
 



 المقدمة:

 

دائًما ما كنت أسمع رباط اإلنسانية بالرحمة جاعلين بينهما وثاقًا من حديد ال ينفك أبًدا ولو  

ضربته بألف مطرقة، كلمتين مركبتين متالمستين بأرواحٍ متشابكة، ولطالما كفرُت بهذا الرباط 

لى الُمقدس! فكم من قسوة غزلها البشري بكل ما يحمل من جحود العالم بهيئة إنسان يتراقص ع

 خيوٍط مغزولة من أصابع ابالسة!  

 

 القصص: 

"  أدمابنا  "  

الفيلة ماريا"  "  

طيف من شتات "   "  

على حافة البركان " "   

" اختيار مؤقت"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القصة األولى: 

". آدم ابعنوان "ابن  قصة  

 

..دقائق بست مكوثي بعد إال إلي   النادل يأت   ولم دقيقة عشر ثالث منذُ  للمقهى جئتُ   

   قهوة؟: قال

.  سكر دون: إليه انظر أن دون قلتُ   

.  افأجاب: حسنً   

. ورحل  

.. للمقهى كصاحبة وأصبحتُ  فيه الجميع عرفني حتى هُنا،  يومٍ  كل آتي أن تعودتُ 

   ؟ةعليه: قهو تعود الذي طلبي لي يقول ثم دقائق ست عني النادل يتأخر يوم كل في

.  سكر دون :واقول اصاًل  يعرفه  بما فأجيبه  

 والدي مكتبة من عشوائيًا احضرته فقط.. اسمه  أعرف ال كتابًا وافتح يرحل ثم

 على عيني لتقع فيه أقلبُ  وجلستُ  المنتصف من فتحته ثم.. وحدتي ليؤنس الضخمة

  عينيك   نظر  عانق كلما تذكريني" تقول فيه عبارة شدتني حتى ُمتقطعة عشوائية جمل

!" قمر  

  رجل   قائلها أن الجملة من فتوقعتُ  رواية أنها لي فتبين لغالفه ونظرتُ  الكتاب أغلقتُ 

