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 إهداء إلى المارىء

 ما تظنها أضؽاث أحبلم هى رإى حمٌمٌه من هللا علٌن فمط اإلٌمان بها....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نفس توأمها ..وكل للمسلمٌن أن هللا ٌشك من األ ن الكرٌم وهو الكتاب الممدسرآٌمول الم

إنسان له نفس منه تسبح فى الدنٌا مثله حتى ٌؤتى موعد لماءها فٌلتمٌان ال ٌفترلان أبداً ، 

لكنى أتسابل أٌن توأم تلن األرواح المنتظرة من ٌحتوٌها هل هى على األرض ؟ أم منتظرة عند 

مت شٌباً من المسلمٌن لم أتعلمه فى حٌاتى الملحدة أو هللا فى السماء؟؟ !! .ال أدرى!! ..لمد تعل

 فى دٌانتى الكاثولٌكٌة فى الهوٌة التى لبلت بها من أجل زوجتى العزٌزة )ألٌكس(.

هنان أرواح كنسابم طاهرة نفخها هللا من روحه فى تلن األجساد البالة الزابلة فؤى لداسة     

ه من روحه ! ..وأى معجزة تلن التى تجعل الروح ومكانة لدى هللا لهذا الجسد الطٌنى لٌنفخ فٌ

تتجلى من جدٌد بدون وعاء جسدى ٌساعدها على اإلنتمال بحثاً عن زوٌها ..لمد أوشكت أن 

أإمن بؤن زمن المعجزات لٌس لاصراً على زمن األنبٌاء ولم تمتصر على معجزة عٌسى 

حٌة بدمابه لٌؽفر الذنوب ومٌبلده من رحم عذراء ،ولدرته فى مداواة المرضى بٌدٌه والتض

التباعه ،لم تعد ترعبنى كلمة كافر التى تنطلك من أفواه المإمنٌن لى، فكفرى هو اإلٌمان 

الصحٌح ،أجل أظن ذلن. فاإلٌمان الصحٌح بالنسبة لى أن أكفر بكل ما ال تراه عٌنى وأومن 

مل اإلنسان على فمط  بكل ما ٌشعر به للبى ،وما أشعر به اآلن أن لذلن الكون لوة تفوق ع

استٌعاب لدرتها ولوتها ملٌبه بالعجابب والمعجزات التى تعدها للبشر، لوة بها الرحمة وبها 

الحك ،آمنت بها بعدما لؾَّ الشن خٌوطه حول للبى وأنفاسى وعملى الذى آمن فمط بالمربٌات 

أو من نفسها ولكن تلن الروح الهابمة الباحثة عن السبلم وعن ذوٌها، ال أظنها خلمت لنفسها 

،فاهلل مالن األرض والسماء وما فٌها من محسوسات وملموسات ومعلومات ومجهوالت كٌؾ 

ال ٌرسل الروح بؤمره تبحث عن حمها ،تلن الروح التى اجتاحت للبى الروحى فى إثبات حمها 

،تلن الروح وضعت لى أول لبنة فى طرٌك اإلٌمان بن ٌا من آمن به الملب لبل العمل ،ولكن 

ٌت أال أإمن اإلٌمان المطلك إال عندما ٌرى للبى صدَق تلن الروح وأنها لٌست هبلوس أصر

مرض تداعب عملى من السرطان كما أخبرنى الطبٌب أن تلن األرواح التى أتحدث عنها هى 

مجرد هبلوس من نشاط الجسم الصنوبرى فى عملى والذى محتمل أن ٌكون سبب مرضى لكن 

حطتى األخٌرة فى المطار ،األن أصبحت على بضع خطوات للٌلة لن أستسلم ؛فؤنا اآلن فى م

من اإلٌمان المطلك أو الجنون المطلك اآلن سٌدرن العالم أننى كنت ألص علٌه لصة خرافٌة 

نبعت من عمل كاتٍب مرٌٍض أم معجزة وهبها هللا إلى عبده الفمٌر كما ٌمول المسلمون لٌهدٌه 

  لطرٌك الحك

 آرت أرثوفٌتش

 3ٌٕٔٓناٌر 

 

 

 

 

 



  2ٕٔٓنوفمبر

وجد نفسه ٌمضى خلؾ طٌؾ فتاة شمراء إنسدل شعرها الذهبى الطوٌل على ظهرها      

ٌتطاٌر مع عْدِوها المرح تلتفت إلٌه تارة وتعود إلى عْدِوها تارة أخرى مبتسمة ؛فلم ٌتحمك 

من مبلمح وجهها بدله ،تولفت الفتاة ومدت ٌدها له تؤخذه معها إلى المعلوم لها والمجهول له 

ٌن هو ؟ وإلى أٌن ٌتجه المسٌر؟ ، فجؤة تولفت الفتاة أمام كوخ بٌن الؽابات وأفلتت ،ال ٌدرى أ

ٌدها وانطلمت كفرس جامح تنظر إلٌه بطرفها تحثه على اللحاق بها سبمته إلى الكوخ ،ثم 

ً جزء منه ،فؤسرع إلٌها متردداً فى البداٌة لٌفتح الباب ، ولكن  دخلت تاركة الباب مفتوحا

اخلفه وما بداخل الكوخ  دفعه لفتحه وما أن فتحه حتى وجد نفسه ٌفتح باباً الشؽؾ بمعرفة م

َن على جدرانها أحداثه، نظر  على حارة ذات أزله بالٌة عفى على جدران منازلها الزمن ،وُدّوِ

ل مبلبسهم وأحوالهم وألسنتهم التى ٌتحدثون بها تبدو  حوله فإذا بؤناس ٌراهم ألول مرة تؤمَّ

لكنة مختلفة ال ٌعلمها جٌداً وأزٌاء تعود إلى منتصؾ المرن العشرٌن مما أثار كعربٌة لكنها ب

 تعجبه!!.

فجؤه تسَّمر مكانه عندها تحاشى االصطدام بهم لكن احدهم  لام بالمرور من  خبلله وكؤنه       

هواء نافذ! ،أو شبح ال ٌراه اآلخرون ،تعجب فى نفسه ٌنظر لجسده فٌرى ذراعٌه ولدمٌه 

سده بوضوح ورؼم ذلن أصبح مخفٌى ال ٌَُرى كاألشباح ، رؼم أنه ٌشعر بكل شىء وبالى ج

وكؤن الزمن جزء منه ،ٌسمع المتحدثٌن حوله وٌشعر بدؾء الجو رؼم الؽٌوم المعتمة التى 

تخفى أشعة الشمس تارة وتكشفها عنه تارة أخرى ،حاول أن ٌتذكر آخر شىء لام به مع ذلن 

له اسم حتى اآلن ؛فتذكر تمدده على األرٌكة فى المحاولة األخٌرة  الشاب العربى الذى ال ٌعلم

للسفر بروحه عبر الزمن ؛لٌرى ماذا حل بهذ الشاب!! ولما تهٌم روحه فى ثناٌا الدنٌا دون 

ً بمحازاته وكؤنه  اإلهتداء لمرسى السبلم ،فجؤه لفت انتباهه من بٌن المارٌن رجٌل ظل والفا

التى ٌسلكها ،كان رجبلً متوسط المامة ٌرتدى جلباب رمادى  ٌنتظر منه مرافمته إلى جهته

ٌستند بإحدى ذراعٌه على عصا ال تظهر مبلمحه بدله كؤنه تعمد إخفابها ،نظر إلٌه فى تؤمل 

،وفجؤة أصبح السابرون كؽمامة تمر بجانبٌهما ،حاول السٌر إلٌه ولكن األمر آثار اندهاشه 

خطوتٌن كؤنهما لطبى مؽناطٌس متشابهٌن ٌتنافران كلما فكلما الترب منه بخطوة ابتعد الرجل ب

 .الترب أحدهما إلى اآلخر

أسرع الخطى خلؾ الرجل حتى ركض خلفه ووصل به المستمر إلى محطة المطار فولؾ     

ٌلتمط أنفاسه المتمطعة مستنداً على ركبتٌه التى ألمته كثٌراً ،ولؾ مندهشاً لذلن الزحام  الذى 

ن عٌنٌه ولم ٌعد ٌراه ،فجؤة انطلك صوت المطار خلفه فلتفت وراءه اختفى فٌه الرجل ع

ففوجىء بنفسه ٌمؾ على لضٌب المطار وما هى إال لحظات وٌصطدم به لم ٌستطٌع التحرن 

ً بٌن ذراعٌه عند التراب المطار، وما هى إال لحظات وتحول  لٌنمظ نفسه فخبَّؤ وجهه مرتعبا

اً ظن أنه لد مات ولكنه سمع  صوت طابر ٌصدر من األمر إلى ظبلم دامس ال ٌرى منه شٌب

 !فوله وكؤنه لد ُحِمَل فى جوؾ ذلن الطابر! ... ال ٌدرى كٌؾ إلى وأٌن المستمر؟؟!

 

 



 

ٌمال بؤن حٌاتنا ماهى إال محطات ٌؤخذنا إلٌها لطار الحٌاة ،ٌبدأ أول انطبلق لها منذ      

الكلمات ثم تتوالى محطات عمرن بسرعة اللحظات األولى التى تخطو فٌها وٌتلعثم لسانن ب

رهٌبة وتختلؾ كل محطة عن األخرى. فمنها محطة تمؾ فٌها حٌاتن وتنتهى بها وٌحمل 

عمرَن لطاٌر ألطبللن إلى النهاٌة ،ومحطات ٌتولؾ فٌها عمرن لسنوات ،أومحطة ٌجبرن لطار 

المحطة التى ال عودة  عمرن على الرحٌل إلٌها حامبلً ما تبمى منن حٌث المحطة األخٌرة ،تلن

فى إحدى تلن  !! ،منها فٌهجرن وٌصبح لطار حٌاتن كمطار لم ٌخلك لط ومحطة لم تبَن بعد

المحطات انتهت حٌاتى لكن لم تؤخذنى إلى المحطة األخٌرة . بل أخذ أطبللى المهمشة إلى 

ٌاة محطة افتراضٌة بٌن الحٌاة والموت فصرت فٌها كدودة تحفر فى أعماق األرض عن الح

لكنها ال تملن الحٌاة ولم ترتاح من عنابها بالموت ،وال ٌعلم بؤمرها أحد كؤنها منسٌة أو أنها 

لم تكن شٌبا لط ،وها أنا ذا كتلن الدودة المجهولة أستعد لبدء ٌوم جدٌد فى محطتى 

أذان الفجر لففت عمامتى على رأسى وارتدٌت رداًء صعٌدٌاً فضفاضاً وأتكا  اإلفتراضٌه فمع

ًً ضعٌفة تآكلت مع الزمن وحذاء ال تدرى ما كان لونه من لبل، من ٌرانى ٌدرن  على عص

أننى رجل مهاجر عفر وجهه بتراب الزمن أو لد سالته األلدار من ادنى مكان بالدنٌا لٌنَمِّب 

عن رزله هنا وهنان ،أحمل على كتفى كرتونه بها عسلٌة ،أبدا ٌومى بشرب كوب من 

طة فصوتن البد أن ٌكون واضحاً أثناء البٌع وإال لن ٌفهمن أحد أو الٌانسون على لهوة المح

ٌسمع ماذا تبٌع ؛فالمسافر ال ٌنظر لشىء سوى الطرٌك سارحاً فٌه بحٌاته ،فإن لم ٌكن لدٌن 

صوت ٌولظه من أحبلم الٌمظة أو تفكٌره لن ٌران أو ٌشعر بن على اإلطبلق ،أبدأ بركوب 

 وأسعى بٌن الركاب داخل عربات المطار ،فمنهم من ٌكمل المطار وأفتح باب الرزق بذكر هللا

نومه فى المطار ومنهم من ٌعشك أجواء الفجر ونسمات الهواء الباردة النمٌة المختلطة 

بؤنفاس المصلٌن فى الفجر وشمشمة العصافٌر التى تلمى بتحٌة الصباح على بعضها البعض 

األجواء وعلى الحمول المندثرة على جانبى  ،وروٌداً روٌداً ٌبدأ بزوغ ضوء النهار الذى ٌعم  

الطرٌك و نهر النٌل الذى تراه من بعٌد شرٌان رفٌع ٌؽذى تلن الحمول الخصبة ... أنادى  " 

عسلٌه .. عسلٌه "  ،لد ٌستٌمظ البعض منهم حٌنما أنادى لٌلمى نظرة عابرة على هذا البابع 

ا ألمٌت بالحلوى فى ِحْجِره فٌمبلها وٌدفع الذى أزعج منامه ،والبعض اآلخر ال ٌستٌمظ  إال إذ

لن بالجنٌهات أو ٌردها إلٌن فى استعبلء أو تواضع وهو ٌشٌح بنظره عنن كالذى ٌخاؾ من 

رإٌة لبح الدنٌا فى مبلمحن ،أو تمرأ ما ٌعانٌه فى دنٌاه فى عٌنٌه ،لكنهم كانوا ٌؽفلون بؤمان 

مدر ما ٌخشون على الركاب أن تفوتهم ،فبابعون المطار بمدر ما ٌحرصون على بٌع سلعهم ب

محطات نزولهم ،فمع إلتراب كل محطة كنا ننادى على النابمٌن بسلعنا فٌنظر حوله هل وصل 

أم لٌس بعد؟ ،وربما كنت أنا فمط من كان ٌخاؾ على المسافر خشٌة أن تضٌع محطته كما 

ً ف ى المطار ،تنخرط علٌه أضعتها أنا من لبله وٌنتهى به الحال إلى جوارى هنا لٌكون بابعا

لوانٌن الباعة وعلٌه الخضوع لها ولبولها كما تمبلتها أنا من لبله ،ولانوننا هنا أال ٌجتمع فى 

المطار بابعان لنفس السلعة ،ومن ٌخالؾ المانون ٌضرب حتى تكاد ال تحمله لدماه عن األرض 

لعمل ،أما لانون الحٌاة ،وٌطرد من المحطة فبل ٌدخلها كبابع أو حتى مسافر فهذا هو لانون ا

هنا لكى تعٌش كمن ٌعٌش على هامش الحٌاه وتجد لوت ٌومن فهو أال تحمل فى للبن وال على 

 أكتافن هم أكثر من سلعتن.. ال تحفظ  وجوه المسافرٌن أبداً " .



الكل راحل فهنان مسافر ٌرحل وال ٌعود وهنان مسافر لد أكلت محطات المطار رالات من       

فظ  وجهه المطار ببابعٌه اعتاد على ركوب نفس المحطه كل ٌوم فى الصباح ٌستٌمظ لدمٌه وح

على وجهنا وٌعود لمنزله بعد العمل ،نمرأ على وجهه  ما لمٌه فى ٌومه من شماء أو راحة 

،وهنان لانون محرم كحرمة المتال فى األشهر الحرم لدى المسلمٌن ومن ٌخالفه فمد فجر وهو 

حد المسافرٌن فى لطار الحٌاة " ،أو ربما كان ذلن لانونى الخاص.. فلم ٌعد " أال تعلك للبن بؤ

 ة ...!!بهذا الملب مكان ألحد ؼٌر الذى فمدتهم فى تلن الحٌا

فمنذ امتهان تلن المهنة أصبحت كالمطار ال أتعلك بؤحد وان رحل فؤنطلك بسرعة وال      

سعى...إن كان لدمان أسرع بٌن عربات أنتظر أحداً وال أنظر للخلؾ أبداً ،وهنان لانون ال

المطار وألوى فى المفز بٌن المحطة والمطار المتحرن فستجنى المال أكثر وإن لم تكن بجحاً 

ً أٌضا ،فنحن نبٌع كل ما نملن من  فى بٌع سلعتن فستؤكلها لوحدن فى النهاٌه وتموت جوعا

فملوبنا كوجه المطار ال تحكم سلع لنشترى أنفسنا فمط وال نتفابل أو نتشابم بٌوم أو بوجه ،

  على الٌوم من وجه المطار المعدنى فكذلن وجوه البشر لدٌنا هنا .

كل ما ٌحٌط بالمطار فهو مؤوى لنا وفراش ألجسادنا المرهمة وأرواحنا المعافرة على        

تلن األرصفة التى تعج بالشحاذٌن الجالسٌن ٌتسولون أن تشترى منهم منادٌل أو تلمى فى 

دٌهم ما ملكت ٌدن من مال ،فالبعض من الشحاذٌن ال ٌجدون مؤوى لهم ؛فٌنامون على أٌ

الرصٌؾ فى المحطة فهذا منزلهم حافٌن األلدام عارٌٌن الجسد والبعض لد تكسوا أجسادهم 

ثٌاب رثه خفٌفة ال تؽنى فى الصٌؾ وال تشبع فى الشتاء فمد شبع برد الشتاء من أجسادهم 

ساء لعظامهم النخرة ،أو ٌتخذون من أعلى الرصٌؾ سرٌر صٌفى ومن واكتفى بترن جلودهم ك

الفجوات أسفل الرصٌؾ بٌاتاً شتوٌاً ومن كفوؾ ٌدٌه وساده لٌنام نوماً عمٌماً فى تلن الفجوات 

  بٌن الرصٌؾ ولضبان المطار!

داه كنت أتعجب!! كٌؾ لرجل أن ٌتخذ من هذا الفراغ مؤوى؟! ...فعلى األرجح أنه ٌربط ٌ       

ولدماه خشٌة أن َحِلَم وزدادت أحبلمه فتفرد ٌدٌه أثناء تملبه فى نومه لتؤتى على المضٌب 

فٌؤخذها المطار معه فى الطرٌك ،لكنهم ٌتفادون تلن المصابب فى بعض األحٌان وٌحسبون 

مواعٌد إلبلع المطار حتى ٌنعموا بالنوم! ، تلن الطبمة من المهمشٌن أصبحُت بٌن لٌلة 

أحمل فى داخلى همومى وأنطلك فى طرٌمى لرزلى ،وفى اللٌل أرلد  ء منهاوضحاها جز

تكاد تنام فى سكون اللٌل  بجسدى المتهالن  فى ؼرفه  تعج برابحه البنزٌن ونتانه الممامة

وكؤنن نابم فى الشارع فتلن الؽرفه كانت محل من منزل لدٌم متهالن لم ٌعد ٌحتمل تعالب 

..أعتمد أنه من أمبلن الٌهود التى لامت الحكومه بتؤمٌمها الزمن علٌه ،لٌس له صاحب ! .

ً ،أنام فٌه فؤسمع همسات  ونسٌانها ،فبنٌت  فٌه جدار وفتحتٌن إحداهما شبان واآلخر بابا

المارٌن بجوار الجدار كانهم ٌتهامسون فى أذنن ناهٌن عن كابنات اللٌل التى تعوى 

ى الحٌوانات  أو ألحد الرجال  بجوار الشبان وتتشاجرطوال اللٌل ولد ٌفوح رابحه البول إلحد

ومنهم من ٌظن أنه منزل مهجور ال أحد فٌه فٌلمى بالممامة ،وما كان منى ؼٌر أن أستمر فى 

تلن الحٌاة كما تستمر الحٌاة ،ففى إحدى اللٌالى الممطرة سمعت بكاء طفل رضٌع أٌمظنى من 

نى وجدته هر صؽٌر لد ضاع من أمه فى النوم فخطر ببالى أنه ربما تركت إحداهن طفلها ،ولك

الممامة بجوار الشبان أخذته ولمت بتربٌته فؤصبح مإنسى فى تلن الحٌاة الطوٌلة المملة.. 

 . لكنى كنت أحسده النه وجد من ٌهتم به ولم أجد من ٌهتم بى



ن إعتمدت أن حٌاتى ستسٌر بى على تلن الوتٌرة إلى أن تخرج الروح لموالها ، لكن فى ذل     

الٌوم  لد كسرت إحدى لوانٌن الباعة ونظرت للخلؾ وحفظت الوجوه وأخرجت بعض من 

مكنوناتى المدفونه كالببر لد فاض من مٌاهه وأؼرق الصحراء العطشة لخصوبتها الماضٌه 

،عندما حدث شىء عجٌب لم أعهده من لبل..شىء ٌشبه النبوءة ،لبل الفجر بلحظات حٌن 

 ً ظننت أنه عفرٌت أو شٌباً ما حاولت  ما ٌجلس بجوار رأسى استٌمظت من نومى وجدت شٌبا

النهوض بحذر لرأت المعوذتٌن واستعذت باهلل من الشٌطان.. إنمشعت الؽٌوم عن ضوء الممر 

لتنعكس على ذلن الشىء ،فإذا به بكروان ملٌح المنظر،كانت أمى تعشك الكروان وتؤخذه كفؤل 

اآلونه لعشك المسلمٌن له ،كانت تخبرنى أن  حسن على الرؼم من كُرِهنا للكروان فى تلن

المسلمٌن ما أن سمعوا صوت الكروان حتى ٌوحدون هللا..لكنه أتى ،على الرؼم أنى لم أَر 

 .كروان  طٌلة السنوات الماضٌة وخصوصاً فى تلن الؽرفة التى تعج  بروابح مختلطة مختلفة

..شعرت لوهلة بؤلفة ؼرٌبة لهذا الدهشه تملبنى! وحلك الكروان فى أرجاء الؽرفة        

 الكروان فسؤلته بانتظار اإلجابه منه

كٌؾ دخلت إلى هنا واستمر بن التحلٌك الى موضع لدمى؟!، نظر إلى دون خوؾ كالذى ٌفهم  :

كبلمى ،حاولت اإللتراب منه لكن فجؤة طار خارج الؽرفة ولفت أبحث من أٌن دخل وإلى أٌن 

ن لد خرج منه ،لم أنتبه لهذا الثؽر من لبل! من الذى شمه اختفى؟!، فوجدت ثؽراً فى الشبا

ومتى انشك ؟! ، كدت أن أعود إلى نومى لكن ولع نظرى إلى موضع الكروان فوجدت وردة 

من بساتٌن المؽرب لد استمرت تحت لدمى فالتربت منها والرعب تخلل 

المؽربٌة ال تنمو إال  أنفاسى..كٌؾ؟!....كٌؾ جاء بها إلى هنا ومن أٌن؟! فزهور النَّْرِجسْ 

بؤرض المؽرب البعٌد ،كٌؾ لكروان أن ٌمطع تلن المسافات والبلدان لٌؤتى إلىَّ بزهرة النَّْرِجْس 

البرى الجمٌله ؟!، ففاضت أحزانى المكبوتة وتلن الذكرٌات التى تمنٌت نسٌانها لكنها ذكرٌات 

ى وإن انتهت األنفاس فى كالُدَرِر مهما مر الزمن علٌها ستظل فى الذاكرة لن تنتهى حت

الصدور،بإشتعال تلن الذكرٌات بملبى  فاضت عٌنى بدموع ظننت أنها لد جفت منذ أمد طوٌل 

 منذ تلن اللٌله التى تناسٌت فٌها من أنا ولررت العٌش كبابع فى المطار.......

،فى ذلن  إلتمطت زهرة النَّْرِجْس ووضعتها فى جٌبى فجؤه أذن الفجر وحان ولد اإلنطبلق      

الٌوم كان ٌنتابنى شعور أن هنان شىء ؼرٌب سوؾ ٌحدث ولكن متى ٌحدث فى آواخر خرٌؾ 

العمر؟!، ربما هى هواجس وصدؾ عابرة وال داعى أن أتطلع إلى أمل معدوم  فى إنتظار 

معجزة تحدث بعدما مر أكثر من خمسٌن عاماً فى إنتظارها ! ،رالبت بزوغ الفجر كعادتى لكن 

،الشمس ترسل أشعتها الدافبة لكن للبى ٌشعر بالبرد فى ثناٌاها فارتعش جسدى  الٌوم ؼرٌب

والشعرت كل خلٌه فٌه ،تنفست بعمك لكننى احسست كمن لم ٌتنفس من لبل ، ُمِلبَت ربتاى 

بنسٌم ٌحمل فى طٌاته رابحة ذكٌة تؤتى من أعماق الحمول المؽربٌة وطٌب النفوس المإمنة 

ن أٌن تؤتى! ربما هو أحد الركاب من المؽرب العزٌز لد جاء هنا تلن الرابحة إشتمت لها م

!،نهضت أبحث بؤنفى عن مصدرالرابحة ، لم ٌنتبه أحد فالجمٌع تمرٌبا نٌام لكنى لم أجد أحداً! 

، فمن الذى أتى برابحة المؽرب ها هنا ؟ ! من الذى ٌحمل فى صدره أٌامى وسنوات عمرى 

فاحت رابحه الماضى من صدرى حٌنما كشؾ عنها هذا هنا ؟ ربما ال أحد!! ..وربما لد 

 رة .الكروان و تلن الزه



لكن سرعان ما عدت لوالعى الذى أعٌش فٌه وعملت حتى أنهكنى التعب من السعى بٌن      

أخذت استراحة بجوار باب المطار وضعت بجوارى كرتونة الحلوى التى أبٌعها ، عربات المطار

سرحت فى تلن الجنان التى تنبض بالحٌاة تحت أشعة الشمس وأرخٌت لدماً ورفعت األخرى و

لبل ؼروبها ،فجؤة وجدت من التحمت مخٌلتى التى ترسم ،واستمرت على فخذى فراشة فى 

ؼاٌه الجمال نطك لسانى سبحان من خلمن فاحسن تدبٌر ألوانن!! ،فمنذ أن اتخذت من المطار 

 عها كمن ٌتحدث لرفٌك له سٌرحل بعد لحظات مبلذاً لحٌاتى لم أَر شٌباً جمٌبلً كهذا تحدثت م

: ربما جبت تهونٌن على نفسى ما لمتٌه فى تلن الحٌاه أو ربما أصابن ما أصابنى و تؤخذٌن  

ً من الراحة من عناء الدنٌا مثلى ربما حٌاتن ال تختلؾ عن حٌاتى فشمابن فى الحٌاه  لسطا

د الرزق ".. ،دلابك معدودة وعدت طٌرن بجناحٌن وأنا أسعى بمدمى بٌن عربات المطار ألتا

إلى عملى مرة أخرى ، فرأٌت فتاة صؽٌرة تجلس بجوار الشبان تستمع بالنظر للطرٌك 

،تولفت أمامها وهى ؼٌر منتبه...لمد كنت هنا مثلن من أكثر من خمسٌن عاماً كنت أتفحص 

للحمول  العالم من خارج المطار كمن ٌشاهد فٌلم فى أفخر لاعات السٌنما ببارٌس ،كان

والفبلحٌن والطرق منظر لم آلفه فى حٌاتى من لبل كنت أستمع لحدٌث الناس والشؽؾ ٌملإ 

للبى أن أنطك بكلمه عربٌة مصرٌة لكن الحٌاة أخذتنى على النزول ومكثت هنان، هل تعرفٌن 

طرٌك للرجوع مرة أخرى ؟! أولفتنى وأنا بجوارها تشترى عسلٌه تمام كما كنت..رأٌت فى 

نفسى وفى تؤملها لى شؽفى ،وفى ابتسامتها طفولتى المفمود ،وتركت نفسى تعٌد  عٌٌنٌها

الذكرٌات لكن الفرق بٌنى وبٌن تلن الطفلة أننى رحلت فى لطار مجهول وأمضى فى الحٌاة 

 .  ؼرٌباً  وال أدرى أٌن المستمر؟! .. مضٌت فى طرٌمى وأنا أعافر أحزانى

وضعت رأسى على وسادتى البالٌة وأؼمضت عٌنى فى المساء عدت منهكا الى ؼرفتى      

ؼطت فى ثبات عمٌك أٌمظنى منها صوت جناحٌن ٌرفرفان فوق رأسً ٌصاحبهما صوت 

الكروان مجدداً إنتفضت جالساً أنظر إلٌه ،فى تلن اللحظة تذكرت اضطرب للبى وشعرت بشىء 

صدرها وتخبرنى أن  ما ال أدرى ما هو لكنى تذكرت أمى عندما كانت تستمع للكروان فٌنشرح

رإٌته بالمرب من اإلنسان فؤل بزوال الهموم والمتاعب وعودة الؽاببٌن وانشراح الصدور من 

ظلمتها ،ولكنى انتظر الؽابب الذى لن ٌعود ،مدت ٌدى نحوه فطار فى أرجاء الؽرفة حتى 

ى استمر فى ركن مظلم بها فجؤة ظهر كابن من العدم فتصلبت أوصالى وانتفضت كل خلٌه ف

جسدى خوفا وشعرت أن الدماء لد هربت من أوردتى فابتلعت رٌمى واعتدلت فى جلستى 

   متساببل

من انت اٌها الؽرٌب؟! .سؤستعٌذ بالرحمن منن كمرٌم أن ترحل دون أن أإذٌن أو تإذٌنى :

،إنتظرت منه الجواب لكن جوابه كان الصمت حاولت إستؽبلل ذلن البصٌص من ضوء الممر 

فبدا لى كرجل أعرفه ..رجبلً رأٌته فى مكان ما من لبل لكن أٌن؟ ال أذكر! ألراه بوضوح 

،إلتربت منه رأٌت فى عٌناه نظرات خوؾ ال تمل عن الخوؾ النابض بملبى وأنفاسى 

المتبلحمة ،ٌتؤمل وجهى كؤنه ٌبحث فى تجاعٌده عن شخصا ما! ..حاولت اإللتراب منه أكثر 

محلماً فى الؽرفة ، نظرت إلٌه فى تعجب!! متساببلً :لما  لكن فجؤة إنطلك صوت الكروان مؽرداً 

 !هذا االندفاع فى صوته وتحلٌمه؟



فجؤة نظرت إلى ذلن الؽرٌب لكنه إختفى!، وبإختفابه طار الكروان خارجاً من ذلن الثؽر،        

فجؤة إنتفضت من مجلسى ، أنظر حولى ماذا حدث أٌن ذلن الكروان وأٌن ذلن الؽرٌب الذى 

معه؟ ! نظرت حولى وتحسست مكان الؽرٌب حٌث مكث لكن اتضح أنه حلم!!، حلم ؼرٌب جاء 

أشبه بالوالع حتى أنى لم أشعر بؤنه حلم ! شىء لم ٌحدث لى طٌله حٌاتى! ،تنفست الصعداء 

وعدت إلى نومى إسترجعت ما حدث لكن أمراً ما شؽل تفكٌرى عن ذلن الشخص حاولت 

كرتى العتٌمة لعلى أعرؾ من هو ،لحظات وأذن الفجر ذهبت تجمٌع مبلمحه والبحث عنه فى ذا

إلى مسعاى وعملى مشتت بٌن ما رأٌت هل كانت أضؽاث أحبلم؟! أم رإٌة حمه ؟! كرإٌة 

 فرعون مصر ،ما أحوجنى إلى ٌوسؾ لٌفتٌنى فى رإٌاى .

التساإالت لكنَّ شؽفى منعنى من النوم وتلن  فى تلن اللٌلة كانت عٌناى متثاللتٌن بالنعاس     

فى عملى هل سٌظهر هذا الؽرٌب بالكروان مجدداً أم ٌجب فمط أن أراه فى أحبلمى ،فجؤة رأٌت 

ً أترلب مستمره الذى سٌظهر بعده ذلن  الكروان ٌسبح منطلك داخل ؼرفتى فانتفضت جالسا

 الؽرٌب مجددا فى نفس المكان، سؤلته

ألمى به الزمن فى حجرة مظلمة ال من أنت أٌها الؽرٌب ؟؟ ولماذا ظهرت إلى رجل مثلى :  

شعاع أمل فٌها سوى ضوء الممر الذى أنار ؼرفتى ألول مرة بوجودن؟ أعفرٌت أنت أم 

روح؟! ،إلتربت منه حتى كادت أناملى أن  تلمسه فجؤة حلك الكروان فوله واختفى الؽرٌب 

 مجدداً ،تنهدت فى حزن اسال نفسى

أََر الكروان ٌخرج من النافذة  كالعادة ،ظننت أننى : أٌن ذهب الكروان مع الؽرٌب ؟؟ انا لم  

أحلم أو لد أصابنى هذٌان الشٌخوخه فاإلنسان ما أن ٌطعن فى السن حتى ٌطعن عمله فى 

النسٌان والهذٌان  ،عدت مكانى ثم نظرت إلى تلن الفتحة التى شع منها ضوء الممر بوجهى 

 لاببلً 

بُت من الوحدة ما لم ٌُصب بها أحد على اإلطبلق ،كدت لٌتن أٌها الؽرٌب تؤتٌنى ثانٌا  فمد أُِص :

أن أرخى جسدى المتهالن على وسادتى حتى عاد الكروان مرة أخرى مؽرداً ،فجؤة ظهر 

الؽرٌب مرة أخرى فى موضعه السابك أدركت أن فى إختفابه المفاجا خوفا منى حٌنما إلتربت 

ً أن ٌذهب مجدد اً ،تحدثت إلٌه ألهدئ من روعه منه فجلست على ركبتى بعٌداً عنه خوفا

ال تخؾ منى فؤنا لن أإذٌن ولكن أخبرنى من أنت ؟ :وخوفه الذى فاق خوفى درجات لاببلً 

وكٌؾ أتٌت إلى هنا؟ وتلن الزهرة التى تركها ذلن الكروان  كٌؾ عبر بها من ببلد المؽرب 

 لٌلمى بها هاهنا تحت لدمى فى مصر فى تلن الؽرفه الدانٌة ؟؟

ؤة ألمى بصورة على األرض بٌنهما ، إلتربت  فى تردد خوفا أن ٌختفى وروٌداً روٌداً فج      

إستطعت التماط الصورة لكن الصورة ؼٌر واضحة فؽٌوم الخرٌؾ لد أخفت ضوء الممر ألترب 

من الشبان ولحظات إنمشعت الؽٌوم وأظهر ضوء الممر من بالصورة ،فجؤة انتفضت  صارخاً 

 ً ثم انكمشت على نفسى فى أحد أركان الؽرفة المظلمة فمد رأٌت للتو  وألمٌت بالصورة أرضا

شبح من الماضى ،هربت الدماء من أوردتى وأُجِحَظت عٌناى التى انهمرت بالدموع على 

كانت النٌران المتمدة فى  وجنتى الشاحبتٌن وانطلك صراخى  بالثمل الذى أحمله فى صدرى

د  صوتى ،ما أن جمعت شتات نفسى حتى إلتمطت للبى ألوى من ٌداى التى حاولت بها إخما

ً بإضعاؾ الخوؾ الذى بملبى من أن ٌختفى الؽرٌب  الصورة من على األرض والتربت راكعا



من أنت؟ ال ٌعمل أن تكون أنت من بالصورة مبلمحن ال : أللترابى منه ثم سؤلته فى لهفة 

أصابعى بؤصابعه وؼٌر  تحمل فى طٌاتها معرفتى بن من لبل وال توحى بؤنن شاب تداعبت

الزمن مبلمحه كما ؼٌرنى وال أظنن جنِّى أوِعفرٌت ..بل أنت روح مرسلة تلن الروح التى 

ً وال صالحاً  ً ولٌا تشبه الوحى التى ٌرسلها هللا مكافؤة ألولٌابه الصالحٌن ...لكنى لم أكن ٌوما

حٌاتى تابها حتى أصبحت  ،لكنى كنت صابراً بما ابتبلنى هللا او راضٌاً بما عالبنى به ..عشت

ؼرٌباً عن حٌاتى وألمى بى فى تلن الؽرفة تابهاً الٌعلم ِجنِّىٌّ عنى وال إنِسىٌّ تكاد تتعفن جثتى 

وال ٌعلم عنى أحداً نسٌت العالم فنستنى الدنٌا بما فٌها ثم تؤتى لتعطٌنى تلن الصورة بعدما 

 !رحل شبابى وأتى الشٌب بشٌخوخته ..من انت؟

الؽرٌب ال ٌستطٌع التحدث وكؤنه دفع ضرٌبة وجوده بصمته ،إبتلعت رٌمى  الحظ أن ذلن

  وحاولت أن أتماسن ثم أخبرته لاببلً 

لم تستطع اإلجابه فؤوما لى براسن أو بعٌنٌن سؤفهمن ،هل تعرؾ من بتلن  :إن

الصورة؟..أومؤ الؽرٌب بعٌنٌه : نعم . فسؤلته بلهفه ..هل لابلته عن لرٌب أم أن عفى علٌها 

   الزمن فى جٌبن ؟ هل لابلته من لبل ؟ أومؤ بعٌنٌه : أجل . فسالته

 :  منذ متى؟.. أمنذ عمود ماضٌة ؟؟ هزَّ الؽرٌب رأسه نافٌاً فاتسعت عٌناى مصدوماً بسإالى :

:ألابلته منذ مدة لرٌبة؟ فؤومؤ بنعم ،فانطلمت باحثا فى شىء لدٌم كحمٌبة  لد اختلط الزمن فى 

شٌباً واتجهت إلى الؽرٌب  مددت ٌدى إلٌه بها فإذا هى صورة فؤثارت  تطرٌزها أخرجت منه

 اندهاش ذلن الؽرٌب .

كان )مان( ذلن الؽرٌب الذى اتسعت عٌنٌه مصدومتٌن ؼٌر مصدلتٌن  بؤنه اآلن أمام     

الجزء المفمود من رواٌته .. جزء كبداٌه النهاٌه أراد أن ٌعلمها فى تجربته األخٌرة فى السفر 

لزمن لكن ال ٌدرى  ماهٌة ذلن الرجل العجوز أمامه وكٌؾ ٌحمل ذلن العجوز صوره عبر ا

الشاب العربى ؟!..تلن الصورة التى التطعتها )مٌلٌن( لنصفٌن أثناء مؽادرتها باألموال إلى 

مصر ،كٌؾ استمرت فى ٌد ذلن الرجل بذلن المكان ؟! ،أٌمكن أن ٌكون هو الشاب العربى؟! 

( إلى الرجل بعٌنان متسابلتان ففهم العجوز ما ٌدور فى ذهنه وعٌناه لكن كٌؾ؟! ،نظر)مان

ملٌبتان بدموع مترجٌة المعجزة ،فجؤة ولؾ الرجل العجوز وخلع جلبابه الفضفاض فكشؾ 

عن لمٌص نسابى أوضحت عن مبلمح جسد أنثوى نحٌل هرم ثم خلع العمامة وفن رباط رأسه 

اب وفضة الشٌب ،كان )مان( شاخص العٌنٌن فانسدل شعر طوٌل أملس إمتزج به ذهب الشب

فمد رأى معجزة تتجسد أمام عٌنٌه ،فى لحظة تحول الرجل العجوز إلى أمرأة تلن المرأة التى 

بحث عنها حتى انسدلت الدموع من عٌنٌه  فؤسرعت باإللتراب منه راكعة متؤملة عٌناه 

  فانشرح صدرها وفاضت عٌنها بدموع األمل لابلة

 تخبرنى أنن تعرؾ من أنا ألٌس كذلن أٌها الؽرٌب؟:دموعن  

إبتسم )مان( ودموعه منهمرة حاول جاهداً أن ٌنطك باالسم لكن تحدثت شفتاه دون صوت  

؟؟ !ففهمت ما لال ،فابتسمت باكٌة ؼٌر مصدلة هل ما ٌحدث معها اآلن حمٌمة أم خٌال وجنون

وفى كل حرؾ كان ٌنطك به شفتاه ،طلبت من )مان( أن ٌعاود نطك االسم بشفتٌه مرة أخرى 



كان صداه من الصوت ٌصدرمنها ،تحدث بشفتاه ما سمع بصوتها وعٌناها متربصتان بشفتٌه 

 !! تتاكد أن ما لاله هو اسمها ..)مٌلٌن(

رت أوصاله وتسمرت عٌناه تتؤملها من جدٌد فمد حدث        ما أن سمع )مان( االسم حتى تسمَّ

مح الشبابٌه إلى وجهها فى عٌنٌه لدلابك كؤن اسمها هو كلمه السر أمراً ؼرٌباً إذ عادت المبل

التى تعٌد شبابها إلٌها من جدٌد لبضع دلابك فتؤمل ذلن الجمال بعٌنٌه فجؤة عاد إلٌها وجهها 

العجوز من جدٌد ،كذلن دلمت فى مبلمحه أكثر لترى فٌه ما تبحث عنه فتراءى لها شٌباً 

ً إذ اتسعت عٌناها رافعه  ذلن الخطٌن الرفٌعٌن من حاجبٌها شاهمه األنفس ٌدها على عجٌبا

  فمها كاتمه تلن الصرخه التى تعجز عن وصؾ ما تراءى لها االن لابلة فى إرتٌعاب:

ال ٌعمل؟ اهذا انت ؟ ..اهذا انت حما ؟! انت ذلن الرجل العجوز التى صاحبنى اسابٌع طوال فى 

تى .. أٌعمل أن تتجسد هنا أمامى ال أصدق أحبلمى ثم انمطعت عن زٌارتى وانمطعت عن رإٌ

!! أهذا أنت حما ؟..وإن كنت كذلن فكٌؾ تجسد من األحبلم إلى الحمٌمة رؼم كونن متجسداً 

كطٌؾ ؟! ، تعجب )مان( أٌعمل أنها تتذكره كما كان ٌراها فى أحبلمه وهى طفلة تمسن بٌده 

ى تتحرن بالؽرفة كطابر لترٌه عالمها ،هل ما ٌحدث هنا حمٌمه أم جنون ؟؟ صرخت وه

الكروان ؼٌرعاببة أن ٌسمعها أحد فى جوؾ اللٌل ،ما أن هدأت للٌبلً حتى التربت منه تسؤله 

فى رجاء هل ستختفى مجدداً أم أن هللا بعثن إلى حتى تمودنى إلى مبلذى األخٌر كشابة إنتهى 

من كانت ٌوما شابة ولتها فى الدنٌا ؟ ،ال تنظر إلى تجاعٌدى فتلن العجوز التى تراها أما

ٌترالص عنفوان الشباب بخصرها ،أعتمد أنن هنا لتسترجع معى ذكرٌات حٌاتى لبل موتى 

لٌسترجع معها كل لحظة ة ،فكما ٌمول المسلمون ..عندما تحٌن نهاٌة االنسان تؤتٌه المبلبك

ٌلة التى لضاها فى حٌاته ..لكننى ال أرٌد استرجاع ما لضى من حٌاتى إال فى تلن السنوات المل

شعرت فٌها بالحٌاة والسعادة تلن الفترة التى لم أعبؤ فٌها بؤى شىء فى الحٌاة ؼٌر سعادتى 

 لكننى دفعت ضرٌبة ذلن من عمرى ،ابتسمت فى سخرٌة دامعة لابلة

 :ال أعتمد أن الذى أعطان تلن الصورة مازال على لٌد الحٌاة وإال لكنت وجدته،لكن ٌبدوا 

نة معه لم تستطع استكمالها كما تولفت معى فى محطتى الطفولٌة أنن تولفت فى محطة معٌ

ولم تستكملها ،لكن أرٌد منن أن تزٌل الشن فى نفسى  ..هل حما مازال حٌا؟ ، لرأت جهله 

بالحمٌمة من نظراته فهزت رأسها مبتسمة بسخرٌة من ذلن األمل الساذج والدموع تداعب 

ى جلستها تنظر إلٌه كالتى تمرأ فى وجه الممر عٌناها ناظرة إلى ضوء الممر ولد اعتدلت ف

 لابلة ة أٌامها الؽابر

: األن أدركت لما أنت هنا أٌها الؽرٌب ؟؟..لتؤخذنى إلٌه ،لكن كما أخبرتن حٌاتى ماهى إال تلن 

فوجدت نفسى  السنوات التى تذولت فٌها طعم الحٌاة... تلن السنوات التى تفتحت فٌها عٌناى

ألم ٌهودٌة من أصول مؽربٌة وأب ٌهودى من أصول مصرٌة أعٌش فى منزل ٌهودى 

،ٌعٌشان فى منزلهما بحارة من حوارى الماهرة ،مفعمة بحب الجٌران ال فرق بٌننا مهما 

اختلفت الدٌانة أو األصول ،الكل ٌمتزج بالحب والمودة ؛ففى مصر ترى عشمها للؽرٌب كعشك 

ن الصراع الدفٌن بٌن الٌهود والسلطة عودة ؼابب طال انتظاره لكن رؼم ذلن لم ٌختِؾ ذل

والسٌطرة والموة ،البعض ٌرى مصر أرضه وأرض أجداده التى نشؤ فٌها واعتنك دٌنها وال 



مفر منها إال لها والبعض اآلخر استؽلها للثراء كؤرض خصبة تبحث عن من ٌحرثها لٌستخرج 

 كنوزها المدفونه دون النظر لهوٌته ودٌانته ،فامتزجنا فٌها .

