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 هذي الزواٌح 
  

ة اعتقاؿ تجاوزت مد كاتبيا، وخرجت معو بعد ، وسجنت معكتب ىذه الرواية في السجف 
كتبت  ، سيما وأنياو في حياة الكاتب الشابتشكؿ معّممًا لو خصوصيت فيي.. لذا قد مف الزمافالع

.. فقد طافت مع صاحبيا بؿ قؿ مع أصحابيا معظـ المعتقالت بيدؼ التثقيؼ السياسي داخؿ
  .وائية معروفة لكثير مف المعتقميفالسجوف األمنية لتصبح مادة ر 

الشيير في العاـ  الثة سجناء أمنييف مف سجف نفحةوالرواية تتحدث عف عممية ىروب ث 
أثارت دىشة الجميع وفي مقدمتيـ سمطات االحتالؿ لما ىو معروؼ عف نفحة  والتي، 891ٔ

األمر الذي يجعؿ اليروب مف دقة وكثافة في التحصينات، عالوة عمى انعزالو في قمب الصحراء 
 .مستحيالً 
تفاصيؿ قد ال تكوف مبررة ة الحدث حتى في وقد يممس القارىء إلتزاـ الكاتب بواقعي 

ومرد ذلؾ كما أسمفنا إلى أف الرواية تؤرخ لفترة مف حياة المعتقؿ وكتبت لقارىء ىو صانع  ،روائياً 
 .ا ستنشر لجميور القراءالحدث وشاىد االثبات عميو ولـ يراود الكاتب يومًا أني

جمى الوجو اآلخر والحقيقي مف يت  والرواية تمثؿ األدب الفمسطيني داخؿ السجوف، حيث 
 .المواجية بيف الشعب وجالده فيرارة ػؿ البعد األكثر مػذي يمثػني الحياة الشعب الفمسطي

الحؽ أف  . كما لناؽ في ذلؾوقد يحاكـ البعض الرواية محاكمة فنية ولو الحؽ كؿ الح 
عرفنا عمى يومياتيا ، إذا ما تأخرىعنا ليصنعوا حياة  نعتز ونحتـر محاوالت مف غيبوا بعيداً 

، والقصور تجاه و األجمؿ األفضؿتسكننا الدىشة، وال نممؾ إال االعتراؼ بالقصور عف صنع 
آالؼ الرجاؿ الذيف يعيشوف بيننا وقموبيـ تخشع كمما الحت ليـ عيوف في الجانب اآلخر خمؼ 

 األسوار.
تجاوز قصور  أنو ، والذي أعرؼة أرجو مف الكاتب عبد الحؽ شحادةولعمي في النياي 

 إلى، أف يحاكـ محاوالتو كثيرًا قبؿ دفعيا قد تكوف ىذه الرواية إحداىا والتي، محاوالتو األولى
 .سعيف عمى  عالـ األدب، و أف تكوف المحاكمة نابعة مف دراية واطالع واالمطبعة
ال شؾ أنيا ستكوف األكمؿ  التيتو في القصة القصيرة والرواية و ونحف بانتظار محاوال 

  .األجودو 

 
 غـــــزٌة عسمالوــــى

 11/1/1992غشج ..     
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 أتطال الزواٌح الزئٍسٍٍه

*************** 
 

 

 * كمال عبد النبي .. 
وخرج  881ٔ -  891ٔمف سكاف مخيـ جباليا .. أمضى في السجف عشر سنوات.. مف عاـ 

رًا لمكتب حركة " فتح " مع قدوـ السمطة .. كاف محكوـ عميو بالسجف المؤبد .. يعمؿ حاليًا مدي
 إقميـ الشماؿ برتبة عقيد في جياز أمف الرئاسة .. كاف مف قيادات حركة " فتح " في السجوف .

 

 * شوقي أبو نصيرة .. 
 .. محكـو عميو بالسجف المؤبد . 891ٔ.. الزاؿ في السجف منذ عاـ  مف سكاف بني سييال

 

 * مسعود الراعي ..
.. محكوـ عميو  811ٔالزاؿ في السجف منذ عاـ  -توف حي الزي -مف سكاف مدينة غزة 

 بالسجف المؤبد وىو مف قيادات حركة " فتح " ويعتبر رمزًا ألبناء الحركة في السجوف . 
 

إضافة إلى ىذه األسماء فيناؾ أسماء ألخوة وشخصيات لعبت دورًا أساسيًا وثانويًا في الرواية 
رياض  - أحمد ىزاع شريـ -عبد الرازؽ ىشاـ  -] سميـ الزريعي  ىيوىذه الشخصيات 

محمد عمي " الممقب " أبو عمي يطا "  -" أبو أسامة " محمود أبو سمرة  -المالعبي " أبو الرائد "
أبو ماىر  " جماؿ ابو  -أبو حساـ " موسى عبد النبي  -جبر وشاح _ ماىر أبو العوؼ  -

عبد  -كريـ يونس  -طا أبو كرش ع -أبو عاىد  -ياسر األغا  -محمود العدوي  -الجدياف " 
 -الممرض السجاف  -ضباط األمف  -مدير السجف  -السجانيف  -المعتقميف  -الحميد كشكو 

مدير  -شرطة سالح الحدود  -عممية ىروب مسعود   أكتشؼالسجاف صديؽ مسعود الذي 
ا في الجيش قائد المنطقة الجنوبية " اسحؽ مردخاي" وضباطي -السجوف العامة " دافيد ميموف " 

االمرأة  -الشاب البدوي  - األوتوبيساالسرائيمي _ األطفاؿ الذيف تحدث معيـ مسعود في 
الجندي  -سائؽ سيارة البيجو  -الييوديو صاحبة الحانوت  _ االمرأة العجوز في األوتوبيس 

 -أبو عمي صديؽ مسعود   -الصبي الييودي الراكب عمى الدراجة  -المتواجد عمى الحاجز 
سالـ صديؽ مسعود الذي يعمؿ في التيريب  -أبو خميؿ البحار وزوجتو  -صور اخا مسعود من
الصبي أبف أبا خالد أخ  -مسعود الصغار  أخأبناء  -أبو خالد أخا شوقي  -سعيد أخا كماؿ  -

 .شوقي [
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  (1 )  

   

 

 

أسوار السجف الشائكة وتواروا خمؼ كتمة صخرية  ... ما أف حطت أقداميـ خارج 
تحجبيـ بعيدًا عف أعيف الحراس وكالبيـ القابعيف في األبراج المحيطة بأسوار السجف ، حتى 
بدأت الفرحة عمى وجوىيـ ، فتنفسوا الصعداء بعد أف تزاحمت دقات قموبيـ في صدورىـ وزادوا 

 لياثًا تحسبًا مف مفاجأت .
 سالـ ونجحت الخطة يا كماؿ "" وأخيرًا خرجنا ب 

خرجت مف فـ أحدىـ لتقطع الصمت الذي أطبؽ عمى المكاف في  التيكانت ىذه أولى الكممات  
تمؾ المحظات لتثير في مقالت عيونيـ دموع الفرحة ، فاحتضنوا بعضيـ البعض بحرارة متمتميف 

 ببعض الكممات القميمة ...
التوتر العصبي و د مرحمة مف العناء الطويؿ األنفاس بع اللتقاطجمسوا برىة مف الوقت  

الناتج عف التوجس و الخوؼ مف احتماؿ فشؿ خطتيـ في تحرير أنفسيـ وقير  المستحيؿ  ومف 
د  أف اتخذوا كؿ الحيطة والحذر مما وعوه وعرفوه ػدوا لو  جيدًا بعػروا بو وأعػاع كؿ ما فكػثـ ضي

وشاقة جدًا وتكمف الخطورة في كثرة  العقبات مف قواعد األمف ، فقد كانت ىذه العممية صعبة 
وتوقع نسبة عالية لمفشؿ الذي كاف يواجو خطتيـ مف كؿ صوب وناحية ، ومف ثـ خطورة 

 الموقؼ الذي سيواجيونو لو انكشؼ أمرىـ .
لـ يكف في خطة اختراقيـ ألسوار السجف مكاف لممفاجأت، فكؿ صغيرة وكبيرة أخضعوىا  

.. وا نفّسيًا لكؿ العقبات والعوائؽ، واستعدمحيص وقمبوىا عمى كؿ الوجوهو التلممالحظة و الدرس 
قد تقمب الموازيف.. كاف يتوجب عمييـ  التيلـ يكف ىناؾ مكاف ألي احتماؿ لمفشؿ إال لمصدفة 

أف يواجيوا عقبات ومصاعب جمة ابتداءًا مف نقطة تواجدىـ في السجف ومرورًا بالترتيبات 
ستكوف محطتيا ما  التيلخاصة بفترة تواجدىـ في نقطة االنتظار الثانية واالحتياطات والمواـز ا

بيف غرؼ الجناح الذي يقطنونو وسور السجف ، حيث كانت الخطة تتطمب ىذا التواجد المتنقؿ 
لضماف نجاح تنفيذىا ، ولتحقيؽ ذلؾ كاف عمييـ أف يمكثوا بعض الوقت في ىذا المكاف الفاصؿ 

وأخطر ما واجو تفكيرىـ ىو كيفية قطع وعبور ىذا المكاف إلي منطقة بيف أقساـ السجف والسور، 
العراقيؿ ذلمتيا عزيمتيـ بفعؿ جميع ىذه الصعاب و  ..الشائؾ والمحصف مف جميع النواحي السور

عداد جيد لكؿ خطوة ومرحمة مف خطوات ومراحؿ خطة فرارىـ مف  ما تمتعوا بو مف تفكير سميـ وا 
  .السجف 
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ء أمنييف محكوـ عمييـ مف قبؿ محاكـ صيونية بالسجف المؤبد مدى الحياة كانوا ثالثة سجنا
، وأمضوا ونييف مع قوات االحتالؿ الصييونيلقتميـ عددًا مف الجنود الصياينة والعمالء المتعا

فترة زمنية ليست بسيطة مف فترة اعتقاليـ تنقموا خالليا بيف عدد مف السجوف ، فأكبرىـ مضى 
ثالثة عشر عامًا عايش خالليا القير ومر الحياة بأالميا وشقائيا  عمى وجوده في السجف

.. \قوي  ..\لشجاعة الفمسطينية معاناتيا .. وكماؿ الذي خطرت عمى ذىنو الفكرة .. يجسد ا\و
اختار بعد طواؿ تمحيص صديقو  اشتداد عريكتو ..متقد الذكاء..، كالنمر في شراستو و جريء

 رة اختراؽ أسوار السجف فخاطبو قائاًل :شوقي لجرأتو وحسف رأيو حوؿ فك
 شوقي ؟ -
 نعـ  -
 أريد أف أطرح عميؾ فكرة أخذت تشغؿ دماغي منذ عدة أياـ . -
 ماىي ياترى ؟؟  -

 رد شوقي متسائاًل :
الفكرة ىي أنني أفكر بخطة لميرب مف السجف ، ومف جانبي أريد معرفة رأيؾ في ىذا  -

 إختراؽ ىذا المكاف ؟؟الموضوع .. فيؿ تعتقد أف بمقدورنا 
 نظر شوقي إلى وجو صديقو كماؿ متعجبًا ثـ قاؿ متسائاًل :

 كيؼ يا كماؿ .. وىؿ أنت جاد في طرح فكرتؾ ىذه ؟! -
 نعـ يا شوقي .. ىذا ما أردت طرحو عميؾ لمعرفة رأيؾ حولو . -
 يرة ؟؟ة والخطػذه المحاولة الصعبػًا عمى القياـ بيػولكف إخبرني .. ىؿ أنت عاـز حق -
نعـ وقبؿ أف تفوتنا فرصة العمر ، فالفرصة األف مواتية لميرب حيث ىناؾ بعض الظروؼ  -

تكوف في الصورة أكثر فإف  وحتىيمكف ليا أف تساعدنا وتوفر لنا الحماية المطموبة ..  التي
أنظار بعض األخوة تتجو إلى استغالؿ وجود منفذ يمكف اجتيازه ، فقد سمعت كال مف ىشاـ 

 د وسميـ يتيامسوف فيما بينيـ حوؿ ىذا الموضوع ، حيث إف لدييـ النية في اليروب .ومسعو 
 .. وما أف أنيى كماؿ إجابتو حتى تنيد شوقي متألمًا .. 

أعتقد أف أحدًا ال يمكنو اليروب مف ىذا السجف الذي نتواجد فيو وحتى لو إستطاع أي  -
ىذه الصحراء المقفرة القاحمة .. سيموت شخص اليروب مف ىنا فأيف المفر .. وأيف سيذىب في 

 حتمًا ؟! 
ال يا شوقي .. إف ما تقولو ىو كالـ غير واقعي ، فالحدود المصرية ليست بعيدة عف السجف  -

 و يمكننا أف نسمؾ الطريؽ المؤدية إلى ىذه الحدود ، و بعدىا لف يكوف ىناؾ مشكمة .
 حسنًا يا كماؿ فكيؼ لنا أف نيرب إذًا ؟؟ -
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ذلؾ الباب المتواجد في نياية  إلى.. اآلف بإمكاني أف اشرح لؾ الخطة المقترحة .. انظر نعـ  -
القسـ ، فمو تمكنا مف نشر أحد قضبانو الحديدية فاننا سنخرج بإتجاه القسـ المجاور الذي الزاؿ 

 واالختباء داخمو حتى جنوح الظالـ ، ومف ىناؾ سنتسمؿ خفية نحو السور . اإلنشاءقيد 
ا كماؿ ياليت ما تقولو يتحقؽ لنا يا صديقي العزيز ، ومف ثـ يصبح كالمؾ ىذا حقيقة آه ي -

 مؤكدة .
 وأكمؿ شوقي قولو مستطردًا و متسائاًل :

 ولكف أخبرني كيؼ سنخرج ومتى سيكوف الخروج ؟؟ -
 إف الخطة تقتضي الخروج مف الغرؼ نيارًا . -
 شكمتو ؟؟في النيار .. كيؼ .. و العدد كيؼ نتغمب عمى م -
كما  -ىّوف عميؾ .. ىذه ليست مشكمة ولقد أخذتيا في الحسباف و درستيا جيدًا ، فنحف  -

تجرييا إدارة  التياليومية  اإلحصاءتعودنا عمى بقاء شخص في الحماـ أثناء عمميات  -تعرؼ 
السجف لمتأكد مف أف عدد السجناء مضبوط وتماـ ، ولدّى فكرة يمكف تجربتيا بيذا الخصوص 

 تخطي ىذه العقبة .ل
 ترى ؟؟ ما ىي يا -
الحاجة أـ االختراع .. وتفكيري ىداني إلي تجربة رافعة خشبية تثبت داخؿ الحماـ وتكوف  -

موصولة بخيط مطاطي يمر عبر ثقب الباب .. فعندما يطمب الشرطي ممف في داخؿ الحماـ 
حب الخيط بعممية السحب ، الطرؽ عمى الباب ، كالعادة يقوـ شخص يتـ تكميفو لمقياـ بميمة س

 فتحدث الرافعة عندئذ صوتًا يشبو صوت الطرؽ .
حسنًا .. إنيا فكرة جيدة ورائعة وبدأت أثؽ في إمكانية تحقيقيا ونجاحيا ، وأنا اآلف موافؽ  -

، ومسعود كما تعرفو ثالثةا مسعود لنصبح ػػرة عمى صديقنػعمى خطتؾ وأرى أف نعرض  ىذه الفك
ـ ، ويمكف االعتماد عميو في مساعدتنا مف خالؿ خبرتو وتجربتو ، وحيث مناضؿ و معتقؿ قدي

 التيذكرت أنت أثناء حديثؾ قبؿ قميؿ بأنو ىو األخر يخطط لميروب اعتمادًا عمى وجود الثغرة 
 أشرت لي حوليا..

 عند ذلؾ وقبؿ أف يتـ شوقي رده قاطعو كماؿ قائاًل : 
شرؾ معنا أيضًا صديقنا ماىر ، وىو شاب ُيعتمد ال مانع أف نصبح أربعة وعميو فأرى أف ن -

 عميو كما مسعود .
مى كؿ مف مسعود وماىر عمى وبعد أف إتفقا فيما بينيما عمى الفكرة قاما بعرضيا ع 

اطرة والمجازفة بمشاركتيـ ، بينما رفض ماىر المخانفراد، حيث وافؽ مسعود عمى فكرتيـ
 .اليروب
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 (2 ) 

 

 

 

ة المتمثمة في الفدائييف األسرى الثالثة أفشمت كافة االحتياطات .. العزيمة الفمسطيني   
األمنية البشرية واإللكترونية وتخطتيا وأصابتيما بالعمى في مكاف وصؼ مف قبؿ أجيزة أمف 
مديرية السجوف بأنو األكثر تحصينًا مف الجانب األمني، فاألبراج العالية تحيط بو مف كؿ جية 

ىى تجوب لياًل نيارًا في األماكف بوليسية الضخمة تنبح ألقؿ لمحة و وجانب ، و كالب الحراسة ال
األمنية كاف يعتقد أف السجف عقدة  اإلجراءات، وبكؿ ىذه أسوار السجف المخصصة ليا خمؼ

ىروب غير مضموف ومحفوؼ  أمنية مخيفة ال تجعؿ أحدًا يفكر قط باليرب منو ، ألف نجاح أي
 بالمخاطر...

ؽ عميو أسـ " نفحة " وجد ليكوف مقبرة حقيقية لممناضميف أسرى وىذا السجف الذي أطم 
الثورة الفمسطينية ، فالغرؼ مظممة .. كئيبة .. رطبة الجدراف وسيئة التيوية ، فأشعة الشمس  

ف تخط ت فيي تدخؿ متعرجة الخطوط باىتة الموف ، ػبالكاد  تستطيع أف  تتخطى  نوافذىا ، وا 
حرارتيا وكأنيا خجمى مف دخوليا مف ىذه الكوات الصغيرة القابعة وبعد أف تكوف قد فقدت دفئيا و 

حيث الشبؾ الممعوف الذي  -والتى تسمى نوافذ  -في أعمى حوائط الجدراف المنخفضة االرتفاع 
يتربع عمى شبابيؾ الغرؼ تتكسر عميو خيوط أشعتيا .. وأبواب الغرؼ أيضًا عبارة عف صاج 

كآبة الجو وصعوبة الحياة داخؿ ىذه الغرؼ .. فالعيش  حديدي محكـ االغالؽ بشكؿ يزيد مف
بيف ىذه الجدراف ُيّذكر بحشر السمؾ داخؿ عمب السرديف ، حيث الغرؼ نفسيا صغيرة الحجـ .. 
مستطيمة الشكؿ .. أرضيتيا مف الباطوف المسمح غير المستوي و الخالي مف التبميط ، فال يزيد 

بعًا ، ويدخؿ في إطار ىذا الحجـ مساحة غرفة الحماـ حجـ الغرفة الواحدة عف عشريف مترًا مر 
ودورة المياه ، كما أف سقؼ الغرؼ ال يزيد في إرتفاعو عف المتريف ، وفي داخؿ ىذا الحجـ 

اعة يوميًا في جو حار خانؽ الصغير ينحشر ثمانية سجناء ، وعمى مدار إثنيف وعشريف س
 ، وبارد جدًا شتاًء ؟!صيفاً 

الحجـ نسبيًا مقارنة بالسجوف اآلخرى و ىو قبؿ عممية توسيعو  وسجف نفحة ىذا صغير 
ضافة أجنحة جديدة إليو لـ يكف ليتسع ألكثر مف ثمانيف سجينًا يتوزعوف عمى قسميف يفصؿ  وا 

رة النزىة اليومية أربعوف بينيما ساحة صغيرة  تستخدـ لمنزىة و الرياضة وينحشر فييا أثناء فت
خدـ لممارسة لعبة كرة الطاولة ، وليذه الساحة أربعة جدراف ، إضافة إلي طاولة تستسجيناً 

 طعة والشائكة،يعموىا سقؼ مف األسالؾ المتقافاع ثالثة أمتار ونصؼ لكؿ جدار،أسمنتية بارت
يصبح شكؿ ىذه األسالؾ عند تقاطعيا عمى شكؿ فتحات مربعة صغيرة الحجـ مما  ثػبحي
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فما أف تدخؿ الشمس مف بيف ىذه األسالؾ يحجب أشعة الشمس مف الدخوؿ بشكؿ جيد ، حيث 
حتى تصبح ضعيفة وغير كافية لسد احتاجات الجسـ مف أشعة الشمس ، وفوؽ إحدى جدراف 
الساحة يتربع برج صغير الحجـ يقبع داخمو باستمرار سجاٌف بحوزتو جياز اتصاؿ صغير الحجـ 

ومتابعة تحركاتيـ أثناء فترة ويتسمح ببندقية أتوماتكية الطمقات ، وذلؾ بغرض مراقبة السجناء 
نزىتيـ اليومية .. كما أف القسـ الواحد يتكوف مف جناحيف متقابميف لبعضيما البعض ، يفصؿ 
بينيما مردواف بعرض ثالثة أمتار ، ويبمغ عرض الجناح الواحد ستة أمتار ، أما طوؿ القسـ 

يدية سميكة الحجـ ، ويأخذ فيبمغ إثنا عشر مترًا ، ، ولكؿ قسـ بوابتاف تتكوناف مف قضباف حد
 شكؿ األقساـ امتدادًا مف الشماؿ إلي الجنوب .

مف بعض الغرؼ  ونظرًا لطبيعة تركيبة السجف الغريبة و الفريدة فقد جعمت إدارة السجف 
أماكف لبعض المرافؽ الحياتية الخاصة بالسجناء داخؿ ىذه األقساـ  وليذا فال عجب إذا وجدنا 

ؿ مالبس السجناء وجياز كي المالبس وغرفة النظافة تتواجد داخؿ مكتبة السجف وماكنة غس
غرؼ أحد األقساـ ، بينما يتواجد في القسـ اآلخر ما يطمؽ عميو تجاوزًا عيادة السجف ، وىي 

اقبة ، إضافة إلي زنازيف خصصت لمعلسجناء، وكذلؾ المخيطة والمحمقةعيادة خاصة بمعالجة ا
ة  ػشكؿ عاـ فيذا السجف ما وجد وُشّيد إال خصيصًا لمعاقب، وبالسجناء مف قبؿ إدارة السجف

از " الشيف بيت " ػػوف وجيػػف مديرية  السجػاز  أمػـ  جيػف  ممف  يعتبرىػاء  األمنييػبعض  السجن
 مف النشطاء و الخطريف داخؿ السجوف .

الكئيب في ىذا المكاف يدفع أي شخص إلي التفكير في اليروب مف الوضع القاسي و  
 سجف بأي شكؿ وحاؿ مف األحواؿ حتى ولو كاف ثمف قراره حياتو .ال

لقد تفوقت االدارة وعزيمة الثائر عمى كافة إجراءات األمف والقير وأثبت السجيف  
السياسي الفمسطيني قدرتو عمى إختراؽ الحصار والطوؽ المحكـ حولو ، حيث ال يعدـ الحيمة 

انية لتحقيؽ أمميـ المنشود بتحرير أنفسيـ ومف ثـ كسر والوسيمة ... فقاموا بدراسة كؿ ثغرة و إمك
ىذا الحاجز األمني الرىيب .ولـ يكف كؿ شيء سياًل أماميـ فكؿ خطوة مف خطواتيـ تحتاج الى 
تفكير وحكمة وسرية في العمؿ والتحرؾ .. فخطة فرارىـ كانت تقتضى منيـ التسمؿ والفرار مع 

قت عند قطعيـ المسافة التى يحتاجونيا كنقطة أماف جنوح الظالـ كغطاء ولكسب المزيد مف الو 
وحماية حتى وصوليـ ىدفيـ مجتازيف تمؾ الصحراء التى يقبع وسطيا سجنيـ  و نجاح خطة 
ىروبيـ كاف يتطمب منيـ الخروج مف غرفيـ قبؿ موعد إحصاء العدد المسائي والتواجد بعد ذلؾ 

 جوف منيا انتظارًا لحموؿ الظالـ .في مكاف آمف يفصؿ بيف سور السجف والغرؼ التى سيخر 
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لـ يكف كماؿ وشوقي وحدىـ فقط الذيف كانوا يفكروف في اليرب .. وليس كماؿ وحده  
أيضًا ىو الذي أدرؾ واكتشؼ الثغرة ، فيناؾ آخروف مف إخوانيـ السجناء فكروا باليروب اعتمادًا 

، ولكف جميع ىذه االنظار اقتصر لممموسةر اتجيت نحو ىذه الثغرة اعمى ىذه الثغرة حيث االنظا
في تفكيره نحو ، ومف ىؤالء مف استمر الجانب النظري دوف الجانب العمميتفكير أصحابيا عمى 
، ومنيـ مف نسي الفكرة لتعذر توفر اإلمكانيات لديو أو بسبب بروز أمور تحقيؽ رغبة اليروب

ر في اليروب كاف ىناؾ في الجانب خارجة عف إرادتيـ .. ففي الوقت الذي كاف فيو كماؿ يفك
وجبر يفكروف في نفس اآلخر كؿ مف ىشاـ وسميـ ومسعود ورياض وأبو أسامو وأبو عمي 

، حيث قاموا بدراسة بعض الخطوات و الجوانب في ىذا الشأف ، كما وضعوا بعض االتجاه
، كما أف تفكيرىـ  ؿ إلي الجانب العممي التطبيقيالتصورات واالحتماالت ، إال أف تفكيرىـ لـ يتحو 

تالشى  فيما بعد لعوامؿ وأسباب ذاتية وخارجية كثيرة .. ولـ يبؽ مف ىؤالء مستمرًا في تفكيره و 
خطواتو سوى مسعود الذي استطاع مف جانبو الحصوؿ عمى بعض األشياء والمتطمبات األساسية 

، كما قاـ بدراسة الضرورية لعممية اليروب ، حيث أحضر منشارًا أخفاه لحيف الوقت المناسب 
مكانية التغمب عمى الم ات الطوبغرافية قيعضالت والمعالظروؼ الجغرافية المحيطة بالسجف وا 

ستواجيو بعد إجتيازه ألسوار السجف ، وظؿ مستمرًا في خطواتو وخططو إلي أف شاء القدر  يالت
ياىـ في الرؤ  يا .. كما أف بأف يتعرؼ عمى نوايا كماؿ وشوقي وخطتيـ في اليروب ، فالتقى وا 

كمااًل ىو األخر كاف بدوره قد سمع عف تفكير مسعود ورغبتو في اليروب عندما كاف يخطط 
 لذلؾ مع كؿ مف ىشاـ وسميـ .