!  أكرههم وكم! حمقى الرجال كم:  قائلة فتنهدتُ .. ُمنمقة بطريقة  حبيبته سيفارق  

 بعيونٍ  البشرة اسمر طويل شاب  ..  يدخل فوجدته المقهى لباب نظري رفعت ثم

! عليه ويجلس  كرسيًا يسحب ثم لطاولتي يتجه عسلية  

  مجنون؟  االسمر ذلك لتمتمت: ه 

!  ةقلت: المعذر ثم   



 التي الطاولة نفس على تجلس حتى شبًحا،  أتعتبرني: فأكملت.. فهم بعدم لي فنظر 

جًدا؟  جميلة بطريقة قومي لي تقول هل.. ايًضا استئذان وبدون عليها؟ اجلس  

. ال_   

 ووضع قاطعني النادل أن إال اسبه كدتُ .. كثيًرا اغاظني مما رده، كان فقط  هكذا 

.. آنستي هوة،الق بوقال: كو الطاولة على القهوة كوب  

.  سمحت لو سكر معالق  بثالث قهوة_   

 على من قم ؟يا هذا  فاعاًل  نفسك تظن اتبرم: ماذ في فقلتُ  وذهب النادل له ابتسم 

.  اخرى طاولة على قهوتك وأشرب طاولتي  

  بدالً  وأكلته مثال منك   الدجاجة صدر  أخذت هل هكذا؟ بحنقٍ  معي تتكلمين لماذا_ 

؟    عنك 

!  موجودة غير كأنني طاولتي  على تجلس كوأجبت: ولكن رده من تفاجأت   

  الطاولة أن على النظر ضوقال: بغ لي نظر ثم اليسرى بيده جبهته حك حينها 

.. حسنًا ولكن للمقهى ملك   وهي ملكك ليست  

  خائف أنا الحقيقة في.. ف: متلجلج منخفض بصوتٍ  وقال للطاولة نظره وجه ثم 

..  يعرفني وال أعرفه ال احدٍ  مع ألجلس هُنا آتي أن قررت ولذلك للغاية ومتوتر جًدا

! اخرى مرة اقابله وال ارحل ثم حكايتي عليه اقص  

  فهل الخطة، تلك شباك    في وقعتي  من لآلسف وأنت  : اكمل ثم ريقه يبتلع سكت 

  قصتي؟ سماع تقبلين

 يستأل عادي؟ أمر ويرونه للعابرين حكاياتهم الناس يقص لكالمه "ه   من اندهشتُ  

   فقط؟ للنجمات بها نهمس سر   الحكايات

  تركت ثم صغيرة رشفة وارتشفت  قهوتي كوب فأمسكتُ  شديدة حيرة في دخلتُ  

   ؟ءلي: ما  فقال..  اسعل فظلتُ .. استطعمها الكوب

.  بخير أنا ال،_   

..  ورحل صغيرة بابتسامة قهوته ووضع النادل حضر ثم   



   ايًضا؟ بسكر القهوة  تحبينأبشرود:  يقلبها وقال هو امسكها حينها 

.  ُمرة اشربها ال،_   

  إال أذقه لم كثيرا، ابغضه السكر وحتى  ُحلو وما ه كل اكره نيإن :تفكير بعد قلتُ  ثم 

.  ابًدا ُحلًوا آكل أال تعهدت بعدها ومن حياتي في واحدة مرة  

! جمياًل  االشياء مذاق يجعل السكر ولكن_   

..  ايًضا جمياًل  اما حولن  كل تجعل أن  على قادرة نحبها التي األشياء ولكن نعم_   

 لمذاقها أشربها ولهذا مذاقها أحب مثاًل  عندي ةقائلة: القهو للقهوة ونظرت سكتُ  

. هي  

  القهوة أحب أنا ويقول السكر لها يضع من أن أرى إنني: وأكملت أتنفس سكت ثم 

!  يحبه ال نفسه القهوة  مذاق ولكن بالسكر أحبها إنه كاذب فهو  

   حكايتك؟ تقص ألن: حرج في قلت ثم فترددتُ  شارًدا للقهوة نظره وجه ثم لي ابتسم 

  والدتي منذُ  السماء في ُغزلت لنجمة  حكاياتي واقص للسماء انظر كنتُ  ما دوًما_ 

  حكاياتي أقص ال جًدا تائه  أنا حينها ومن عامين منذُ  عني تخلت ثم ترحل، ولم

...  ألحد  

 وعشرين لواحدٍ  معه بقيت نجمة حب  في وقع إن المرء يفعل اقال: ماذ ثم لي نظر

  لآلبد؟ ذلك بعد اختفت ثم عام

  غيابه، وقت بعودته موثوق    فهو القمر حب في يقع أن البداية من المرء على كان_ 

  معها؟ روحنا فتسحب تنسحب مؤقتة أشياء في نتعلق دائًما ل م  

  أن المرء على يغادره، ال أبدي بحبٍ  يقع أن في حق   ءأكملت: للمر ثم هنية  فكرتُ 

! القمر يحب  

.  أنت   حكيمة: لي قال ثم ضحك  

.  هاجر بل_   

  ماذا؟_ 



.  هاجر اسمي يعني اعني_   

.  عاًما ثالثون الحياة في لي، سالم وأنا_   

.  جميل اسم  _   

  حكايتي؟  أقص هل_ 

صاغية  أذانًا كلي_    

 هابيل تُشبه يقال: قصت ثم الحزن درجات ألعلى السعادة من نظرته تغيرت حينها 

   حينها، أمي قالت كما كثيًرا وقابيل

!الحكاية بدأت هُنا ومن   

 ******** 

.. اعوام عشرة قبل   

 مرة فأغلقها القوي الشمس نور فيها فيرتد أفتحها شديد، بتثاقلٍ  عيوني فتحتُ  

   نائم؟  وأنا الستائر فتح على تصرين لماذا ،أميي :وناديت حينها تأففتُ  أخرى،

وُظلمة؟  هدوءٍ  في ينام أن للمرء يمكن أال   

  العادة غير وعلى خرجت وعندما المرحاض إلى مثقول بجسدٍ  فقمتُ  إجابة أسمع لم 

  صوت اسمع ولم موجود اخي أن ألعرف المنزل ارجاء يهز التلفاز صوت أجد لم

 أخرج مهجور، بكهفٍ  أشبه كان المنزل امي، وجود على لتدل المطبخ في االواني

  الجميع؟

  بابها مقفول   ،" مأخي "بسا غرفة تقبع كانت االيسر جانبي وعلى للصالة خرجت 

طبة تنوي ؟ابسرور: حقً  تقول أمي سمعتُ  خلفه ومن    الجيران؟ ابنة فجر خ 

.  احبها أنا الحقيقة في أمي، يا نعم_   

.  وهللا الهنا يوم إنه_   

. أمي يا لسرورك   سعدتُ : بسرور فأجابها   

" أنا؟ أحبها من خطبة أخي ينوي هل" دماغي من يفور بالدم شعرتُ  حينها   



 ودفعته قميصه لياقة من اياه ُممسًكا أخي نحو اتجهت ثم الغرفة عليهم فاقتحمت 

طبة أتنوي :بحنق وقلتُ  المالبس لخزانة    ؟يا هذا   الجيران ابنة فجر خ 

   ؟ذلك في العيبُ  وما ثم  فاسق يا الطريقة بتلك تمسكني ال: بي صاح ثم بقوة دفعني 

  تظنان اوصرخت: ماذ بيننا حائاًل  وقفت أمي لكن بعنقه اتشبث وكدتُ  ثائرتي ثارت 

فاعالن؟  نفسيكما  

  وأريدها، فجر أحبُ  من أنني المعرفة عز أمي يا يعرف هوجهها: إن في فصرختُ  

 وال نفسي مريض   إنه أحبه، ما كل مني  يسلب أن يحب وهو  السر هذا له قلت لقد

!  فجر يحب  

   الحب؟ من فقيًرا لتجعلني فقط أنا أحبه ما تسرق ستظل هل:  له كالمي وجهتُ  ثم

 كنت صغرنا في: أقول بعنقه وتشبثتُ  غضبتي من أمي دفعتُ  غفلة حين وعلى 

  أحبه ألني القميص هذا وترتدي أحبها ألنني تلك اللعبة تأخذ مني، السكاكر تخطف

 مني تسرق أن أعتدت ما دوًما يكرهني، وتجعله أحبه إلنني الصبي هذا وتصاحب

  الحب أن مؤخًرا فهمتُ  ولكني تحبني  إلنك هذا تفعل أنك أعتقد كاألبله وكنتُ  الحب

!  وحدك عليه تستحوذ أن ال معًا، الجميلة لألشياء بمشاركتنا يكون  

  فلن فجر إال تأخذه، أن لك سمحتُ  ء شي لقسوة: ك  أكثر بصوتٍ  وقلتُ  تنهدتُ  ثم 

!  جثتي على إال تأخذها  

 يجلب فوجدته خلفه فهرولتُ  المطبخ إلى وهرول بالحائط ُمصطدًما دفعني حينها 

! اآلن هذا فسأفعل جثتك على اسأتخذه كنتُ  إن: في صاح ثم  كبيًرا سكينًا  

   قتلي؟ وينوي سكينًا  علي   أخي يرفع هل حينها، كثيًرا اندهشتُ 

  اآلخر السكين بأخذ فأسرعتُ  لي ضربة توجيه يحاول وهو دهشتي من افقتُ 

..  نتشاجر خلفي فجاء للصالة وهرولت  

  هللا يا خلق انقذوني: تصرخ ظلت ثم تفتحه للباب فهرولت حالنا من أمي ُصعقت هُنا

. بهابيل قابيل فعل كما أخيه االخ سيقتل ،انقذوني  

   بفجر؟ ويفوز ينتصر من دنيا اخرى، دنيا في وأخي أنا كنتُ   لكن هذا، تردد ظلت



  سترتي من يجذبني بمن شعرتُ  ولكنني عليه فانقضضتُ  كتفي في بالسكين  اصابني

  عابئين غير ونحن يصيح بيننا حائاًل  وقف" لاألكبر "عاد أخي ألجده فنظرتُ  للخلف

 امتد عميقًا ُجرًحا وجهه، في عادل جرح إذ الهواء في بسكينه بسام يُلوح  وبينما بيه

  الصياح الصراخ ،ءشي  كل هدأ صامتًا،  الجميع ووقف الدم فنزف كله  خده في

  الزمن؟ توقف هل البكاء، النحيب

! وغد يا بسببك هقال: كل ثم بسام لي نظر هُنا   

!  يكن لم شيئًا وكأن لغرفته توجه ثم   

  كاد.. نحوه فهرولتُ  البائس هذا أفعال من اكتفيتُ .. غضبًا عروقي في الدم اندفع 

..  عليها الباب أغلق ولكنه بيدي امسكه وكدتُ  الباب هو يُغلق  

! الغرفة باب بين ويدي بالخارج وأنا بالداخل هو كالتالي المشهد  

 أن حاولت التي تلك يدك سأقطع :بغل يدي على الباب غلق يشدد وهو صاح 

. علي   ترفعها  

..  يدي انقاذ يحاولون واخرون نحوه الباب يدفعون الناس من جمع   جاء   

.  أخي براثين من بأعجوبة نجوتُ  حتى  

  تبكي الزاوية في تقف أمي كرسي، أقرب على جلست حتى التعب من ترنحتُ  

 لحقوا الذين الجيران مع يتحدث وأبي النازف خده على يده يضع بائًسا يجلسُ  وعادل

 الذكريات تجمعت دمي، في غارق   أنني ألرى ويدي لكتفي فنظرت أنا وأما. بنا

  غير يبكي من بكاء، نحيب صوت تفكيري قطع حتى لي، حية مشاهًدا لتنسج بعقلي

  أمي؟

! بسام غرفة من صادًرا الصوت وجدتُ  حتى  

!  المصيبة يفعل أن بعد يبكي كالعادة إنه  

! وأُسجنه بالًغا فيه سأقدم أفعاله، من سئمتُ  أنا_  

. قساهمأ كانت ولكنها لبسام األولى المشكلة تلك تكن لم عادل، قال  هكذا   

   معي؟ ستذهب: كالًما لي يوجه وجدته 



.  سأذهب نعم: وقلت أمري حسمت ثم قلياًل   فكرتُ    

! بسام بكاء نسيتُ  وهكذا أمي، لتوسالت تعاطف أي دون ورحلنا   

 ********** 

 حينها جاحًدا كنت ربما أعلم، قال: ال ثم  دامعتين بعينين بالقهوة رشفة أخر ارتشف 

. عاطفتي فاقت غضبتي أن أو  

   حقًا؟ أخاك ُسجن   هل ؟ذلك  بعد حدث اتأثر: وماذ في قلتُ 

  إثرها على ماتت اكتئاب نوبة في أمي دخلت حينها، القاضي قال هكذا سنين، عشر_

  العيش، أستطيع ال جحيًما اصبحت حياتي احمق، أنا كم فعال شعرتُ  حينها ومن

!هاتين بيدي   أمي قتلتُ  وهكذا أخي حياة دفنتُ  لقد جريمة، ارتكبتُ  وكأنني أشعر  