امتلن أجدادى الٌهود تجارة المطن والمحالج والمكابس والتصدٌر إلى ببلد أوروبا ناهٌن     

ً حتى وصلنا إلى لصر  عن  بٌع وشراء األراضى  ثم الوظابؾ الحكومٌة والخاصة وتدرٌجٌا

الخدٌو ،وروٌداً حتى أصبحنا الٌد الٌمنى له ،ومن نساء الٌهود عشٌمات ومن رجالها بنون 

حزب وؼٌرها ؛فؤضحٌنا عنصر ال ؼنى عنه فى الكٌان المصرى حتى إن  التراض وأعضاء

س أمواله وأمبلكه لشراء حصة الخدٌو إسماعٌل فى لناة السوٌس ،كان  جدى ِمن َمن كرَّ

حصولنا على اإلمتٌازات األجنبٌة هى الدرع الموى إلستمرار وجودنا على الساحة السٌاسٌة 

 . واإللتصادٌة فى مصر

ضاع كانت تتدرج إلى األسوء بعدما ظهرت الدعوة الصهٌونٌة وإنشاء وطن لكن االو      

خاص للٌهود ،البعض أٌد الفكرة واآلخر كرهها وانتمدها أشد اإلنتماد ،ولكن ما شؽل بالى هى 

كلمة "وطن" ،ما الذى تعنٌه ونحن اآلن فى وطننا مصر حٌنها لجؤت ألمى ألسؤلها ألٌست 

جدادى من ٌهود األندلس النازحٌن أثناء محاكم التفتٌش وتارة جذورنا مصرٌة  فؤخبرتنى أن أ

تنسى ما أخبرتنى به سابماً وتروى لصة أخرى بؤننا من الٌهود العرب أصلنا بالمدٌنة ومكة 

ولد جبنا لمصر بعد الفتح اإلسبلمى ،ولصة أخرى أننا من مصر واعتنمنا الٌهودٌة وال مكان 

التى ترسخت فى وجدانى وكانت ألرب إلى إلناعى  لنا سوى تلن األرض أما رواٌة والدى

حٌنما أخبرنى أن كل شبر على األرض هو ملن للٌهود فنحن الشعب األلرب إلى هللا ونحن 

الشعب المختار أما بالى الشعوب فهى أدنى منا مكانة ومنزلة إلى هللا ولكن هنان مكان ممدس 

الجزٌرة العربٌة وبعملى الصؽٌر للٌهود هنان بؤرض فلسطٌن كما للمسلمٌن مكان ممدس ب

سؤلت . لماذا لم نبِن ألنفسنا مدٌنة بفلسطٌن منذ المدم  كما المسلمون مدن ممدسة؟ لماذا اآلن 

نبحث عن أنماض لداس لم ٌعد له أثر؟؟  لماذا لم نحافظ على لداسنا كما حافظ المسلمون على 

فى مصر فهم بناة األهرام لكنن  اماكنهم الممدسه؟؟!! ،ثم تارة تخبرنى أن الٌهود متؤصلون

أخبرتنى سابماً أن المصرٌٌن المدماء هم من بنوا األهرام فى ولت كانت الٌهودٌة دٌانة لبعض 

عامة الشعب الطبمة الكادحة ولم ٌكن منهم حكام فؤي إنجاز لد ٌنسب لعامل ولٌس لصاحب 

 العمل؟!

ا أن المصرٌٌن شٌدوا األهرام لبل فمنذ متى تنسب اإلنجازات للعبٌد ال للسادة؟! ،كم       

ً لٌحارب رب موسى فى بدأ الدعوة  ً عالٌا الٌهودٌة أال تعلم أن فرعون أراد أن ٌبنى سرحا

انعمد لسانه وكان الؽضب جوابه  !! الٌهودٌة أى أن األهرامات موجوده لبل الدٌانة الٌهودٌة

لعالم كما ٌرٌد وال عٌش بسبلم ،لكن منذ ذلن الولت لم أشؽل بالى بؤمر إنشاء وطن ،فلٌحترق ا

كما أرٌد ،كؤمى التى أعتنك اإلٌمان بؤن الوطن هو حٌث ذكرٌاتها وحرٌتها وحٌاتها ومذكراتها 

التى تعتبرها وطنها وملجؤ خاص بها تهرب إلٌه من ضجٌج ذلن الصراع الذى تعجبت منه 

لدٌانه فمط دون اللؽه فهذه المره األولى على مدار التارٌخ الذى ٌمام فٌها وطن بناء على ا

والجنسٌة ،لكننى لم أسلم من النزاع بٌن والدى الذى كان ٌصر أبى على إلحالى بإحدى 

المدارس الٌهودٌة فى مصر ،بٌنما لم ترى أمى مانعاً فى التحالى  بإحدى المدارس المصرٌة 

واإلندماج مع المصرٌٌن فرؼم أنها من أصول مؽربٌه إال أن حبها لمصر كان أضعاؾ 

مضاعفه من حب أبى ،فكان صوت أمى هو األلوى فالتحمت بتلن المدرسة التى لن أنساها 



على اإلطبلق ،حٌث التمٌت فٌها بذلن الذى أطلمت علٌه )بٌكاسو األخرس( ذلن الصبى البارع 

فى الرسم كـ )بٌكاسو( والذى إدعى أنه أخرس إلى أن ظهرت حمٌمة أمره فى تلن اللحظه 

حسد علٌه أمام مسؤلة الرٌاضٌات  فوجدت من ٌهمس لى باإلجابه أال  حٌنما ولفت فى مولؾ

لم تصدق أذناي أن لهذا الصبى صوت ولد أنمذنى حٌنها من التوبٌخ لكن عملى تضارب 

  !باألسبله التى  كان أكثرها إلحاحا لماذا إدعى أنه اخرس؟

اله لكن لم أستطع كنت منذ ذلن الولت لم أستطع محوه من ذاكرتى ،عمد العزم على سإ        

للٌلة الحدٌث للٌلة اإلختبلط بؤحد فتعالٌم والدى كانت صارمة بعدم اإلندماج مع أحد بٌنما 

تعالٌم أمى أتاحت لمدماى الفرصة باإلنطبلق فى الحمول المجاورة لمدرستى ألشعر بحرٌتى 

ألحد حولى وفى والحرٌة لملمى وأورالى أتحدث بما فى مكنونى لها بما ال أستطٌع البوح به 

 لٌله عمدت العزم على سإال ذلن الصبى ..لماذا إدعٌت أنن أخرس ؟

كانت األوضاع فى مصر مضطربة للؽاٌة بسبب هجرة الٌهود إلى فلسطٌن وتفالم       

األحداث التى نبؤت بمٌام ثورة عن المرٌب العاجل وتؤٌٌد أبى بالمال لبعض العصابات الٌهودٌه 

لشٌاطٌن االسم الذى أطلمته أمى على نضال الٌهود ضد الفلسطٌنٌٌن ... التى تناضل فى جهاد ا

زاد حدة الصراع بٌنها وبٌن والدى فمررت بٌن لٌلة وضحاها أن تسافر إلى المؽرب لتعٌش فى 

السبلم الذى ال تستطٌع إٌجاده بٌن أحضان زوج ٌمول لتله ؛فسافرت بصحبة أمى إلى 

لن فرصة سإال ذلن الصبى حتى عن اسمه فؤطلمت علٌه المؽرب...ولد فمدت األمل فى أن أمت

 " .ذلن االسم صدٌمى "بٌكاسو االخرس

فى محاوالت أمى مع عمى اللناع والدى بؤال ٌهاجر إلى فلسطٌن وأال ٌدعم تلن الحركات       

الصهٌونٌة والهجرة الؽٌر شرعٌة التى كان ٌعمل بها سراً وتموٌل نمل الٌهود بؤمواله ،كان 

ً أللتمى بصدٌمى لكن كانت لدى أم ل أن تعود األجواء إلى طبٌعتها وأن أعود إلى مصر لرٌبا

األمور ال تبشر بخٌر فسرعان ما سمعنا بإنطبلق الثورة الفلسطٌنٌة الكبرى التى أطلمت علٌها 

أمى مذبحة األبرٌاء ألسمت أال تعود إلى مصر ما لم ٌتراجع والدى عن ما ٌدور بعمله وخاصة 

ه فى التمرب من "ٌعموب لطاوى" والحصول على الجنسٌة بعد إلؽاء اإلمتٌازات بعدما فشل

األجنبٌة بحكم إتفالٌه مونترو، فرؼم مصرٌة الٌهود فى الشكل واللؽة إال أن معظمهم لم ٌحصل 

 على الجنسٌة المصرٌة! . 

د المؽرب السمت امى أال تمحمنى فى تلن الحٌاة الملٌبة بالحروب والدماء ،وعلى الرؼم أن ببل

كانت هادبة من تلن النزاعات الٌهودٌه إال أن أمى أصرت أن أكمل تعلٌمى ببارٌس فرحلت 

إلٌها بإحدى المدارس التى تدعم الٌهود وتحرص على تعلٌمهم ،فتعلمت بها التلمود واللؽة 

الفرنسٌة والعربٌة ،لكننى كنت أشعر بالوحدة الشدٌدة...كنت أإنس نفسى بتذكر صدٌمى 

وألص له ما ٌحدث لى حتى أصبح كظلى أحدثه بما ٌخطر بعملى ،عشت فى بارٌس  األخرس

كفتاة بارٌسٌة ٌهودٌة من أثرٌاء الٌهود حٌاة متؤرجحة ما بٌن حفبلت السمر مع الرفاق 

والحفبلت الصاخبة الملٌبة بما تهوى األنفس من ملذات الدنٌا واتخاذ خلٌل بما تهواه األنفس  

ذكرنى فى جواباتها بتلن الثمافه العربٌه التى كاألنفاس التى ال ٌمكن لكن أمى دابما كانت ت

إنكارها حتى وإن أنكرتها نشؤتى ببلد ؼٌر عربٌة ،حٌاة صاخبة ملٌبة بالضحكات المداوٌة 

لكنها ضحكات خالٌة من السعادة...أجساد تترالصة على الموسٌمى لكنها لم تنعم بملمس 



عدد لهم وال حصر لكنهم خالٌن من الصدق والوفاء وللب دافىء من الحب الصافى ورفماء ال 

ٌنبض رالصا بالحٌاة لكنه ٌفتمد ملذات الحٌاة ولٌالى طوٌلة هادبة تبعث الراحة فى النفس 

،لكن فى مكنونها وحدة لاسٌة وللب تابهة ٌبحث عن السبلم الداخلى عن شىء مفمود ال أدرى 

 Le Brun et le (ن األؼانى الرالٌه )الدٌث بٌؾما هو وال أعلم كٌؾ أجده فؤجد خلوتى  فى تل

blond  أردد معها كلماتها أتلذذ باللؽة الفرنسٌة مع أنؽامها الرومانسٌة  حتى صرت أعشك،

الؽناء وأصبح هوٌتى المفضله الؽناء والموسٌمى إلى جانب دراسة اإللتصاد ،وحٌنما  ٌزداد 

بسماع أؼانى المطربٌٌن المصرٌٌن برد بارٌس بملبى أسترجع ذكرٌاتى الدافبة فى مصر 

،وعندما أشعر بالوحدة أتخذ من رفاق الماضى أنس ٌمؤل لى فراؼى ٌختلك عملى معهم أحادٌث 

لم تُحَن وأضحن معهم بضحكات لم أكن أتخٌل أصواتهم كلماتهم ..نظراتهم ولصص سمعناها 

 . معا لكنها فى الحمٌمه لصص لم ترَو لط

أسافر إلى المؽرب حٌث أمى ،أنتعم بدفبها أنفاسها وبورود وحٌنما إشتاق ألسرتى       

النرجس المؽربٌة  ورابحتها التى تنعش الصدور وتنتشر فى األرجاء بعد سموط المطر  وعند 

مؽادرتى ال أنسى إلتطافى للعدٌد من تلن األزهار ووضعها بكتبى وثٌابى ؛فعندما ٌزداد 

حتها األمان لملبى ،ونادرا ما كنت أسافر إلى مصر اإلشتٌاق ألمى ألمى نظرة إلٌها وأعٌد براب

حٌث ابى واجتهاده الطوٌل فى المساهمه بؤمواله فى نمل الٌهود وتدعٌمهم ومدهم بالسبلح 

وإلحامى بطرٌمة أو بؤخرى لكى  أدعمه فى أفكاره ،رؼم أن مصر مٌبلدى ومهدى إال أننى لم 

بٌنى وبٌن ابى الذى ٌرانى ؼٌر عاببة أنعم بٌن كنفها باألمان والمرح لكثرة المشاحنات 

بهوٌتى وموطنى الجدٌد الذى ٌسعى الٌهود لبنابه...لم أكن ذات منفعة له فاتخذ من )جونس( 

بن عمى ٌده الٌمنى فى كل شىء تخص التموٌل الصهٌونى وشبكه التجسس السرٌة التى 

ن وحركات ترصد الفدابٌٌن فى الجٌش المصرى للخدٌو وترصد أى عبللة بٌن المصرٌٌ

 . الفدابٌٌن والمماومة بفلسطٌن

رؼم بعدى عن أمور السٌاسة المعمدة ،ترسخ فى عمٌدٌتى من الطفولة عمٌدة ألوى من       

عمٌدتى الٌهودٌه بؤن كل أرض هى ملن للٌهود وأننا شعب إصطفاه هللا على جمٌع البشر نحن 

ما عامة البشر لم ٌنالوا شرؾ هذا أسٌاد والبالٌة من عامة مخلولات هللا نحن نسل األنبٌاء أ

 . النسل على اإلطبلق

وفى موج تلن الحٌاة المتناحرة كنت أذهب إلى تلن المدرسه أثناء زٌارتى لمصر  ألستعٌد      

بها تلن الذكرٌات المصٌرة الدافبة كخٌط رفٌع ٌربط  للبى بمصر وفجؤه سمعت صوت الكروان 

 عمالى بشارة لادمة لكن ال أدرى ما هى؟وأنا أمامها  فشعرت بشىء ؼرٌب ٌتخلل أ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

لكل إنسان على األرض نجم له فى السماء ٌموت النجم بموت الشخص ،وتنطفىء سمابه   

  . لكن نجمن لم ٌمت بداخلى أبدا ،وال تزال سمابى منٌرة بن

 

 

 

 

 

 

 



 311ٔبارٌس 

فى لٌلة بارٌسٌة مفعمة بالضحكات المدوٌة وكإإس الشمبانٌا ٌصدح صوت إلتماء       

بعضها ببعض ،وموسٌمى ترلص لها النبضات والخصور وابتسامات تلتمى بهإالء هنا وهنان 

ً للمتعاطفٌن مع المضٌة الٌهودٌة والتى تزاٌدت أعدادهم بعد حرق هتلر  ،عُِمَد حفل خصٌصا

جرة الٌهودٌة وٌجمعون األموال لمساعدتهم على بناء جٌش لوى خفى للٌهود ،ٌدعمون اله

ٌساعدهم فى مسعاهم إلنشاء وطن ٌهودى  ،أصابنى الملل الزرٌع من إلماء اإلبتسامات 

المصطنعة والتحٌة على الحضور ،فرؼم إلحام والدى لى فى تلن الحفل فمد كنت حدٌث من بها 

ممشوق وأزٌابى الفاخرة وجمالى الذى ال ٌفوله كنت إسترق السمع إلى إعجابهم بموامى ال

جمال ،إمتزج سحر الشرق بؤناله الؽرب فتجسد فى فتاة تسمى "مٌلٌن"  فتاة شابة وابنة 

ألكبر أثرٌاء الٌهود وأكبر مدعم للحركة الصهٌونٌة فى الشرق األوسط والتى ال علٌها سوى 

اشك )جونس( ،لكن رؼم تلن الضجة تنفٌذ أوامر أبٌها  لحضور تلن الحفبلت مع بن عمها الع

التى فى الخارج لم تحدث رعشة فى كٌانى الداخلى ألشعر بشىء سوى الفراغ...الفراغ وكؤنى 

مثل سماء بدون لمر أو نجوم سماء تحتضر ٌنظر اآلخرون إلٌها  كنجمة درٌة تتوهج بالحٌاة 

إعتزلت ذلن ،لكن وهجها سراب ٌخفى عن األنظار موتها ،خرجت إلى شرفة  مجاورة  

الصخب والمجامبلت المزٌفة...ما أن خرجت حتى رحب بصدرى تلن النسمة النمٌة التى ملبت 

ربتاى وتنهٌدة لوٌة إتبعها صوت )جونس( مفاجىء لى لاببلً : لم أعهد سماع تلن التنهٌدة 

الموٌة من زهرتى مٌلٌن ،إلتفت إلٌه مبتسمة متمدمة نحوه ببضع خطوات رافعة إلٌه كؤسى 

 لة لاب

 ... :تلن الزهره بحاجه الى المزٌد

  ... اللٌله اظن ان ذلن كؤسن الخامس :انت تشربٌن كثٌراً 

ابتسمت بسخرٌه : عزٌزى )جونس( رؼم لربن منى أنت ال تعلم شٌبا عنى ،ٌخدعن ذكاإن 

 عندما ٌتعلك األمر بى ،لكننى امرأة ال ٌفهمها الكثٌر تركٌبة عملٌة لد تثٌر مخاوفن...كان هذا 

كؤسى األول منذ بداٌة الحفل ،ثم ؼادرت )جونس( وعدت إلى الحفل وتوجهت إلى إحدى 

الطاوالت ووضعت كؤسى بجوارى شردت بعملى للٌبلً فجؤة إنتبهت لصوت شىء ما ٌسكب فى 

الكؤس رفعت نظرى إلى ذلن النادل فجؤة تصلبت أوصالى وتسمرت عٌنى فى وجهه  للحظة 

"البٌكاسو االخرس" فإن وجهه رسم فى وجوه اآلخرٌن من  ظننت أن كثرة التفكٌر لى ذلن

حولى ..لكن أٌعمل أن ٌكون هو؟! ،إعتدلت فى جلستى ورفعت الكؤس على فمى فى دفعة 

واحدة ال أدرى هل لذع ذلن المشروب حلمى أم لذع للبى ؟ . ثم بسرعه رفعت كؤسى إلى ذلن 

فرصة أكبر ألتؤمل مبلمحه لابلة  النادل الذى هم بالذهاب لٌمؤله مرة أخرى ألعطى نفسى

 ة بالفرنسٌ

 أسكب لى المزٌد  .: 

لم ٌنظر إلى وجهى لكن عٌناى أفصحتا عن مكنونى وعلى معرفتى به ،شعرت بالحرج       

والتوتر الذى إنتابه ونظرت عٌنٌه المتسمره إلى الكؤس فى محاولة جاهدة أال ٌنظر إلى كان 

ان حركاته ،مؤل كؤسى لكنه لم ٌمؤل بعد شؽفى به ،تؤكدت اإلضطراب ٌملإه رؼم ثبات ٌده وإتز

شكوكه حول معرفتى به عندما مؤل الكؤس ومازالت ٌدى مرفوعة إلٌه فنظر إلى نظرة خاطفة 



ً ،ألمٌت بالكؤس فى ٌد أحدهم ثم أختطفت  ثم ابتسم إلى فى إنحناءة بسٌطة وانصرؾ مسرعا

لتصرؾ ،وأسرعت خلفه بحجه أن ٌمؤل كؤس فارغ من أحد الحضور فى تعجب منه على هذا ا

الكؤس التحجج مجدداً لكن أثارتنى الدهشه عندما بدأ لى أنه ٌركض فى سٌره السرٌع ،إتجه 

إلى المطبخ فؤتبعته لكن أثار دهشتى حٌن رأٌته ٌخرج من الباب الخلفى للمطبخ وضعت الكؤس 

ا التصرؾ الؽرٌب من ٌدى جانبا وأسرعت راكضة إلى حٌث اتجه وشكوكى تتزاٌد حول هذ

فجؤة وجدت رجل أربعٌنى ما أن رآه حتى انضم إلٌه  فى خفه مهروال إلٌه لٌتجها  نحو سٌارة 

تبتعد عدة أمتار للٌلة عن  مكان الحفل ،تٌمنت أن هنان شٌبا ما حول هذٌن الرجلٌن ٌتعلك 

 ر .بذلن الحفل . لكن ال أدرى ما هو؟؟! ،ولن أعرؾ إال بلحالى بهم ألكتشؾ األم

سرعة أولفت إحدى السٌارات وطلبت من سابمها أن ٌمضى فى الطرٌك حٌث أشٌر له ب       

،مضت ربع ساعه لم ٌستمروا فٌها إلى مكان فجؤة ولفت السٌارة فى منتصؾ الطرٌك وخرج 

الرجل األربعٌنى منها مسرعا بإتجاه سٌارة أخرى ثم مضى فى الطرٌك المعاكس لنا ،إزدات 

صرؾ هل أدركا بؤننى أتبعهما ؟! ،طلبت من السابك أن ٌبطىء سرعته للٌبل  حٌرتى لما هذا الت

أثناء تتبُعى "للنادل" الذى إستمر فى طرٌمه لكننى كنت بٌن الحٌن واآلخر ألمى نظرة خلفى أن 

ٌكون ذلن الرجل األربعٌنى ٌتبعنى بسٌارته وٌنكشؾ أمرى ،دلابك وولؾ النادل أمام ممهى فى 

سرع بالدخول إلٌه ،طلبت من السابك أن ٌمؾ بالجوار واستمرٌت لدلابك منتصؾ الطرٌك ثم أ

 !،أنتظر خروجه من الممهى  لكن العجٌب أنه لم ٌخرج

خرج رجبل فى الثبلثٌن من عمره تمرٌبا وركب سٌارة النادل وأسرع بها مكمبل فى نفس       

رت على خلٌه الطرٌك ،تعجبت من ذلن التصرؾ فصممت ان ارى ما الذى ٌحدث هنا أعث

نزلت  إرهابٌه من الفلسطٌنٌٌن أو العرب الذٌن ٌتجسسون على عمل الجمعٌات الصهٌونٌه؟!،

من السٌارة مسرعة باتجاه الممهى لكن تولفت للحظة ال أدرى لماذا انتابتنى الشكون؟؟ أن 

ٌكون فخ لد أساق إلٌه وٌودى بحٌاتى لكننى نفٌت عن عملى تلن الفكرة فى لحظات واتجهت 

لى الممهى الذى بدا من الخارج أنه ملهى لٌلى تفرح منه رابحة الخمر الممزوجة بؤجساد إ

العاهرات ورابحتهم على أجساد رجال ممزوجة بشهواتهم الممززة ،إنتابنى شىء من التردد 

فى الدخول ولكنى أصبحت على أعتاب الممهى فكٌؾ لى أن أتراجع ..لست أنا من ٌتراجع عن 

ضى فٌه ،إلتحمت ذلن الممهى وعملى ٌتسؤل أى تلن العاهرات ٌرتمى شىء صمتت على الم

ذلن النادل بؤحضانها لٌترن الحفل من أجلها؟ ،لكن فجؤة إنهارت تلن الخٌاالت فى عملى عندم 

رأٌت الممهى شبه خالى إال من بضع الزبابن ٌستمتعون بشرب المهوة وسماع الموسٌمى 

فٌه لعلنى أجد ما كان ٌرسم بعملى منذ للٌبل ،وطؤت به خطواتى وعٌنى تتفحص كل ركن 

،لكننى وجدت ذلن الجزء الهادىء الؽٌر مؤلوؾ فى ممهى بارٌسى فى ذلن الولت المبكر من 

 اللٌل !!،فجؤة أتى صوت من الخلؾ لاببلً 

 :مرحبا سٌدتى اترؼبٌن فى احتساء شىء ما ؟

إلتفت إلٌه ظننت أنه ذلن النادل لكنه كان رجبل آخر فى األربعٌن من عمره طوٌل المامة مبتسم 

العٌنٌن الخضراوتٌن ذو بشرة بٌضاء ناعمة وشعر داكن أال من بضع شعرات بٌضاء إرتسمتا 

على جانبى رأسه ،بحثت بعملى عن حٌلة ما ألسال عن ذلن النادل ؛فؤخبرته بؤنى أبحث عن 

فى  العشرٌن من عمره ٌعمل هنا ،لكن الرجل بدون تردد نفى وجود أى نادل نادل شاب 



ٌساعده فى عمل الممهى فؤخبرته أنه لد دخل لتوه إلى الممهى لكنه نفى وجود أى رجل دخل 

الى الممهى سوى هإالء الزبابن المبعثرٌن على الطاوالت والذى أشار علٌهم برأسه ،إعتذرت 

لممهى ،كنت أحاول رصد أى شىء ٌثبت كذب ذلن الرجل فجؤة متحججه بؤننى ربما أخطؤت ا

لمحت باب خلفى بجوار البار لد إهتز للتو وكؤن أحدهم كان ٌرالب من بعٌد ماذا ٌحدث فتؤكدت 

أن هإالء األشخاص خلفهم شىء ما بالتؤكٌد وأن من كان ٌتلصص علٌنا هو ذلن النادل الذى 

هى مسرعه إلى السٌارة وطلبت من السابك أنكر الرجل األربعٌنى وجوده ،ؼادرت المم

 .  المؽادرة لحظات مضت وأطلمت النظر خلفى ألرى أحدهم ٌرالبنى من نافذة الممهى

ما أن إبتعدت للٌبل حتى طلبت من السابك أن ٌتولؾ ولررت أن أمضى إلى ذلن الممهى       

،ولفت بجوار إحدى ألرالب من بعٌد ما الذى ٌحدث بعدما أطمؤن من ٌرالبنى أننى ؼادرت 

األعمدة فرأٌت سٌارة تولفت أمام الممهى نزل منها الرجل األربعٌنى الذى ؼادر بسٌارته 

ً أثبلثه أشخاص مسرعٌن إلى الداخل  مسبما فى سرعه ،ثم جاءت سٌارة أخرى نزل منها  ٌضا

،ومرالبه ذلن الشىء نتظار ..إنتظار خروج ذلن النادل،شىء ما حثنى على المكوث واإل

المرٌب الذى ٌحدث ،مضت ساعه حتى ألمتنى لدماى فجؤة توارٌت عن األنظار عندما رأٌت 

الرجال ٌخرجون واحد تلو اآلخر مسرعٌن بإتجاه سٌارتهم مؽادرٌن كل منهم فى إتجاه معاكس 

ه على لآلخر لكن النادل لم ٌخرج بعد! ،لررت أن أنتظر للٌبًل ثم ظهر بعد أن مضت نصؾ ساع

ذهاب هإالء الرجال ٌتبعه ذلن الرجل األربعٌنى الذى أنكر وجوده ٌلمى علٌه التحٌه ثم أطفؤ 

نور الممهى وركب الرجل  سٌارته مؽادرا ،أخفٌت وجهى بعٌدا أثناء مؽادرته  بالمرب منى ثم 

إتجهت بنظرى بسرعه  ألرى إلى أٌن ذهب ذلن النادل الذى إختفى فجؤة فى ؼمضة عٌن 

فى األرجاء أبحث عنه حتى رأٌت شارع بجوار الممهى مضٌت به أبحث عنه ،وأنا ،ركضت 

 اتعجب كٌؾ أختفى بتلن السرعة! . 

ٌرتدى معطفاً أسوداً طوٌبلً ،من بعٌد فؤسرعت إلٌه لعله هو لكن كلما  فجؤة لمحت رجبلً       

صبحت خطوت خطوة بالمرب منه كان ٌخطو خطوات للبعد عنى ،أسرع فى خطواته حتى أ

أركض خلفه فجؤة إختفى عن نظرى فى تلن األزله المظلمة الضٌمة المتفرعة من بعضها 

البعض أتعبنى الركض فتولفت ألتمط أنفاسى الٌابسة من العثور علٌه فى هذا المكان الذى ٌدب 

الرعب فى النفس من هدوبه وإنارته المنخفضة فجؤه شعرت بؤحدهم خلفى إنتابتنى المشعرٌرة 

 ؤجج فى  صدرى ،فجؤة سمعت صوتا متسابلة بفرنسٌة ركٌكةوالخوؾ ت

 لماذا تتبعٌنى ؟! ماذا ترٌدٌن؟:

رؼم أن األنفاس حبست بصدرى وشعرت بتلن البرودة التى تسٌر فى أطرافى إال أننى شعرت  

باإلطمبنان للٌبل،..ألتمطت أنفاسى وكدت ألتفت إلٌه حتى رأٌته ٌلتفت حولى وعٌناه تتربصان 

رة حاده أثارت الخوؾ  بملبى لكن فى أعماق عٌنٌه لرأت تردده فى شىء ما بعٌنى بنظ

  ،إلتربت إلٌه ألرى مبلمحه بدله ثم سؤلته

 هل إلتمٌنا من لبل فى مكان ما ؟ أشعر أننا إلتمٌنا من لبل؟ :

جل..لمد تمابلنا..،إضطرب للبى  وسارت البرودة فى جسدى مرة أخرى وتحمست أفى هدوء :

 حمٌمة أنه ذلن "البٌكاسو األخرس" لكن فجؤة إنهار كل ذلن عندما لال أن أسمع منه 



: أأنت تلن السٌدة التى طلبت منى أن أسكب لها كاسٌن من الشراب فى الحفل.. ألٌس كذلن 

؟،تحطم ذلن األمل بداخلى أن ٌكون هو من أبحث عنه ،وأدركت أننى كنت أالحك سراب ،ضؽط 

 لابله على شفتاى فى ٌؤس ثم نظرت إلٌه 

:أجل ..صحٌح كٌؾ لى أن أنسى ذلن ..المعذرة ،هممت بالذهاب بخطوات متثاللة فجؤة أولفنى 

 سإاله :ألهذا السإال لمتى باللحاق بى ؟!،إلتفت إلٌه لابلة

 :أنت تشبه شخص أعرفه كثٌرا إلى الحد الذى جعلنى على ٌمٌن لو أنه كان هنا لكان أنت 

  : وما اسم ذلن الشخص؟؟؟

عمك وأنا أمضى فى طرٌمى بعٌدا عنه وجدت نفسى أتحدث باللؽة العربٌة دون إدران تنهدت ب

 منى بذلن لابلة 

ظن اننى سؤلتمى بذلن الصبى مره أخرى ال أظن أن ما فرلته األٌام فى مصرمنذ أ:ال ٌهم ال 

سنوات ستجمعه بارٌس هنا فى أزلتها فى هذه اللٌله...ذلن الصبى األخرس البارع فى الرسم 

المدرسة األمٌرٌة المشتركة بالماهرة .. بٌكاسواألخرس ..أوبٌكاسو الكاذب أٌضا  مثل ذرة ب

الملح التى ألمى بها فى محٌط ال أستطٌع إعادتها مجددا وال العثورعلٌها ،إشتمت إلى التلصص 

لرسوماته الرابعه ،إبتسمت والتفت إلٌه معتذرة عن حدٌثى بتلن اللؽه التى لم ٌفهمها ال ادرى 

لما فى تلن اللحظه إنتابتنى الحاجة إلى التحدث باللؽة العربٌة فربما ألنى أجد فٌها ما ٌمؤل 

عطشى الروحى من اللؽة ،ثم هممت بالذهاب ،فجؤة إستولفتنى كلماته التى ولعت على 

 كالصاعمة لاببل :

اعتها فى الكاتبة الصؽٌره؟!  أهذى أنت حما؟!  الفتاة التى تكره حصه اللؽة العربٌة رؼم بر

 ؟!كتابة المصص المصٌرة

إلتفت إلٌه بعٌنٌن متصلبتٌن مندهشتٌن تشاهدٌن معجزة حٌاتى المفمودة ،ذلن البصٌص      

من النور الذى فمدته فى سنوات حٌاتى المظلمة إنعمدت األلسن وأروت العٌون عطشها بتؤملها 

الحد الذى كنت أتنفس فٌها لتلن الوجوه التى لم تٌمَح ذكراها منذ الصؽر ،إلتربت منه إلى 

أنفاسه أتامل ذلن الوجه وتلن العٌون لم ٌكن ألل صدمه منى كالذى وجد درته المفمودة أمام 

عٌنٌه للتو وشهد معجزة من زمن األنبٌاء ،فجؤة وجدت ٌده المرتعشة متجهة نحوى..تراجعت 

نٌة دافبة ٌشع الحب بوجهى للخلؾ مترددة مترلبة إلى أٌن ستستمر ٌده بى؟!! فاستمرت ٌداً حا

من بٌن ثناٌاها تتحسس وجهى بعٌون تلمع بها الدموع كاللإلإ تخشى أن تسمط من عٌنٌن 

شاخصتٌن ٌتؤمبلن معجزة متجسدة أمامه ،لم ٌشعر جسدى برهبة أو خوؾ من مبلمسته لى ، 

 بل شعرت بؤلفة ؼرٌبة وكؤن جزء منى ٌلمسنى ،فجؤة فاضت عٌنٌه بالدموع لاببل 

ال أتعرؾ على وجهن بعد تلن السنوات التى مضت...أأنت معجزة أم وهم خلك :كٌؾ لى أ

بعملى من مدى اشتٌالى إلٌن ..لمد رسمت وجهن فى كل ٌوم ،كنت تكبرٌن معى من مبلمحن 

الطفولٌة إلى مبلمح شبابٌة حتى تركزت صورتن بملبى أبحث عنها فى فتٌات وطنى ،رسمت 

،لم أكن الوحٌد الذى ٌتذكرن بل كنت أٌضا  من وجهن النصؾ اآلخر لوطنى ،كٌؾ؟!!

 تتذكرٌنى؟؟؟



فً تلن اللحظة شعرت بؤننا لد عزلنا عن العالم رؼم تلن النزاعات والحروب والكراهٌة       

التى تضخ من أعماق العالم ..كانت هنان براعم من الحب تنبت فً للب صؽٌرٌن إتفما سرا 

لى ما ال نهاٌة رؼم أن األلسن لم تنطك بذلن العهد بؤرواحهما على أن ٌتذكر كل منهما اآلخر إ

أبدا ،حتى أنه لم ٌكتب لهما اللماء مجددا فً الكبر على ظهر هذا الحٌاه ،فً اللحظة التى 

تحدث فٌها بالعربٌة تولفت أنفاسى وكؤنها حبست فى أعماق صدرى وتجمدت أوصالى ..كادت 

رى أهى من السعادة التى تعجز الكلمات ضربات للبى المضطربة تسمع فى أرجاء بارٌس ال أد

عن وصفها أم من المعجزة التى لم أإمن ٌوما أنها ستتحمك أم من حمٌمة األمر أن من رسمته 

 .  فً خٌالى واستمرٌت فً البوح له بؤسرارى رؼم ؼٌابه ٌمؾ بٌن ٌدى اآلن

لخوؾ بذلن لم تكن مشاعره ألل من مشاعرى إتجاهه فمد إرتسمت الصدمة والحٌرة وا      

الخلٌط  من المشاعر فٌه وكان لحظه مٌبلده إلى الحٌاة جاءت فً تلن اللحظة التى وجدنى 

فٌها أمام عٌنٌه البنٌتٌن الواسعتٌن وزادتهم دهشته إتساعا ووجهه الشاحب وأنفاسه 

المضطربة وتسمره مكانه وعٌنٌه التى تتفحص مبلمحى وتعود بالزمن إلى الخلؾ لٌستجمع 

المدٌمة لى من ذاكرته ؛لٌتؤكد أنى حما تلن الفتاة التى تتجسد أمامه...أم أن عمله  تلن الصورة

 لد خٌل إلٌه ذلن األمر! .

إنعمد لسانى عن الكبلم رؼم أننى كنت األكثر جرأة.. دابما الفتاة التى لم تخش ٌوما أن تبوح 

كالموج الذى ال ٌكبح جماحه بما ٌخطر فً عملها أو للبها مهما كان الكابن امامها ، المتمردة 

 . شىء على اإلطبلق

 فجؤه كسر ذلن الصمت بسإاله  ، انعمد لسانها فى تلن اللحظة عن الكبلم وساد الصمت الرهٌب

؟!  : "بٌكاسو األخرس" ! أهكذا أطلمتى علىَّ

أنت ذلن الصبى البارع فى الرسم بالنسبة لى كابٌكاسو والذى إدعى بٌن الجمٌع أنه أخرس  

ى الوحٌدة التى علمت بسرن لكنن آثرت الصمت وال أدرى لماذا؟!، لم تفارق عملى لحظة ،لكنن

 ً دون كلل أو  واحدة واتخذت منن ومن ذكرٌات طفولتنا خلٌل لى أحكى له عما مر بى ٌومٌا

 .ملل

 !أهكذا ٌجمعنا المدر دون لماء مدبر:

 بعٌون دامعه: ال شىء فى تلن الدنٌا ٌخلك صدفة ٌا إٌلٌاء

م أعرؾ لن اسم أو كنٌه ل :ٌاء؟! أنا اسمى .. لاطعها لاببلً بت من االسم لابلة : إٌلتعج 

فؤسمٌتن باسم وطنى .. إٌلٌاء ..ألم أخبرن ؟ رسمتن فكان نصؾ وجهن وطنى ،والنصؾ 

 .. اآلخر أنت

 ،إلتربت إلٌه !رددت االسم الذى بدأ لى مالوفا إلى حد ما لكن ال أتذكر أٌن سمعته من لبل ؟    

أكثر حتى كادت وجوهنا تلتصك ببعضها البعض دون أن ٌمشعر جسدى ودون أن ٌرهب هذا 

هنان أسالة كثٌرة ، اإللتراب  حتى كادت أنفاسنا تختلط ببعضها متسابلة والشؽؾ ٌملإنى



تتضارب بعملى أولها من أنت وما اسمن وأٌن اختفٌت طوال تلن السنوات وهل هنان  وطن 

  !ألرض؟ٌدعى  إٌلٌاء على هذه ا

  إبتسم لاببل : بالطبع هنان .."المدس" أسمٌتن بؤؼلى ما أملن فً حٌاتى وهو وطنى

 !أنت ٌهودى.؟ :

إبتسم ساخرا : بالطبع ال!... منذ متى كانت إٌلٌاء أو المدس ملن للٌهود على مر التارٌخ! ..أو 

 .  على ٌمٌن بها ،تسابلت وللبى ٌكاد ٌتولؾ من تلن اإلجابة التى أصبحت؟  ذات هوٌة ٌهودٌة

 ..أنت ،لاطعنى لاببل فى فخرإذاً 

 .. فلسطٌنى ..أنا عربى فلسطٌنى  :

تجهم وجهى وسحبت األنفاس من صدرى وشعرت بؤن الدنٌا ال تستمر تحت لدمى ،الحظ 

 .  بذكابه ذلن التؽٌر المفاجا  بى فسؤل فى تعجب

 !ما األمر؟! أنت بخٌر؟

أنن ٌهودى مثلى ،تجهم وجهه هو اآلخر وتحول إلى  إبتلعت رٌمى لابلة فى تردد : إعتمدت

اإلصفرار وكان الحٌاة لد سلبت من للبه واسودت الحٌاة فً عٌنٌه وتراجع بخطواته إلى 

 الخلؾ ٌحاول التماسن  وبلسان متثالل سؤلنى .

  ٌهودٌة؟! :

المدر  نبرة الخوؾ فى صوته وانطفاء تلن اللمعة فى عٌنٌه أتاحت لى المدرة على لراءة ذلن

تراجعت ٌده عن وجهى وانعمد لسانه عن الكبلم  ،المشإم الذى جمع بٌن روحٌن دون لدر

إستٌمظ فى تلن اللحظة على حمٌمة فمدان وطنه وموطنه وتلن السنوات التى ترعرع على 

    ذكرٌاته .

