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جميع الحقوق محفوظة
ال يجوز ر
نش أي جزء من هذا الكتاب أو تخزين مادته
ر
االستجاع أو نقله عىل أي نحو أو بأي طريقة سواء
بطريقة
كانت ر
إلكتونية أو ورقية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو
خالف ذلك إال بموافقة خطية من المؤلف مقدما
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ويأت بعده الفجر هكذا كان يهمس جدي ف
يأت ليل إال ي
لطالما تكون الحياة صعبة لكن ال ي
أذن كل ليلة وهو يحملن بي يديه بينما تتل الصواري خ فوق رؤوسنا ونحن نجتمع لنصىل
ئ
الج سوري ف
ونطلب الشهادة أو النجاة من هذا البطش .آسف لم أعرف بنفس ،أنا محمد
المغرب منذ شهر ،لقد أتيت لهذا البلد الكريم بعد ان احتلت بلدي جائحات الثورة من كل
ر
المبعتة ر
ر
الن
مدينن بي االطالل المدمرة والجثث
مكان ودبت نتان الحرب لم أعد اعرف
فقدت قيمتها حي فقد االنسان قيمته وصار يقتل بدون سبب .الزلت أتذكر الرحلة من
ر
ر
ر
مدينن تتضاءل بي عين
وأخن الصغتة بي يدي وانا أرى
مدينن حلب ف آخر حافلة ذاهبة
إىل أن لم أعد أراها وه تتوارى بي إطالق النار وناس تركض لتستنجد ولكن ما من منقذ.
أتيت برا وبحرا إىل أن وصلت اىل البالد الموعودة ،الديار اليطالية حيث قيل لنا أن الناس
ترحب بنا وأن المساواة والحقوق لكل الناس .ما إن وصلت ر
حن التفت الجمارك من حولنا
وبدأت تفتشنا من كل صوب ونرى القلق عىل وجوه المسافرين "الغت الالجئي" نرى الناس
يأن الدور ُ
من ر
من كل الجناس تمر إال نحن ننتظر ر
ويسمح لنا بدخول الجنة الموعودة بعيدا
عن النتان المضمة ف كل مكان ،بعيدا عن الظلم وبعيدا عن كل المآس والحزان .ما إن فتح
المالج ،لم نعرف أين نحن وال ر
الباب ر
ئ
من وقت خروجنا إال أنن
حن أخذنا بالعنف اىل
حضنت أ ر
خن الصغرى وأنا أرى رشارة الكره ف كل من حولنا وهم يروننا ندخل بالدهم وهم ال
يعلمون حرقة ترك بلدك وبيتك بشق النفس إال لتهرب وليس أمامك إال الرحيل أو الموت،
اخن فه كل ما ر
تبق ىل لتذكر وطن ر
حضنت ر
وبين ،حضنتها وه ال تعرف لم الناس حولنا
يضخون ويعنفوننا أينما ذهبنا ،حضنتها لن براءتها أقوى من رش العالم .كنا من أواخر
الالجئي القادمي للديار الوروبية ،فبعد كل المشاكل مع الالجئي أقفلوا الحدود بعدنا إال اننا
كنا ندفع ثمن أخطاء لم ر
بشتنا ليست كلون ر
نقتفها فقط لن لون ر
بشتهم ولغتنا ليست
قوت يوم و ر
لخن ،لعطائها حياة لم
كلغتهم ،إال انن تحملت كل المقاس للعيش وجلب ِ
تحلم بها ولتعيش كأي طفل يدرس وينام ويحب ويلعب.
ر
بأخن و دراستها و نعيش ف الملجأ
كانت للحياة ستورة عادية ,أعمل لقوت يوم و أتكفل
الذي يقطن به ر
اكت من ألق شخص ف ظروف ال إنسانية ,إال أن الكل كان شديد الشوق
لموطنه و مىلء بالحزان ,كنا كالعائلة الواحدة ,تدق ساعات الليل فنجتمع لسماع كل من
البلدان تمثل نفسها بأغانيها و تحس أن معظم الغان تملؤها الحزان و الشوق للوطن رغم
اختالف اللغات إال ان الحساس ذاته ,فمهما اختلف لون ر
البشة و اختلفت الثقافات
فالموطن هو كل ما نملك و كل ما نعرف ,و لكن ما لم نعلمه هو رغم أن الحياة بدت و كأنها
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تبتسم لنا إال أننا لم نتوقع ما لم يكن ف الحسبان...