!ُكسرت أنها فيها ظننتُ  لقد بقوة، الطاولة في ضربها ثم ليديه نظر  

! روعك من هدئ: أقول وأنا جانبه أقف قمتُ  حينها  

  اللحظة هذه فإلى الباقون، أما: يكمل وهو بكاء أنين سمعتُ  ثم  عينيه على يديه وضع

 أن يجب نما كا هو هذا أن ويعتقدون ألخي، االشتياق أو باآلسي شعور   ينتابهم ال

!يحصل  

   الذكرى؟ هذه  على مر عام كم_ 

والكمال، بالتمام أعوام عشر_   

  هذا؟ يعني ماذا تعلمين هل:  وأكمل إلي نظر ثم 

  أخاك؟ سيخرج_ 

 قالت، وخائف متوتر النوم أستطيع ال  عرفتُ  منذ مساًءا، العاشرة في الليلة نعم،_ 

ا اخوتك أكثر تالموت "أن فراش على وهي أمي لي "!  أخاك تنسى ال وعطفًا، حنو   

. بعدها وماتت  



  يهتمون ال الجميع: وقال لي نظر ثم الكالم إياه مانعًا عليه يجثو الحزن وكأن سكت

 في السجن، خروج من الستقباله الذهاب أريد من فقط أنا ،الستقباله وال لخروجه

!  أعانقه أن أريد أنا.. افتقدته لقد الحقيقة  

 تزوجتها هل! فتاة بسبب! سنوات عشر  حياته من أضعتم بسببكم: منه ُمغتاظة فقلتُ  

   ؟باآلخر

.  أخي وال أنا ال، ثالثًا تزوجت ال،: ساخًرا ضحك   

! ءشي الال مقابل  هذا كل حدث_  

  سوداء، كوميديا إنها: بسخرية قائاًل  عينيه من تتساقط والدموع فمه ملئ ضحك

أتعلمين؟ ، جًدا بائسة الحياة  

 معنا الكثيرة المشاكل يفتعل فهو ولهذا األساس من شديد باكتئاب ُمصاب   بسام أخي

 له قلتُ  ولهذا ظلمنا، ألنه ويبكي لغرفته يهرول ثم ويظلمنا يحبنا  ال بأنه يقول

 ألنه ال فجر يريد  أنه لي تبين هذا ولكن في ايًضا سيظلمني أنه اتوقع لم.. سري

. إغاظتي يريد فقط ألنه بل يحبها  

  هذه في شيئًا ستفعل المواسية الكلمات أن أرى لم  ايًضا، أنا أجب ولم سكت ثم

! بلهاء لكلماتٍ  ال لعناق يحتاج كان الموقف األقصوصة،  

!أحمق يا  ولُتعانقه أخاك واستقبل ذهباله:  قلت ولهذا  

  كل بعد أحد ينتظره هل ليرى سيخرج بالطبيعي: فأكملت وتلجلج إجابتي من اندهش

.ميت أنه األساس من أعتقد أحد، يجد لم إن نفسه سيقتل أنه أعتقد ؟السنين هذه  

  انتشاله تستطيع لكنك سالم، يا قاتلة الوحدة: تجاهه ونظرتُ  لمقعدي عدتُ  ثم سكت

! نفسه يقتل تجعله ال تلك، الوحدة من  

!مواجهته من منه، خائف.. متوتر لكني_   

.. تذكرني توترت كلما: له فقلتُ  الكتاب في قرأته ما تذكرتُ  حينها   

  أتذكرك؟ وكيف_ 

!  قمر عينيك   نظر  عانق كلما تذكرني: قائلة فابتسمت   



 ******** 

 حقًا هل بجنون، يخفق سريعة، بوتيرة قلبه يدق متوتر السجن أسوار خلف وقف 

سجنه؟ في  السبب هو الذي أخيه ليستقبل جاء عندما ُجن  

! سيقتله بالتأكيد راه لو بسام أن فكر فلقد يستقبله وال ادراجه يعود أن مرة ألف فكر  

.. سيعانقه بأنه فكر عندما أبله كان   

 كل سينسى عانقه تجده عندما: هاجر كلمات  فتذكر للقمر نظر خطوة عاد وكلما 

!بصدق أحد   يعانقه  أن سوى أمنية للبائس ليس حينها، شيء  

 ***** 

  ألي يأبه ال الوجه، شاحب الثياب رث  اللحية كثيف بسام، وقف اآلخر الجانب على 

  وجده.. أحبه فلقد الحياة لمدى السجن في يتركه أن للضابط توسل انه أذكر ،ءشي

 ابتسم.. فيها يحبه أحد وال جًدا سيئة الخارج في الحياة لكن.. يناسبه صغير عالم  

.وأنتحر اآلن جبسخرية: سأخر  

..الحياة هذه في واحدة ثانية انتظر لن_    

.أحد يزرني لم سنين  عشر مر على_   

. منبوذ أنا_   

. مكروه أنا_   

..  الهراء هذا  كل من سأتخلص الحياة؟ من إذًا ةئدالفاما _   

 احد إخبار أود وتمتم: كنتُ  عينه من دمعة  فرت ثم ومن جًدا جميلة بطريقة وأنتهي 

.سأموت بأنني  

 **** 

  سالم واقترب منها بسام عبر أخوين، قلبي بين كجسر فكانت السجن بوابة فُتحت 

!وحيد حزين واآلخر ُمشتاق خائف أحدهما قلبان تقابال بالمنتصف،  وتقابال منها  

أنت؟  من: وقال خطوة  بيننا بقى حتى مني اقترب ثم  عينيه بسام حك  



!العالم ووقاحة وقاحتي عن لك وألعتذر الستقبالك جئتُ  سالم، أنا: نطقت تلعثم   في   

. اساًسا عليه يجب لم بل فعل رد أي بسام يُبدي لم   

.  اذهب أن يمكنني  وجودي  استحقرت ووأكملت: ل ريقي ابتلعتُ    

فتُ  يئستُ  حينها يجب، فلم    عازًما فالتفتُ   روحي وتذهب عنقي على  ينقض أن وخ 

 كنتُ  رجل، يا: خلفي من يصيح سمعته حتى خطوات، بضع ومشيتُ  الرحيل

!فتى يا عانقني احد، إخبار ووددتُ  قليل بعد سأنتحر  

أحتضنه  إليه فهرولتُ  مبتسما ورأيته ذراعيه لي فتح ثم   

  بين بكيتُ  عليه، وحزني وندمي له،  اشتياقي فرط من تتكسر ضلوعه كادت حتى 

!إليك الحاجة امس في أنا! تمت ال: حزن في تمتمتُ  ثم ذراعيه  

. كثيًرا افتقدتك   لقد باهلل وهللا:  إليه ناظًرا وقلت كتفيه  وأمسكت اعتدلت ثم   

  تلك طيلة تزرني لمد سالم، يا وغد إنك: يهزني وهو وقال بسام أمسكني حينها 

! أيًضا ونبذتموني حياتي دفنتم السنوات،  

  وقلت قلبي في اجتمع الدنيا بحرج أشعر وأنا ءببطي كتفيه على من يدي أنزلت هُنا 

!نادم حزين، متوتر، خائف، كنت: بتلعثم  

!قط مقابلتك على جرأة أي لدي يكن لم: وأكملت لألرض نظرتُ    

. بالنهاية تذكرتني  أنك الحمد هلل: يقول وابتسم كتفي على فربت   

! أحمق كنتُ  قط،  تغادره ولم بسام يا دائًما قلبي  في كنت_    

  أمي تكذب لم: ويقول يتمتم وهو واحتضنني بالدموع  عينيه اغرورقت تحديًدا، هُنا

!أخي  يا سامحتك ابنائها، أحن سالم ان قالت لما  

. الهش قلبي في أفعل ماذا أعرف ال: ضاحًكا وقال تركتي ثم  

 الدموع لتختلط الباكي وجهينا على تتساقط المطر قطرات وبدأت الغيوم وغيمت

  يارب، هلل الحمد: بسعادة أقول بالمطر فرًحا ودرتُ  العذبة الماء بقطرات المالحة

. هاجر يا لك   شكًرا  



   هاجر؟ من لي وقل قف مجنون يا قف_ 

  استحياء على الغيوم  خلف مختفيًا القمر فوجدتُ  للسماء نظرتُ  و هدأتُ  حينها 

ُمرة؟  قهوة كوبين لُشرب معي تذهب هل: فقلتُ   

!  ُمرة  القهوة تشرب وأنت متى ُمنذ: ُمتعجبًا لي نظر  

  نحبه ما..  جًدا ُحلًوا القهوة مذاق ستجعل أحاديثنا :نسير ونحن أقول يده من جذبته 

!هاجر قالت حولنا هكذا من ُحلوة االشياء سيجعل الذي هو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الثانية القصة   

".  ماري  الفيلة"  بعنوان حقيقية قصة  

 

 مصبوغ   ُملون غير األلفينية من نراه  الذي الزمن ذلك في العشرين القرن اوائل في

.. القديم الزمني البُعد لهذا كوصمة وأسود أبيض بلونين  

 مع ويُحيون يهتفون جانبيه على ُمكتظة كثيرة بأناٍس  محشو جًدا طويل كبير شارع

 بأشخاٍص  للسيرك عظيم موكب يمر  المنتصف وفي شعبية وطنية أغنية تشغيل

 وفيلة وقرود   ُمزينة، وعرباتٍ  طويلة بعصيانٍ  وآخرون الناس لتُضحك بهلوانية

  ُمعاذ؟ سيد ُمعاذ؟ سيد: أحدهم يصيح إذ  الصخب هذا وبوسط

   ؟يا هذا  كما ب: اآلخر صوت فعلى الهثًا ركبتيه إلى استند ثم

  وهذا الموكب مع السير تمتنع ووقفت الفيلة خط عن ماري الفيل أنثى حادت لقد_

. يُعطلنا  

  مدربها؟ وأين: واقفًا ُمعاذ هب

.  له تأبه ال ولكنها معها يحاول إنه_   

 أنثى ليجد الفيلة لصف وعاد الموكب تترأس كانت التي عربته من ُمعاذ   نزل هُنا

  رعد المدرب وبجانبها ما ءشي في منهمكة سيرهم خط عن بعيًدا تقف ماري الفيل

 منها فأقترب للصف وتعود أمره تطيع لعلها  جسدها في حادة بآلة مدببة بعصا يلكزها

:  غاضبًا  فصاح الصف بجانب ملقاه وجدتها بطيخ قشرة أكل في ُمنهمكة الفيلة ليجد

! للصف تعود تلك الفيل أنثى وأجعل تصرف أنت؟  

.  عنيد فيل   ولكنها يا سيدي أحاول إنني_  



   المدرب؟ ألست فصبر: تصر بنفاذ ُمعاذ صاح عندها

  نفسك اعتبر دقائق، خمس غضون  في للصف تعدها لم إن: وأكمل هنية سكت ثم

.  العمل عن مفصوالً   

.  الموكب هذا في حماقة أي تحمل أستطيع ال: زفر ثم  

  الملعونة أيتها أنت  : قائاًل  المدببة بالعصا الفيلة وخز ثم رعد  غضب.. ورحل وتركه

. وجدته بعدما بسببك   أتركه أن ومستحيل العمل في جديد أنا تحركي،  

  أكل في منهمكة هي بينما  غاضبة بكلماتٍ  ويتمتم ويسبها يلعنها وهو يلكزها ظل

 يؤلمها جلدي بتورمٍ  ُمصابة كانت فمها وبجانب به مباالة دون بتآني البطيخة قشرة

  بشدة تثور جعلها مما المؤلم  اصابتها بموضع وخزها إذ رعد يلكزها وبينما بشدة

 بخرطومها سحبته ثم صوبه ونظرت إليه التفتت ثم" الفيل صوت" بقوة فنهمت

  جذع هي كسرت بينما هولٍ  في واصبحوا  الناس أفزع مما االرض على والقته

  عن ُمعبرة تحملها التي القوة بكل" رعد"  به تضرب وظلت بجانبها كانت شجرة

  قدميها رفعت ثم ومن بركله رعد على وأكملت عنها بعيًدا الجذع القت ثم  غضبتها

  الدماء وتناثر رأسه فانفجرت بها رعدٍ   رأس على وهالت نهيًما تصدر وهي بسرعة

!  فوقه جلست بل بذلك تكتفي ولم الطريق جانب وعلى عليها  

  واحتل مؤثر دموي  لمشهدٍ  الموكب مشهد وانقلب الفزع من لحالة المرح تحول

 صوت" القردة وخنخنة األطفال وبكاء النسوة وصراخ الرجال همهمات المكان

 مازال الذي الوطنية األغنية صوت  المدينة على هبت التي الرياح وتخللت" القرد

.. أحد يُطفئه لم مسموًعا  

" الزنبق  و الندى قمر يا وطني..  األزرق الغيم جبل يا وطني"  

