
  

 العبور الثاني

 :قال الجندي ا4صري الهارب من رائحة ا9وراق الصفراء ا4لطخة بدماء رفاقه في الدفرسوار

ً استطاع ا9مبرياليون ا9مريكان ان يبدأوا العبور الثاني-  .واخيرا

 . وسأله صاحبه الهارب معه دون ان يدري 4اذا

وهل كان لXمريكان عبور سابق ؟
 الدفرسوار-

وما عXقة ا9مريكان به ؟!
سلحة ا9مريكـية ا4تـطــورة حقـقت التـفوق العـسكري.- حددت ا4ـكان. ا9 طائرات ا9ستكـشاف ا9مريكـية 

 .ا9ستنفار ا9مريكي النووي القى الرعب

 .. لقد خاض ا9مريكيون ضدنا في العبور ا9ول حربـاً شاملة

 ... .. .عسكرية واقتصادية ونفسية

 .. ..ولكننا مع ذلك انتصرنا حــررنا ضفتي القناه حــررنا ا9رض وافشلنا بذلك العبور ا9مريكي ا9ول كما
 .تسميه

 ( )ضحك الجندي ا4صري الهارب من رائحة ا9وراق الصفراء ا4لطخة بدماء رفاقه في الدفرسوار بمرارة
 :وتمتم

 ( ) ( )لقد هربنا من تحت الدلف لنقع تحت ا4ــزراب ماذا تقصد ؟-

ما يـهدف الـيه العـبور- اما احتXل ا9نـسان فـهذا  حرار.  سواعد الـرجال ا9 احتXل ا9رض حـالة تطويـها 
 .ا9مريكي الثاني

***

وكانت مـصحوبة بحـالة  ... .سيطرت حـالة الـصمت عـلى ثكـنات الجـيش ا9ول والـثاني والـثالث و والعـاشر 
شرود فردية او جماعية 9 يعكر صفوها ا9 حالة الصخب ا9عXمي ا9مريكي اللكنه، والذي غزا كل منابر
في ارقة  سمع الـغ فة اـل اما ا9ذان ا4رـه الذين ـيصرخون  صرخة  عن  قط  عبر ـف كان اـلصراخ ـي وصيل   . . .الـت
استمرار لـسقوط القنـابل ا9مريكـية عـلى بـحر البـقر  ..بـحر الـصمت الـشارد فـكان الـصراخ بالنـسبة لـها 

 .. .والسويس والدفرسوار

 ..وتحت القصف ا9مريكي الجديد كان 9بد ان يرتفع الهمس وان تتصارح العيون وان يتساءل الجنود

!!  .. هلى انتهى كل شيء ؟ هل اصبح وجودنا بدون معنى-

 . بدون هدف وهذا السXح الذي في ايدينا هلى انتهى دوره ؟!

 .. .هل تقلص ليصبح ادوات استعراض لينضم الى قافلة الهاتف� بحياة الخبراء ا9مريكي�
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ما ابشع ان تستغني البلد عن سواعد مئات الخبراء من جواسيس ا9عداء.
***

 :قال تاجر مدمن على ا4خدرات وا9ستماع الى ا9ذاعة وقراءة اخبار اليوم

ما فائدة السXح اذا لم نستطع به ان نحمي ا9رض و9 ان نسترجعها. لقد زودنا السوفييت باسلحة كثيرة
. . ولكن ا9رض ضاعت في حزيران ولم نستطع استعادتها في رمضان ا9مريكان فقط هم الذين اعادوا

 . لنا ما اعيد وهم القادرون على استعادة ا4زيد.

 .رد عليه عامل قاتل في معارك رمضان ومدمن على ا9حتكاك بالجماهير

نا- من اذا قاتـل بدون ـث يس هـناك ارض  ندفعه 9ستعادة ا9رض ـل الذي  من  سى الـث ندي 9 نـن يا اـف كن   . .وـل
اتل وسلمنا زمام اـمرنا لXمرـيكان لة من اـلشهداء واذا لم نـق نا ندفع ـثمن قاـف  .وحــررنا ا9رض باـلسXح فاـن

ً  ..واعادوا لنا ا9رض فاننا ندفع ثمن ذلك حريتنا ونصبح عبيدا

 .غضب التاجر وادار ظهره للعامل ا4قاتل وذهب

***

 .قال صحفي كان يدعى الرفض ثم قبض

الدنيا- سيناء احت9Xً امريـكـيـاً ونـقـيم  في  خبير امرـيـكي  مايتي  وجود  من اـلـسخف ان ـنـسمي  اـلـيس 
 ونقعدها ؟!!