كنا نجلس ف وسط ساحة الملجأ نسمع المذياع لنتلقط أخبار العالم ،تارة نسمع أخبار بلداننا
و تارة نسمع أخبار بلدان لم نسمع بها قط ,إىل أن جاء خت الفتوس الملعون الذي انتقل من
الصي و حل بإيطاليا .دب الهلع ف الملجأ والكل يحاول الرحيل ف كل صوب واتجاه ،فقامت
السلطات بمحاولة تخفيف الوضع واحتواء الذعر لكنهم أخفقوا ورحل معظم الالجئي
لشاء تذكرنر
لبلدان اخرى ف آخر الطائرات الراحلة .أخذت كل الموال المتبقية من عمىل ر
طائرة قادمة نحو بالد المان' ،المغرب' ،لم اعد احتمل ر
التحال فروج وقلن تعبا بي التجوال
ر
ر
عائلن
وأخن كما نهبت كل
هنا وهناك إال انن لم أستطع البقاء هناك رلتك الموت ينهبن
وأحبان.
كانت اجراءات المرور صعبة لكن ليست بصعوبة الجراءات بالديار اليطالية .ف أيام الوىل
حاولت البحث عن عمل ولكن لم أجد من يأوين ويتحمل الجئا ف جائحة كهذه وكل أمواىل
باءت باالنتهاء .أرى ر
اخن وه تبتسم لجمال المغرب وناسه المرحبي بنا ولكن لم يعد ىل مال
الستئجار البيت فلم أجد مكانا أنام فيه غت الشارع .ننام ف الشارع ليال ونجوب نفس الشوارع
صباحا ليجاد قوت يومنا إال ان النظرة الجوع والحاجة عىل وجه أ ر
خن كان تعتض قلن واخبار
كت ر
كت ف المغرب ،وكان يقلقن أ ر
ينتش أ ر
الفتوس ر
وأكت خصوصا بعد ان فرض حظر التجول
ئ
يختن فيه ومؤونة تكفيه ليحتم ،إال انا وشعن نجوب الشوارع،
عىل الناس والكل وجد ملجأ
فالشطة توقفنا ر
أو عىل االقل من لم يحالفه الحظ منا ،ر
عش مرات ف اليوم لتسأل عن ورقة
تفش خروجنا ولكن ما يفش خروجنا هو تاري خ من الدمار ال ورقة وال كتاب قد يفش لم
نجوب الشوارع....
أحسست بالضعف والفشل وانا أقيس حرارة ر
اخن المرتفعة وأسمع سعالها المشتد .لم أكن
أريد االقتناع بأن الفتوس أمسك بها واحتل كيانها كما احتلت الحرب بالدي وكما احتل الموت
ر
ر
لخن
عائلن ،لم أرد خشان آخر أمل ىل ف الحياة فهرعت لقرب مستشق أطلب النجدة
وه تحتض بي يدي وأرى الحياة تدق أبواب الخروج بي عينيها .وصلت للمستشق أطلب
النجدة إال ان الصف كان اطول مما كانت ر
اخن قد تتحمل ،فضخت طالبا النجدة من أي أحد
ر
واخن بي يدي اآلن
كما رصخت طالبا النجدة فارا من نتان بلدي وكما هربت من الموت
أطلب النجدة للمالك الصغت بي يدي بوجهها التعب وجسمها الهزيل .حاولت جاهدا
إدخالها للطبيب الذي أختن أن الوان قد فات ولم يعد هناك أمل .لم يبق اال انتظار انتشال
روحها ،فقد أخذها الفتوس إىل مكان أمها وأبيها ،وأهلها وأحبابها إىل بيت ال أحد يأخذه منك
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وال كره وال حسد.
دخلت ارى جثتها فكانت كالمالك ،تقدمت نحوها وانا أنعل الفتوس الذي أخذ من أمىل
الوحيد وف نفس الوقت أشكره لتخليصه ر
أخن من عذابها .ما كان من إال أن أدفنها لوحدي،
ما من أحد يغامر أن يدفن مصابة .وأنا ادفنها ،أرى كل ما عشناه .أتذكر بلدي وأنا أركض ألعب
معها بي أزقة حلب ورائحة طبخ أم وأن وهو يبتسم لنا ،تذكرت جدي وهو يحتضننا بعد أن
رحل أم وأن ،تذكرت أحالمها وه تريد أن تصبح صحافية تكتب عن الناس وهمومها ،أتذكر
وجوه أن وأم وجدي وأنا أدفنهم بعد أن أخذهم الموت من ،لك هللا يا ر
اخن .رميت آخر
حبات ال رتاب وأنا أسعل سعاال حادا ،لم أتمالك نفس ر
حن سقطت أنا الخر مرميا عىل االرض
قرب قت أ ر
خن الناس حوىل تضخ لنقاذي وانا أبتسم وأقول
.ها هو فجري قد جاء كما وعدتن يا جدي
تمت
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