة    

عىل اكرث  حنا  املاكن للقع اختلارهأأ يوجول ىف   ،ب منظ  ملمساعق  ملك  جءال الشاطنفمسه عأأنه ع ا هعرف  قرتب مهنا رجلأأ عندما    

وال أأهما  توذكر أأهنا مل توحمس للفكرة يوهما ال يه،مجل من عني املتمساعقات يرحش الفتاة الأ عدوره اذلى للجمهور  نمن فتاة ويقدهم  

مبالبس  ب قمي عىل الشاطأأ اكنت الثامن  ممسا  عندما اكنت تقف  عىل املرسح  اذلى  حيت ،أأن ختوض املمساعق  اذلى أأص عىل وهاوحده أأع

وحدها اكنت حتمل عبق الرشق ىف مالحمها  ، ورعل  مجل ةأأ فتاة مبالمح  21كرث من أأ املمساعق   وسط  بالبحر كءا طلب مهنا منظم

وجفا ة  ،كرب نمس ب  اصوات أأ اذلى مجع  11اكنت حتمل رمق ، عىل ظهرها س ودراة جمسدها  وىف شدرها املنمسدل كشاللأأ وىف 

 للدام املايضريا الريفخلدت ملك  جءال شاطب  و  ، ق الورود حول عنقهافالشات الاكمريات ىف علنهيا و الوفت اطواومضت 

  ومتوىل، تلون المسءا  املدمت و لداب الناري  وتفرقع ىف الهوا  الأ  ،وتوجهتا عه  فوق رأأسهامن  والقواقع البحري   للؤلؤ رصع اباملواج ال 

يطلبون أأزدمحت ابملهنئني وابلش باب اذلين تراصوا  ، و نمسكبت علهيا من اجلهمورأأ  وراق املزركش  للزين  اليتىه ابلورود و الأ 

تقف ممس بقًا مبالبس البحر وسط فالشات اكنت   . تبدل واختلف  اللوم وعدد مرور لك تكل المس نوات لك يش. مراقصهتا



نفمسه ولكن ش وان ما عيهنا وعني  امجلهور  وهونفمسها  اللوم ىه الاكمريات ،  ب الاكمريات وامجلهور لوووج مكلك  جءال الشاط

.صبحت حللق  وبروح مدمت  لونادى ابحلق أأ ا وحشمهتا امام منص  القضا  و برأأس اللوم تقف ىف اكمل وقاره . الأخرى  

ميود عىل شلك حدوة  ب حيث الشاط" كوت دازير" حذا  الريفريا  عدد أأن تناولت الغدا  ىف مطد  الفندق ذهبت ىف جوةل عىل الأقدام يف

تزدمح امللاه و  ، لنخلل واملارون والكمستنا من اامات عالل  قجشار عأأ  ،جشار املمودة عىل طول المساحل ضوا  تنري الأ الأ  حصان و

الفنادق ، تكل اكرلوون  ،نلجركمسو  ،الفنادق املط ة عىل البحر جراند اوتلل  تولألأ  خرابلقوارب واللخوت وعىل اجلانب الأ 

 ب قرتعت للشاطأأ ، الرخامي   معدةل والرشفات تزيهنا املنحواتت والأ حيث املداخ، القدمي  الىت عنت عىل طراز النلو ابروك 

مكلت جولهتا عىل الرمال عطول الشاطئ أأ و  ،راقصات  البالله ووضدت قدمهيا ىف املا كأحذي   ا اكن خفيفً ها اذلى  وخلدت حذا

. رسار واحلاكايابلأ مزدمح اكن البحر واسع كبري   

و صوت املوج عىل وقع تندس للمرة الأويل مبجرد وضع رأأسها عىل الوسادة  فوجدت نفمسها  ، ً اجلوةل وصلت للفندق اكرث اسرتخاعدد تكل 

حياهتا بلك هذا يقتحمون  يرحلون مرسعني ، و يأأتون رجال  ،  ابرجال اكنت قد الوقهت  يومً  ، وتزتامح الرؤى ىف عقلها الباطن

.لك هذا الأىس يغادرون بو  ، الدنف  
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ووضدت قبدهتا اخلوصل  امتىش مع لون البحر لل ثواًب زهراًي رتدت ا  ،فطارها ىف الرشف  وعدلت ثلاهبا مرسع  ا  ستيقظت مرشق  تناولت ا

.مشمس ل  علضا  ةالكبرية واختفت ورا  نظار   

 

رتفد   شوارع غاي  ىف الضلق متدرج  ومىف نتياكتت الصغرية الىت تدرض الوحف والأ وسط تكل احملال ترتيض( جان ماديمسا ) ركضت عىل 

الشهيب ىت ختزب احللوى الفرنمس ل  واخلزب الباتمسريي وال  املزدمح مبحالت املقايه( فكتور هوجو ) لشارع  وصلت لهناي  الطريق  

 .ت ابخملبوزات الطازج  الشهل  ختوار من عيهنا ئل ل مُ  مام المسالل اليتأأ حد احملالت وتقف ت نفمسها تزحي البواع  الزجاجي  لأ وجد

عددما أأنهتت عرجت  .من الورق كيس وريق   لها ىف الدالل  فوق رأأسه يدئب مبريوو  انصع البلاض وعقبد  الش لفالدامل واخذ   