  المسدسات جيوبهم من رجال   واخرج ومرج لهرج االمر وتحول الناس صاح

  الناس فاستشاط تتأثر لم لكنها بالرصاص عليها وانهالوا الفيلة ناحية وصوبوها

.. القول في وتنازعوا غضبًا  

. ُمتوحشة فيلة إنها_  

.  فعلتها على الفيلة تلك تُحاكم أن يجب_  



. تُعدم أن يجب_  

 صوت ليعلو األغنية كلمات وتوقفت بالصمت الجميع الزم حاد صفير   انطلق حتى

. األذية لعدم الفيلة من يقترب أحد ال: الشرطة ضابط  

  بعد لهم فاستجابت الُمحطم رعد جسد عن الفيلة إلبعاد الشرطة من مجموعة وتدخل

.. لها هي مستسلمة  ضخمة معدنية بحلقة فكبلوها نفسها هدأت أن  

  السيرك؟ ذلك قائد نالشرطة: أي ضابط صاح ثم

. يا سيدي  أنا: قال ثم الجموع بين من ُمعاذ تقدم  

  متوحشة؟ الفيلة تلك هل_

.  هذا فعلها من مستغرب وأنا جًدا مسالمة إنها ،يا سيدي ال_  

   دهسته؟ الذي من_

.  السيرك في جديد مدرب رعد إنه_  

 حق يضيع ال لكي الفيلة تلك تُقتل أن يجبُ : الرجال احد فصاح ُمفكًرا الضابط وقف

! فيلة  إنها معتوه؟ أأنت: معاذ فأجابه هباًءا هذا رعد  

الجميع:  هتف  ثم وبحزم بشدة الرجل مع توافق الذي الناس فعل رد من تفاجأ ولكنه

. ماري الفيلة إعدام بيج  

. ماري الفيلة إعدام ببقوة: يج رددوا ثم  

  تلك تُعدم أن بلُمعاذ: يج همس ثم الجميع  ليسكت آخري مرة يصفر  الضابط فقام

  مطالبين المظاهرات في ثوار وسيخرج الناس بين البلبلة ستنتشر تُعدم لم إن.. الفيلة

 نريد ال ونحن عام رأي وقضية بحت سياسي أمر إلى األمر وسينقلب الفيلة بإعدام

.  ذلك من أكثر يتدهور أن لألمر  

!  فيلة إنها ؟يا سيدي جاد أأنت: بدهشة  ُمجيبًا ُمعاذ عينا جحظت  

. جًدا جاد يجعلني هُنا  الناس اصرار... ولو :مباالة بال كتفيه هز  

. موافق غير أنا_  



  تلك في واألخير األول السبب وأنت  فيلتك أنها علمافعله:  رد من الضابط غضب

 أنت طالما بأكمله سيركك بغلق أمًرا سأصدر ما حددته يحدث لم وإن الشنيعة الحادثة

 فيلة بسبب بلبلة تحدث حتى هُنا أنتظر لن .. حيواناتك على السيطرة تستطيع ال فاسق

!  غبية  

   الفيلة؟ تلك إعدام على توافق هل اسألك مرة وآلخر

 إن السيرك ألعمال وحبه بل عيشه سينقطع ُمفكًرا عقله في وغاص عينيه ُمعاذ   أغلق

  فيلة؟ بسبب سيركه غلق بعد شحاذًا يصبح هل الفيلة، تلك تُعدم لم

عينيه  فتح  

. ققائاًل: مواف تنهد ثم الضابط عيني   صوب نظر   

**** 

 وفرحوا الناس تهلل.. االسم عليها اطلقوا هكذا ماري الفيلة حادثة على يومان مر  

 اإلعالن بدأ ثم.. سموها كما القاتلة الفيلة تلك إعدام على الموافقة بقرار علموا بعدما

..  منها االنتقام كيفية ليقرروا المدينة باحة  في الناس واجتمع ماري إعدام كيفية عن

.أحدهم فصاح  

. بالكهرباء ولتمت كهربائي بصاعق فلنصعقها_  

. أفضل عليها الرصاص من وابل اطالق ال،_  

  ذو المنكبين عريض القامة طويل  رجل   الباحة منصة على الرجال أحد صعد ثم

 شًرا تنفث  جاحظتين عينين وجهه  بوسط تقبع.. غليظة وشفاه بجبهته كبير جرحٍ 

  مقطوعة كانت  اليسرى  بينما اليُمنى بيده سيجارة يُمسك

  المنصة على ءشي أقول أن يمكن لكالفحيح: ه بصوتٍ  قائاًل  الضابط بأذن همس ثم

  الجميع؟ ليسمعني هنا

 قام ثم منكمشة نملة كحجم بجانبه ظهر والذي بالموافقة رأسه الضابط له هز

 ليظهر ونفثها سيجارته د خن ثم الصوت مكبر  الرجل فأمسك الصمت ليحل بالصفير

اختفى  ثم شيءالال  بشكل دخان  



 تلك منها، نفع وال فاشلة ماقتراحاتك.. الصمت فلتلزموا الحمقى أيها: قائاًل  تنحنح 

  أن يجب.. المميتة بضربتها تقتله  أن قبل برعد المدعو الرجل ذلك عذبت الفيلة

.. لرعد أشعرته بما لتشعر تُعدم وهي تُعذب  

  جانب على بينما والمعارضة بالموافقة الناس وانقسم  أخرى مرة  الهمهمات علت

  مع وقعت هل الرجل؟ عذبت كما ب الرجل: تُعذ كالم  من ساخًرا معاذ وقف آخر

 نملك من البشر بنو أنحن أفهم ال بت وهللا! فعلت ما تفهم ال فيلة تلك أليست مجانين؟

.  هذا في أشك بتُ  عقاًل؟  

  وليسحبها قطارين طرفي بين سنقيدها: كالمه المخيفة الهيئة ذو الرجل أكمل ثم

.  هنيئة موتة وتموت اشالئها تتقطع حتى القطارين  

 مكبر منه أخذ ثم المنصة الشرطة رئيس أعتلى حتى أكثر الناس صوت على

 من تأكد صدرك؟ يسار قلب لديك لأذنه: ه في وهمس باشمئزاز له ونظر الصوت

.  الموضوع هذا  

  الفيلة بإعدام قرار ُصدر عبثًا كفاكم.. الدرجة لتلك مجانين لسنا: الناس في صاح ثم

!  الكالم وانتهى شنقًا  

***** 

.  ماري الفيلة إعدام يوم صبيحة_  

 

  وصغار كباًرا الناس بأالف اُكتظ عام ميدان بوسط  شنقًا الفيلة بإعدام قرار اُصدر

  جًدا قاسي مميز  مشهد سيشاهدون دقائق  غضون فبعد المهيب الحدث ذلك ليشهدوا

..  يُرى ال العادة وفي  

  أن وتستطيع القطار عربات لرفع تُستعمل  رافعة اإلعدام على المنظمون استعار

  كبيرة حديدية بأصفاد مكبلة وهي الفيلة حضرت ثم طن مائة إلي يصل وزنًا تحمل

  القرود مع للسيرك عروًضا فيه  تقدم أن اعتادت التي العام الميدان نفس في

  صديقها حتى أو بهلول القرد دون تماًما وحدها كانت المرة تلك ولكن والبهلوانيين

  حتفها لُتلقي بل سيرًكا لتقدم ال هُنا جاءت.. عزوز الفيل



 وزنها من ولكن بالرافعة علقوها ثم بحبلٍ  رقبتها وقيدا الرجال من اثنان جاءا ثم من

  ويسمع لتُكسر قدميها على هي وسقطت فقُطع بها التمسك الحبل يستطع لم الثقيل

 على اآلسف ُمعاذ بقلب صوتية طلقاتٍ  بمثابة كانت التي عظامها  طقطقة الناس

..لحالها يرأفوا ولم الصوت لسماع هللت التي الدنيئة البشر تلك عقول  

 تُصدر وبدأت شديد باختناق تشعر الفيلة فبدأت أخرى مرة برفعها االثنان قاما ثم 

  الُمعذب نهيمها لُيترجم أحد يوجد لم ولكن وآلمها عذابها على  صراخ بمثابة نهيًما

  بعدها ليفحصها ساعة نصف لمدة بالهواء ُمعلقة ظلت ثم المصمتة البشر لعقول

 العظيم االنتصار بذلك سعداء فرًحا الجمع فيصرخ وفاتها ويُعلن البيطري الطبيب

نفسه عن به عما يداف يملك وال يفهم  ال حيوان من انتقاًما حققوه الذي  

جلدي  بتورم ُمصابة إنها: قال ثم الفيل فم إلى بتمعن الطبيب نظر   

! حادة آلة بوخز مصاب والتورم: الطبيب فأكمل بدهشة به الضابط نظر   

تقول؟   أن أتريد: يقول الضابط نظر   

 الرعد هذا أن يبدوا يؤلمها، مكانٍ  في ضربها ألنه رعد على صارت الفيلة نعم - 

!كالفيل ضخم حيوان مع التعامل في مبتدئًا كان  

  أركان في الوطنية األغنية اشتعلت ثم شديد بأسفٍ   ويساًرا يمينًا رأسه الضابط هز 

  يا وطني..  األزرق الغيم جبل يا وطني" المزيف النتصارهم كعالمة العام الميدان

".  الزنبق و الندى قمر  

  على يستند ُمعاذ جلس الملعونة الوطنية وأغنيتهم وتهليلهم الناس صخب عن وبعيًدا

 دافنًا سوداء بقبعة وجهه غطى ثم  حزينًا دامعًا لها ينظر الفيلة عليها الُمعلقة الرافعة

 منه انفجرت لو نفسه في غضبة ويكتم به آلم ءسي شعور عن يكتم بركبتيه رأسه

! رماًدا واصبحوا الجمع اللتهمت  

 

 

 

 



 

الثالثة القصة   

طيف من شتات" بعنوان "   

 

 " ال أحب الكرة األرضية، أريد السماء. 

