
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فجوات 
 بين الواقع والخيال 

 )مجموعة قصصية ( 
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 إلى  

ثل النقاط على حروف حياتي فتعطيها  من تم

 المعنى 

 ملهمتي الى 

  الى امي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   - مقدمة : 

 لماذا اكتب من االساس ؟  

لم يرد ذلك التساؤل على عقلي من قبل ولكن  

بعد انقطاع طويل جدا جدا عن القراءة ، كان ذلك 

التساؤل اول شئ اقرأه فبدأ عقلي يدور وانا  

الازال في مكاني على سريري واحدق في 

الفراغ ، لماذا اكتب ؟ سؤال غاية في الصعوبة 

لالسف ، لماذا اضع تلك الفصالت وتلك الكلمات ،  

وراء الكلمة ، هل الضع فكرة تدور في  الكلمة 

عقلي بعقل شخص اخر ؟ اذن فلما ال اخبره  

بالفكرة بدون حواجز الكلمات ، اذن هل اسعى 

للشهرة يا ترى ؟ قد اميل لهذا االقتراح ولكن لما  

ال ارى االضواء حولي ؟ ، الكتابة هي المفر 

الوحيد لذلك العقل ؟ ليس االختيار الذى استطيع 

ه بنسبة مائة في المائة هو االختيار ان اقر ان

الصحيح ! لقد تاه عقلي وانا اجول في تفاصيل  

التفاصيل الرى او ألجد لماذا اكتب ، فإلم تكن  

االجابة عبارة عن المزيج بين تلك االجابات فال  

 شك انني اهذي  

حسنا قد توصلت إلجابة ترضي عقلي المريض ،  



 

 

يان شخص الكتابة ما هي اال هذيان ال اكثر ، هذ

ارهق عقله بالتفكير فأصبح ال مفر غير الكتابة  

 لذلك العقل الضعيف

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ) انفاق من جهنم ( 

 

كنُت في مهمة استثنائية من مدير الشركة  

التي بدأت فيها العمل بعد وقت طويل من  

التخرج والبحث عن فرصة عمل في وقت قد  

انتشرت فيه الواسطة وكل الطرق الغير  

شرعية للعمل ، لنبدأ في سرد تفاصيل  

قصتي القصيرة ، لقد اطلق ابواي علي ّ  

إبراهيم فكان ذلك اسمي من طفولتي ، كنت  

المتفوقين دراسياً ، حتى في الثانوية    من 

العامة حصلت على مجموع يؤهلني للجوء  

إلى حلمي الذي اصبح كابوس بعد التخرج ،  

نعم يا عزيزي انها كلية الهندسة ، وقعت في  

الحب وفشلت العالقة ، واخفقت في ترميم  

نفسي ، واتخذت طريقي وحدي ، ال بأس ال  

اكتب الزيح  تحزن فأنا في قمة سعادتي االن ،  

الحمل من على صدري ، تخرجت من الكلية  

المشؤومة ، اخيراً ستفتح الُسبل في وجهي  

، ستلتقطني الشركات للعمل معها او  

عين كمعيد فانا الثاني على دفعتي ، لكن  
ُ
سأ



 

 

لم تتحق اي منهما ، كانت الصدمة ال  

تستوعب ، النفس تسقط اكثر فأكثر ، هل  

ر؟ ، هل هذا  حان الوقت لتصبح االمور بخي 

الوقت من حياتي التي ستنقلب فيها الموازين  

وستصبح كفة سعادتي هي الراجحة ؟ ، ال  

أيها المغفل ، انها بداية التعاسة االبدية ،  

حادثة أمام منزلنا تأخذ والداي الى حيث ال  

يوجد اال الظالم ، اعتقد االن حان الوقت  

النهي تلك الحياة البائسة هل تعتقد هذا  

ن ؟ ، ال كما اخبرت انت مغفل تنخدع  معي اال 

بالبدايات التعيسة ، فما هي اال ايام قليلة  

بعد رحيل ابواي وانتقالهما الى المرقد االخير  

، اذ بشركة حديثة االفتتاح تقبل سيرتي  

المهنية المتواضعة ، هل بدأ الحظ يبتسم في  

وجهي االن وستبدأ حياتي باالزدهار ؟ اجبني  

ت انني على خطأ وانك تفهم  ايها المغفل لتثب 

معايير الحياة وموازينها ! هل اجبت ب ) ال (  

وان حياتي ستتدهور مرة اخري النتهي عاطل  

في النهاية واجد الفراغ لكتابة قصتي القصيرة  

، اعتقد انك مغفل جدا لو اجبت تلك االجابة ،  



 