 يبت فكرت أأن تذهب لأول مقه ايوخرجت وىه مثق ة ابملشرت ،من اجلرائد وعدد من الكتب  اشرتت عدضً أأ  .للوو تفتح اعواهبا  اكنت  كتب امل 

عه  نطق لتْشحىت اقرتب مهنا و  تلمحه مل، اكن هو  مث .وتوصفح اجلرائد  يتقض  احللو يه قهوهتا و لوحتيس  ،صادفها ىف طريقهات

:نربة صوته   

؟ت ايدومًا مثق ة ابملشرت ته أأهكذا أأن_   

:هنا  هءا لقا  مد ي مل توخلل يومًا   

؟ صادفاتوهل أأنت دومًا  رجل امل_   

.هناك فقط ومه الصدف لك ما يظدث لنا هو مقدر ومكتوب منذ الزمن  ! ليس هناك من صدف_   

؟هذا بوقيك ماذا تمسمأأل موعد مدك و يوىم  ولكن عندما ال تكون ىف مفكرة _   

  : كيسمهنا ال يتناول اجاهبا وهو 

ن القدر أأنه خمطط م_   

؟ ام تديمسً أأ  اسدلدً  اخمططً هل اي ترى  و_   

!مدًا  انثنرمبا الأ _   

.تمسأأو  وملاذا س لكون تديمًسا مل حتاول أأن  

. يمع اللونني الًّ وحذا  مطاط  ،علض أأ وعنطلون  ، زرقأأ بمساط  املاكن مقلص  ياكن هو ايضًا يرتد  

.هذه املالبس  ولكنك تشدني نضارة وطفوةل يف_   



.احيااًن  ظهرالًك منا خيئب عداخهل طفاًل ي _   

هنا ؟ ته أأن  لَ  و_  

س وجءام وأأنت ؟دضًا من الراح  والأ لب حتاجأأ _   

  .أأان مع مجموع  س لاحي  نقلهت  صباحًا اىل نيس وغدًا صباحًا  س نقلع لباريس مرة أأخرى_ 

س متكثني  ؟ ىل مىتا  أأين تقمني و _   

ىل مىتأَ أأقمي ىف  اجلراند اوتلل _  .تطول لبدض الوقت  قاميتا  حدد عدد رمبا أأ سأأمكث فمل  ما ا   

ومعكل ؟_   

.ذلا أأان هنا  ، فيه أأن افكر جيداً  يوحمت عىلًّ  هام هناك قرار .أأان هنا من أأجل معيل_   

لهوا  ابردة ومندش  ااكنت الشمس مرشق  ىف هدو  ونمسءات .مبارشة   ب الشاط امام  أأنفمسهءامهنءا جبوار الأخر حىت وجدا  ا مدًا لكُّ لمتش  

شف عن للك  الوريق لكيس فتح ا . امام البحر جلمسا وعىل مقدد خش يب.  ب وطلور النورس تنترش عىل طول الشاط ، نفس الوقت يف

:تكل الراحئ  الشهل  فصاح قائاًل  منه  تنبدث  ى يشأأ   

!!!احللوى   هذه  ما لكهلل أأ اي _   

.من الرشا   منع نفيسأأ س وطلع أأن أأ ال  و الفرنمس ل  بوزات أأان ضدلف  امام اخمل _   

.ادلانش عيامن قض  هو من قطد  اكري الشكوال  فطرية مد يده لها ع  

ذهب  ا،شهريً   الً فرنمس   فناانً  اكن حىك لها سفرايته وعن حبه للرشق وخاص  مرص وكلف أأن جده ، نويضحاك  ، نويوحداث ، ناخذا يقضءا

مضن مقتنلات متحف ويه  " لقاهرة شارع ىف ا" شهرية ال  تهمهنا لوح هناك ملرص ىف منوصف القرن الواسع عرش ورمس مجموع  كبرية للحلاة 

مبثل تكل لوحاته  احلقيق  يفجده   ضايهكلف  س وغربأأ ، شوارعها ومبانهيا وشاهد   ىف احد رحالته اجلوي زار مرص  أأنه  حىك لها . اللوفر

:مث نظر يوأأملها قائال  .املذه ة لقدرة ا  

!عك شيئًا من اللوح  أأن  أأتدلمني _   

كلف ؟_   

  .عىل مظهرك  ولهجوك الفرنمس ل   بوتطفو لوطغ متولكيهنا  روح الرشق اليت  . اللوح  مالحمك تش به روح_ 

:مث نظر عدلدًا للبحر الواسع قائاًل   



يمع  باكن هناك شيئًا ما خفو  .مس  عرش عاماً امخل  هلوو مت  اذلى صيبكنت أأان هذا العندما   ، ىف هناي  المس بدلنات من معره يدجاكن _ 

وعبح  صوته ادلافئ   ،مبهن  اكنت و   لوان أأعت أأن خترج مهنا لتْشأأ لونه القدمي وعأأصاعده املغموس  ععذقنه الغري مرتب  وعغل حبه أأ كنت  .علننا 

ددد من اللوحات رفض علدها لأهنا ع ، اكن يظوفظ   ايم معرهأأ أأمجل مؤكدًا أأهنا وماذا شاهد وماذا فدل ؟  .ىل رحلوه للرشق اكن يلس للحيك