، إال ماؿ وشوقي مف خطوات إلنجاح خطتيـوعمى الرغـ مف كؿ ما قاـ بو مسعود وك 
خوة العامميف في المصاعب الناتجة عف معارضة بعض االأنو إعترضت طريقيـ بعض العقبات و 

الجياز التنظيمي لخطة اليروب ىذه عند عرضيا عمييـ ، وذلؾ تحسبًا ألي إنعكاسات سمبية قد 
، أف ىذا االعتراض لـ يستمر طويالً تؤثر عمى الوضع في السجف أو تيدد حياتيـ بالخطر .. إال 

حوؿ موقؼ فبعد جيد جييد مف النقاش المطوؿ الذي قاـ بو مسعود تالشت ىذه المعضمة وت
االعتراض السمبي الى موقؼ تأييد إيجابي وذلؾ بفعؿ دعـ فكرتيـ باليروب مف قبؿ أحد االخوة 

، حيث سبؽ ليذا األخ نفسو أف درس إمكانية  اليروب مع ذيف كاف ليـ دور بارز في التنظيـال
افة الخطة رأى إمكانية نجاحيا بعد أف أطمع عمى ك دعـ مسعود  وسميـ .. فاألخ ىشاـ الذي

ف كاف لو رأى آخر في ىذا الموضوع وىو فيما يتعمؽ بكيفية اجتياز المنطقة  تفاصيميا ، وا 
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المحيطة بالسجف بإتجاه الحدود المصرية ، والتى ىي في جممتيا عبارة عف جباؿ وىضاب وعرة 
تنعدـ فييا المسالؾ ، حيث كاف يرى ضرورة االعتماد عمى األطمس الجغرافي لإلستعانة بو في 

فة طوبغرافية المنطقة وطبيعتيا الوعرة وأسيؿ المسالؾ فييا، ومف ثـ اتجاه موقع الحدود معر 
بأف في االمكاف اجتياز ىذه  -عند مناقشتو المسألة معو  -المصرية .. بينما اعتقد مسعود 

المنطقة لياًل باتجاه الحدود المصرية مف خالؿ االعتماد عمى تحديد اتجاه أضواء كشافات السجف 
 ثـ جعميا بإستمرار خمفيـ أثناء سيرىـ . ومف

وبيذا الدعـ لخطة اليروب مف قبؿ ىشاـ تالشت معضمة كبيرة كادت أف تفشؿ كؿ مخططاتيـ 
 وحساباتيـ نحو عالـ الحرية .
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بعد نجاح التجارب التى أجروىا لمتغمب عمى معضمة فتح األبواب ، كاف عمييـ العمؿ  
ثانية .. حيث سيتعيف عمييـ البحث عف طريقة لمتسمؿ مف غرفيـ في بجدية لمواجية الخطوة ال

وضح النيار دوف رؤيتيـ مف قبؿ الحارس السجاف المتواجد في ممر القسـ الذي يقطنونو .. 
فطريؽ عبورىـ إلي محطة االنتظار األولى في خطتيـ تقتضى انسالليـ مف المكاف الذي يجمس 

 لباب المكوف مف عدد مف القضباف الحديدية .فيو السجاف باستمرار والمؤدي إلي ا
كؿ شيء في خطتيـ أصبح جاىزًا قبؿ تنفيذ العممية ، فتـ نشر أحد القضباف الحديدية  

والذيف قاموا بمساعدتيـ النجاح  -عمى فترات وذلؾ مف قبؿ أحد االخوة العامميف في ممر القسـ 
خراجيا إلي حيز الوجود  خفاء أثارىا وعالمات النشر أخفي -خطتيـ وا  ت بمواد الطالء لتمويييا وا 

نادرًا ما .. ومما ساعد في االخفاء وجود طاولة كانت  موضوعة في ىذا  المكاف  أماـ الباب  
القابعة فيو .. والسجاف تـ إلياؤه و خداعو بأف قاـ المناضموف عماؿ  يتـ تحريكيا مف مكانيا

ة ، و ىناؾ قاـ أحدىـ بالمعب معو كرة طاولة النظافة العامميف في القسـ بأخذه إلي ساحة النزى
وذلؾ قبؿ بدء تنفيذ العممية بمحظات ليتسنى  -كاف قد تـ ترويضو عمى ذلؾ مف قبؿ  -حيث 

 ليـ الخروج مف غرفيـ و اجتياز ممر القسـ بأماف ..
التى  -عند ساعات ما بعد الظير  تسمؿ ثالثتيـ واحدًا إثر اآلخر تحت غطاء مف المراقبة 

ليختفوا بخطؼ البصر عف األعيف ، منزوييف في  -ىا ليـ إخوانيـ العامموف داخؿ القسـ وفر 
غرفة صغيرة غير مأىولة وبعيدة عف االىتماـ بجوار غرؼ القسـ الذي خرجوا منو ، وذلؾ 
بانتظار ىبوط الظالـ .. فارتسمت عندئذ تباشير السعادة والفرح عمى محيا الجميع ، فاحمرت 

 دـ فييا بعد أف انزاح كابوس الترقب الثقيؿ عف الصدور .الوجوه وجرى ال
أكبرىـ يناديو أصدقاؤه باسـ مسعود وىو األقدـ في السجف ، فاحتضنوه وتبادلوا معو  

التياني بعيونيـ فيي لغة الكالـ بينيـ اآلف ، لما ال وىو األكبر سنًا واألقدـ في السجف ومعروؼ 
راـ .. مسعود الذي رفضت دوائر األمف الصيونية االفراج بيف أصدقائو بالتواضع والصدؽ واالحت

.. ىا ىو اآلف يحرر نفسو بإرادتو .. فباركوا لبعضيـ  891ٔعنو في عممية تبادؿ االسرى سنة 
 البعض عمى ىذا النجاح ، وبارؾ شوقي لمسعود وكماؿ ىمسًا وأضاؼ متسائاًل :

اءنا في السجف ..وماذا سيقوؿ األخ ىزاع ما ىي تصوراتكـ عف فرحة إخواننا الذيف تركناىـ ور  -
 وىشاـ وماىر  وأبو حساـ وأبو ماىر والعدوي وأبو عاىد ؟؟
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أشعر أف فرحتيـ ستكوف كبيرة اآلف ، فيكفي ما أنجزناه ، حيث أفشمنا حتى اآلف بعض  -
 التوقعات التى اعتقدت بأننا سنفشؿ منذ المحظة األولى لخروجنا .

 يبًا وأضاؼ مسعود معقبًا عمى كالـ شوقي قائاًل :.. ىذا ما ىمس بو كماؿ مج
إننا يا شوقي لف ننسى تضحيات إخواننا ىؤالء وما قدموه لنا مف تسييالت ومساعدات ورفعيـ  -

لمعنوياتنا أيضًا ، فخطتنا لـ تكف لتنجح لوال مساعداتيـ لنا ، فيـ إخواننا و لننتظر حتى نجاح 
ى أنفسنا عيدًا بتحريرىـ إف شاء اهلل ، وعمينا األف يا باقي خطوات الخطة وعند ذلؾ سنقطع عم

إخواف أف نترؾ التحميؿ والتصورات جانبًا لنبدأ بوضع كؿ جيدنا إلنجاح الخطوة الثانية ، 
فمشوارنا الزاؿ طوياًل ونحف الزلنا لـ نخرج مف السجف ، فمنترقب ماذا سيحدث عندما يحيف 

 ويقمقنا كثيرًا اآلف . موعد أخذ العدد ، وىذا ما يجب أف ييمنا
وقبؿ أف ينيي مسعود كالمو قطع كماؿ عميو الحديث ، حيث كاف الزعؿ والتأثر باديًا عمى وجيو 

 ، وبضيؽ وألـ قاؿ :
ليت ماىر وافؽ عمى مشاركتنا .. ما كاف يظف أف الخطة محبوكة بيذه الميارة ، سيفتقدني ..  -

عنيـ إاّل ىو ، فكيؼ سيكوف وضعو النفسي اآلف فكؿ أصدقائو وأبناء مجموعتو في القضية أفرج 
 بعد نجاح خطتنا ؟؟
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الفرحة عمت جميع الغرؼ التى خرج منيا الرجاؿ الثالثة .. الجميع يترقبوف فالوقت ما  
، حيث ىذه الخطوة لخطة والخاص باختراؽ السور بنجاحزاؿ مبكرًا لتنفيذ الجزء التالي مف ا

 مرىونة بيـ اآلف .
غرفيـ ، كاف الوقت ىذه المحظات وبعد أف خرج كؿ مف مسعود وكماؿ وشوقي مف في  

، فالساعة كانت تشير إلى الثانية بعد الظير عمى وجو التقريب .. وفي ىذه ال يزاؿ ظيراً 
، تصادؼ أف حضر مدير السجف إلي شحونة بالتوتر الذي عايشو الجميعالمحظات العصيبة والم

، بينما كاف بعض المناضميف السجناء ةة السجف مجتازًا ساحة النزىاألقساـ وسار باتجاه مكتب
يتواجدوف فييا ، كعادتيـ في مثؿ ىذا الوقت مف كؿ يـو حيث موعد فترة نزىة ما بعد الظير .. 
وقد أحدث ىذا الحضور المدىش والمثير لمقمؽ مف قبؿ المدير جوًا مف االرتباؾ والتوجس داخؿ 

، والرفاؽكؿ  مف لدييـ  معرفة  بعممية اليروب  مف  األخوة  السجف  وخاصة  بيف  أوساط
فأخذت النفوس تتساءؿ في كوامنيا عف سبب ىذا المجيء المفاجيء لمدير السجف ، ومع ىذا 
التساؤؿ زادت دقات القموب ووضعت األكؼ فوقيا لينحبس الصوت خمؼ الحناجر ، ووجـ 

ترقبًا النفراج الموقؼ وجالء األمور الجميع لحظة صعبة وكأف عمى رؤوسيـ الطير وذلؾ 
بضرب الشؾ باليقيف لمعرفة سبب حضور المدير في ىذه المحظة بالذات ..وبينما كانت أعيف 

خير أحد السجانيف و ىو جميع مف في الساحة تتجو نحو مدير السجف ، قدـ مف ناحية ىذا األ
مف األخ ممثؿ السجناء  ، وسار بإتجاه ساحة السجف مجتازًا الممر ، حيث طمب يخؼ الخطا

الحضور إلي المدير لإلجتماع بو ..  -الذي كاف يتواجد بدوره في الساحة  -أماـ إدارة السجف 
وىذا ما زاد مف درجة مؤشر اليمـو والتوتر مرة أخرى ، فبرزت التساؤالت عند البعض عف سبب 

مكانية حصوؿ أمر ما قد يكوف قضى عمى   الخطة ؟؟ ىذا الطمب لألخ ممثؿ المعتقؿ وا 
تساؤالت كثيرة جرت في الباحة حيث أخذ المناضموف فيما بينيـ يتصوروف سبب ىذا  

الطمب .. وفي خضـ ىذه التساؤالت أخذ كؿ مف أبى ماىر وأبى حساـ يضعوف التصورات 
 واالحتماالت فيما بينيـ ، فسأؿ أبو حساـ صديقو أبا ماىر قائاًل :

 دير المفاجيء ؟؟بماذا تفسر يا أبا ماىر حضور الم -
أواًل كف مع اهلل يا أبا حساـ والحمد اهلل عمى كؿ شيء .. وأتصور يا موسى بأف  حضور   -

وروتيني وليس لو أي  المدير  في  ىذا  الوقت  ومف  ثـ  طمبو لألخ ىشاـ  ىو أمر إعتيادي
 مغزى ، وال أعتقد بأف شيئًا ما قد حصؿ لمسعود وكماؿ وشوقي .
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ف شاء اهلل بيكوف تصورؾ صحيح وفي محمو .. فأنا في الحقيقة مش مرتاح  يا ريت يا جماؿ - وا 
 مف مجيىء المدير وحاسس قمبي بيدؽ ، وخايؼ أف تكوف خطة ىروبيـ قد فشمت ؟! 

ىّوف عميؾ يا موسى وصبرؾ باهلل وكميا خمس دقائؽ وبتنجمي األمور وذلؾ بعد خروج األخ  -
قوؿ لؾ يا أبا حساـ بأنو لو تـ اكتشاؼ الخطة لما ىشاـ مف اجتماعو مع المدير ، وبأحب أ

اكتشفتيـ إدارة السجف وىـ  -ال سمح اهلل -وجدت الوضع في السجف عمى ما ىو عميو ، فمو 
مختفوف ، لصفر زامور اإلنذار ومف ثـ أعمنت حالة الطواريء في كافة أرجاء السجف ، ولما قاـ 

 لي إدخالنا لمغرؼ .المدير بطمب ىشاـ ، وكذلؾ لو عمدت االدارة إ
 يعني ىيؾ رأيؾ وتصورؾ يا جماؿ ؟؟ -
بكؿ تأكيد يا موسى وربؾ بيسترىا ، وىـ قبؿ أف يخرجوا توكموا عمى اهلل ، فال داعي إذًا لمقمؽ  -

 عمى ابف عمؾ كماؿ .
المشكمة يا أخ أبو ماىر مش مشكمة ابف عمي فقط بؿ ىى  مشكمة تحدي سياسة مدير  -

وافشاؿ مخططاتيا التصفوية ،  -لتى إنتيجيا النازي الحقير " دافيد ميموف " ا -السجوف الجديدة 
أي أف العممية في حد ذاتيا تعني وجود .. أو ..ال وجود . ومف ىنا يجب أف تفيـ بأنني غير 
قمؽ عمى ابف عمي ، فيو زيو زي اآلخريف ، وعمى كٍؿ لننتظر حتى خروج األخ ىشاـ مف عند 

 فكيرنا أكثر .المدير وذلؾ ليرتاح ت
ولـ يمكث ىشاـ في جمستو مع المدير كثيرًا مف الوقت ، حيث خرج واالرتياح باديًا عمى  

وجيو ، فيو مف جانبو ومنذ أف طمبو المدير لالجتماع بو كاف ىاديء األعصاب ، ولـ يعتقد أف 
تبر طمب المدير لو  سيكوف مرتبطًا باحتماؿ حدوث أي شيء بالنسبة لخطة الفرار ، بؿ اع

ف عالقة المعتقميف مع إدارة السجف كانت متوترة  الطمب بحضوره مف االساس أمرًا عاديًا خاصة وا 
وذلؾ بسبب السياسة الجديدة لمديرية السجوف .. وبخروج ىشاـ مف اجتماعو مع مدير السجف 
 خفت حدة درجة التوتر عند الجميع ، كما عمت تباشير االرتياح وجو الكثير مف األخوة الذيف

 أصابيـ القمؽ مف ىذا الطمب المفاجيء .
في ىذه المحظة و ما أف رأى موسى ىشامًا وىو خارج مف إجتماعو مع المدير حتى نادى عميو 

 قائاًل :
اّل أسود " ؟؟ -  إيش يا ىمشري .. طمئنا " أبيض وا 
رد ال .. أبيض ياموسى ورّيح بالؾ ، فأنا كنت أتحدث في االجتماع وأنا مرتاح القمب وبا -

 األعصاب .
بدؾ الصحيح .. واهلل يا ىمشري إنو طوؿ وقت جموسؾ مع المدير وأنا خايؼ يكوف قد   -

 حصؿ لمشباب حاجة ،  فكنت حاطط  كفي عمى قمبي و  بأقوؿ  يا رب 
 يا ساتر تستر .
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وقت النزىة  سويًا إلي  أف  ُأعمف عف  انتياءواستمر  االثناف في دردشتيما  وحديثيما  
 حد المعتقميف المكمفيف اعتقاليًا باإلعالف عف انتياء مدة فترة النزىة ..مف قبؿ أ

بدخوؿ الجميع إلى الغرؼ توترت األعصاب مرة أخرى حيث أصبحت مشدودة أكثر تجاه و 
إخوانيـ الثالثة ، وبإنتظار معرفة ما سيحدث .. فاألعيف كميا تتجو نحو المجيوؿ .. ودقات 

ع أخذت في االنحباس مع اقتراب موعد إجراء اإلحصاء المسائي القموب تزداد .. وأنفاس الجمي
اإلعتيادي " اإلسفراه " فنجاح الخطوة األولى سيخضع لإلختبار اآلف ، وعمييـ أف يواجيوا لحظة 

 حاسمة .
كؿ شيء في ىذه المحظات كاف عمى ما يراـ ، فتفقد السجناء المكمفيف بتغطية عممية  

تجريب عممية الدؽ عمى أبواب الحمامات في الغرؼ التى خرجوا  اليروب لمواقعيـ وأعيد تكرار
 .رى ، فظير أف كؿ شيء جاىز تماماً منيا ، و تحسبًا ألي طاريء ُفحصت خيطاف الشد مرة أخ

بدأ السجانوف في إحكاـ إغالؽ أبواب الغرؼ باألقفاؿ ، كما تفقد الضابط المسؤوؿ عنيـ  
زمة كأمر اعتيادي تمييدًا لقدوـ الضباط المكمفيف بإجراء مف ورائيـ االجراءات واالحتياطات الال

 عممية إحصاء السجناء النيائية لذلؾ اليـو .
وعند وصوؿ ضباط اإلحصاء إلى أقساـ السجف أخذوا كعادتيـ باالحصاء مف أوؿ غرفة  

لغرفة في القسـ لينتقموا بعد ذلؾ إلى الغرفة المجاورة والتى يمييا ، ليتجيز عندئذ السجناء في ا
التى كاف قد خرج منيا أحد الثالثة ، فإستعد السجيف  المكمؼ بسحب  الخيط المطاطي  مف 
باب الحماـ  لمقياـ بواجبو في  اشعار ضباط االحصاء بأف شخصًا ما يتواجد داخؿ الحماـ ، 

تيـ وىي العادة التى تـ تعويدىـ عمييا .. و ما أف أصبح ضباط العدد أماـ الغرفة حتى ألقوا بتحي
المألوفة لمسجناء داخؿ الغرفة ، وبدأوا بتعداد نزالء الغرفة وعند انتيائيـ مف إحصاء مف ىـ 
واقفوف أماميـ طمبوا كعادتيـ مف السجيف المتواجد داخؿ الحماـ بالدؽ عمى الباب ليتأكدوا مف 
وجوده ، وعمى الفور ُسحب طرؼ الخيط مف قبؿ مف ىو واقؼ أماـ باب الحماـ ، ليسمعيـ 
الصوت الذي اعتادوا عميو يوميًا ، فانصرفوا إلى الغرفة التي تمييا وىي أيضًا خرج منيا أحد 
الثالثة ، فحصؿ معيـ نفس ما حصؿ في الغرفة السابقة ، ونفس الشيء حصؿ في الغرفة 
المجاورة األخرى التى كاف ثالثيـ قد خرج منيا .. وما أف فرغ ضباط االحصاء مف واجبيـ في 

جناء حتى عادوا أدراجيـ الى حيث قدموا ،  لُتغمؽ وراءىـ أخر األبواب وىـ سائروف تعداد الس
 في طريؽ عودتيـ إلى مكاتب إدارة السجف .