 ..تساءلت بلسان ٌدرن الجواب لكن أردت التؤكد: أنت مسلم ؟

 تناخره لاببل فً صوت ٌكبح ذلن البركان المشتعل فى صدرهإبتلع رٌمه واستجمع لواه الم

عربى مسلم ..من فلسطٌن ،تراجع بخطواته للخلؾ أدركت أنه ٌرؼب فً الهروب لٌفض عن : 

نفسه ذلن الؽضب المكبوت ،ثم إلتفت مؽادرة وعٌناه تفٌضان بالدموع فؤولفه سإال خرج من 

  فمى بتلمابٌة

  مٌلٌن..اسمى مٌلٌن ..ما اسمن ؟

 ً حاولت اللحاق به لكنه أسرع الخطى واختفى عن عٌنى بٌن  لكنه تجاهلنى وذهب مسرعا

األزله فؤدركت أن ذلن هو اللماء األول بٌننا وكذلن اللماء األخٌر وكان المدر أراد أن ٌمطع 

إرتباط للوبنا بذكرٌاتنا الطفولٌة التى ال تؽنى وال تشبع من جوع وأن تبصر للوبنا على حمٌمة 



كشروق الشمس وؼروبها  ال ٌلتمٌان فى سماء واحدة والطرٌك بٌنهما مخضب بالدماء  أننا

 .  فى صراع على تلن األرض

عدت إلى الحفلة التى اكتشفت إنتهابها ورحٌل الجمٌع والملك الذى اعتلى وجه )جونس(      

إختفابى وهو ٌنظر فً ساعته ،ما أن رأتنى عٌنه حتى اتجه إلىَّ فً ذعر متساببل عن سبب 

المفاجا هكذا، لكننى اتخذت من  شعورى بالتعب واإلرهاق  سبٌل ألخفى علٌه الحمٌمة ثم 

إدعٌت أننى مازلت أشعر بالصداع  وطلبت منه إصطحابى إلى المنزل ،لكن ذلن الملك المتمد 

بداخله أثار الشكون فى نفسه فتلن الحاله التى ابدو علٌها ال توحى بالمرض بل هنان شٌبا ما 

لد انطفؤ بداخلى ،كؤن العالم لد هدم فى تلن اللحظة التى رحل بها دون كلمة تلن اللحظة التى 

أدرن فٌها كل منا أننا لن نلتمى فى سماء العشاق ٌوما ،فإن كان الزواج نصٌب فإن الحب لدر 

 . ،ولدرنا أن ٌحب كل منا اآلخر دون نصٌب

ى فى هدوء لٌسرق لبله من وجنتى فؤبعدت تولفنا أمام المنزل فجؤة إلترب )جونس( نحو     

وجهه عنى ..أدرن أن محاوالته المتكررة الفاشلة البادله نفس شعوره  بالحب لم تفلح إلى 

 اآلن خبلل تلن السنوات التى لضٌناها معاً فى بارٌس ،تنهد فى عمك متساببلً  فى ؼضب

د ..إن أردتى الزواج  فلنسافر من إلى متى ستظلٌن تبنٌن تلن الجدران بٌننا ... تعلمٌن ما أرٌ :

نهدت فى هدوء فؤنا أدرن إلى أى مدى ..ت الؽد إلى عمى أطلب ٌدن منه وال نعود إال كزوجٌن

 ٌشؽل حبى للبه نظرت إلٌه مبتسمة لابلة 

:أنت تدرن ما المكانة التى أحملها لن بملبى ..فؤنت الصدٌك الوحٌد الذى أرتمى بٌن أحضانه  

ت األخ الذى لم أحصل علٌه واألهل فى ؼربتى واألب الذى حرمت من حنانه من ذلن العالم وأن

فى حٌاتى .. ال أرٌد لن مكانة أخرى لد تدمر تلن المكانة التى أحملها لن ..علٌن تمبل ذلن.. 

لدٌن )كامٌلٌا( فهى تعشمن بممدار عشمن لى وأنت تدرن ذلن أٌضا ،أشاح بوجه بعٌداً فمسكت 

 ٌده لابلة

ار ما تكنه لى فى للبن من حب لكن ال تجعلنا نخسر ما بٌننا ممابل شىء لن ٌحدث : أعلم ممد

 . وأن حدث فسٌهدم كل شىء بنٌناه فى حٌاتنا..أرجوا منن أن تتفهم ذلن

ذهبت الى ؼرفتى وألمٌت بالدنٌا على األرض مع حذابى ثم ألمٌت بنفسى فً بحر من       

ما ذلن المدر المشإم الذى ٌجمع للبٌن دون لدر .. الدموع واأللم الذى كاد أن ٌولؾ للبى ،

روحٌن خلمتا ال للحب بل إلضرام حرب ضارٌة بٌنهما حرب من أجل الحب المحرم ،وحرب 

على أرض ممدسة ال ندرى من الفابز فٌها بعد ،لماذا أراد هللا لى أن أبنى حٌاتى على أطبلل 

ألرب إلى المعجزة ؟ وفجؤة ٌنهار كل  وهمٌة ثم ٌرسل لى البشارة بؤن ما لمت ببنابه حمٌمة

شىء وتصبح حٌاتى بٌن لٌلة وضحاها كالهشٌم تزروه الرٌاح ،ربما أراد هللا ذلن اللماء 

ألستفٌك من تلن الؽفلة التى ؼلفت للوبنا لسنوات طوٌل ونعٌش الوالع المإلم لنشعر بالحٌاة 

ر العجٌب ؟ فنحن كروحٌن التى شارفت على الموت ونحن أحٌاء ،لكن هل أستسلم لذلن المد

ٌستحٌل أن ٌجتمعا إال فى عالم الخٌال فكٌؾ للمجنى علٌه أن ٌعشك الجانى وكٌؾ للسجٌن أن 

انه ؟ وكٌؾ لمن فمد أرضه وعرضه أن ٌعشك من سلبها منه ..ال ٌمكن أن ٌكتمل  ٌعشك سجًّ

 اً .ذلن المدر أبداً فبل ٌمكن للمبلبكة أن تعشك الشٌاطٌن، لكننى لن أستسلم أبد



مضى أسبوعٌن على ذلن اللماء الذى ال أستطٌع وصفه باللماء المشإم بل كان لماء     

كالعسل المسموم بالحمٌمة الماتلة فكثٌراً ما تكون الحمٌمة مإلمة ولاتلة فى أحٌانا أخرى ،لٌتنا 

 .لم نلتِك لٌستطٌع كبل منا أن ٌكمل حٌاته بدون ذلن األمل باللماء

لمماهى البارٌسٌة المطلة على الحدابك الرابعة رابحة أزهارها تشعرنى جلست فى أحد ا      

بؤننى فى انتملت من تلن الحٌاة الماسٌة إلى أحضان أمى الدافبة اآلمنة بالمؽرب فجؤة رأٌت 

ذلن "البٌكاسواألخرس" جالساً واضعا ساق على األخرى ٌمرأ فى دفتر صؽٌر ٌبدو علٌه المدم 

حدٌمة ..شعرت حٌنها أن األنفاس لد عاد إلى صدرى وذلن البعد على مرمى نظرى فى تلن ال

فانتفضت مسرعة إلٌه دون تردد ؛ الفسٌح بٌننا أستطٌع أن أطوٌه ألجعله ألرب مما ٌبدوا علٌه

ما أن ألتربت منه حتى اضطربت انفاسى وشعرت بخوؾ ما ٌتخللنى ال أدرى ما الذى سؤلبل 

سٌبتعد عنى وٌوارى بظهره لى من جدٌد ولكن هنان  علٌه اآلن وهل سٌنال استحسانه أم أنه

 شىء ما بملبى لم ٌعد ٌستطٌع اإلستمرار فى تلن الحٌاة بدونه ..إلتربت إلٌه لابلة فى تحدى 

 : إٌلٌاء..اسمى اٌلٌاء .

 إلتفت إلىًّ عالدا حاجبٌه فً تعجب مخلوط بحزن فشل عن إخفابه ،متساببل فى تعجب 

 : ما معنى ذلن؟!

تلن الجدران التى إحتضنت بها للبى عن حب "جونس" أمام حبه فنطمت ال أدرى إنهارت  

 . ماذا ألول لكن للبى من كان ٌتحدث

فؤخبرته أنا اسمى "مٌلٌن" ولكن من الٌوم أنا اسمى إٌلٌاء وأحب أن أكون هى ،حاول إخفاء 

ً ساق على  اخرى دموعه البلمعة فى عٌنٌه فى ؼضبه وعاد إلى مكانه مرة أخرى واضعا

متجاهبًل كبلمى ،فجؤة شعرت بٌدى تهوى على كتفه بموة فى ؼضب ال أدرى كٌؾ ومتى 

إنهالت ٌدى علٌه ؛لكنها حركة ال إرداٌة نبعت من الؽضب المكنون بداخلى لتجاهله لى فؤنا 

امرأة ال ٌتجاهلها أحد على اإلطبلق ،ولؾ واتجه نحوى فى ؼضب  كاد أن ٌتحدث فعمده 

  لحدٌث عندما إنفجرت بوجهه صارخةكلماتى لسانه عن ا

:أنت الشخص الوحٌد فً حٌاتى الذى عشت على أمل اللماء به تمنٌت رإٌتن ٌومٌا حتى لو 

تمثلت لى شبحاً فى أحبلمى ..أنت من عشت أنس خلوتى ووحدتى معه. إن كنت تخشى منى 

لكونى ٌهودٌه فؤنا لست بصهٌونٌة وال أنتمى لهإالء وأن كنت لضٌت عمرن فً حب وطنن 

ن حماً وأن تكون أنت وطنى ..من الٌوم لٌكن اسمى كما أسمٌتنى فؤنا أرؼب فً أن أكون وطن

)إٌلٌاء( لكننى ال ألبل أن تتجاهل ما زرعته فى للبى لن طوال تلن السنوات أنا ال أعٌر لهذا 

الكون الحمٌر إهتمام على اإلطبلق تلن السنوات الخاوٌة التى عشتها كنت أزٌنها فى خٌالى 

.أتخٌل أحادٌث بٌننا لم تحدث أتخٌل ضحكات لم تسمع ،ما بلمابى بن أتخٌل كٌؾ أصبحت؟ .

زالت مبلمحن مرسومة بذاكرتى رؼم تلن السنوات الكثٌرة فى البعاد حفرت وجهن بملبى وهنا 

بذاكرتى دون أن أنسى تفاصٌله وبدون صورة  لنا على األلل ..إستطعت تمٌزن من بٌن البشر 

 تجمعنا ٌوما ما وها لد عثرت علٌن ..ال آمنت بوجودن على لٌد الحٌاة وأن األلدار س

أستحك ذلن الحكم الماسى بابتعادن عنى من أجل هوٌتى فدٌنن ال ٌمنعن حتى من الزواج 



بالٌهودٌة على األلل أخبرنى ما هو اسمن الحمٌمى ...أخبرنى ،فجؤة أولفنى صوته مردداً. 

  اسمى

تى أخفمت للبى فتراجعت خطوة للخلؾ ٌلٌن" ،نظرت إلٌه فإذا بعٌناه ملٌبتان بالصرامة ال: "م

فجؤه تركنى دون كلمة مؽادرا  فى إحدى السٌارات ،تصلبت أوصالى لتلن النظرة المرعبة .ما 

الذى ٌموده فى ذلن العالم لكى ٌمسوا على نفسه بالسجن فى الحٌاة من أجل أرض لن تعطى له 

لذى ادعى محبتى ..كٌؾ له أن سوى األلم والموت ،ألم ٌكن حدٌثى ذات تؤثٌر على هذا الملب ا

ٌتركنى وللبى مشتعل به ،فجؤة إنهمرت دموعى وانهارت دروع شخصٌتى الموٌة أمام ذلن 

حاولت التماسن وأخذت العهد على نفسى أن أنساه مهما اتخذ ،الجبروت الذى زرع فى للبه

كننى لم منى ذلن األمر من سنوات.سؤحاول نسٌانه حتى لو دفعت سنوات عمرى ثمن لنسٌانه ل

 .! !أنساه

مضى شهرٌن لم نلتَك فٌهما ولو صدفه ،رؼم أنى عاهدت نفسى على نسٌانه إلى أننى      

كنت أبحث عنه فى كل مكان أجلس فٌه لعلى أراه ولو صدفة فؤشبع لهٌب ذلن الشوق المتمد 

كلما  نمطع أى أمل فى أن أراه مجددا تلن النظرة التى ال أستطٌع محوها من ذاكرتى،ا  بملبى

تذكرتها تثٌر الملك والخوؾ بملبى تخبرنى أن ال مفر من ذلن المدر الذى كتب علٌنا ،مضى 

ذلن الولت المصٌر كدهر من الزمان وكؤنى عشت ضعؾ تلن السنوات التى لم أره فٌها 

 .  أضعاؾ مضاعفه

به فً ذلن الولت كنت أعٌد كل شىء حدث بٌننا أحلل نظراته ودموعه المكبوتة وؼض       

الدفٌن ،لكن  إختلط على عملى تفسٌرها  ،هل تلن الدموع فً عٌنٌه ؼضبا لكونى ٌهودٌه؟  أم 

أن األمر تخطى ذلن  بكثٌر ورفضه الؽٌر مبرر لى بعدما أخبرته أننى ٌهودٌه ال أعتنك ذلن 

الفكر الصهٌونى الذى ٌسعى لسرلة وطنه وتارٌخه .. إلى ذلن الحد وصلت به الكراهٌه! ،على 

ؼم أن الشرق ممتلىء بزواج المسلمٌن من الٌهودٌات ،فى أثناء وجودى فً مصر لم أر الر

ً بمصر  ً بٌن الٌهود والمصرٌٌن ،فمنذ العصر الحدٌث بدأ الٌهود ٌؤسسون ألنفسهم كٌانا فارلا

كؤى مصرى عادى ٌحمل دٌانة مختلفة مثل ؼٌره من المسٌحٌٌن والمسلمٌن وفى النهاٌة نحن 

انات سماوٌة نابعة من إله واحد وهو هللا فلما ذلن اإلختبلؾ ،عشنا كؽٌرنا جمٌعاً أصحاب دٌ

فى األرض ،أسسنا المدارس الٌهودٌة فً الثمانٌنات والمدارس الطابفٌة للٌهود منذ عهد سعٌد 

،بل كانت مصر مبلذ لكثٌرمن الٌهود أثناء الحرب العالمٌة األولى وهاجر الكثٌر من الٌهود 

ر بعدما منعهم الوالى العثمانى إال ٌشاركوا فً الحركات الصهٌونٌة وجرد الفلسطنٌٌن إلى مص

جمٌع الٌهود من السبلح ولم تكتؾ مصر بإحتضاننا كٌهود بل إحتضنتنا كجزء ال ٌتجزأ منها 

فدفع معاش كبٌر للٌهود لٌستطٌعوا العٌش فى مصر ،وصل فً ذلن الولت إلى مابة جنٌه ،بل 

ة كؤى وطنى ٌدافع عن وطنه وملجؤ كٌانه وهوٌته أثناء كنا جزء من الحركات الوطنٌ

أصطحاب الوفد المصرى مستشارٌن للتفاوض مع اإلنجلٌز وكان منهم ٌهود ،أسسنا البنون 

والترض الشعب منا حتى الخدٌو نفسه ،بل منذ ولت سجل أول وزٌر مالٌه من الٌهود فى 

تلن الصعوبه فؤنا لم أعبؤ أبدا على مصر ،وكثٌر من تلن األمور فاألمر بالنسبه لى لم ٌكن ب

اإلطبلق بخبلؾ والدى وأصدلابى الذٌن ٌنعتونى بالمتمردة ،فما المانع بالنسبه له من رفضه 

للمبول بى وبما ٌحمله للبى له!! ،من أجل أرض؟! من أجل حفنة من التراب لن توارى 

 . جسمانه أن مات هنا فى ببلد ال تحمل فى كٌانه هوٌتها



األمل فى عودته مرة أخرى فعدت إلى اإلهتمام بدراستى حاولت أن أشؽل عملى فمدت      

بالدراسه وكؤن شىء لم ٌكن لكن للبى كان له رأى آخر. ففى حدٌمه الجامعه كنت أبحث 

 . بنظرى فى من حولى ؛ لعلى أجده

ب إلى ذلن أعلم أننى لن أجده فٌهم ولكن للبى لن ٌهدأ إال بتلن الطرٌمة خطر بعملى أن أذه     

الممهى الذى اختبؤ فٌه لكنى خشٌت أن أجد نفس المصٌر مرتٌن مصٌر رفضه لى وإنكار ذلن 

النادل األربعٌنى وجوده..لم أجد مفراً من إرؼام عملى على التركٌز ،حاولت لرأت ذلن الكتاب 

  الذى بٌن ٌدى فجؤة جاء صوتاً من خلفى لاببلً :

مرى فً تخمٌن ذلن االسم فلن أستطٌع أبدا  معرفته "مٌلٌن" اسم رابع أظن لو أنى لضٌت ع

،إنتفضت والفه ملتفته إلٌه وعٌناى ال تصدلان إنه لد عاد مرة أخرى حاولت التماسن بؤال 

ألمى بنفسى بٌن ذراعٌه فرحة بذلن اللماء..أدركت من إبتسامه عٌنٌه إدراكه ما كنت ممبلة 

األمان بؤنه لن ٌوارى لى ظهره مرة أخرى  على فعله ولكننى تراجعت كانت اإلبتسامة هى عهد

وأن األمل لد عاد لٌخطو خطواته فى عبللتنا ،ما أن جلس بجوارى حتى تٌمنت أنه سٌكتب 

شٌباً ما جدٌداً بٌننا وستعمد مفاوضات إلستمرار تلن العبللة التى بدأت مبلمحها تتضح ناسٌن 

 . ! ما مضى بٌننا من خبلؾ وكؤنه شا لم ٌحدث لط

ا أن جلست حتى بادرت بالحدٌث ألنهى تلن التساإالت التى من المإكد أنها تتخلل عمله م     

 نا لست صهٌونٌة بل ٌهودٌة وهنان فرق بٌن...لطع حدٌثى لاببلً ة : ألابل

ما رأٌن بؤن أدعون إٌلٌامٌلٌن ،إنعمد لسانى لحظات ثم إلتمطت أنفاسى وكؤننى أتنفس للمرة  :

 إٌلٌا مٌلٌن؟! ..فهّز رأسه لاببلً األولى فً حٌاتى متعجبة..

 جل اسمن كوطنى ٌترنح تارٌخها بٌن الحرب والسبلم والوطن الذى ال أستطٌع التخلى عنه :أ

أبداً ،إنهارت تلن األفكار ببناء وطن أمام إختٌار بناء حب ،بمٌبلد تلن اللحظة تذوق للبى طعم 

ت حتى صارت هى الملب النابض الحٌاة تلن البراعم التى خلمت بداخلنا ونحن صؽار تفرع

بصدورنا بدأت حٌاتى تشع بالحٌاة التى إفتمدتها منذ صؽرى ولكن دابما كان ٌتردد على عملى 

سإال لم أستطع سإاله لماذا ؟!..لماذا عدت إلى مجدداً؟؟ وأٌن إختفى ذلن الؽضب المكنون 

 بصدرن؟؟ لكن كان ٌتردد على أذنى كلماته لاببلً 

ى الذى ال أستطٌع التخلى عنه ،لكن للبى ٌخبرنى بؤن حمٌمة عودة شٌباً : ألنن موطنى ووطن

  آخر لن ٌستطٌع اإلفصاح عنه ؛فما هى تلن الحمٌمة ٌا ترى؟

  إلتربت إلٌه متسابلة : واآلن أخبرنى ما االسم الحمٌمى لـ "بٌكاسو األخرس" ؟

 إلترب من وجهى لاببل : "ٌاسٌن" . 

ال أنسى ذلن الولت الذى تجمعنا به وال أزله بارٌس التى إشتاق إلى أركانها كثٌراً فى        

تلن األٌام هدأت األمواج الصاخبة بداخلى وتوجت إبتساماتى بالسعادة وأصبح وجودى فى 

الحٌاة معنى آخر ،إجتمعنا كروحٌن متؤلفتٌن كؤننا نفسٌن خلمت من نفس واحدة.. كان الشؽؾ 

درى بؤن أعرؾ عنه ما مضى خبلل تلن السنوات الماضٌة كما أنه كان أكثر شؽفاً ٌمؤل ص



لمعرفة سبب إختفابى الخفى عدة أٌام من المدرسة أدركنا سر ذلن اإلختفاء فى هجرته إلى 

أرضه وهجرتى إلى المؽرب أللضى ما تبمى من حٌاتى هنان ..كبل منا انفصل فى طرٌمه 

لتمى مرة أخرى ..فى نظرى كان رجبلً  وجدت فٌه تلن الموة الخاص لٌكتب المدر كلماته ون

التى تهٌب الجبناء ،وذلن الحنو الذى أؼدلت على به أمى والحكمة والرزانة فى نظرى. كان 

الرجل الوحٌد المثالى الذى تراه عٌنى .. لكن للبى دابما كان ٌحدثنى بخوؾ أن أفمد تلن 

سماء فٌه مضت عبللتنا بؤلفه ؼرٌبة كل لحظه تمر النسمات من الرحمة التى أرسلت إلى من ال

بنا كانت تربط أرواحنا وللوبنا ببعضها البعض ،فلم ٌمض كثٌراً من الولت حتى أعترؾ كبل 

منا شؽفه باآلخر رؼم أن ذلن الشؽؾ أفصح عن نفسه فى أول لماء لنا بعد الفراق الطوٌل 

لحاحاً ألن أعٌش بٌن أحضانه كفتاة عاشمة ،لكننا لم نفصح به باأللسن بل باألفعال. كنت أكثر إ

عطشة إلرتشاؾ كؤس من الحب بٌن أحضانه اللٌلٌة لكنه كان ٌرفض ذلن بلطؾ وحكمة. كان 

ٌهرب من شؽفى إلرواء عطشى إلى الصبلة . كنت أرالبه وهو ٌصلى فى إتزان ورزانة وفى 

لٌله ٌشعل للبى خوفا أن عملى أتخٌله فتى صؽٌراً مثلما كان بالماضى . كان رفضه لى فى كل 

ٌكون ما بملبه لى لٌس حبا وأن هنان سراً أخراً سبب ذلن الرفض حتى أدركت حمٌمة ذلن 

الرفض فى تلن اللٌلة التى لبل فٌها أن ٌروى عطشى ببضع المببلت فمط وأن ٌإنس فراشى 

 . بنومه بجوارى ،مهما حاولت معه من مؽرٌات لٌنخرط معى فٌما أرٌد كنت أفشل

فى تلن اللٌلة تحسست دؾء جسده بجوارى لكن لم أجده فانتفضت مرتعبة من نومى       

ظننت أنه لد رحل وتركنى وصدلت شكوكى فى إمتناعه عنى بؤنه لم ٌكن ٌنبض بملبه حب 

صادق ،أسرعت أبحث عنه فى أرجاء المنزل فوجدته فى ؼرفة المكتب منهمكا فً أمر بٌن 

ة وتلن النظارة الرابعة التى تزٌده ولاراً وجماالً لم أرؼب أوراله المبعثرة فى صرامة  وجدٌ

فً أن ألطع علٌه تلن الخلوة ولم ارؼب فى ان أفسد على نفسى لحظات تؤملى له وتلن 

العبلمات الحازمة على وجهه فدابما كنت أرى اإلبتسامة مرسومة على وجهه وتلن البشاشة 

وعملى ٌتضارب حول إجابه ممنعة لسإالى  النضرة على وجنتٌه  لكن للبى إشتعل حبا وشؽفا

لماذا ال ٌرٌد لضاء لٌله نمارس فٌها العشك معا فنحن اآلن فى بارٌس ال عادات وال تمالٌد 

شرلٌة تمٌدنا  وبالنسبة لى فإن الحب هو الرباط الممدس الذى ٌبوح لى أن أفمد كل ما أملن 

وجهه لماذا؟ ..لماذا دابما تتهرب من أجله، تصنعت الؽضب وذهبت إلٌه متسابلة وأنا أصرخ ب

تلن النظرات العطشة  فى عٌنٌن ودؾء للبن وجسدن   منى؟ لماذا ال تروى عطشن منى؟

تخبرنى مدى إشتٌالن لى ورؼبتن فى إرواء ذلن العطش . لكن دابما كان ٌمابل ؼضبى برزانه 

 .وهدوء رهٌب أكاد أطلك علٌها حكمة من ال ٌملكون حكمة فى هذا الزمان 

 مد ٌده إلىَّ بدفتر لاببلً  

: ال أرٌد منن لضاء اللٌله بجوارى على الفراش بل أرٌدن أن تمضى لٌلتن مع هذا الدفتر 

 .أرجوا أن تمرأٌه بتََمع ٍن وتفهمى كل ما فٌه وفى الصباح لنا حدٌث آخر

ى تعجبت من األمر ما الذى لد ٌحتوٌه هذا الدفتر لٌمنعنى من ممارسة الحب معه ،أٌذكرن 

بالعادات والتمالٌد الشرلٌة التى أرٌد أن أتجرد منها معه؟؟ أم بشىء دٌنى لم ألرأ عنه فى 

حٌاتى؟ فالتلمود لم تمسسه ٌدى منذ أن كنت طفلة إال بضع اآلٌات أرددها بعد سماعها من 

 . ألسن الحاخام



إلمة التى جلست بالمكتب ألرأ فؤدركت حمٌمة األمر ورفضه الماسى ،تلن الذكرٌات الم      

دونها بدفتره عن فمدان والده وأخٌه األكبر أثناء وجوده بمصر حتى أنه لم ٌحَظ بفرصة 

تودٌعهما وتشتت إخواته فى كل مكان بفلسطٌن خوفا أن ٌعثروا علٌهم وتباع أرضهم باإلجبار 

والخوؾ علٌهم من المتل وحركات اإلؼتٌال على ٌد عصابات الشٌترون وإٌتزل والجماعات 

دٌة ،وفمدانه ألخٌه خالد بعد ما عثر علٌه كطفل مجاهد بٌن فرق المجاهدٌن والتضحٌة الٌهو

بحٌاته من أجل اإلحتفاظ  بحٌاته وهروبه إلى بٌوت أخواله بؽزة إال أنه لم ٌنجو من ذلن 

الصراع الذى فتح على مصراعٌه بٌن الٌهود والبرٌطانٌٌن فى تحدٌد عدد المهاجرٌن الٌهود 

ه فؤعدم ظلما من لبل الشرطة البرٌطانٌة العسكرٌه بفلسطٌن مثله مثل وصراعه حول أرض

آالؾ ممن أعدوموا فى ذلن الولت ،فمد األب واإلخوة واحداً تلو اآلخر وآخرٌن ال ٌعرؾ لهم 

سبٌل وربما كان سبٌلهم ممبرة فى باطن األرض فى لرٌة هنا أو حارة هنان أو تحت ألدام 

ن علٌها بعد إؼتصابها حتى إنه ال ٌدرى أٌن هو لبر أخٌه الٌهود واألراضى التى ٌترالصو

)خالد( اآلن فلم ٌستطٌع الحصول على جثته بعد لتله ،وعمه )هارون( الذى كان مثل حلمة 

الوصل بٌنه وبٌن ما ٌحدث بفلسطٌن أثناء دراسته بالخارج والتضحٌة بحب عمره ،فتاة 

راد أن ٌعود الٌها لكن حب الوطن ألوى من مصرٌة أُِهٌم فى حبها عشماً أثناء تواجده بمصر أ

أى حب كان ،ال أدرى ما ذلن الحب المهرى؟؟ ال أظنها رابطة حب فمط  بل رباط ممدس ٌربط 

 . تلن األرض بتلن الملوب

فى إحدى المناوشات لتل عمه "هارون" وهو ٌحمى ٌاسٌن من رصاصات عصابات        

ركوا منازلهم واجبارهم على النزوح عنها ،حتى الٌهود التى أمطرت على رإس أهل المرى لٌت

أنه لم ٌكن بإستطاعته دفنه فدفن فى الممابر الجماعٌة ،أراد فى آخر حٌاته أن ٌسافر إلى 

مصر لٌتزوج تلن الشابة التى أحبها خبلل وجوده بمصر والتى كانت ضمن الجمعٌات السرٌة 

لكنه لتل وضحى بنفسه وأحبلمه من التى تعمل فى فرق التمثٌل وتدعمه باألموال والسبلح ،

أجل أرضه ،وتلن الشابة التى اتخذت رؼم إسبلمها الرهبنة حٌاة لها آملة أن تلتمى به فى جنه 

الخلد مع الشهداء، معاناة سلبه لوطنه ،ولتل أمه أمام عٌنٌه وجدته فى آخر أٌامها تشدوا 

التى اؼتصبت وأحفادها الذٌن  بؤشعار األجداد تنشد لجدران منزلها الذى تهدم وأرض أجدادها

عاشوا فى األرض مشردٌن وآخرون لتلى فى أعمارهم الطفولٌة ،عن لوت ؼضبهم وترحٌبهم 

بالموت كٌؾ ألطفال لم ٌتعد أعمارهم خمسة عشرعاما أن ٌكونوا جبهات لتال للتضحٌة 

 بؤرواحهم من أجل الوطن ،كٌؾ ألمهات تدفن بؤٌدٌهن شهداء وفى أرحامهن تحمل شهٌدا

 منتظرا وهى تدرن ذلن؟!.. 

اللٌالى الكاهلة التى أنٌرت بنور الممر واللٌالى التى لم ٌضىء فٌها لمر بل صرخات من         

فمدوا حٌاتهم على ٌد العصابات وحٌاة الترحٌل التى عانى منها الجمٌع نساء فمدن أوالدهم 

خذوا طرٌك الجهاد سبٌبل وأزواجهم ومن ٌجدوا من الحٌاة  بد فوجدوا فى الموت حٌاة ،فات

.أناس فمدوا أسرهم و كل ما ٌملكون فى الحٌاة حتى ان عاببلت لد أبٌدت عن بكرة أبٌها 

واختفت عن وجه األرض بمتل أهلها واحداً تلو اآلخر أو الموت فى ممبرة جماعٌة تحت سمؾ 

بما  منزلهم ،لرى أصبحت خاوٌة على عروشها وأرض تحولت لممابر حتى أن الممابر جرفت

تحمله فى بطونها من اجساد أبنابها وألمى بهم فى لارعة الطرٌك إلمتبلن الٌهود لها .لم ٌعد 

 . ذلن وطن بل ممبرة تبتلع كل من ٌصرخ علٌها بصوت الحك



لتل الكثٌر ممن أشعل الحنٌن للبه للعودة إلى أرضه بعد بٌع أرضهم باإلجبار ،البعض أراد      

ثها من أجداده والبعض اآلخر مازال ٌحمل مفتاح باب منزله أن ٌموت على األرض التى ور

وعمود إمتبلن أرضه التى أصبحت ببل فابدة على أمل العودة إلٌها ،أؼصان زٌتون محترلة 

ولصابد سبلم بعثرة حروفها وكلماتها وحمام سبلم إحترلت أجنحته فؤصبح حمام حرب 

 . عرض،وأوطان تدافع عن العرض وأوطان تسعى للظلم وهتن ال

فى ذلن الولت دشن الوطن العربى حٌاته أن تكون فلسطٌن ملن للعرب ال لطابفة أو دٌانة      

بل العرب بجمٌع أجناسهم وأدٌانهم ودول تخشى على مٌزان الموى فى العالم كبرٌطانٌا ،فتبٌد 

شعوب لتحٌا شعوب أخرى ،رأٌت فى دفاتر المدس أرض لم تر ٌوما سبلما ،ٌتمختر تارٌخها 

ٌن السلم والحرب بٌن اإلنصاؾ والخزى والعدل والظلم بٌن شرارة الحمد والكراهٌة وبٌن ب

 . ٌنابٌع الحب والتضحٌة من شعبها

تٌمنت فى تلن اللحظة أن تلن األرض لن تحرر إال من طفبلً ؼدا رجبل على أرضها رضع       

لٌس هنان لوة  حبها من صدر أمه ورضع الموة من جفاء إخوانه وأدرن من تارٌخه أنه

تستطٌع جلب النصر إال لوة ولدت من أرحام أمهات تلن األرض ،إنتابتنى المشعرٌرة هل 

الٌهود هم نسخ الشٌاطٌن على األرض؟ أم أننا الشٌاطٌن أنفسهم؟؟ ،لٌس كل الٌهود مدعمٌن  

بناء  لبناء أرض بناء على دٌانة ،فؤنا أخشى أن ٌؤتى الٌوم الذى ٌنمسم فٌه العالم إلى أوطان

 . على العمٌدة أو اللؽة أو الفكر الثمافى

ُ ل فى النهاٌة أدركت لماذا ال ٌمارس الحب معى فتلن      مع  هتعد خٌانة لوطنه وإؼتصابا

المؽتصبٌن وإن كنت مكانه فؤنا ال ألومه على ذلن الشعور من الكراهٌة المتمدة فى للبة لكن 

رسومة بٌده فٌها وجها نصفه المسجد سرعان ما انطفؤت تلن الفكرة حٌن رأٌت صورة م

األلصى والنصؾ اآلخر وجهى الطفولى حٌن كنت صؽٌرة ،ولكن تلن الرسمة أثارت فى للبى 

ألم لم أشعر بمثله لط ،ألم الحب الذى كالبحرٌن ال ٌلتمٌان ،هل رسم وطناً واحداً سنتماسم فٌه 

زمت على الرحٌل فى الصباح  أم أنه رسم وطنا ٌرٌد أن أكون أنا جزء منه؟ ،ال أدرى لكن ع

فبل أملن من ذلن الحب المحرم سوى ما أحمله فى للبى من ذنب جنس لم أعبؤ له بكٌانى ولن 

 . أنال منه سوى ألم الرحٌل واإلشتٌاق

تلن الكلمات المدونة بالدفتر اننا الٌهود ؼدرنا بعهد موسى ووعده وكفرنا بمعجزاته       

نا بها ،لكن ما زال فٌنا طؽٌان فرعون وحاشٌته حتى بعد اإلٌمان  بعدما رأٌناها رإٌة العٌن وآم

بل إهتز كٌان حاشٌته صارخٌن مما أحاط بهم من العذاب لكننا صرخنا كفراً بما آمنت به أعٌنا 

ولم تإمن به للوبنا  ،هل أجمع ذلن الحب بصدرى وأرحل فى هدوء أم أن هنان خٌاراً آخر ال 

  التخلى عنه؟؟ أدرى إن كان على إختٌاره أم

فعاجبلً أم آجبلً البد أن أعلن عن ذلن الحب للجمٌع فبل شا ٌظل سراً لؤلبد ،شعرت بٌومٌاته 

بٌن ٌدى كؤننى أحمل ذكرٌات للبه التى دونها بكل تفاصٌلها ،كالذى أعدها خصٌصاً لٌسترجع 

تلن الذكرٌات أو لٌخبرنى بها عند اإللتماط ..فمد ظن أنى من أرض ببلده ولكنه لم ٌدرن أننى 

لداء الذى هتن عرضها ،أسرعت إلى الؽرفة فوجدته ٌؽط بنومه فؤلمٌت بنفسى بجواره لعلها ا

اللٌلة األخٌرة لى معه وما لحظات حتى تحسسنى بتلن الٌدٌن الدافبتٌن ولبلنى وأكمل نومه 

محتضننى كالذى أدرن ما فى مكنونى من الهروب وأراد أن ٌتربص بى لٌشبع صدره من 



فسى فى الصباح ورحلت تاركة خلفى الحٌاة التى تمنٌتها  فلٌس كل ما دفىء جسدى  ،حملت ن

نتمناه ٌكمن فٌه الخٌر فربما كان شراً لو آتانا وأنا سؤكون الشر الذى ٌدمر حٌاته عاجبلً أم 

آجبل ،رحلت دون كلمة وداع لكننى تركت رسالة دونت فٌها لصتنا ."عزٌزى نحن لدرٌن 

أبداً ،نحن كالبحرٌن بٌنهما برزخ ال ٌبؽٌان لكنى سؤظل أعشمن متنالضٌن ال ٌمكن لهما اللماء 

إلى آخر األنفاس" ،وفى المساء عمدت العزم أن أعود أدراجى إلى المؽرب أو أعود لتدرٌس 

اللؽة العربٌة هنا فى المدارس اإلسرابٌلٌة وأنسى كل شىء كؤنه لم ٌكن ،جلست بؤحد المبلهى 

الساحرة ُمدت ٌدى إلى كؤس النبٌذ أمامى كدت أن  حٌث الضحكات الصاخبة بلٌالى بارٌس

  أرتشفه فؤولفنى صوتا من خلفى  لاببل

:ٌمولون بؤن الرحٌل مبكر هو أسوء أنواع الرحٌل على اإلطبلق حٌث الرحٌل دون أن تشبع 

العٌون من بعضها البعض  بالنظره األخٌرة ، نظرت إلٌه والدماء لد تجمعت بوجنتى مندهشة 

؟!، لكنه جلس مبتسما متجاهبلً ما صدر منى بذلن الرحٌل ،لكننى تدللت كٌؾ عثر علً 

وأظهرت لوة شخصٌتى فى رؼبتى للرحٌل فؤنا امرأة ال تمهر كدت أن أرتشؾ كؤسى فؤمسن 

  ٌدى لاببل

:وإن أخبرتن اننى ألبل بن اللٌلة بكل ما تحمله معانى الحب من معنى هل ستمبلٌن؟ ،إنهارت 

لبلعى التى شٌدتها لمواجهة ذلن الحب وألمٌت بؤسهمى فى محراب حبه وفاضت عٌنى 

بالدموع أشار إلى أحدهم أن ٌشؽل الموسٌمى ثم مد ٌده إلى وسحبنى إلى صدره وبموة إلتؾ 

 ذى ٌخشى على طٌر حبه من الهجرة بعٌداً ثم همست متسابلة ذراعه حول خصرى كال

 :أال ترؼب بى ؟

 نظرت فى عٌنٌه ألرأ جوابه منها ،فابتسمت عٌنٌه لاببل

: أرؼب بكل ما ٌحٌط  بن بالهواء الذى ٌشوبه رابحتن والتراب الذى ترسم علٌه خطواتن 

ن أحضانى أرؼب بن بكل أرؼب بسمابن ولٌلن وكل دلٌمه تمر بعمرن أرؼب فى التنابها بٌ

جوارحى وروحى لكنى ال أستطٌع بتلن الطرٌمة التى ترٌدٌنها حتى وإن ؼلبنى عشمى لن 

وسرلت بعض لببلتى لكن ال أستطٌع سرلت شىء أثمن من ذلن ،وإال سؤكون لد حرلت كل 

 . شىء نمى فى حٌاتى ولوثت ذلن النهر النمى بشىء ال ألدر على تحمله أبداً 

 بٌن العشاق سرله؟ أنا أدعوها ممارسة العشك الذى ٌمؤل أنفاسنا وأرواحنا  :وهل ما ٌحدث 

  :وأنا أدعوها سرلة وإؼتصاب أن خرجت خارج إطار شرعٌته .

:شعرت للتو أننى عاهرة ُرفضت من بٌن ٌدى لدٌس ،أشحت بوجهى عنه أخفى تلن الدموع 

  البلمعة فى عٌنى لكنه ضمنى بموة أكثر إلٌه وهمس لى لاببل

  :هنان أمراً واحداً أللبل بالخضوع فى ذلن العشك جسدا وروحا ..تزوجٌنى

نظرت الٌه بعٌنى الدهشة تصلبت أوصالى فآخر ما كان ٌخطر بى أن ٌتزوجنى ظننت أننا 

سنعٌش كرفٌمٌن بالروح والجسد خارج هذا اإلطار الذى لم ٌخطر ببالى لحظة ،لرأ بعٌنى ما 

 خطر بعملى فهمس لى



ن تؽٌٌر دٌانتن بل أطلب منن أنت تكونى زوجتى ..إنعمد لسانى وأصابنى الخوؾ :لن أطلب من

..الزواج بالنسبه لى مجازفه بكل شىء فى حٌاتى ،إن علم )جونس( بما ٌهواه للبى هو شاب 

عربى فلسطٌنى مسلم وأن علم أبى أن وجودى ببارٌس أثمر عن حب ملعون سٌكون نبذى من 

ٌون )ٌاسٌن( ملٌبة بحواجز نفسٌة ٌرٌد أن ٌتخطاها بعرض الٌهودٌه هو مصٌرى ،كما أن ع

الزواج منى ،لكن كٌؾ أن أتزوجه تحت تلن الضؽوط التى أراها فى وجهه كل لٌلة ،تركت ٌدٌه 

وذهبت إلى الطاوله ورأسى ٌتثالل بما فٌه من لرار ال أدرى كٌؾ تؽلؽل فى عملى ..نظر إلً 

 ابلهفى للك كاد ٌملع للبه فجؤه نظرت إلٌه  ل

لم أتخٌل نفسى وأنا أرتدى فستان زفاؾ بٌن أحضانن ،لكن الزواج اآلن فى وجود ذلن :

الحاجز النفسى بٌننا سٌكون لراراً خاطبا ..ال أدرى ما على فعله أحتاج إلى فترة أرتب فٌها 

 . حٌاتى

 أنت خابفه. :

شعور الحمٌمى ألشعر جسدى عندما طرأت تلن الكلمة على أذنى ..فربما كان الخوؾ هو ال  

 الذى ٌنمو بداخلى بجوار حبى له ،أمسن بؤناملى الباردة بٌن كفٌه لاببل 

:لمد إنمضت مدة رحلتى الترفٌهٌه إلى بارٌس ،سؤسافر بعد ؼد إلى برٌطانٌا...سؤكتب لن 

..ربما تستطٌع تلن المسافات بٌننا لتل ذلن الخوؾ الذى بؤعمالن..سؤترن لن دفترى لمد 

دورن اآلن .. لمد تركت لن منذ صؽرى بضع أوراق لتكملٌه ،وضع لبله على إكتفٌت منه وأن 

جبٌنى ثم رحل ،شعرت بؤن هنان فجوة تتسع بداخلى ٌملإها الخوؾ أكثر فاكثر فؤسرعت إلى 

دفتره أستمد منه الشجاعة ألستمر فى مواجهة خوفى ..ما أن وصل لبرٌطانٌا حتى وصلتنى 

شعر الشرلى المخلوط بنسابم موسٌمى الؽرب ..مخلوطه رسالته تحمل بٌن طٌاتها أنؽام ال

بؤنفاسه مع كل حرؾ كتبه ولوة ذلن اإلشتٌاق بٌننا راجٌة أن ٌنتهى  ذلن الخوؾ بداخلى 

،سنتان من الرسابل المتبادله أذابت كل ذرة من ثلج الخوؾ فى للبى وأشعلت مكانها براكٌن 

بة لكن المسافات تشعل األفبدة عشماً ،ولد من الحب ،ٌمال أن المسافات لد تنهى ما بٌن األح

إشتعل للبى بذلن الحب الفلسطٌنى الممدس ،أخفٌت مكنونات الحب بٌن أضلعى حتى ذابت 

أضلعى شولاً ،أشرق وجهى وإلبالى على الحٌاة أفصح أن هنان عشك ٌنمو بداخلى ،الحظت 

ر،أخبرتها بما طرب أذنها رفٌمتى ذلن التؽٌٌر الجذرى بداخلى وأمام إلحاحها المستم كامٌلٌا

ورلص له للبها حٌنما علمت أن ذلن الوهج بداخلى هو حب لشخص آخر ؼٌر )جونس( التى 

 تهٌم به عشماً .