 

اتدري لماذا ؟ النه بالتأكيد ستتحسن االحوال  

ي شركة حديثة ابدأ من  فها انا االن مهندس ف 

الصفر ولكن انطلق كالصاروخ في المقامات  

بدأ    قد   الجد نفسي نائب مدير الشركة ، وها 

أجري المادي يرتفع ويرتفع حتى اصبح لي  

منزل كالقصر وسيارات  ، وتزجت حسناء نعم  

الحسناوات ال تتزوج فقير ايها المغفل تحتاج  

لمن تتفاخر وتجد شهوتها فيه ، نعم تحتاج  

 امثالي  

في احد ايام العمل االربعة  حيث اشرف فقط  

على مجموعة من المهندسين الذين يشرف  

عليهم مهندسين اخرين ، فنحن في شركة  

 لبناء العقارات  

افتح سيارتي العزيزة التي اسميتها على  

اسم حبيبتي السابقة ، وابدأ في اخذ الهاتف  

الذي اتركه في السيارة كل يوم ، ال احب  

ل مع التكنولوجيا كثيرا فهي تفسد  التعام 

العقل ، الكتب تبنيه ، الكتب والتكنولوجيا  

شيئان متضدان للغاية ، ورغم هذا فمعظم  

االجيال الجديدة تتسارع لالختيار االول ليتلف  



 

 

عقلها بسرعة كبيرة ، اذا كان لديها من  

االساس عقل لما اختارت اتالفه ؟ ، وجدت  

مسة عشر  في صندوق الواردات للرسائل خ 

رسالة !! من معه رقمي من االساس ، اتعمد  

اخبار اي شخص انني ال املك هاتف التخطى  

فكرة المرسالة بيني وبينهم فالنفاق اصبح  

منغرس في اصل هذا الشعب الذي ال اصل له  

، اخذو من كل من غزاهم خصلة وكأنهم شئ  

شاذ ال تدري أهو ثقافة غربية ام ثقافة عربية  

ارتدى عقد في رقبته ولكنه    ؟ ترى احدهم قد 

يصلي ما هذا العبث !!! ، فتحت هذا الصندوق  

الوهمي الجد ان جميع الرسائل من مديري  

العزيز ، اعتبره ابي الثاني فقد فتح لي افاق  

من المعرفة لم اعلمها ، كما انه من وافق  

على تعييني من وسط آالف االشخاص  

التقدمين لتلقي الوظيفة كما تعلمون في  

لتنا العزيزة رغم ان عدد الشباب تحلم به  دو 

 اي دولة  

اخري اال اننا نعطيهم فأس ، ال ليزرعو االرض  

ويعمروها ، بل لحفر قبورهم .. اسرعت في  



 

 

الطريق اعتقد انني قد اتلقى غرامة كبيرة من  

شرطي المرور الذي لم اقف له واعطيه  

خمسين جنيها في يده كما افعل كل يوم ،  

المال سيأخذ ، اعلم انه لن  سأرى غد كم من  

يرضى بالخمسين جنيها وسيطالب بزيادة ما  

ادفعه ، ذلك المال الذي يرى انه من حقه وال  

ادري كيف !! ، واعلم لماذا ادفع له هذا ليس  

رشوى ال انا ال ادفع كرشوى ، اعلم ان ولده  

الصغير مصاب بسرطان الدم واعلم ألم الفقد ،  

 وال اريد من احد تجربته . 

توجهت الى مبنى الشركة واخذت المصعد  

الكهربي رغم بغضي له ، اصبحت االنسانية  

كسولة للغاية ، تختزن الدهون في جسدها  

بدال من حرقها ، ليس هناك وقت الخذ ساللم  

المبنى لذلك ال ضرورة هذه المرة من كسر  

القواعد من اجل معرفة ما يريده مديري العزيز  

 . 