 . رد عليه زميله الذي لم يتبجح يومـاً بالرفض ولكنه رفض ان يقبض

وضع قد ابـتدأ اـل في فيتـنام. ـل ما حـصل  يك ا9 ان تـتذكر  مور بمـوضوعية فـما عـل اذا اردت ان تحـسب ا9
الف جـندي امريـكي انـها قـصة مـسمار جـحا. ان ستمايه وخمـس�  الى  وصل  حتى  خبير   .بخمـسماية 
الخبراء بحاجة الى كل التسهيXت ا4عيشية التي تمكنهم من القيام بواجباتهم على اكمل وجه. ستكتشف
بعد اشهر ان مدينة امريكية حديثة ستبنى على قمم جبال سيناء حول ا4مرات لتستوعب عائXت الخبراء
وعائXت صحفي�  وعائXت اـل درس�  وعائXت اـ4 الترفيه  عن  سؤول�  وعائXت اـ4 جار  وعائXت الـت سائق�  اـل

 . العائXت

وجود وهذا ـيـستدعي  حرة تـغـطي ـعـلى ـهـونغ ـكـونغ  سينا ايXت ـعـاصمة ـحـدوديةو   ( ) .وستكون مدـيـنة 
شمال سيناء  شاطىء  سطول اـلـسادس ـعـلى  Xوقوات ـعـسكرية امريـكـية لحمايـتـها وـقـاعدة ل  ..ـمـطارات 
ـرياليون ـمه ا9مـب ما يقـي ـكن  ـجدارة وـل بارليف ـب خط  ـطال  ـنود اـ4ـصريون ا9ـب عبر الـج ـقد  سكندريه. ـل  .ا9

 .ا9مريكيون والصهاينة اليوم هو خط كسنجر

 : تأوه الصحافي القابض وقال

ً في مصر يقبل لهم بهذا ؟-  .. .هذا احتXل وهل تظن ان احدا

-  ماذا تعني ؟ .ليس هنالك مسؤول يقبل لهم بهذا ولذلك فانهم سيسلمون مصر 4ن يحقق لهم اهدافهم

هم سيغيرون اـن مـاً  ولذلك وحـت سبب  الى بXده 9ي  من يـحضرهم  قـاً ـب قون مطـل يون 9 يـث  .. . .بـبساطة ا9مريـك
 . . .يثقون فقط بمن يحضرونه يثقون فقط بالدمى وهم يغيرونها كلما ارادوا تذكر كيف شطبوا نجوي� دييم

 . .في سايغون واحضروا فان ثيو هز الصحافي رأسه وهو يتمتم
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-ً  ... الوضع خطير خطير جدا

 رد زميله بمرارة

 .صح النوم

 ***

 .قال الجندي ا4صري الهارب من رائحة ا9وراق الصفراء ا4لطخة بدماء رفاقه في الدفرسوار

 . .. ..ان العبور ا9مريكي سيوحد ا9مة العربية سيوحد كل الجماهير سيكون هذا ا9ستفزاز هذا التحدي-
ضد اـلـعدوان ا9مرـيـكي اـلـوقح داـفـعـاً لXلـتـحام الـجـماهيري ولـتـشكيل جـبـهة الـجـماهير العرـبـية العرـيـضة 

 .الصهيوني، وعلى الحكام العرب ان يختاروا مع من سيقفون مع ا9مريكان والصهاينة ام مع الجماهير

وسيهانوك ياب  نه وـج ونوا ـهوشي ـم نول او ان يـك ولون  يو ،  وفان ـث يم  ونوا دـي تاروا ـب� ان يـك هم ان يـخ  ..علـي
والذي يختار الدور يختار النهاية.
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