ً أن تواجه  شعرت بذلن اإلطمبنان بملبها ما أن سمعت ذلن ،لكن الملك تسلل بداخلى خوفا

س الحب بؤذن "كامٌلٌا" وفى إحدى األٌام رنت أجرا ، مصٌرا مشإماً معه فملبه ٌهوى ؼٌرها

فاعترفت بحبها "لجونس" لكنه رفض ذلن الحب معترفاً بمشاعره لى لكن كامٌلٌا أفشت ذلن 

ً بشاب برٌطانى ٌدرس الطب فى إحدى جامعات برٌطانٌا  السر بٌننا فؤخبرته أننى أهٌم عشما

 . ،لد إلتمٌت به صدفة أثناء رحلة مع أصدلابه فى بارٌس

مٌلٌا لذلن السر بٌنما كنت فى إحدى الحفبلت التى ال تنتهى لجمع األموال أدركت إفشاء كا      

لدعم فمراء الٌهود المنتملٌن إلى فلسطٌن ،عندما أتى "جونس" بوجه ؼٌر الوجهة الذى 



إعتدت على رإٌته  متساببل  فى ؼضب عن صدق ما لالت له" كامٌلٌا" ،فؤخبرته الحمٌمة 

ة أعجز عن البوح بها ،فؤخبرته أنى على عبللة بشاب لكنها حمٌمة ذات إلناع ٌخفى حمٌم

برٌطانى و لم أتجرأ على إخباره أنه شاب عربى فلسطٌنى مسلم ،فؤنا أدرن تماما ما لد ٌفعله 

جونس إن علم الحمٌمه فؤلل ما ٌمكن فعله هو التحرٌض على إؼتٌاله .. ورؼم ذلن رأٌت فى 

صٌته الموٌة تجعله ٌنظر إلى ضعفه الناتج عن عٌنٌه ذلن األلم الذى لم ٌستطع البوح به فشخ

حبه لى كشا ٌنمص من رجولته فدابما ما كان ٌظهر حبه لى فى تلن اللحظات التى تتوارى 

فٌها األنظار بعٌدا عنا ربما حبه لى ال ٌمل عن حبى لـ )ٌاسٌن( لكن روحه أخطات المسٌر إلى 

أو على األلل سماع صوته لكن بٌنى  روحى وال تؤلفها ،كان اإلشتٌاق ٌمتلنى أرٌد أن أراه

وبٌنه أمٌاال ،ال أستطٌع إخضاعها بصوتى ألخبره كم أشتاق إلٌه ،فمررت أن أسافرإلى 

برٌطانٌا لممابلته لم ٌتخذ لرارى سوى أربعه وعشرٌن ساعة لتنفٌذه رافمتنى )كامٌلٌا( التى 

أردت لها أٌضا أن أرادت أن تتؤكد من صدق وجود ذلن الشاب فى حٌاتى لم أعارضها بل 

ٌطمبن للبها وأن تجاهد لتفوز بملب جونس لتعوضه عنى ،كلما التربت من برٌطانٌا كنت 

أتذكر كٌؾ ٌممتها بٌن دفاتره وفى أعماق للبه كسٌاسه لكنه أحبها كدوله لوٌة  وتمنى لو أن 

ى كونها وطنه ٌصبح بموتها..تذكرت معاناته فٌها لٌلتحك بكلٌه الطب وكٌؾ رؼم الصدالات الت

بها إال أنه ٌحمل بٌن أضلعه رفاق وطنه الذى ودعهم واحداً تلو اآلخر ،ما أن وضعت لدمى 

فى برٌطانٌا حتى إنتابتنى لشعرٌرة مرعبة ِخفُت أن ٌكون بؤعمالى  جبال من الخوؾ كامنة 

مطوٌة فى أعماق الحب داخلى ،تلن األعماق التى أخشى أن ال أجد ممابل لها فى للب )ٌاسٌن( 

،ذهبنا إلى أحد الفنادق المرٌبة من الجامعة لٌتٌسر لى رإٌته ولتما ٌحلوا لى وأثناء ذلن 

حاولت "كامٌلٌا" معرفة هوٌة ذلن الشاب واسمه إنتابنى الخوؾ للٌبل عندما سؤلتنى عن 

 اسمه فبمجرد سماعها له ستدرن الحمٌمه ،لكنى أضعت مسار الحدٌث متسابله

 ناء وطن لنا فى فلسطٌن؟؟هل تظنٌن أننا سننجح فى ب :

بالطبع فالعرب اآلن كتله مشتعلة لن ٌهتم أحد بتحرٌر أرض ؼٌر أرض ..أظن أننا سنبنى  :

وطنا ٌهودٌا ال ٌمهر أخٌراً سٌصبح لنا وطن ولكن أخبرٌنى ما هو وطنن األصلى المؽرب أم 

 بارٌس أم نشؤتن األولى بمصر ؟

هذا أمر مفرغ منه فكل األرض هى ملكنا نحن :عزٌزتى بالنسبة لى لٌس للٌهود وطن محدد و

شعب هللا المختار ولنا الحك فى إمتبلن كل شبر على األرض فهى خلمت لنا فبارٌس 

وشوارعها والمؽرب وضواحٌها وبرٌطانٌا وطرلاتها ملن لنا نحن الٌهود ،أما إستمرارى 

جذوراً متعممه بالمؽرب فتعلمٌن أن أسرتى ألمى تمتلن شركات متؤصله من أجدادى فٌها 

  بجذورها وال ٌمكن فصلهما عن بعضهما أبداً.

:هل تعتمدٌن أن العرب سٌتعاونون معنا بعدما نبنى وطننا فى المدس ؟ أم أننا سنكون كضحٌة 

 لمجموعة من الفهود العربٌة ؟

:عزٌزتى سٌؤتى الولت الذى لن ٌنظر فٌه الحكام العرب للدٌن أو العرق أو الحضارة بل 

مط إلى الدٌن الجدٌد من الدراهم والفضة لٌملإن بها بطونهم على حساب أى شىء سٌنظرون ف

فى الوجود حتى على حساب دٌنهم ..وبما أننى درست اإللتصاد وأعمل كمدرسة للؽة العربٌة 



وال عبلله بما درست بما أدرس فؤنا أخبرن أن ال عبللة بٌن ما ٌعتنمه المسلمون وبٌن أفعالهم 

 فى الحٌاة .

 إبتسمت كامٌلٌا بسخرٌه لابلة      

: لٌذهب الجمٌع إلى الجحٌم ..ال ٌهمنى سوى أن ٌكون لى وطن أحتمى به من هول تلن الحٌاة 

 ،تعجبت لكبلمها والتفت إلٌها متسابلة

:ألم تكن المؽرب وطنن التى احتمٌت فٌه كما فعلت عابلتن من لبل ؟!، تعجبت كامٌلٌا وشعرت 

 . أخطؤت فى حك تلن األرض التى تفرعت منها جذورهامن نظراتها أنها لد 

فى الصباح الباكر تسللت من وراء كامٌلٌا أثناء نومها وذهبت إلى الجامعة أبحث عن       

)ٌاسٌن( لكنى لم أستطع إٌجاده فذهبت إلى سكن الطلبة الذى أخبرنى عنه فى رسابله بحثت 

ده فى ذلن المكان الذى أخبرنى عنه؟!  فذهبت عنه لكننى لم أجده ،تعجبت لماذا ال أستطٌع إٌجا

مرة أخرى إلى الجامعة إستطعت العثور على أحد زمبلبه  الذى أحبرنى أنه لم ٌره فى الجامعة 

منذ شهرٌن ...رددت بٌنى وبٌن نفسى ..شهرٌن! كٌؾ ؟! إذاً من الذى لد أرسل لى ذلن 

لى سكن الطلبة مجدداً فؤخبرنى أحدهم الخطاب منذ عدة أٌام لبل مجٌبى إلى برٌطانٌا ؟! ذهبت إ

 أنه لد سافر لكن ال ٌعلم إلى أٌن؟

إنتابنى الخوؾ وأدركت أن هنان سر ٌخفٌه عنى ،ذهبت إلى الفندق بعمل  تتضارب به األفكار 

التى أتمنى أن ال تكون حمٌمه ،ما أن رأتنى "كامٌلٌا" حتى عاتبتنى لخروجى مبكراً دون 

ٌة ذلن الشاب كثٌراً أخبرتها أننا سنزوره عن لرٌب  لكن أوال أٌماظها فهى تشتاق إلى رإ

علٌنا أخذ جوله فى برٌطانٌا والتمتع بؤجوابها ،إلتنعت بكبلمى سرٌعا لكنها ال تدرن حمٌمة 

األمر وذلن الضجٌج بداخلى حول هوٌة ذلن الشخص الذى أرسل لى تلن الرسالة ؟ ،كل ٌوم 

 . لبة تارة أخرى لعلى أجد شا ٌوصلنى إلٌهكنت أذهب إلى الجامعة تارة وسكن الط

لكن فجؤة رأٌت ذلن الرجل األربعٌنى الذى رافك ٌاسٌن فى السٌارة  ببارٌس ،أدركت أن هنان  

أمراً ما ٌربط  ٌاسٌن به ،فرإٌته هنا مستحٌل أن تكون محض من صدفة ،رأٌته ٌؤخذ بعض 

،لرأت فى أتساع عٌنٌه االوراق من زمبلء ٌاسٌن فؤسرعت إلٌه وامسكته من ذراعه 

المندهشتٌن معرفته  بى  فسؤلته ألٌس أنت أحد أصدلاء ٌاسٌن؟ .. نظراتن  تخبرنى أنن على 

معرفة جٌدة بى ،إبتلع الرجل رٌمه وزداد توتره على وجهه ثم حاول نزع ذراعه من بٌن ٌدى 

  .مشككا فى ذاكرتى  فربما أخطات فى التشبٌه بٌنه وبٌن رجبل آخر

مازالت متشبثة به فؤبعد ٌدى بلطؾ إبتسامة مصطنعه وهرول بعٌدا ،اتبعت خطواته كانت ٌدى 

فإٌمانى بؤنه الخٌط الذى سٌوصلنى بـ )ٌاسٌن( ال شن فٌه لكنه إختفى من أمامى بٌن السابرٌن 

كان األرض لد انشمت وابتلعته ،أدركت حمٌمة أننى فى مكٌدة ما تحان من خلفى وأن سفر 

لٌس كما ادعى فى رحلة ترفٌهٌة مع أصدلابه ،فمن الذى لد ٌسافر )ٌاسٌن( إلى بارٌس 

للترفٌه فى بارٌس المشتعلة بالحروب والمذؾ المٌدانى المستمر لها فى تلن السنه  والعمل 

كنادل لمساعدة أحد أصدلابه الفرنسٌٌن فى عمله فى ذلن الحفل؟؟ ،إتضحت أمامى أمور لم 

 .  اهتمامتشؽلنى من لبل أو ربما لم اعٌر لها 



مضى أسبوع وشكون "كامٌلٌا" تتزاٌد ٌوما بعد ٌوما تخبرنى نظراتها أن إدعابى بحب      

شاب برٌطانى أحد المكابد التى أحٌكها وأن للبى مشتعبل بحب )جونس( الذى ٌشعل حبه للبها 

، فجؤة طرق باب الفندق فرأٌت خدمة الفندق تخبرنى أن أحداً ٌنتظرنى فى األسفل وٌطلب 

ابى العاجل ،تعجبت من هذا األمر من الذى لد ٌؤتى إلى برٌطانٌا هنا لٌطلب لمابى! ، خطر لم

فى بالى أن ٌكون ذلن الرجل األربعٌنى أو لد ٌكون )جونس( لد أتبعنا إلى هنا ،إرتدٌت 

مبلبسى فى هرولة ؼٌر عاببه بتخمٌن كامٌلٌا الذى ٌشوبه اإلتهام بؤن ٌكون  ذلن الؽرٌب هو 

ب الذى ألابله فى الخفاء خوفا منه علٌها ،ذهبت مسرعة وخلفى "كامٌلٌا" التى ترٌد ذلن الحبٌ

تؤكٌد شكوكها فجؤة رأٌت )ٌاسٌن( فانشرح صدرى وتنفست الصعداء لم أملن السٌطره على 

تصرفاتى ففاضت الدموع من عٌنى وارتمٌت فى أحضانه كطفلة ترتمى بؤحضان والدها الذى 

ذراعاه حولى كالمشتاق الذى فمد األمل فى اللماء مجددا  ثم أرسلت زاد ؼٌابه وشوله ،إلتفت 

له الحٌاة خٌطا من خٌوطها فتمسن به طالبا النجاة ،ال أدرى كم من الولت إستمر ذلن العناق 

بٌننا لكننى شعرت برؼبه فى النعاس بٌن أحضانه من دؾء جسده الذى ٌشع حبا وأنفاسه 

متمد بعملى وروحى وأعماق للبى ،لم نفترق إال بصوت الطٌبة التى أولفت ذلن الطوفان ال

  "كامٌلٌا" التى صاحت لابلة

:ٌا الهى لدٌن حبٌب.. حماً !! اآلن لد صدلت كبلمن ومدت ٌدها إلٌه تعرؾ نفسها  فصافحها 

واضعا لبلة رلٌمة على ٌدها ،شعرت بخفمان للبها مطمبنة من رإٌته فمد تؤكدت من حمٌمة من 

لبى شخص آخر ،كاد للبى ٌتولؾ من الخوؾ عندما سؤلته عن اسمه أن الذى ٌسكن بم

 فؤسرعت لابلة  

 : أنور

نظر  ٌاسٌن  متعجباً من إخفاء اسمه الحمٌمى عنها فؤخبرته نظراتى أننى لم أمتلن الشجاعه  

بعد ألخبر أحداً بحمٌمة أمرنا ،أفصحت كامٌلٌا عن إندهاشها عندما لالت متعجبه ..عربى؟! ألم 

نه عربى من جذور برٌطانٌة ،أشعرنى إلتناعها بكبلمى نى أنه برٌطانى ،فؤخبرتها أتخبرٌ

 . االطمبنان بملبى

فى المساء ذهبنا إلى العشاء تحدثنا طوٌبل عما فعله ذلن الؽٌاب ،وتلن المسافات التى        

بداخلى  زادت الشوق بٌننا ،لكنه لاطعنى لاببل بؤن المسافات لد فشلت فى إزالة ذلن الخوؾ

وربما زادته والدلٌل أننى لم أجرإ على إخبار كامٌلٌا عن اسمه وهوٌته الحمٌمٌة ،شعرت 

بعجزى عن الرد ،تنفست الصعداء ثم هممت بسإاله عن سر إختفابه وكٌؾ علم بوجودى فى 

الفندق لكن لطع حبل أفكارى رإٌة )جونس( أمامى بصحبه كامٌلٌا إنتفضت متسمرة بنظراتى 

ا ممببلن علٌنا فى المطعم ،إلتفت )ٌاسٌن( إلى ذلن الشىء الذى جعلنى اتصرؾ نحوهما وهم

بتلن الطرٌمه المفاجبة ،ما أن رأتنا  كامٌلٌا حتى أفصحت بضحكاتها عن ذلن السر التى لم 

تخبرنى به بؤنها كانت ترسل لـ )جونس( رسابل تخبره بما نفعله هنا وبحمٌمه ما إدعٌته من 

طانٌا  ،لم أدرن أن )جونس( لد ٌصل به األمر وٌجند كامٌلٌا لحسابه وجود حبٌب لى فى برٌ

لٌعرؾ  حمٌمة ذلن الرجل الذى سرق للب محبوبته منه ،فؤدركت أن السرعه التى أتى بها إلى 

برٌطانٌا لن ٌفوت تلن الفرصة التى ٌنفرد بها بـ )ٌاسٌن( لٌتخلص منه بطرٌمة ما ،وربما لد 

فى للبه لد تموده إلى المتل لٌخلوا له الطرٌك لملبى ،كانت نظرات تصل إلؼتٌاله ،فؽٌرت الحب 



جونس إلى ٌاسٌن ٌتخللها الؽضب ٌنظر إلٌه بنظره متسابلة ما الذى ٌزٌد فٌه لٌجعل للبى 

ٌنبض له دونه؟ ،إلى جانب تلن األسبله التى إنهالت على ٌاسٌن حتى شعرت أنه ضاق به 

رلص رفض جونس دعوه كامٌلٌا للرلص متحججاً األمر فالترحت على الجمٌع أن نذهب لل

 . بإرهاق السفر بٌنما لبضت بٌدى على ٌد ٌاسٌن مبتسمة إطلب منه أن ٌرلص معى

رأٌت فى عٌنٌه تلن النظره الشارده فسالته لماذا الشرود؟  أخبرنى بما أنا على معرفة جٌدة به 

ٌر شرعٌة ولانون سحب األراضى .. ذلن لنزاع المتزاٌد بٌن الفلسطٌنٌن والٌهود والهجرة الؽ

من أٌدى الفلسطٌنٌٌن باإلجبار واآلن العالم على شفا هاوٌه ٌتآمر على ببناء وطن ٌهودى 

بإعتراؾ دولى ،عاد ذلن الشعور الماسى إلى للبى بؤنى عاهرة لد سلب بنى لومى وطنه وأنا 

فى تلن اللحظه أنه  أرٌد أن أسلب حٌاته ، فجؤة سؤلنى عن لرارى حول الزواج به ؟ ، تخٌلت

نسى أمر زواجنا لكن لسانى إنعمد عن اإلجابه ال أدرى هل على اإلستمرار فى الرفض أم على 

لبول ذلن الزواج المخٌؾ بملب لوى، فجؤه أولفنا تصفٌك الحضور بعد إنتهاء الرلص ،كدنا 

و( وٌبحث أن نعود إلى موضعنا حتى ألترح ممدم الفرله بالمطعم إستعراضه  لرلصة )البولٌر

عن ثنابى ٌإدٌان تلن الرلصة ،نظرت إلى "ٌاسٌن" فؤدرن رؼبتى فى تلن الرلصة ذات 

األصول المؽربٌة ،ما أن بدأت الرلصة حتى شعرت أننى كشرارة إنطلمت من بٌن طٌات 

الخوؾ وأمتؤل الحب بصدرى والشجاعة فى أن أعترؾ به أمام العالم كالمذنب الذى ٌهدٌه هللا 

ولٌكن حبن لى هو هدٌه الؽفران ،وبانتهاء الرلصة إنطلمت إلٌه بمبلته حارة  هدٌه رؼم ذنبه

 .وبؤنفاسى المتبلحمة  أخبرته بموافمتى على الزواج منه بؤسرع ما ٌمكن

فجؤة رأٌت وجه لجونس لم أره من لبل أال فى تلن اللحظه التى إنمض فٌها على ٌاسٌن  

ل إلى صراع بٌننا فى لحظه ،فولفت صارخة بالضرب  ألنه تجرأ على تمبٌلى ،فانملب الحف

بوجهه مهددة له أن مده ٌده على "ٌاسٌن" مرة أخرى فسؤلتله ،لم أدرن أن فى هذا العالم 

وجها لبٌح لى لد ظهر فى تلن الحاله التى تعجب منها "ٌاسٌن" وتصلبت فٌها أوصال جونس 

وأخبرته بحمٌمة أمره أمامى ،الذى إنهال ؼضبه على من شؽفى به وفى لحظه ؼضب تجرأت 

أنه ال ٌدعى )أنور( بل )ٌاسٌن(  وكونه فلسطٌنى عربى مسلم ،إنهار جونس وتراجع بخطواته 

للخلؾ كؤن ألدامه ال تستطٌع حمله بعد سماع الحمٌمة ،وسرعان ما تحولت الحٌاة فى عٌنى 

رعه إلى الجحٌم ،عندما أخرج جونس مسدسا من ٌده لٌمتل ٌاسٌن فؤولفته "كامٌلٌا" مس

فانطلمت الرصاص فى الهواء بعٌدا ،ثم عاد ووجه المسدس صوب ٌاسٌن مهددا لى ،إن لم 

آتى  معه فسٌمتله فى الحال أمام عٌنى ،شعرت أننى مسلوبه االراده ضعٌفة ال أستطٌع حماٌة 

ذلن الحب الذى عشت علٌه ،ولفت مسلوبه االرادة فمبض جونس على ذراعى بموة شعرت 

 .  بٌن أنامله ورحلت مجبرة كسجٌنة إلى مصر فى منزلنا المدٌمفٌها بتمزق عظامى 

بدأ ذلن الصراع بٌنى وبٌن أبى ساخطا وتؽلى الدماء فى عروله صارخا متهما لى بجمٌع  

أنواع الخٌانه . خٌانة دٌنى والكفر به وخٌانة الوطن الذى ٌسعى فى بنابه ،صرخت بوجه 

  ٌد بها حرٌتى فى الحٌاة لابلهمتمردة على تلن المٌود الصهٌونٌه التى ٌم

:العرب لم ٌنهبونا ولم ٌسرلوا منا شٌبا ،نحن الذٌن نحاول سرلتهم منذ الجذور المتؤصله فٌنا 

حاربنا الكنعانٌٌن ولم نتوحد على كلمه واحدة إنمسمنا إلى مملكتٌن ضعٌفتٌن تترعرع الخٌانه 

عن تارٌخ ؼابر لم ٌتعدى األلؾ بجذورها حتى أرسل هللا من أبادهم عن بكرة أبٌها .أتبحث 



عام بدأ وانتهى منذ مبلٌٌن السنٌن ..نحن ال أرض لنا نحن مؽتصبون أتفهم،نحن السارلون 

تعارض الحاخام لتلن الدوله ٌثبت أننا نبنى  دولة باطلة على جذور تارٌخٌة باطلة على أرض 

ذلن الفلسطٌنى الذى حك وسوفت تهوى األرض الحك على ذلن الباطل فتبٌده عن بكره أبٌها ،

إؼتصبنا أرضه وعرضه ونُوشن أن نسرق تارٌخه ودٌانته ال أظن أن شرفه ٌسمح له أن 

ٌتزوج  فتاة ٌهودٌة من جذور ٌهودٌة أباها رجبل  ذو فكر صهٌونى ال ٌهمه فى الحٌاة سوى 

تلن المال والسلطة وتدعٌم هإالء المتله الذٌن لتلوا أسرته وأخواته واحد تلو اآلخر وأسس 

العصابات الؽٌر شرعٌة لمتل كل عربى على أرض فلسطٌن حتى انه بدأ ٌشارن فى تحرٌؾ 

التوراة لٌزعم بؤن لتل كل عربى بٌد ٌهودٌه هى تمربا إلى هللا ،الذى ٌلعنا وٌمهد االرض لنا 

لٌمضى علٌنا ،تلن األرض هى ساحة المعركة األخٌرة التى سندفن فٌها كحثالة تحت ألدام 

فجؤة هوت ٌده على وجهى منهاال على بجمٌع اللعنات والدعوات رأٌت فى ، ربأهلها الع

إنهٌاره وارتعاش جسده خوفا من تلن الحمٌمة التى أفصحت عنها كؤنها السر المكنون الذى 

ٌخفٌه بٌنه وبٌن نفسه ،وكؤنه لد شاهد تلن النهاٌة لذلن الوطن الذى ٌسعى إلٌه بؤم عٌنٌه للتو 

ة التى إنهار فٌها هربت بسرعه أبحث عن ألرب وسٌلة أسافر بها إلى ،استؽلٌت تلن الحال

المؽرب حٌث أمى التى تمتلن الموة فى حماٌتى من نواٌاه الخبٌثه وأفكاره المتعارضة مع 

أفكاره فكانا زوجٌن متنازعٌن فى حرب حول أصلولهم الٌهودٌه وإلى أٌن أرض ٌنتموا ..أمى 

و لى فإٌمانها بؤن األرض التى نشؤت علٌها هى أرضها التى تإٌد أن أعٌش حٌاتى كما ٌحل

مهما كانت بعكس والدى الذى ٌإمن أن فلسطٌن أرضنا سرلها الكنعانٌون منا ،ذهبت إلى 

المؽرب ولد لصصت األمر علٌها منذ اللحظات األولى التى إلتمٌنا فٌها بمصر إلى تلن اللحظة 

ذلن األمر وتركت الخٌار األخٌر لى  التى طلب فٌها الزواج منى ،إحتارت أمى فى حسم 

فالترحت أن أذهب إلى مدٌنة )إفران ( حٌث الجبال الثلجٌة كؤنها لطعة من أوروبا والمناظر 

الخبلبة لتهدأ عملى وأفكر بهدوء فى ذلن المرار الذى اتخذته بزواجى من "ٌاسٌن" ،كنت 

موه على حرمانى مما أرٌد أتزلج على تلن الجبال والؽضب ٌذٌب الثلوج من حولى من ٌملن ال

فى حٌاتى لمد خلمت حرة ال ٌهمنى وطن أو دٌانه فربما لو علم "ٌاسٌن" ان ابى  ممن شاركوا 

فى لتل اسرته لترن فكره زواجه منى ،إزداد خوفى عندما طرأ باذنى تهدٌد جونس بمتل ٌاسٌن 

ن من الؽد ستحجز ،عدت الى امى ابلؽها بمرارى االخٌر وهو الزواج من ٌاسٌن  فؤخبرتنى أ

لى مكان على السفٌنة المتجهة  لبرٌطانٌا النطلك بالزواج من ذلن الشاب وأن ال أعود إلى 

المؽرب خوفا من بطش أبى وسٌكون الرابط بٌننا هى تلن الرسابل المحمله بما ال ٌبوح به 

وألبله  اللسان ،ثم اهدتنى سواراً حول معصمى هدٌة زفافى وأخذت الوعد منى أال أنزعه أبداً 

عندما أشتاق إلٌها ،ولدمت لى )فٌرنا( إبنة مدبرة المنزل منذ أن كنا بمصر لم أعهدها كخادمة 

بل كظل أحبنى بدون ممابل ،مضى ٌومٌن ووجدت نفسى الفت أمام المٌناء بالمؽرب أستعد 

نٌن للرحٌل على تلن الباخرة المتجة لبرٌطانٌا لكن المفؤجاه أننى رأٌت من ٌنتظرنى هنان بعٌ

ثالبٌتٌن ما أن ولعت عٌنى علٌهما حتى تسمرتان ال أصدق ما تراه عٌنى..كانت أمى تعطى لى 

نصابحها إال أن الحظت شرودى ونظراتى المتسمر فى ذلن اإلتجاه حٌث ٌمؾ من خطؾ 

أنفاسى من صدرى التفتت ناظرة إلٌه فؤدركت من ٌكون ،لطعت إبتسامته لى ذلن الشن بؤن 

ٌاسٌن" ولٌس رجبل شبٌها له ،تمدم  نحوى فى ثبات رجولى شعرت أننى من ٌمؾ أمامى هو "

لم أعشك رجبل كبالى الرجال بل رجبل تخطى حدود الرجال كلما الترب منى كلما  إزدادت 

إبتسامتى فرحا ال أصدق أنه  هنا فى المؽرب ،إلتربنا حتى اصبحت أنفاسنا متبلصمة  فجؤة 



شعر بالحرج للحظات من نظرات أمى وفٌرنا بعٌنٌهم تجرأت أمام الجمٌع ولبلته بإشتٌاق 

 الدامعة فرحا ثم سؤلته 

 .: لم أتخٌل أن أران هنا!

لٌس لى مكان فى الدنٌا إال بن فى كل أرض تخطوها هى أرضى..كما أننى لد لضٌت بعض :  

الولت هنا فى المؽرب أٌضا منذ صؽرى ،أداعب شمس المؽرب وأمرح بثلجها ورابحة 

ٌشع بؤراضٌها ،لم ٌثٌرنى التعجب أنه ٌمتلن ما أمتلن من ذكرٌات للمؽرب فنحن  النرجس الذى

 . لم نكن روحٌن بل روحه إنمسمت لشمٌن فى جسدٌن كتب هللا لهما اللماء معا.

إصطحبتنا أمى إلى منزلنا أحبت "ٌاسٌن" منذ الوهله األولى حتى أنها أخذت علٌه العهد أن 

ببركه دعابها فهى لن تستطٌع حضور الزفاؾ لخوفها أن ٌحافظ على وأن ٌتمم الزواج بى 

ٌتبعها أحدهم وٌنهى تلن الحٌاة التى نسعى لبداها ،أعطته خاتما فضٌا هدٌه زفاؾ له أٌضا، 

ودعتنا بمببلتها ودعواتها وتدعٌمها لنا إلى آخر االنفاس ثم طلبت من ٌاسٌن أن ٌعمد زواجه 

 بالمؽرب ٌبتعد كثٌراً عن منزلنا بسفر إستمر بالرب ولت ،إصطحبنى أنا وفٌرنا إلى منزال

ٌومٌن بالسٌارة ما أن وصلت حتى أثارت دهشتى ،ما رأٌت فى ذلن المكان فلسطٌنٌٌن 

مهاجرٌن إلى المؽرب تحت وطؤ المهر،ولفت بشرفه المنزل أنظر إلى أحوالهم وضحكاتهم 

ت فى حضنه لابله وأعدادهم لحفل الزفاؾ ،فجؤة إلتفت ٌده من خلفى حول خصرى فارتمٌ

 وعٌناها مازالت تنظر للخارخ

   :لم أعلم أن بالمؽرب فلسطٌنٌن هاجروا إلٌها؟ أشعر أنهم كالؽرباء ال ٌشبهون المؽرب

ٌر" مهما ؼٌر مكانه أو لونه سٌظل محتفظا بهوٌته الفلسطٌنٌه ؛لذا :إ نهم "كطابر الت ّمِ

 ة.بوجودن بٌنهم ستشعرٌن أنن بفلسطٌن الحبٌب

 أنفاسه بعنمى فابتسمت لابلهتخللت 

 .انت كالتمٌر حما:

 فجؤه مد ٌده لى بوردة بعدما لبلها لاببل 

  ،أخذتها منه وأنا أردد كلمات لابله :أنت أجمل من بساتٌن الشرق

:أزٌن نفسى بكلماتن مدحن وأكحل عٌنى برإٌتن وأورد وجنتاى بابتسامتن فتحمر 

سدى درع بحضنن ٌحمٌنى وأرتشؾ من خجبل..أتمختر فى خطواتى بعشمن وألؾ حول ج

أنفاسن الحٌاة ومن شفتٌن العشك ومن صوتن ألحان وأشعار لملبى وأدؾء صدرى بمربن 

منى واخفض راٌاتى حٌنما ترتفع راٌاتن وال أدرى فى نفسى ضعؾ وال هزل فى ظبللن ..فبل 

وال تبحث   تمطؾ الورد للورد فؤنا أؼار علٌن من رحٌمها فرحٌك ثؽرى ٌفوق آاللؾ الورود

فى جنان الورد عن جمال فملبى جنه أُنزل فٌها الحب من أجلن وال تلتمس من الشمس دؾء 

فؤحضانى مؤوان من برد البعد وال تلمى بنظرن عنى فمد وضعت تاج عشمن على عرش محبتى 

 فلتحكم عرشن كما شبت ....إلترب من عنمى ولبلنى فؤتبعت لابله



ذنى وللبى شولا فى أثناء ؼٌابن كان الحب ٌزداد لهٌبه فى لمد سمعت ترانٌم الحب تداعب أ: 

للبى حتى أصبحت ال ألدر على البعد عنن ،لكنن مازلت شخصٌة ؼامضة بالنسبة لى أشعر أنن 

كمحٌط ال نهاٌه له ، ظننت أنى سؤكتشؾ أسرارن المكنونة بذلن المحٌط العمٌك داخلن حٌن 

نن كتبت بٌدٌن حدٌث لسانن المسلوب الذى لرأت ٌومٌاتن وتلن الفترات الماسٌة شعرت أ

ٌمص تلن األٌام المرٌرة التى مررت بها لكن لم انظر فمط إلى ذلن الصراع الذى عانٌته فمط . 

بل رأٌت بٌن سطور كلماتن معاناة أشخاص أذابوا للبى حزنا رأٌت بٌن سطورن دماء مخضبة 

لمات رأٌت جذور طاهرة تدنس وأبحر من الحزن تروى أراضٌن فشعرت أن العالم ملٌا بالظ

بجلباب أسود وترانٌم ٌهودٌة على أرض ممدسة وكؤنى أرى أحدهم ٌخضب السندس األخضر 

 .بسواد جلباب الٌهود ا

إلتفت إلٌه فرأٌت عٌنٌه هابمتٌن كؤنه ٌرى تلن الذكرٌات أمام عٌنٌه للتو، ولد ترن عمله      

دوء مبلمحه التى تخفى تلن العاصفة التى هنان فرأٌت فى عٌنٌه الواسعتٌن محٌطا مظلما وه

لن تثور، ذلن الثابر الصامت لم ٌنتبه لى وأنا أتامل وجهه وعزلته عن الوالع  فاعدته إلى 

عالمى بمبله إرتشفت فٌها الحب من شفتٌه ،رؼم ذلن العشك فى عٌنٌه وتمبله لذلن الحب 

لكن للبى كان ٌحدثنى أن هنان الؽٌر ممدس دون أن ٌعبؤ لذلن النضال الذى لضى فٌه عمره ، 

شٌبا ما ٌخفٌه خلؾ ذلن الحب شٌبا ٌشبه الزلزال الذى سٌسمط عرش ذلن الحب بٌننا وٌضٌع 

معه كل شىء كنه لم ٌكن ،ما أن إبتسم حتى تبلشت تلن األفكار وتؽلؽلت لمساتى بصدره 

ا ففهم ذلن أؼرى ذلن الفارس بحبى وضعت ٌداى الدافبتٌن على وجهه التصمت أعٌننا ببعضه

الشؽؾ المشتؽل بداخلى واشتٌالى إلرتشاؾ الحب من شفتٌه التى ألتحمتهما بمبله طوٌلة 

..حاول التراجع برأسه للخلؾ فاحتضنت رأسه بكفى وجذبته بموة إلىًّ ،وماهى اال لحظات حتى 

إنزلك بمشاعره بٌن شفتاى تزاٌد اإلشتٌاق لروحه التى عشمتها فاسرعت ٌداى بنزع ثٌابه 

ما تراجع للخلؾ كلما ذبته بموتى إلٌه فتلن العاصفه المشتعله بداخلى لن تهدأ إال بعشمه كل

،تراجع بخطواته حتى سمط على األرٌكة فؤلمٌت بنفسى علٌه أنزع لمٌصه فجؤة أمسن ٌداى 

بموه وانفاسه متبلحمه كالذى ٌلهث فى ماراثون الحب ..إبتلع رٌمه فى رؼبة ملحة كان الخوؾ 

 علٌه لاببلهو الؽالب 

ماهى إال ساعات للٌلة وٌبزغ فجر على أجمل ٌوم .ٌوم عرسنا ، رفعت جسدى عنه عالده  :

 حاجبى فى ؼضب لابله

لمرة أخرى  أشعر أنى عاهرة تلتمس الحب الممدس بٌن ٌدى ناسن وٌتم رفضها ،إنتفض : 

  ٌضمنى بٌن أحضانه لاببل

 . بارن حبنا:بل ناسن فى حرم الحب ٌنتظر الصبلوات الطاهره لٌ

فى الصباح كانت الحٌاة ؼٌر التى أعهدها ترانٌم أُخوة ومحبة تسٌطر على الجمٌع ، تلن   

اً له لم ٌستطع تركها فى  المرأة التى آوته فى منزلها حٌن كان صؽٌراً مصابا إتخذ منها أُمَّ

ا إلى فلسطٌن بعدما لتل زوجها تحت حطام المسجد وهدم منزلها وأخذ باإلجبار فؤحضرها هن

المؽرب ،إتخذت منه ابنا عوضا عن أبنابها التى فمدتهم فى تلن المجازر واتخذ منها أما 

عوضا عن أمه التى ماتت دون أن ٌدرى أٌن ومتى كان موتها؟ ، أخذتنى من ٌدى إلى ؼرفه 



بمنزلها تجهزنى لعرسى وهى تخبرنى أن أنادٌها بؤمى أو العمه )خضرة( كما أحب ، وجدت 

مى التى ال استطٌع رإٌتها ٌوم زفافى فابتسمت لابلة  سانادٌها بالعمة خضرة، فٌها فرحة أ

ربتت على ٌدى وأحضرت لى ثوب زفاؾ أبٌض طرز خصٌصا من أجلى على ٌدها ما أن 

  إرتدٌت الثوب حتى فاضت عٌنٌها بالدموع لابله

 . :لٌزٌدن هللا السعادة على هذا الحسن

تحضر فى ٌدها حناء ولامت بتخضٌب ٌدى الٌمنى  فجؤة طرق الباب فإذا بإحدى النساء 

 بالحناء ثم وضعت عمله معدنٌة ولامت بربطها برباط خفٌؾ لابله

هذا لٌكتب العمار بٌنكم والطهارة من رجس شٌطان ٌمكر على حٌاتكما ثم أعطتنى حجابا  :

 وطلبت منى أن أضعه فى صدرى تعجبت من ذلن فابتسمت لابلة 

ن مكروه ال تتركٌه فمد لام الشٌخ بعمده لن بسر آٌات المرآن الكرٌم :هذا لحماٌتن أال ٌصٌب

وسر مبلبكة الكلمات ، تعجبت من كلماتها لكنها أثارت المشعرٌرة فى جسدى ،أخذته منها 

العمة خضرة وعمدته لى فى صدرى مربته على كتفى تومؤ لى برأسها أن أإمن بما لٌل .. 

وعمد المرآن وما أن أنتهى حتى أنطلمت الزؼارٌد  جلسنا جمٌعا خلؾ الباب نسمع الفاتحه

مداوٌة تشعل تلن الفرحة بداخلى ...شعرت أننى كنت الؽارله فى محٌط مضطرب بحٌاة 

مضطربه ولد اتى من أنمذنى إلى شاطا األمان لكن للبى المضطرب كان ٌملمنى كثٌرة رؼم 

 !فى صدرى ال أعلم لماذا؟تلن الفرحة لكن لم استطٌع  إخفاء براثن من الخوؾ المتؽلؽة 

جاءت إحداهن ووضعت على وجهى وشاحا أبٌض مطرز تفوح منه رابحه الٌاسمٌن والفل  ثم  

خرجت إلٌه أسرعت إلٌه العمة خضره تحضن كفه فبلحظت ذلن البروده فى ٌدٌه فدلكت كفٌه 

الؽاببه منذ أن بكفٌها  مهنؤ له بذلن الزواج المبارن ، من بٌن ثناٌا الوشاح الحظت تلن الفرحه 

إلتمٌنا تتجسد فى عٌنٌه كان وطنه لد تحرر للتو ،كانت ضربات للوبنا تدق مع الطبول فرحه 

 كلما خطونا باإللتراب من بعضنا والنظرات تحكى لصة صمت اللسان عن البوح بها لابله

:طل من الباب لمر بثوب الممر عجز الوشاح عن إخفاء مبلمحها المبلبكة، رفع الوشاح عن 

 وجهى فشعرت بانفاسه منبهرة لاببل

: ال أدرى أن ذلن فى العالم جمالٌن أحدهما فى وطنى واألخر أنت، ألشعر جسدى لكلماته ختم  

حدٌثه بمبله على جبٌنى ،أدفبت كفه المثلج  المرتعش حبا بٌن أحضان أصابعى الملتهبه بحبه 

سادنا بلؽه ال ٌفهما اآلخرٌن وسط ، كبل منا ٌعلم لؽه تلن األنامل وذلن الشعور حٌث تتحدث اج

الزؼارٌد والتهنٌبات وصوت الطبول  التى تداعب عشمنا  ،دخلنا المنزل وسط دعوات العمه 

خضره والورد الذى ٌتطاٌر فولنا ودعواتها أن ٌحمٌنا هللا من عٌن الحسود وأنفاس الشٌاطٌن 

ن أؼلك الباب حتى إلترب منى ثم أنهت ذلن بمبوالتها المتبادله بٌنى وبٌنها وبٌن ٌاسٌن،ما أ

  لاببل     

:ال أصدق أنن أصبحتى زوجتى  ،كدت أن أجٌبه حتى إندفع ممببل لى فى لهفة وشوق ،فى تلن 

اللٌله إنفجرت الثورة التى كبحها بؤعماله ،فى تلن اللٌله رأٌت المدٌس ٌتحول إلى مرجل من 

مراجل العشك فبل سلطه أعلى لوة على الملب من لوه الحب ،إنطلك طوفان العشك المكنون 



ح سجٌن الحب لسجانه عن عشمه بحرٌه ،كنا فى ثورة متؤججه بٌننا لكنها كانت بداخله وأفص

ثورة عشك، أٌمظنى أذان الفجر تحسسته بجوارى لكننى لم أجده فؤدركت أنه لد ذهب إلى 

الصبلة نهضت إلى الشرفة اتنفس ذلن النسٌم الفجرى الذى ٌحمل أنفاس الموحدٌن الطاهره 

وكسل األبدان ،أستمعت إلى الصبلة وتبلوة المرآن كؤننى أسمعه الذٌن ال ٌثملهم نفاق الدنٌا 

ألول مرة أردد خلفه ندابه إلى الصبلة أؼمضت عٌنى أستمع إلى المرآن فوجدت ذاتى فى 

حروفه حتى امتزجت أنفاسى بؤنفاس المصلٌن وطرب لها للبى فتمختر رأسى كالفمى مع كل 

الكرٌم ، إنطلمت أصوات طٌور الشروق مع آٌه تمرأ ، كصوفٌة ولعت فى عشك آٌات المرآن 

نسمه بارده أرعشت للبى لكن أدفبته ذراعٌه اللذان إلتفتا حول جسدى فؤلمٌت بنفسى فى 

أحضانه الدافبة تلذذت بؤنفاسه المبلصمة وشفاهه التى ترتشؾ المببلت بعنمى فردد لسانى 

 لاببل

أننا بنحبهم ٌلتصمون  :نحب أشخاص وال نعرؾ السبب الواضح لمحبتنا لهم نعلم فمط

بالذكرٌات وال نستطٌع محوهم إلى األبد لد تجمعنا معهم كلمات لكن نظراتنا تكون أبلػ الحدٌث 

ولد ال نعرؾ أسماء بعضنا لكننا حفظنا الوجوه عن ظهر للب ،ولد كنت أنت ممكن أحبهم للبى 

ً ال دون أن ٌعلم السبب فمط أعلم أننى أهٌم فٌن عشما من طفولتى وكؤننى حٌ نها أذنبت ذنبا

ٌؽتفر ففتحت لن أبواب للبى على مصرعٌها وأؼلمتها بعد رحٌلن بؤلفال لم ٌصنع لها مفتاح 

 حتى أتٌت وفتحت لن أبواب ذلن الملب برإٌتن ،لبلنى مستمعا لاببل

:البداٌه دابما تعجب العمل لكن النهاٌه ترعش الملب ،لكنن أرعشت الملب حبا منذ البداٌه وال 

ن ،أتدرٌن حٌن رأٌتن فى ذان لولت ألمٌت السبلم واألمان على للبى بنظره من عٌنٌن نهاٌه ل

لكننى لم أدرن كٌؾ أرتشؾ للبى األمان والسبلم منن وأنا لم أعرؾ من أنت بعد ، كنت أحلم 

دابما بالجنة أتساءل متى أستشهد حتى أدخل الجنة؟ كنت أحلم بالجنة لكننى لم أدرن أن فى 

فظ هللا بها لعبادة ولد كنتى أنت جنة هللا على األرض خلمها هللا لى ألكمل األرض جنة ٌحت

حٌاتى معها ،إنمبض للبى فجؤة بعد سماع تلن الكلمات فالتفت إلٌه واحتضنته بموة فى خوؾ 

إدرن ذلن الخوؾ فاحتضننى بذراعٌة متساببلً عن األمر الذى أرعبنى إلى هذا الحد ؛ فؤخبرته 

ى أتمنى من هللا أن ٌحممها لى حتى وأن لم ٌمبل منى دعاء بعده لط أن ال أمنٌتى الوحٌدة الت