كانت تهرب منهم وتهرول بمنعطفات الشوارع ، حتي توقفت في ُزقاٍق ما ، فأخذت 

الذي بين يديها   ءالشيما بيدها وظلت تبكي كثيراً وتحتضن  احتضنتنفسا عميقاً ثم 

 أكثر حتي كاد يتكسر بين ضلوعها . 

بها . الحقواهي  _ ها  

يساراً لتراهم فحددت و جهة هروبها وهرولت   فالتفتتوما أن سمعت تلك الجملة 

يميناً حتي صادفها برجٍ عالي البنيان فدخلته وظلت تصعد وتصعد إلي أن وصلت  

للطابق األخير فكان غير مكتمل البناء بال أسوار ، ثم وجدت اثنان من مطارديها  

؟  يا حلوةواحد منهم قائال: أظننت  أنك  ستهربين بالطفل  ابتسمخلفها   

بس قائال: أعطني الطفل.ثم ع  

.  ترتعشفعادت تؤخر خطواتها للخلف وهي   

حمقاء.  ستقعين ، الطابق بال أسوار يا احذريفصاح الرجل:   

عني. ابتعدوافصرخت هي: لن تأخذوا طفلي منًي   

عن حافة الطابق أرجوك  ستقعين   ابتعديفأجاب بهدوء: حسنا لن نأخذه، فقط األن 

وتقتلي نفسك  وطفلك. األعلىمن   

األول   ءشينظرت خلفها لتجد أنها علي الهاوية ، خطوة واحدة أخري وينتهي كل  

ها .. شاهدت الجماهير المتجمعة أمام البرج ومنهم الشرطة ينبهونها ويعدونها   عمر 

عن حافة الطابق .  تعادواالبعليها الهدوء  لكنبأنهم لن يأخذوا منها طفلها   



وبينما هي تنظر علي الجماهير إذ خطف الرجل منها الطفل .. من الوهلة كانت  

 تسقط لكنها تماسكت صرخت وقالت: أعطني طفلي، قد وعدتموني. 

 أجابها: نأسف علي وعودنا الكاذبة سيدتي! 

  هجمت عليه في محاولة أن تأخذ طفلها فأعطاها لصديقه فذهب عند هاوية الطابق

  الممداً يده بالطفل مهدداً إنها إذ لم تصمت سيُلقي به فخرت علي األرض باكية: 

 تفعل.

لكن الرجل شعر بدوار مفاجئ، األحمق نسي أن لديه فوبيا من االدوار العالية ..  

 فسقط بالطفل معا! 

طفليي .  أياهنا صرخت السيدة بقهر   

البداية، نظرة متوحشة هو  ثم نظرت خلفها للرجل األخر الذي أخذ الطفل منها في 

نفسه شعر بالخوف منها، أظهرت سكينا كانت تخبأه وقامت طاعنة إياه بها في 

بل جذبته   بذلكصدره ناحية قلبه، جحظت عيناه وخرج الدماء من فمه فلم تكتفي 

ناظرة ألهل الحي والشرطة .. األعلىملقية به من   

أخاف عليه   ءشيم يعد لدي  صارخة: خذوا قاذورتكم تلك، وأصعدوا خذوني فأنا ل

 األن .

باألرض  ارتطمتحتي  األعلىصرخ الجميع مبتعداً وهم يروا جثة الرجل تسقط من 

. 

 ثم سمعوها وهي تبكي قائلة: طفلي العزيز زياد.

 ثم ضحكت: الجميع مجنون  هنا وقد أخذت بثأري.

 ثم قالت بهدوء قاتل: ل م  العالم قاٍس معي؟ 

مخيف.ثم بكت: العالم   

 ثم ضحكت: وأنا مخيفة أكثر .

حينها صعد ستة من رجال الشرطة إللقاء القبض عليها وهي في حالتها الهيستيرية،  

دون عجرفة وعندما وصلوا للشارع رأها الناس عن   باستسالمأخذوها وذهبت معهم 



قرب رأوا تلك السيدة الهزيلة بشعرها األشعث وفستانها البالي الممزق ووجهها  

، مالمح وجهها بريئة للحد الذي ال يصدق الواقف أنها نفس السيدة التي فعلت المغبر

تلك قبل قليل! أدخلوها السيارة وأغلقوا بابها، هنا نظرت السيدة إلي األفعال الجنونية 

 الشارع من النافذة فوجدت طفل صغير يلوح لها فأدارت وجهها عنه باكية. 

 

 _ ألن تتكلمي األن؟ 

ياتها علي تلك الجملة فنظرت حولها لتري أنها في غرفة بها أفاقت من شريط ذكر

طاولة ومقعدان تجلس هي علي واحد واألخر يجلس عليه المحقق، الغرفة مظلمة إال 

 من نور مصباح أبيض مسلط عليهما. 

ب .  = لم تُج 

_ بما فعلتيه سيُحكم عليك  بحكٍم قاس، األفضل أن تقصي ما تعرفينه فيمكن أن 

فيف الحكم عليك  .يساعدك في تخ  

ثم أتبع: لماذا قمت  بالهروب من المصحة النفسية وخطف طفلك  من عائلة أبيه وقد 

 كان بإمكانك أخذه بعد التأكد من شفائك؟  

 

تقوم بقضم أظافرها، فبعد أن توفي زوجها  بالمشفىتذكرت وهي تقعد علي سريرها 

خاطئة لتدمر عقلها  كانت هي مريضة بالسكر فكانت عائلة زوجها تعطيها أدوية

 ويصيبها الهيسترية فيلقوا بها في المصحة النفسية ويستولوا هم علي جميع اإلرث. 

 

 =لكنها فضلت الصمت ولم تُجب. 

 _كيف قمت  بالهروب من المصحة؟ 

 



أغمضت عيناها تتذكر السيدة الطيبة عاملة النظافة بالمصحة، لكنها عًدلت عن  

أحد بالعالم هنا طيب، بالمؤكد أنها ساعدتها لمصلحة ما   الف كرها بأنها ليست طيبة.. 

تعلمها هي.  ال  

 

 = لكنها أيضا لم تُجب. 

ي زاد القهري الذي أصابها نتيجة األدوية والذ سوالوسواالصراع النفسي بداخلها 

تخاف شيئا وليحدث ما يحدث باتت ال تشعر،  البعد موت طفلها أمام عينيها جعلها 

 أصبحت متحجرة ، أصابها التبلد .

معها الالزم قد سئمت الهدوء.  افعلوا_هنا صاح المحقق بغضب قائالً:   

خرج المحقق وقام الرجل بإيصال الكهرباء لديها ليسير التيار بجسدها معذباً لكنها 

ال تصرخ ال تشعر، جسدها معهم داخل السجن لكن روحها لم تكن بها إنها   كانت

 خارجه تبحث باكية علي طفلها مؤمنة أنه لم يمت رغم إلقائه من الطابق العاشر !  

اإلجراءات   واتخاذوبعد التحقيق   

 

 " ُحكم عليها بالسجن خمسة وعشرون عاماً " 

 بعد مرور سبعة أعوام. 

تُحدث أحداً، جسدها بأجمعه كان مليئاً   الكانت هاهنا تجلس علي السرير وحيدة 

قصا من زميلتها  بالخدوش مائال للزرقة متورما، أصبحت صلعاء بعد أن سرقت م 

وقامت بقص شعرها تماماً، أصبحت شبح السجن الجميع هنا يخاف منها يخاف أن  

قوش كلمتان فقط " أين زياد؟ يتحدث أو يقترب حتي ... علي ذراعها ورقبتها من  

 

وبمكان ليس هنا بعيداً عن عالم الجرم والقسوة، منزل  هادئ .. تجلس سيدة عجوز  

 تتصفح الجرنال وبجانبها طفل يلعب بجهاز تحكم لسيارة . 

ثم ينادي: جدتي؟ تعالي ألعبي معي، ليس لدي  أحد  ليلعب معي .    