حالة مف السكوف خيمت اآلف عمى جميع السجناء داخؿ الغرؼ في الوقت الذي كاف فيو  
الترقب لكى يطمئنوا مسعود وكماؿ و شوقي ينتظروف انتياء عممية االحصاء بفارغ مف الصبر و 

عمى نجاح خطتيـ ، و لرغبتيـ في معرفة ما سيحدث ليـ في ىذه المرحمة ، كانوا قد أخذوا 
يتصنتوف عمى خشخشة المفاتيح في زرافيؿ أبواب الغرؼ عندما تـ إغالقيا مف قبؿ السجانيف ، 
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حصاء .. وكاف كما استمعوا إلى صوت السجاف وىو ينادي السجناء بتجييز أنفسيـ استعدادًا لإل
 أكثر ما أثار  أعصابيـ وزاد  مف تواثر أنفاسيـ  ىو لحظة ترقبيـ  إلنتياء  عممية  اإلحصاء 
عندما حاف موعدىا ، فما أف انتيى اإلحصاء دوف كشؼ أمر فرارىـ حتى انفرجت أساريرىـ ، 

، في الغرؼانيـ السجناء ممف تبقوا فعانقوا بعضيـ البعض .. ودارت كؤوس الشاي بيف أيدي إخو 
حيث شرب جميعيـ نخب الفرحة والنصر ، ليغرقوا بعد ذلؾ في النقاش والتحميؿ والتخميف عف 

 مدى إمكانية نجاح محاولة اليروب ىذه ومف ثـ مصير كؿ مف مسعود وكماؿ وشوقي .
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 (6 ) 
 

 

 

سكف الثالثة بدوف اثارة أي حركة يراقبوف الشمس وىي تمممـ خيوط أشعتيا لتعمف عف  
جاه موقع آخر تغروبيا خمؼ الصحراء .. وما أف بدا الظالـ يرخي سدولو حتى تحركوا باقرب 
، ليتسنى ليـ اختراؽ أسوار السجف مف خاللو ، وذلؾ قبؿ بعيدًا عف موقعيـ المتواجدوف فيوليس 

أف تقوـ إدارة السجف بربط كمب الحراسة الضخـ في طريؽ الموقع الذي سيجتازوف إليو .. ومف 
، فعمموا بأنظارىـ عمى تفحص أضعؼ نقطة في سور ىذا أخذوا يتفقدوف المكاف جيداً  موقعيـ

 .جف الشائؾ ليستطيعوا الخروج منياالس
ىذه الصعاب توقعوىا فتحسبوا  صعاب وعقبات كثيرة كانت تنتظر طريقيـ ، وبعضًا مف 

ب لـ تتحطـ عزيمتيـ ، ومنيا ما لـ يفطنوا لو فزاد مف ىموميـ ، وأماـ كؿ ىذه اليمـو والصعاليا
يات وضيؽ الوقت أخذت  التحد ـ ألنيـ كسجناء ال يعرفوف اليأس، ومع  زيادةولـ توىف إرادتي

تراودىـ  لتزداد رغبتيـ في تحقيؽ أي شيء ، فتجمعت أفكاٌر عديدة في رؤوسيـ لمبحث األفكار 
 د متسائاًل :عف طرؽ أمنة ومناسبة لمخروج مف ىذا المكاف الذي أصبحوا فيو ، فقاؿ مسعو 

 ما العمؿ اآلف ؟؟ -
 ورد كماؿ قائاًل :   
 أرى يا مسعود بأنو يتوجب عمينا أف نسمؾ ىذا الممر وأشار بيده تجاه ناحية الممر -
 ولكف ألـ تَر يا كماؿ بأنو يوجد في تمؾ الناحية بابًا مغمقًا ؟؟ -

 .تساءؿ مسعود متنيداً 
 لباب إنو ليس محكـ اإلغالؽ كما تعتقد ال يا مسعود .. أنت مخطىء .. أنظر إلى ا -

..وبينما ىـ يتناقشوف دفع شوقي الباب إلى أعمى فإذا بو ينفرج عف فتحة صغيرة اتسعت لدخوليـ 
منيا نحو أحدى الغرؼ المجاورة لساحة النزىة الخاصة باالقساـ الجديدة والتى لـ ُيفرغ العمؿ مف 

طريقيـ نحو أسوار السجف  از وعبور فيبنائيا وتشييكيا بعد، حيث إستخدمت نقطة اجتي
 .. وكـ كاف ارتياحيـ ليذا االكتشاؼ الذي أزاؿ ما أصابيـ مف توتر نفسي .الشائكة
أجاؿ الثالثة ببصرىـ داخؿ ممر القسـ حيث وجدوا أنو تبقى أماميـ حاجز أخر كاف  

قبة مباشرة ، ومف ثـ عمييـ أف يتغمبوا عميو بدقة متناىية نظرًا لوقوعو بإتجاه أحد أبراج المرا
 يإمكانية سماع الحارس الجالس في ذاؾ البرج لصوت المنشار وىو يجز القضباف الحديدية الت

يتعيف عمييـ قص أحدىا إليجاد منفذ ليـ كي يتسمال منو ، وفوؽ ىذا المكاف يتربع أيضًا شبؾ 
ظيـ أنيـ حمموا حديدي ذو فتحات صغيرة يتطمب األمر جيدًا وحذرًا شديدًا لرفعو ، ولحسف ح
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معيـ بعض إحتياجاتيـ مف األدوات والحاجيات الالزمة ليـ في ميمتيـ . وبينما ىـ يجولوف 
 بأبصارىـ داخؿ ممر القسـ تنيد كماؿ فجأة تنييدة عميقة ورفع بصره نحو سقؼ الغرفة قائاًل :

 لـ نكف نتوقع ذلؾ يا مسعود .. فيذا ما لـ يكف واردًا في الخطة !! -
كماؿ .. صحيح أننا لـ نتوقع ذلؾ ولكف ىذا ليس بالشيء الصعب وال المستحيؿ أمامنا ال يا  -

مقارنة بما أنجزناه حتى اآلف .. فال داعي لميأس و عمينا أف نبدأ بمعالجة ذلؾ حااًل دوف إبطاء  
 .حتى ال  نفقد دقيقة واحدة مف وقتنا وربؾ ىو الستار ، و إف شاء اهلل تتيسر األمور في وجوىنا 

حسنًا فمنبدأ اآلف في نزع جزء مف ىذا الشبؾ المتربع فوؽ القضباف و أرى أف يقوـ شوقي  -
بمراقبة الحارس المتواجد في البرج المرئي لنا و ذلؾ لئال يتصادؼ واف يمتفت نحونا في حالة 

 سماعو صوت قطع أسالؾ الحديد .
و ضروري لضماف نجاح عممنا ، وىعمى ىذا االقتراح يا كماؿ ألنو صائب فعاًل  ينوافقؾ الرأ -

 .وخطتنا
في ىذا الوقت كانت حزمة ضوء الكشاؼ المسمطة مف البرج تدور بشكؿ متقطع في  

جميع أرجاء وزوايا السجف ، و مع انبعاث إشعاع ىذه الكشافات في كؿ مرة كانوا يتوقفوف عف 
لكشاؼ التى تالحقيا عينا القطع ويزدادوف إنحناءًا والتصاقًا باألرض لئال تمتقطيـ حزمة ضوء ا

 الحارس .
سار العمؿ معيـ عمى قدـ وساؽ .. وما أف فرغوا مف عممية قضـ أسالؾ الشبؾ 
المتربعة فوؽ القضباف حتى بدأوا بنشر القضيب الحديدي المراد نشره .. وبينما ىـ منيمكوف في 

باتجاه إحدى  عمميـ فإذا بشيء ما يقطع عمييـ صمت الكالـ .. إنو وقع إقداـ كانت تسير
، وتبع ذلؾ خشخشة مفاتيح األقساـ المتواجد داخميا السجناءبوابات السجف الداخمية المؤدية إلى 
 وصوت أبواب حديدية تفتح وتغمؽ .

 انتبو شوقي لتمؾ المفاجأة فعمؿ عمى تنبيييـ لذلؾ قائاًل :
 مسعود .. كماؿ .. توقفوا عف النشر . -
 نت مضطرب .. ماذا ىناؾ .. أخبرنا ؟؟ماذا حصؿ يا شوقي .. ولماذا أ -
 لقد سمعت وقع أقداـ تسير باتجاىنا ، واخشى أف يكوف أمر ىروبنا قد انكشؼ . -
 ال .. الداعي لمخوؼ والقمؽ ياشوقي ....... -
 وأكمؿ مسعود كالمو قائاًل :   

ر لرفع دعوى .. يبدوا أف كريـ وجبر قد عادا لتوىـ مف المحكمة ، فيـ خرجوا منذ الصباح الباك
ذا كاف كالمي ىذا ال  قضية ضد إدارة السجف لمصادرتيا المعاطؼ التى كانت بحوزتيـ ، وا 
يطمئنؾ فييا بنا ننظر باتجاه صوت وقع األقداـ حتى نتأكد مف ذلؾ ، وما عمينا إال أف نطؿ 

 برؤوسنا قمياًل حتى ال يرانا أحد وليتسنى لنا المشاىدة .
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 طمئف .حسنًا .. إفعؿ ذلؾ لكي ن -
وما أف نظر شوقي ليتأكد حتى شعر بأف تيارًا باردًا يسري في شراييف جسده ، فقد سمع 
حينيا صوت كريـ وىو يتحدث مع أحد السجانيف الذيف كانوا بصحبتو وذلؾ عند اجتيازىـ إحدى 

 البوابات الحديدية في طريقيـ إلدخالو ىو وجبر إلى غرفيـ . 
ة بعد أف أغمقوا األبواب خمفيـ ليتبدد عندئذ القمؽ الذي عاد السجانوف إلى مكاتب االدار  

 إعترى ثالثتيـ برىة مف الوقت فاعادوا مباشرة عمميـ سريعًا ..
تنفس الجميع الصعداء .. وكؿ شيء أصبح اآلف عمى ما يراـ .. فقد فرغوا مف عممية  

بة لتسمميـ تحت غطاء النشر ، وما عمييـ اآلف إال انتظار ثقؿ الظالـ حتى تحيف المحظة المناس
 الظالـ .

وفي إحدى زوايا الغرفة التى ىـ فييا كانت ىناؾ عمى األرض ممقاه كومة مف المالبس 
القديمة التى استخدميا العماؿ الذيف عمموا في تمييد وترتيب ىذا المكاف حيث ال زاؿ العمؿ قائمًا 

 في ىذا البناء .
 ئاًل :نظر شوقي إلى ىذه المالبس القديمة وأشار قا 
 ما رايكـ أف نستبدؿ مالبسنا بيذه المالبس ..فيي تعطينا شكؿ ومالمح العماؿ؟؟ -
جيد ما يقولو شوقي يا مسعود وأنا أثمف رايو .. فيذه المالبس في حالة إرتدائنا ليا ستعمؿ  -

بعاد الشبية عنا فيما لو صادفنا شخص ما في طريؽ سيرنا .  عمى تمويينا وا 
 ا أتفؽ معكـ فيما ستؤمنو لنا ىذه المالبس .نعـ فيذا صحيح وأن -

قاؿ مسعود ذلؾ بينما كاف يتفقد ساعتو ، حيث كانت عقاربيا تشير إلى الحادية عشر 
لياًل ، فّذكر حينئذ كؿ مف شوقي وكماؿ بزمف الساعة .. فألقوا نظرة أخيرة عمى السجاف القابع 

. وبعد أف ايقنوا مف غفوتو أومأ مسعود في برجو في محاولة منيـ لمعرفة مدى انتباىو ويقظتو .
لشوقي باالنسالؿ مف بيف القضباف بخفة ، وما أف  المست قدماه األرض حتى ركض سريعًا إلى 
جية السور المحجوبة عف أعيف حراس األبراج متداريًا بجوار حائط نياية القسـ ، وما إف وصؿ 

ىذه الفتحة نحو الوادي ف خالؿ األسالؾ الشائكة حتى رفع جزًء منو بممح البصر لينفذ م
الذي يحادي سور السجف ، حيث ال يبعد عنو سوى أمتار قميمة ، و عند ذلؾ تشجع المنخفض و 

كماؿ ولحؽ بو فسمؾ نفس الدرب الذي سمكو شوقي وقاـ برفع السمؾ الشائؾ إاّل أنو قبؿ أف 
و ،ولكف ىذا الجرح لـ يستطيع الحروج تعتر بأحد األسالؾ الشائكة فسالت الدماء مف أسفؿ ساق

يكف مؤثرًا ليثنيو عف سيره الذي تابعو بسرعة،  ليختفي بعد ذلؾ عف االنظار .. لـ يبؽ في 
الداخؿ اآلف سوى مسعود فجيز نفسو ىو اآلخر ليمحؽ بيـ ، فالتفت يمينًا وشمااًل وألقى نظرة 

ضباف المقطوعة ، وبعد أخيرة بإتجاه السور ، وعندما تأكد لو سالمة كؿ شيء حشر نفسو بيف الق
أف تسنى لو التحرر مف بينيما اتجو بسرعة الريح نحو السور ومنو باتجاه كؿ مف شوقي وكماؿ 
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اّلذيف  احتضنوه مينئينو بيذا العبور .. ىذا  ومف حسف حظيـ أف الكمب الذي تعودوا عمى 
وميف ،  وىذا ما سماع نباحو في ىذا الجزء مف السور كاف قد تـ نقمو مف مكانو مؤقتًا منذ ي

 ساعد عمى سيولة ونجاح اجتيازىـ لمسور .
نظر ثالثتيـ إلى بعضيـ البعض حيث كانت الدىشة تسيطر عمييـ ، فيـ غير مصدقيف 

 أنفسيـ بأنيـ أصبحوا اآلف أحرارًا خارج أسوار السجف .
فاسيـ مكثوا في مكانيـ أسفؿ الوادي الذي إختبئوا فيو برىة مف الوقت التقطوا خالليا أن 

وأعدوا العدة لمشوارىـ القادـ إلكماؿ خروجيـ مف المنطقة ، فكؿ شيء في خطة تحركيـ ُمعد لو 
بشكؿ نظري و لـ يبؽ عمييـ اآلف سوى السير جنوبًا بإتجاه الحدود المصرية التى لـ تبعد  مسبقاً 

 عف مكاف السجف سوى خمسة و عشروف كيمو متر .
ا ألقوا النظرة األخيرة عمى السجف الذي قيروا أسواره تأىبوا مف مكانيـ و قبؿ أف ينطمقو  

.. وقساوة وء المعاممة وشطؼ العيش،فتذكروا إخوانيـ السجناء الذيف تركوىـ خمفيـ يعانوف مف س
السجاف وصمفو .. تذكروا أيضًا إخوانيـ الذيف ساعدوىـ إلنجاح  ىروبيـ وىـ عمى يقيف بأنيـ لف 

 نتظار ما سيحدث معيـ .يناموا في ىذه الميمة ترقبًا ال
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وقؼ الثالثة وتفرسوا نجوـ السماء ممّيًا ثـ ألقوا نظرة أخيرة عمى السجف وحراسو حيث  
ظيرت ليـ أضواء السجف ضعيفة واىنة فاشمة قيرتيا عزيمتيـ .. تحركوا في سيرىـ يطووف 

والشاقة البعيدة عف أعيف  األرض في طريقيـ بيف الودياف والجباؿ الوعرة ، فسمكوا الطرؽ الوعرة
 المراقبة .

السير تقدـ بيـ ليصبح المكاف المراد الوصوؿ إليو يقترب شيئًا فشيئًا بالرغـ مف عدـ قدرتيـ عمى 
 التمييز والتحديد بسبب وعورة الجباؿ وعدـ درايتيـ وخبرتيـ بمسالكيا ودروبيا .

عف أعيونيـ أكثر فأكثر ، الظممة ال زالت حالكة السواد وأضواء السجف أخذت تتضائؿ  
إاّل أنيـ ال زالوا يشاىدوف النور المنبعث مف فوانيس وكشافات السجف القابع عمى إحدى التالؿ 

 العالية والمقابمة لطريؽ سيرىـ أينما ذىبوا .
استمروا في السير و الدوراف بيف الجباؿ و التالؿ الصخرية دوف أف يسمكوا الطريؽ  

رية ، فتنبو كماؿ ليذا المأزؽ الذي وقعوا فيو  وكاف عمييـ أف يتداركوا المؤدية إلى الحدود المص
ذلؾ بسرعة نظرًا لضيؽ الوقت ، حيث نور الصباح عمى وشؾ اإلنبالج ايذانًا بإنطالؽ فجر يـو 

 جديد .
في ىذا الوقت وحيث كاف التعب قد أصاب قواىـ أخذت قطرات مف العرقؽ البارد تبمؿ  

لصمت الذي لـ يقطعو سوى وقع خطوات أقداميـ الممتزجة بمياث مالبسيـ وساد جو مف ا
أنفاسيـ المتتابعة ، وبينما ىـ يدبوف الخطا في سيرىـ ، توقؼ كماؿ عف المشي فجأة وضرب 

 كفو اليمني بكفو اليسرى ، ثـ قطع الصمت قائاًل :
 يا إليي .. ضممنا الطريؽ يامسعود ؟! -
ا كماؿ .. عمينا اآلف أف نكمؿ سيرنا لنرى إف كنا نتجو ال تستعجؿ في الحكـ عمى مسيرتنا ي -

 في الطريؽ الصحيح أـ أننا فعاًل قد تينا في ىذه الصحراء .. فما رأيؾ يا شوقي ؟؟
نعـ أوافؽ عمى ما يقولو مسعود واعتقد أف اقتراحو جيد فمنر ماذا سيحدث والميـ عدـ إضاعة  -

 أي ثانية مف الوقت .
عب والعطش ، وىذا لف يساعدنا عمى السير بسرعة ، وعمى كٍؿ ىذا يبقى ولكف لقد أنكينا الت -

ذا كنتـ تصروف عمى السير في نفس االتجاه الذي نحف  رأّيي وأنا ال  أجبركـ عمى األخذ بو ، وا 
 فيو فييا بنا يا أخواف .
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واستمروا في سيرىـ حتى أخذ منيـ التعب واالرىاؽ مآخذه دوف أف يممسوا ما يشير أنيـ  
يحققوف  مبتغاىـ . فطريؽ سيرىـ الزالت تبدوا أماميـ طويمة ومتعبة بالرغـ مف عدـ بعد س

المسافة التى سيجتازونيا وذلؾ نظرًا لوعورة تضاريس االرض والتى جعمت ىذه المسافة تبدوا 
أماميـ وكأنيا مئات األمياؿ فقد كانوا يسيروف بيف الجباؿ والتالؿ ليعودوا إلى نفس النقطة التى 

 تحركوا وانطمقوا منيا .
في ىذا الوقت الذي أخذ فيو التعب منيـ مآخذه ، بدا الظالـ يتراجع تدريجيًا فاسحًا  

المجاؿ أماـ فجر جديد ، كما بدأت نجوـ السماء تخبوا رويدًا رويدًا ليتبدد معيا جزًء مف ىذا 
وفيـ ، وبينما ىـ حائروف الظالـ ، ومع تبدده وانقشاعو مف أماـ أعينيـ كانت تزداد حيرتيـ ومخا

 في طريؽ سيرىـ تساءؿ كماؿ مرة أخرى مخاطبًا إياىـ قائاًل :
إننا لف نصؿ إطالقًا ما دمنا نسير عمى ىذا الشكؿ .. فعمينا أف نعود إلى اتجاه السجف  -

ليتسنى لنا بعد ذلؾ تحديد الطريؽ بصورة أفضؿ ومف ثـ السير لموصوؿ إلى أقرب موقؼ لطريؽ 
ت المؤدية إلى مدينة بئر السبع و مف ىناؾ باستطاعتنا إستقالؿ سيارة عربية لنقمنا إلى االتوبيسا

 مدينة غزة .. فما رأيكـ األف في ذلؾ ؟؟
 حسنًا ما تطرحو يا كماؿ .. -

 قاؿ شوقي ذلؾ ثـ أكمؿ معمقًا :
ر يزحؼ في الفج ... و عمينا إذًا أف نممؾ ىذا االختبار  الجديد  ألف التعب  أنيؾ قوانا ونور

 الظالـ حيث ستحدؽ حيف ذلؾ المخاطر بنا مف كؿ صوب وناحية ...
 وقبؿ أف يكمؿ .. قطع مسعود حديثو معمقًا بصوت يشوبو القمؽ والتأثر حيث قاؿ :  
يبدوا أننا نسير في منطقة تابعة ألحد معسكرات الجيش .. وىذا يعني أننا أصبحنا محاصريف  -

إلى ذلؾ الضوء المنبعث مف أعمدة قميمة االرتفاع .. إف ما يممع في منطقة عسكرية .. فأنظروا 
 أماـ أعيننا ما ىو إاّل شكؿ لمخياـ ، وذلؾ مف تأثير انعكاس الضوء عمييا .

 إذًا ماذا ننتظر ؟؟ -
 قاؿ كماؿ ذلؾ متسائاًل ثـ أضاؼ : -

خسرنا كؿ ما ... عمينا أف نتحرؾ عمى وجو السرعة لمخروج مف ىذا المكاف و إال اعتقمنا و 
 أنجزناه حتى األف .

تحركوا بسرعة دوف توقؼ وبينما ىـ سائروف في طريقيـ اتجو صوبيـ شعاع أحد  
 الكشافات المنبعث مف برج لمحراسة في معسكر الجيش الذي شاىدوه لتوىـ .

 انبطاح . -
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صرخ مسعود بيـ عند ذلؾ وارتمى عمى األرض حيث تبعو جميعيـ ، فاختفوا بذلؾ عف  
ع الضوء المرسؿ نحوىـ .. وما ىي إال لحظات حتى تابعوا سيرىـ بسرعة حذرة بعد أف شعا

 استشعروا بالطمآنينة و األماف .
وبدا الميؿ يطوي صفحتو فاسحًا المجاؿ أماـ ضوء النيار ، فانقشع الظالـ وأخذ قرص  

ه الخيوط كانوا الشمس يبزغ رويدًا رويدًا لتبدأ الشمس في إرساؿ خيوط أشعتيا ، ومع ظيور ىذ
قد أصبحوا عمى مقربة مف السجف مرة أخرى بعد أف ضموا الطريؽ .. فألقوا عميو نظرة ممؤىا 
األسى والقمؽ لما تحممو ىذه الرؤية مف ذكريات أليمة ومشاعر مؤثرة .. فإجتازوا مكانيـ ىذا 

حدى حتى وصموا طريؽ السيارات العاـ ، ومف موقعيـ ىذا تقدموا بضع خطوات باتجاه إ
المحطات الصغيرة الخاصة بوقوؼ االتوبيسات الذاىبة إلى مدينة بئر السبع وما يحيطيا مف 

 قرى ومناطؽ .
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كة سكوف عميقة تخيـ عمى سجف تقترب عقارب الساعة األف مف السادسة صباحًا وحر  
.. صحراءلمغردة مف فوؽ السجف وسط ال، ولـ يقطع ىذا السكوف سوى زقزقة بعض الطيور انفحة

ومع تغريد ىذه الطيور و شقشقتيا بدا بعض السجناء في الغرؼ التى خرجوا منيا في التمممؿ 
داخؿ فراشيـ والسرور ظاىرًا عمى محياىـ ، حيث إخوانيـ الذيف عانوا مثميـ قد استطاعوا فؾ 

كياف أسرىـ وتحرير أنفسيـ محطميف بذلؾ نظرية األمف الصييوني التى طالما تبجج بيا قادة ال
الصييوني ، فيؤالء بفرارىـ اخترقوا حاجزًا رىيبًا مف الجدار األسمنتي الذي طالما نغص عمييـ 

 عيشتيـ وكرب حياتيـ .
في ىذا الوقت أخذت إدارة السجف تتأىب استعدادًا ليـو جديد .. فبدأ الحراس بالتحرؾ  

كؿ مرة أخذ صوت   مف أماكنيـ إلجراء عممية اإلحصاء الصباحية االعتياديو .. وكما في
 السجاف  المكمؼ بايقاظ المعتقميف وتييئتيـ داخؿ غرفيـ ، 

ينخر في سماعة مكبر الصوت وعمى غير عادتو في ىذا الصباح كاف صوتو مبحوحًا 
 واجشًا تنتابو الحشرجة حيث تكاد الغصة أف تخنؽ صوتو خمؼ حنجرة حمقو .

يتحرؾ باتجاه الغرؼ حيث بدأ ف والضباط الذيف سيقوموف باإلحصاء موكب السجاني 
ء في الغرؼ التى حصؿ فييا ، فإتخذت االحتياطات الالزمة مف قبؿ السجناتعدادالسجناء باالس

، ووقؼ الشخص المكمؼ بالتغطية والتمويو مستعدًا في مكانو .. الجميع وقؼ واجمًا اليروب
ودعاءًا خفيفًا صامتًا وكأف عمى رؤوسيـ الطير .. فتسارعت دقات القموب وتزاحمت في مكانيا 

أخذ يتردد مف قبؿ البعض لترتفع معو األكؼ فوؽ األفئدة .. وشرطة االحصاء يتقدموف في 
، وما أف وصؿ فأكثر ليزداد معو انحباس األنفاسطريقيـ .. واالختبار الثاني يقترب أكثر 

ي قرع باب الشرطي األوؿ باب الغرفة وألقى نظرة سريعة عمى الواقفيف أمامو في الغرفة حت
الحماـ دوف شعور الشرطي بمف ىو القارع ، فتبعو في االحصاء الشرطي الثاني المدقؽ ليحصؿ 

 معو نفس الشيء ، وسار كؿ شيء عمي ما يراـ ، فمـ يظير ما يثير الشكوؾ .
وال حت تباشير الفرحة عمى وجوه جميعيـ وىنئوا بعضيـ البعض مرة أخرى حيث ىدأت  

زاؿ التوتر الذي ظؿ مسيطرًا عمييـ بانتظار ما سيحدث . فالخطة أعصاب الجميع بعد أف 
 اجتازت األف امتحانيا الثاني دوف عوائؽ لتسير الميمة بأماف .

بدأ  جميع  المعتقميف في السجف كعادتيـ  مع  كؿ صباح جديد باالستعداد لمنزوؿ إلى  
لى الساحة أخذت أولى الساحة لمنزىة اليومية تحت أشعة الشمس الدافئة ، ومع خروجيـ إ
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االخبار عف ىروب مسعود وكماؿ وشوقي تتسرب بيف بعض السجناء الذيف لـ يكف عندىـ عمـ 
بيذا الحدث الكبير .. تساؤالت وأحاديث بدأت تسمع ىنا وىناؾ في أرجاء الباحة الصغيرة 
 واألوضاع أصبحت غير طبيعية في الساحة .. سجناء يتيامسوف وأخروف صامتوف ، وبعضيـ
يمتفت يمينًا ويسارًا إستغرابًا لما يشاىدونو أماـ أعينيـ دوف أف يعرفوا السبب، حيث االبتسامات 

.. وفي خضـ ىذا الموضوع ىمس ماىر في أذف موسى تظير عمى وجوه البعض مف أصدقائيـ
 قائاًل :

إمساكو في واهلل يا موسى إنيـ نفدوا وكسبوىا ، وكماؿ األف ترؾ ساقيو لمريح ولف يستطيع أحد  -
قي قد قطعوا الحدود األف إلى حالة اكتشاؼ أمر ىروبيـ اليوـ ، واعتقد أنو و مسعود وشو 

ال إيش رأيؾ أنت في ىذا الكالـ يا موسى ؟؟مصر  .. وا 
رأيي ىو كرأيؾ يا ماىر ، وكماؿ ابف عمي ىذا عنيد وصمب وأنا أعرفو جيدًا ، حتى إنو مف  -

ا ىو المي في رأسو نفذه كر في عممية ىروب ، و ىأوؿ يوـ حضر فيو إلى السجف وىو يف
.. و شوقي أيضًا مغامر وىو يريد أف ييرب عمشاف يصفي بعض العمالء الذيف لـ يستطع وحققو

 إغتياليـ .
يا ريتني يا موسى وافقت عمى اليروب معو ، فقد سبؽ وأف طرح عمّى فكرتو ىذه ، ألنو يوجد  -

ني  رفضت ذلؾ  ألنني لـ أتصور أف ذلؾ يمكف أف ينجح ، بيننا كما تعمـ ثقة متبادلة ، ولكن
 واعتبرت الفكرة مف أساسيا خيالية و أنا قمت في عقمي أنيا بمثابة خرمة مف خرمات كماؿ .