أحرم من حضنن الدافا الذى أرى فٌه أحضان أم دافبة تؽفو فٌه بعد لحظات كؤنه األمان 

 الوحٌد فى ذلن العالم الملتهب ،ربت على كتفى لاببل 

  حزن:أرح رأسن على كتفى فؤنت اآلن فى حرم الحب الذى ال خوؾ فٌه وال

كلماته لم تزد للبى إطمبنان لكننى تظاهرت باألمان ثم همس بؤذنى أننا سنمضى أٌام من شهر 

العسل فى مصر حٌث ملتمى األحبه على ذلن المكان الذى جمع للبٌن ثم إلى برٌطانٌا لنستمر 

هنان من أجل أستكمال دراسته بالطب تعجبت من ذلن فمد كانت خطتنا أن نذهب إلى فلسطٌن 

 .األوضاع كانت ملتهبه إلى أبعد الحدود لكن
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زاد النزاع بٌن العرب والٌهود وزاد أنمسام العالم حول أى هوٌة ستصبح علٌها األرض أهوٌة  

ٌهودٌة والنظر إلى عرب فلسطٌن كضٌوؾ أم أن األرض تنمسم بٌنهم والؽلبة لمن ٌمتلن الموة 

نودع كل شبر على أرضها لبل إستمرارنا فبل حك فى لانون الشعوب ،سافرنا إلى مصر 

ببرٌطانٌا ،وسرعان ما ذهبنا إلى برٌطانٌا ،بدأت الراحة تدب بملبى بعدما توهج شبح الخوؾ 

به عندما لمحت أحد الرجال ٌتتبع خطواتنا بمصر خشٌت أن ٌكون من جواسٌس أبى أو من 

ا وضعنا الدامنا بالباخرة العصابات التى تؽتال الفلسطٌنٌٌن ،شعرت باإلرتٌاح للٌبلً عندم

راحلٌن عن مصر تنفست الصعداء لعلها هواجس الخوؾ الذى أحمله بؤعمالى ،همس لى 

أنه دبر لى مفاجؤة جمٌلة ببرٌطانٌا أخفٌت خوفى بؤبتسامتى ولببلتى له وحاولت  ٌاسٌن لاببل

عهدتها  تجاهل ذلن الخوؾ ،أصطحبنى أنا و"فٌرنا" السر الكامن لى بعد أن وضعتنى أمى فى

 . لتحمٌنى واألحتفاظ  بسر زواجى

تفاجؤنا بهدٌته لمد كان منزال فخما رابعا للؽاٌة لم أتولع أنه بإستطاعته تدبٌر ذلن المنزل  

الرابع الذى ولفت أتامل جماله من الخارج حتى أنه أبتسم وذهب لفتح الباب ثم سحبنى من 

ن الخارج ،شعرت بذلن الدؾء ما أن ٌدى إلى الداخل وعٌناى مازالت متسمرة على المنزل م

دخل المنزل حتى ترأى فى عٌنى كمملكة لن تسمط أبداً كل خلٌه فى جسدى شعرت بؤمان ال 

 . خوؾ فٌه

أفصحت "فٌرنا" عن جمال المنزل بإبتسامتها الرلٌمه وأمنٌاتها بؤن نعٌش جمٌعا سعداء ،  

شٌباً ؼرٌباً ٌحدث ٌومٌاً لٌل مضت سته أشهر ملٌبة بؤروع صور العشك حتى الحظت "فٌرنا" 

نهار أمام منزلنا حٌث ٌتناوب رجبلن مرالبه المنزل أحدهم بالنهار وآخر لٌبل ،أكدت شكوكى 

ً فنجان المهوة ونظرت من  بؤن ما رأٌته فى مصر لم تكن هواجس بل حمٌمة إنتفضت تاركا

وار الشبان حتى خلؾ الستار عن شكل ذلن الرجل كان رجبل مختلؾ لم أره من لبل ،جلست بج

حل اللٌل ألرى وجه ذلن الرجل الذى ٌتناوب المرالبة لٌبل فجؤة اضطرب للبى وحبست األنفاس 

فى صدرى لمد كان نفس الرجل الذى ٌرالبنا بمصر..مستحٌل أنه إتبعنا إلى هنا على نفس 

فى الباخره إلى برٌطانٌا ..ولكن مهمبل ربما تلن المدة كان ٌحاول الوصول إلى مستمرنا 

برٌطانٌا ولد علمه عن لرٌب ، أمرت فٌرنا أال تخبر "ٌاسٌن" عن ما ٌحدث ، وفى الصباح 

خرج ٌاسٌن إلى الجامعة فبلحظت أن أحدهم ٌتبعه...أردٌت مبلبسى بسرعة ولحمت به فى 

الجامعة حتى بدأ علٌه اإلندهاش من أمرى لكنى تحججت بإشتٌالى له والرؼبة فى لضاء ذلن 

معة...ذلن الٌوم إلتمط أحد األصدلاء صورة لنا ،كانت أول صورة نلتمطها معا الٌوم معه بالجا

،فمن المإسؾ أننا لم نلتمط صور لزفافنا فى ذلن الولت معا ،لكن خوفى أنسانى أن نتعانك 

فٌها فاكتفٌنا بالتمارب من بعضنا لبعض ،عدنا للمنزل وعٌناى ترالبان الطرٌك فلمحت ذلن 

إلى المنزل ،أدركت أن األمر ال عبلله له بى وان هنان أمر خفى حول الرجل من مصر ٌبلحمنا 

"ٌاسٌن" ٌخفٌه عنى ، لٌجعله تحت المرالبة لٌبلً نهار من لبل هذٌن الرجلٌن ولكن ال أدرى ما 

هو؟! ...ما الذى تخفٌه عنى ٌارفٌك روحى؟ ،تحولت إلى حارس لٌلى ٌستٌمظ من نومه 

اً ال أتحمل عمباه...كلما إستٌمظت أنظر من بٌن ثناٌا شرفتى العمٌك ٌترلب أن ٌحدث شٌباً مخٌف

أرالب تناوب الرجلٌن لٌبل ،الحظت أن "فٌرنا" مستٌمظة كالحارس إلى ٌنتظر من الجانى أن 

ٌنمض علٌه لٌمتله كانت هٌبتها وهى تتربص بالرجلٌن لٌل نهار تثٌر فى للبى الخوؾ فهنان 

جهها فى إحدى اللٌالى المرعبة كان الجو ممطر أٌضا أمر ما تخفٌه عنى ، أردت أن أوا



ومرعداً تسللت بخفة خلفها لكنها سمعت وطؤ ألدامى بحرفٌه شدٌدة فالتفتت إلى تصلبت 

أوصالى عندما إكتشفت أمرى فؤبتسمت مطمؤنه لى ثم عادت النظرات المتصلبة إلى وجهها 

الستار ،سؤلتها ما تفسٌر ما مرة أخرى ،وُمحٌَت تلن اإلبتسامه وهى ترالب الرجلٌن من خلؾ 

ٌحدث لذلن األمر ؟ تنهددت فى حٌرة لابلة أنها تشن فى أمر ما لكن علٌا التؤكد منه فى 

الصباح ،إنتظرت أن تكمل حدٌثها لكنها أثرت الصمت نظرت إلى الرجلٌن الذان توتران وهما 

 ٌنظران بإتجاه ؼرفة المكتب الذى إطفؤة نوره للتو ،نظرت فٌرنا لابله

جل..لكن ألٌس علٌنا التؤكد فى الصباح فمد تؤكدنا اآلن...إنهما متربصان بـ الطبٌب ٌاسٌن، :

 لماذا؟!، نظرنا إلى بعضنا البعض بعدما خطر بعملنا نفس الفكرة ..إنهما ربما ٌخططان إلؼتٌاله

. 

أسرعت راكضه إلى ؼرفة المكتب ففوجا "ٌاسٌن" من إلماء نفسى بؤحضانه ما أن خرج من 

المكتب متساببلً عن األمر ،لكن بكابى وأرتعاش جسدى أعجزنى أن أبوح باألمر  ؼرفة

،فؤخبرته "فٌرنا" أنه راودنى كابوس مزعج ،إنزعج من األمر وضمنى بٌن أحضانه ممببًل 

رأسى التى تعانك صدره ثم إتجهنا إلى ؼرفتنا ،لم ٌتِح له فرصة لئلبتعاد عنى حتى ؼفوت وأنا 

ة...أستٌمظت متنفضة عندما لم أجده بجانبى ركضت حافٌة المدمٌن بٌن متشبسه بؤحضانه ،فجؤ

  أرجاء المنزل أبحث عنه فؤولفتنى "فٌرنا" وبٌدها بعض األوراق أمام ؼرفة المكتب لابلة

:سٌدتى علٌن أن ترى ذلن ،تجمدت الدماء فى أوردتى ما الذى رأته "فٌرنا" لٌجعل وجهها 

فة المكتب دون حران؟! ،ال بد أن هذٌن الرجلٌن لد نجحا متصلبة مخطوفاً كهذا تمؾ أمام ؼر

فى مهمتهما ..فؤسرعت إلى ؼرفه المكتب مهرولة...ثم تسمرت مكانى عندما رأٌت ؼرؾ 

المكتب رأساً على عمب...نظرت فى أرجابها أتساءل ما الذى حدث ومن الذى فعل ذلن وتلن 

ى "فٌرنا" بعٌنٌن متسابلتٌن فؤشارت إلى الدماء المبعثرة على األوراق فى كل مكان...إلتفت إل

المكتب حٌث الكرسى متجهاً نحو الشرؾ المطلة على الحدٌمة إلتربت من الكرسى وكل خلٌة 

فى جسدى تنتفض رعبا مدت ٌدى المرتعشة إلى الكرسى حاولت السٌطرة على بكابى الذى 

ٌداً لمن هذه الٌد ما أن إندفع عندما رأٌت ٌدا من بٌن ثناٌا الكرسى ملطخه بالدماء، أعرؾ ج

لمست الكرسى حتى ألتفت صوبى كاشفاً عن جثة "ٌاسٌن" ؼارلا فى دمابه توالت صرخاتى 

حتى سمعها كل ركن فى المنزل فجؤة وجدت من ٌضمنى بٌن أحضانه ٌهدأ من روعى فإذا بى 

بٌن أحضان "ٌاسٌن" فى الفراش ،تحسست وجهه وجسده ال أصدق أنه أمامى إذأ ما الذى 

أٌته للتو؟! ، مد ٌده لى بكوب ماء ساعدنى على إرتشاؾ بعض لطراته ثم ضمنى إلى ر

أحضانه لاببل ال تخافى أنه مجرد كابوس..لم أتمالن السٌطرة على دموعى المنهمرة  التى 

إنطفات سرٌعا بنومى فى أحضانه ..أستٌمظت على صوت "فٌرنا" تضع صنٌة طعام على 

ستٌماظ فمد ؼفوت أى أنه حان ولت تناول العشاء ،سؤلتها فى المنضدة بالجوار تحثنى على اإل

إرهاق عن "ٌاسٌن" فؤخبرتنى أنه ٌدرس فى المكتبة ولد أمرها أن ترسل لى العشاء ،ولفت 

بجوار الشرلة أبحث بنظرى من خلؾ الستارة عن الرجل لكنى لم أجده..فجؤة أخبرتنى 

معا اآلن ربما ٌتناوبان مع رجلٌن أخرٌن  "فٌرنا" وهى تسكب فنجان من المهوة أنهم لد رحبل

 . أو هنان شىء طارئ جعلهما ٌؽادران ،اخبرتها أن للبى ال ٌطمؤن لهذا األمر



نزلت إلى ؼرفة المكتب لكننى الحظت شا مرٌب بٌن ثناٌا نظرات "ٌاسٌن" ،فوجدته ممضباً  

ً ٌطرق المكتب بٌدٌه  بؤنفاس مضطربة ابتعدت  الجبٌن متوتراً حتى تحول توتره إلى ؼضبا

خطوات من ؼرفه المكتب ثم نادٌته فسمعت حركة مضطربة فى المكتب فؤسرعت إلى الداخل 

فرأٌته والفا متوتراً مضطرباً األنفاس ما أن رآنى حتى وضع لناع من اإلبتسامه على وجهه 

ركته ،أخبرته أننى أعدت حمام دافا له ٌساعده على اإلرتخاء للٌبل ،أصطحبته إلى الحمام ثم ت

ٌستمتع بحمامه وأسرعت إلى ؼرفة المكتب أبحث عن تلن االوراق التى اخفاها عنى  

..تذكرت اننى لمحته ٌخفى شٌبا خلؾ تلن الصوره على الحابط  فحاولت الوصول إلٌها  فجؤة 

كاد للبى ٌتولؾ عندما سمعت صوتا صادرا من خلفى لكننى تنفست الصعداء عندما وجدتها 

ً ما خلؾ تلن الصورة ال أستطٌع اخرجه فاستطاعت "فٌرنا" التى أخبر تها أن هنان شٌبا

أحضاره ثم طلبت منها مرالبه "ٌاسٌن" حتى ٌتسنى لى لراءة تلن األوراق، ما أن فتحتها 

وأنتهٌت من لراءتها حتى أدركت ذلن السر الذى كنت أستٌمظ ألٌام أفكر فٌه وسر هذٌن 

جل األربعٌنى الذى أنكر معرفته بى والذى تتواجد صورته الرجلٌن اللذان اختفٌا اللٌلة وذلن الر

 . مع الكثٌر من الصور لرجال مثله بٌن األوراق

والسبب الحمٌمى الذى دفعه أن ٌؤتى إلى بارٌس ،أدركت أننى ربما لست الحب الحمٌمى        

خطتة التى  النابع من للبه بل ربما الخٌط الذى ٌتمسن به لٌبمى على لٌد الحٌاه من أجل تنفٌذ

بدأت فى  ذلن الحفل الذى تمابلنا فٌه فى بارٌس فلم ٌكن حفل للمتضامنٌن مع  الٌهود بعد 

محرلة هتلر بل حفل لحركه مجالس "اإلتحاد اإلسرابٌلى العالمى" الذى ٌهتم بٌهود الشرق 

ٌه وأفرٌمٌا ولد عمد لشحن األراء لتعدٌل رأى األحبار عن إعتراضهم لتلن المدارس  الصهٌون

التى عمدت ببارٌس والمؽرب والتى تعتبر تعالٌمها إنسبلخ عن الٌهودٌه الحمَّة  إلى جانب 

جمع األموال للٌهود ذو األصول المؽربٌة فى فلسطٌن عن طرٌك أعضاء من مركز االتحاد 

االسرابٌلى العالمى المتمركز ببارٌس لشراء األراضى من الفلسطٌنٌٌن والتسلٌح لعصابات 

رشرعٌه ، فجؤة ألبلت "فٌرنا" تخبرنى ان اسرع فمد انتهى ٌاسٌن لتوه ، جمعت الٌهود الؽٌ

االوراق بٌن ٌدى كدت ان اعٌده الى موضعه لكن انتابنى شىء من الخوؾ ان ٌصل الٌه هذٌن 

الرجلٌن فطوٌت االوراق ثم خبؤتها بمبلبسى وذهبت مسرعه إلى ؼرفتى،لم تنعم عٌناى بؽفلة 

فكر فى أمرى معه ما الذى ستإل إلٌه األٌام المادمة هل اللماء إلى األبد أو ِسنة من النوم كنت أ

 . أم الفراق إلى األبد؟

فى الصباح أخبرنى أنه سٌذهب لٌمضى بعض الولت مع زمبلبه فى أحد المماهى أصابنى        

الشن أن ٌكون هإالء الزمبلء هم األشخاص التى رأٌت صورهم بٌن أوراله فتشبثت بذراعه 

جٌة أن ٌصطحبنى أنا وفٌرنا معه فى نزهه بسٌطه أثناء ذهابه لم ٌستطع الصمود أمام متر

 . إلحاحى الطوٌل

فى منتصؾ الطرٌك جذبتنى رابحه المخبوزات فذهبنا لشراءها  كنت أتنمل بٌن المخبوزات 

أشم رابحتها لكن عٌناى كان تسرلان النظر بٌن حٌن واآلخر خارج المحل ألرى هذٌن الرجلٌن 

تبعانا فالتربت من "فٌرنا" مدعٌة أن تخبرنى رأٌها بالمخبوزات ثم همست بسرعة فى أذنها ٌ

عن أمر الرجلٌن فؤخرجت األوراق من ثٌابها التى إستامنتها علٌها فى سرعه بدٌهٌه 

ووضعتها بثٌابى ،إلتفت إلٌنا "ٌاسٌن" لنذهب وما أن التربنا من ممهى حتى اجلسنا أنا وفٌرنا 

تنا الى ان ٌذهب إلى الممهى سرٌعا إلحضار لهوته وٌعود تصنعت اإلبتسامه وبعد لنتناول كعك



دلابك من دخول الممهى لمحت أحدهم ٌنظر  من نافذته  فعلمت أن الممهى هو المكان المحدد 

لئللتماء بؤعضاء المنظمة أشرت إلى فٌرنا برأسى ففهمت ممصدى أن علٌنا الدخول بعدما 

لم ٌعدا خلفنا ،أثناء دخولى سمعت كلمات من حدٌث عابر لهم عن  نهضت وتؤكدت أن الرجلٌن

"مراد شمعون" بؤنه هنا ببرٌطانٌا فؤسرعت والتحمت الممهى ،تصلبت أوصال الجمٌع 

وشحبت وجوههم ما أن رأونى أمامهم ، نظرت إلى كل منهم على حدى كلما نظرت إلى أحدهم 

اق وذلن الرجل األربعٌنى الذى ٌمثل كلما ظهرت فى ذاكرتى صورته واسمه فى تلن األور

الذراع األٌمن لـ "ٌاسٌن" ولابد المجموعه بؽٌابه كظلٌن لرجل واحد  فى تلن المنظمه 

 "منظمه شباب المدس"

  التربت بخطوات واثمه لابله  

مراد شمعون ٌعلم بؤمركم ، لفظ الجمٌع فى صوت واحد ماذا؟! ، أخبرتهم أننا تزوجنا دون :

د شمعون، الذى اكتشفت صدفه مدى كره ٌاسٌن له أدركت حمٌمة إعتراض أبى إرادة أبى مرا

لزواجنا فلٌس فمط ألنه مسلم فلسطٌنى بل ألنه لابد المنظمه التى سرلت منه أموال االتحاد 

 الصهٌونى المجمعة سرا فى ذلن الحفل التربت من كل رجل منهم لابلة  

ر أننى لبل أمس لم أكن أعلم أحداً منكم ال :ال داعى للذعر فؤنا أعرؾ كل شخص منن ال أنك

أسمابكم وال سركم األعظم الذى نجح زوجى فى أخفابه عنى ،أشحت بوجهى إلى الرجل 

 األربعٌنى لابلة 

: مرحبا سٌد )عمران( لو أخبرتنى بحمٌمة أمرن منذ البداٌه لوجدتنى ألرب الناس إلٌن ..أبى 

  من ثٌابى وألمٌت بها على الطاولة أمامهم لابلة كان ٌسعى إلى تلن األوراق ،أخرجت األوراق

:سٌد عمران أرسل رجل إلى المنزل فستجد به رجلٌن حتما ٌفتشان المنزل من أجل تلن 

االوراق ، لمد أنمذت أرواحكم اآلن من لبضه مراد شمعون، الذى اراد منى ان اكون خٌطا 

ٌضا ،تلن األموال التى سرلتموها ٌصل به الٌكم وانتم اردتم أن أكون خٌطا تصلون به إلٌه أ

من المنظمة الهصٌونٌة لن تستطٌعوا التسلل بها من األردن إلى فلسطٌن اآلن أدركت لماذا 

ٌمضى زوجى ساعات فى المكتب حتى ٌجافٌه التعب؟ وعلمت لماذا لم ٌعثر علٌنا أبى رؼم 

الذى أنوى على  لوته لٌعٌدنى إلى أحضانه ،صاح أحد الرجال ٌسمى )ٌونس( متساببل عن ما

فعله؟ ،طمؤنته أن ال ٌخؾ من شىء ولكن علٌهم الخوؾ على تلن األموال التى سرلوها والتى 

جمعوها من مشارق األرض ومؽاربها لتدعٌم الحركه الفلسطٌنٌة ، وبما أن تلن األوراق لٌست 

 . بصحبة أبى فبل خوؾ علٌكم ،هو اآلن ال ٌعرؾ أحد منكم سوى رجبلً واحد

الجمٌع إلى ٌاسٌن الذى تصلبت عٌناه  بعٌناى تحكٌان ما لم ٌحكٌه لسانه من الندم فى نظر 

إستخدامى خٌط  للوصول ألبى لٌإمن نفسه من ؼدره وربما كانت نظرات تطلب المؽفره منى 

أو المسم بؤن ما نبض بملبه هو حب حمٌمى ال مصلحة فٌه ،حاولت أن أطمؤنهم إلى حدٌثى 

الملن داوود ذرٌعة بؤن الٌهود ٌرتعبون من سحب برٌطانٌا أطراؾ فاتخذت من نسؾ فندق 

ردابها عن تدعٌم الدوله الصهٌونٌه ..لم ٌنتبه الجمٌع أن الفندق لد فجر منذ عده شهور لكن 

نظرات" ٌاسٌن" المرتخٌة فى إبتسامه مخفٌة أخبرتنى أنه ٌدرن محاوالتى ألجعلهم ٌثمون بى 

 : مست الحزم الشدٌد فى صوتى ومبلمحى لابله، رأٌت فى عٌونهم شن لابم فالت



إن أحدى محظٌات المصر الملكى أخبرتنى عن عمد الملن فاروق صفمه شراء أسلحه ال أعلم 

ما الذى ٌستعد له لشراء تلن األسلحه فى ذلن التولٌت ثم إلترحت علٌهم مساعدتى لهم لدخول 

 تلن األموال إلى مصر تعجب الجمٌع حتى أفصح "السٌد عمران" متساببلً 

ذلن؟ ،تجاهلت سإاله ثم إلتربت إلى "ٌاسٌن" هامسة فى : السٌدة "مٌلٌن" هى من تمول 

  أذنه لابلة

منذ أن إرتبط اسمى بن وانعمد للبى بملبن نسٌت من تكون "مٌلٌن" وعزمت أن أكون تلن : 

الصؽٌرة التى رسمت مبلمحها فى كل عام ٌمر بن حتى إلتمٌنا واستسلمت فى مكنونى الٌن أن 

 : لابله أحٌا  ن"اٌلٌاء" إلتفت إلى الرجال

علٌكم االستعداد فالعاصفه لم تبدأ بعد فؤنتم لم تذبحوا بالسكٌن الذى ٌسن اآلن فى تلن 

المإتمرات واإلتفالٌات بعد ..لن ٌهدأ الٌهود حتى ٌباد كل عربى فلسطٌنى وتنزع جذوركم من 

األرض ،كٌهودٌه إستمر حب فلسطٌن فى نفسى إلى حب إمتبلن وطن نحكم العالم منه 

 . فاق حبها فى للبى حب حبٌب لحبٌبتهوكشخصى أ

فجؤه دخل الرجل مضطرب األنفاس ٌخبرهم بصدق كبلمى أن هنان رجلٌن ٌملبان المنزل رأسا 

على عمب ،كاد" ٌاسٌن" أن ٌتحدث فماطعته لابلة: بؤال ٌخؾ فمد لامت "فٌرنا" بتدبٌر أمور 

 "عمران" لابله رحٌلهما وال ٌوجد شا فى المنزل ٌثبت وجودنا به!! ثم نظرت إلى

:علٌكم اإلستعداد فالٌهود ٌحتشدون بموات عسكرٌه مدربه وباسلحه ال حصر لها طبعا 

فاالموال تتوافد الٌهم من اوروبا ومن اثرٌاء الٌهود وببل شن تعلمون ان ابى من اهم اعضاء 

ولن الهٌبه الصهٌونٌه فى العالم . اى انه مصدر من مصادر التموٌل  لتلن الموات العسكرٌه 

ٌهدأ حتى ٌستولى على اموالكم وٌضٌفها لتموٌل تلن الموات ،خلعت مٌلٌن معطفها ثم للبته 

فكشفت عن سوسته مخفٌه فى بطانه المعطؾ  ثم  تمدمت فٌرنا وخلعت معطفها اٌضا وكشفت 

  عن سوستته المخفٌه ثم اتجهت الى عمران لابله

منها مادمت على لٌد الحٌاة ،كاد أن  :ضع أموالن هنا مع ثمتن بؤنكم لن تفمدوا ملٌم أحمر

ٌنطك أحدهم فمطعته لابلة أن تلن هى الطرٌمة الوحٌدة لتهرٌب األموال  داخل مصر عن 

طرٌك سٌده ٌهودٌة..وأٌضا ثرٌه فاألثرٌاء ال ٌخضعون للتفتٌش ،أشار عمران الى رجاله 

م صنادٌك االموال وبدأ فذهبوا إلى المبو ثم أشار أن أتبعه فاتبعته إلى المبو حٌث ولفت أما

الرجال فى توضٌبها داخل المعطؾ بٌنما ولؾ ٌاسٌن على باب المبو مستندا بكتفه علٌه ٌحاول 

 النظر إلى عٌنٌى التى تعمدت عدم النظر إلٌه،

ما أن إنتهى الرجال حتى أشارت "مٌلٌن" لـ " فٌرنا" بارتداء المعطؾ ولمت بارتداء معطفى   

ى ال حٌلة لدٌهم إلى فى تنفٌذ أوامرى أخبرتهم أال ٌملموا وسوؾ ثم نظرت إلى الرجال الذ

 ألابلهم فى منزلى بمصر فهز الجمٌع موافمون ثم لال أحدهم

 : كٌؾ سنحصل على األموال فى مصر ،إلتفت إلٌه لابلة



: هنان كلمه سر ستكون بٌننا أرسلوا أحدهم بها وسؤعطٌه األموال ،سؤل "السٌد عمران" 

فنظرت إلى ٌاسٌن لابلة )إٌلٌامٌلٌن( نظر الجمٌع إلى بعضهم فى تعجب عن على كلمه السر 

معنى االسم، لكنى تجاهلت ذلن ثم خرجت "فٌرنا" من المبو وأنا اتبعها فارتطم كتفى بكتؾ 

"ٌاسٌن" ثم نظرت إلٌه أشبع عٌناى منه ثم خرجت باتجاه الباب الخلفى من الممهى سبمتنى 

انتشروا لتؤمٌن الطرٌك هممت بالمؽادرة لكننى التفتت فوجدته "فٌرنا" وبعض الرجال الذٌن 

  ٌلتصك بى ،عكست مبلمحه الحزٌنه المإلمه تلن النهاٌه التى لم ٌضعها فى الحسبان ثم لال

:كانت استجابت دعواتى بلماء تلن الشمراء التى كللت بحبها  منذ طفولتى ،أمر لم أكن ٌوما 

ذ زمن األنبٌاء، ولكننى لم أستطع البوح لها بذلن السر أصدله وكؤنها معجزة حفظت ألجلى من

الذى كان ٌطعننى كخنجر فً صدرى، كلما إلتربت منها شعرت بؤننى خابن أخون  ذلن الحب 

الممدس فً للب من تخلت عن كل شىء من أجلى ممابل حبى لها ..لكنى فلسطٌنى لم أستطع 

  أردفت هامسة...البوح بما فى أعمالى

وم فى الحفل عندما إعتدى علٌن جونس رأٌت بحوزتن سبلحا ..راٌت ٌدن تلمسه فى ذلن الٌ: 

ما أن صوب مسدسه بوجهن ولوال ولوفى بوجهه لصار شىء ال استطٌع تحمل عالبته فمنذ 

أن رأٌتن فٌه تحمل السبلح أدركت أننا مثل نحن مرج البحرٌن ٌلتمٌان بٌنهما برزخ ال ٌبؽٌان 

وى االلم  والخوؾ ..حٌن عمد زواجنا ظننت أنه خٌال لكن ..أصبحت ال أبصر فى عٌنن س

الخٌال ال ٌدوم طوٌبل ،دست ٌدها فى جٌبها ثم اخرجت صورة  لهما فى الجامعة لامت بمطعها 

 إلى نصفٌن وأعطته نصؾ ٌحمل فٌه صورتها لابلة

  : تمنٌت لو أننا تعانمنا فى تلن الصوره ،نظر إلى الصورة الممظوعه متعجبا ثم سؤلها

 :لماذا ؟!، أخفت الدموع فى عٌنٌها بإبتسامه ثم تحسست وجهه لابلة 

:هذا فراق بٌن وبٌنن...نحن فى للبنا وطن توافما فٌه وفى والعنا وطن تنازعاً فٌه فؤى 

األوطان بظنن لد ٌفوز؟ ،ساد الصمت ونظر بعٌنٌه إلى األرض ٌابسا فاحتضنته بذراعً ممبلة 

 شفتاه بحراره الوداع لابلة 

 : وداعا

رحلت إلى مصر وانا أدرن من صمٌم للبى أنى لن أعود إلى برٌطانٌا مجدداً فمد إنتهى       

الوصال بها ،ذهبت إلى منزل أمى بمصر ،كنت أتولع أن أرى والدى به لكنى وجدته خالٌا 

 . كاألطبلل فمكثنا فٌه

،ؼفوت بفراش أمى فرأٌت  وفى كل لٌله كنا ننتظر ذلن الرسول الذى ٌلمى لنا بكلمه السر      

فى ؼفوتى حلما ؼرٌبا ،رأٌت نبتة فى الصحراء ،صؽٌره للؽاٌة ورلٌمة ،تعجبت لها كٌؾ 

تعٌش تلن النبتة الجمٌلة بٌن ثناٌا رمال حارله جافة هكذا؟!، فجؤة رأٌت ٌاسٌن ٌنظر إلٌها ثم 

ولفت انظر الٌه اتجه نحوها وتحسسها بٌدٌه كؤنه أراد أن ٌنعم بلمس تلن النبته بؤنامله 

بتعجب لما تلن المشاعر المكنونه باتجاه نبته صؽٌره!، فجؤة هبت عاصفة رملٌة بجوارنا 

كادت أن تملع تلن النبتة من جذورها نظرت إلى "ٌاسٌن" فرأٌته ٌتراجع بخطوات متباطبة 

وعٌناه متسمرتان علٌها بوجهه الحزٌن عنها ،تعجبت منه وهرولت إلٌها  ثم ألمٌت بجسدى 



لٌها ألحمٌها من تلن العاصفة إلتفت أنظر لـ "ٌاسٌن" فوجدته ٌنظر إلٌنا ؼٌر عابا بتلن ع

العاصفة التى إلتربت منه ثم فجؤة إختفى بداخلها فصرخت إلٌه باكٌة فجؤة انتفضت من نومى 

 .والفزع ٌمؤل للبى

لكنها لما  كان الظبلم دامسا بالكاد أرى أناملى نادٌت "فٌرنا" أسؤلها عن سبب ذلن الظبلم

تجٌب، تحسست بٌدى على لندٌل على الطاولة إستطعت إشعاله فجؤة سمعت خطوات ألدام 

ً فى المنزل  ثابتة متؤنٌة كؤن من ٌخطوها ٌخشى أن ٌسمع بها أحد فؤدركت أن هنان ؼرٌبا

فاسرعت إلى حمٌبة مبلبسى حٌث إحتفظت بمسدس "ٌاسٌن" فٌه ،وذهبت مسرعة خلؾ باب 

المندٌل وترلبت دخول  ذلن الؽرٌب إلى المنزل فجؤة دخل رجبلً ٌحمل  ؼرفتى واطفؤت نور

لندٌبلً ٌبحث بعٌنٌه فى أرجاء الؽرفة فاتجهت ببطا نحوه مصوبه مسدسى برأسه أساله من 

أنت؟ ،رفع ٌده اآلخرى ألعلى لٌطمبننى أن ال ٌحمل سبلحاً ثم إلتفت نحوى روٌداً روٌداً ممربة 

  )جونس( لاببلالمندٌل من وجهه فإذا به 

: أنا جونس ال تخافى ،تنفست الصعداء لكننى لم أشعر بارتٌاح لمجٌبه ،خطر ببالى أنه     

ٌعلم بؤمر المال وأتى لٌؤخذه ،جلسنا الى منضدة منزلنا المدٌمة أضؤنا المنادٌل راٌت فى وجه 

بابسة وٌداه "جونس"هدوء ٌثٌر الرعب فى األورده وعٌناه المرتخٌتان إلسفل وتلن المبلمح ال

المتشابكتان توحى بؤن هنان أمر ما ٌخفٌه عنى ،فنظرت إلٌه فى حدة أطلب منه أن ٌخبرنى 

 ذلن الشىء الذى ٌخفٌه عنى ،تنهد بعمك ونظر إلى فى مواجهة ال مفر منها لاببل

:احمد هللا أنن بخٌر ..لمد عدتى فى الولت المناسب ٌا "مٌلٌن" ..فـ "مراد شمعون" جند 

  ب إلؼتٌال ٌاسٌن ،إنتفضت والفه صارخه بوجهه لابلةبعض الشبا

:ال شن أنن كنت جزء من مخطط أبى، فى بداٌه األمر رفض الزواج وانهالت اتهاماته بالخٌانه 

والكفر على عاتمى وفى النهاٌه لم ٌبحث عنى لٌلؽى ذلن الزفاؾ بالمؽرب ،كنت تعلم من هو 

 مسان به وبمن معه ،انتفض صارخا ٌاسٌن وما ٌفعله ومخطط أبى بؤن أكون طعم لئل

:أجل لكننا لم نستطع ،كنت أنت الحابل الذى حال بٌننا وبٌن معرفه أعضاء منظمه الفدابٌٌن 

،لم نستطع العثور علٌهم لكن الجٌش ٌنهار بموت المابد ،نحن لسنا فى حرب دٌنٌة مع العرب 

لٌا من العرب والمسلمٌن  بل حرب عرلٌة أٌضا ،نحلم أن نؽمض أعٌننا ونفتحها على أرض خا

وزوجن علٌه أن ٌموت وعلٌن أن تعودى إلٌنا وإلى ملتنا من جدٌد ،ال تجعلٌنى السبلح الذى 

  ٌصوبه والدن فى وجهن ،فجؤة دخل بعض الرجال أحكما المبض على ذراعاى فصرخت لابله

:العرب لن ٌصمتوا..لن ٌتركوا عروبتهم تسلب منهم ودٌنهم ٌسلب من بٌن صدورهم 

وٌصمتون سٌثورون كالبركان وٌمضون علٌنا عن بكرة أبٌنا سٌنهالون علٌنا كالذباب الضارٌة 

 . ولن ٌصبح للٌهود مكانا وال للصهٌونٌه فكراً فى شبر من أرض العرب

 إبتسم ساخراً لاببلً 

: العرب اآلن ؼافلٌن فى ببر ٌوسؾ المظلم ولن ٌخروجوا من ظلمته فمد ضلت لافله مصر 

 الطرٌك !،أخرج وشاحاً أؼلك به فمى لاببل 



:لم تعد "مٌلٌن" التى أشرق للبى بحبها لكن من أجل الدم الذى ٌسرى فى عرلنا سؤجعل       

نى إلى السٌارة ،ساعات طوٌلة حد الرجال معصمى وآخر لدماى وحمبلأبٌن ٌترأؾ بن  ،ربط  أ

لد مضت وأنا ملمٌة فى ممعد السٌارة الخلفى و"جونس" بجوار السابك تسللت نظراته بٌن 

الحٌن واآلخر من المرآة لرإٌتى ،أرخٌت رأسى مرهمة إنتابنى الصداع وأنا أفكر ما تفسٌر 

إختفت "فٌرنا" ؟  ذلن الحلم حٌث العاصفة التى إختفى بها "ٌاسٌن" ،أهى تشٌر لمتله؟ وأٌن

،طرأ على عملى من المستحٌل أن تكون جاسوسة ألبى ولد أخذت تلن األموال وذهبت بها الٌه 

ننى  فى ..بالتؤكٌد هى جاسوسة وإال كٌؾ علم "جونس" أننا عدنا إلى مصر.؟!، شعرت أ

جؤ متاهه ال أستطٌع الخروج منها متاهة الخٌانة ،الكل خان للبى وعشمى وأٌامى ،أٌن المل

 !حٌث األمان ٌا هللا؟ أٌن؟

فجؤة تولفت السٌارة أمام فٌبل ضخمة ٌحٌط بها النخٌل واالشجار ال منازل حولها وال       

حتى أكواخ كؤنها بنٌت خصٌصا فى ذلن المكان المعزول فتح )جونس( باب السٌارة وفن 

أوصالى ونزع الوشاح عن فمى الحظ إختبلط أحمر الشفاه علٌه فشعرت أنه ٌكاد ٌتحسسه 

  رإٌتى له فوضعه بسرعة بجٌبه ثم نظر إلى لاببلبشفاهه لكنه إنتبه ل

:الفٌوم ترحب بن ..،رددت بٌنى وبٌن نفسى ..الفٌوم؟!، علٌن أن تمضى فى موضع لدمى ال 

تنحرفى خطوة واحدة عن خطواتى المكان مزروع باأللؽام أن أخطات لدمن موضع لدمى 

ت والداه فى حادث بالمؽرب ...،لم ٌستطع إستكمال تلن الكلمة التى ٌممتها كثٌراً منذ مو

،هززت رأسى واتبعت خطواته الحظت أن األرض محددة بعبلمات نخطو علٌها وبالى الفناء 

به آثار حفر تناثرت علٌه أوراق الشجر الذابلة فؤخفت  آثار الحفر ،ما أن دخلت الفٌبل حتى 

 . وجدت أبى والفا ٌنتظرنى ٌكاد ٌنفجر من الؽٌظ

ه لى بؤننى خربت كل ما كان ٌخطط له أفسدت علٌه المبض على إستكمل أبى إتهام       

هإالء المجرمٌن كما دعاهم الذى فشل ألوى رجاله فى التجسس من اإلمسان بهم ثم أمر 

رجاله بؤن ٌمنعوننى من أن أضع لدما خارج الفٌبل وإال سٌمتلهم حتى لو تطلب األمر بؤن 

تسمعه أذناى من تلن المسوة التى رأٌت بها ٌكسروا لدماى لمنعى من الخروج ! ،لم أصدق ما 

أبى شعرت أن جهنم لد وضعت أمامى على األرض هنا فى للب ذلن الرجل ، إصطحبنى 

"جونس" إلى ؼرفتى ثم نادى على إحدى الخادمات التى أؼوٌت بالمال للخدمة فى بٌت ٌضج 

الشرفة أجد أى بالٌهود ٌوصٌها باإلعتناء بى وبخدمتى جٌدا ثم ؼادر ،تلصصت النظر من 

سبٌل للهروب أو أى طرٌك للنجاة لكننى لم أجد ،مرت أٌام والخوؾ ٌؤكل للبى ماذا عن 

"فٌرنا" ؟والمال الذى بحوذتها؟ وماذا عن "ٌاسٌن"؟ هل أصبح فى عداد األموات؟ أم أن 

 محاوالت أبى مستمرة؟

لة فى عرلى .التفت فى إحدى اللٌالى تكرر ذلن الحلم مجدداً فانتفضت مضطربة األنفاس ؼار 

إرتشؾ بعض الماء لكنى لم أجد أحداً فنادٌت على الخادمة لكن ٌبدو أنها نابمة فنهضت أنزل  

حٌث المطبخ فجؤة الحظت نوراً مضاًء بإحدى ؼرؾ الفٌبل ..التربت من الباب أسترق السمع 

مختبؤة فسمعت صوتا مؤلوفا ٌتحدث مع أبى فجؤة سمعت إلتراب أصواتهم من الباب فؤسرعت 

،تصلبت أوصالى وسحبت األنفاس من صدرى عندما رأٌت )السٌدعمران( ٌصافح أبى مؽادراً! 

ً ؟! ،أم أنه خابن لد أفشى سر  .لم أصدق ما تراه عٌنى هل السٌد عمران عمٌبلً مزدوجا



المنظمة ولد عثر أبى على ٌاسٌن؟! ،شعرت بالؽثٌان فهرولت صاعدة إلى ؼرفتى ،أدركت 

 . لن الؽثٌان والما الذى لزمى لعده أٌام ..أوصدت باب الحمام وجلست أبكىحمٌمة األمر لذ

اآلن أدركت سر تلن النبتة التى إحتضنتها ،انها الطفل فى أحشابى !،جسدى المرتعش وخوفى 

الذى ٌؤكل للبى نابع من تلن األفكار التى خطرت على عملى لو علم أحدهم أن فى أحشاء تلن 

 ..ٌنمو فلن ٌمكثوا ساعة حتى ٌرون بدمابه أرض مصرالصهٌونٌة طفل فلسطٌنى 

 .............................................. 

نهضت على أثر حركة مرٌبة تحدث باألسفل فتسللت ألرى ماذا ٌحدث ،رأٌت مجموعة من 

الرجال ٌسحبون رجلٌن من ذراعٌهم إلى مكان ما بالفٌال فتسللت خلفهم أرى إلى أٌن ٌؤخذونهم 

،فرأٌت ؼرفه سرٌه فى بهو الفٌال لم أرها من لبل! ،إلتربت أكثر من المكان ألرى ما وراء ؟

هذٌن الشخصٌن ،فاستطعت رإٌة ماٌحدث من فتحة صؽٌرة بالباب ،رأٌت أحد الشخصٌن شباب 

ال ٌتعدى عمره الخامسة والعشرون عاما وجهه ملىء بالكدمات والدماء راكعا أمام "أبى" 

،واآلخر رجال على مشارؾ األربعٌن من العمر ،كالهما مكبل األٌدى ،بدا  و"جونس" ورجالهم

على وجوههم آثار التعذٌب ،فجؤة الترب من الشاب رجال و لطمه لطمة لوٌة إندثرت الدماء من 

فمه ثم الترب منه أبى ٌؤمره باإلعتراؾ ،لكن الشاب ألسم أنه ال ٌعلم عن ذلن األمر شٌباً 

به إلى رأسه ،تساءلت عن ذلن األمر  الذى جىء بهما إلى هنا ؟، فجؤة أَخرج أبى مسدساً وصوَّ

 لابال 

 ...فى كل شىء حتى الخٌانه! . : العرب فاشلون

ثم أطلك الرصاص فسمط الشاب جثة هامدة ،تصلبت أوصالى وتسمرت مكانى كذلن إرتعب 

ا ،إلترب منه )جونس( الرجل اآلخر خوفاً صارخاً أال ٌمتلوه فهو ال ٌعرفهم وال ٌعلم لما هو هن

 مصوبا مسدسه إلى صدره لابال 

: أمامن خٌارٌن ال ثالث لهما وأمامن دلٌمه واحده،أخرج الساعة من جٌببه ٌنظر إلى التولٌت 

 لابال 

: إما أن تخلص لنا ولن من المال والسلطه ماشبت او ترلد جثة هامدة كالممامة بجوار ذلن الشا 

ل ٌنظر بعٌنٌه عن مفر لكن ال مفر لمن ال لوة له..ال مفر لمن )أشار إلى الشاب( ، إرتعب الرج

ترن وحٌدا دون ٌد تمتد إلٌه بالمساعدة ،أردت أن التحم تلن المذبحة التى حدثت أمام عٌنى 

،إستجمعت لُواى وهممت أن أدخل لكن فجؤة تسمرت مكانى عندما أطلك "جونس" الرصاص 

ها لبل موته إلشعر جسدى وملا للبى رعباً لٌستمر بملب الرجل ،تلن الصرخة التى أطلم

..تخٌلت صرخة طفلى الذى سٌطلمها أثناء موته على ٌد أبى ،تصلبت أوصالى وهرولت إلى 

ؼرفة أبى ألبحث فٌها عن مسدسه الحظ "جونس" أن هنان من كان ٌرالبهم فؤسرع الى الباب 

تحت وسادة وأخر بجٌبه  ،فلمح طرؾ ردابى فؤتبعنى إلى ؼرفة أبى حٌث ٌحتفظ كعادته بمسدس

،سمعت نداء )جونس( ٌؤمرنى أن أتولؾ لكن لم أعبؤ له،بحثت عن المسدس بهرولة لكنى لم 

أجده ،فجؤة رأٌت )جونس( ٌمؾ أمامى ولعت عٌنى على المسدس بٌده فانتبه لى وأسرع بإخفابه 

لى ،رأٌت فى ثٌابه ،حاول أن ٌهدئ من روعى لكن ال شا ٌستطٌع أن ٌولؾ ذلن الطوفان بداخ

كوب بجوار السرٌر فكسرت جزء منه ووضعت جزء مكسور ذو شفرة حادة على عنمى 



،إنتفض )جونس( مفزوعا كانه على شفا هاوٌة فجؤه رأٌت أبى خلفه مهروالً وفى تلن اللحظه 

التى رأى فٌها ما أفعل، صب ؼضبه متوعدا إن لم أترن ما بٌدى وأتراجع عما برأسى من امر 

 كافرة ،طفح الكٌل من تلن اإلتهامات المنهالة علىَّ فصرخت  لابلة  اإلنتحار فسؤعد

: أنا ملعونه.. فى كل كتاب وكل أرض ..لم أشعر بؤنن أبى للحظة واحدة لم تشعرنى بؤننى ابنتن 

 الوحٌدة أبدا ،تالعبت بى وبملبى وبإٌمانى ...