مت من فضلك. _ أصمت يا زياد أنا سيدة كبيرة وال ألعب، أص  

هنا ذهب زياد إلي خارج المنزل وجلس أمامه القرفصاء ثم كشف عن خدش ماكٍث  

في قدمه من وهو صغير، أخبروه أن أمه القته من برجٍ عال لتتخلص منه لكن 

شرطي إنقاذك وإمساكك  عاستطاالشرطة كانت موجودة وبينما أنت تسقط إذ 

صدقهم نظر للسماء فوجد القمر المعا  وأن أمك األن متوفية ولكنه أبدا ما   بأعجوبة

أمي؟  في سماء مظلم فتنهد قائال: أين انت  يا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القصة الرابعة

حافة البركان".  ىبعنوان "علقصة   

 

العصور الحديثة. لما قب  

 

ن التي أُحبها من فتيات قريتنا وأنوي خطبتها؟    _أتعرف م 

ن؟   =م 

ن.. م    _خ 

 هكذا قالها لصديقه مبتسًما وعيونه تشع نوًرا فأجاب اآلخر بملل: سارة أختي.  

عيونه قائاًل بحرج: ليكن بعلمك، كنت سأجهز نفسي وأطلب يدها منك.   فاتسعت  

سأقطع رقبتك إن اتخذت طريقًا اخر  له: كنتُ فهز كتفيه وقال له بحسم دون أن ينظر 

 لها. 

.  يا صاح_عيب  عليك   

لم يُجب، طال الصمت بينهما.. نظر لصديقه ُمحمد فوجده شارًدا يتأمل المكان من 

 حوله..

جبال مختلفة األحجام متناثرة في كل مكان وصخور وتالل كثيرة كان المكان عجيب 

المكان طريقًا  ذلكذي جعلت من ُمختلط وكأنه يجمع بين انواع الصخور جلها ال

ًرا.. لطالما أحب ُمحمد هذا المكان فأصبح يقضي فيه فراغه بقراءة كتاب أو   وع 

تأمل او حتى مصاحبة صديقه عدنان هنا ليتناقشا في أي كالم بجعبتهما بعيًدا عن  

 ضوضاء القرية.  

 =تبدو كلوحة جيولوجية ُمنمقة. 

صخور فقط.   كما حولهنا وكل   _أتفق،إنه مكان جميل رغم قسوة الشعور  

قائاًل: وماذا عنك؟   األخيرثم أتبع   



أال تعرفني؟ أنا انغمس في عالم الكتب الفلكية وعلم النفس، أكتب ابحاثًا   يا عدنان _

 أو اتي لهذا المكان واتأمل، لكن أأحب؟ هذه الفكرة بعيدة جًدا عن قلبي.  

 _قل... 

 =ماذا قلت؟ 

الدخان األسود المنبعث من خلف جبٍل   ذلكله صديقه ليرى  رما ينظنظر لموضع 

د يصل عنان السماء.طويل.. الدخان كثيف للغاية كا  

الجبل؟  ذلكفغر عدنان فاهه قائاًل: هل يعيش بشر وراء   

ما ، قريتنا فقط من تعيش في المحيط هذا .. ولكن  لم أفكر قط بالذهاب ومعرفة  ال=

الجبل.  ذلك ءورا  

 _وأنا ايًضا.  

ونرى ما سر هذا الدخان.  بقائاًل: لنذهقام ُمحمد ووقف   

، بركان! اما هذتشبث عدنان بذراع صديقه صارًخا:   

على  لذلكهُنا..  ءالمجيتمتم ُمحمد بشرود قائاًل: لم يفكر احد من اهل القرية على 

مر طيلة تلك السنوات لم يكتشف أحد وجود بركان هُنا.. خصيًصا انه لم ينفجر قط 

 كان خامًدا. 

خامًدا"؟   نقولك "كافأجابه بذعر: ماذا يعني   

البركان على أن يكون خامًدا وهو اآلن يستعد لثورانه! رهامًسا: كفظر لعيونه ن  

يقف على صخور البُركان مرتعبًا يلتصق بصخره حتى كاد يلتحم ظهره به، أخذ  

ينقذه حتى رأى صديقيه من القرية   ءشييلهث مع جحوظ عينيه وهو يبحث عن أي 

..  بذراعه عدنان فنادى قائاًل وهو يشير   

دنان لمصدر الصوت ليهتف: ُمحمد انظر إنه زيد. فنظر ع  

؟  يا زيدتفعل بالقرب من فوهة البركان  اقائاًل: ماذنظرا له فصاح عدنان   



مساعدتي فالصخرة التي كانت تقودني للنزول.. أُذيبت أمام  بخوف: حاوالفأجاب 

 عيناي من كتلة نار صغيرة قذفها البركان أمامي على الصخرة وُحبست.  

ممه؟ فارتعش عدنان وصاح قائاًل: أبدأ البركان بقذف ح   

.  ءشي=ساعداني وسأخبركما بكل   

فنظر ُمحمد للبركان يستكشفه ويحاول وجود ثغرة عليه يستطيع بها إنقاذ زيد.. حتى  

لمح صخور بارزة على الجانب األيمن تصل ألعلى من المستوى الذي يقف فيه زيد 

؟ يا محمد تفعل  اماذعدنان: فتوجه لها وبدأ يتسلقها فهتف   

بدأ العرق ينساب على جبينه فكلما صعد واقترب من أعلى البركان كلما ازدادت  

الحرارة حتى وصل لصخرة تعلو مكان زيد  فنادى عليه قائاًل: زيد، سأمد لك يدي 

 ثم أجذبك ألعلى هُنا. 

له رأسه..  فأماء  

ُمحمد مد يده له فأمسك بها وجذبها حتى أصبح جسد زيد ُمعل قا في الهواء وحياته بيد 

 لو تركه سينتهي ُمحطًما أسفل البركان..

الحرارة عالية للغاية فجعلت العرق يُغرق أيديهما وبدأت يد زيد تتزحلق من يد 

كالمك.   ما سمعت يا ليتني، تزيد: سأموُمحمد فصرخ   

فحاول ُمحمد اإلحكام بإمساك يده ولكن جسد زيد الثقيل المعلق بالهواء سحب ُمحمد  

اإلثنين.. فكادا يقعا هما   

فشعر ُمحمد بذراعين تحيط خصره وتجذبه للخلف حتى اصبح الثالثة على الصخرة 

فتنفسوا الصعداء وسند زيد رأسه على الصخرة وقد عبئ شهيقًا في صدره كثيًرا من  

 فرط صدمته وحتمية موته قبل ثواٍن ثم زفره.. 

فضحك صخرة صغيرة تسقط حتى ارتطمت باألرض وأصبحت فُتاتًا  شاهدواثم 

 عدنان قائاًل: لوالي لكنتم مثل تلك الصخرة. 

 حينها قُذفت كتلة من النار لتستقر جانبهما..  



البُركان قبل أن نُقذف   ذلكلننزل عن  ابعبوس: هينظر ثالثتهم إليها ثم هتف ُمحمد 

. ننصهربكتلة من النار تجعلنا    

هرول الثالثة خلف جبل "أوكازا" الذي رأى ُمحمد وصديقه الدخان ينبعث من خلفه 

أن نهرب قبل أن يبدأ البركان في قذف حممه عاليًا.  ابقوة: علينثم قال زيد   

؟ كذلكتعلم أمر البركان أليس  له: كنت  نظر له ُمحمد بشك ثم قال   

تعلم أسعى أن   فكما ،اكتشافهافعل عليه ابحاثي وأحاول  كنت نعم،: فهز كتفيه وأجاب

 اكون عالًما للقرية هُنا.  

 _أكنت  تعلم أنه يستعد للثوران؟  

عندما علمُت بوجوده قبل شهرين وكان خامًدا، علمُت مؤخًرا أنه  أستكشفه=كنت 

وجدتني  ولذلكللثوران  واستعدادهسيثور فبت أعمل مقارنة بين خمول البركان 

ك، كنُت أكتب النتائج وادونها ألكتشف ماهية البركان ولكن بدأ يُطلق حممه ولن هُنا

 أستطيع تكملة أبحاثي.. علينا أن نهرب. 

؟  ة عدنان: والقريفهتف   

فأجابه زيد: لن نلحق إخبارهم وإنقاذهم إذا ذهبنا سنموت، البركان سيبدأ بقذف حممه 

 بعيًدا وستصل على رأس القرية. 

كان يُعلقها بحقيبته وفتحها وجلس على ركبتيه ثم نظرا لهما وقال: ثم أخرج خريطة 

أن نفعله..  بما يجاطلعكما على  اجلسا  

 فجلسا حوله الثنائي.. 

لك جبل األوكازا  : ذفأمسك بعصا كانت بجانبه ثم أشار شمال شرق الورقة قائاًل 

 الذي نجلس عنده األن.. 

البركان..   اوقال: وهُنثم أشار خلف الجبل   

هُنا فهي قريتنا قرية الفوالذ االحمر..  اوقال: أموحرك العصا ناحية جنوب الورقة   

مد شفتيه ثم  ان نعتبر أن البركان شمال القرية..  رقال: نقدَ   



ثم وضع يده ناحية الغرب هاتفًا: وهُنا يكمن جبل األناضول األعظم.. هذا أطول  

الجبال الموجودة هُنا يكبر عن طول البركان بمائة ضعف فمن الُمحال أن تصل 

؟ أن ارميه لكما دما أوالحمم البركانية خلفه.. أعرفتما   

الحمم البركانية!   الجبل لن تطولنا ذلكيعني لو اننا ذهبنا خلف  اُمحمد: هذفأجاب   

.  بالضبط_  

 هكذا أجابه زيد  وصمت.  