ولكف أنت مش عارؼ بأف كماؿ دائمًا يفكر وما فيش حاجة اسميا مستحيؿ عنده ، فيو دائمًا  -
 يا لمخروج و النفاذ منيا ؟كاف سارح في تفكيره ويبحث عف ثغرة يستغم

ما قدرت األمور حؽ قدرىا ولـ أفيمو جيدًا .. لقد فاتت فرصة لف تعود وكماؿ ومسعود  -
وشوقي سيصبحوف أبطااًل سيخمدىـ التاريخ في ثنايا صفحات كتبو وسجالتو و سيحمؼ جميع 

، ويمكف أيضًا المناضميف المعتقميف في السجوف بشرفيـ ، كما سيذكرونيـ في جميع المناسبات 
 منظمة التحرير تصدر طابع خاص بعمميتيـ ىذه ؟؟ 

 بسيطة يا ماىر وخيرىا في غيرىا والسجف عمره ما انغمؽ عمى أحد وربؾ كريـ يا رجؿ . -
ال بسيطة وال شيء آخر يا زلمو وفرصة العمر راحت مني ، وما تنساش بأف أصحابي في  -

ممية تبادؿ األسرى مع العدو الصييوني ، وأنا القضية خرجوا جميعًا مف السجف ضمف صفقة ع
 الوحيد منيـ المي بقى في السجف وذلؾ مثمي مثؿ  مسعود أيضًا .

لـ يكف مثؿ ىذا اليمس والحديث بيف ىؤالء فقط بؿ كاف ىناؾ في زاوية أخرى مف  
 الباحة  تيامس  بيف أصدقاء آخريف ليـ ، فكاف ىناؾ  ىمس وعتاب بيف ىزاع وىشاـ حيث قاؿ

 ىشاـ ضاحكًا وىو ييمس في أذف ىزاع :
 واهلل عفاـر عميؾ يا مسعود عممتيا وقويت قمبؾ مخاطرًا بحياتؾ . -
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صحتيف عمى قمبو يا عمي .. بيحؽ لو مسعود و خمينا إحنا ىاف .. الميـ أف يفكروا في  -
 أوضاعنا ، وخمينا نظؿ نعاني .. فالواحد منا أصبح عنده خمسوف مرضًا ووجعًا .

كف يا ىزاع أنت ما كنتش موافؽ عمى ىروبيـ و لو سمعوا منؾ وردوا عمى رأيؾ لخسروا ول -
الذي لـ  -ذلؾ ولما خرجوا مف السجف ألف ىروبيـ اعتمد عمى استغالليـ لوجود القسـ الجديد 

 وما سيوفره ليـ مف تغطية وحماية النسالليـ تحت جنح الظالـ ؟؟ -ينتو البناء فيو بعد 
أنني لـ أوافؽ عمى ذلؾ عند طرح الموضوع عمينا في التنظيـ ألخذ رأينا  صحيح يا ىشاـ -

ومشورتنا ، وما تنساش أيضًا بأنني اعترضت مف قبؿ عمى أي فكرة وخطة لميروب وذلؾ عندما 
كنتـ تفكروف أنت وسميـ في اليروب ،  لكف واهلل يا ىشاـ إف اعتراضي عمى ىروبيـ كاف ييدؼ 

توقعت عدة احتماالت أخطرىا ما سييدد حياتيـ في حالة أنكشاؼ  إلى مصمحة السجف ، ألنني
أمر ىروبيـ عند محاولتيـ التسمؿ مف بيف األسالؾ فمو صادؼ أف الحظيـ حراس أبراج المراقبة 
فإنيـ سيطمقوف عمييـ رصاص بنادقيـ فورًا ، وذلؾ حسب التعميمات المزوديف بيا و الخاصة 

حتمًا و مف ثـ ستفشؿ المحاولة . واالحتماؿ الثاني ىو ما  بمجاؿ عمميـ و عند ذلؾ سيستشيدوف
جميعا داخؿ السجف كانتقاـ منيا ضدنا عمى  دارة السجف ومديرية السجوف بحقناستقدـ عميو إ

ىروبيـ ، و إمكانية لجوئيا أيضًا إلى تقديـ كؿ األخوة في الغرؼ التى سيخرجوف منيا لممحاكمة 
ا ليـ المساعدة في الغرؼ لمتغطية عمى ىروبيـ حتى ال يتـ ، فيى بدوف شؾ ستعرؼ بأننا قدمن

اكتشافيـ بسيولة . أما االحتماؿ الثالث فيو أننا سنخسر الكثير مف االنجازات التى بحوزتنا 
والتى استطعنا تحقيقيا و انتزاعيا بنضاالتنا العديدة والتى خضناىا بمعانياتنا وأالـ إمعائنا .. 

 عمى سحب كؿ ما بحوزتنا مف انجازات . -تصوري حسب  -حيث ستقدـ االدارة 
 وىذا ىو سبب رفضي يا ىشاـ ، وأمؿ أف تكوف قد تفيمت إذًا سبب اعتراضي .

ولكف يا ىزاع ىو باقي لدينا شيء حتى نخسره .. فكما تعرؼ أف النازي الصييوني " دافيد  -
ا وما كاف بحوزتنا ميموف " مدير مصمحة السجوف قد صعب وعقد حياتنا وسمب منا كؿ حقوقن

 مف إنجازات .
ىذا مف ناحية الخوؼ عمى فقداف االنجازات ، أما مف ناحية خوفؾ مف قياـ إدارة السجف بتقديـ 
االخوة في الغرؼ التى سيخرجوا منيا لممحاكمة فيذا احتماؿ قد تـ أخذه بالحسباف .. ومف ىنا تـ 

ىو الذي دؽ عمى باب الحماـ  تكميؼ أخ مف كؿ غرفة مف الغرؼ الثالثة لإلعتراؼ بأنو
إلشعارىـ بوجود شخص داخمو ، وذلؾ فيما لو عرفت إدارة السجف بذلؾ ، إضافة إلى أننا حددنا 
ساعة الصفر لمتوقؼ عف الدؽ عمى باب الحماـ عند حضور عدد الظييرة ، وذلؾ لكي تشعر 

قبميـ ، وذلؾ حتى ال إدارة السجف بأف اليروب  قد تـ في ساعات الصباح أي بعد أخذ العدد مف 
نعطي مجااًل لإلدارة لمقياـ بتقديـ أحدًا مف األخوة لممحاكمة ، وذلؾ كتحسب احتياطي .. وفي 
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ىذه الفترة نكوف قد أعطينا مجااًل و متسعًا مف الوقت لكؿ مف مسعود و كماؿ وشوقي لمخروج 
 مف منطقة السجف واالختفاء خارجيا .

حد االخوة السجناء حديثيـ وىو مكفير الوجو .. مشدود وبينما ىـ يتعاتبوف قطع عمييـ أ 
 التقاسيـ حيث يبدوا عميو الزعؿ والغضب ، وقبؿ أف يطرح عمييـ السالـ قاؿُ مستفزًا :

 إيش المى حصؿ يا ىزاع إنت وىشاـ .. ليش ما أخبرتونا عف ذلؾ مف قبؿ ؟؟ -
حنا واهلل العظيـ مش ناسينؾ ..  - فأنت في الحسباف بس كؿ شيء في بسيطة يا أبا الرائد .. وا 

 وقتو وأوانو .
 قاؿ ىشاـ ذلؾ بينما أخفى ضحكة عمت شدقيو .. وىنا انفعؿ أبو الرائد وبصوت متيدج قاؿ :

بس يا بركة تبريركـ ىذا مش صحيح و ىو بمثابة رفع عتب ، واهلل يمعف أبوىا مف حبسو زي  -
 ؿ روح .الكندرة ، فالواحد منا عاؼ نفسو و ما بقاش عنده طو 

 ىديء بس أعصابؾ شوية يا أبا الرائد يا بركة . -
 قاؿ ىزاع ذلؾ مقاطعًا في محاولة منو لتمطيؼ الجو الذي توتر بفعؿ حدة حديث أبو " الرائد " .

إيش  معنى  أىديء  أعصابي .. أنتـ  ما  فيش عندكـ  إحساس  ومشاعر حتى تقدروا مف  -
 ىو أحؽ مني باليروب ؟؟خالليا أوضاع الواحد .. فيؿ يوجد مف 

حنا حاسبيف حسابؾ ، ولكف إلمي ىربوا ىـ أصحاب الخطة ، وىـ الذيف  - ال واهلل يا أبا الرائد وا 
 وفروا كؿ اإلمكانيات الالزمة لعممية اليروب ، ولننتظر اآلف ماذا سيحصؿ معيـ .

يف قديـ أبو الرائد اسمو الشخصي " رياض " ويكنيو أصدقاؤه " بأبي الرائد " وىو سج 
أمضى عميو في السجف حتى لحظة اليروب أربعة عشر عامًا ، وىو أحد ثالثة إخوة جميعيـ 
كاف قد حكـ عمييـ بالسجف المؤبد مف قبؿ محكمة صييونية ، ولـ يبؽ في السجف مف بيف 
إخوتو إال ىو ، حيث تحفظت أحيزة األمف الصييونية عمى تحريره مف السجف إثناء صفقة تبادؿ 

التى جرت مع حكومة الكياف الصييوني في سنة خمس وثمانيف وتسعمائة وألؼ وذلؾ األسرى 
 بسبب خطورة أعمالو العسكرية .

لـ يمكث أبو الرائد عندىـ كثيرًا مف الوقت ، فغادر مكانيـ دوف أف يبدوا عميو االرتياح  
 يـ ... حيث أكمؿ ىزاع عندئذ دردشتو مع ىشاـ والتى كاف أبو الرائد قد قطعيا عمي

طيب يا ىشاـ إنسى ذلؾ وخمينا اآلف نتصور أيف ىـ .. فيؿ تتوقع بأف كؿ مف مسعود وكماؿ  -
 وشوقي ىـ اآلف خارج منطقة السجف ؟؟

بالتأكيد .. وكؿ اعتقادي أنيـ اآلف إجتازوا الحدود باتجاه صحراء سيناء وذلؾ إذا ما كانوا  قد   -
يـ  يغيروف  سير توجيـ،  ويمكف أف يكونوا واجيوا  متاعب ومصاعب في  الطريؽ  قد  تجعم

 قد ركبوا إحدى السيارات إلى مدينة بئر السبع ، أو أنيـ وجدوا مخبئًا واختبئوا فيو . 
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وماذا تتوقع يا ىشاـ مف اإلدارة في حالة اكتشاؼ أمر عممية اليروب .. وىؿ تتصور أف  -
 تنكشؼ اليـو ؟؟ 

ت واردة ، و إف شاء اهلل األمور بتتسيؿ أماميـ . حوؿ موضوع اكتشاؼ أمرىـ فكؿ االحتماال -
أما حوؿ توقعي بما ستقدـ عميو إدارة السجف ضدنا فإف أسوأ االحتماالت في نظري ىو قياميا 
بإجراء عممية تفتيش انتقامية تقمب فييا كؿ شيء بشكؿ استفزازي واآلف يا ىزاع عمينا أف ننتظر 

أكثر مع ضرورة االتصاؿ بالمنظمة في أقرب فرصة  ما سيحدث خالؿ الساعات القادمة لنطمئف
 لمعرفة آخر أخبارىـ وأيف ىـ .

 وقبؿ أف يفترقا بعد انتياء دردشتيـ اقترب منيما صديقيما كشكو وىمس في أذف ىزاع قائاًل :
معميش لو ضايقؾ كالمي ، بس المي في دماغي بأحب أحكيو .. وأنا  يا ىزاع بأبمغؾ أنت  -

ر دوري األف فيما يتعمؽ بالعممية انتيى و مش حأتحمؿ أي مسؤولية ، فمو وىشاـ بأنني أعتب
و ذلؾ فيما لو إنكشؼ  -حضرت االدارة وطمبت معرفة أسـ الشخص المي كاف يدؽ عمى الباب 

 مش حأقوؿ ليـ أنا المي دقيت . -أمر اليروب اليـو 
الؾ  فأنت بتراجعؾ مش معقوؿ  ىالكالـ  المي أنت بتحكيو يا كشكو .. إيش  المي  جر  -

بتخرب عمينا كثير وبتظمـ االخوة المي في غرفتؾ .. فالكؿ أركف عميؾ ..واهلل يعينا عميؾ يا عبد 
 الحميد  .. فإحنا أيش المي ورطنا معؾ .. وميف المي خالنا نختارؾ لتتحمؿ المسؤولية ؟؟

 أنت حر في رأيؾ ، وأنا بمغتكـ بقراري ىذا . -
 هلل يوفقؾ خمي األمور تمشي عمي خير ؟؟يا كشكو يا بركو .. ا -
 بس ىذه مسألة تخصني لوحدي وقراري ىذا ال رجعة فيو . -
 واهلل إنؾ يا عبد الحميد بدؾ تخمي الواحد يفقد أعصابو ويطرطؽ ُمخو . -

 وعند ىذا الحد مف الكالـ قيقو عبد الحميد قائاًل :
وغير جاد في تيديدي وفقط حبيت  ال تأخذ كالمي ياىزاع عمى محمؿ الجد فأنا أمزح معؾ -

 أوتر أعصابؾ .
وىنا رانت لحظة صمت سريعة عمى المكاف ثـ انفجر الجميع ضاحكًا ضحكة ال شعورية 

 سيطرت عمييـ حيث افترقوا مف مكانيـ بعد ذلؾ .
أخبار اليروب أخذت تتسرب رويدًا رويدًا إلى مسامع الكثير مف السجناء مف خارج  

الثالثة ، وفي نفس الوقت أخذ بعض حراس السجف يجوبوف ساحة النزىة  الغرؼ التي خرج منيا
كعادتيـ أثناء تواجد المعتقميف  في الساحة ، إال أنيـ ال زالوا بعيديف كؿ البعد عف معرفة وتفسير 
ما يحدث أماميـ مف ىمس و فرحة عمى الوجوه . كما أف إدارة السجف الزالت لـ تعرؼ بما 

لحصوؿ عمى أية معمومات عف ىذا اليروب حيث المراقبة  األمنية  مف حدث ، فيي لـ تستطع ا
 قبؿ السجناء كانت دقيقة .
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ومع كؿ ما كاف يحدث ويجري في الساحة أماـ أعيف الجميع ، أخذ زمف النزىة يقترب 
مف االنتياء ، ومع انتيائيا بدأ جميع المعتقميف المتواجديف في الساحة بالعودة إلى الغرؼ وىـ 

 ع ترقب وانتظار ...في وض
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لـ يكف في محطة األتوبيس أي مسافر عندما وصموا إلييا ، وما أف حطت أقداميـ عتبة 
المحطة حتى كاف التعب قد أنيؾ قواىـ مف مشاؽ السير الطويؿ في طرؽ وعرة .. فجمسوا 

ؼ حوليـ يتجاذبوف أطراؼ الحديث وىـ يجولوف ببصرىـ ىنا وىناؾ في الفضاء الفسيح الممت
 تممسًا لما حوليـ وحذرًا لما قد يحدث في أي لحظة .

تفقد كماؿ نفسو جيدًا وتحسس جيبو بيده ، فقد كانت ترقد في جيبو ورقة نقدية مف فئة 
 خمسيف دوالرًا أمريكيًا ، فسأؿ أصدقاءه مخاطبًا إياىـ قائاًل :

 لعممة االسرائيمية ؟؟كيؼ سندفع أجرة السفر لمسائؽ .. فنحف ال نممؾ أي أغورة مف ا -
 ربؾ بيفرج يا كماؿ . -

لـ يقؿ مسعود في رده أكثر مف ذلؾ ، أما شوقي فكاف ال زاؿ غارقًا في تفكيره ، فيو 
 يبحث عف حؿ ولكنو غير متسرع في إعطاء مشورتو .

في ىذه المحظات وبينما ىـ يناقشوف أمر الفموس أخذ عدد قميؿ مف سكاف المنطقة 
لمحطة .. وعمى غير بعيد منيـ لمحوا شابًا بدويًا يدب بخطا أقدامو في األرض يتوافدوف باتجاه ا

دبًا ومتحركًا باتجاىيـ ، حاماًل معو زوادة طعاـ خمؼ كتفو األيمف ، وعمى ما يبدوا أنو كاف ينوي 
السفر إلى مكاف عممو  ، فاستبشروا خيرًا بوفادتو عسى أف يكوف بيا الحؿ ألمر الفموس ، فأشار 

 بيده باتجاه ىذا الشاب  البدوي قائاًل ألصدقائو : كماؿ
ما رأيكـ أف نسأؿ ىذا البدوي لنرى إف ىو يوافؽ عمى استبداؿ ىذه الدوالرات بعممة  -
 إسرائيمية ؟؟
ال إيش رأيؾ في ىالكالـ يا  - جيد يا كماؿ وعمى بركة اهلل وبإيش ما قاؿ موافقيف وا 
 شوقي ؟؟
 اؿ إليو حااًل ليسألو حوؿ ذلؾ لمعرفة جوابو .حسنًا يا مسعود .. وليذىب كم -

 وما أف وصؿ الشاب البدوي إلى المحطة حتى اقترب كماؿ منو رافعًا يده بالتحية ..
 السالـ عميكـ يا أخانا العربي . -
 عميكـ السالـ ورحمة اهلل وبركاتو . -
 ىؿ لؾ أف تخبرني إلى أيف يذىب األتوبيس مف ىذه المحطة ؟؟ -
 باشرة إلى مدينة بئر السبع وىي أخر محطة لوقوفو .نعـ .. م -
 عفوًا .. ولكف متى سيحضر ؟؟ -
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، وفي رؾ في أوقات محدودة ومحددة أيضاً يعني بعد لحظات إف شاء اهلل ، فيو يتح -
 اليـو حوالي ست مرات في ساعات الصباح ووقت الظير وفي المساء .

 وبعد أف أنيى إجابتو استطرد بدوره متسائاًل :
 وىؿ أنت أوؿ مرة تحضر إلى ىذه المنطقة ؟؟ -
نعـ إنيا أوؿ مرة تطأ قدماي ىذه األرض .. فأنا أعمؿ مقاوؿ بناء وقد تعطمت  -
كنت أستقميا أنا وأصدقائي الجالسيف أمامؾ ، ونحف اآلف ننوي السفر إلى مدينة  يسيارتي الت

بعيدًا عف ىذا المكاف ، ولكف بئر السبع لجمب سيارة قاطرة لجر سيارتنا التي تركناىا ليس 
تواجينا اآلف ىي أننا ال نممؾ نقودًا إسرائيمية وليس بحوزتنا سوى خمسيف دوالر  يالمشكمة الت

 أمريكيًا ونريد استبداليا بشيكالت لدفع أجرة األتوبيس فيؿ لؾ أف تستبدؿ لنا ىذا المبمغ ؟؟
نقود .. وال أعرؼ كـ ىو نعـ .. ولكف ما يوجد بحوزتي اآلف ىو كمية قميمة مف ال -

 سعر الدوالر وماذا يساوي ؟؟
 بإمكانؾ إعطائي مبمغًا مف الماؿ وال ييـ كـ يساوي . -
 إذًا خذ لؾ ىذه الخمسيف شيكاًل وأعطيني الخمسيف دوالرًا التى بحوزتؾ . -

وبعد أف إستمـ كماؿ الخمسيف شيكاًل اتجو ليجمس بجانب إصدقاءه وىو سعيد بيذه 
 حيث عمت السعادة كؿ مف مسعود وشوقي أيضًا .المصادفة ، 

 تأىبوا لمحظة قدـو األوتوبيس و حاوؿ كماؿ إسداء النصائح ليـ طالبًا منيـ بأال  يتحدثوا 
، خاصة الشكوؾ والشبيات حوليـالركوب لئال تثار  مع أي شخص في األوتوبيس طواؿ فترة

قؿ مف بعض مضارب البدو المتفرقة  وأنيـ يتواجدوف في منطقة مقفرة تخموا مف العرب إال ما
 ورعاتيـ الذيف يجوبوف بقطعانيـ بحثًا عف الكأل والمرعى .

صفير زامور األتوبيس بدا يدوي وسط الصحراء مخترقًا الفضاء ومقتربًا مف المحطة 
، حيث ما أف توقؼ حتى توافدوا صاعديف إليو ، د عند ذلؾ جميع المنتظريف لمصعودفإستع

عند ذلؾ عباب الصحراء ناىبًا الطريؽ نيبًا وطاويًا الجباؿ والودياف خمفو طيًا . ليمخر األتوبيس 
وكاف االتوبيس يحمؿ في داخمو عددًا قمياًل مف الركاب الذيف ما إف رأووىـ يعتموف إلى داخمو 

، يـ تدؿ عمى أنيـ مف العماؿ العربحتى رمقوىـ بنظرات غريبة .. فمالبسيـ كانت رثة ومالمح
مف رمقيـ بنظراتو إمرأة عجوز مسنة أطالت النظر إلييـ وكأنيا تريد أف تقوؿ لنفسيا ومف بيف 

، فيي كثيرًا ما تستقؿ ىذا األتوبيس دوف رؤية أي ء الثالثة يدعو لمريبة والتساؤؿأف أمر ىؤال
 عامؿ عربي في ىذا المكاف .

جانبي  وفي الطريؽ توقؼ األتوبيس أماـ بعض المحطات المبعثرة والمنتشرة عمى
الطريؽ ، فصعد مف إحداىا عدد مف االطفاؿ البدو ال تتجاوز أعمارىـ العاشرة ، وعمى ما يبدو 
أنيـ كانوا في طريقيـ إلى مدارسيـ البعيدة عف مضارب ذوييـ حيث كانوا يحمموف عمى أكتافيـ 



- 35 - 
 

ف مقاعد حقائبيـ المدرسية  ويرتدوف الزي المدرسي ، وحط ىؤالء األطفاؿ عند جموسيـ بالقرب م
 وبيس وبجموسيـ إلى جوارىـ تمطؼمؤخرة األت عود وكماؿ وشوقي التى امتطوىا فيكؿ مف مس

مسعود مستمطفًا ىؤالء األطفاؿ الصغار ، فأخذ يحدثيـ ويسأليـ ويقص عمييـ بعض القصص 
التاريخية عف فمسطيف وىـ يستمعوف إليو بتشوؽ ناسيًا النصيحة عف فمسطيف وىـ يستمعوف إليو 

ؽ ناسيًا النصيحة التي تمقاىا مف صديقو كماؿ الذي لـ يستطب لو ذلؾ ، فما كاف منو إال بتشو 
أف ّذكر مسعود بالوصية ليتوقؼ عف الحديث وسرد القصص ، حيث اكتفوا طواؿ فترة ركوبيـ 
االتوبيس بالتيامس فيما بينيـ ، ولـ يحاولوا فتح أحاديث جانبية تحاشيًا ألية شبيات قد تحوـ 

مف قبؿ سائؽ األتوبيس أو بعض الركاب ، فتقاطيع وجوىيـ ال زالت مشدودة وجباىيـ حوليـ 
ندية بالرغـ مف محاوالت التكمؼ التى أبدوىا لمتخفيؼ مف توتر أعصابيـ الناتج عف قمقيـ 

، فأثر وا في الوصوؿ إلى الحدود المصريةوترقبيـ ، حيث تغيرت وجية سيرىـ األولى بعدما فشم
 موكيـ .ىذا الفشؿ في س

الساعة اآلف تقترب مف السابعة صباحًا و السائؽ ينظر إلى ساعتو ليبدأ في إدارة مفتاح 
 المذياع محركًا إياه بإتجاه محطة إرساؿ إسرائيؿ التي تبث برامجيا بالمغة العبرية .

المذيع يقرأ نشرة األخبار وجميع الركاب صاغيف إلييا حيث أعصاب الثالثة أخذت تزداد 
توترًا في إنتظار ما سيسمعوه عف أنفسيـ . وبسرعة تبدد الخوؼ والقمؽ عنيـ بعد إنتياء المذيع 
ؿ مف قراءة موجز األنباء ، وتبادلوا النظرات فيما بينيـ ليبدوا االرتياح عمى وجوىيـ ، فيذا يسي

ت عقارب الساعة تشير إلى عمييـ الوصوؿ إلى مدينة بئر السبع باطمئناف ، حيث ما أف أصبح
صباحًا حتى وصؿ بيـ األتوبيس إلى محطة سفره النيائية في مدينة بئر السبع ، وبعد أف  الثامنة

 .ة باتجاه الغرباستعدوا لمنزوؿ انطمقوا في شوارع المدين
يبة عف بعضيـ ، فكماؿ قبؿ اعتقالو عمؿ كثيرًا في ىذه المنطقة التى نزلوا بيا ليست غر 

المنطقة ولديو الكثير مف األصدقاء والمعارؼ فييا سواء مف الييود أـ العرب ، وىذا ما يمكف أف 
 يساعده ويسيؿ طريؽ وصوليـ إلى مدينة غزة .