بان اتولؾ ؼرزت طرؾ الزجاجه برلبتى فسالت بعض لطرات الدماء صرخ جونس وأبى 

 ،فصرخت فٌهم لابلة 

:إما أن تتركانى أؼادر ذلن السجن بامان أو أن تروا جثة ثالثة فى ذلن المكان الملعون ،أمامكم 

رأٌت تجهم وجه جونس وبدأت عٌناه المعه مصدوما ألننى سمعت كل  ثالثون ثانٌه لتختاروا،

 شىء منذ البداٌة ،فابتلع رٌمه لابال 

 رجون وال تتهورى ...: أملهٌنا بعض الولت أ

إبتسمت بسخرٌة : لم تمهل رجال لٌختار بٌن أن ٌخون بالده و تارٌخه وعرضه وهوٌته أو ٌمتل 

وتسلب  حٌاته أكثر من ثالثٌن ثانٌه  وترٌدنى أن أعطٌن ولتاً ؟! ،ال خٌار لكم سوى أن تفسحوا 

 لى الطرٌك ،أولفنى أبى لابال:

تؽادرى المكان لنرى بعدها هل ستصرٌن على المؽادرة أم ال :هنان من أرٌدن أن تمابلٌه لبل أن 

،لم أفهم ما الذى ٌمصده ،فؤشار بوجه إلى أحد الرجال الذي اتبعاه فذهب ،ظننت أنه سٌحضر 

ٌاسٌن فاضطرب للبى وتصاعدت أنفاسى أترلب من ذا الذى لد ٌولفنى عن لرارى؟! ،فجؤة 

رأتنى ،نظرت إلٌها فى دهشة ال أصدق أنها أمامى رأٌت "فٌرنا" التى ألمت علىَّ التحٌه عندما 

   ،أردؾ أبى لابال

ابه التى تعتنى بن .. إبنتى العزٌزه.. أنا لم ألَك بن فى أحضان ذلن  :صدٌمتن "فٌرنا" كانت العرَّ

الهمجى دون زورق نجاة ،بفضلها علمنا كل خطوة تخطوها إلى أن جبتى إلى هنا وبفضل 

لحصول على أموال هإالء المجرمٌن إلى جانب األموال التى عزٌزتنا "فٌرنا" إستطعنا ا

سرلوها منا ،تصلبت أوصالى شعرت أن الدنٌا تنهال جدرانها لتكشؾ عن الجحٌم ،لم تحملنى 

لدماى فسمطت جالسه على األرض ،أسرع جونس نحوى ٌنزع من ٌدى لطعة الزجاج 

ء المسال على رلبتى ،بٌنما عٌناى المكسورة التى لُطخت بدمابى وأخرج مندٌله ٌكتم ذلن الدما

متصلبتان بفٌرنا ال أصدق أن الحارس األمٌن الذى كان ٌحمٌنى هو نفسه السٌاؾ الذى إنهالت 

شفرة سٌفه على حٌاتى و للبى فخانه ،السٌد عمران وٌونس واالن فٌرنا كلهم خابنون ،إتبع أبى 

  لابال

 :وعلٌن أن تتولعى ما حدث لذلن الفلسطٌنى .

أن ٌاسٌن اآلن فى عداد األموات وال ذكرى له فى تلن الحٌاة سوى ذلن الذى ٌنمو  فؤدركت

بؤحشابى ،إستسلمت واستسلمت معى كل لطعة بى حتى عٌناى استسلمتا إلى الجحود فلم تستطعا 

أن تزٌح ذلن الحزن عن للبى بدموعهما ،خرج أبى برجاله بنشوة اإلنتصار وبصحبتة "فٌرنا" 



كعا على األرض أمامى حتى ؼلبنى النوم ،فجؤه سمعت صوت كروان بٌنما جلس جونس را

 ٌؽرد بجوار أذنى فاستٌمظت أنظر باتجاه الصوت فجؤه أخبرنى جونس لابال 

: صوت الكروان ..،إلتفت إلٌه فرأٌت فى عٌنٌه تلن الشوكة التى كسرت ضهر البعٌر ،رأٌت 

م فى صوته واأللم النابع بداخله عٌون موسى تنفجر بملبه الحجرى ،ذلن اإلنكسار واإلستسال

أوحى لى بؤن اسوار للبه لد إنهارت وبراكٌن الؽضب والؽٌرة لد إنطفؤت وهدأ ثورانها ،نظر 

 بعٌنٌه إلى النافذة لابال 

:لمد حل اللٌل ٌا "مٌلٌن" ..لٌل تلن اللٌله ثمٌل للؽاٌه ..لم أر لٌالً حالكا وثمٌال فى حٌاتى كتلن 

ع إنتزاع ما ٌإلم للبن ألضعه بملبى ،لستنى استطٌع ان أمحو ما ٌإلمن من اللٌلة !،لٌتنى أستطٌ

ذكرٌات ،لٌتنى إستطعت أن أرى السبٌل إلى روحن لتحبٌننى.. وأعود بـؤدراجى بالزمن المحو 

تلن اللٌلة الثمٌلة من حٌاتن وأن أعود حٌث كنا صؽار فى المؽرب حٌث إبتساماتنا البرٌبة التى 

لشىء ..لمد أدركت أننى كنت أعمى طوال حٌاتى ولم أبصر إال الٌوم لكننى ال تعبؤ ألحد وال 

أبصرت على إنهٌارن ..أرجون سامحٌنى ..ال أطلب منن أن تعطٌنى للبن لكننى أعطٌن للبى 

وال أرٌد منن أن تحبٌننى أكثر أو تكرهٌننى أكثر . بل أِعٌدى الى تلن المكانة بملبن كما كنت 

دموع بعٌنه ،فؤخبرته أننى أرٌد الهروب من هنا حٌث ال "جونس "وال ،سؤكتفى بذلن ،رأٌت ال

"مراد شمعون" وال "فٌرنا" وال أحد على اإلطالق ،أرؼب فى العودة إلى المؽرب أو إلى منزل 

 . أمى ألصبح جزء من أطالله إلى أن ٌنتهى بى العمر

 . لتربنا: علٌن اإلنتظار للٌال فمرٌبا سٌصبح لنا جمٌعا وطن بفلسطٌن لمد إ

فى هدوء : ال أرٌد أن أذهب إلى فلسطٌن ..فهى تنمو بؤحشابى ،..فتارٌخها وعرلها ولوتها 

وضعفها وللة حٌلتها وصرختها الجبارة ولداستها واللعنة التى أحلت بها تنمو هنا بؤحشابى 

 .. ..أستطٌع الشعور بها تتحرن

 ن أنت ..لاطعته لابلة :إنتفض جونس والفا بؤنفاس متصارعة متضاربة : ال ..ال ٌمك

ً من أبناء فلسطٌن وحفٌد من أحفاد صهٌون ..ألٌس المدر ٌسخر بنا  أحمل بٌن أحشابى ابنا

 بطرٌمته الخاصة؟! 

  . :علٌنا التخلص منه حاالً 

أنت تعلم أن اإلجهاض محرماً فى شرٌعتنا وكٌهودٌة فدٌانتى تحمٌنى من اإلجهاض..ال ٌحمل 

بل أظنه  الرحمة التى ستولد بٌنهم  ،إنعمد لسانه وهدأ روعه أمام  ذلن الصؽٌر خطر على الٌهود

هدوبى ،شعر أنه ال لوة لنٌرانه التى إنطفات فاستسلم محنىُّ الرأس لبعض الولت ثم خرج 

،نظرت إلى الشرفة حٌث عاد صوت الكروان من جدٌد فتذكرت أمى وتمنٌت أن تؤتى إلنماذى 

  كدت أن أضربها على خٌانتها لكنها أسرعت لابلة :من هنا ،فجؤة دخلت "فٌرنا" مهرولة 

علٌنا الهروب من هنا...أولفتها بموة متهمة لها بالخٌانه ،لم تعبؤ لكلماتى وساعدتنى على النهوض 

وضعت معطفا على جسدى ثم تسللنا إلى خارج الفٌال ثم اسكت ٌدى لابلة  أن على أن أضع 

لكالمها ما أن ابتعدنا ببضع أمتار عن الفٌال حتى لدمى مكان موضع لدمها ،كان على اإلنصٌاع 



أخبرتنى أال اتحدث بؤى شا.. فجؤة ظهرت سٌارة من بعٌد فإرتعبت أوصالى أن ٌكون رجال 

أبى فضمتنى إلٌها واختبؤنا بؤرض مزروعة إستمرت السٌارة فى منتصؾ الطرٌك فؤمرتنى 

نحو السٌارة التى خرج منها بعض  "فٌرنا" أن أظل مكانى ال أظهر إال بعد عودتها ثم إنطلمت

  الرجال فسمعته ٌتهامسون لابلٌن ما هى كلمة السر فمالت :

: "التمٌر" ،إنتابتنى الدهشة وأنا استمع لهما فهذا ٌعنى امر واحدا انا على ٌمٌن به ،ثم أسرعت 

إبتعادنا )فٌرنا( بإتجاهى وأخذتنى إلى حٌث الرجال ،صعدنا السٌارة هاربٌن ،كانت عٌنى ترالب 

  عن الفٌال التى توارت عن األنظار.

وما أن شارفنا على دخول الماهرة حتى نزلنا جمٌعا وركبنا سٌارة أخرى أخذتنا إلى منزل 

مجهول لم أره من لبل ،كانت المخاوؾ تزداد بملبى أن تكون  مكٌدة من مكابد "جونس" ،لكن ما 

من الخوؾ الذى إنهار بعد تلن أن دخلت المنزل حتى إنهرت باكٌة ،لم تحملنى لدمى 

اللحظه،االن تاكدت من الشن الذى خطر ببالى عندما سمعت كلمه السر )التمٌر( ،ركض نحوى 

ٌضمنى بٌن أحضانه ،أبكت صرخاتى ودموعى رجاله حولنا فؤشاروا لبعضهم لٌخرجوا جمٌعا 

حسست وجهه بٌنما ولفت "فٌرنا" تكبت دموعها ،لم أصدق أن ٌاسٌن بٌن أحضانى اآلن !، ت

وعٌنٌه الدامعه وعانمت أحضانه الدافبة ،شعرت بؤن العالم إتسع بٌن أحضانى وجدران األمان لد 

شٌدت حولى وزهور الدنٌا فاحت بعطرها فى أنفاسه وتحررت لٌودى ،شعرت بحب بؤعمالى 

ٌن كناسن ذاق حالوة اإلٌمان فى أعمالن ،ورأٌت األمل فى النجاة  كـا االمل الذى راه ٌوسؾ ح

تمسن بدلوا لافله مصر ،تراخى جسدى بحضنه حتى ؼبت عن الوعى ،فتحت عٌنى فوجدتنى 

على الفراش بجوارى" فٌرنا" و"ٌاسٌن" ٌترلبان إستٌماظى ،ما أن رأتنى عٌنٌه حتى تخللت 

أنامله الدافبة بٌن خصالت شعرى مبتسما لكن دموعه خانته فسمطت على وجهى فإعتذر لذلن 

 سما لابال :ومد ٌده مسحها مبت

ال أصدق أنن مازلتى صامدة...لمد خفت أن تفشل مهمة فٌرنا ،إعتدلت جالسة متعجبة ،فؤخبرنى 

 ما لم تصدله أذنى لابال :

فٌرنا منذ البداٌة هى الحارس الممدس لعزٌزتى "مٌلٌن" حٌنما سافرتما إلى مصر علمت بؤن 

ى سرلتها منكما ، أثارنى الشن "مراد شمعون"  أدرن حمٌمة أن األموال بصحبتكما ،وخطط إل

..كٌؾ علم بحمٌمه أن األموال بصحبتكما؟! ، فؤرسلت لـ "فٌرنا" أحد أصدلابنا المصرٌٌن الذى 

إنضم سرا لمنظمتنا ،تمابلت معه أثناء تسولها وأخبرها بكلمة السر لتدرن أنه معنا ،فتسلمت منه 

ت "فٌرنا" لٌال وسلمت لنا األموال لكننا ورلة بها موعد تسلٌم األموال وكلمة السر الجدٌدة ،تسلل

إحتفظنا بجزء بسٌط منه بجعبتها حتى ٌجدها "مراد شمعون" و"جونس" فال ٌمع بملبهما شن 

ٌْن أخبرانا عن خطتهما لسرله األموال ،لكن لم أتولع أنهما سٌمتحموا المنزل فى ذلن  بعمالبنا الذ

ؼادرتى بالسٌارة أسرع أحد رجالى الذٌن الولت التى كانت تسلم فٌه فٌرنا االموال ،ما أن 

 ٌحرسون المنزل منذ اللحظة التى وطؤت لدمن أرض مصر بإخبارى ما حدث .....

فؤمرت فٌرنا أن تسرع إلى المنزل وكؤن شٌبا لم ٌحدث فحتما سٌؤتى أحدهم ألجلها مرة أخرى 

عهم ،سلمت له ولد صدلت تولعاتى حٌث ترن "جونس" بعض رجاله ألجلها ولد لاموا بؤخذها م

المال فى سالسه وأخبرته بكل شىء عنا لكن األشٌاء التى أمرناها أن تخبره بها بالطبع ،كان 

بٌننا خابنون بالفعل لم نعلم بؤمرهم إال بعدما الترحتى أخذ األموال إلى مصر ،لن الفضل فى 



أوشٌنا بهم لـ ذلن لو لم نتخلص منهم لكنا جمٌعا فى عداد األموات والنهارت مخططتنا جمٌعا ،

"مراد شمعون" أخبرت فٌرنا أن تخبره أنهم أحد أعضاء منظمتنا المخلصٌن وبالفعل ولع فى 

الفخ ولضى علٌهم وتخلصنا منهم وبالفعل كسبنا ثمه مراد فى فٌرنا للمرة الثانٌة وعمالبنا التى 

  ظننتى أنهما جسوسٌن أو عمٌلٌن مزدوجٌن

 !: تمصد السٌد عمران وٌونس؟

سٌد عمران رجال ولورا ، بمثابه األب الروحى لى رؼم أنه من أب مصرى وأم أجل ،ال

برٌطانٌه ،تولى مساندتى فى كل شىء بحٌاتى ،عندما سافرت إلى فلسطٌن كتبت بضع رسابل 

لن وتولى هو امر إرسالها من برٌطانٌا ،إعتنى بدراستى فى ؼٌابى وأخبرنى أنن تبحثٌن عنى 

،كما أنه صاحب الفضل فى تدبٌر منزلنا ببرٌطانٌا ،وصاحب  فى برٌطانٌا فؤسرعت بالمجىء

الفضل فى أننا علمنا أٌن خبؤن "مراد شمعون وجونس ،فمد رآن كما رأٌتٌهم فى ذلن الٌوم لكنه 

تظاهر بعدم رإٌتن ،ولن الفضل أٌضا فى معرفتنا لمكانن فلوال وجودن فى تلن الحظة  ما 

ث عنن حتى كاد "ٌونس أن ٌسؤل "مراد عنن ذات مرو هدأت تلن الثورة التى بداخلنا فى البح

لوال أن "السٌد عمران" منعه فى آخر لحظة ،ومن العجٌب أن فٌرنا لم تعلم أنن بنفس المكان 

  !التى أُحتجزت فٌه أٌضا

فمد خبؤن "جونس" عن نظرها لٌتؤكد من ثمته فٌها ،من كان ٌستطٌع رإٌتها للحظات هو ٌونس 

مه بها وبالطبع كانت الوسٌله الوحٌدة للتواصل مع فٌرنا وإرسال رساله فمد أوحى لجونس إهتما

  مع ٌونس بها خطة الهروب وكلمة السر وها لد عدتى بٌن أحضانى مرة أخرى....

: بل عدنا ،أشرت إلى بطنى ففهم المؽزى ،فالترب منى فى مشاعر ال توصؾ بٌن السعادة 

ع أمامى واضعا أذنه على بطنى ..لكن سرعان ما والخوؾ واإلبتسامه التى كللت بالدموع ثم رك

صدح صوته بالبكاء وتحسس بطنى بٌدٌن مرتعشتٌن كمن أنعم علٌه برإٌة الحٌاة من بٌن ثناٌا 

   الموت الذى لم ٌر ؼٌره فى حٌاته!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 311ٔفى عام  

إلتربت اللحظات األخٌرة ألضع مولودى ،كانت األمورعلى أشدها ،سحبت برٌطانٌا       

رداءها من المضٌة الفلسطٌنٌه بعدما مهدت األرض لتضع الصهٌونٌة جذورها باألرض ومضت 

كؤنها لم تسرق شٌباً ولم تمتل أحداً ،أصبحت الموة الصهٌونٌة ألوى من الموة الفلسطٌنٌة 

لعربٌه على التدرٌب المسلح للفلسطٌنٌٌن إستعداداً للمواجهة وأعلنت ،وشجعت الجامعه ا

عصابات الهاؼانا التعببة العامة للٌهود حتى أن النساء الٌهودٌات تجندن أٌضا ،العالم شٌد كلماته 

والعرب والٌهود شٌدوا أسلحتهم وما أن إنطلك العالم معلناً عن اإلستعداد إلعالن دولة إسرابٌل 

الرصاصات من إفواه البنادق وانطلمت أول صرخة منى فى مٌالد طفلى ،كنت حتى إنطلمت 

كفلسطٌن ال حٌلة لى اترنح بٌن ألم المخاض وألم الفراق ،لم ٌكن بجوارى سوى "فٌرنا" وبعض 

النساء الالتى ساعدونى على الوالدة أما ٌاسٌن كان بالمدس تاركاً بعض رجاله لحراستنا ،مضى 

ٌفتن بجسدى وفى لحظه إنطلمت أول صرخة لطفلى سمعتها  كؤنها صرخة اللٌل طوٌاًل واأللم 

الحرٌة! ..  ،أرهمنى التعب حتى ؼفوت سرٌعا فى نومى دون أن أرى مولودى ..شعرت بؤن 

أحدهم ٌربت على رأسى تتخلل أنامله شعرى فاستٌمظت من نومى لكننى لم أجد أحداً!، كان 

أوصالى ،نادٌت فٌرنا لكنها لم تؤت نظرت بجوارى  الهدوء ٌعم المكان هدوء فٌثٌر الرعب فى

فلم أجد طفلى ،تحملت األلم واستندت بكل ركن فى الؽرفة حتى أصل للخارج ما أن فتحت باب 

الؽرفة حتى ألم بى بما ألم فلسطٌن من مصٌبتها رأٌت دماء منثوره على الجدران و جثه أحد 

أنفاسه لكنه فارق الحٌاة هرولت أبحث عن الرجال بالمرب من باب ؼرفتى ،إلتربت منه أتحسس 

فٌرنا وطفلى فرأٌت ثالثه رجال آخرٌن لتلى فى أسفل المنزل بحثت عن الحٌاة فٌهم لكنَّ 

أرواحهم لد وجدت طرٌمها لخالمها إنتبهت لصوت آنات ٌصدر من المطبخ فؤسرعت إلٌه فإذا 

لمخطب بالدماء وجسدها الملمى بها "فٌرنا" تلفظ أنفاسها األخٌرة هرولت إلٌها حملت رأسها ا

على األرض كانت تبكى تعتذر أنها لم تستطع حماٌة طفلى فمد إلتحم بعض الرجال المنزل 

وأخذوا الطفل..سؤلتها ما الطفل أفتاة أم صبى ..فعٌنى لم تره بعد وصدرى لم ٌدفىء بجسده 

لى ثم لفظت بعض الصؽٌر أبداً .رفعت فٌرنا ٌدها تتحسس وجهى كؤنها تخبرنى أنه جمٌال مث

 الحروؾ لكن الموت لم ٌمهلها أن تكمل كلمتها لتبرد نار للبى فسمطت ٌدها معلنة موتها .

خرجت من المنزل كانت األجواء هادبة ال أحد ٌمر أو ٌسؤل ما الذى حدث هنا ،أدركت أن       

جونس جونس وأبى هما من وراء ذلن فلٌس لدى أعداء سواهم ،ومن المإكد أن أبى علم من "

األمر، ولن ٌتمهل لحظة واحدة فى لتل طفلى، أسرعت حافٌة المدمٌن بثٌابى المخضبة بدماء 

والدة روح ال أدرى ما شكلها خلمت من جسدى وأخذت من نفسى جزءاً ومن روحى جزءاً ولم 

أنعم بحملة أو رإٌته ولو للحظة، مختلطة بدماء "فٌرنا" العزٌزة وهإالء الرجال ،أسرعت إلى 

أمى المدٌم إلتحمت أبوابه الموصدة صعدت إلى أعلى افتش عن روحى التى سرلت لكن منزل 

لم أجد سوى أطالل تؽمرها الؽبار بكل مكان ، تشتت عملى أتساءل إلى أٌن إختفوا فخطر ببالى 

تلن الفٌال بالفٌوم فؤسرعت إلى هنان بالمطار كنت أرى عٌون الناس تسال عن هوٌة تلن المرأة 

تى ٌمتلىء ثوبها بالدماء والتراب ،ٌنبع الجنون من بٌن جفونها كالذى فمدت أؼلى ما المجنونة ال

تملن ،وكٌؾ ال ولد فمدت جزء من روحى للتو ،وصلت إلى المحطة وأخذت حنطور، لم أمهل 

السابك أن ٌسالنى إلى أٌن بنظراته التى تتعجب من مظهرى ،فطرحته بٌدى إلى خلؾ العربه 

ل مهرولة إلى ذلن المكان أوشن النهار على البزوغ وتراءت الفٌال ولبضت على زمام الخٌ



أمامى من بعٌد فؤسرعت الٌها ما أن إلتربت حتى لفزت متجاهلة تلن األالم التى إلتحمت جسدى 

بؽفلة منى ،دخلت إلى الفٌال لكن هدوءها أثار الرعب فى للبى واضطربت أنفاسى ، صعدت إلى 

شت فى كل ركن بالفٌال لكننى لم أجد أثر ٌدل على أن احدهم كان ؼرفتى لم أجد شٌبا فٌها ، فت

  !ٌعٌش هنا

تثاللت أحزانى بملبى فسمطت على األرض باكٌة إنتحب على ما وصلت إلٌه من لٌلة        

الحٌله ،فجؤه  تذكرت ذلن البهو السرى الذى لتل به الخابنٌن فؤسرعت إلٌه ما أن فتحته حتى 

عاجزتٌن عن حمل جسدى المرتعب من هول ما رأٌت ،لم تحملنى  إهتزت لدمالى مرتعشتٌن

لدماى عندما رأٌت جثة السٌد عمران وٌونس ممٌدان األٌدى من خلؾ ظهورهم وكذلن األرجل 

،لم ٌترن الرصاص موضعا فى جسدهم إال وأصابه ،تحسست أجسادهم الٌابسة المثلجة افتش فى 

زت السٌد عمران رسالة ، فجؤة سمعت مالبسهم عن شىء ٌدلنى على صؽٌرى فوجدت بحو

صوتاً بالخارج فاحتفظت بالورله ثم أطرلت السمع إلى مصدر الصوت فوجدت باب مخفى فى 

ذلن البهو عافرت للعثور علٌه ثم  فتحته  كان نور الشمس ساطعاً بعٌنى فؤحسست بوطؤ ألدامى 

المصرى الذى على أرض رطبه ثم حجب شعاع الشمس عن عٌنى رجال من رجال البولٌس 

إتسعت عٌناه مندهشٌن لرإٌتى أمامه رأٌت فٌه للوهلة األولى وجه "ٌاسٌن لكن لحظات وظهر 

وجه الحمٌمى أمامى كان شابا بالكاد ٌمترب عمره من الثامنه والعشرٌن ٌمد ٌده إلى محذرا لى 

ى أننى اخطوا على أرض بها ألؽام وعلى أن اتبع خطواته لٌخرج بى بؤمان ،لم ٌخضع عمل

لكالمه ومضت لدماى أبحث حول المنزل عن طفلى لعلى أجده فى مخبؤ هنا او هنان ،بٌنما كان 

الضابط ٌتبعنى خابفاً ان تمع ألدامنا على أحد األلؽام ،ثم فجاه صرخ بى وألمى بى على األرض 

السمع دوى إنفجار وعندها لم أعد أسمع أو أرى شٌباً ،فتحت عٌناى ألجد نفسى بالمستشفى 

س بجوارى ممرضه التى  أسرعت إلى الخارج ثم أتت بالضابط ومعه شرطى ،سؤلنى من تجل

أنا وما عاللتى بتلن الفٌال ولما وضعت األلؽام حولها ،لكن لم أعلم كٌؾ أجٌب ،أخبرتهم حمٌمة 

أمرى وسرلة طفلى لكن العجٌب أن الشرطه لم تعثر على جثة "فٌرنا وهإالء الرجال الذٌن 

مطرة دماء فى المنزل   إال جثة "السٌد عمران وٌونس" ،لٌدت المضٌة ضد لتلوا وال أثر ل

مجهول وأرسلت إلى منزلى بعدما تداولت الشكون حولى بؤننى مجنونه! ،أصبحت أصرخ فى 

ذلن الماع الذى أُلمٌت فٌه من أعلى السماء ،وتلن األالعٌب التى أثارت فى عملى الجنون 

من لتلوا بالمنزل، عدت إلى فراشى أحتضن نفسى ،أرمم والتساإالت عن هوٌة من أخفى جثث 

ذلن الدمار بداخلى وأبحث عن ضوء ٌمودنى فى تلن الظلمات النابعة منى لكنى لم أجد سبٌاًل 

إلى شاطىء النجاة فى هذا الموج المتالطم الذى أعٌش فٌه ،مضت أٌام ال أدرى ما عددها وكٌؾ 

جاءتنى فكرة أن ٌكون أبى وجونس سرلا طفلى  مرت وأنا ملمٌة على الفراش بال حران فجؤ

وعادا به إلى المؽرب ،فسافرت إلى المؽرب ألمى فهى بصٌص األمل والنور الذى ٌعٌد األمور 

إلى مجراها الصحٌح ،لكننى لم أجد سوى ؼرباء بمنزلنا الذٌن تعجبوا من محاولتى لفتح المنزل 

زل  لد عرض للبٌع منذ أسبوعٌن بعدما فؤخبرتهم أن هذا منزل أمى لكنهم أخبرونى أن المن

توفت صاحبته ،تصلبت أوصالى وانطفؤ بصٌص النور الذى أنار حٌاتى فحملت نفسى بثمل تلن 

المصابب إلى الممابر فرأٌت لبرها ،ركعت أمامها أصرخ علٌها ...لماذا تركتٌنى لماذا لم 

 تنهض فؤنا بحاجتها تودعٌنى لبل وداعن .. حفرت لبرها وأنا اإنبها وأصرخ علٌها أن 



:عانمٌنى بدؾء للبن حتى ٌرحل الخوؾ من للبى ،عانمٌنى فمد إنهارت جدرانى ،لمد الحلت  

حٌاتى الزهرٌة ولُصت جناحاتى لمد ألمى بى فى أعماق حوت ٌونس وأصبحت نسٌا منسٌا 

بد ،فلتنهضى ..أنمذٌنى فمد ؼرق زورق نجاتى ..لمد إنهارت حٌاتى لمد طردت من جنتن إلى األ

،لم ٌعد لى أحد فى تلن الحٌاة ،الكل خان والكل رحل والكل أطفؤ شموعه وتركنى فى ظلمتى 

،أى ذنب لد فعلُت ألهلن هكذا وأنا على لٌد الحٌاة أللتل وأعذب بجرحى وال أذوق راحة الموت 

جزاء  بل ألم الموت ٌتخللنى ،لم هذا الجحٌم ؟! لماذا تلن الهاوٌة التى ألمى بى فٌها؟! هل هذا 

 ذنب نسٌت أن أطلب الؽفران له أم أنه عذاب لما سؤلماه فى آخرتى ؟! ".

إستمرٌت فى حفر لبرها حتى كسرت أظافرى ولم تعد ٌداى لادرة عى الحفر ولطخ أسوارها 

بمعصمى بالتراب فمسحت عنه التراب وأحتضنته إلى صدرى فهذا هو الذكرى األخٌرة لها 

ت بجوار لبرها وأنا أحتضنه باكٌة على جوهرة روحى التى معى وكذلن التذكار االخٌر!، نم

سلبها الموت منى ،ولفت أمام مرسى البواخر أنتظر الرحٌل فتذكرت اللماء الذى جمعنى بؤمى 

وهى تعطٌنى سوارها هدٌة زفافى وتعلمه بٌدى ونا استمع لكلماتها لكننى لاطعتها حٌن رأت 

لمكان ٌنظر إلى مبتسما تداوى إبتسامته ذلن األلم عٌن ٌاسٌن تننظر إلىَّ  ،تخٌلته فى ذلن ا

بداخلى وتنٌر ظلمة للبى ،وبالصدفة رآنى أحد الفلسطٌنٌٌن الذٌن حضروا زفافى تعجب من 

وجودى وحدى ،ولَم لم أزورهم مجدداً مع "ٌاسٌن" كدت أن أخبره أننى ال أعرؾ مكانه لكنه 

" فى حٌفا فربما ذلن سبب مجىء لوحدى أخبرنى أن أحدهم لد عاد من فلسطٌن ولد رأى "ٌاسٌن

 إلى المؽرب ،لم أستمع لبالى حدٌثه .

تذكرت تلن الرسالة التى عثرت علٌها بثٌاب "السٌد عمران" فانتفضت أبحث فى ثٌابى        

عنها ،فتحتها لكن الخطاب بداخله كانت ورله  بٌضاء ال بمعه حبر فٌها ،فؤدركت أنها مكتوبه 

أمل العثور على خٌط الوصول لـ "ٌاسٌن فمرأت الطابع الملصوق بالظرؾ بالحبر السرى فمطع 

كان طابع من فلسطٌن ،فمررت أن أذهب إلى هنان أبحث عنه فى كل شبر على األرض ألجده 

،مضت أشهر لم أجد فٌها بصٌَص أمل ألجد الراحلٌن عنى ،الشوق لهم ٌمزق للبى فالراحلٌن 

تزداد الجاذبٌة برحٌلهم ،وضعت لدمى بفلسطٌن تلن األرض جاذبٌه فى للوبنا لهم لن تنتهى بل 

الممدسة التى ٌتنازع العالم ألجلها ما أن وضعت لدمى بها حتى لبضت بٌدى على حفنه من 

ترابها أشم رابحها لداستها التى ٌتنازع الجمٌع علٌها لكننى شممت رابحه الدماء المختلط 

ابرة ومظلومٌن كالهما تحت تراب تارٌخها بجذورها ،رأٌت بٌن ثناٌا تارٌخها ظالمٌن جب

وأرضها نابمون ،رأٌت معاناة أن تسلب الحٌاة منن وأنت فٌن الحٌاة ،رأٌت ذل الرجال ونساء 

تسلب وتهان وأطفال ال فرق  بٌن ما ٌعانون منه وما ٌعانى منه الكبار ،الكل ٌحمل حماببه على 

وتارٌخهم وذكرٌاتهم كل ذلن ٌهدم خلفهم  رإوسهم وٌرحلون على ألدامهم ،بٌنما بٌوتهم ومجدهم

،إهتزت األرض عندما سلمت برٌطانٌا الشرطة فى"تل أبٌب" للٌهود وأعلنت التمسٌم وأعلن عن 

لٌام دوله إسرابٌل ،شٌدت الهاؼانا جٌشها من شباب ال ٌتعدى أعمارهم السابعه عشر  ونظمت 

ً من المتطوعٌن بمٌاده فوزى الماد لجى وبدأت الشرارة بإحتجاج الجامعه العربٌة جٌشا

الفلسطٌنٌون على التمسٌم لثالثة أٌام ،كنت أمضى بٌنهم أبحث عن ٌاسٌن ،لكن فجؤة تفرلنا أثناء 

تبادل النٌران بٌن الذٌن ٌدافعون عن أرضهم وبٌن لصوصها ثم بدأ التطهٌر العرلى للعرب بمتل 

تل أبٌب ثم بدأت خطواتهم تتمدم  عصابات الهاؼانا وأٌتزل للمرى والتجمعات البدوٌة على شمال

نحوى فى لرٌه بلد الشٌخ لرب حٌفا وإنهال الرصاص من حولى ال أدرى ماذا أفعل هل أهرب 



إلٌهم أخبرهم أن بٌن من تصوبون رصاصاتكم إلٌها ٌهودٌة ألتخذ من هوٌتى درعاً أحمى تلن 

دوٌة ألحمن ذلن الدم األسر المنكوبة التى تباد عن بكرة أبٌها ،ألُسكت تلن الصراخات الم

 المنثور،لمد إرتوٌت ٌا فلسطٌن بالدماء حتى لم تعد تنبت أؼصان زٌتونن بالماء . 
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تحولت إلى كٌان عربى ال فرق بٌنى وبٌن أى مرأة فلسطٌنٌة تهرب بذاتها لتنفذ نفسها       

حتما هو أحد أعضاء وأوالدها كنت أرى فى أطفالهم طفلى الذى لم أره، وأزواجهم زوجى الذى 

ن برٌطانٌا دعمت الٌهود بإعالن أن كتبٌه لابد الثورة "عبدالمادر الحسٌنى" ورؼم المماومه أال أ

المناطك التى تحتوى على األؼلبٌه من الفلسطٌنٌة أو الٌهود فسٌتم تسلٌمها ألصحاب الؽلبة فٌها 

م وتصبح خالٌة وتإول إلى فمامت الهاؼانا بإبادة العرب فى بعض المرى لٌنزاحوا عن لراه

الٌهود بسٌطرتهم علٌها حتى كادت لرى كثٌرة تُباد عن بكرة أبٌها، فشٌد كتابب من الجٌش بمٌادة 

"فوزى المادلجى" إلنماذ تلن المرى والمدن لكن برٌطانٌا لم تمهل العرب لحظة لٌلتمطوا أنفاسهم 

لة تارٌخها وإبادة أهلها فمد سحبت رداءها عن المضٌة بعدما مهدت األرض لسرلتها وسر

 وإجبارهم أن ٌخرجوا من دٌارهم رعبا وخوفا .

سرلت برٌطانٌا بكارة األرض وألمت بها امرأة تلفظ أنفاسها األخٌرة بٌن نزاع الهاؼانا      

المسلح ودفاع العرب ومهدت األرض لوحدات الهاؼانا من الكارمٌلى والبلماح بإحتالل المرى 

حتى وصلوا إلى لرٌة المسطل التى سمط فٌها لابد المجاهدٌن لم تتمهل عصابات اٌتزل 

ظة ؛ففى الٌوم التالى لموت لابد المجاهدٌن لوٌت شوكتهم وارتكبوا مذبحة تشهد لها وشٌترون لح

األرض )مذبحه دٌر ٌاسٌن( ،فى تلن اللحظه شعرت أن ٌاسٌن هو من ٌذبح بٌد أبناء جلدتى 

ولٌس أبناء األرض فمط من ٌمتلون ،كان إؼتصاب العصابات لؤلرض فلسطٌن تتوالى من 

صل سوى عدة أٌام بٌن المعركة واألخرى وربما ال تفصل بٌنهما معركه وراء األخرى فال تف

أربعه وعشرون ساعة  كإعصار ٌرٌد إبادة دولة عن بكرة أبٌها ولم ٌكتفوا بذلن بل ذهبوا إلى 

المناطك التى نزح إلٌها الفلسطٌنٌون إلبادتهم إبادة كاملة فى عملٌة "ماتاتى" )المكنسة بالعبرٌة( 

من العرب بمنابل الهاون حتى إنهارت المماومة ،نجحت برٌطانٌا لكنس األرض بمن علٌها 

بالمضاء على جٌش فلسطٌن باإلنتداب ومساعدة الٌهود فى اإلستٌالء على كافة األحٌاء بفلسطٌن 

فى المدس الؽربٌة التى إحلتها برٌطانٌا بمواتها لتمدمها على طبك من ذهب لٌمضى الٌهود على 

أظن أن صراخى سٌخرس تلن األفواه التى تلمى برصاصها أهلها ،كنت ممن ٌصرخون كنت 

فى صدور الصؽار ،أدركت أن فمدان صؽٌرى ال ٌمارن بفمدان هإالء الناس ألرضهم..رأٌت 

امرأة تحتضن أوالدها المتلى حولها كؤزهار ذابلة وأخرى تحتضن رضٌعها الذى لتل برصاصه 

النٌران حوله أم لفمدان أمه ووطنه  وآخر ٌصرخ ال ٌدرى أٌن أمه ،ال أدرى أٌصرخ خوفا من

"رأٌت فى أرضن ٌا فلسطٌن ٌنابٌعاً من الجنة فى الصؽار وجٌوشا من الجن فى نسابن وأسود 

ال تخاؾ فى رجالن رأٌت فى حجارتن لداسة وفى أرضن مسن وفى سمابن أرواح ممدسة 

 تزٌدها ضٌاًء ونوراً .