وقع يف حهبا ارتبط هبا عدالق   حب من طرف واحد فالرشق املزتمت وقهتا عداداته وتقاللده اكن قد   ةأأ مر مهنا بروتريه ال ، خاص  عه وحده 

.فأأكوف  عأأن أأحهبا يف مصت   اامره شيئً منده حىت من مصارحهتا عذكل ولأنه مل يكن ميكل من    

!!!وقت كن اندرًا ما يكشفن وجوههن ىف مثل ذكل ال مسا  الن و  ؟  املرأأةهذه جدك كلف شاهد ولكن _   

لقد  . علون ميكنك أأن ترهيا ىف حياتك لمجأأ  .  علون سودا  واسد  ساحرة.مل يظهر مهنا سوى علنهيا  ،خءارها يترتد هو رمسها ويه_ 

اثرت تكل المس لدة أأ ما  اً كثري . هبا مدلق  فوق جدار قلبه  ب يذهب وياكن  ، ضالع أأ رعد  أأ ضدها داخل و  اكوف  عأأن قبض علهيا ىف لوح  و

علع  لوحاته عرض  ابلرمغ أأن متدهد، و رفض أأن يبيدها  . يوأأمل فهياو ينفس ىف غللونه يلس ابلمساعات اماهما  غرية جدىت خاص  عندما اكن 

 رشا عرض املودهد واغرا اته ل  عدد موته رفضت جديت .. ختليل .ولكنه رفض وظل ممتمساكً هبا لأخر نفس حبلاته   ،  مثنًا لها لااعلله مبلغ خيال 

 ووصوين ، ايها وىه حتورضا   ينقرب و  سلموكنت احلفيد الأ  ولأين !  يوخلص مهنا يأأن جد كثريًا  و تمتين كرههاالىت اكنت ت اللوح  ويه

.رشق ل ا اكن يكتب فيه يومياته يف ودفرت كبري رط فهيا يهافأأالا   

وهل قرأأت ماذا كوب ؟_   

 هز رأأسه انفيًا

.حاديهث  أأ كولصصك عىل عوراهت  أأو تصنوك عىل  ىف نظرى خرينلأ مفطالدوك عىل يوميات ا. ال ع ابلطب_    

.ولكنه مل يدد هنا _   

القام   الدالل   ،واجد تكل و ضدفه ما عني المسطورأأ شف نزواته ال أأحب أأن اك  ، مثل أأعىل يل اكن مبثاع  حبه و أأ وكنت  . ولكنه اكن هنا_ 

قد عدأأ  أأابمه أأن عددها   واكتشفلل .   عىل هلأأ  اًل مه مثؤابأأ عنا  اكن أأ  ييدأأ وراق ىف قدت تكل الأ كثريًا ما و . هتزت  عداخيل ايظوله واملاكن  اليت

دم ويظل حملها شدور وقهتا تكل املاكن  الدالل  كلف أأهنا س هتُ  ختليل .مه ابأأ خانت  متدددة الدالقات وطاملا   همأأ وأأن  ا، لً أأو مرتش   امعره لصًّ 

!اقاوهما  ولكين لقرا هتا  كثرًيا توحرش ىبوخاص  أأهنا  الأمر حرقها لأختلص مهنا  ن كفينا  ال لن أأفدل ذكل و  ، حتقارأأ و  يخبز   

:اضافعصوت خافت   

 تمسجيلو ماذا تناولوا و من قاعلوا؟  ما قرم  أأن ، ماذا شاهدوا ، ين ذهبوا أأ  ، س وغرب حال هؤال  الناس املولدني بكتاع  يومياهت أأ اًن احيا_ 

 حلظ  ماضل  ؟

هتا عندما ميمسه  احلنني ا مبا عددها عددة س نوات يلجئون لقر ال تفلت مهن  ر  ممساك هبا حيتومه القبض عىل اللحظ  واال  هن  يديشون ا  _ 

.ملاضهي  ولمسدادة اكنت قامئ  يومًا   



:اخريًا اكن قد حول نظره الهيا وسأألها   

وهل تفدلني ذكل ؟_   

:هزت رأأسها عقوة انفي    

.أأن تدون مل أأفدل ابلرمغ أأىن عشت حياة مللئ  ابلأحداث الىت تمس وحق ، ال _   

:عنربة اكرث حزاًن أأضافت عدد بره  من الصمت   

ما أأن هتل ذكرى  ،مكل ذاكرة نشط  متحممس أأ أأان . وكأهنا قد حدثت للوو  مايمأأ ن اكنت لك تكل الأحداث ماث ة ا   ،للودوين  ما حاجيت_ 

  .مشاجرات   ، حماداثت ،رواحئ   ،اماكن ،وجوه   ،احداث  ،صغرية حىت تمس ودع  مدها جبال من اذلكرايت 

 

مث  .و حزاًن ما أأ قد صندت  سدادة ما  ماكن اكنتأأ ايم و عدلدًا هناك لأ  لك مهنءا  ذهب،  ايتهكرث ىف ذكرلك مهنءا أأ  ، وتوغل جفأأة مصوا مدًا 

:قام منفوضًا وكأنه تذكر شيئًا   

.هلا عنا_   

ين ؟أأ ا ىل _   

ىل الوالل _  .ا   

.ى حيث تظهر الوالل من عدلد لأخر وهو يشري عرب البحر عىل الضق  اقالها   

ولكن كلف؟_   

.خرى سنمس وقل اللخت ومنه للجه  الأ _   

 مق   وقفت عىل. س وجئار خيت صغري وذهبا مدًا قام اب .نا يقودها للءاري هبا  وأأرسع اخلطب كفها قبض عقوة عىل وقبل أأن تنطق اكن قد 