، وفي أثناء سيرىـ في شوارع المدينة تحدثوا مع بعضيـ لتحديد وجية سيرىـ الجديدة 
 حيث لـ يكونوا قد حددوىا أو اتفقوا عمييا مف قبؿ ، فقاؿ كماؿ مخاطبًا إياىـ :

لنشتري شيئًا مف  -وأشار بيده تجاىو  -ما رأيكـ بأف نتوجو نحو ذاؾ الحانوت  -
 الطعاـ والشراب ، فالجوع كما تعرفوف ينيش أمعاءنا و البد مف أسكاتو ؟؟ 

 حسنا ما تقولو يا كماؿ ...  -
 ي وأضاؼ معمقًا :قاؿ شوق

.. ولكف ما لدينا مف الفموس ال يكفي لشراء طعامًا لنا جميعًا .. وال تنسوا أننا بحاجة 
لتوفير أجرة لمطريؽ ، فنحف الزلنا لـ نصؿ إلى مدينة غزة ونريد أخذ سيارة لموصوؿ بأسرع ما 
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رات غزة العاممة يمكف ، وعمينا البحث عف سيارة مف اآلف ومف األفضؿ أف تكوف السيارة مف سيا
 في ىذه المنطقة .

ال ييـ موضوع الفموس .. فبإمكاننا أف نتدبر موضوع األجرة الالزمة لمسائؽ عند  -
 وصولنا إلى غزة ...

 وأضاؼ مسعود قائاًل :
 .. و لكف باالمكاف أف نشتري طعامًا لواحد منا ونقتسمو بيننا .

 إذًا ىيا بنا نذىب إلي ىذا الحانوت . -
 ذلؾ .. وأشار مرة أخرى بسبابتو إلى الحانوت .قاؿ كماؿ 

 حسنًا يا كماؿ ... -
 رد مسعود بذلؾ ثـ أكمؿ حديثو قائاًل : 

.. إال أنني ال أرى ضرورة لذىابنا نحف الثالثة إلى الحانوت ، فمف األفضؿ أف يذىب 
 أحدنا لشراء الطعاـ بينما يبقى اآلخروف في االنتظار .

 -ال سمح اهلل -ف مصيرنا واحد ، فإذا حدث واكتشفنا ال يا مسعود يجب أف يكو  -
 فعمينا أف ُنعتقؿ جميعًا ولتكف حينيا مشيئة اهلل .

 فما رأيؾ يا شوقي إذًا في ذلؾ . -
 ال بأس وعمينا االسراع في شراء الطعاـ والخروج مف ىذه المنطقة . -

، صادفيـ شاب وتحرؾ ثالثتيـ باتجاه الحانوت وبينما ىـ سائروف في طريقيـ نحوه 
يركب دراجة ىوائية ، و يبدو مف مالمحو بأنو ييودي ، حيث أخذ الشاب يسخر ويتيكـ مف 
مالبس كماؿ بألفاظ عبرية بذيئة وسيئة وذلؾ نظرًا ألنو كاف يرتدي سروااًل رياضيًا " ترنؽ " مبمي 

في ىذه  مف كثرة االستخداـ ، فأثارت سخريتو وألفاظو غضب وعصبية كماؿ الذي سيطر عميو
ب نسي نفسو  بأنو  ىارب المحظة الضيؽ والغمياف النفسي ، حتى أنو مف شدة الضيؽ  والغض

كمًا لحقارة مسمكو ونابية ، وحاوؿ أف ييجـ عمى الشاب الييودي ليشبعو ضربًا ولمف السجف
و حاوؿ بدوره اليجـو عميو  ، كما أف شوقي ىو اآلخر استفز مف ألفاظ ىذا الييوديألفاظو
 ، إال أف تدخؿ مسعود حاؿ دوف ذلؾ فقد تدارؾ مسعود الموقؼ وذكرىما ىامسًا :ولضرب

ال ياكماؿ أنت وشوقي ال تفعموا ذلؾ .. اتركوه وشأنو ، فأي إعتداء عميو مف قبمنا  -
سؤدي بنا إلى السجف حتمًا ، وحيف ذلؾ سينكشؼ أمرنا ، فنحف كما تعمموف ليس بحوزتنا 

الشرطة لمقياـ بوضعنا عمى ذمة التحقيؽ لساعات طويمة وربما  بطاقات ىوية وىذا ما سيدفع
ألياـ ، ويمكف مف ىذا الوقت أف ينكشؼ أمر ىروبنا داخؿ السجف ، وعند ذلؾ نكوف قد خسرنا 

 كؿ شيء . فأمؿ إذًا أف تكونوا قد تفيمتـ الموضوع وتحكمتـ بأعصابكـ .
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التوبيخ والتجريح التى وجيوىا اقتنع كماؿ وشوقي بكالـ مسعود ، فاكتفوا ببعض كممات 
ه ، حيث استقبمتيـ صاحبة أكمموا سيرىـ باتجاه الحانوت فدخموه لتفقد ما أرادوا شراءلو، و 

.. وىي أمرأة شمطاء .. رومانية المالمح ، فأنفيا طويؿ ومستقيـ .. ضخمة الجثة .. الحانوت
فيبدوا أنيا إندعكت بتجارب متوسطة القامة .. وينطبع عمى وجييا عالمات الجدية والصرامة ، 

الحياة .. وبعد اختيارىـ لطعاميـ أرادوا دفع  ثمف ما استمموه مف طعاـ ، وبينما ىـ يقوموف بذلؾ 
كانت تمؾ العجوز ترمقيـ بنظرات فاحصة اختمستيا اختالسًا ، فقد تحسبت أف يكونوا لصوصًا 

 أرادوا سرقتيا .
قت فخرجوا سويًا إلى الشارع  وساروا في لـ يطؿ انتظارىـ في الحانوت كثيرًا مف الو 

طريقيـ حيث لـ يطيموا في سيرىـ ، فيـ ما أف قطعوا عدة أمتار حتى مرت مصادفة مف جوارىـ 
سيارة " بيجو " انطبع عمييا شارة عربية ، فأوقفوا سائقيا وسألوه إف كاف ذاىبًا إلى غزة ليأخذىـ 

اب وطمب منيـ الصعود .. لـ يسألوه عف االجرة معو في سيارتو .. فيز السائؽ ليـ رأسو بااليج
المطموبة منيـ ، فيـ لف يختمفوا معو حوؿ ذلؾ وعمييـ الوصوؿ إلى مدينة غزة بأي ثمف ممكف 

 حتى يشعروا بأنيـ أصبحوا يتواجدوف في مكاف أكثر أمنًا .
لسائؽ وفي الطريؽ وبينما السيارة تطوي بيـ األرض في طريقيا باتجاه مدينة غزة ، أخذ ا

ياىـ كعادتو مع ركابو لتسمية نفسو طواؿ الطريؽ .. ولـ يكف بينيـ موضوع واحد  يتحدث وا 
ليتحدثوا حولو فأخذوا يتناولوف في دردشتيـ مواضيع مختمفة .. فسألوه عف أوضاعو المعيشية 
ومعاناة الناس و ضيؽ أحواليـ ، وتطرقوا إلى حجـ الضرائب الكثيرة التى تثقؿ كاىؿ الناس ، 
وقمة العمؿ والمخالفات الكثيرة التى تفرضيا شرطة المرور ضد السائقيف متعبًة إياىـ تحت حجة 

 ..؟!ا يدعوفسرعتيـ الزائدة وضرورة الحفاظ عمى سالمة السكاف وعابري الطرقات مف المشاة كم
وزي ما أنتـ شايفيف .. قاؿ السائؽ .. ياهلل ياهلل بالكاد ويادوب الدخؿ والمعاش يكفي  -

طعاـ ولباس العياؿ ، والحياة كميا تعب وشقاء .. فأنا أستيقظ مف ساعات الصباح الباكر ل
" أي عمى إشي  -لمذىاب لمعمؿ ، وال أعود لمبيت قبؿ غياب الشمس ، وكؿ ىذا دوف شيء 

فالدخؿ قميؿ والناس يمكف تقوؿ عني بأني غنيت مف وراء ىالشغمة .  -فاضي زي  ما بيقولوا " 
 صحيح . ولكف ىذا غير

وىنا نظر ثالثتيـ إليو نظرة ممؤىا التأثر ، ثـ قطع شوقي الصمت الذي خيـ عمييـ عمى 
 أثر ذلؾ وقاؿ :

معمش ياحاج .. بسيطة وربؾ بيونيا ، فكؿ فكؿ شعبنا اليوـ يعاني مثمؾ ، وكؿ  -
الشعوب حصمت عمى حقوقيا إال نحف ، فما زالت أرضنا مغتصبة تحت سيطرة االحتالؿ 

 ة امريكيا ...وبمبارك
 وبينما ىـ يتبادلوف الحديث قاطعيـ مسعود قائاًل :
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 لكف أخبرني يا حاج إنت زماف في ىالشغمة ؟؟ -
واهلل يعني حوالي عشر سنوات وقد كنت في البداية أشتغؿ باألجرة اليومية عمى سيارة  -

طريقنا فأرسؿ ألحد األشخاص ، وحينيا بالكاد كنت أستطيع تدبير أمري إلى أف ربؾ يسرىا في 
لنا أبف حالؿ كريـ يقرضنا شوية فموس حطينا فوقيـ ذىبات المرأة واشترينا ىذه السيارة إلمى إنت 
شايفيا اآلف ، فربؾ ما بينسى أحد مف عبيده ، وحاليُا أقوـ بنقؿ عماؿ لمعمؿ في الزراعة وتمقيط 

عيـ بالسيارة ، واليوـ كاف الخضرة واشتغؿ أيضًا مثؿ بقية العماؿ ، ولما بننتيي مف الشغؿ بأرج
 عندي طمب خاص وخرجت ليذا الغرض .

 طيب قولي .. قديش بتسوى السيارة ىاألياـ ؟؟ -
واهلل حسب النوع والجودة .. والسيارة ىذه المي بيف أيدّى شتريتيا بألفيف دينار أردني و  -

قدرتي أشتري سيارة ، فأنا مش مف موطبعًا السيارة اشتريتيا مستخدمة"  1ٓ1ىي مف نوع " بيجو 
 كسر صندوؽ .

 وىنا تدخؿ كماؿ في الحديث وقاؿ :
 طيب قولي يا حاج .. كيؼ أوالد عمنا شرطة الييود معؾ ؟؟ -
 واهلل يا فالف .. عمى فكرة .. أبو إيش بيقولوا لؾ ؟؟ -
زي ما تسمي ولكف اسمي أبو عاصؼ وساكف معسكر جباليا ، وأصدقائي ىؤالء واحد  -

" أبو الصاعد " والثاني " أبو أدىـ " وىو مف خانيونس ، منطقة بني سيال .. مف غزة وأسمو 
حنا الثالثة بنعمؿ مع بعض في البناء ، واليوـ المعمـ ما إجاش يأخذنا بسيارتو لمعمؿ فقررنا  وا 

 العودة لمبيت .
 فأكمؿ السائؽ حديثو بينما كاف كؿ مف مسعود وشوقي يستمعوف إلى حديثيـ .

 ؾ يا أبا عاصؼ ؟؟وكـ ولد عند -
 ثالثة أوالد وبنت وأكبرىـ البنت وعمرىا سبع سنوات . -
 اهلل يخميمؾ إياىـ ويحفظؾ إليـ . -

ونعود لسؤالؾ يا أبا عاصؼ .. فزي ما أنت شايؼ البوليس دائمًا مالحقنا ومنكد عمينا 
يادة في عيشتنا ، وكؿ يوـ والثاني ينصب إلنا حواجز عمى الطريؽ لمتفتيش عمى الرخص والز 

الركاب ، ومش عمى قدر ىيؾ بس ، فإذا صادؼ وأف أوقفنا في الصباح فإنو كثيرًا ما يؤخرنا 
عف الوصوؿ لمعمؿ ، وىذا ما يؤدي إلى تذمر الركاب والعماؿ وحصوؿ مشاكؿ مع  صاحب 
الشغؿ ، ولكف شر البمية المي بيزيد الطيف بمة يا أبا عاصؼ ىو وجود حاجز ثابت لمجيش في 

عند نقطة الحدود الفاصمة  بيف غزة وباقي األراضي المحتمة منذ عاـ ثماف وأربعيف  الطريؽ
وتسعماية وألؼ ، وىذا الحاجز تتوقؼ عنده جميع السيارات يوميًا بغرض التفتيش والفحص 
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والتدقيؽ في اليويات ، وخاصة لمسيارات القادمة مف مدينة غزة إلى الداخؿ ، وغالبًا ما يصادؼ 
 تنقؿ لمجيش والشرطة يتـ نصبو بشكؿ مفاجيء في الطريؽ .وجود حاجز م

عندئٍذ تنبو كماؿ لما سمعو عف الحواجز المتنقمة ، وىذا ما كاف يريد معرفتو مف خالؿ 
سؤالو ، فأخذ يفكر في ىذا الموضوع .. فالطريؽ ال زالت محفوفة بالمخاطر والمحاذير وىي غير 

ؿ ليـ طريؽ عبورىـ واجتيازىـ ليذا الحاجز في أمنة وىـ ليس بحوزتيـ بطاقات شخصية لتسي
ذا بو يستدير بوجيو نحو شوقي ومسعود حيث  حاؿ إيقافيـ عنده مف قبؿ الجيش . فكر..وفكر وا 
الحظ القمؽ واليموـ عمى وجوىيـ بالرغـ مف محاوالتيـ لطرد ىذا القمؽ الذي سيطر عمييـ لحظة 

ا أف أمر ىروبيـ يمكف أف يكوف قد سماعيـ حواجز الجيش المنصوبة عمى الطريؽ .. كم
 انكشؼ ، فآخر نشرة أخبار استمعوا إلييا كانت قبؿ ساعة مف الوقت .

دارت اليموـ واألفكار في رأس مسعود فاشتعؿ حركًة ودّويًا كطنيف خمية نحؿ أثناء 
 سعييا لمعمؿ .. فأخذ يتساءؿ بينو وبيف نفسو صامتًا :

غزة .. وىؿ معقوؿ يا مسعود أنؾ سترى  يا عالـ  ميف يدري بأننا سنصؿ إلي -
أصحابؾ  وأىمؾ .. ومعقوؿ يا مسعود أنؾ  أنت وشوقي وكماؿ  حتشوفوا لكـ يـو زي الناس .. 
وميف منا اعتقد بأننا سنتمكف مف اليروب والوصوؿ إلى ىذا المكاف المي إحنا فيو حاليًا .. وماذا 

 ستكتب الصحؼ عنا وعف عممية ىروبنا ؟؟
الذي كاف فيو مسعود يخاطب نفسو متسائاًل ، كاف شوقي قد سرح في خيالو وفي الوقت 

 بعيدًا مفكرًا في البيت والعياؿ و متصورًا شكؿ المقاء بينو وبيف أىمو :
شوقي .. مش معقوؿ تكوف أنت .. إيش إلمي جابؾ في ىالميؿ ياولدي .. وكيؼ  -

وأفرجوا عنؾ يا ولدي يا عزيزي .. طمعت مف السجف .. فيؿ حصمت عممية تبادؿ ثانية لألسرى 
 يا ما أنت كريـ يا رب ...؟؟

وىا ىي والدتو تحتضنو بحرارة وشوؽ ممؤىما الحنو والعطؼ ، والدموع ترفرؼ مف 
مقمتييا مف تأثير المشيد .. وأوالده وزوجتو يتراكضوف نحو والدىـ ليحتضنيـ بحرارة .. ووالدتو 

 قائاًل : تحاوؿ الزغردة فترفع مف صوتيا فيرجوىا
ال .. يا والدتي .. أسكتي ما تزغرديش ألحسف يدري الناس ويسمعونا الجيراف ، فأنا  -

 ىربت مف السجف بصحبة أصدقائي وأريد أف أخرج مف البيت بسرعة .
ال .. ال تخرج يا ولدي أريد أف أعمؿ لؾ كأسة شاي حااًل .. وأيف أصدقاؤؾ ..  -

 ج البيت .أدعيـ يدخموا إذا كانوا ينتظروف خار 
 كال .. إنيـ ال ينتظروف يا والدتي . -

 واألوالد يقتربوف مف جدتيـ وأبييـ وولده الصغير يسألو بصوت عذب قائاًل :
 ىؿ جيبت لي معؾ ممبس يا بابا ؟ -
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وفجأة وقبؿ أف يرد عمى ولده الصغير  شعر أف يدًا خفيفة تربت عمى كتفو  لتوقظو مف 
.. فالسيارة أخذت تخفؼ مف سرعتيا بعد أف اقتربت مف حاجز سرحانو وشطحات أمالو وتمنياتو 

مفاجيء لمجيش ، ومع ىذا االقتراب بدأت أعصابيـ بالتوتر واالضطراب مرة أخرى ، كما أخذت 
دقات قموبيـ في االزدياد كمما اقتربوا مف ىذا الحاجز .. والسيارة تتوقؼ عمى إشارة مف أحد 

، ليتقدـ ىذا الجندي بعد ذلؾ نحو السيارة حيث طمب فتح الجنود الواقفيف بالقرب مف الحاجز 
شنطتيا الخمفية وكبودىا األمامي .. فامتثؿ السائؽ لألمر وعمؿ عمى تمبية ذلؾ ، وبعد أف انتيى 
مف ذلؾ عاد ليقؼ إلى جوارىـ بجانب السيارة حيث كاف شوقي يستعد إلبراز بطاقة ىويتو 

ر نحو السيارة ، فقد أراد بيذه الحركة إشعار الجندي الشخصية ، فضرب يده عمى جيبو ثـ إستدا
بأنو نسى اليوية بيف حوائجو وأغراضو داخؿ السيارة وىو يريد العودة لجمبيا . وبينما راح ييـ 
بنفسو موىمًا الجندي بأنو ينوي إحضارىا، نظر الجندي عند ذلؾ إلى الخمؼ باتجاه طابور 

ى طوؿ الطريؽ .. فاكتفى بتفتيش السيارة طالبًا مف السيارات الذي بدا يزداد في اصطفافو عم
 والبيجة تغمر وجوىيـ . -بعد أف صعدوا إلييا  -السائؽ التحرؾ ولتنطمؽ بيـ السيارة 

كانت تمؾ لحظات عصيبة لعبت فييا الصدفة دورًا كبيرًا في عدـ كشفيـ ومف ثـ عدـ  
، لما خرجوا بسالـ مف ذلؾ المكاف ةاعتقاليـ ، فمو أف الجندي أصر عمى رؤية ىوياتيـ الشخصي

 كما أف أمر فرارىـ مف السجف كاف قد انكشؼ بعد ساعة مف الحادثة .
تمتموا  ببعض  الكممات  ابتيااًل وشكرًا هلل الخالؽ سبحانو وتعالى ، حيث رفع اجتيازىـ 

ال  ليذا الحادث مف درجة اطمئنانيـ ، فربما ىـ بعد اآلف لف يواجييـ سوى حاجز واحد ثابت
يدقؽ بدوره عمى فحص وتفتيش السيارات القادمة باتجاه مدينة غزة ، حيث ىـ أصبحوا اآلف عمى 

 بعد بضع كيمو مترات مف محطة التفتيش األخيرة لمجيش قبؿ الدخوؿ إلى حدود مدينة غزة .
استمر الحديث بينيـ و السائؽ إلى أف وصمت بيـ السيارة إلى ىذا الحاجز النيائي ، 

السائؽ خمؼ بعض السيارات التى كانت تتحرؾ مبطئة ، ولـ يستمر ىذا السير حيث توقؼ 
البطيء كثيرًا ، فقد أشار ليـ أحد الجنود في ىذا المكاف بالعبور واالستمرار في السير .. وعند 
ذلؾ حمدوا اهلل كثيرًا فأنستيـ الفرحة كؿ شيء.. وفي خضـ فرحتيـ ىذه مد كماؿ يده في جيبو 

، وا قد استبدلوىا مف الشاب البدويتبقى بحوزتيـ مف مبمغ الخمسوف دوالر التى كان ليخرج منيا ما
فناوليا لمسائؽ شاكرًا وموصيًا إياه أف يحط بيـ في منطقة الشجاعية وىى أوؿ المناطؽ التي 

 ستواجييـ داخؿ غزة ومنيا سيتدبروا طريؽ وجيتيـ .
في المكاف الذي اختاروه .. فنزلوا الساعة تشير إلي العاشرة والنصؼ والسائؽ يحط بيـ 

بكؿ طمأنينة وأماف متوجييف نحو أحد األماكف التى اختارىا مسعود ليرتاحوا داخمو قمياًل مف 
 الوقت ..
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عقارب الساعة تتحرؾ وتتحرؾ لتقترب مف الحادية عشر ظيرًا ، بينما ىـ الزالوا يجوبوف 
البيوت ، وقبؿ أف  يصموا  بأمتار  قميمة  الشوارع واألزقة مشيًا عمى األقداـ لموصوؿ إلى أحد

طمب  مسعود مف كماؿ  وشوقي  انتظاره بعيدًا عف البيت الذي سيذىب إليو ليرى إف كانت 
 ىناؾ إمكانية لممكوث داخمو .

توقؼ مسعود أماـ البيت وما أف دؽ عميو حتى خرج لو أحد األشخاص مف مكاف البيت 
 أف الذي يقؼ أمامو ىو صديقو مسعود .ليحتضنو بحرارة وىو غير مصدؽ نفسو ب

  مش معقوؿ .. مسعود .. إيش إلمي جابؾ ىاف .. و متى خرجت مف السجف؟؟. -
ال أريد أف أطيؿ عميؾ الحديث يا أبا عمي فقد ىربت أمس مف السجف بصحبة  -

صديقيف لي .. وحتى اآلف لـ نجد مكانًا لنختفي فيو وأريد منؾ أف تساعدنا في تدبير األمر 
 وتسييؿ إخفائنا ، ألنؾ كما تعرؼ لي أربعة عشرة سنة في السجف واحتاج إلى مساعدة .

 إليؾ أفدي رقبتي يا مسعود .. وأيف أصدقاؤؾ .. أدعوىـ ليدخموا ، فالبيت بيتؾ ؟؟ -
 كثر اهلل مف خيرؾ يا أبا عمي وجزاؾ اهلل خيرًا . -

، ففرش الفرشات  وجيز أبو عمي البيت الستقباليـ االستقباؿ الالئؽ بيـ 
والوسادات وقدـ ليـ الطعاـ والشراب حيث أكموا وارتاحوا ثـ طمبوا منو أف يحضر ليـ جياز 

 نكشفت أـ ال ؟؟امذياع لمتابعة نشرات االخبار ومعرفة ما إذا كانت عممية ىروبيـ قد 
 فالتفوا مصغيف حوؿ ة  موعد  قراءة  نشرة  االخبار،محطة  إذاعة  إسرائيؿ تدؽ  معمن

الجياز انتظارًا لسماع أوؿ كممة ستنبسيا شفة المذيع .. وعمى غير العادة بدأ المذيع نشرتو 
 بالخبر التالي :

" لقد إستطاع ثالثة سجناء أمنييف خطريف ومحكوـ عمييـ بالسجف المؤبد مف اليرب 
حدود والفرار مف سجف نفحة الصحراوي .. وتقـو اآلف وحدات مف الشرطة والجيش وأفراد حرس ال

بالتمشيط والبحث عنيـ ، حيث نصبت الحواجز عمى الطرقات .. ويساعدىـ في ذلؾ عدد مف 
طائرات اليميوكبتر العمودية .. وقد تـ إشعار الجيات المصرية بأمر ىؤالء الفاريف الثالثة 
لممساعدة في إلقاء القبض عمييـ وتسميميـ ألنو يحتمؿ أف يكونوا قد استطاعوا اجتياز الحدود 

 مصرية االسرائيمية المشتركة " .ال
كاف ىذا نص الخبر الذي أذاعتو محطة أخبار إسرائيؿ فبيت جميعيـ عند سماعيـ 

 لذلؾ ولـ ينبسوا ببنت شفو .
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(11) 
 

 

 
، فتناقمتو إذاعة العدو الصييوني بيف الناس انتشر خبر اليروب الذي أذاعتو محطة
ما نشرتو الصحؼ ووزعت صورىـ عمى جميع وكاالت ومحطات االنباء العربية والعالمية ، ك

نقاط التفتيش التى نصبت عمى عجؿ في كؿ مكاف مف جنوب فمسطيف ..وقصاصو  األثر 
يحاولوف اقتفاء أثار أقداميـ دوف نتيجة في العثور عمى أي أثر ليـ ، فقد انقطعت أثارىـ عمى 

ميص ممزؽ وممطخ بعد عدة كيمو مترات مف الحدود المصرية دوف أف يعثروا سوى عمى ق
 بالدماء النازفة مف جراء إصابة تعرض ليا كماؿ مف أسالؾ السور الشائكة .