كرتيرة التي اعلم  القي التحية على تلك الس 

انها عاشقة لي اعتذر سأعدل في نصي لكن  

لن اشطب على شئ انها تعشق مالي ال  



 

 

اكثر ، اتذكر نظرتها لي عندما دخلت ذلك  

المبنى بمالبسي القديمة ، الزلت اضعها في  

مكان ما في حافظة مالبسي ، اعتز بتلك  

 المالبس فهمي مالبس والدي المرحوم . 

ومتهلل ، ما هذا !!    دخلت الجد وجهه مسرور 

، هل خالفت كل قواعد يومي ألتلقى خبر  

سعيد !! انا ال اكسرها اال في اسوء االشياء  

ايها االحمق ! اعتذر ال تقرأو تلك الكلمة  

واعتذر لمديري العزيز عليها او ال فليقرأها كما  

هي ولتقرأوها كما هي ، وستعرفون السبب  

 عما قريب . 

ا المدير " كانت هذه  " ما هو الخبر السعيد ايه 

ردة فعلي بعدما اخبرني ان هناك شئ  

سيقلب رواتب العمال والمهندسين رأسا  

على عقب وسيضع الشركة على اول درجة  

 من سلم المجد . 

فلنرى ما لديك ، اخبرني ان الشركة تم توكيل  

اليها ملف سري ، هي منشآت سرية ، علينا  

هم  بناؤها للدولة في سيناء المباركة ، لم اف 

في اول الحديث ما ماهية تلك المنشآت  



 

 

السرية !،  ألتبين في االخير انها انفاق تحت  

االرض ولكن ليست اي ارض انها في سيناء  

وبين جبالها ! ، حسنا االمر في غاية الخطورة  

بعد سماعي ان تلك االنفاق للقبض على  

 مجموعة ارهابية مختبئة بين تلك الجبال . 

للحق انا لم ارتعب بل اعجبني ذلك العمل ،  

ليس لدي ما اخسره ، سيخلد اسمي في  

هذه البلد بعد حياتي مغمورا اذا حدث شئ  

لي في تلك المهمة الوطنية ، زوجة ال اعني  

لها شيئا غير صرافة نقود ، حسنا اذا متى  

سأذهب الى اراضي سيناء الستنشق هواء  

النجوم في  العزلة ، والقهوة البدوية ورؤية  

ظلمة الليل ، اخبرني انني سأشرف بنفسي  

على سير العمل وانني سأمكث في منزل  

بدوي اسبوع فقط لترتيب االمور ثم اعود  

لمتابعة اعمالي ، فأصبح الوضع ممال بعض  

الشئ اين االثارة التي ابحث عنها ؟ ، اين  

تكريم الدولة لي ؟ اين اين اين ؟ اسئلة  

ى بعضها البعض  تقاذفتها خاليا عقلي إل 

لتطردها من العقل من خالل االذن اعتقد، وتم  



 

 

االمر رجعت إلى منزلي مساءا محمال  

باالحزان والخيبة ، فكانت خيبة ذلك المشروع  

الممل كافية لتمأل ايامي المتبقية في انحاء  

القاهرة بالرتابة والملل ، اما عن الحزن فإن  

حزن الفقد او الخيبة قادر على مأل القلب  

الدم بالتعاسة االبدية ، اتتذكر ايها المغفل  و 

الذي تقرأ ، شرطي المرور ذلك الذي حكمت  

عليه من كلماتي ان طرده من عمله هو  

الواجب الوطني وان علينا تنقية البلد من  

هؤالء الذين يفتحون االدراج ويقبلون الرشاوي  

، لقد مات ولده الوحيد الذي ماتت والدته  

علم ايضا ان تلك  وهي تخرجه للحياة ،ات 

الزوجة كانت حب حياته ، اتدرك ما معنى ان  

تشعر بالفقد مرتين في حياتك ، اتعلم كم من  

المعاناة التي استقبلها بصدر رحب ذلك  

 المرتشي ليصل  

ولده الصغير اال سن الثامنة عشر ثم يموت ،  

بكل بساطة ! ، ستتحدث لنفسك وتخبرها  

المغفل ،    انني اتالعب بك االن ، ال يا عزيزي 



 

 

انني اتالعب بعمالئي فقط غير ذلك فانا كما  

 انا ليس لك شأن في ذلك . 