الجبل.   ذلكإذًا إبالغ القرية وإرشادهم إلى  ابشرود: علينفقال ُمحمد   

مم ستُقذف على القرية  حمل زيد  حقيبته وقال: الغروب بدأ، على حسب توقعاتي فالح 

ائي..  ور في الليل لن تستطيعوا مساعدة القرية.. انجوا بأنفسكم وتعالوا  

أن نترك اهل القرية يهلكون؟  أتريد بُهتا من رده فصاح عدنان:  

وهو يبتعد عنهما: أو نذهب ونهلك معهم؟ هه  اهتمامفأجابه دون   

جري ُمحمد حتى وقف أمامه وقال : لماذا لم تخبرنا عن البركان منذ أن عرفت أنه  

 سيثور؟ كان سيكون أمامنا ُمتسع  من الوقت إلنقاذ الجميع. 

ابه ببرود: ألم يقل لي شيخ القرية أن ليس من شأني أمور القرية؟  أج  

ألنك تأتيها بالمصائب دائًما..   ذلك_  

! ءالشيتجعلوني كالمنبوذ فيكم؟ أنا والهواء في القرية نفس  مفأجابه: وأل  

من القرية؟   االنتقاملم تخبرنا؟ اردت  لذلك_  

نظر ألظافره وقال وهو يعبث بها: ال إطالقًا، فقط سمعت كالم الشيخ، امور القرية  

 ليست من شأني. 

علينا   يا محمداغتاظ ُمحمد من رده فقام يوسعه ضربًا فهرول إليه عدنان وصاح: 

 العودة سريعًا للقرية وإنقاذهم، ال يوجد لدينا وقت.  

قائاًل بغضب: وغد!  باشمئزازنظر حينها ُمحمد لزيٍد   

 وهروال الثنائي إلى قرية الفوالذ األحمر!  



هُنا أصبح ُمهشم وُمبعثر.. انطبق اسم القرية على حالها فتحولت إلى اللون   ءشيكل 

األحمر الذي كان مصدره النار التي توهجت في كل مكان وبدأت كالنار المسعورة  

بداخلها.. والناس تصرخ وتهرول في كل مكان.. اهما أمامتلتهم كل   

تأخرنا.   دوقال: لقنظر ُمحمد ببؤٍس للقرية التي أصبحت ُمدمرة    

سنذهب لمكان آمن سأقودكم   اويصيح: اجتمعوتركه عدنان وهرول للناس يناديهم 

 إليه..  

بدأوا بالجمع وهرول الجميع إليه متذمرين وأشكالهم التي أصبحت رثة وبائسة  

اية.. صاح أحدهم: أغيرت السماء ماءها وأصبحت تمطر ناًرا؟  للغ  

فصاح عدنان سأقودكم خارج القرية وستسيرون ناحية الغرب حتى تجدون جباًل  

 عظيم الطول فتختبئون خلفه، مفهوم؟  

يبحث عن الناجين من الحمم ويدلونه على مكان   ذلكقضى ساعة هو وُمحمد يفعل  

م وفي وسط تلك الهوجة كانت تقابلهم الجثث الجبل ثم يعودوا ليكرروا دوره

التي أمسكت فيها النار وأقسمت بأال تتركها.. مما ترك في نفسهم  المتفحمة والناس 

ُجرًحا بالغًا واثًرا سيئًا.. كاًل منهم نوى في قلبه بأن يفدي روحه ألهل القرية الطيبين  

بالنهاية!   ويساعدهم بالنجا ولو كان الُمقابل أن يصيروا جثثًا متفحمة  

 رأوا بأم أعينهم اسوء المشاهد والحمم تُقذف من حولهم ولم تشأ بعد أن تطأهم. 

هذا أنقذنا كل   دالهثًا: أعتقتقابال اإلثنين فالطريق فركع عدنان على ركبتيه وقال 

 الناجون من أهل القرية إال.. 

أجد سارة..  مُمحمد: لفأكمل   

حد الجثث المتفحمة هُنا. ثم ارتجف جسده وأتبع: ايمكن أن تكون أ  

سنجدها.  يا صاحعليك  نقائاًل: هو   عدنان منه وربت على كتفه  اقترب  

تزين وجهه المغبر ثم سمعا ُصراخ فهرولوا إلى   ابتسامةنظر له ُمحمد فوجد 

مصدره ليجدوا الحريق وقد نبش بأحد المنازل وبداخلها سارة تحمل طفاًل فهتف  



  تخلل النيران حتى وصل لها فأخذ منها الطفل وقال:، سآتي إليك   محمد: اصمدي

.  اتبعيني  

 حتى خرجا من البيت فتبسم له عدنان وقال :الم أقل لك ستجدها؟

.. بأعجوبةهلل نجونا  دقائاًل: الحم بارتياحتنفس  ثم  

ثم جحظت عيونه فجأة لما رأي كرة من النار هدفها ُمحمد  والطفل تماًما فصاح 

.. رقائاًل: احذ  

ثم دفعه بقوة ليقع الطفل وُمحمد ارًضا وليتبدل هدف الكرة وتكون من نصيب عدنان  

 لتجعله في طرف البصر جثة متفحمة.. 

.. نوقالت: عدناصرخت سارة   

فأخذ ُمحمد يدها وحمل الطفل ليهرولوا خارج القرية وقد أسدلت الصدمة عليه  

ستائرها وجعلت قلبه يشتعل ناًرا.. وما أن خرجوا حتى انزل الطفل ارًضا ووقف 

يبكي لرؤية صديق عمره متفحًما ووقفت هي تبكي جانبه فقال لها بشرود وقد ملئت  

يجهز نفسه ويقوم بخطبتك  مني.  يود أن  نعيونه: كاالدموع   

فنظرت له بدهشة وعلى صوت نحيبها وقالت بخفوت من بين بكاءها: كنُت ألرضى 

 بقلبه فقط، إن كان جاءني به.. ال أحتاج لزيادة.

بالجنة معًا.  هويقول: لنقابلثم ارتمت في أحضانه ليربت على ظهرها   

فخرجت من ذراعه ونظرت له فصحبها من يدها وأمسك بيده األخرى الصغير  

ليتوجهوا   ابتسامتهونظر له مبتسًما بوجهه الذي عاله هباب النار ليجد الطفل يبادله 

 ثالثتهم إلى مكان هروبهم، إلى مكان جبل األناضول األعظم!

 

 

 

 

 



لقصة الخامسة ا  

 _ قصة بـ عنوان " اختيار مؤقت".

 

 _منذ سنة!

اإلنجليزي احتفااًل بإمساكهم برئيس  االستعمارأُقيم مهرجان عظيم من ق بل 

 المحاربين لبلدة "أطلس" .. "ايوب" رجل مجاهد.. 

المنكبين.. اسود الشعر، مسكوب في عيونه العسل، رفض أن  القامة، عريضطويل 

ممتلكاتهم حتى  اإلنجليزي ماكثًا في بلدته فقام بمحاربتهم وتدمير االستعماريظل 

  لالنتصارتسمح الفرصة له بطردهم وعندما تمكنوا من اإلمساك به اقاموا المهرجان 

 فلم  ال وقد أمسكوا بمدمرهم وكابوس نومهم؟ 

 

 _األن. 

يجلس على الكرسي تهتز قدميه بشدة محاواًل كتم غضبه، قام بإشعال سيجارة   

ن نجح في اخفاء النيران الماكثة  ليدخنها بشراهة وهو ينظر لمن امامه بعينين جامدتي

 بهما..

قائاًل وهو يجز على أسنانه: هروب .. هروب .. هروب، وفي كل مرة نقوم 

 باإلمساك بك وتأديبك ولم تستسلم بعد !

 .. إنها المرة الثالثة، كم مرة تحتاج لتتوقف؟ 

 _مليون.

ائالً: ونحن  هكذا نطقها الطرف األخر ببرود تام ثم سكت مما جعل اإلنجليزي يثور ق

 اإلنجليز حمقى سنتركك للمرة الرابعة حتى مثاًل!



فكر جيًدا، لما وقعت في األسر   يا أيوب لم يسمع حينها رد مما جعل اإلنجليزي يتبع:

هنا لم نقتلك ألنك ذا عقل حكيم وفكر عنيد وذكي.. إن انضممت لنا ستوسع نفوذك  

!ءشيفلن تفيدك في  ويزداد سلطنتك معنا ستنتقل لمكانة آخري أما بلدتك  

! يا هذا_أأخون أهلي ووطني ألجل النفوذ؟ إذًا اللعنة على السلطنة والنفوذ   

.. ثار فقام بدفع كل ما أمامه  ذلكحينها لم يستطع اإلنجليزي كتم غضبه أكثر من 

أحضرت مفاجأة   ولذلكعلى المكتب ليستقر أرًضا ثم صاح: أنت حقًا تريد التأديب 

 لك!

كما تعود منهم فأبتسم قائاًل ببرود:  أو ما شابهدار في عقل أيوب أنه سيقوم بتعذيبه 

 وأنا احب المفاجأت. 

عسكري يا عسكري ..يا حينها نادي اإلنجليزي:   

!يا فندماب ليدخل رجل متوسط القامة يلقي التحية قائاًل: أمرك فُتح الب  

 _هل اعددتم الساحة؟  

كل شئ أصبح جاهًزا. يا سيدي= نعم   

م  الساحة ولقد كانوا  فأبتسم اإلنجليزي بمكر وانقبض قلب أيوب للمرة األولى ل 

 يعذبونه في السجن العادي؟ أجد جديد!