كاف أمر إكتشاؼ ىروبيـ قد حدث بالصدفة وذلؾ بعد مرور وانقضاء مرتيف مف 
جف . فقد حدث أف قاـ أحد االحصاء وما يقارب مف عشريف ساعة منذ لحظة فرارىـ مف الس

 بتفقد مسعود وعندما لـ يالحظو في ساحة النزىة ذىب لمبحث عنو ف المعروفيف لمسجناءالسجاني
ذلؾ لديو الشكوؾ واخذ يسأؿ عنو بعض السجناء في الساحة  داخؿ غرفتو دوف أف يجده، فأثار

والذيف أخبروه بدورىـ بأنو بقي في الغرفة ولـ يخرج لمساحة ألنو مريض ومصاب باالنفمونزا ، 
خرى حوؿ مكاف وجود مسعود ، فيو لـ يعثر لو عمى أثر ال في وعند ذلؾ انتابتو الشكوؾ مرة آ

الساحة وال في الغرفة وال حتى في جميع غرؼ القسـ الذي يعيش فيو .. وعمى الفور قاـ بدوره 
بإعالـ مسؤوليو في السجف ، والذيف قاموا في الحاؿ بإعالف حالة الطوارىء داخؿ السجف .. 

ارئة ع السجناء إلى غرفيـ إلجراء عممية إحصاء طفدوى صفير زامور االنذار وادخؿ جمي
.. وأثناء تعدادىـ وتفقدىـ ظير ليـ أف ىناؾ ثالثة سجناء مفقوديف ولـ يكف مسعود وحده لمسجناء

المفقود ، فأبمغوا عمى الفور مأمور السجف ونائبو وضابط األمف .. وأعمنت حالة الطواريء 
ضباط السجف .. وقاـ مدير السجف بإبالغ مديرية القصوى في السجف  فاستنفر جميع السجانيف و 

السجوف باألمر لتتصؿ بدورىا بقيادة الشرطة والجيش ، كما أعممت حكومة الكياف الصييوني 
باألمر . وحضر إلى مكاف السجف كؿ مف قائد المنطقة الجنوبية في الجيش االسرائيمي " إسحؽ 

ث حطت بيـ داخؿ أسوار السجف طائرتا مردخاي " ومدير مصمحة السجوف " دافيد ميموف " حي
ىميوكبتر عموديتاف كٌؿ عمى انفراد وبصحبتيما عدد مف كبار ضباط مديرية السجوف والمنطقة 
الجنوبية ، فتفقدا مكاف السجف سويًا وشاركا في البحث والتفتيش داخؿ أركاف السجف لمعرفة 

اف االرتباؾ واالضطراب والتوتر وتحديد المكاف الذي استطاعوا اختراقو والنفاذ منو ، حيث ك
العصبي باديًا عمييما  في أثناء تحركيـ ، فكانا  في بحثيما يدوراف  كالفراشة التي تحوـ حوؿ 

 النار .



- 43 - 
 

عمميات البحث والتفتيش شممت جميع أرجاء السجف وخارجو ، فمـ تُترؾ ناحية أو مكاف 
لمكاف الذي خرجوا منو عند ىروبيـ دوف تفتيشيا إلى أف إستطاع دافيد ميموف بنفسو أف يكشؼ ا

وذلؾ أثناء تفقده ألحد القضباف الحديدية الذي ما أف ضغط عميو حتى التوى بيف يديو ، وعند 
ذلؾ ىرع الجميع إلى المكاف والدىشة تعتري وجوىيـ .. فتـ تصوير نقطة اليروب ىذه بعد أف 

 صورت جميع أقساـ وزوايا السجف .
يطرًا عمى طاقـ إدارة السجف مف الحراس والضباط عمى حد استمر التوتر واالرتباؾ مس

سواء ، فقاموا بعممية تفتيش ىمجية انتقامية شممت جميع السجناء ، حيث أخرجوىـ مف غرفيـ 
ليقفوا ساعات طويمة تحت أشعة الشمس المحرقة بعد أف بعثروا ليـ أغراضيـ وحوائجيـ وداسوا 

مف حاجياتيـ الشخصية .. ولـ تتوقؼ ىذه الممارسات عمييا بشكؿ متعمد ، كما صادروا الكثير 
عند ىذا الحد ، حيث استمرت االجراءات االنتقامية محكمة الخناؽ عمى السجناء لعدة أياـ .. إآل 
أنو وبالرغـ مف كؿ ىذه الممارسات والمضايقات فالفرحة التى عمت السجناء ىي كبيرة جدًا ، 

وياتيـ ، ولتستمر الفرحة عندىـ أسبوع كاماًل ابتياجًا حيث لـ تؤثر كؿ ىذه االجراءات عمى معن
بما حققو إخوانيـ الثالثة مف انتصار .. ولـ يمنعيـ الوضع الصعب الذي ىـ فيو مف ذلؾ ، كما 

ر  إخوانيـ  الثالثة  .. لـ يمنعيـ مف التخميف لتوقع  انعكاسات  ما حدث عمى مصيرىـ  ومصي
نا وىناؾ وفي كؿ مكاف مف الساحة والغرؼ .. فسأؿ ونقاشات كثيرة أخذت تجري ى فأحاديث

 ىزاع صديقو أبو عاىد عف رأيو فيما يحدث اآلف قائاًل :
 ىؿ  تتوقع  يا  أبا  عاىد أف  تزداد  ممارسات االدارة ضدنا  أكثر مما  نتعرض لو  -

 اآلف ؟؟
وأتوقع أف واهلل ياىزاع كما تشاىد اآلف فإف االدارة مخبوطة ومقموبة عمى بعضيا ..  -

تعمد إلى االنتقاـ منا عمى ما حصؿ ، وكؿ شيء وارد اآلف وىذا ما كنا قد تحسبناه سابقًا عندما 
ُطرح الموضوع عمينا   في الجياز التنظيمي  مف قبميـ.. واآلف يا ىزاع عمينا أف ال نجاري 

رض االنقضاض االدارة في الرد عمى ممارساتيا وسياستيا ألنيا تفتعؿ ذلؾ عمدًا وافتعااًل لغ
عمينا وحينيا فإف أحدًا لف يقؼ معنا لمساندتنا في ىذا الظرؼ الصعب والعصيب الذي تمر بو 
ُكاًل مف إدارة السجف ومديرية السجوف .ودافيد ميموف كما تعرفو إنساف ىمجي وسادي ويتمذذ 

 عمى أالمنا ومعاناتنا .
ديـ األخوة في الغرؼ التي  ولكف ىؿ تعتقد يا أبا عاىد بأف إدارة السجف ستقـو يتق -

 خرجوا  منيا  لممحاكمة  وذلؾ  بحجة  أنيـ  قاموا  بتقديـ المساعدة لمتمويو 
 عمييـ ؟؟

أف شخصيًا ال أعتقد ذلؾ ، كما ال أتصور يا ىزاع أف ىناؾ قانوف يمكف الدخوؿ مف  -
معاقبتيـ  مف خالؿ  خاللو لتقديميـ لممحاكمة ، وفقط كؿ ما أعتقده بأف االدارة يمكف أف تقوـ  ب
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وكذلؾ حرمانيـ مف شراء مواد الكنتينة مع إمكانية  ف زيارة  ذوييـ  لعدد  مف المراتحرمانيـ  م
 وضعيـ في الزنازيف لفترة مف الوقت .

 جيد كالمؾ وتحميمؾ لمموضوع يا أبا عاىد ، فما تقولو يطمئف النفس ويريح القمب . -
ر بعد أف التفت نحوه ، فسألو عف رأيو ىواألخر ثـ إستطرد ىزاع موجيًا حديثو إلى ياس

 قائاًل :
وأنت يا ياسر إيش رأيؾ في الموضوع .. وىؿ تعتقد بأنيـ اآلف اجتازوا الحدود  -

 المصرية ووصموا بآماف ؟؟
حسب توقعاتي أتصور يا أخ ىزاع بأنيـ اآلف يمكف أف يكونوا في مدينة العريش أو  -

 لـ يكف قد تـ اعتقاليـ مف قبؿ شرطة الحدود المصرية ...مخيـ كندا عمى األقؿ وذلؾ إذا 
 وقبؿ أف يكمؿ تعميقو تدخؿ موسى في الحديث مقاطعًا وموجيًا كالمو ليزاع قائاًل :

طيب قولي يا ىزاع .. ىؿ عندؾ قناعة واعتقاد بأف المصرييف سيقوموف بتسميميـ  -
 سمح اهلل ؟؟لحكومة الكياف الصييوني في حالة اعتقاليـ مف قبميـ ال 

ال أرجح ذلؾ يا موسى بالرغـ مف وجود اتفاقيات كامب ديفد بيف مصر واسرائيؿ ،  -
فمو حصؿ أف أقدمت مصر عمى ذلؾ فسيكوف ذلؾ فضيحة ليا ولف تسكت الجماىير المصرية 
عمى ىذه الفعمة الشنعاء ، وحينيا سيحدث غمياف جماىيري داخؿ مصر ، وخاصة  وأف جميع 

اضيف عف ىذه  العالقة مع حكومة الكياف الصييوني ، كما أف ذلؾ سيعمؿ المصرييف غير ر 
 عمى تفاقـ المشاكؿ بيف منظمة التحرير الفمسطينية والحكومة المصرية .

 وىنا تدخؿ ياسر موضحًا قوؿ ىزاع بعد أف كاف يصغي إليو حيث قاؿ : -
قبؿ تفسيرىـ  يعني يمكف اعتقاليـ بعض الوقت يا موسى وذلؾ عمى سبيؿ االحتياط -

 إلى مكاف أخر إف أمكف القوؿ ذلؾ .
 نعـ ... أجاب ىزاع مؤكدًا ثـ أضاؼ قائاًل : -

 ىذا ما يمكف أف يحصؿ .
 .. ثـ أكمؿ موسى أسئمتو قائاًل :

 وىؿ ستقوـ مصر بتسميميـ إلى مكتب منظمة التحرير في القاىرة ؟؟ -
نعرؼ آخر أخبارىـ بأقصى ىذا ىو الصحيح وما يجب أف يكوف .. والميـ اآلف أف  -

لمى ما بيعرؼ  سرعة حتى نطمئف عمييـ ... فصحراء سيناء التى سيجتازونيا واسعة وشاسعة وا 
طرقاتيا ودروبيا يضيع فييا ، ويمكف أف يدور حوؿ نفسو بيف الجباؿ حتى ُييمؾ مف الجوع 

 والعطش والتعب .
طر عمى السجانيف يسي وفي َخّضـ ىذه الفرحة التى سيطرت عمييـ كاف ىناؾ قمؽ

، فالمدير ومعو طاقـ تحقيؽ مف قبؿ الجياز األمني في مديرية السجوف بدأوا وضباط السجف
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باستجواب بعض السجانيف والضباط ومف بينيـ الذيف أشرفوا عمى عممية إحصاء السجناء ، 
نو  وذلؾ لمعرفة مالبسات وظروؼ عممية اليروب ... وأحد ىؤالء الضباط  المستجوبيف إدعى بأ

شاىد  مسعود أثناء قيامو بإجراء العدد المسائي .. ولمتأكيد عمى كالمو شّيد معو أحد الممرضيف 
العامميف في عيادة السجف ، حيث ناوب في ذلؾ اليـو عمى العمؿ ، فأكد بدوره ىو االخر أماـ 

مخصص المدير وطاقـ التحقيؽ بأنو شاىد مسعودًا في ساعات الصباح حيث استمـ منو الدواء ال
 لو .

عمميات البحث والتفتيش تتواصؿ ومحطات الراديو والتمفاز في اسرائيؿ تواصؿ نقؿ 
وتغطية أخبار عممية اليروب في جميع نشرات أخبارىا . وصورىـ تغطي أيضًا الصفحات 
االولى في الصحؼ العبرية والعربية عمى حد سواء .. والشرطة تنشيء غرؼ طوارىي خاصة 

ياتفية الخاصة بيؤالء الفاريف ، ومزودة إياىـ باالرشادات التحذيرية بعدـ لتمقي المكالمات ال
االقتراب منيـ خشية أف يكونوا مسمحييف .. وأجراس اليواتؼ ترف متصمة بغرفة الطوارىء 
إلعطاء وتقديـ معمومات تتعمؽ بالموضوع .. فاحدى النساء إتصمت بأحد مراكز الشرطة لتدلى 

ثالثة أشخاص تشبو مالمحيـ الصور المعروضة لمسجناء الفاريف ، بمعمومات حوؿ مشاىدتيا ل
حيث كانوا قد صعدوا معيا إلي األوتوبيس بالقرب مف منطقة السجف .. والمرأة صاحبة الحانوت 
التى اشتروا مف عندىا الطعاـ وكانت قد رمقتيـ بنظراتيا الفاحصة الغريبة اتصمت ىي اآلخرى 

 ض التفاصيؿ عف ىؤالء االشخاص الثالثة ....بإحدى غرؼ الطوارىء لتقديـ بع
في ىذا األثناء فرغ طاقـ التحقيؽ المكمؼ بتقصي الحقائؽ حوؿ مالبسات عممية اليروب 
مف أعمالو  وقدـ تقريره إلى الجيات المختصة .. حيث أدى ذلؾ إلى دفع مدير مصمحة السجف 

تقالتو معترفًا بفشمو وفشؿ سياستو النازي الصييوني " دافيد ميموف " إلى اإلعالف عف تقديـ اس
 التصفوية اليمجية في تحطيـ إرادة ووحدة وصمود السجناء األمنييف .
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(11) 
 

 " نحن اآلن في أمان "
ىذا ما قالو مسعود وىو يخاطب كاًل مف كماؿ وشوقي المذيف كانا غارقيف في تفكير 

بر اعالف أمر فرارىـ مف السجف .. ونظرًا لتوقعيـ إمكانية انكشاؼ أمرىـ عميؽ بعد سماعيـ لخ
ىذا بيف الفينة واألخرى منذ أوؿ خطوة في عمميتيـ ، فقد اتخذوا كافة االحتياطات التموييية 
المتوفرة ، ولذا فإف سماعيـ لمخبر لـ يؤثر عمييـ بشيء ، وفقط اعترتيـ الدىشة الناتجة عف 

ب واالنتظار عمييـ ، وعندىا حاوؿ شوقي التعميؽ عمى الخبر أثناء بثو لوال انعكاس حالة الترق
صدىـ إياه ليتسنى ليـ سماع الخبر جيدًا ومف ثـ معرفة آخر تطورات عممية مطاردتيـ عند 
العدو الصييوني .. وما أف فرغ المذيع مف إذاعة خبر ىروبيـ حتى نطؽ شوقي بما انحبس 

 ىـ بإطالقو .. خمؼ حنجرتو مف تعميؽ سبؽ أف
سمعتـ الخبر .. لقد دقت ساعة  الحسـ .. فالدنيا اآلف  ستكوف مقموبة في الخارج ..  -

وقوات كبيرة مف الجيش والشرطة وسالح الحدود البد أف تكوف قد انتشرت في كؿ مكاف ، ولف 
أقدامنا ، يخمو مكاف مف الحواجز الثابتة والطيارة ، وأعتقد أف قصاصي األثر اآلف يقتفوف أثار 

كما أف صورنا البد أف تكوف قد ُسممت إلى مراكز الشرطة ووزعت عمى نقاط التفتيش والعبور .. 
 أاّل تتفقوف معي في ىذا التخميف ؟؟

بالفعؿ يا شوقي .. فيذا جزء مما قد يحصؿ اآلف عمى ضوء ىروبنا مف السجف ،  -
ضع غرفة عممياتيـ كؿ االحتماالت وسيستنفروف كؿ قواتيـ وقدراتيـ في البحث والمالحقة ، وست

مع محاولة سد الثغرات التي يمكف أف يصؿ إلييا تصورىـ .. سيضعوف أيضًا كافة العوائؽ التى 
تقضي عمى احتماالت خروجنا مف الحدود أو انخراطنا في تنظيـ خاليا عسكرية جديدة تعمؿ 

نا لممارسة العمؿ المسمح ضد وجوده وأفراده ، حيث أصبح لدينا مف الخبرة والمعرفة ما يؤىم
بنجاح تاـ ودوف أف تتمكف أجيزة أمنو مف اعتقالنا وذلؾ نظرًا لمخبرة التى اكتسبناىا طواؿ فترة 
وجودنا في االعتقاؿ خمؼ األسوار .. ومف ىنا فنحف سُنعتَبر في نظرىـ خطريف عمى أمف 

األسير الذي يكوف قد كيانيـ المزعوـ ومف ثـ عمييـ توقع أي عمؿ منا ضدىـ في أي لحظة.. ف
أمضى فترة زمنية داخؿ السجف يختمؼ بالتأكيد عف الشخص العادي الذي يمارس العمؿ المسمح 
دوف خبرة سابقة ، حيث تجده سيؿ االعتقاؿ مف قبؿ أجيزة األمف نظرًا لعدـ تمتعو بالخبرة 

 الكافية .
ماًل شكؿ جمستو حيث أضاؼ مكنعـ ياشوقي .. أجاب كماؿ بعد أف غير مف  -

 .. حديثو
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.. صحيح ما يقولو مسعود .. فالكياف الصييوني بأعمى مستوياتو اآلف كما أعتقد 
مخبوط عمى بعضو والبمبمة واالضطراب البد أف يسوداف  تفكيره أجيزتو األمنية وعمى رأسيا 
جياز " الشيف بيت " وذلؾ في تصورىـ لكيفية التحرؾ في البحث عنا لمعرفة مكاف تواجدنا . 

لـ يتوقعوا إطالقًا عممية ىروب بيذا الشكؿ الدقيؽ مف التخطيط ، وعمى وجو الخصوص مف  فيـ
داخؿ سجف ُأعتبر في نظرىـ عقدة أمنية مف الطراز األوؿ نظرًا لكؿ االحتياطات األمنية المشددة 

 التي ُوفرت لو وُجيز بيا .
رنا ستنشر عبر إنني أتفؽ معكـ الرأي حوؿ ذلؾ ، ولكف ىؿ تعتقد يا كماؿ أف صو  -

شاشات التمفزة .. وىؿ سيسمع ذوونا واصدقاؤنا بخبر تحريرنا ألنفسنا مف خالؿ مشاىدتيـ 
 لصورنا .. وكيؼ سيكوف حاليـ عند مفاجأتيـ بمثؿ ىذا الحدث الفذ ؟؟

نعـ يا شوقي .. ما أروع ذلؾ .. ألـ تذكر ماذا حصؿ داخؿ الكياف الصييوني قبؿ  -
مف السجناء الييود في سجف  -ثمانية سجناء جنائييف خطريف  عشر سنوات عندما استطاع 

الفرار مف السجف ، وكاف بينيـ أنذاؾ اثناف مف السجناء العرب أحدىـ سجيف أمني ..  -الرممة 
فيوـ ذاؾ ما أف اكتشفت سمطات السجف ىروبيـ حتى نصبت عمى وجو السرعة حواجز التفتيش 

سة في جميع أنحاء البالد ، كما الصقت صورىـ في لمجيش والشرطة عمى جميع الطرقات الرئي
جميع األماكف العامة والشوارع الرئيسية والفرعية ، وأيضًا ُسممت صورىـ لنقاط التفتيش والمراقبة 
في  الموانىء والمطارات  والمعابر البرية ، وذلؾ  لتسييؿ األمر عمى السكاف الييود في التعرؼ 

الة رؤيتيـ إياىـ .. فحصوؿ مثؿ ذلؾ كسابقو بالطبع يجعمنا عمييـ ومف ثـ االبالغ عنيـ في ح
نتوقع سحب عممية  القياـ بمثؿ ىذه االجراءات والخطوات عمينا أيضًا خاصة وأف أجيزة األمف 
يمكف أف تتوقع مف خالؿ تتبع أثار أقدامنا بأننا عدنا أدراجنا إلى حيث انطمقنا الننا لـ نستطع 

المصرية ، ونظرًا ألف ىروبنا حصؿ مف سجف يقبع داخؿ األراضي اجتياز الحدود إلى األراضي 
ـ ، فسيعتقدوف عند ذلؾ بأنو سيكوف لدييـ القدرة عمى إلقاء القبض عمينا 819ٔالمحتمة سنة 

واعتقالنا وذلؾ نظرًا لممسافة البعيدة التى تفصؿ منطقة السجف عف منطقة قطاع غزة  ، فيذه 
الزلنا لـ نستطع اجتياز ىذه المسافة ، واف تواجدنا في محيط المسافة ستجعميـ يتوىموف بأننا 

سكاني مف الييود سيساعدىـ في مطاردتيـ لنا ، وبالطبع ىذا أفضؿ ليـ مف أف نتواجد في 
قطاع غزة ، حيث سيتعذر عمييـ حينئذ مالحقتنا واكتشاؼ مكاف تواجدنا بسيولة بدوف بث 

األماكف التى سيكوف لدييـ تصور بإمكانية اختبائنا العمالء وعيوف المراقبة في كؿ مكاف وخاصة 
 بيا أو تحركنا داخميا ، وذلؾ بغرض مراقبتنا اللقاء القبض عمينا .

إذًا ما دمنا اآلف قد تصورنا وقع تأثير عممية ىروبنا مف المعتقؿ عمى حكومة الكياف  -
ور.. ألننا اليمكف أف الصييوني والسكاف الييود .. فماذا يمكننا أف نغعؿ عمى ضوء ىذا التص
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نبقى لفترة طويمة مطارديف ، فمف األفضؿ لنا أف نبحث عف حؿ لكي نتدبر أمر خروجنا مف 
ال إيش رأيؾ يا مسعود في ىذا الكالـ ؟؟ .  القطاع بأقصى سرعة ممكنة .. وا 

حسنًا يا شوقي .. فما توقعتـ إمكانية حصولو البد مف العمؿ عمى مواجيتو وذلؾ  -
وات العممية والمناسبة حتى يكوف وجودنا في ىذا المكاف مأمونًا مف جميع الجوانب ، باتخاذ الخط

وطرحؾ سميـ ، فنحف ال يمكننا أف نبقى في ىذا المكاف لفترة طويمة وذلؾ لخصوصية الوضع 
الحالي ، فكما تعرفوف أف عيد المطاردة في العمؿ الفدائي لـ يعد لو وجود داخؿ القطاع في 

، حيث إف األحواؿ واألوضاع تغيرت كثيرًا عف السابؽ .. فحاليًا أي فدائي الظرؼ الحاضر 
ينكشؼ أمره يصعب عميو االختفاء أو المجوء إلى البيارات ، حيث المخاطر عديدة .. فمف 
الدوريات الراجمة .. إلى المراقبة الجويو وبث العيوف .. حتى أنو مف الصعوبة بمكاف أف تجد مف 

أ ما لـ تكف العالقة معو مشفوعة بأعمى درجات الثقة .. كما أننا ال يمكف أف يقبؿ أف يوفر الممج
نبقى في ىذا البيت الذي نحف فيو اآلف لفترة طويمة ، بالرغـ مف توفيره األماف والطمأنينة لنا ، 
ألف ىذا البيت كما تعرفوف ىو بيت صديؽ لي ، وقد يكوف عرضة لالنتباه حيث إف عناصر 

لمعرفة مكاف وجودنا  -ت " المخابرات وعمالءىـ سيركزوف في تتبعيـ لنا  جياز " الشيف بي
قامتنا  عمى بيوت أصدقائنا وأقاربنا ، وخاصة في األماكف القريبة مف مساكننا ألنو سيكوف  -وا 

 لدييـ االعتقاد بأننا سنجد المساعدة والممجأ المناسب .
ذًا ما العمؿ يا مسعود ؟؟ -  وا 

 ريد رايًا واحدًا في ىذا الموضوع .سأؿ كماؿ بيدوء كمف ي
الداعي لمقمؽ فنحف اآلف  نتواجد  في مكاف آمف  وىذا  ما  سيمنحنا متسعًا مف  -

الوقت لمتفكير بروية وىدوء أعصاب بما يضمف لنا الخروج خارج الوطف واإلفالت مف شرؾ 
ث مف اآلف لمعرفة جياز الشيف بيت وعمالئو .. ولكف ىذا ال يمنع مف أف نبدأ بالتفكير والبح

ودراسة أسيؿ وأفضؿ وأمف الطرؽ التى تضمف خروجنا بنجاح ، واعتقد أننا بحاجة لمساعدة 
 اآلخريف لمتعرؼ عمى كؿ المالبسات التى ستحيط بخطوتنا ىذه ...