فشيئًا .. خرى وتقرتب شيئًا عيامن تظهر الوالل عىل الضف  الأ  اللخت تراقب امللاه وطلور النورس حملق  فوقها  
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وهجه  أأكتس، و  للوني هءا علون الدمسل الصايف فأأبرزت لون علنيه الذلهيب ،  لونه صبغت  اكنت الشمس ،قرتعت منه ىف مقرة القيادة أأ 

تؤمن  اليت ويه  "احللاة وردي  " يف أأغنيهتا الشهرية  يأأيت عرب املمسجل  "اديث علاف"اكن صوت  . جاذعل  ووسام  ذكل  ابلمنش فزاده

 ،  اذلى يدلو مرددًا احللاة وردي  القوي  وصوهتا  اديثحنجرة  ؟ مهنءا تصدق يأأ ف" وردي   اً احللاة ليمست دامئ "ابملقوةل الفرنمس ل  الشهرية 

 ىف عدض أأهنا فقط  تنا أأخرب   ، أأن احللاة وردي  بنفت مل قوةل اليت اجلانب املرشق من املهو أأو   .يه كذكل  يف هذه اللحظ  ابذلات  رمبا 

.تولون ابلوردي  لأحيان ا  

!فهذا يدهش ين  اللخوت  قيادة  ا عنمًّ أأ  . عمل انك جتلد قيادة الطائراتأأ كنت _   

. وقهتا الأسهل  قيادة يهفتأأكدي أأن أأى رض صالع  الأ عدلدة عن   ما دمت.الأمر غاي  ىف المسهوةل _   

.كرث صدوع  أأ مر ا عن املا  والهوا  فأأعوقد أأن الأ مى أأ  .رض صلب   لومتكن من المسري فوقها والأ  ؟ ! كلف_   

   . صدقيين اكرث عنادً أأ  يه  الأرض صلب  ولكهناند  _ 

: صاح قائاًل دقائق قل من عرش أأ عدد   

قدمي للحد أأهنا اكنت تمسمع صير  رساكن اجل  .عبوره  اكن علهيءا قدمي   خش يبجرس  جبوار ، ىف امللنا  توقف ابللخت  . ها قد وصلنا_ 

.   بمتهل وحيط  ذلكل اكنت متْش  . اخلشب حتت قدمهيا كءا خطت  

 اشار . عدي مع اجلبلعناق أأ البحر وكأنه ىف يظهر  .  وعشب  ،  حبر  ،  تالل متدرج   .للها  ناك اكن املشهد حقًا يمس وحق الدبور هُ و  

:عتمس  قائاًل أأ فتذمرت و الحظ ذكل  . ويظواج ملشق   لصدوده  لطريق جبىل غري ممهد  

.لك الوقت   عددها ذا اكن ينتظران الأمجلا  نودب عدض الوقت أأن  يف ما الرضر _   

احلمك ؟هبذه  ين يأأىت هذا الرجل ا  عتمسمت و  وصددا مدًا  وىه تردد مجلوه وتتمسا ل من أأ   

:اخريًا وصال فصاحت قائ ة     

.اي هللا ما أأمجهل مشهد _   

املروج  يفو  ،اذلين يأأتون لهنا لقضا  الصلف الأثراي  مبحاذاة قصور الفالحون  اكواخ  عنيت  ،  بلل اجل والل ل اكنت املروج اخلرضا  حتلط اب

والهوا  مندش وحصب  عىل غاي  ىف الروع  أأ مشهد البحر من ، اكن غناهم  الىت تركض مين  ويرسة أأ عناهت  و رعون  ياكنوا رعاة الغمن  اخلرضا  

:شار علده لالكواخ املوناثرة عد  من المسفح وحىت مق  الوالل أأ  .  



غنام والديش عىل الأ  بىف حياهت  سوى رعيدرفوا  مل انسأأ يقطن هنا .  الفرنمس لني الفقرا   الأغنام من  أأهنا ملاكً لرعاةكواخ ظرى لوكل الأ نا_ 

 لمساكن ل  ، عصناعهتا  يناملاعز املشهور جنب حيث يبيدون  " لنيس "هن  ينلونهو أأ صلهت  ابلدامل الاخر لك ،  جباهنا أأ رحب الباهنا و 

.والمساحئني   

:ممسك يدهيا ا قائاًل أأ  مث   

.صدقا  عدض الأ ذهب لزايرة هلا عنا س_   

واخرى فهيا واخريا صاحت عأأمسه وىه  فيه النظر اترة   واخذت تمتدن  فالح  جعوزطرق ابب كوخ صغري عدة طرقات فتحت الباب هلءا 

 تقرتب منه وتدانقه 

  ، مدقوةل لك هذا الوقت ومل تزوران  أأدراين_ 

.عذرًا الميه فقد كنت عىل سفر دومًا _   

اكنت  . ن اخلريزان جلمسامبقاعد مم صغرية خشبي   وعىل طاوةل  ، المس لدة ىف ممسكهنا املوواضع ءاهبورحبت  ، عرفها هباصاحفهتا عدد أأن  