إلنماذ عرضهم بفلسطٌن الجٌش اللبنانى إلشعر للبى من الفرحه عندما إنتفض العرب       

واألدرنى اللذان حررا بعض المرى لكن كان ضحٌة ذلن األسرى الفلسطٌنٌٌن الذٌن سمطوا فى 



ٌد الٌهود فمتلوهم مكبلٌن عن بكرة أبٌهم انتفضت العراق ومصر التى عبرت بجٌشها ومجاهدٌها 

بى أمل أن ٌنتهى ذلن الصراع الذٌن تكون أؼلبهم من جماعة اإلخوان المسلمٌن ،دب فى لل

وتحمن تلن الدماء لكن إنهار كل شىء فى عملٌة )شوتٌر( التى ولؾ فى مواجهتها ألوى خمس 

لرى فلسطٌنٌة "لرٌة إجزم "وعٌن ؼزال" وجبع "وكفرالم" والصرفند" التى شكلت خط دفاع 

بنى مشترن وصمدت رؼم شح السالح بها لكن فى النهاٌه سمطت وسمطت معها فلسطٌن ،

الٌهود دولتهم على دماء األطفال ولٌس على أموالهم وأالعٌبهم وأبطالهم الزابفٌن  فمط ،لضٌت 

عام أترنح بٌن رصاصة طابشة ولذٌفة هاوٌة وعصابات تذبح دون رحمة ،ٌوم ألتمط فٌه أنفاسى 

" ..ربما  بؤمان وٌوم أنمذها من تحت المذابؾ والحطام ،أدركت لما لمبنى "ٌاسٌن" بـ " إٌلٌا مٌلٌن

لم ٌمصد أن ٌلمبنى أنا بذلن االسم بل فلسطٌن !!..أجل كان ذلن االسم الذى لمب به وطنه ولٌس 

أنا فمط ، فـ إٌلٌاء هو اسمها المدس ومٌلٌن هى التى تتبختر بمشٌتها أردكت المعنى الحمٌمى لها 

تدعى بفلسطٌن  هى األرض التى ٌتمختر تارٌخها بٌن الحرب والسالم كما ذكر ،لم تعد فلسطٌن

بل بـ ) إٌلٌامٌلٌن ( ،إستمرٌت فى التنمل فى حٌفا أبحث عن خٌط ٌوصلنى بـ "ٌاسٌن" فجؤة 

إنطلمت لذٌفة بٌننا وجدت نفسى بٌن ثناٌا حطام المنازل ومن حولى النساء ٌصرخن ال ٌعلمن 

سالح إلى أٌن ٌلجبون لٌنجوا بؤنفسهم وبصؽارهم ،فجؤة ظهرت مجموعة من الرجال ٌحملون ال

ظننت فى بدء األمر أنهم من عصابات الٌهود ٌمتنصون كل من ٌمع تحت أعٌنهم لكنهم حملوا 

النساء المصابات واألطفال بعٌداً عن الضرب وفجؤة سمعت صوتاً ألحد الملثمٌن ٌؤمرهم أن 

ٌهربوا فى اإلتجاه الذى ٌشٌر إلٌه ،تسمرت مكانى أنظر إلٌه متجاهله انطالق الرصاص من 

ستطٌع أن أمٌز صوتن من بٌن صرخات العالم وأصواتهم ..وهٌبة حضورن وهٌبتن حولى ،أ

الجسمانٌه من بٌن البشر ،رؼم أن أعٌننا لم تلتِك لكن وجد للبى السبٌل للماءن فؤحسست به بٌن 

نبضات الخوؾ فى للوب البشر ،إلتربت منه على ؼفلة منه ثم فجؤه إلتمت أعٌننا ،رأٌت فى 

شتٌن المصدومتٌن دمعة المعة أنارت تلن األعماق المظلمة بداخله كالذى إتساع عٌنٌه المنده

رأى أهله عابدٌن من الموت ،أزحت اللثام عن وجهه  فرأٌت فى تصاعد أنفاسه براثن لثابر 

وبركان من الؽضب بملبه ٌرٌد أن ٌنفجر متحرراً فاحتضنت رأسه ألمٌت به فى أحضانى و 

الؽضب ،لكن فجاه أطلمت لذٌفة أخرى فتناثر كال منا بعٌدا بؤدٌمع كطوفان موسى إنطفؤ بركان 

عن اآلخر وأعمى الؽبار عٌنى فلم أعد أراه فجؤة امسكنى أحد الرجال ودفعنى فى األمان نحو 

النساء األخرٌات ،حاولت أن اهرب من بٌن ٌدٌه أبحث عن ٌاسٌن لكن لم أَر أى أثر له أصابنى 

على عملى فؤصبحت أهزى لم استفك من تفكٌرى إال  هوال الحرب لد أثرتالشن أن تكون أ

على صوت إحدى النساء تصرخ فمد نفذت شظٌه جراء اإلنفجار إلى جنٌنها ال أدرى أكانت 

ً حتى كادت تلفظ أنفاسها األخٌرة ،فؤسرعت مع اآلخرٌن إلى المركز  تصرخ خوفا أم ألما

األطباء من المستشفٌات إلى الصحى برفمة بعض الرجال الذٌن إرتعشت للوبهم حزنا ،تطوع 

المركز الصحى حتى الذٌن مازالوا صؽار لم ٌطعنوا بعد فى مهنة الطب كانوا ٌشاركون بما 

استجمعوه من دراستهم ،كنت أرى األطفال ٌصرخون سٌدى أنت ماهر فى حٌاكة الجروح فهل 

تعاٌشته فى تستطٌع حٌاكة روح أبى بجسده لٌعود لى والى الحٌاه مرة أخرى! ،أدركت أن ما 

لراءة مذكرات ٌاسٌن ،لم تكن المشاعر الحمٌمٌة ،فالذى ٌمرأ عن الحرب لٌس كمن عاش فٌها 

فعشت كل لحظة فمدان مرواً بها تذولت تلن الؽصة فى للبى حٌن فمدت أمى مثلما فمدوا أمهاتهم 

فى وروحى التى تمزلت حٌن فمدت طفلى وعابلتى ورفالى الذٌن إختفوا عن حٌاتى كمطر ماء 

البحر فال صراخ ٌعود به الحك وال ندم ٌعود لنا من ضاع منا ،رأٌت لهر الرجال فى صراخهم 



فؤسرعت إلٌها كاآلخرٌن تفمد الطبٌب  ٌتوسلون إلنماذ أبنابهم وإنماذ تلن المرأة الحامل وطفلها

بالعثور نبضها فهزَّ رأسه ٌؤساً إنها فارلت الحٌاة !، شعرت بحطامى الذى حاولت ترمٌمه مراراً 

على طفلى وزوجى لكننى عجزت ،شعرت بؤننى شابة تحمل بؤعمالها رفات امرأة عجوز ،وفى 

لحظة تخٌلت أن ذلن الطفل بؤحشابها هو طفلى ٌرجونى أن أنمذه إلتربت منها بٌد مرتعشة 

وصوت صراخ طفلى ٌرن بؤذنى فتحسست بطنها باكٌة لكن فجؤة شعرت بشا ٌتحرن كالذى 

جاة لبل أن ٌلفظ أنفاسه األخٌرة! ،أصابنى الجنون أبحث عن شىء ما إلخراجه ٌختنك وٌرجوا الن

فسمطت عٌنى على مشرط جراحى فالتمطته وهممت أن أشك بطن تلن المرأة فجؤة أمسن 

الطبٌب ٌدى صارخا بوجهى متهما لى بالجنون فما أن تموت المرأة الحامل حتى ٌلحك بها 

طر على بالى أن أشك بطنها وأنا العلم لى بالطب ،لم طفلها ،لكننى تجاهلته ال أدرى كٌؾ خ

ٌجد الطبٌب مفر من مساعدتى وهوٌخبرنى أن الشظٌة إخترلت بطن األم وربما أصابت الجنٌن 

وفى كلتا الحالتٌن هو مٌت ،لكنى لم أتولؾ كمن ال ٌسمع حتى ظهر أمامى ؼشاء رلٌك 

بحذر شمه فظهرت رأس الطفل ما فارتعشت ٌدى وتولفت فجؤه ،فجؤة أمسن الطبٌب المشرط و

أن حررها الطبٌب حتى إرتعشت أفبدة الجمٌع بصراخ الطفل ٌعلن أنه مازال على لٌد الحٌاة 

!،سمع صدى صراخه تهلٌل الجمٌع "هللا أكبر..هللا أكبر" ٌخرج الحى من المٌت  ،إرتعش للبى 

 وجسدى كؤن من  أراه هو طفلى ،نظر الطبٌب إلى عٌنى متعجباً متسابالً 

: كٌؾ علمتى أن الطفل مازال حٌاً ،لكن سرعان ما تجهم وجه الطبٌب حٌنما رأى الشظٌة لد 

إستمرت فى عٌن الطفل نظر إلى حزٌنا كانت ٌده ترتعش كلما الترب إلخراجها ثم نزعها من 

 الطفل بسالسة ثم لحظات عاد ٌنظر إلى مبتسماً باكٌاً صارخاً..هللا أكبر.. الشظٌة لم تخترق عٌنه

بل حماها هللا بمدرته واستمرت بالجفن فمط.. العٌن سلٌمه! ،مد ٌده لى بالطفل ألحمله كدت أن 

ألمسه أرضع حرمان للبى من حمل طفلى بحمله بٌن اذرعى، لكن فجؤة حال بٌننا رجالً أردكنا 

من صراخه أنه والد الطفل ،نظر الجمٌع إلى كمالن طاهر وال ٌدرون أن المالن الطاهر الذى 

ونه هو السرطان الذى ٌلتهم هوٌتهم وأرضهم ،فجؤة رأٌت "ٌاسٌن" والفاً من بعٌد ٌنظر إلى ٌر

بعٌنٌن مبتسمتٌن دامعتٌن كمن ٌنظر إلى النجمة الوحٌدة بالسماء ،إلتربت إلٌه ثم فجؤة ألمى بنفسه 

فاً بٌن ذراعاى منتحبا ،ظن أننى أختفٌت إلى األبد عندما عاد فى تلن اللٌلة من المدس متله

لرإٌتى ورإٌة طفلنا لكن فوجىء بالمنزل ملىء بالجثث التى لام بدفنها سرٌعا  ،أدرن أن ما 

حدث ال ٌمكن أن ٌخرج من بٌن ٌد "مراد شمعون" ورجاله فذهب إلى المؽرب ٌبحث عنا فعلم 

 من أحدهم بؤمر مجىء إلٌها وأدرن إننى أبحث عنه أٌضا.

ٌعثر على شىء ،كال منا كان ٌبحث على اآلخر فى  سافر إلى برٌطانٌا وفرنسا لكن لم      

اإلتجاه المعاكس إلى أن إلتمٌنا فى مٌدان المعركه وعلى ارض النزاع ،ركع معتذراً متوساًل أن 

أسامحه لتخلٌه عنى فى تلن اللحظة ،لصصت علٌه تلن األٌام الكاحلة التى مررت بها ،لررنا 

،حملت معه السالح وحاربت ،ذلت كٌؾ  أن نمضى فى مسٌرة المضٌة والبحث عن صؽٌرنا

ٌكون شعور المرء عند إطالق أول رصاصة له فى طرٌك الحرٌة ،كٌؾ شعوره عندما تراق 

الدماء بٌدٌه وخاصة دماء بنى جلدته..شعرت بالخٌانة لكن خٌانتهم لى كانت أعظم !، أصبحت 

س لها ومن أجل وطن كمن ٌعٌش حٌاته متنالض مع الوجود والوالع، امرأة تماتل على وطن لٌ

   لم تكن أبدا منه ولم تكن له .



فؤصبحت كالذى ٌعشك اللٌل لكنه ٌعشك نسابم الصباح وإشراق شمسها ،ٌعشك الوحدة لكن       

للبه ٌترالص فرحاً باألنس ،ٌعشك شعوره ببرودة أنامله فى لٌالى البرد المارسة لكنه ٌحتضن 

شا ونمٌضه والشرق بؽروبه والؽرب بشروله دؾء أشعة الشمس بملبه وٌنتظرها ،أصبحت ال

أصبحت األنهار العذبة وٌنابٌعها الجافة المالحة و الصحراء الجرداء وخضرة الوادى الٌانعة و 

نسابم الصباح وضباب الصٌؾ اللذعة و األمل و المستحٌل وأصبحت أنا الحٌاة وأحمل بٌن 

ؤنفاس تعاند الموت من تودٌع جسدها طٌاتى ترانٌم الموت ،وكما عانٌت من لٌال كاحلة ثمٌلة ك

،كان "ٌاسٌن" ٌعانى أٌضا!، فمد كانت كوابٌسه تإرق نومى أحاول أن أضمه إلى دفبى كابحة 

تلن الكوابٌس ،لكن لم أستطع كبح صراخه معتذراً لٌونس النه نكس بوعده له عندما وعده ان 

ٌنمذه من رصاص أبى ،كل ٌحمٌه  وٌتلمى الرصاص بصدره لبل أن تصٌبه ،لكنه لم ٌستطع أن 

ما أستطاع فعله هو أن ٌحافظ على حٌاة زمالبه فى المنظمة وٌرسلهم بعٌداً عن أعٌن جواسٌس 

أبى ومنظمة اإلؼتٌال الٌهودٌة ،مضت ثالث سنوات تركنا فٌها العالم وحملت السالح للدفاع عن 

 اٌلٌامٌلٌن .

ر وؼٌرها من الدول العربٌه بسبب إنهار كٌان الطوابؾ الٌهودٌة فى مص8491وفى عام       

التجسس وهجمات العرب العابرٌن للحدود وتدمٌر متلكات الٌهود فكان الرد اإلنتمامى لاسى 

" ،فى إحدى اللٌالى بعد صالة الفجر  للؽاٌه من إسرابٌل وزاد أوج نارها فى أرض " إٌلٌامٌلٌن

إعتادت علٌه أذنى  سمعت صوت اطالق الرصاص لم ٌعد ٌفزعنى صوت إطالق الرصاص فمد

كموسٌمى بارٌس التى أشتاق إلٌها ،لكن تلن المرة شا ما أهتز بداخلى شعرت أن هنان عاصفة 

  لادمة .

لن تهدأ أال بعد أن ٌحدث أمر ما ،إتجهت إلى خارج المنزل فرأٌت كروان ٌؽرد حولى فجؤة     

ر جسدى وتصاعد إنمطع صوته وهوى على األرض بجوارى فمد لتله أحدهم برصاصة! ،إلشع

،فجؤة ضمنى "ٌاسٌن"  الخوؾ بملبى فموت الكروان تنبؤنى بشىء لد ٌحدث وال تحمد عمباه

 بذراعٌة لابالً 

:ٌبدو أن أحدهم أصابه بالخطؤ ،ثم إلتمطه نظر إلٌه لكن عٌنٌه أخبرتنى أن هنان شا ما أكتشفه 

 نٌه نظر إلى لابالً للتو، شا جعله ٌنظرمن اإلتجاه المادم منه الكروان والرعب فى عٌ

: إنتظرٌنى هنا...لن ٌطول ؼٌابى ،ثم ركض مسرعاً ،نظرت إلى الكروان الملمى على األرض 

وفجؤة إهتز للبى مرتعبا فركضت إلى الداخل أحمل سالحى ثم ذهبت إلٌه فجؤة إنطلك الرصاص 

، من حولى إحتمٌت بؤحد المنازل واطلمت رصاصاتى التى تعرؾ صدٌمها من عدوها جٌدا!

ً على عمب بالمذابؾ ،جمعت شتات نفسى ونهضت أحمل سالحى  فجؤة إنملبت األرض رأسا

،صرخت باسمه لكنه لم ٌسمعنى فوجدته لد وضع اللثام على وجهه من  أبحث عن "ٌاسٌن"

تراب المذابؾ وٌماتل، لم ٌسمع صراخى فجؤة رأٌت أحد المنابل ألمٌت تحت لدمه دون أن ٌشعر 

ربت من صدرى وهربت الكلمات منى كهروب الشٌاطٌن من المحراب ،شعرت أن أنفاسى لد ه

وانعمد لسانى فركض إلٌه أحمٌه بجسدى أصبحت على بضع خطوات منه فجؤة زلزلت األرض 

من تحت لدمى وإرتفع جسدى فى السماء وفى ؼمضت عٌن هوى على األرض ،لم أَر سوى 

س العالم لد نفذت ،وما أن إنمشع الؽبار ؼبار المذٌفة التى ألمٌت صمت أذنى عن السمع وكؤن أنفا

حتى رأٌت ٌاسٌن رالداً محتضناً سالحه مؽطى بالدماء والؽبار ،حاولت النهوض لكن لدمى لم 



تحملنى  فزحفت إلٌه بٌدى كدت أن ألمسه بٌدى األخرى لكن فجؤة لم أجدها ملتصمه بجسدى 

ٌن بذلن األلم الذى ٌشتعل بعد! ،تضاربت أنفاسى فى صدرى كؤجٌج الماذفات صرخت إلى ٌاس

بجسدى لكنه لم ٌجٌب ،رأٌت ذراعى بها أسوار أمى ملماة بجواره ،أٌتها الذراع الممتطعة منى 

فلتلتمسى من الحٌاة نبضة تتحسسى بها كروان روحى إن كان مٌتا فؤحٌٌه وإن كان ؼابباً عن 

وتتركٌه فالترافمٌه إلى نهاٌه الوعى فؤٌمظٌه ،أٌتها الذراع التى كانت منى ٌوماً ال ترحلى بعٌدا 

 . !الطرٌك ،فجؤة إنطلمت لذٌفة فتحول كل شا إلى مصٌر مجهول.

فجؤة إنتفضت "مٌلٌن" صارخة تمبض على ذراعها المبتور من األلم ،صدح صوتها فى      

جوؾ اللٌل ،ثم هدأ تولؾ صراخها تدرٌجٌاً وهدأت أنفاسه المتالحمة عندما وجدت نفسها فى 

ظلمة إال من ضوء الممر ،وبعٌنٌن مرتعبتٌن باكٌتٌن ظلت تبحث عن الؽرٌب ،وفى ؼرفتها الم

لمح البصر رأت الكروان ٌطٌر فولها ثم إنطلك من الشبان ،فؤسرعت ترالب رحٌلة  لكنه إختفى 

كؤن السماء لد إبتلعته !،ال تدرى هل ما كانت به اآلن حمٌمة أم خٌال؟! هل ذلن الؽرٌب لد ظهر 

أم أنه زارها فى المنام؟ وما حدث كان مجرد حلم عابر !، ال تدرى لمد ؼلبها األلم أمام عٌنٌها 

 كانها فمدت ذراعها للتو ،فؤلمت بجسدها على وسادتها باكٌة .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9184برٌطانٌا 

ً متضاربة لام       ً كالنحٌب فجؤة سمع صواتا إنسدلت الدموع من بٌن جفنٌه وأصدر صوتا

باسمه ،"سٌد مان" هل تسمعنى ،إنمشعت تلن الؽمامه عن عٌنٌه بإنمشاع ذلن  أحدهم ٌنادٌه

الضوء المسلط فٌها فسمطت عٌنٌه على ٌاسٌن ٌمؾ فى ركن بعٌد بالؽرفة ٌتؤلم كؤن الموت 

ٌنهش روحه من بٌن أضلعه ،إلتمت أعٌنهما فانعكس بعٌنٌه ذلن األلم الذى ٌفتن به ثم فجؤة رآه 

بالدماء والؽبار ،ؼلبته عٌنٌه فؤرخت جفنٌهما فتصاعد صوت الطبٌب ملمى على األرض مؽطى 

 صارخا أن ٌسرعوا بإحضار جهاز الصدمات الكهربابٌة وفجؤة هدأ كل شا .   

بعد أن مضى كم مجهول من الولت بالنسبة له، فتح عٌنٌه فوجد حوله طبٌباً وممرضتٌن       

؟! ،لمد كان اآلن بجوار "مٌلٌن" ملمٌة على  ٌتبعان إستمرار حالته ،كانت عٌنٌه تسال أٌن هو

األرض بذراعها المبتور و"ٌاسٌن " ذلن الفتى الذى لم ٌعرؾ له اسم لبل اآلن، مؽطى بالدماء 

وؼبار المعركة ،تجاهل سإال الطبٌب له إن كان ٌستطٌع سماعه فمد كان صوت الرعد ٌدوى 

ة حوله فسمطت عٌنٌه على إنعكاس وأنوار البرق تضا الخوؾ فى الملوب المظلمة ،ألمى نظر

ضوء البرق من النافذة على وجه "ألٌكس" أمعن النظر إلٌها فرأى فى وجهها صورة "مٌلٌن " 

لثواٍن ثم عادت عٌنٌه لرإٌة "ألٌكس" التى إلتفتت إلٌه بعٌنٌها التى تخبره كم من الدموع لد 

ٌه و تحمد هللا أنه عاد إلً وعٌه إنهمرت من أجله اللٌلة ! ،جلست "ألٌكس" بجوار سرٌره تمبل ٌد

  ،سؤلها "مان" عن ما حدث فهو ال ٌتذكر شٌباً ،فؤخبرته لابلة:

: لمد وجدتن فى ؼرفة المكتب.. ظننت أنن نابم  لكنن كنت فى ؼٌبوبة ..آسفه للؽاٌة ألنى  

تركتن ولم أعتنى بن جٌدا ،آسفه ألنى لم أعلم عن مرضن ..كنت أظن أنن تهزى من مرض 

،وتلن التهٌإات حول الشاب العربى والسفر عبر  نفسى ،لكن إكتشؾ الطبٌب )جان( حمٌمه األمر

 سببه ذلن المرض ..أنت مصاب بسرطان المخ..لبلت ٌده وربتت علٌه لابلة الزمن.. كان 

 : لكنى سؤظل معن إلى األبد إلى آخر نفس فى حٌاتى .

ولع الخبر علٌه كنسمات حارة ال تزٌد من للمه فى شىء بل لم ٌؤبى إلى أى شا ال إلى      

جه من المستشفى مرض أو موت إعتدل فى جلسته وطلب منها أن تعجل فى إجراءات خرو

اللٌلة لبل الؽد ،فلم ٌعد لدٌه  الولت الكافى ،نهض من سرٌره إلى مالبسه بالجوار ولفت ألٌكس 

تنظر ماذا ٌفعل فحثها على أن تساعده فى إرتداء مالبسه نفذت كالمه دون أن تتفوه بكلمه كنجدة 

لطبٌب جان " مترجٌة تلبى النداء األخٌر لمن ٌحتضر فى مرضه ،لكنها إتجهت به إلى ؼرفة " ا

إٌاه أن ٌمابله لبل أن ٌؽادر ولعت كلمات الطبٌب علٌه ولع الذى ٌستمع إلى نعٌك الؽربان ٌرٌد 

أن ٌتخلص منه بؤسرع ولت حٌن أخبره أن ما حدث له سابماً كان بسبب السرطان متعجباً كٌؾ 

  لم ٌظهره آخر فحص لام به منذ ألل من شهر نظر إلٌه "مان" لابال

تإمن باألرواح ٌاصدٌمى جان؟ أشار إلى رأسه لابال..هنان جزء صنوبرى فى المخ ..تلن : أال 

المطعة التى ال تمثل سوى نمطه فى مخ اإلنسان تنملن عبر الزمن ال ال.. ال تنملن بل تنمل 

 !روحن ..أال تإمن بذلن ..أال ٌعلم الطب ماهٌه تلن المطعة؟

 لابالً تنهد جان وعمد كفٌه أمامه على المكتب   



: لم ٌتوصل العلم إلى اآلن أن ٌعرؾ الوظٌفة الحمٌمٌة لذلن الجسم ،لكن إجتمعت البحوث العلمٌه 

% إلى جانب الزهاٌمر.. والجزء الصنوبرى لدٌن كان 41على أنها تسبب سرطان المخ بنسبة 

 نشط للؽاٌة وٌرجح إنه سبب السرطان الذى تعانى منه ٌاصدٌمى ....

 " مبتسما بسخرٌة لابال نظر "مان" إلى "جان

: وما زال العلم ٌعجز عن تفسٌر وهم الروح ،وبٌننا حمماء ٌإمنوا بالعلم إٌمان راسخ رؼم أن 

العلم مازال عاجزاً عن تفسٌر الكثٌر ومن المثٌر للدهشة أن األطباء الذٌن ال ٌإمنون إال بالعلم 

م كفرهم بالروح ٌاصدٌمى جان!! فمط ٌمفون على المبر متمنٌن الرحمة لتلن الروح المدفونة رؼ

ً فنظرت ألٌكس إلى الطبٌب وهوت رأسها مبتسمة فهز رأسه لها  ،نهض مؽادراً دون وداعا

متفهما ما تعنٌه نظرتها بؤن ال ٌؽضب منه فتلن أٌامه األخٌرة لكن الطبٌب جان أعاد النظر بٌنه 

العلم وأن العلم هو اإلله الذى وبٌن نفسه عن إلحاده وإٌمانه الراسخ بؤن لٌس هنان لوة ألوى من 

 .!ٌجب أن ٌعبد فى العصر الحدٌث

ما أن ولؾ خارج المستشفى حتى تنفس الصعداء متجها إلى ذلن المطعم حٌث مكث فٌه       

مع ٌاسٌن لبل ،جلس فى نفس المكان الذى جلسا فٌه سوٌا متجها بنظره من زجاج المطعم إلى 

ا بإنس ٌاسٌن وحضوره الذى ادفؤ للبه ،جاءت خارج ٌتذكر تلن اللحظة التى أحس فٌه

الجرسونه مبتسمة مرحبة بهما لكن "مان "لم ٌعٌر ألحد اإلنتباه كادت ألٌكس أن تطلب شٌبا لهما 

  لكن الجرسونه أسرعت لابلة

  :هل أحضر لكما نفس طلب المره الماضٌة ،عمدت ألٌكس جبٌنها متعجبة ،فؤكلمت الفتاة لابلة

طلبها السٌد "مان" وصدٌمه هل أحضرها لكما؟ ،هزت ألٌكس رأسها بالموافمه :تلن الوجبة التى 

فؽادرت الجرسونه تاركة لعمل ألٌكس الشكون والتساإالت حول األمر ،ثم مدت ٌدها تحتضن 

 ٌد مان فمال وهو مازال ٌنظره إلى الخارج 

،فنظر  :أخشى أن أخبرن لصة ذلن المطعم فتصبح وهم هى األخرى ،شعرت ألٌكس باألسؾ

 مان إلٌها لابال

: أال تإمنٌن بى؟ لمد ألسمتى أنن لن ترحلى عنى أبداً ..أترجان ألٌكس أن توفى بوعدن 

ٌضا ال أصدق ما ٌحدث لى  ..ولكن ال أظن أن ما أراه محض لى..أرٌدن أن تإمنى بى ..أنا أ

أرٌد أن أذهب إلى  أوهام أو تهٌإات جراء المرض ..إن كانت هذه أمنٌتى األخٌرة فى الحٌاة فؤنا

 !مصر نبحث عن المكان الذى رأٌته فى سفر روحى ..تلن أمنٌتى األخٌرة ..هل تمبلٌن ؟

لم تجد ألٌكس جوابا سوى الصمت!، نهضت ألٌكس تؽسل ٌدها بعد تناول الطعام       

  فاصطدمت بالجرسونه  فبادرتها باإلعتذار ،ثم همت بالمؽادرة لكن ألٌكس إستولفتها بسإالها

 : هل تصفٌن لى الصدٌك الذى أتى  مع السٌد مان؟

حاولت الفتاه التذكر ثم لالت : أجل تذكرت فى البداٌه طلب السٌد مان وجبتٌن له ولصدٌمه لكن 

الؽرٌب أنه لم ٌكن هنان أى شخص ٌجلس معه ،وضعت الطعام ثم انصرفت وعندما عدت إلٌهم 

وعة الطعام ،ظننت فى بادئ األمر أن وجدت األطباق فارؼة وسط سعادة السٌد مان بمدى ر



صدٌك السٌد مان لد تناول وجبته وهم بالمؽادرة ،لكن حدث شا ؼرٌب فمد لمحت شاب ال 

ٌحمل مالمح برٌطانٌه ٌؽادر معه من باب المطعم لكن الؽرٌب أن الشاب ظهر لبضع ثوان ثم 

 إختفى  فى لحظات ،فظننت أنه انعكاس أحد المارٌن بزجاج الباب

 ذكرٌن ما اسم صدٌمه؟أتت :.

 ال أذكر أنه ناداه باسم.  :

إنصرفت الفتاة تاركة ألٌكس تنظر إلى زوجها الذى ما زال ٌنظر من زجاج المطعم الى 

الخارج، لوهلة أصابتها الحٌرة أكثر فال تستطٌع إثبات وجود ذلن الشاب وال تستطٌع إنكاره 

الحمٌمه حمٌمه بل سراب والسراب ال ٌثبت  كؤنها تمؾ حابرة بٌن الحمٌمه والسراب ال تبدوا لها

حمٌمته أنه مجرد سراب! ،ولؾ مان فى منتصؾ المنزل صامتا تتؤمل عٌنٌه كل ركن به، 

ٌتحول الحاضر فى عٌنٌه إلى الماضى ٌرى "مٌلٌن" تنزل على السلم متجه إلى "ٌاسٌن" حٌث 

 ألٌكس محتضنة لابلة ٌنتظرها بالمعطؾ ٌضعه علٌها ثم ٌتجهان للخارج فجؤة إلتفت ذراع 

  :المنزل ٌشتاق إلٌن مثلى

  سؤذهب الى مصر إلتفت إلٌها لابال :

 إلتفتت إلٌه ألٌكس متعجبة من ذلن المرار لابلة 

 :أال ٌمكننا أن نترن ذلن األمر إلى أن ٌتم شفاءن 

  : سؤذهب لتحضٌر حماببى .

.علٌن تلمى العالج و..،لاطعها :اآلن؟!.. لماذا؟! ال ٌمكنن أن تجازؾ بحٌاتن من أجل السفر .

 لابال 

لنكن والعٌٌن ٌا عزٌزتى ..ذلن العجوز الذى تحبٌنه مازال ٌنبض فٌه الشباب لكن المرض لن  :

ٌسمح له أن ٌعٌش بروح ذلن الشباب فى جسده الهزٌل ..فمد حدد لى موعد مع الموت على أى 

ال أرٌد الموت و روح المؽامرة حال.. سواء تلمٌت العالج أم ال لن ٌؽٌرذلن من األمر شا ،

مازالت تتوهج بملبى ،ٌمال أن كل انسان ٌخلك لرساله ما ..ما أن ٌحممها حتى تعود روحه إلى 

 ..هللا لٌنعم أو لٌشمى ،وعلى إتمام رسالتى لبل رحٌلى

كنت فى صؽرى أتسابل ما هى الحكمة من وجودى؟ لماذا خلمنى هللا فى للب المعاناة ؟ لم       

فى صؽرى بلحظات سعٌدة ،لمد لضٌت حٌاة متضاربة فمدت فٌها ملذات الحٌاة التى سعد أنعم 

بها ؼٌرى ،وفمدت فٌها كل عزٌز على للبى ،لكن فى النهاٌه أدركت أن تلن المعاناة التى عشتها 

هى الطرٌك إلى هدؾ أسمى لم ولن ٌعٌشه انسان ترعرع فى الرخاء ، أتعلمٌن.. أنا ممتن إلى 

ن عبرت خاللى لتسكن للبى ألنها فتحت له أبواباً مؽلمة لآلخرٌن ،لكننى أدركت كل لحظة حز

ذلن متؤخراً ..متاخراً للؽاٌة ،لكننى ممتن ألننى لن أموت دون إدران لٌمة ما لمٌته فى بحٌاتى 

،كنت أظن أن هللا ؼٌر عادل ألنه خلمنا فى تلن الحٌاة التى تشبه الجحٌم لتعذٌبنا أو ربما لرؼبته 

سماع أصواتنا البابسة وهى ترجوا منه النجاة والمؽفرة ،لكن رأٌت فى ألدارنا التى ٌرسمها  فى



لحٌاتنا لؽز محٌر ال ٌستطٌع عملى العاجز عند حدود فكره أن ٌفهمها ،لكن ما ٌدبره هللا ٌرٌح 

إلى ؼرفته ٌجهز حماببه ال ٌدرى  للبى بطرٌمة عجٌبة تثٌر دهشتى! ،ساد الصمت بٌنهما فؤسرع

إن كان ٌموم باألمر الصحٌح أم الخطؤ لكن العمر لم ٌتبك منه الكثٌر لنترن عملنا للتكهنات 

،إتبعته ألٌكس معارضة لذهابه تفرغ الحمابب كلما أعدها ،فجؤة اخرج من جٌبه صورة "مٌلٌن" 

ووضعها بٌدها فنظرت إلٌها بتعجب ،ثم جلس "مان" على طرؾ السرٌر بؤكتاؾ متراخٌة 

 الً وصوت ٌؤس لاب

:تلن الشابه تمنت لو أنها عانمت زوجها العناق األخٌر لبل الرحٌل .تحدت العالم وتركت 

موطنها وهوٌتها خلفها من أجله ،تلن الشابه زارتنى كطفلة أخذت بٌدى إلى عالمها ثم إختفت 

من حٌاتى لٌظهر ذلن الشاب العربى الذى ٌدعى "ٌاسٌن" عاش معنا هنا فى المنزل ،ما كنت 

شبحا كانت روحا طٌبه تعٌش بٌننا هنا ،لم تتمكنى من رإٌته رؼم إٌمانن باألرواح تظنٌه 

والمعجزات فى الكتاب الممدس!، لكنى راٌته رؼم  كفرى بمن خلك األرواح !، المعجزات لم 

تمتصر على عهد األنبٌاء أو المسٌح ،بل مستمرة ٌرسلها هللا لنا لكننا نعارضها باسم العولمة 

الٌكس.. كٌؾ حصلت على تلن الصوره وأنت ال تفارلٌنى لحظه؟! أخٌال أٌضا أم ..أخبرٌنى ٌا 

هذٌان من عملى المرٌض ،كدت أن أصل إلى الحضٌض لوال تلن الشابة وزوجها ،أرجون ٌا 

 ألٌكس ال تجعلٌنى أودع حٌاتى وبملبى شٌباً ٌنبض بالحٌاة 

تلو األخرى ٌذبحون بعضهم  :الشرق األوسط ملىء بالثورات ٌؤكل الؽضب تلن الدول واحده

البعض وحكومات تمتل شعبها وال تؤبى أن كان صؽٌراً من ٌمتل أم كبٌراً ،أظن أنن إن لم تموت 

 بسبب المرض فستموت هنان وسط تلن المجازر

:ال خوؾ من الموت فاألطفال تموت فى أرحام أمهاتهم ،كما أن مصر هادبة من الثورة اآلن 

 ا فؤخذت نفساً عمٌماً ذٌل زفٌرة بسإالها لابلة ،حاولت ألٌكس أن تهدأ نفسه

 :هل لدٌها اسم؟

  :أجل.. مٌلٌن ..وزوجها ٌاسٌن

 :تبدوا لى صوره لدٌمه للؽاٌه فهل مازاال على لٌد الحٌاة ؟

:ال أدرى ،كان هنان حلماً ٌتردد على عملى أن هنان عاصفة تمتلع نبته صؽٌرة من جذورها فى 

ٌن أٌضاً ،تلن النبتة هى طفلهما اللذان حرما منه وحرم منهما لبل الصحراء ذلن الحلم رأته مٌل

  أن ٌحددوا جنسه أصبى أم فتاة! ،لمد أدركت لما وهبنى هللا تلن الخرافات كما تعتمدٌن

 !:لتجد طفلهما؟! ..أم لتجد الزوجٌن؟

هنان  ال أعلم االجابه ، لكننى أعلم اننى سؤعثر على إجابه سإالن فى مصر.. وعلى الذهاب :

أن لم ترؼبى فى مرافمتى فال بؤس ،هم أن ٌعد حماببه فمامت ألٌكس بإخراج حمٌبتها أٌضا 

 وأعدادها ،إبتسم "مان " وأدرن أنها لن تتخلى عنه مهما حدث.

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

أإمن أن فى الوعى ألم ال تتحمله الروح وربما ٌمودها الوعى إلى الموت لذلن خلمت الحمابك  

 من للب األحالم لتمهل الروح الفرصة لتستعد لتمبل األلم !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شعر بالدؾء فى أعماله عندما وطؤت لدمه مصر ،أحس انه كالذى عاد الى وطنه بعد ؼٌاب 

طوٌله للؽاٌه ، لم ٌمهل نفسه ولت لٌسترٌح من عناء السفر ،فاستعان بالمرشد السٌاحى الخاص 

بالفندق وأخبره  أنه ٌبحث عن منزل لدٌم فى مكان عاش فٌه الٌهود، فؤخذه المرشد إلى كل 

ه لدم الٌهود ،حتى إلترب من الحارة التى رأى نفسه والفا فٌها مع "مٌلٌن" وهى مكان وطؤت ب

ترتدى زى الرجل العجوز ،ما أن دخل المكان حتى أسرع إلى منزل الذى أصبح ٌعرفه جٌداً 

 ،تحسسه ثم لال مندهشاً 

  : ال ٌعمل !!..نظر الى الٌكس لابال

صٌله! ،هذا منزل أمها التى عاشت فٌه فترة من هذا هو المنزل! أنه كما رأٌته تماما بكل تفا :

طفولتها وأحتمت فٌه بعد عودتها من برٌطانٌا ،تعجبت ألٌكس والمرشد الذى شؽفه األمر فسؤل 

 الٌكس

:من الذى ٌمصده ؟،سمعه مان فؤخبره أن المنزل ملن المرأه ٌهودٌة هاجرته منذ زمن طوٌل 

 ،تعجب المرشد مإكداً كالمه لابال 

منزل أحد الٌهود لكنه أصبح ملن الدولة فى أواخر المرن العشرٌن أثناء تامٌم الحكومه :كان هذا 

المصرٌه ألمالن الٌهود ذو الجنسٌة األجنبٌة والذٌن عجزوا عن الحصول على الجنسٌة 

المصرٌة ،لكن حالٌا ٌعمل بعض الٌهود على إستعاده ممتلكاتهم مرة أخرى لكن ال أعتمد أن 

 كه من الٌهود . المنزل لد عاد لمال

عاد مان إلى الفندق لم ٌذق طعم النوم رؼم مرضه الذى ٌتثالل علٌه بل ظل مستٌمظا طوال      

اللٌل ،ٌفكر فى سبب إختفاء ٌاسٌن ؟ وكٌؾ سٌعثر على "مٌلٌن" فهى مثل اإلبرة فى كومة من 

درن أنها المش ،فجؤة سمع صوت الكروان فانتفض مسرعا إلى شرفة الفندق ،إنشرح صدره وأ

عالمة على أن هنان أمر على وشن الحدوث ، فارتدى مالبس فى عجالة ،تعجبت ألٌكس لذلن 

التصرؾ لم تمتلن سوى أن ترتدى مالبسها بسرعة وتلحك به، ظل الكروان ٌؽرد كالمرشد 

ٌتبعه مان حتى وصل إلى المنزل  ،تسمرت ألٌكس مندهشة فمد كانت أبوابه مفتوحة واألنوار 

خله!، إلترب مان من المنزل ال ٌصدق ما تراه عٌنه، لمد نبض المنزل المهجور مضاءة بدا

بالحٌاة ،لم ٌتردد مان فى الدخول فاتبعته ألٌكس ..كان الظالم دامس فى بداٌه األمر ففتحت 

الٌكس مصباح الهاتؾ بٌنما مان كان ٌتمدم بخطواته ثمٌله مضطرب الملب ٌتسابل عمله عن من 

أهى "مٌلٌن او ٌاسٌن؟ ، فجؤة  فزع مان عندما فوجىء بخروج رجال ؼرٌبا سٌراه فى المنزل  

ال علم له به من لبل ، عمره ال ٌتعدى الثالثه والثالثون تمرٌبا طوٌل المامة ،رفٌع المنكبٌن 

 ،جمٌل الوجه ،ولؾ أمامه ٌساله بالعربٌه :من انت ؟!

لرجل ٌساله عن هوٌته ،أسرعت تسمر مان مكانه ما أن راه لكن هدات نفسه عندما تحدث ا  

 الٌكس تجٌبه باالنجلٌزٌه لكن فجؤه عمد لسانها عن الحدٌث عندما تحدث مان باللؽة العربٌة لابال

 !:أنا أبحث عن صاحبة المنزل..السٌدة مٌلٌن ..هل هى هنا؟

 تعجب الرجل وتصلبت أوصاله متسابال



 !: من أنت؟

ٌنظر من زجاج الشبان إلى خارج المنزل دخل ثالثتهم إلى المنزل حٌث ٌجلس رجل عجوز 

،دخل مان خلؾ الرجل وما أن رأى العجوز حتى تصلبت أوصاله وارتعش جسده واتسعت 

عٌناه مندهشتٌن ،ولؾ الرجل العجوز ٌساله عن هوٌته لكن مان تجاهل سإاله والترب منه إلى 

 أن تماربت وجوههم لابال

..رؼم أن مالمحن لد تؽٌرت كثٌراً لكن أستطٌع  :ال ٌعمل أن ٌكون ما رأٌته حمٌمة ..ال ٌعمل

 رإٌه مالمحن الشبابٌه فٌها ..أنت جونس..ألٌس كذلن؟

إرتعب جونس واضطربت أنفاسه المتصاعده ٌسؤله :من أنت؟!.. لمد ؼٌرت اسمى منذ أكثر من 

 !ثالثٌن عاما ..لم ٌعد لذلن االسم وجود وال لصاحبه ...من أنت؟

ث بعٌنٌن دامعتٌن مندهشتٌن أٌعمل أن ما ٌحدث اآلن حمٌمة ؟!..ما كانت ألٌكس ترالب ما ٌحد

رآه مان ولصة علٌها طوال رحلتهم إلى مصر حمٌمة؟! وكٌؾ تعلم اللؽة العربٌة ونطك بها 

كالذى ولد وعاش بٌن العرب؟! ، إكتفت الٌكس بؤن تجلس وتسجل بعملها ما ٌحدث ،فمد جلس 

النهاٌة إلى جونس ، لكن إنعمدت األلسن وتحول مان ولص ما حدث معه منذ البداٌه إلى 

حدٌثهما إلى هدوء العاصفه حٌنما سؤل مان عن الطفل فتجهم وجه جونس وبكى بدموع نادمه 

على ماحدث خالل السنوات الماضٌه حتى إنعمد لسانه من كثرت نحٌبه و ما أن هدأ حتى لص 

 ما حدث فى ندم لابال

ه فٌه لسانى عندما ٌنطك باسمه ،اخرج المندٌل الذى به اثر :كنت اكره ٌاسٌن الى الحد الذى اكر

 شفاٌؾ مٌلٌن تحسسه مكمال حدٌثه لابال 

:وعد ٌاسٌن مٌلٌن أنه سٌؤتى فى موعد والدتها كان "مراد شمعون" ٌرٌد اإلنتمام من ٌاسٌن فى 

متل طفله ،لكنه لم ٌستطع فعل ذلن دون أن ٌإذى ابنته ترلب موعد والدتها بفارغ الصبر لٌ

ٌاسٌن وطفله أمام عٌنٌه لكن آالم الوضع فاجؤت مٌلٌن لبل موعدها ،كانت عنمى بٌد مراد  فلم 

أستطع فعل شىء اال تنفٌذ اوامره ،ما أن أنطلك صراخ الطفل حتى التحم رجال مراد المكان 

ولتلوا من فٌه عن بكره أبٌهم ،دخلت إلى ؼرفة مٌلٌن كانت ؼاببة عن الوعى بجوارها طفلها 

ردت أخذها تاركا الطفل لمصٌره لٌموت جوعا لكن تصلبت أوصالى عندما حملت الطفل بٌن أ

ٌداى ورأٌت احد الرجال ٌصوب فوهة المسدس إلى رأسه  لٌطلك علٌه النار ،وفى اللحظة 

األخٌرة إحتضنت الطفل وتفادٌت اطالق الرصاصة بمتلى للرجل ،أردت أن احتفظ بشىء من 

أننى لن أستطع الحصول علٌها على اإلطالق ،فؤنا أستطٌع أن أعطٌه رابحتها إلى األبد بما 

هوٌتى الٌهودٌة فكل من ٌولد من أم أو أب ٌهودى تعطٌه إسرابٌل الجنسٌه اإلسرابٌلٌه والهوٌة 

الٌهودٌة ،فمد أخذت إسرابٌل أطفال أٌتام من أطفال العرب من المالجا ولامت بتهوٌدهم ! 

هودٌة والوالء إلسرابٌل وهم ٌجهلون أصولهم العربٌة سواء كانت وأصبحوا ٌحملون الدٌانة الٌ

 !مسلمة أو مسٌحٌة

وفى الولت ذاته ستحمل مٌلٌن  لى الجمٌل أننى حافظت على طفلها من الموت ،فحملت      

الطفل ورحلت إلى أسترالٌا وجردت من هوٌتى من أجل ذلن الطفل ، إستؽلٌت حب كامٌلٌا لى 

د لفظت أنفاسها األخٌرة أثناء مٌالد الطفل وسؤكرس حٌاتى ألجله فإن وأخبرتها أن مٌلٌن ل



رؼبت بالزواج منى فعلٌن أن تتبعٌنى إلى آخر العالم ونربى الطفل معا ، لم تتردد للحظة 

واستعطفت ذكرٌاتها بصدٌمتها مشاعر األمومه بداخلها وأكملت مهمتها حتى لفظت أنفاسها 

تها للطفل سؤدفع ثمنه فى أن أعطٌها الحب الذى ترؼب فٌه االخٌره وهى تعلم أن ممابل رعاٌ

والذى  لم ٌكن أبدا لها! ، كم هو مإلم أن تدفع حٌاتن تحت ألدام من ال ٌحبن ..لكنه الحب 

،وبذلن الحب عدت أبحث عن مٌلٌن بعد ثالث سنوات من إختفابى لكن لم أستطع العثور 

لكات الٌهود الذٌن لم ٌحصلوا على الجنسٌة علٌها..الحكومه المصرٌه لامت بتؤمٌم جمٌع ممت

المصرٌة ؼٌر حركات اإلؼتٌال والتفجٌرات التى إنتشرت ضد الٌهود المإٌدٌن لدولة إسرابٌل 

بمصر ،ثم الحروب التى لامت بٌن مصر وإسرابٌل وبعد معاهدة السالم عدت ثانٌا ألبحث عنها 

ؾ مكانى وٌإذى الطفل لكن إنتهى لكن رجال مراد لم ٌهدأ بحثهم عنى فى مصر فخفت أن ٌعر

الخطر  بموت مراد ،فؤصبحت أسافر إلى مصر كل سنة أمكث بها بعض الولت أبحث فٌها عن 

مٌلٌن أو ٌاسٌن فالعثور علٌه حتما سٌوصلنى إلى مٌلٌن لكن لم أستطع العثور علٌهما مطلما ،أال 

ا جاءتنى أخبار منالضة أن جاءتنى أخبار تإكد وفاة ٌاسٌن فى إحدى المعارن لكن سرعان م

تخبرنى أنه أصٌب واختفى بعد المعركه التى فمد فٌها زوجته مٌلٌن لكن لم أستطع العثور على 

أى من لبرٌهما! ولم أستطع العثور علٌهما ولم أتولؾ عن البحث عنهما ،أردت أن أحتفظ بكل 

ا دفعت ثمنه !، شىء فٌه رابحه مٌلٌن فاستطعت استعادة المنزل من الحكومة المصرٌة بعدم

لٌلتى هذه هى اللٌله كانت األخٌرة التى سآتى فٌها إلى مصر ،فمد حصلت على المنزل ولم تعد 

صحتى تساعدنى على السفر فؤنا ال أذهب إلى أى مكان إال بمساعدة إبراهام الحارس الشخصى 

ا فمد بحثت الذى لابلته والذى اعتبره كإبنى ،ال أظن أن وجودن هنا سٌساعد فى العثور علٌهم

 ..  لبل طوال عمرى لكن لم اجد اى دلٌل ٌخبرنى انهما مازاال على لٌد الحٌاة

 لاطعه مان لابال ..