 وباستطاعتي تدبر ىذا الموضوع .. -
إئتمانيـ  قاؿ شوقي مقاطعًا حديث مسعود ثـ أكمؿ مداخمتو ..فأنا أعرؼ أصدقاء يمكف

نحو  -بأسيؿ قدر ممكف  -وىـ لدييـ معرفة كافية بالنقاط الحدودية التى يمكف اجتيازىا 
األراضي المصرية ، فيؤالء األصدقاء يعمموف في التيريب وىذه مينتيـ ، ومف ىنا فيمكف إذًا 

 ؟؟ اإلرتكاف عمييـ وتوكيميـ أمر إخراجنا وأنتـ ال ييمكـ مف ىذا الجانب . فما رأيكـ إذاً 
ال بأس .. أجاب كماؿ حيث كاف يحؾ ذقنو بأظافره ثـ أكمؿ .. إال أنني أفضؿ حاليًا  -

عدـ التسرع وأقترح أف نبقى لعدة أياـ في قطاع غزة وذلؾ حتى تيدأ األوضاع ، فالوقت حاليًا 
غير مناسب الجتياز الحدود ، ولف يساعد عمى خروجنا بأماف ، ألف قوات الجيش وحرس 
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وف كما تصورنا منتشرة في كؿ مكاف ، مما يجعؿ عممية اجتيازنا لمحدود بمثابة الحدود ستك
مجازفة ومخاطرة غير مضمونة وال مأمونة النجاح .. كما أف المخابرات يمكف أف تعمؿ كؿ 
جيدىا إلغواء مف تعرفيـ مف االشخاص الذيف يعمموف في التيريب لتقديـ المساعدة  ليا ، 

كبيرًا مف الميربيف غير مأموني الجانب ويغمبوف مصالحيـ الشخصية  عدداً  إضافة إلى أف ىناؾ
 عمى كؿ شيء ، وعند ذلؾ سنخسر كؿ شيء . -في تحقيؽ المكاسب المالية  -

إف ما تقولو يا كماؿ صحيح .. ولكف ليس كؿ مف يعمؿ في التيريب يمكف أف يكوف  -
يتوجب عمينا أيضًا أخذ تحميمؾ ىذا  لو ارتباط مع رجاؿ المخابرات والمباحث ، ومع كؿ ىذا فإنو

في الحسباف وذلؾ عند اتفاقنا عمى الشكؿ الذي سنعتمده في خروجنا الجتياز الحدود .. ولنسمع 
 رأي مسعود في ذلؾ ؟؟

جيد ما يتصوره كماؿ يا شوقي .. وأنا شخصيًا أيضًا أرى عدـ االستعجاؿ ، وعمى  -
الندامة " وىناؾ إمكانية ألف نخرج عف طريؽ البحر قوؿ المثؿ " في التأني السالمة وفي العجمة 

مف منطقة رفح ، سواء كاف ذلؾ عف طريؽ اجتياز المسافة سباحة أو بواسطة زورؽ صغير " 
، قارب صغير مزود بماكنة دفع قوية حسكة " وأنا أعرؼ شخصيًا صديقًا لي يعمؿ في البحر ولو

طر لف تكوف بالطبع طويمة ، حيث سنطمب سنجتازىا بالقارب داخؿ منطقة  الخ يوالمسافة الت
 منو أف يحط بنا أماـ شاطىء منطقة العريش أو المناطؽ القريبة منيا .

حسنًا .. إنيا لفكرة رائعة ىذه التي يطرحيا عمينا مسعود يا شوقي .. قاؿ كماؿ ذلؾ  -
 ثـ استطرد متسائاًل وىو يوجو حديثو لمسعود ..

 مكف الوثوؽ بصاحبؾ ىذا ؟؟ .. ولكف ما أود سؤالو ىو .. ىؿ ي
نعـ يا كماؿ .. فمو لـ أكف أعرفو جيدًا لما اقترحت عميكـ ىذه الفكرة ألنيا لف تكوف  -

حينئذ مضمونة .. كما أف البحر بالتأكيد سيكوف أكثر أمانًا مف  الخروج عف طريؽ البر نظرًا 
مع مصر . وعمى كٍؿ فإذا لكثرة المحاذير التى قد تواجينا عند اتصاؿ نقاط الحدود المشتركة 

كنتـ ال تحبذوف ىذه الطريقة فباإلمكاف أف نجازؼ بقطع ىذه المسافة سباحة معتمديف عمى 
 أنفسنا وعمى إرادة اهلل عز وجؿ ، ويمكف القياـ بذلؾ مع اشتداد حمكة الظالـ والدجى .

 ولكنني ال أجيد السباحة . -
ابعو تعبث بمنفضة سجائر وضعت قاؿ شوقي مقاطعًا حديث مسعود .. بينما كانت اص

 أمامو .
 إذا فمنتفؽ عمى رأي واحد مف اآلف .... -

 أجاب مسعود ثـ أردؼ قائاًل :
 ... مياًل بعد ذلؾ عمى الشروع بالخطوات العممية لتحقيؽ ذلؾ ؟

ذًا فمنتفؽ عمى فكرتؾ يا مسعود ... -  جيد .. وا 
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 و في المنفضة .قاؿ كماؿ وأضاؼ مكماًل رأيو بعد أف أطفأ عقب سيجارت
... وانا بدوري أري بأف تباشر مف اآلف القياـ بأعباء ميمة االتصاؿ بصديقؾ البحار 
والذىاب إلي بيتو لمناقشتو في موضوع تيريبنا ، فمربما يرفض القياـ بيذه الميمة ، حيث في 

 ؿ .ذلؾ مجازفة قد اليخاطر باإلقداـ عمييما ، أو ربما ال يكوف لديو خبرة في ىذا المجا
إذًا فسأذىب إلى بيتو بمفردي وسأوصي بكـ صديقي أبو عمي ليحسف خدمتكـ طواؿ  -

ساعات غيابي وسأطمب منو  تزويدكـ  بالجرائد  والمجالت ، ومف جانبي فمف أتأخر عميكـ كثيرًا 
لتي يتوجب وجوده خالليا في وسأختار الوقت المناسب لمذىاب إليو ، خاصة في األوقات ا

ف أنسب األوقات ىو في ساعات ما بعد المساء ، حيث أف ىبوط الظالـ ، وأظف أالبيت
سيساعدني في إخفاء مالمح شخصيتي ومف ثـ صعوبة احتماؿ التعرؼ عمّى مف قبؿ أي 
شخص يحاوؿ تتبع خطوات سيري .. ولكف في حالة تأخري عف العودة إليكـ ألكثر مف ليمة 

الحيطة والحذر مف قبمكـ ومف ثـ تغيير مكاف فعميكـ توقع حدوث مكروه لي ، وىذا يتطمب أخذ 
لي حيث إف إقامتكـ لئال أكوف قد وقعت في أحد الكمائف ، وىذا يعني إلقاء القبض عمّى واعتقا

 .. ومف ىنا فعميكـ إذًا أخذ كؿ شيء بالحسباف .تحركاتنا ستكوف مراقبة
 ال سمح اهلل يامسعود أف ٌتعتقؿ ...-

 ئاًل :تساءؿ شوقي بحيرة ثـ أكمؿ  قا
... فنحف ما دمنا أصبحنا نتواجد في مدينة غزة فإنو سيكوف مف الصعب إعادة اعتقالنا 
ولف يتأتى ذلؾ إاّل عمى أرواحنا .. فالشيادة ستكوف ىدفنا بعد أف نكوف قد قتمنا عددًا مف جنود 

نعيشو  وقوات األمف الصياينة .. ويكفينا عذابات االعتقاؿ والتواجد خمؼ األربع جدراف مع  ما
مف ظروؼ اعتقاؿ صعبة وما نتمقاه مف معاممة سيئة وفقداف ألدنى شروط الحياة اإلنسانية بكؿ 

 معنى الكممة .
نعـ يا شوقي .. لف يكوف أمامنا خيار إال الشيادة أو النصر وذلؾ بالخروج إلى خارج  -

ف نعمؿ عمى  األرض المحتمة .. ىذا ولكف قبؿ أف يذىب مسعود إلى بيت صديقو البحار أرى أ
يساعدنا في تصريؼ  النقودمحاولة االتصاؿ بذوينا لطمأنتيـ  عمينا ولتزويدنا أيضًا بمبمغ مف 

معيشتنا وشراء ما يمزمنا مف المالبس التى تمكننا مف زيادة إبعاد الشبية عف أنفسنا وتمويو 
مصيرنا ، وليذا فالبد مالمحنا وأشكالنا ، واعتقد أنيـ اآلف قمقوف عمينا ويريدوف معرفة أخبارنا و 

مف تيدئة قموبيـ والتخفيؼ مف روعيـ .. ويمكننا ايضًا إعتماد أحدىـ كرسوؿ لنا في جميع  
، رؤيتيـ قبؿ أف يحدث مالـ نتوقعو اتصاالتنا وتنقالتنا واألىـ مف كؿ ذلؾ ىو شوقنا ليـ وضرورة

 فمربما نستشيد في أية لحظة ، كما أف مكوثنا ىنا لف يطوؿ كثيرًا .
ىذا ىو الصحيح وأوافقؾ الرأي يا كماؿ ، وأعتقد أنو مف األفضؿ أف يقـو مسعود  -

بإيفاد صديقو أبو عمي " صاحب البيت " لكي يذىب إلى بيت أىمو إلبالغيـ عف مكاف وجودنا ، 
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وىذا أفضؿ لنا مف أف نذىب بأنفسنا إلى بيوتنا ألف في ذلؾ مخاطرة عمينا جميعًا حيث إف بيوتنا 
الوقت ستكوف تحت المراقبة الشديدة مف قبؿ رجاالت جياز األمف وعمالئيـ ، وفي في ىذا  

حالة ذىابنا إلييا فسوؼ لف نتمكف عمى اإلطالؽ مف اإلفالت سالميف مف قبضة مصيدة 
 المخابرات .
 ال أختمؼ معكـ في ذلؾ ... -

 أجاب مسعود ثـ أردؼ حديثو قائاًل :
ياـ بإبالغ أخي منصور لطمأنتو عمى أوضاعنا .. وسأطمب مف صديقي " أبو عمي " الق

ولتعريفو بمكاف وجودنا ، وبعد حضور أخي إلى ىنا سأطمب منو الذىاب إلى بيوتكـ إلبالغ مف 
تسمونيـ لو مف ذويكـ وعائالتكـ عف مكاف إقامتنا ىذا ، ليقوموا  بدورىـ  بالحضور  إلى ىنا  

قبؿ وصوليـ  -ت األمف الضرورية واليامة لنايباوالحذر وترت مع ضرورة  مراعاة أخذىـ لمحيطة
في كؿ خطوة يخطونيا وذلؾ خشية أف يكونوا مراقبيف مف قبؿ المخابرات وعمالئيا  -إلى ىنا 

 وحتى ال تقع لنا وليـ الفاجعة .
 حسنًا يا مسعود ... -

 قاؿ شوقي معمقًا ثـ أضاؼ بعد لحظة صمت قائاًل :
طمب اليو الذىاب إلى بيتكـ إلحضار أخيؾ منصور ... إذًا عميؾ االنفراد بأبي عمى لم

إلى ىنا مع التوصية بأف يجمب لنا في معيتو مالبس وغيارات داخمية ، حيث إننا في امس 
الحاجة لمثؿ ىذه المالبس  . وبعد أف أنيى مسعود حديثو توجو إلى حيث كاف  يجمس صديقو " 

فؽ عميو ىو وأصدقاؤه معبرًا لو في نفس أبو عمي " في الغرفة المجاورة فطرح عميو سره وما ات
الوقت عف تقديرىـ لو لتحممو األعباء التى أخذ عمى نفسو القياـ بيا في سبيؿ خدمتيـ ..  إال أف 
" أبو عمى " لـ يشعر بأنو يقدـ أكثر مف الواجب الوطني االمفروض أف يؤديو أي فمسطيني نحو 

ذاتي ولكف بدافع تحرير الوطف والشعب مف  رجاؿ الثورة الذيف يضحوف بالروح والدـ ال ليدؼ
 قوات االحتالؿ الصييوني الغاشـ .

تعجب مسعود عند سماعو لشعور صديقو أبو عمي ، فقد غمره االطمئناف واالعتزاز 
 بشعبو باالرتياح مف كالـ صديقو الذي أردؼ مبتسمًا :

ديقي فأنا ونفسي ولو يا مسعود .. ىؿ تعتقد أف في خدمتؾ غمبة لي .. ال واهلل يا ص -
 يىبة لكـ وحتى اآلف لـ أشعر أنني قدمت لكـ  شيئًا يذكر وخدمتكـ واجب وكالمؾ ىذا أزعمن

 كثيرًا .
بسيطة يا أبا عمي .. وزعمؾ عمّى ، فأنا ثقتي فيؾ كبيرة وكؿ ما قمتو أمامؾ أعتبره  -

يس ىدفيا مسحوبًا مف أساسو .. وزيادة في التوضيح  فإف رغبتي في رؤية أخي منصور ل
بؿ  -السمح اهلل  -االستغناء عنؾ بؿ  لشعورنا بأننا أثقمنا عميؾ أو أوقعناؾ في حيص بيص 
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اليدؼ ىو رؤية أخي لمجرد طمأنة والدّي واخوتي عمى سالمتي ولمساعدتنا أيضًا في تدبير أمر 
اب إلى تيريبنا ، فال بد أنيـ قمقوف عمّى أنا واصدقائي .. فكما تعرؼ فنحف ال نستطيع الذى

بيوتنا وال حتى االقتراب منيا ، ألننا بذلؾ نكوف قد عرضنا أنفسنا لمخطر بسبب ما سيكوف عميو 
وضع بيوتنا اآلف مف ناحية المراقبة الدقيقة ، وقد يكوف رجاؿ األمف يترصدوف لنا ىناؾ أو 

جنبًا بالقرب مف المناطؽ المحيطة ببيوتنا متخفيف بالمباس المدني لمتمويو عمى أنفسيـ وت
 لالنكشاؼ.
عالمو باألمر .. ولكف ماذا   - إذًا فعمّى أف أذىب اآلف إلى بيتكـ لرؤية أخيؾ منصور وا 

لو لـ أجد أخاؾ في البيت .. فيؿ أخبر والدؾ حيث إنو البد أف يستفسر عف سبب سؤالي عف 
 أخيؾ .. أـ أنتظر عودتو إلى البيت ؟؟

فرد بأبي واعممو باألمر لكي يحضر إلى البأس .. فاذا لـ تجد منصور في البيت فان -
ىنا مع ضرورة الطمب منو بإبقاء ىذا الموضوع طي الكتماف وعدـ إعالـ أحد مف أفراد العائمة 
بأمر وجودنا في غزة ، ألف الفرحة قد تدفعو إلى عدـ السيطرة عمى عواطفو  ومف ثـ يقـو  

منصور في البيت إف شاء اهلل ،  بإبالغ جميع  أفراد العائمة .. وفي  تصوري أنؾ ستجد أخي
 وأمؿ ذلؾ حيث لف تحتاج عند ذلؾ إلى توصية .

جيد يا مسعود .. وعمّى أف أذىب اآلف إلى بيتكـ بأسرع ما يمكف ، وفي العودة  -
 سأجمب لكـ معي طعامًا لذيذًا .

 في رعاية اهلل يا أبا عمي ، ونحف في انتظار عودتؾ . -
بيف األزقة الضيقة بعد أف أقفؿ باب البيت خمفو .. وخرج أبو عمي يخطو عمى قدميو 

بينما عاد مسعود إلى غرفة أصدقاءه والسرور باٍد عمى محياه .. وبعد أف جمس وأسند ظيره 
لموسادة الوثيرة ، أخذ يحدثيـ بما دار بينو و أبو عمي .. وما أف فرغ مف حديثو حتى عمت 

د إلى ساعتو حيث كانت عقاربيا تشير إلى أف االبتسامة وجوىيـ جمعيًا ... وعندىا نظر مسعو 
موعد بث النشرة اإلخبارية في محطة إذاعة صوت اسرائيؿ قد حاف .. َفّيـ بتشغيؿ جياز  

 المذياع الذي زودىـ بو أبو عمي ..
وكانت الساعة تدؽ معمنة السابعة والنصؼ مساًء فأصغوا مجتمعيف إلى محتويات النشرة 

ما تضمنتو خبرًا مفصاًل عف عممية ىروبيـ والخطوات التى يقـو بيا تضمنت في ياإلخبارية والت
 الجيش والشرطة في تعقب واقتفاء أثارىـ ألجؿ إلقاء القبض عمييـ بأسرع وقت ممكف .
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لـ يطؿ انتظارىـ لعودة أبي عمي كثيرًا ،  فقبؿ أف يمر مف الوقت أكثر مف ساعة عمى 
أخا مسعود ، وكاف المقاء مشيدًا مؤثرًا بيف مسعود  خروجو حتى كاف بينيـ بصحبة منصور

وأخيو ، وأيضًا بيف منصور وكٌؿ مف شوقي وكماؿ ، حيث طاؿ العناؽ واالحتضاف وترددت 
كممات التينئة بالسالمة عمى األلسف .. وعندئٍذ قاـ مسعود بتعريؼ أخيو بإصدقائو .. ولـ يكف 

اء سيطرت عمى المشيد ، فكاف طابع الحديث الذي بينيـ حديث واحد منظـ ، فالفرحة وحرارة المق
يدور بينيـ  يأخذ شكاًل غير منظـ وال مركز ، بؿ ىو أشبو بحديث الشخص الممتاع الذي يتـ 
انقاذه مف خطر محاصرة النيراف ، فسار الحديث وتشعب بينيـ ، فقاؿ منصور وىو ال يخفي 

 سروره العظيـ حيث الفرحة الزالت تسيطر عميو ...
اهلل الحمد هلل عمى السالمة يامسعود .. يا ميف عاش وشافؾ ياأخي .. واهلل العظيـ  و  -

إنكـ  رجاؿ وكنتـ قدىا وأكثر ، وكؿ  الناس في  البمد  تتحدث األف عف عمميتكـ الجريئة ىذه ، 
وىـ غير مصدقيف كيؼ استطعتـ الخروج سالميف .. والجيش األف مرتبؾ حيث ينصب الحواجز 

عمى الطرقات .. كما أف صورًا لكـ الصقت عند ىذه الحواجز وفي غيرىا مف في كؿ مكاف 
األماكف .. وتوًا شاىدت واألىؿ صوركـ مف عمى شاشة التمفاز حيث كنا نترقب سماع أخباركـ 
بعد أف سمعنا عف ىروبكـ مف خالؿ جياز المذياع .. وكـ كانت فرحة والدتؾ حينيا عندما 

بف أخيؾ الصغير ناصر أخذ  يصرخ  وينادي عندما الحظ شاىدت صورتؾ يا مسعود .. وا
 صورتؾ  " عمي مسعود .. ىاي صورة عمي مسعود ياجدتي " .

... ولكف يبدو  أف خطًأ قد وقعت فيو المخابرات ، حيث تـ إظيار صورتيف لشخص 
واحد منكـ يبدو أف الصورتيف المتشابيتيف ىما لصديقؾ شوقي ، ولـ يكف ىناؾ صورة لصديقؾ 

 آلخر ...ا
 وقبؿ أف يكمؿ منصور حديثو تدخؿ كماؿ مقاطعًا وقاؿ واإلبتسامة تعمو شفتيو ..

معمش يا منصور ألف المخابرات ىى اآلف في وضع ارتباؾ وبمبمة ورجاليا كما يبدو  -
فقدوا السيطرة حتى عمى ذاكرتيـ ، وىذا ما يظير ويتضح مف خالؿ الخطأ الذي وقعوا فيو عند 

 مف صورنا إلى محطة التمفاز .إرساليـ نسخًا 
 بالتأكيد يا كماؿ ... -

عد أف طمب منو الجموس أجاب منصور .. ثـ أكمؿ حديثو مع أخيو مسعود ب
 .واالستراحة
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.. ميف قاؿ يا مسعود  بأننا سنجتمع  سويًا في  ىذا المكاف .. وميف  توقع يومًا بأنؾ 
صدقاؤؾ األشاوس .. وكيؼ استطعتـ طيع اليروب مف السجف وقير ىذا المستحيؿ أنت واتستس

اجتياز كؿ ىذه القفار الواسعة مف الفاله المتربع داخميا سجنكـ حتى وصمتـ إلى ىنا دوف أف يتـ 
عادة اعتقالكـ خاصة وأف منطقة السجف ىى صحراوية مكشوفة ؟؟  اكتشافكـ وا 

رادة - اهلل  واهلل يا منصور الحديث عف ىذا الموضوع طويؿ ، ولعب الحظ والقدر وا 
في طريؽ أيضًا دورًا في نجاح ىروبنا وحتى في التغمب عمى كؿ المصاعب التى واجيتنا 

.. ويمكف أاّل تصدؽ لو قمت لؾ بأننا ضممنا الطريؽ طواؿ الميؿ في الصحراء بعد أف سيرنا
ابتعدنا عف السجف ، فبعد أف اقتربنا مف الحدود المصرية تعثرنا ولـ نستطع تحديد وجية سيرنا 

طررنا لمعودة باتجاه السجف مع كؿ ما واجينا في العودة مف متاعب ومشاؽ السير حتى أننا فاض
وجدنا أنفسنا نسير بالقرب مف أحد معسكرات الجيش دوف أف نشعر بذلؾ ، ولوال نباح كالب 
المعسكر ومصادفة ظيور ضوء مفاجىء مف أحد األبراج ىناؾ عمى أثر النباح ِلما أدركنا بأننا 

قمب المعسكر ، وحينيا ارتمينا أرضًا لئال ُتممح ىياكمنا مف خالؿ النور المسمط  نتوغؿ في
باتجاىنا ، ولـ نصؿ مكاف السجف إاّل مع انقشاع اليزيع األخير مف الميؿ موليًا أماـ ضوء الفجر 
وبعد أف أنيؾ التعب قوانا ، كما أف القدر كاد أف ينقمب ضدنا بعد ذلؾ حيث توقفت بنا السيارة 

تى أقمتنا عند حاجز تفتيش لمجيش عمى طريؽ غزة بئر السبع ، حيث طمب منا أحد الجنود ال
العامميف عمى ىذا الحاجز إبراز اليويات إال أنو في  المحظات األخيرة وقبؿ أف  نبرزىا لو ،  
كاف قد  أجاؿ  بصره  باتجاه طابور السيارات المتجمع خمؼ الحاجز ، وما  إف شعر بتزايد عدد 

السيارات حتى أشار لمسائؽ باالستمرار في سيره . وحمدًا هلل يا أخي وكما أنت شايؼ  ىذه
 فعظمة اهلل كبيرة .