خزبته اكنت قد  وضدت هلءا خزب  ز ولنب املاعهبءا من الفخار  عنيبكو  هلءا  جا تمث  .خبار زوهجا واوالدها أأ حترض لضلافهتءا و تقص علله 

.جنب املاعز ومتنت هل  شهل  طلب  وغاعت عهنءاحصن عه قدمت مده  وصباًحا عنفمسها    

ال للمناس لات اخلاص  جداً . صندهتا وعوقهتا منذ زمن  نبيذ أأخربهتءا أأهنا من ال  مث رجدت جمددًا عقارورة    .ولن خترهجا من خمبهئا ا 

:يفا ابلرفض قائ ة ا  هزت رأأسها    

.برشب احلللب  بشكرًا سأأكوف_   

مل تغادر  اعتمسام  طلب  ومسح  وىه تقوم عفتح غطا  القارورة تدل عىل مداانهتا عرب المس نني يف حياهتا اجملهدة  ولكن لها اكنت تراقب يدهيا 

.وهجها   

؟وقت طويل هل تدرفها منذ _   

ترك ابريس  .منده من ممارس   الرمس وقد ابلشلل الرعاش  عصاب يمسمب ابلأ مرض   اعه اص،  يدخرية من حياة جىف المس نوات الأ _

 يلا  كنت اخرج مده ابكرًا للحقول وحنرض ، لرمسها  اال حتواج هجدً  س وجءام ولرمس املروج اخلرضا  تكل اليتمنل للقمي فيه هنا للأ  يشرت أأ و 

اللنا هترع  ن تراان حيتا  اكنت ما ، ة البمس لط  رس الأ  ذههب وتوطد عالقيت . عاة الغمنور نياكن هو يفرد اوراقه لريمس عيامن اراقب الفالح. هنا 

كنت  فهيا جئت قلءا جئت لهنا ولكن ىف املرات البمس لط  الىت  يعدد موت جد. رمنحنا ادلف  من لنب املاعز المساخن ل  قداح خفاري  اب

.حريص للمرور علهي    

.أأهنا حياة بمس لط  ومجل ة _   



 ،علون زرق  البحر اذلي يطل منلها علله الىت تقف عىل مقرع  مهنءا عدلون ة أأ وتكل املر  يىف البيت القرو متدن النظر  عنظرهااكنت جتول 

.ال تفارق وهجها  اعتمسام  و هنكهءا الودب والشقا  أأ ن يويد  

للرتحيب هبءا  الطبق املمزي اذلى اكنت سوف تدده  خصلصًا  نىف وهجهءا ع  عفخر دلنكثريًا لوناول الغذا  وىه تأأحلت علهيءا ة الىت أأ املر ودعا   

.رز واللح  مدا  البقر احملش ل  ابلأ سأأعد لكءا أأ _   

ويضحاكنالول  نينالهءا متدض هو واكن يردد و ايفا عيامن ا  أأعتمسمت   

!!!أأمدا  البقر احملشوة _   

.رأأيك  عللك عوذوقه رمبا تغري من، ىف مرص وذليذ نطبخه  نه طدام  شهري أأ _   

وهل تذوقتله ؟_   

.ند  كثريًا أأنه شهي  جدًا _   

.مدا  البقر أأ تناول أأ صدق أأنىن أأ س وطلع أأن أأ ال  همءا يكن ال .. ال _    

:ىف طريق عودهتءا اكنت الشمس توشك عىل املغلب سأألها   

  ؟ ماذا تنوين أأن تفديله _ 

.وراق عىل مراجدهتا سأأغفو قللاًل وهناك الكثري من الأ ال شئ _   

 قال عأأندهاش وتمساؤل 

!اوراق _   

.ختص القضل  الفلمسطنيي   همم   اوراقند   _   

.رسائللل  ك ا  عوقد أأنأأ عىل ما _   

.عص ة  متت يلفال   رسائللا  ا مَ أأان هيودي  أأ .. ذًرا ع_   

؟ أأم الفلمسطلين رسائليللصاحل الطرف الأ  يه راق هلو وقرا تك ىف تكل الأ _   

.وفهءا جيدًا حداث ومراجد  الكثري من املدلومات والأ وراق ىف الكثري من الأ  قرا ةال عىلًّ  . أأعرف عددال _   



 ني فهل س وكون نينيل فلمسط ال درب العن  نيفكيف ابهلل عللك تقفني لودافد ضد الهيود  رتاكابت النازي أأ ولكنك هيودي  وتدافدني عن _ 

؟وقهتا مقند  ىف   

.  خاص أأان ادافع عن احلق قبل لك يش شلك ال ادافع عن الهيود ب  كءا أأين .نمسيت هذا  مَ أأ  اأأان مرصي  وعرعل  ايضً _   

صارها   دوًما  د اكن  يظب فهياأأعتمس  فق .مشوخها وا   

:فمسأألها  ب اقرتب اللخت من الشاط  

؟وماذا عن املمسا  حمس نًا _   

.مل أأقرر عدد _  

.جفرًا  يرمبا ميكننا أأن نتناول الدشا  مدًا قبل سفر _   

موافق   _   

.عللك ىف الواسد  سأأمر _   

.سأأكون ىف انوظارك ىف هبو الفندق _   
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ىل أأ أأ قر  وراق اليتاكن يكفهيا من الأ  ملناهض  القضل   قهاي ىف طر وتأأكدت أأهنا س وكون  .مسطنلني ل مدى وقع الظمل عىل الف  يهتا أأن تدمل ا 