  : لكن هللا له رأى آخر ٌا سٌد جونس ، ما فشلت فٌه ٌستطٌع ؼٌرن النجاح فٌه .

ولؾ مان ٌتؤمل المنزل حٌث عاشت مٌلٌن بطفولتها المصٌرة ،أصبح المكان هادئ فمد سكتت 

األلسن عن البوح بؤسرارها ،ولؾ فى شرفه المنزل فهب نسٌم رابع أتبعه صوت لرآن الفجر 

 ٌتلى إلشعر جسده ، فجؤة شعر بدؾء ألٌكس ترخى برأسها على كتفه لابلة 

  ،لكن ما هذا الصوت ٌشبه ترانٌم وروحانٌات: ال عجب أن الشرق به سحر رابع 

إنه المرآن ..إستشعرى كلماته بملبن ستشعرٌن أن العالم لد وضع بصدرن بل أن صدرن ٌتسع :

  لملٌون عالم من عالمنا

أصدلت عندما لولت أننى أإمن بالمعجزات رؼم أن عٌنى لم تراها لكن الٌوم رأٌت معجزة :

عرفت السٌد جونس وأنت لم تحظ برإٌته ولو لمرة فى  ،كٌؾ إتمنت اللؽة العربٌة ؟وكٌؾ

 !حٌاتن؟

أنت لم تر ما رأٌته ..لمد عشت فى عالم ٌاسٌن وتؤلمت بالمه رأٌته وهو صبى صؽٌر ٌحمل :

بندلٌته كرجل بالػ الرجوله والموة، تحدثت معه شعرت بما شعر به من ألم  وتشاطرت معه 

ره ،ضمدت جروحه وضمد جروحى ،لكن ضحكاته وأطلعنى على أحالمه ومخاوفه وأسرا

الوضع كان ؼرٌب مع مٌلٌن لمد رأٌت نفسى فى جوؾ طابر الكروان ثم سافرت إلى ماضٌها 



كشبح  ٌتجول بٌن ثناٌا حٌاتها كالهواء الذى تتنفسه ،فجؤة إنطلك أذان الفجر ،إلشعر جسد ألٌكس 

 لابله

ل األرواح عن األجساد..هل نستطٌع ذلن الصوت ٌزلزل للبى كؤنه النداء األخٌر لبل أن ترح :

 العثور علٌها؟

 إلتفت مان إلٌها متعجبا لابال: نحن؟! 

  إبتسمت ألٌكس لابله

 .. :أجل ..نحن

انتبه مان الى صوت عصا تمرع على األرض تتبع خطوات من ٌمسكها ،نظر الى مصدر 

اكمام عبابته الصوت فوجد رجال عجوزا ٌمضى بعٌدا عن المنزل  ٌرتدى جلباب وعمامه أحد 

مختفٌه توحى أن ذراعه مبتور! ،نظر إلى ألٌكس مندهشا صارخا ..إنها هنا ..سٌد جونس إنها 

  هنا إنها على لٌد الحٌاة .

أسرع الجمٌع إلى األسفل ركض مان خلفها حتى وصل إلى محطة المطار ثم فجؤة إختفت عن 

محطه المطار فى سفره عبر  نظره ،ولؾ ٌلتمط أنفاسه ثم تذكر نفسه عندما ركض خلفها إلى

الزمن ،إنها نفس المحطه ! ، فجؤة نظر خلفه حٌث كان ٌمؾ على لضبان المطار لكنه وجد نفسه 

على الرصٌؾ خلفه جونس وإبراهام  وألٌكس ٌلتمط كل منهم أنفاسه ،مضى ٌبحث عنها بٌن 

خلؾ سراب  المسافرٌن فؤولفه جونس لابال أنه ال ٌرى أى امرأة على الرصٌؾ فهم ٌركضون

 ،أجابه مان لابال

إن رأٌتها فلن تراها كـ "مٌلٌن التى تعرفها بل رجال عجوز ٌرتدى جلباب وعمامه ٌتكؤ بعصا  :

  فى ٌد والٌد األخرى مبتورة .

كؤن سكٌن حاد لد وخز بملب جونس عند سماع هذا الوصؾ كٌؾ آل األمر أن تتحول مٌلٌن   

 !عجوز فمٌر ال تملن سوى فتات الحٌاة من امرأة عزٌزة من أؼنٌاء الٌهود إلى

فجؤة إنطلك صوت لطار من خلؾ مان فالتفت إلٌه خطر بباله ذلن المطار الذى كاد أن ٌدهسه  

فى سفره عبر الزمن أنه المطار نفسه ! ،فكر أن ٌكون ذلن  المطار أول الخٌط إلى مٌلٌن فجؤة 

له جونس وألٌكس وابراهام  ٌلحمون بدأ المطار بالتحرن فمفز بداخل  المطار مسرعا وسط هرو

 به داخل المطار ،سالت الٌكس بإندهاش 

:لماذا ركبت المطار فجؤة ؟!، سار مان بٌن عربات المطار وعٌنٌه تتفحص الجالس والمار من 

   المسافرٌن  لابال

 إنها هنا.... بالتؤكٌد هنا.. :

منه أن ٌجلس وبعد ظل مستمراً فى تفحص الركاب حتى شعر جونس أن مان مرهك فطلب 

عناد طوٌل إستسلم بعد أن أصر الجمٌع علٌه أن ٌجلس ،لرروا أنهم سٌنزلون فى المحطة 

المادمة ثم ٌؤخذون لطار العودة ،شرد مان بذاكرته إلى ٌاسٌن الذى إشتاق إلٌه ..تارة ٌنظر من 



بعٌون متعجبة شبان المطار على المارٌن وتارة إلى الداخل حٌث المسافرٌن الذٌن ٌنظرون إلٌه 

،كان التعب والٌؤس لد تخلل فى كل جزء بجسده  ،فجؤة تسمرت عٌنٌه إلى مٌلٌن ،الحظ الجمٌع 

تسمر عٌنٌه فاتجهوا إلى ما ٌنظر ،نظرت ألٌكس إلى جونس وإبراهام متعجبة بسإال طرح نفسه 

ى ٌده فى عٌونهم هل ٌعمل أن ٌكون ذلن العجوز امرأة؟!، كاد أن ٌمؾ مان لكن جونس لبض عل

وطلب منه الترٌث للٌال ،لكن أعٌنهم جمٌعا لم تترن لها طرفه عٌن ،الحظت مٌلٌن ان هنان من 

ٌتؤملها بشكل ملفت للنظر حاولت تذكر أن كان هنان مولؾ ما لد جمعها بهم من لبل  عملها 

الصدا لم ٌساعدها على تذكرهم ،مرت بجوارهم فالحظت أن أحدهم لد التؾ لٌنظر إلٌها 

ت أن هنان أمر ما نبض بؤعمالها الملك ،حملت نفسها تدور بٌن العربات مره أخرى تبٌع ،فؤدرك

العسلٌة ،ولكن طرأ  على مسمعها كلمه مالوفه لم تسمعها منذ أمد طوٌل ،فعصرت عملها لكنها 

لم تذكر معنى الكلمه فمررت المرور من جانبهم ،كانت تحاول إستراق السمع إلٌهم لكنهم كانوا 

عند إلترابها ،وضعت بجوارهم لطعتٌن من الحلوى مثل بمٌه الركاب ومضٌت فى ٌصمتون 

 ، !العربه وعملها ٌفكر من هإالء ولما ٌحدلون بها هكذا ؟

ربما عملها صنع جدار حماٌه لروحها من أن تتذكر متى لابلت تلن الوجوه ،وجدتهم تركوا 

صنعته بعملها كان ضربا من  الحلوى بجوارهم، فؤدركت أنهم ال ٌرؼون بالشراء وربما ما

 الخٌال ال أكثر ، همت ألخذها فوضع جونس ٌده علٌها ولد سبمته ٌدها فتالمستا أٌدٌهما لابال

،اخرج محفظته من جٌبه وعٌناه ال تفارق وجهها..مد ٌده بالنمود لكن فجؤة  آسؾ سؤشترٌها:

ٌن ثناٌا تجاعٌد الزمن تسمرت نظراتهما ببعضها، تعرفت على  مالمحه التى تعلمها جٌدا من ب

 ،أدرن جونس أنها تعرفت علٌه  لابال بالمؽربً

: فٌنما كانشوؾ فٌن أموالت الحلوى كنمسح من وجهن الؽبرة  كنشوؾ فٌن عزٌزتى مٌلٌن ما 

كنتش عارؾ إن هللا خلك الشبه دٌان أمٌلٌن )كلما اران ٌابابعه الحلوى انفض من وجهن الؽبار 

،لم أكن أعلم أن إله لد خلك من شبٌها ٌا مٌلٌن بامؽربى ) لم  (حتى اجد فٌن عزٌزتى مٌلٌن

 (. أدرن أن هللا لد خلك شبٌها لن ٌا مٌلٌن

تولفت أوصالها حٌنما سمعته ،أخبرته نظراتها أنها فهمت ما لاله حتى أنه أدرن أنها حما مٌلٌن 

عب ما حدث ، سمط النمود من ٌدها وهرولت هاربة كالتى تهرب من الموت وعملها ال ٌست

،تمطعت أنفاسها من الجرى وكذن الطرٌك فهذه العربه األخٌره بالمطار!، سالت نفسها  أٌن 

سؤتجه ألتفادى الحمٌمة التى أهرب منها ؟!،  توارت خلؾ أخر كرسى فى العربه بجسد تمالإه 

رعشات الخوؾ من مواجهت الحمٌمة ،تسابل نفسها هل ترجمت كالمه صحٌح أم أنى 

الحلم الذى أستعدت فٌه ذكرٌاتى الدفٌنة ،لكن رابحة أزهار المؽرب التى ملبت أتخٌل..مثل 

أنفاسى الٌوم ربما لعبت بعملى لٌخٌل لى أننى أسمع اللهجة المؽربٌة وسمعت اسمى ألول مرة 

منذ أكثر من خمسٌن عاماً مضت ،ظللت ترالب باب العربة بانتظار أن ٌؤتى من تتمنى أن ال 

رلبت كما إزداد خوفها ورعبها ،فمررت أن تكون تلن هى النهاٌة فال ٌمكن تراه مجددا ،كلما ت

لها أن تترن جونس ٌراها بهذا الحال الرث ،فالتربت من حافة المطار تستعد لتلمى نفسها منه 

 لابلة لنفسها 

:آن األوان لتختفى مٌلٌن من على وجه األرض!، أؼمضت عٌنها وهمت أن تلمى بنفسها فجؤة 

 ! حول خصرها وضمها إلى أحضانه لابال مٌلٌنإلتفت ٌدا 



سمطت العمامه من رأسها فكشؾ عن شعر ذهبى أصابه بعض الشٌب إنسدل على ظهرها 

متعرج كالشعر الؽجرى أخرج مندٌل ومسح وجهها من التراب ثم أزال الشارب الخفٌؾ و الذلن 

ٌراه كالذى ٌتؤمل معجزة البسٌط الذى الصمته بوجهها ،تؤملها بعٌنٌن دامعتٌن ال تصدلان ما 

اإللهٌة فى زمن أبتلى بفمد المعجزات ،عٌناها تسؤل جسدها هل هذا جسد عزٌزتى مٌلٌن هل تلن 

 : عٌناها وشفتاها ،إلترب من وجهها وأشتم رابحتها لابال

 مازال عبك مٌلٌن ٌفوح منن.. صدق من لال ٌذب الورد ورابحته به لكنن لم تذبلٌن )بالمؽربى( 

  ا تمول ٌاسٌدى وال أعلم من هى مٌلٌن ..التى تعمل هنا امرأة مصرٌة ال تفهم لؽتنأل أفهم م

 لمس ٌدها المبتوره لابال 

: تلن األنامل أتى أزالها هللا مكنونه فى جنان الخالك ،أحنى رأسه لٌمبلها لكنها سحبت ذراعها 

 لابله

 !:لما أتٌت إلى مصر ؟ ومن أنت؟

أدرن أنها تعلم من هو لكنها ال ترٌد اإلعتراؾ فهو ال ٌظن أن مٌلٌن لد فمدت ذاكرتها وال       

تدرى من هو حما ،لال لعلن تدعٌن ٌا مٌلٌن أنن ال تذكرٌن من أنا لكن ال بؤس سؤعٌد معن 

شبابى وحكاٌتى التى مازلت أحٌاها ،لمد بحثت عنن فى مؽارب األرض ومشارلها لكنى لم 

تى سالتنى لدماى إلى مصر إلى المكان الذى مات فٌه الحلم وضاع فٌه الحبٌب ورحلت أجدن ح

فٌه زهرة شبابن لكنى وجدت أنها إحتفظت بكٌانى لحٌن أتى ،ال بؤس أن تنسى اسمى وتنسى 

 . موطنى فؤنا موطنن وأنا مسكنن فسٌاط الفراق أذاق للبى الجحٌم

جاهدة بذراعها ان تربط شعرها وتعٌده مرة  أبعدت ٌده عن خصرها وألتمطت عمامتها حاولت

   أخرى كما كان وهى تمضى بعٌدا عن جونس فجؤة .

سمطت من ٌدها عمامتها وتصلبت أوصالها وحبست أنفاسها بصدرها وهى تنظر بعٌنٌن      

شاخصتٌن كادتا تخرج من محجرٌهما  إلى مان الذى ظهر امامها مضطرب األنفاس متثالل 

الدموع من عٌنٌه كاد أن ٌتحدث لكن بكابه حجب الكلمات بصدره ،إلتربت  الخطوات ولد سالت

 مٌلٌن منه بعٌنٌن دامعتٌن لابله :

ال ٌمكن لهذا أن ٌحدث..أنت ذلن الؽرٌب؟! ،ال ٌمكن أن ما أراه خٌال!!،ال أعتمد أن عملى لد 

 . ! تشتت فى التفرٌك بٌن الحلم والحمٌمه ! البد أننى مازلت حبٌسه ذلن الحلم

   ولؾ إبراهام وألٌكس مصدومٌن وبنفس واحد لاال

  !:مراً ال ٌصدق

بٌنما إلتربت "مٌلٌن" من مان أكثر ثم مدت ٌدها تتحسس وجهه ومنكبٌه لتتؤكد أن ما تراه حمٌمة 

 وأنها حما لد تحررت من ذلن الحلم الذى أشبه بالحمٌمة لمسته لابلة 



، كٌؾ لؤلحالم أن تتجسد .. البد أننى :كٌؾ؟!..كٌؾ تجسدت وكنت مجرد شبح فى حلمى؟!

أهزى أو أحلم  .أجل ..أجل ..البد أننى محبوسة فى حلمى والبد لى أن أستٌمظ ،بحثت مٌلٌن 

 . حولها عن شا لتولظ نفسها من ذلن الحلم لكن فجؤة

أخرج مان من جٌبه صورتها ومد ٌده بها إلٌها ،نظرت إلٌها بعٌنان تسكبان أبحر من        

الدموع ثم نظرت إلٌه ؼٌر مصدلة مدت ٌدها بجٌبها فؤخرجت صوره ٌاسٌن وجمعت 

الصورتٌن معا فجؤه إنهارت باكٌة على ركبتٌها كان صدرها ٌتآكل من األلم المكبوت ثم ركع 

كبح دموعه ،عن نشوة انتصاره أنه كان على حك وأن ما حدث لم تكن مان أمامها عاجزا عن 

خرافات عمل مرٌض ،إلترب من مٌلٌن مسنداً رأسها على كتفه ،ولؾ جونس عاجزه عن الكالم 

ٌشعر بذنب الحٌاة البابسة التى عاشت فٌها مٌلٌن بسببه ،بٌنما وضعت ألٌكس ٌدها على فمها 

ا وآمنت بؤعماق للبها أن المعجزات مازالت سابرة بٌن تكبت صوت بكابها ولد إنهارت شكوكه

  ! البشر وأن ما ظنته خٌال وتخارٌؾ عمل كان حمٌمة

وأن للبها لم ٌعرؾ طعم اإلٌمان الحك إال برإٌة تلن المعجزة أمامها ،بٌنما إبراهام كان بالكاد 

اس ٌعلن حزنه إنسدلت دمعتٌن من عٌنٌه متظاهرا بالصالبه بٌنما كان صدره المضطرب األنف

 . وكبحه لجماحه

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

لكل منا معجزة فى حٌاته بعضها أتى وبعضها لادم لكن على االنسان أن ٌستعد لها فؤما أن ٌإمن 

بها وٌحممها أو ٌنكرها وٌخسرها لؤلبد ،لم أدرن حما أن هنان معجزة كتلن لد تحدث من مشارق 

تبحث عن ذوٌها عن حرٌتها وسالمها تبحث عن من  األرض إلى مؽاربها ،حٌث  تؽدوا روحا

ٌإمن بها ،كنت أظن أن ما ٌطرأ على العمل من أحالم ماهى إال أضؽاث حتى تلن اللحظة التى 

آمنت فٌها أن األحالم ماهى إال إشارة من الخالك لنستعد لما هو لادم ...آمنت بالمعجزات فى 

إال فى تلن اللحظة التى رأٌت فٌها "السٌد جونس  دٌانتى الكاثولٌكٌه لكن لم أدركها بعٌنى ٌوما

ومان" ٌتحدثان اللؽة العربٌة ثم فى النهاٌة مٌلٌن تلن الجمٌلة التى أخفى الزمن مالمحها لكنه 

ً أم لضى نحبه فى تلن  عجزه عن دفن روحها الجمٌلة ،وٌاسٌن الذى ال ندرى إن كان حماً حٌا

بعودتها إلى المنزل ،كانت تستعٌد فى كل ركن تلمسه  المعركه ، عادت مٌلٌن إلى أكناؾ والدتها

ذكرى لها ،تحسست سرٌها المهرتل بمرور الزمن ببكاء مرٌر ،لكن سرعان ما هدأ ألمها عندما  

إنعزلت عنا بمان ٌتناجٌان ٌمص علٌها ما حدث فى رحلته مع ٌاسٌن كانت تستمع إلٌه بعٌنٌن 

إنهٌار تلن الحواجز بٌنهما منذ اللحظة األولى  شاخصتٌن تنهمر منهما الدمع ال تتولؾ ،رأٌت

التى التمٌا فٌها وجها لوجه كل منهم راى لدى الخر جوهرته المفموده ولصته التى لم تكتمل 

بعد،وبٌنما كان ٌمص علٌها ماحدث كانت عٌناه ال تؽض النظر عنها ٌخشى أن ترمش عٌنٌه 

وأبنها التمٌا بعد سنوات من الفراق ،ففارق فتختفى من أمامه كحلم عابر ،من ٌراهم ٌظن أنهم أم 

العمر بٌنهما كبٌر ،حٌث تجاوز مان الخمسٌن ببضع سنوات بٌنما شارفت مٌلٌن على السادسه 

والتسعون من العمر! لم ٌتولع مان أنها تبلػ ذلن العمر، فمد ابتسم ضاحكا كلما تذكر إنه كان 

أولات كإبنه بٌنما هو ٌبلػ من السن ما ٌنادى ٌاسٌن ب الشاب العربى وٌعامله كشاب صؽٌر و

بلؽت مٌلٌن !،لم ٌجرإا أحد على ان ٌمطع خلوتهما التى استمرت أكثر من عشر ساعات بٌنما  

جلس السٌد جونس متالم بالندم الذى ٌاكل للبه وهو ٌحمل بٌن ٌدٌه عمامه مٌلٌن مإنبا نفسه انه 

الذى ٌرالب ضعفه فى حزن لكنه ال  السبب فٌما وصلت الٌه إلى األن من الحضٌض وابراهام

 ٌملن من األمر سوى أن ٌتركه لٌفض عن نفسه ذلن األلم الذى أثمل للبه وروحه .

بٌنما كنت أجلس اتصفح  ٌومٌات ٌاسٌن بٌن ٌدى والتى إحتفظت بها مٌلٌن طوال حٌاتها       

لن الرسومات التى لكن لم أفهم منها شىء فمد كتبت باللؽة العربٌة التى ال أتمنها الحظت ت

أفصحت كم كان ٌاسٌن موهوب فى الرسم رأٌت صورة لطابر رابع الجمال كتب تحتها تولٌع 

ٌاسٌن واسم الطابر الذى طلبت من إبراهام لراءته لى  فؤخبرنى أنه )طابر التمٌر وٌلمب بطابر 

لفتاه  الشمس( ثم صوره للمسجد االلصى ولعده جبال ثم منازل تبدوا أنها لمنزله ثم صوره

صؽٌره تدرج الرسم بمالمحها حتى ؼدت شابه كبٌره تشبه مٌلٌن إلى حد كبٌر ثم رسم وجهها 

الشبابى وبجواره صوره للمسجد األلصى وبعدها عدت أوراق خالٌة من الكتابة ،كدت أن أؼلك 

 الٌومٌات لوال أن الحظت شٌباً مكتوباً فى آخر صفحه باللؽة الفرنسٌة تمول 

 ء فمدته فى حٌاتى  فمد فزت بن وبملبن فى النهاٌه وإلى األبد()ال أندم على شى

نظرت إلى مٌلٌن عندما لرأت تلن الكلمات ،إستشعرت ذلن الحب المكنون بداخلها لٌاسٌن 

 . فتحسست خاتم زفافى آسفه على تلن اللحظات التى لم اثك فٌها بمان 



بن ٌسند امه ،إلتربت من جونس أؼلمت الٌومٌات عندما رأٌتهم لادمٌن ٌسندها مان بٌدٌه كا

 متحسسه وجهه لابلة 

:كم إشتاق إلٌن ٌا جونس ..لم أحلم ٌوما أن أران ولد صرت هزٌال مثلى ،إبتسم جونس باكٌا 

فربتت على كتفه ،فجؤة لطع حدٌثهما إبراهام طالبا من مٌلٌن أن تدخل إحدى الؽرؾ التى أعدها 

ن ثٌابها البالٌه وهٌبتها الرجولٌه ،دخلت مٌلٌن لها خصٌصا بصحبه سٌدتٌن سٌعدونها لتتخلص م

بصحبه السٌدتٌن وعندما خرجت رأٌت فٌها امرأة ال تلٌك ان تكون اال فى المصور الملكٌه ظهر 

جمالها وأنالتها التى أذهلت الجمٌع  لم ٌستطع جونس إخفاء شؽفه بها رؼم ما مر من سنوات فمد 

 ولؾ متؤمال لها لابال 

  ٌنطفا نورن أبداً!:أنت كالمالبكة ال

طلبت مٌلٌن من جونس أن تذهب إلى إٌلٌامٌلٌن ،لم ٌفهم جونس ما تمصد فإبتسم مان مفسرا 

لولها أنها ترؼب فى أن تذهب إلى فلسطٌن ،فمد أطلمت علٌها إٌلٌامٌلٌن ،عبر جونس عن خوفه 

عهدها لكن من ذهابها الى هنان فاألوضاع ؼٌر مستمره ولم تعد فلسطٌن كما كانت فى سابك 

عجز أمام إلحاح مٌلٌن ومان على الذهاب إلى هنان و إستطاع ان ٌدبر لنا جمٌعا وسٌلة للسفر 

إلى فلسطٌن ولكننا ذهبنا إلى تل أبٌب أوال ،شعرت بكم الؽبطة فى للب مٌلٌن إلسربٌل بل تمنت 

جد االلصى اوال ان تؽلك عٌنٌها وتفتحها فتراها لد ازٌلت بما علٌها! ، ارادت ان تذهب الى المس

وعندما ذهبنا الٌه راٌت  فٌه ولار وعظمه ممدسه لم أشعر بها فى الكنٌسه ،وجدت تمسن 

الفلسطٌنٌٌن بها كالمتمسكٌن ب باب من أبواب الجنه وفمدانهم له كفتح باب من ابواب جهنم 

،رأٌت عٌون مان المندهشه تتؤمل كل شبر فى فلسطٌن كالذى تربى على أرضها ونشؤ فٌها 

كننى أدركت أنه كان ٌسترجع كل لحظه لضاها مع ٌاسٌن على هذه األرض فجؤة إلترب منى ل

  هامساً 

لمد اشتمت إلى هذا المكان كثٌرا ، إشتمت إلى ٌاسٌن وإلى أؼصان الزٌتون وأمطار الخرٌؾ :

 وتلن األؼنٌه التى تؽنً بها الجمٌع أثناء جمع محصول الزٌتون ،ثم أولفنى سإاله لابال

تمدٌن أن ٌاسٌن مازال على لٌد الحٌاه كمٌلٌن ..ربما فمد الذاكرة بعد أصابته بالمعركه :هل تع

 .وربما كان مرٌضا فى مكان ما أو مازال ٌبحث عن مٌلٌن..أجل بالتؤكٌد مازال على لٌد الحٌاه

لم أرؼب فى أن أنالشه فى ذلن الموضوع فمد تثالل علٌه المرض حتى بدا ذلن على ٌده  

عٌنٌه الحمراوتٌن ووجهه الشاحب بل لمت بإحتضانه عاجزة عن إٌجاد جواب المرتعشه و

لسإاله ،سرعان ما طلبت مٌلٌن أن تذهب إلى حٌفا حٌث المكان الذى فمدت فٌه ٌاسٌن ،لم ٌتبك 

من المكان الذى جمعهم سوى أطالل ،ركعت مٌلٌن إلى األرض حٌث فمدت ٌاسٌن وظلت تمبلها 

امتؤل بالتراب وارتوت األرض بدموع األلم الذى ٌتوهج بملبها حتى التصك جبٌنها باألرض و

   : دون أن ٌهدأ أو ٌتولؾ ثم لالت

  ٌاسٌن لو كنت أعلم أن نهاٌتن ستكون هكذا لضممتن إلى صدرى لؤلبد ،ثم رفعت رأسها لابله



:المكان الذى كان فٌه اللماء أصبح فٌه الفراق ، لكننى لن أفترق عنن أبدا، ولؾ الجمٌع ٌجفؾ 

ثم لبض حفنة من التراب بٌدٌه وضعها دموعه بٌنما ذهب مان إلى مكان بالجوار ٌتؤمل االجواء 

  بالمرب من أنفاسه كالذى ٌستنشك منها الحٌاه لابال

أنت ٌافتى؟، لن أكؾ عن مناداتن بالفتى حتى لو كنت بمثابة  :لمد جبت إلى موطنن لكن.. أٌن

الحفٌد لن !،أستطٌع أن أشم رابحه أؼضان الزٌتون والمداسة التى شعرت بها من لبل ،فجؤة 

 همس إبراهام الى جونس بشىء ما فالترب نحو مٌلٌن ثم ربت على كتفها  لابال

تنظر إلى ما ٌشٌر إلٌه جونس كانت :أنت لم تفمدى كل شىء ..لدى مفؤجاه لن،ولفت مٌلٌن 

المفاجؤة التى أدهشت الجمٌع حٌث تسمرت مكانى بٌنما مٌلٌن ولفت متصلبت األوصال شاخصة 

العٌنٌن إلى حٌث أشار جونس ،نظرت إلى مان الذى الحظ من بعٌد ذلن الرجل المادم نحونا 

مرجل متمد بصدره فولؾ جاحظ العٌنٌن تكاد تخرج عٌنٌه من محجرٌهما ،مضطرب األنفاس ك

   حتى شعرت أنه على وشن اإلنهٌار فؤسرعت الٌه أساله والشن ٌمؤل للبى باإلجابه

 من هذا الرجل؟ فؤنا ال أصدق ما تراه عٌنى ،فؤخبرنى لابال:

: انه شخص ان رأٌته تجد فٌه روح أمه وجسد أبٌه ،ولوال أننى أعلم أن ٌاسٌن سٌصبح كهال ان 

ألخبرتن أنه ٌاسٌن ،أسندت مان متجهان نحوه ، فمال جونس بصوت أسمع كان على لٌد الحٌاه 

  الجمٌع

لن أخبركم شىء سوى اسمه فؤظن أنكم تعلمون من مالمحه من هو..أنه ٌوسؾ ..ٌوسؾ  :

 .. ٌاسٌن

 كان رجال ٌافعا لوى البنٌان تدب بجسده حٌوٌه الشباب ال تستطٌع تحدٌد عمره الحمٌمى أ     

رجالً كبٌرا إال من بضع شعرات بٌضاء تداعب ممدمة رأسه فتفصح أنه متمدم ان كان شابا أم 

  !فى العمر ،إن وضع بجوار أبٌه ألختلط األمر على من ٌراهم اتوأمٌن أم أب وابن ؟

ما أن رأته مٌلٌن حتى عجزت لدماها عن النهوض إلٌه فالمى ٌوسؾ بنفسه بٌن ذراعٌها        

بؤٌامها التى انمضت، باألمل الذى أنار عتمتها، وبالروح التى  بٌنما تشبثت به  كالتى تتشبث

فمدتها طوال حٌاتها وظنت انها فمدتها إلى االبد، حتى أنها لم تسؤل جونس عند اللماء عن طفلها 

إن كان حٌا أم ال فمد تؤكدت بمرور السنوات التى كانت تبحث فٌها عنه أنه لضى نحبه مثل أبٌه 

ركه حٌا ، بٌنما كان ٌوسؾ عاجزا عن الكالم كان حدٌثه البكاء المرٌر فال ٌمكن ألبٌها أن ٌت

ولبالته التى حرم منها طوال حٌاته ألمه ،صوره ٌتجسد فٌها ذلن السالم التى حرمت منها طوال 

حٌاتها تماما كفلسطٌن التى حرمت من سالمها وأمانها وحرٌتها ومازالت بإنتظار ذلن االبن 

اة والسالم من جدٌد وٌمتلع اإلحتالل من جذوره لتنطلك روح إٌلٌا الذى ٌدب ؾ جذورها الحٌ

مٌلٌن حرة كطابر الشمس المنطلك تحت أشعه الشمس دون لٌد أو شرط دون حدود أو جدران 

عازلة دون بكاء أطفال وصرخات امهات دون أكفان تسابك بعضها البعض لتتوارى تحت 

راخ مناشدٌن العالم والعرب طالبٌن النجده التراب دون لهر الرجال وهدم الممدسات دون الص

وال ٌجدوا سوى أذن صماء والسن خرساء ال تفعل شىء سوى مد ٌدها بمعونات ال تشبع 

أرواحهم الحره وال أصواتهم التى ال تستكٌن عن الصراخ تطالب بالحرٌة وال تحمن دمابهم 



من إفتراء اإلحتالل بهم !  الطاهرة وال تبرد تلن النٌران المولد بملبهم من خزى العرب اكثر

،ذالت فلسطٌن من الظلم ما ذاله العالم وذالت من الخزى ما ذاله ٌوسؾ من أخوته وذالت من 

الظلم ما ذاله ذبب ٌوسؾ واطفال عهد موسى الذٌن لتلوا بال ذنب ، لكنه شعب ألمى بنفسه درعا 

ٌنحر رلابهم بل سٌموى  لٌحمى االرض كما ألمت أم موسى ابنها فى الٌم ،مإمنٌن أن هللا لن

شوكتهم فى عرٌن أعدابهم حتى ٌمضون علٌه ،ان ما ٌمرون به هى سنوات عجاؾ ثم سٌاتى 

بعدها سنوات ٌحصدون فٌها أرواح أعدابهم من الٌهود والعرب الذٌن ألموا بهم فى ببر الخزى 

 وسٌستعٌدون مجدهم وأنفسهم من جدٌد ،ردت مان لابال 

ى كادت أن تمتلع من جذورها فى العاصفه بل ٌوسؾ أٌضا ،لمد كدنا أن :لم تكن مٌلٌن النبته الت

نفمد كل شىء لو أننا تؤخرنا للٌال ..كان ٌاسٌن ٌحثنى أن أسرع لبل أن ٌنمطع جونس عن 

 المجىء إلى مصر إلى األبد ،هززت رأسى لابلة 

 :أجل ..لمد إجتمع شمل العابلة اآلن لمد أتممت رسالتن ٌا عزٌزى

 ى متامال وجهى لابالنظر مان إل

 .. :مازال هنان جزء مفمود منها ٌا عزٌزتى ألٌكس

لم أفم ما الذى ٌمصده بل عدت ألشاهد تلن المعجزة التى تجسدت أمامنا ،لررت مٌلٌن أن تمكث 

بفلسطٌن لكن أوضاع الدولة وخوؾ ٌوسؾ أن ٌحرم منها لبل أن ٌشبع من حضنها خالل  

اجع عن لرارها فمكثت بمصر بمنزل والدتها بعدما كتبت وصٌتها السنوات البالٌه لها جعلتها تتر

أن تدفن بفلسطٌن وأن ٌصلى على جثمانها فى المسجد األلصى ،ونتٌجة إنهٌار الحالة الصحٌة 

لمان لررت أن أعود به إلى برٌطانٌا بؤسرع ولت بعدما ودعنا مٌلٌن التى أهدته صورتها 

إصالحها ،لدم إلٌها مان الؽلٌون الذى إستخدمه ٌاسٌن فى الوحٌدة التى تجمعها بٌاسٌن بعدما تم 

 تجاربه عند وداعنا فى المطار ،لكنها إعادته إلٌه مبتسمة مشٌرة إلى ذراعها لابلة

 :ما ٌطمبن للبى أن هنان جزء منى بجواره كما أن هنا جزء منه بجوارى "تنظر الى ٌوسؾ"

ٌا سرعان ما إنهارت  صحته  ٌوما بعد ٌوما إحتفظ مان بالصور والؽلٌون، وبعد عودتنا لبرٌطان

ً من  وهو ٌمكث باللٌالى بؽرفه المكتب ٌكتب رواٌته ،كلما هممت الطلب منه أن ٌنال لسطا

الراحة لبعض الولت أتذكر أنه لم ٌعد ٌمتلن من الولت ما ٌكفى لٌتولؾ عن تحمٌك حلمه ،كنت 

شتٌاق ،فمد إشتاق إلى ٌاسٌن كثٌرا إلى أرى ألم ٌتخلل جسده أكثر لوة من ألم المرض وهو ألم اإل

الحد الذى كلما ؼلب عٌنٌه النوم  من اإلرهاق  ٌنتفض صارخا باسمه فتمتلىء األجواء بمناداته 

،مضت األٌام ثمٌلة مإلمة ترهك األنفاس ،بدأ نور حٌاتى ٌنطفىء ببطىء كلما إنهارت صحته 

ن بدٌال لهما ،انتهى من كتابه حتى عجزت لدماه عن حمل جسده فاتخذ من الكرسى المتحر

رواٌته وسرعان ما أخذتها دار النشر لنشرها وترجمتها لعدٌد من اللؽات والتى انتشرت بشكل 

كبٌر وأصبحت فى لابمه الرواٌات األكثر مبٌعا ،ثم عمد حفالً كبٌراً إحتفاال بنجاحها لكن مان 

عه على الراوٌة ،فمد كان ٌولع بجوار فعال شٌباً عجٌباً كلما طلب منه أحد المراء فى الحفل تولٌ

 اسمه كاتباً إٌلٌاء ،كان المراء ٌتعجبون متسابلٌن عن معنى االسم  فكان ٌجٌبهم لابال



:هى األرض الطاهرة التى دنست بآثام برٌطانٌا وخذى العرب ،وهى األرض التى بعث من 

مان فجؤة ونمل إلى رحمها روحا أشتاق إلٌها كثٌرا إلى حد الموت ،وفى وسط الحفل إنهار 

المستشفى ؼاببا عن الوعى أكد الطبٌب أن الولت المتبمى له ألل من ثمانٌة وأربعٌن ساعة ،كنت 

أحاول التماسن فإنتصاره فى تحمٌمه حلمه كان ٌهدأ نٌران فمدانه فلطالما اعتبرته عالمى الوحٌد 

نى أن ٌعود إلى المنزل والحلم الوحٌد الذى سعٌت لتحمٌمه ،ما أن فتح مان عٌنٌه حتى طلب م

فهو ٌرؼب فى أن ٌموت بٌن تلن الجدران التى عاش بٌنها ٌاسٌن وعاش معه معجزته ،أدركت 

أنها أمنٌته األخٌرة فلم أعترض وسرعان ما أخذته إلى المنزل الذى ما أن دخله حتى إتجه إلى 

ختال بنفسه ؼرفة المكتب وطلب منى أن اتركه هنا لٌمضى بها ما تبمى من ولته ،تركته ٌ

وبذكرٌاته ،تؤمل مان كل ركن بالؽرفة كان ٌمؾ فٌه ٌاسٌن ثم أشعل الؽلٌون واستنشك دخانه ثم 

زفره فى الجو كما كان ٌفعل ٌاسٌن لبدء تجاربه ثم تمدد على األرٌكه وهو ٌحتضن الؽلٌون 

لكن فجؤة ،فجؤة سمع صوتاً بجواره ظن أنها ألٌكس ففتح عٌنٌه لٌتراجها أن تتركه لبعض الولت 

رأى ٌاسٌن ٌمؾ امامه ،مبتسماً جمٌل الهٌبة لٌس كما رآه آخر مرة ملىء بالؽبار والدماء ، ابتسم 

  ٌاسٌن لابال

:مرحبا سٌد مان..الترب مان نحوه وهو ٌنظر حوله متسابال أٌن هو؟! ، لكن ال ٌبدوا للمكان 

فى عٌنٌه  دموع مالمح واضحه ..ال شىء واضح على االطالق عدا ٌاسٌن ،الترب منه و

  اإلشتٌاق إلٌه لابال:

 !لمد رأٌت مٌلٌن وٌوسؾ.. ابنن ٌشبهن كثٌرا ،لمد انمذنا النبته ٌا فتى

 هزَّ ٌاسٌن رأسه مبتسماً ممتنا لما فعله ،فجؤة إحتضنه مان بموة باكٌاً لابال: 

اآلن ..لمد إشتمت  لمد إشتمت إلٌن ٌا فتى ..ال ٌهمنى ما تبلػ من العمر فؤنا أران شاباً صؽٌراً إلى

 إلٌن كثٌرا أٌن إختفٌت ولماذا؟

 نظر إلٌه ٌاسٌن لابال

 لن أختفى بعد الٌوم ..سنظل معا إلى األبد ..تعالى معى :

  :إلى أٌن؟!،لم ٌنطك ٌاسٌن بكلمه فنظر مان حوله لابال

ؼدة :ألٌكس !..وبصوت حزٌن أكمل لابال : آسؾ ٌا عزٌزتى سنلتمى ٌوما ما ..فالتنعمى بحٌاة ر

...نظر إلى ٌاسٌن الذى إتسعت إبتسامته وسعادته بصحبه مان الذى   وسؤكون بانتظارن

 .احتضنه ثم مضٌا سوٌا

 

 

 

 



  رساله  

عزٌزتى مٌلٌن ال أدرى ما ذلن المدر الذى ٌربطنى بن أو ٌربطن بى ،لكننى رأٌتن فى        

حلمى بشعرن الذهبى المصٌر ولرطان االمعٌن تحتضنٌنى، لمد رأٌت روحى تتمثل فى جسد 

ذلن الزوج الذى اهٌمتى فٌه عشما والؽرٌب أننى بادلتن ذلن العشك ،ال أدرى لماذا؟ أكنت 

ن وروحه أم أننى كنت أنظر إلٌن بعٌنٌه ،مازلت أشعر ببرودة أناملن فى كفى سجٌنه جسد زوج

وال أدرى كٌؾ وهى كؾ زوجن وشعر للبى بالخوؾ حٌن إلتحمتى باب الممهى تخبرٌنى 

إكتشافن ألمر المنظمة وشعرت بثمل فى للبى حٌنما نظرت إلى نظرت وداع وكؤن روحى كانت 

عاٌشته كؤنى هو وكؤنه أنا! ،ثم أختفٌت من جسده بملب زوجن فشعرت بكل شىء شعر به وت

وأصبحت كطابر ٌطٌر حولن بكل مكان ،فرأٌتن تركبٌن حنطوراً مهرولة تبحثٌن عن طفلن 

الذى لم تعرفى جنسه ولم تراه عٌنن بعد والدته ،ثم إنتفضت صارخة من األلم الذى أكل روحى 

علمت اسمن لبل أنت تنطمٌن به  عندما لطعت ٌدن.. ال أعلم الرابط بٌنى وبٌنن حتى أنى

وحفظته عن ظهر للب رؼم أننى لم أسمع لط باسم ٌشبه اسمن لبل اللحظة التى رأٌتن فٌها.. 

عزٌزتى إن كنت روح من هللا حمه فمد أدٌت أمانتن وإن كنت من هالوس عملى فؤنا ال أإمن 

كنت لد أرسلن هللا لى أم بؤضؽاث األحالم ،فاألضؽاث حمٌمة مرسلة من هللا إلٌنا ،وال أدرى إن 

الى ٌاسٌن أم لكلٌكما ،أعذرٌنى فؤنت لم تخبرٌنى باسمه فكنت اسمعن تتلذذٌن بدعوته زوجى 

فاخترت له ذلن االسم ولكنى على ٌمٌن أن هللا أرسلن لى من أجلن ومن أجلى ،وإن لصرت فى 

ك الروح للجسد توصٌل رسالتن فاعذرٌنى فما زلت فى بداٌة مشوارى ككاتبه لكننى أعشمن عش

وال أستطٌع نسٌانن أبداً وإلى اآلن مازلت فى وجدانى وعملى وللبى وستظلٌن الروح الصدٌمة 

  والنمٌة التى لابلتها بحٌاتى ..تحٌاتى
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