 وماذا ستفعموف األف يا أخي ؟؟ -
 تساءؿ منصور بعد أف أشعؿ سيجارة كاف قد اخرجيا مف عمبة السجاير . 
استضافنا  نحف األف يا منصور نتواجد في بيت صديقي أبو عمي بشكؿ مؤقت ، وىو -

عمى السعة والراحة محماًل نفسو أكثر مف طاقتو في سبيؿ خدمتنا وتوفير المكاف اآلمف لنا ، ولف 
أنسى لو ذلؾ ما دمت حّيًا .. وبالطبع ياأخي فإف تواجدنا ىنا حاليًا يعتبر ممرًا مريحًا لنا نظرًا 

ب تصوري فإمكانية أف البتعاد الشبية عف ىذا البيت بالرغـ مف أنو بيت صديؽ لي ، ولكف حس
يكوف مكانًا لعيوف رجاؿ األمف يبقى احتماليا ضئياًل .. وما أود قولو لؾ ىو أننا إتفقنا فيما بيننا 
عمى الخروج إلى مصر عف طريؽ البحر وبواسطة زورؽ يممكو أحد األصدقاء وسأذىب لرؤيتو 

غ مف سيذكروىـ لؾ مف .. وما نريده منؾ األف ىو الذىاب الى بيوت كؿ مف كماؿ وشوقي إلبال
ذوييـ حتى يحضروا إلى ىنا مع ضرورة جمبيـ لكمية مف الجنييات المصرية معيـ لحاجتنا ليذه 
النقود كمصاريؼ لنا أثناء تواجدنا في مصر وخاصة في األياـ األولى مف إقامتنا ، وىـ بدورىـ 
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ذوي كماؿ كونو  إلى بيت سيشيروف لؾ عف أماكف بيوتيـ بالضبط .. وعميؾ الذىاب أوالً 
، ومف ثـ إلى بيت ذوي شوقي بعد أف تكوف قد أحضرت  معؾ أخا كماؿ  إلى ىنا .. األقرب

وأوصيؾ بالحذر كؿ الحذر يا منصور ، فعميؾ فحص طريؽ سيرؾ جيدًا خالؿ الذىاب واإلياب 
لمعرفة إف كاف ىناؾ أحدًا ما يراقب تحركاتؾ وطريؽ سيرؾ أو حتى طريؽ سير مف سيحضر 

 ف ذوييـ إلى ىنا . معؾ م
 عمى بركة اهلل . -
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(13) 
 

 
وما أف خرج منصور حاماًل وصية أخيو حتى ودع مسعود كاًل مف شوقي وكماؿ بعد أف 
أوصى بيـ أبا عمي ... وسار في طريقو إلى بيت صديقو البحار وىو يخطو متعثرًا بأقدامو بيف 

 .. األزقة الضيقة والجادات الممتوية في عتمة الميؿ البييـ
كاف بيت صديقو ليس بعيدًا عف الشاطىء فوصمو مع الساعة العاشرة مساًء وذلؾ في 
الوقت الذي أخذت فيو حوانيت المنطقة توصد أبوابيا متتابعة .. وحيث بدأ أيضًا رواد المقاىي 
د بمغادرتيا ، كما أخذ الناس بالعودة إلى منازليـ لإليواء إلى فراشيـ استعدادًا إلستقباؿ يوـ جدي

 يموج بالحيوية ..
لـ يتذكر مسعود مكاف بيت صديقو جيدًا في ىذه المنطقة حيث أنستو سنوات السجف 

الزمف فعميا في بيوت ىذه الطويمة مالمح وعالمات البيت بعد أف فعمت السنوف وعوامؿ 
، فتغيرت أشكاؿ بيوت كثيرة وتالشت مناظر ومعالـ عدة مف  ىذا المكاف كانت  التزاؿ  المنطقة

عالقة في  ذىنو  وَحَسب نفسو أنو يمكنو االعتماد عمييا في االستبداؿ عمى موقع البيت ، فتخبط 
كثيرًا في سيره بيف تمؾ األزقة المتشعبة والممتوية قبؿ أف يعثر عمى بيت صديقو ىذا وبمساعدة 

مؿ المارة بعد أف استفسر ألكثر مف مرة عنو ، حيث أقدـ مرة وتراجع مرات قبؿ أف يمممـ ش
شجاعتو في النياية وييـ متجرئًا ، فنقر عمى الباب بخفة المستحي .. وما ىي إال لحظات حتى 
انفرج الباب عف شؽ رفيع بانت مف خاللو إمرأة في الثالثيف مف عمرىا .. ممشوقة القد مستديرة 
الوجو .. جميمة السحنة حيث لمع عمى شعرىا األصيب حبات زبرجدية عكستيا حزمة خيوط 

المصباح المسترسؿ نحوىا والمنبعث مف شؽ الباب ، فتحدثت معو بصوت أنثوي متيدج ضوء 
 سائمة أياه عف حاجتو ومبتغاه .. فأجابيا مسعود وىو يرنو ببصره نحوىا باستحياء قائاًل :

 ىؿ ىذا بيت أبو خميؿ الصياد ؟؟ -
 فأجابتو ببرود وىى تختمس النظر إليو اختالسًا :

يد منو .. وَمْف تكوف نو غير موجود في البيت ...فماذا تر نعـ ىذا بيتو ، ولك -
 ؟؟حضرتؾ

 سألتو المرأة التى ُيعتقد أنيا إمرأة صديقو أبو خميؿ .. 
 فأجابيا بدوره متسائاًل مرة ثانية ..

 عفوًا .. ومف تكونيف أنِت ؟؟ -
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ف أنا زوجتو .. وأبو خميؿ غائب عف البيت مف حوالي إسبوع ، حيث إنو وبينما كا -
زوارؽ  خفر السواحؿ االسرائيمية واحتجز  البحر إعتقمو أحدكعادتو  سارحًا  بحسكتو في عرض 

 معو الحسكة بحجة أنو كاف يصطاد خارج المناطؽ المسموح الصيد داخميا .
تألـ مسعود كثيرًا عند سماعو ليذا الخبر وسيطر التأثر والحزف عمى سمات وتقاطيع 

 ؿ عميو ذلؾ حتى أكممت حديثيا قائمًة:وجيو حيث ما أف الحظت أـ خمي
... فإذا كاف ىناؾ مف أمر ميـ تريد طرحو والتحدث بو ، فإليؾ بيت أىمو .. وأشارت 

 بيدىا شائحًة نحو زقاؽ مجاور في الحارة .
ال يا ُأختاه .. ليس ىناؾ موضوع ميـ وفقط كنت أود االطمئنناف عميو .. ولـ أتوقع  -

 د إليؾ بالسالمة .أنو معتقؿ .. وأمؿ أف يعو 
وبعد أف شد مف أزرىا ، قفؿ عائدًا دوف شيء حيث اتخذ طريقو مرًة أخرى بيف األزقة 

 الضيقة إلى حيث قدـ .
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، وكاف كٌؿ مف شوقي وكماؿ ينتظراف عودة مسعود بأعصاب لـ يكف منصور قد عاد بعد

لـ يتأخر مسعود عمييـ كثيرًا متوترة حيث الميفة لعودتو عساه أف يكوف قد وفؽ في ميمتو .. و 
مف الوقت ، وما إف دخؿ عمييما حتى إستطاعا قراءة ما كتبو القدر عمى وجيو ، فتقُطب الجبيف 

 وارتفاع االىداب واصفرار السحنة أوحى ليـ بأف مسعودًا قد عاد بُخّفي ُحنيف .
مشواره وبعد أف جمس واستراح قمياًل مف تعب المشوار اخذ يحدثيـ بما حصؿ معو في 

الفاشؿ .. وما أف فرغ مف حديثو حتى اخذوا يتباحثوف فيما بينيـ مرة أخرى عف وسيمة جديدة 
أمنة لخروجيـ ، واستقر رأييـ في نياية المطاؼ عمى أف لمسعود صديقًا اسمو سالـ ، سبؽ  وأف 

نيتو كاف سجينًا وامضى فترة زمنية في السجف ، وىذا الصديؽ بدوره يعرؼ شخصًا معروفًا بوط
ويعمؿ في التيريب وىو مأموف الجانب مف  ىذه  الناحية . وبينما ىـ  يتناقشوف في كيفية 

حيث كاف يجيز  -الذىاب  إليو سمعوا طرقًا عمى الباب ، فخؼ أبو عمي ميرواًل مف المطبخ 
ليرى مف ىو الطارؽ ، وقبؿ أف ييـ بفتح الباب نظر مف خالؿ ثقب  -ليـ مشروبًا ساخنًا 

الباب ليتأكد ِمف صورة الشخص الواقؼ أماـ الباب ، والذي ىو منصور حيث عاد  صغير في
لتوه بصحبة سعيد أخ كماؿ ، ففتح ليـ الباب عمى مصراعيو وىو يرحب بيما حتى أوصميما 
إلى حيث ُمستَقر ثالثتيـ ، وعند ذلؾ أسرع سعيد نحو كماؿ بعد أف قاـ ىو اآلخر مف مكانو 

نو بحرارة .. وىو يربث عمى ظيره بخفة تعبيرًا عف مشاعر فرحة المقاء ، ُمستعدًا لمقاء ، فاحتض
حيث ترددت كممات التينئة واحمرت الوجوه وتوردت الوجنات وتدفقت الدماء فوارة داخؿ اشاجج 
عادة  أعناقيـ ، وتكرر نفس الترحيب مع الجميع ، ثـ أخذوا يدردشوف ويتسامروف الُنكات وا 

الظممة في ىذه الساعات المتأخرة مف الميؿ وحيث كاف الظالـ قد اطبؽ الذكريات .. ومع إشتداد 
بسواد حمكتو عمى المدينة ، اضطر منصور إلى قضاء سحابة ما تبقى مف الميؿ إلى جوارىـ في 
البيت انتظارًا لبزوغ فجر يوـ جديد لكي يقـو بإكماؿ ميمتو المنوطة بو . ونظرًا ألف التعب كاف 

فقد غفوا قمياًل بعد أف َجّيز ليـ أبو عمي  -ا يوميف متتالييف دوف راحة حيث قضو  -قد أنيكيـ 
منامًا مريحًا ليستيقظوا في ساعات الصباح عمى إيقاظ أبي عمي ليـ ، حيث كاف قد أعد ليـ 
فطورًا شييًا ، وليسحب منصور بعد ذلؾ نفسو ُميمما شطر منزؿ أىؿ شوقي ، فاستقؿ ليذا 

ناؾ .. ولـ يستغرؽ وصولو إلى البيت كثيرًا مف  الوقت ، فبعد  الغرض سيارة أوصمتو إلى ى
استفسار  قميؿ  مف المارة  تعرؼ عمى البيت ، وقبؿ  أف يطرؽ الباب حاـ قمياًل لكي يطمئف مف 
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أَف أحدًا ما ال يتابع سيره ، وما أف تأكد مف خمو مكاف البيت مف المراقبة حتى دؽ عمى الباب ، 
 حد األوالد الصغار سائاًل إياه عف حاجتو ومبتغاه ..ليخرج لو مف الداخؿ أ

وبعد أف أجابو عف حاجتو عاد الصبي مف حيث أتى ليخبر والده بأف ىناؾ شخصًا 
يريده ، فاستعد لمقابمتو بعد أف أصمح مف ىندامو ومالبسو وتمفع بكوفيتو ، ثـ تقدـ مف خالؿ 

وبعد أف رد  -في الوصوؿ نحو الباب  حيث كاف ولده الصغير قد سبقو -الفناء الموصؿ لمباب 
التحية رحب بو وسألو عف حاجتو .. فأجابو منصور مستفسرًا إف كاف ىو " أبو خالد " أخ شوقي 
.. وبعد أف رد باإليجاب طمب منو أف يسمح لو بالتحدث معو عمى انفراد وعمى الفور أدخمو " 

حب بو مرة أخرى ، وعند ذلؾ عّرفو أبو خالد " إحدى الغرؼ وأغمؽ باب الغرفة خمفيما ، حيث ر 
منصور عمى نفسو ثـ وّلج في الموضوع مباشرة حيث كاف أبو خالد يصغى إليو باىتماـ ، وبعد 
أف إنتيى مف طرح كؿ ما ُطمب منو نقمو مف كالـ ، سألو أبو خالد عف أحواليـ وأوضاعيـ ولـ 

لتى قدمتيا ليـ أـ خالد ، استعدا يطؿ حديثيما كثيرًا ، وبعد أف فرغا مف احتساء أقداح الشاي ا
وتأىبًا لمخروج ، فطمب أبو خالد مف منصور االنتظار قمياًل في الغرفة حتى يقوـ بتجييز نفسو 
وكذلؾ بتجييز االحتياجات والطمبات التى أوصى شوقي بإحضارىا . ولـ ينتظر منصور كثيرًا .. 

زوجتو كؿ ىذه االحتياجات  فما ىى إال بضع دقائؽ حتى كاف أبو خالد قد أعد بمساعدة
والطمبات ، ثـ استأذف زوجتو ، وخرج مع منصور سائريف سّويًا إلى حيث وجدا سيارة صعدا إلييا 
بعد أف طمبا مف سائقيا أف يوصميـ إلى ميداف غزة الرئيسي . ومف ىناؾ اتخذا طريقيـ سيرًا 

 عمى األقداـ إلى حيث منزؿ أبو عمي .
لى الحادية عشرة ظيرًا ، حيث الجميع في البيت يترقبوف عقارب الساعة أصبحت تشير إ

عودة منصور مف بيت ذوي شوقي عمى أحر مف جمر .. وما أف حطت أقداـ منصور وأبو خالد 
أرض البيت حتى ماج الجميع بالحيوية والحبور ، فسعادة المقاء وحيوية االستقباؿ رفعا مف حرارة 

وف ما أرادوه أما أعينيـ ليتحقؽ ليـ نصؼ حمميـ بيذا الجو المحيط بالبيت فياىـ جميعًا يشاىد
المقاء العزيز السعيد، فأمضوا سحابة ما تبقى مف يوميـ وىـ يتسامروف ويدردشوف ، فأعاد 
مسعود عمييـ سرد ممحمة عممية ىروبيـ وما واجييـ مف صعاب جمة كادت أف تقضي عمى 

بشوؽ ممزوج باأللـ والحسرة عمى أوضاع طموحيـ بالحرية ، بينما كاف إخوانيـ يستمعوف إلييـ 
إخوانيـ ورفاقيـ مف السجناء الذيف لـ يحالفيـ الحظ باليروب مثميـ .. وتشعب الحديث فتناثرت 
الكممات مف أفواىيـ حتى استقر الحديث بيـ عند خططيـ نحو المستقبؿ . فتساءؿ أبو خالد 

 قائاًل :
 وسيمة ستغادروف القطاع ؟؟وماذا ستفعموف اآلف لتأميف خروجكـ .. وبأي  -
 ىذا ليس بذي موضوع ياأخي أبو خالد .. -
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، ثـ أخرج مف جيبو سيجارة فأشعميا قي ذلؾ بعد أف عّدؿ مف شكؿ جمستوقاؿ شو 
 ومضى قائاًل إلكماؿ جوابو :

، ولكف بعض الخروج إلى مصر عف طريؽ البحرب ... لقد كنا  في  البداية  نفكر
ة حالت دوف تحقيؽ ذلؾ ، واألف اتفقنا فيما بيننا عمى أف نخرج عف العقبات والتطورات المفاجئ

طريؽ البر ، حيث لمسعود صديؽ يعرؼ شخصًا مأمونًا يعمؿ في تيريب الناس إلى مصر ، 
 ولكف حتى اآلف لـ يذىب لرؤيتو لطرح الموضوع عميو ، حيث كنا أواًل ننتظر قدومكـ ورؤيتكـ .

ذا ل - ـ يستطع ىذا الشخص تأميف تيريبكـ بأماف ، فبإمكاني حسٌف ما اتفقتـ عميو .. وا 
 أف أسعى لتدبير األمر لكـ وىذا بالطبع منوط بموافقتكـ .

وفي ُخضـ الحديث اعاد كماؿ تحريؾ شريط الذكريات .. فتّذكر صديقو ماىر وتصور 
ذا ما كاف ذلؾ سينعكس عمى وضعو النفسي خاصة وأنو لـ  حالو اآلف بعد نجاح ىروبيـ .. وا 
يوافؽ عمى فكرة اليروب معيـ العتقاده بأنيا ستكوف مغامرة غير مضمونة النجاح ، وىا ىو 
اآلف سيرى فكرتنا وقد ٌكتب ليا النجاح وتحققت .. تذكر أيضًا إخوانو في الزنزانة التى خرج منيا 
ومدى فرحتيـ الممزوجة بنقمة إدارة السجف ضدىـ لمساعدتيـ لنا أثناء خروجنا مف السجف 

وبينما ىو سارٌح في تصوراتو وتوقعاتو قفز عمى لسانو سؤاؿ لـ يستطع إخفاءه ، فتنيد وىو ..
 يوجو سؤالو نحو مسعود قائاًل :

ىؿ تعتقد بأف إدارة السجف ستمجأ لتقديـ إخواننا في الغرؼ التى خرجنا منيا لممحاكمة  -
 عمى اثر مساعدتيـ لنا .. أـ أنيا ستكتفي بمعاقبتيـ ؟؟

أف يجيب مسعود عف سؤالو ضحؾ وأخذ ييرش في رأسو كمف يتذكر حادثة  وىنا وقبؿ
ما يمعب في حصمت أمامو .. والحظ كماؿ عميو ذلؾ حيث سألو إذا ما كاف ىناؾ شىء 

 ؟؟خاطره
فأخبره مسعود بأنو خطرت في دماغو حادثة كانت قد حصمت مع أحد االصدقاء في 

 السجف حيث يوميا ضحؾ جميع مف شاىدىا .
سعود مجيبًا عف سؤاؿ كماؿ ذلؾ ضحؾ كماؿ وضحؾ الجميع ، ثـ استطرد موعند 

 :قائالً 
اعتقد أف إدارة السجف ستكتفي بمعاقبتيـ بأسموب المضايقات والحرماف مف بعض  -

 االنجازات وذلؾ لفترة معينة مف الوقت ، ألنيا ال تستطيع تقديميـ لممحاكمة.
السجف ..أـ أنيا ستطاؿ فقط االخوة في ولكف ىؿ ستشمؿ العقوبات جميع االخوة في  -

 الغرؼ الثالث التى خرجنا منيا ؟؟
اتصور يا مسعود أف أحدًا مف االخوة في السجف لف يستثنى مف الخطوات التى ستمجأ  -

اإلدارة إلى اتخاذىا ىناؾ .. فكما تعرؼ أف العدو عّودنا دائمًا عمى اسموب فرض العقوبات 
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قوع أحداث فردية في السجف ، كما أنو احيانًا يفرضيا ألتفو الجماعية ضدنا حتى في حالة و 
األسباب خاصة وأف تعاممنا معو ىو جماعي الشكؿ ، فما بالؾ واألمر يتعمؽ بمثؿ ىذا التحدي 
الكبير الذي قمنا بو والذي بدوره سينعكس حتمًا عمى سياسة االدارة التى ستفقد صوابيا مف تأثير 

ف يستمر الوضع عمى ىذا الشكؿ التعسفي لفترة طويمة ، حيث ىذا الحدث الجبار،  ويمكف أ
الذرائع  ألوضاع االخوة  في السجف تحت حجةستتسـ سياستيا بالتشدد ورفض اي تحسيف 

 األمنية الواىية .
ستفساره َغَرب االخر في جوابو  وطاؿ الحديث بينيـ فكاف كمما َشَرؽ أحدىـ في سؤالو وا 

يبط الظالـ ، ومع عتمة اليزيع األوؿ مف الميؿ استأذنيـ مسعود وشطحاتو ، إلى أف َجف الميؿ ف
متوجيًا إلى بيت صديقو سالـ ، حيث حاف الوقت لمشروع بترتيب ما اتفقوا عميو ، وليرى إف كاف 

 لدى سالـ إمكانية لمساعدتيـ في تدبير أمر تيريبيـ مف القطاع إلى مصر ..
ودتو األفكار ، فتصور شكؿ المقاء بينو وفي الطريؽ سرح مسعود بخيالو بعيدًا حيث را

وصديقو سالـ الذي لـ يره منذ خرج مف السجف قبؿ نّيؼ مف السنيف .. واسترسؿ في خيالو .. 
 فسأؿ نفسو قائاًل :

.. التعرؼ إليو .. كال سيذكرني " ىؿ ما زاؿ يذكرني .. أـ ىو تغير كثيرًا ولف أستطع -
 .ع قد جرده مف شعر رأسو الكث؟؟".. أـ أف الصمرأسوأراه والشيب قد غزا مستديرة ولكف ىؿ س

تزاحمت األسئمة والتصورات في دماغو حتى أشغمتو .. ووصؿ البيت في حوالي الساعة 
العاشرة مساًء ، فوجد صديقو سالـ وقد تأىب لمغادرة البيت .. ورحب بو سالـ بحرارة ولسانو 

ذكريات المختمط بكممات الترحيب .. ينطؽ بسالمة خروجو مف السجف .. وطاؿ بينيـ حديث ال
وبعد أف سرد لو مسعود رواية ممحمة ىروبو واصدقائو مف السجف ، وّلج معو إلى مقصده وطمبو 

ياية حديثيـ اتفؽ سالـ وىدؼ قدومو ومجيئو إليو .. فتناوال الموضوع  مف كافة  جوانبو .. وفي ن
ؼ النيائي بعد أف يكوف قد اتفؽ مع أنو سوؼ يتصؿ بو الحقًا إلبالغو بالموق مسعود عمى مع

موليًا شطره باتجاه صديقو الميرب عمى كؿ الترتيبات الضرورية . وعند ذلؾ غادر مسعود البيت 
 ، حيث وضعيـ في صورة ما توصؿ إليو مع صديقو سالـ .مكاف أصدقائو

 ولـ يطؿ إنتظارىـ لتمقي الرد الذي جاء إيجابيًا .. فحددوا ساعة الصفر لمخروج في
يبات التى تضمف ليـ غضوف يوميف ، حيث عمييـ أف يكونوا مستعديف ريثما تجيز كؿ الترت

لى حيف ذلؾ الموعد أمضوا ما تبقى ليـ مف ساعات أخيرة في الحديث عف خروجًا أمناً  .. وا 
أمانييـ المستقبمية .. كما أخذوا يتخمنوف شكؿ االستقباؿ الذي ستوفره المنظمة ليـ ، حيث قاؿ 

 زحًا : شوقي ما
 ىؿ معقوؿ بأننا سنمتقي أصدقاءنا الذيف أُفرج عنيـ في صفقة عممية تبادؿ األسرى ؟؟ -
ـَ ال ياشوقي ..؟؟ -  وِل
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 اجاب مسعود ثـ أكمؿ حديثو بإجابة عف تساؤلو قائاًل :
.. فكؿ شىء متوقع ، وما نتمناه البد أف ندركو .. فمقد اخترقنا المستحيؿ ، ومرغنا أنؼ 

 راب محطميف نظريتو األمنية الزائفة ، فمـ يعد أمامنا اآلف سوى خطوة واحدة .العدو في الت
 وعند ذلؾ ضحؾ شوقي وقاؿ :

يـو  واهلل يا مسعود نذر عمينا أنا وكماؿ إذا خرجنا  بسالـ أف نعمؿ لؾ فدعوس في -
 عرسؾ ولف يكوف لو شبيو وستذكره ما دمت حّيًا .
.. متحرؾ بعد أف أصبح كؿ شيء جاىزاً الستعداد لفي ىذا الوقت جاءىـ سالـ إلبالغيـ با

واتفؽ معيـ عمى أف يقوموا أواًل باالنتظار في مكاف ما تـ تحديده ليـ بيف إحدى البيارات خارج 
خانيونس الرئيسي ، حيث ستنتظرىـ في  -منطقة نقطة حاجز التفتيش المقاـ عمى طريؽ غزة 

المصرية .. وبانتظار ىبوط الظالـ لـ يتركا لموقت  ىذا المكاف سيارة شاحنة لنقميـ باتجاه الحدود
مجااًل لإلفالت منيـ دوف استغالؿ كؿ دقيقة مف دقائو المتبقية ، فأعدوا أنفسيـ جيدًا وأسرع 
منصور لجمب ألة تصوير حيث التقطوا ألنفسيـ صورًا تذكارية .. وما أف زحؼ الظالـ عمى 

ـ فانيمرت الدموع الحارة مدرارة بعد أف اغرورقت النيار واحمولكت العتمة حتى احتضنوا إخواني
األعيف مخضمة وجوىيـ .. وعندئٍذ خرجوا مف البيت يصحبيـ سالـ الذي سار بيـ بيف البيارات 

كانت السيارة الشاحنة إلى أف وصموا المكاف المتفؽ عميو والمسمى بالنقطة الميتة حيث 
ىذا بعض الوقت إلى أف مثمت شمس الصيؼ ، وحتى ينجمي الميؿ انتظروا في مكانيـ بانتظارىـ

أماـ السماء ، فصعدوا عند ذلؾ إلى السيارة التى ابتمعتيـ في جوفيا بعد أـ مّوىت بمفائؼ مف 
التبف، لتنطمؽ بيـ إلى حيث واكبتيا قموب الجماىير .. ولكنيا لألسؼ لـ تصؿ إلى وجيتيا 

مكو .. فجاءت الرياح بما  ال  تشتيي الصحيحة ، فقد انحرفت  عف طريقيا الذي كاف البد أف تس
 السفف .. وحتى  المحظة  ما زالت  الحيرة  تؤرؽ  الكثيريف  والذيف 

 يبحثوف في مصيرىا .. ىؿ ىي الصدفة ..  أـ أف انحرافيا كاف مقصودًا ؟؟ !
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