.من مهوم  امه دومًا ما حتمهل مده اذلين قهروا ظلًما  طفال والدجائز واملرىضهؤال  الأ ف .  عهنا  فاعالفلمسطلني  وادل  

ذن ليس  ، اكن مؤرش المساع  يشري للثامن  والنصف  خزان  ت وىه تقف امام أأنتهب ، ادراين ثالثني دقيق  لتمس ودد للقا   وىماهما سأأ ا 

لله هنا ،  فمس وان للمسهرةضع ىف حقيبهتا أأهنا مل ت مالبمسها  فمس وان  ، اكن لأكرث املالبس مالمئ  لهذا الدشا  يدها دت تم أأ ذلكل  مفا حاجهتا ا 

شدرها  ت سدلدة لأن اكن،،  وضدت دعوًسا من الأملاس يف جانب شدرها لزتينه عه أأقهل    وضدت من لك يش ،  يمن اجلريس له الورد

وضع اعتمسام  ،  فقد منا عددما الوقت عه  ، ها قد شدرها اذلى رفض لك ذكل الوقت أأن يمنو  ، نقها وصل لهناي  ع و  عدأأ ىف المنو جمددًا 

لهيا  للتمسلل الضو  مرة اخرى ،عىل حياهتا و ازال عمت  روهحا أأضف  علهيا  مظهر من الربا ة والرق  ف وطوقت عنقها عدقد من اللؤلؤ .  ا 

حملوه يلس  ، متامًا عندما اكنت ىف هبو الفندقىف الواسد  و . محلها لها احلب للدشا  اليت  عوة لولبل  ادلب أأن تكون ينبغ واصبحت انلق  كءا 

.عدون رعط  عنق اللون الأزرق ىف عدةل صلفي  من  ا يبدو وس رمً ،  حد املقاعد ىف زواي  جانبي  أأ عىل   

لهيا  وكدادته أأحنينا حيتشاهدها ن ا  ما  الرجوةل عطره صاخب مزجي يمسريان عىل وقع  . وغادرا للقبل يدهيا وتأأعط ذراعها عتمس  وتقدم ا 

ىل  ؟ ين س نذهب أأ ىل ا  مل تمسأأو   .مدًا ىف عامل من النشوة  نعدطرها شديد الأنوث  فكأهنءا يظلقا فقط أأطلقا ؟ ين تريد أأن تذهب ا  ومل يمسأألها ا 

قرتاب أأ كءا  لهيءا ا   تقرتباكنت املوس لق  . لله  ا  اذلهاب  يف واً نظرا لبدضهءا  وأأتفقا مص . عامئَا عىل ضفاف املا   طدءاً محىت وجدا لمساقهيءا الدنان 

رصت الطاوالت بشلك يظرص عىل اخلصوصل  . فقادهتءا للطاعق الأعىل من سطح املركب ها هبدو اجتاز أأ من درجاته اخلشبي  احللزونل  الىت 

  الهيءا  احلامل  ضوهئا ترسب  ، فاكنت  علقت لزتين املركب ابخلارجطاوةل تنريها الزينات الكهرابئل  الىت  فأأختار  ملوعدهءا  .ومحرمل  املواعلد 

.جلس ىف مواهجهتا  مث  ازاح لها املقدد   

 . ابذخ الرجوةل رجالً  ايلس يف  مقاعلهت و ، نغام شوابنأأ تنبدث من املاكن  ، و س عىل طاوةل ممس وديرة ىف مركب عامئجتل الأن ها يه 

، الق  علهيا نظرة  ءاقامئ  الطدام اماهمالنادل  وضع  ؟من اذلاكرة ي  ىف زواالوقت ولو قللاًل  من  احملم ة هبا أأن تنوى نت القضااي فرتى هل اك

اختار طدامه أأغلقها عددما خاطف  و   

أأنك تدمل ماذا يقدمون ؟ مَ أأ  ، أأخرتت طبقك  هكذاا رسيدً ا_   

أأن أأكون مدك لأشدر   يينيكف  ،هبا ًا ىف النظر  ىف قامئ  اطباق  هضلدأأ فكيف ىل أأن اجلس امامك و  . أأن الوقت من ذهب تتدلمُ _ 

.ابلش بع   

.خرى القامئ  وشدرت ابحلرج فأأغلقت ىه الأ اعتمسمت   

  .سأأطلب مثكل الأن ال فرق عني طدام وأأخر _ 

يوأأملها من عني دوائر  أأخذشدل س لجاره و أأ مث  ( جالس عصوص ديم )وزاال   من كبد انطلب من النادل كأسني من النبيذ الأمحر وطبق

.دخانه   



؟عطلب يدك  تمسمحني يل _   

انلق تدزف علله س لدة انغام لشوابن  علانو اكن هبا   لمساح   اخملصص  للرقصل  لهناك نظرت   