الصحراء في هدوءها المخيف ..الفارق بينها وبين  مساحة من األرض صغيرة تشبه 

الصحراء أنه ليس بها رمل بل كانت مزينة بالمقاصل التي كانوا يستخدمونها لقتل  

 األسرى!

صفين من الجنود متقابلين يملك الصف خمسة رجال تُحمل البنادق على ظهورهم  

من بعيد د ليرى ويقفوا في ثبات .. مر من بينهم اإلنجليزي وأيوب المكبل باألصفا

اقترب اتضحت مالمحهما.. حتى وصل لنهاية شخصين مكبلين بنهاية الصف وكلما 

! امرأتينالصفين لتضح مالمحهما إنهما   

جحظت أعين أيوب واتسعت من هول الدهشة لقد كانتا والدته وزوجه ..نظر 

إلنجليزي أشار لهم لإلنجليزي بغضب وهجم عليه .. كاد يتحرك الجنود ولكن ا



لم   تما زلالتوقف وظل يضحك بهيستريا جنونية مغيًظا له .. دفعه عنه قائال: ب

 تسمع عرضي؟  

؟ يا هذاالذي تدخل به النساء  وما العرضفأجاب بصياح:   

 أخذ يلهث مكماًل: الكالم للرجال فال تُد خل النساء بالموضوع كن رجاًل ولو لمرة. 

مسياًل الدم من فمه فجذبه من  قلب اإلنجليزي فقام بلطمه  األخيرةأحرقت الجملة 

اطلق سراحهما! يا هذالياقته مهدًدا: أنت   

فسحب اثنان من العساكر أيوب بقوة واجلسوه أرًضا ثم قاموا بتكبيل يديه بقدميه  

 لتشل حركته ..

 _األن يمكننا التحدث بهدوء..

احضار النساء هنا؟  وما سبب= ماذا تريد؟   

 _لو سكت لفهمت! 

بعيون كالصقر دون أن يجيب ..نظر له حينها    

_طبعا تعرف أن هروبك من اسرك ثالث مرات في سنة واحدة إشارة قاضية لنا  

لم منها.. فأظن أن لنا الحق  بجانب محاربتك لنا التي مكثت أربع سنوات ولم نس

منك بطريقة تليق؟  باالنتقام  

وما شأن النساء بهذا؟ يا احمقفصرخ:   

إلفراج عنك. قررنا ا دقائل: قبخبث  ابتسم  

 أضيقت عيونه: ماذا ..! 

أشار إلى باب الخروج قائال: ولكن لألسف الباب ال يسمح إال بخروج إثنين فقط  

تبقا معنا هنا .. واألخرىفستخرج أنت واحداهن   

بينهما.  باالختيارأشار إلى المقصلة: ولتكن نهايتها هنا ..ولك الحرية   



رأسه من شدة غضبه ظل يقفز مكانه    حينها ثار أيوب وفار دمه ليشعر بسخونة في

ال يستطيع الحراك لتكبيله فصاح: كنت أعلم أنكم أوغاد وبما أن الباب ال يسمح إال  

 بخروج اثنين فليخرجنا وألكن لهما فداء.

نظر حينها اإلنجليزي لرجلين من العساكر فقام كل منهما برفع بندقيته على رأس 

لتصرف؟ السيدتين ففزع أيوب وقال: لماذا هذا ا  

أمرت   ولذلك_عزيزي هذا الخيار غير مسموح به، أنت ثرثار ولن نسلم من كالمك 

ة ونزال وهناك شروط، بدأ العد األن غير  العساكر برفع البنادق عليهن .. هنا مسابق

مسموح لك بالكالم اطالقًا غير أن تنطق اسم من تختارها بالخروج معك وإذا تكلمت  

يهن وتبقا سجينًا هنا وغير مسموح لك الرد أيضا ..  يُطلق الرصاص عل  اسمهابغير 

هيا أمامك عشر دقائق إذا انتهت ولم تنطق اسم من اخترت يُطلق ايضا عليهن 

 الرصاص لعدم اختيارك!

هنا وألول مرة يشعر أيوب بالضعف، لقد كان قاهًرا لهم لم يمس قلبه الخوف لمرة  

قداما يُضرب به المث  ل في بلدته واألن هو ال حول له وال  واحدة كان دائما شجاًعا م 

بين أمه وزوجته التي تحمل في أحشائها ابنه الثاني فكيف  باالختيارقوة مجبر 

 يفاضل بينهما!  

نظر لهما فوجد الدموع غمامة على أعينهن ووجد أمه تتحدث قائلة: عزيزي لقد 

كبرت أمك لقد  يا عزيزيواألن  ابنيكبرت وربيتك على الُمثل العليا أفتخر بأنك 

ولم يبقى بينها وبين القبر إال ثواني فال مانع أن نقدمها للحظات فأنا امرأة عجوز  

هي وألكن   اخترهاباإلضافة إلى أنني أحمل روح واحدة أما زوجتك فتحمل روحين 

..  يا بُنيلكما فداًء   

حول نظره على زوجته فوجدها في عالم آخر تبكي بحرقة وبدى على وجهها  

 المرض..

 دار في فكره جميع الذكريات .. 

 _وهو صغير وتقبله أمه كل يوم قبل الذهاب بالمدرسة. 

 _وهو يلعب مع ابنه األول ويداعبه عندما ُولد ويبتسم لزوجته. 



 _أيوب وأنا أيًضا أحبك. 

قم بعمل الواجب وال تتكاسل أريدك طبيبًا.  يا ولدي_  

 _أيوب أنت متعب أأحضر لك العشاء؟

كم أنت جميل وأنا فخورة ألني أمك. يا ولدي _  

ُحلو حدث .. واألن هو   ءشيظلت العبارات تلتف في دماغه وتتخبط بها تذكر كل  

بين أعز سيدتين في عيونه واألقرب لقلبه؟ كيف! باالختيارمجبر   

 _ثالث دقائق." قالها اإلنجليزي بتشفي" 

اختار!فزع حينها أيوب .. ثالث دقائق وينتهي كل شئ.. من   

وألغضب عليك إن قمت   يا ولديزوجته تصرخ وأمه تبكي: اختر زوجك 

. باختياري  

 من أختار ! ظل دماغه يردد تلك الجملة ودخل في عالم أخر حتى كاد يُجن! 

 _دقيقة.

 ارتجف قلبه حين سماع الكلمة دقيقة وأخسرهما او أخسر احداهن؟ 

 زاد توتره الجو عاصف مشحون بالتوتر.. ماذا أفعل! 

 _األن أجب!

أغمض أيوب عيونه ه م بالتحدث .. ودموعه تنزل كالشالل على وجهه لقد كانت  

سة وكأن الدموع ما صدقت أن تحتل وجهه  عيونه جامدة لم يبكي من وهو بالخام

 الصدوق..

 _أختار .. 

 بُترت عبارته لما سمعوا صياح و ضجة بالمكان وأُناس تقول " هللا أكبر" . 

كبيرة وضرب بالرصاص.. ظل أيوب ينظر حوله ليتبين أنهم انقلبت الساحة لحرب 

أصدقائه سعد قلبه كثيًرا وشعر بإنقاذ هللا له .. قام "أحمد" بفك األصفاد أليوب بوسط  



واسعة  بابتسامةالضجة فقام وجذب السيدتين ليخبئهما ثم خرج وظل ينظر للحرب 

 اخذ نفًسا عميقا هاتفًا" األن بدأ اللعب ". 

 

 بعد ساعة" 

تم القضاء تماًما علي كل اإلنجليز بهذا المكان .. عدا قائدهم "چاك" حينها ذهب 

يقول  على زوجه وأمه فقبل جبينها ونظر لبطن زوجه مبتسًما  لالطمئنانأيوب 

وقع چاك تحت   بقائال "أيوصغيري" فنادى عليه أحمد  اسًدا مثل أبيك يا ن"لتك

ثم التفت لهما قائاًل" حمًدا هلل على سالمتكما" وقام محدًدا   باتجاههاألسر" فنظر 

 وجهته لچاك..

حينها هتف "أحمد" لزمالئه قائاًل: اتركوه أليوب.   

ظل الچاك يتلوى في مكانه من إصابة بالرصاص ماكثة بقدمه حتى حضر أيوب 

؟ لالنتقامأمامه فنظر چاك باسًما ببرود لعيونه قائاًل: ستأخذني اسيًرا   

لى سأقتلك هُنا، سأنتقم لجميع قتالي المعلقون برقبتك..تاهلل كلما كنت أنظر إليك _ب

اشاهد حباًل ملفوفًا على رقبتك يُجر فيه جميع من قتلتهم من جنودي ولطالما تمنيت  

هذا! أن اقوم بلف الحبل على ُعنقك انتقاًما يا  

قده بعمود المقصلة  فأخذ اإلنجليزي بالضحك الهيستيري وناول أحمد حباًل أليوب فع

وقام بجر چاك جًرا إلى هناك عاقًدا الحبل على عنقه حد الخنق حتى أزرق وجهه 

معه هللا فال   ببجانبه "أيوقتياًل ثم ساعده زمالئه بتعليقه على باب مقرهم ناقًشا 

برة لمن  هما فعليُهزم" وليأتي اإلنجليز من بعده ليشاهدوا  بأصحابهم وليكونوا ع 

 اُعتبر! 

 

 

 