.هذه املقطوع  املوس لقي  ال تشجع عىل الرقص  أأحد يرقص كءا أأن  ولكن ال من_   

:مث قال وهو يشد اصاعده عىل كفها  اقهقه عاللً   

!الدمر كه  هبا  لتشاركلينأأان أأطلب يدك للرقص ،  طلب يدكاأأان ال _   

:ضاقت حدق  علنهيا اس وغرااًب مث اتمسدت اندهشَا   

!الدمر كه _   

.ند  أأان أأطلب يدك للزواج _   

مل تفكر يومًا أأن أأمرًا كذكل س لحدث فضحكت بمسخري  حىت ال يفضحها  اليت يه ؟رتباط هبا الايقصد حقًّا  هل اكن  ،  كءاتهاجأأهتا ف

.اس وغراهبا   

تضحكني ؟ملاذا _   

:ة ابردة عنرب   

.حدمه أأ اعدًا ولكن  قد س بقك _   

؟ هو  منو  حقًا _   

.اهلموم والقضااي _   

.ارختت عضالت وهجه الىت اكنت قد تقلصت منذ قللل واعتمس  مث أأشدل تبغه جمددًا   

عرضه للزواج هبا  تفكر يف .خر نظرة أأو اعتمسام   احلني والأ عني نيتبادال. فاكره أأ ع لك مهنءا متخءاً و  وتناوال الدشا  الأطباق  النادل وضع 

ذا مل تلوقه  !  ولكن أأى هناي  تكل ،  دخره لها القدر لهيدهيا عه ىف الهناي أأ فهل  طالهبا مبناهض  ت صخت ىف وهجها  تكل الفتاة اليت رمبا ا 

.كءا يطلق علهيا نصرية احلق و املظلومني ابلفدل  ني ومناصة قضلهت  اذا اكنت يالفلمسطلن   

:سأألها و طباق الأ النادل  رفع   

  .أأن تفكرين يف هذه الفرتة  نك مرياك ميك للوم لباريس ومهنا لرح ة طوي ة لأ سأأغادر جفر ا_

  .ىف خماميت الالجئني نيما يظدث للظمل الواقع عىل الفلمسطلنيعنفيس  رى أأ أأن  حيث عأأماكين .رح ة طوي ة للرشقلسأأغادر ا أأان ايضً _ 



ذن  لقد قررته _  ؟ا   

  .يمضري  لقد تدودت دومًا أأن أأفدل ما ميلله عىلا _ 

واخريَا غادر  ظر  تيت من نو أأ بلك ما ودعوه  .دادتهها كوضع قبلوه عىل كف  وصلها لهبو الفندق وأأ  ، حبنان  عىل كفها الصغري عتوهو ير  عتمس  أأ 

:ومل يقل سوى   

.سأأنوظرك_    

؟سوف تدود من رحلهتا  ال تدمل ميت يباللكم  غادر احالهما فه  ذهوهب .ن يرسع حنو قدرهمك يغادر خبطوة واسد راقبوه وىه   

فمس وان  يخلل نفمسها ترتدللزواج هبا وتو ادراين عاقدة عزهما عىل المسفر وكءا جا  عرض  ابتت لللهتا ويه ؟وهل س لجمدهءا لقا  جمددًا  

دور الزوج  والأم هناك  لوؤدي , مل تأأت لهذا الدامل يبفه  ، تبتمس  وتطرد الفكرة من خمللهتا ، وقع ادلفوف عىلًا مد وان علض وخيطالزفاف الأ 

م أأى فتاة . جلهاأأ دخره القدر من أأ دور أأخر  ؟يهن تمس وطلع أأن تؤدى دورها ولكن مك مهن الأم ، و زوج  ال أأن تؤدى دور اكهنا عادي  اب   
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اعتمسمت وىه تصدد  .احلادي  عرشة صباحًا  الفندق عدد أأن علمت أأن هناك رح ة طريان ىف طريقها لباريس س وقلع عندىف الصباح غادرت 

 . من حقيب  لأخرى اكنت أأكرب جحءاً و  أأفرغت اش لا ها . ا فهيا هئللحلاة أأن تفاجنظرة اخرية عىل املدين  الىت دومًا يظلو  أألقت سمل الطائرة و 

ىف رح ة مل حتمسب حمساهبا ها كها ارقام رتهبا القدر ل ،  ها رمق مقدد ، ا رمق عوابهت ، ا اترخي رحلهت  . غري خمطط لهالرح ة طوي ةحقيب  أأعدت 

س وغلقها ؟ وهل س ودود مهنا راحب  أأم همزوم  ؟  مَ عواب أأ ؟ هل س وفتح لها الأ فيا ترى  . يومًا ومل ختطط لها  

وىه عني المسءا  والأرض و  .ش لا ها وقامت مرسع ادت مج .ذاع  ادلاخلل  تنادى عىل رمق رحلهتا املوجه  اىل عريوت  وىف املطار اكنت اال  

.ركوه خلفها ومضت عىل لك ما ت نفمسها  ىف حماس ب لوبدأأ لها  ش باكها  دومًا ىف نصبكءا اعوادت اذلاكرة   

ذلا  متمسع من وقت لقرا هتا  متكل  مل تكن ،طريقها للمطار هذا الصباح  يف يهوجدهتا ىف صندوق بريدها و أأخرجت رساةل ديدو اليت 

للهيود من  تصف لها فهيا مشهد اخلروج الثاين رساةل مطوةل ومفص ة  اكنت، وىه ابلطائرة  لها قرا هتا ينمس وضدهتا ىف حقيب  يدهيا حىت يت 

:مرص   

 يعاانت أأ د للجمدلات اخلريي  الىت تقدم اال  يوددى الثالمثائ  خشص ومل تدن عددمه ال ا  مل يدد هناك الكثري من الهيود القللل مهن  حىت "

الهيود ىف و عنرب دار الدجزة للهيود مبرص اجلديدة فقط لك ما تبق   .ي انص الدمسكر  بوحتول ملمستشف رسائليلاال   بغلق املمستشفأأ وجود كءا 

أأعد مائدة الدلد  وال  اجلوار لقد ذهب امجللع وللمرة الأوىل ىف حيايت أأما عن الأصدقا  والأقراب  مل يدد أأحد مهن  ىف.  الرسااي الصفرا 

موال واجملوهرات اكنت الأ  . مالكه  للخروج عل عودةأأ وا لك اس وقلوا  مجلده  البواخر لوقله  لش ىت أأحنا  الدامل عددما ابع. فهيا أأحد  يشاركين

عيامن ،  عفصوص الباجيت داخل برطءان املرع رصعاس اململا خامتها الأ دت اكتلوض ،املالبس و ىف حوايشأأ  وسائد قطن الحشو  تندس عني 

الالزم لبنا  مدبد جديد ىف اجله  "المس لفر" ومل ينس الرئيس المساعق لطائف  القاهرة محل  ،دطفهاداخل فرو م  كرمي  اجلنهيات اذلهبل  دست 

صطحبت مدها واعوار اجلاز  الربميوس وكنك  القهوة ىف حقائهبا أأ تصورى أأن راش لل  قد  . الأخرى من الدامل ولكن عىل هنج الطقوس املرصي 

المسفر س لفجر يومًا حبر من  اةل   قد مت محهل عىل جعأأعوقد  أأن لك يش . ىن لها أأن توذوق قهوة كوكل الىت ترشهبا ىف مرصمس حىت يت 

نامتهئ  أأ عىل  نواثق  من أأن هؤال  الهيود س لرصو الدودة جمددًا ولكينيفا وليس هناك أأمل ىف ا  لقد مت خروج الهيود من مرص , اذلكرايت 

اقدام ن مل تطأأ ا   وس وورث للأجيال القادم  حىت و حزاهن أأ   و همس لحملوا مده  طقوسه  ولغهت  والأ  ذهبوا لها ملرص ىف لك عدلان الدامل اليت

"فرنمسا  ودل يفمرصى ولكن   يمذكرات هيود "يكتب احدمه يومًا ، ورمبا مرص اعدًا جيال هذه الأ   

؟ال ملاذا اكنت عدض الأحرف ممحل  عفدل سائل ما ا  وىه تكتب تكل اللكءات و ،  هل اكنت تبيك  

جارىت أأوصيت غادر اعدًا سأأظل هنا وقد أأ لن  عىل اس امترة اخلروج عل عودة لأين ولن أأمسح هل  عأأن يوقدوا يل يفا لن أأغادر منيلا  أأان ابقي  " 

اللوم هو موعد الزايرة الشهري  للرسااي .  ىف مقابر الهيود ابلبمساتني  وقد تركت لها املفتاح ورمق املقربة  وأأيم مع أأيب قوم عدفينت أأن عند رحييل 

الرساةل حىت أأقوم عوضدها  بالأن وسأأمحل مد كه سأأترك. هنا لووذوقهيا  و أأنكه ل أأمتين ، حتبيهنا  اليت  الصفرا  لقد أأستيقظت ابكرًا  لصنع املرع

يفلني  كه لنفمس أأحرتيسه , الوحيد  لقد أأصبح النمس لان هو جلييس .أأن ال أأنس ذكل  أأمتين بللمشف بىف صندوق الربيد وأأان ىف طريق " ا   



ابللد الداجي   وتتشبث مدطفها الصويف يوترتدرأأسها حول  يشارب احلرير ي تدقد اال   بىف طريقها للمشفويه  وختللهتا  علنهياأأيفا أأمغضت 

عدم الغوط ىف حترتس من  عيامن .ا عقوة هوتلفح الرايح الباردة وهج  منحنل  الظهر قللاًل  تمسري عبط   ،فاه من خيوط الاكنغزلت  حلقيبهتا اليت

ضدلف  النظر حتاول  وعلد مرتدش  وعلون ، برك امللاه الصغرية  الىت تصندها الأمطار الىت ال تووقف عن الهطول ىف مثل هذا الوقت من الدام

...لهيا ا  أأن توحمسس ماكن ثقب الصندوق لولق  فيه برسالهتا   

 متت حبمد هللا

2113-2-12القاهرة ىف   

  

 

 

 

  

  



 

  

 رشا عدلى محمد 

 كاتبة وباحثة في تاريخ الفن 

 حاصلة على دراسات حرة فى تاريخ الفن التشكيلي من معهد ليوناردو دافنشي للفنون 

 دبلوما عليا في تاريخ الفن اكاديمية اليم للفنون الجميلة 

فى الرابطة العالمية لمؤرخى الفن التشكيلى عضوة   

  0202صدرت لها رواية صخب الصمت 

0200كتاب القاهرة المدينة الذكريات   

0202رواية الحياة ليست دائماً وردية   

 للتواصل مع المؤلفة 

Rasha-adly@hotmail.com 

https://www.facebook.com/gallery.art.n.history/ 
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