في صباح اليوم التالي حزمت حقائبي  

الممتلئة بمالبسي وبعض الوجبات الخفيفة  

وتركت المنزل الذهب الى رحلة العمل السري  

في وضح النهار ، عقلي منشغل بكيفية اقناع  

ذويهم    البدو انني اشق انفاق للقبض على 

من معارضي الحكم ، كيف سيكون حكمهم  

علي ؟ هل سيطلقون النار على رأسي  

الموت بكل تلك البساطة !!؟ ، هل  

سيذبحونني كما يفعل االرهابيون الذين  

نشاهدهم على الشاشات !؟ ال تلك االخيرة  

كانت فظيعة جدا فنحن في مصر على اية  

حال ، نحن بلد االمن واالمان  اعتقد ذلك! ،  

ررت على ذلك الشرطي الجد ان السواد  م 

تحت عينيه اكل وجهه بأكمله ، وان االبتسامة  

ال تغادر وجهه ، ارى مؤشرات عليه ال توحي  

بأي خير ، لكن ال بأس قد اكون دقيق  

المالحظة اال انني اخطئ كثيرا من كثرة  

التفكير في االحتماالت ، اعتقد ان عليه  



 

 

ة جديدة  المجازفة في سن الخمسين وبدأ حيا 

 مع اشخاص جدد . 

مع صعودي لطائرة متوجهه لمطار شمال  

سيناء جالت بخاطري فكرة بسيطة قد  

استطيع من خاللها بدأ العمل في سرية كما  

يريد المسؤلون عن ذلك الملف السري ،  

اتصلت بمدير الشركة  بعد هبوطي على  

اراضي سيناء الخبره بأنني احتاج  ما يزيد  

على خمسين عامالً لزراعة االراضي ، كان  

في غاية السخافة مستهزءاً  بي الخباري  رده  

انني ذاهب للحفر ليس للزراعة ! انها خلفية  

ايها االحمق الم تستوعب حتى االن ! اوضحت  

له وجهة نظري ، فاستجاب واخبري بوصولهم  

في الغد وان على ترتيب الغرفة التي سأقيم  

فيها هذا االسبوع الرتيب ، لكن كان بداية  

، اذا كنت تعتقد انك  الرحلة مشوقة للغاية  

رأيك اي جماالً قط فعليك بالمجيئ اال سيناء  

تلك    - ليال والنظر الى السماء لترى الجمال  

النجوم قمة في الخيال كما انك قد ترى شهابا  



 

 

، بإختصار انها ساحرة    - هاربا هنا او هنا  

 للقلب ومذيبة للعقل . 

توجهت اال تلك الغرفة في منزل على سفح  

مكان الذي سأبدا العمل فيه  الجبل الرى ال 

غدا ، فأكرمني اهل تلك الجبال بكل ما  

كان  ،  احتاجة لالقامة لسنة وليس السبوع  

امامي منزل اخر وامامنا ارض قابلة للزراعة  

ولكن لم يحدث لها ان وضع احدهم الفأس في  

رمالها ، كانت الساعة قد دقت الواحدة وكنت  

لما  اجلس بجوار الشرفة اراقب السماء ،لطا 

كان ولعي بها يفوق ولعي بالبشر او االناث ،  

ستتعجب لماذا لم اضع تلك الكائنات مع  

البشرية ، انها عنصرية ال اكثر فنحن في  

مجتمع ذكوري ال يحصل فيه الذكور على  

 حقوقهم ! . 

وجدت شاب في العشرين من عمره خرج من  

المنزل الذي يواجه المنزل الذي اقيم فيه ،  

جه الى الجبل صعودا ، ثم  والعجيب انه تو 

جلس على مسافة كيلو متر او اكثر بقليل  

واشعل نارا وجلس بجانبها ، جلست بجوار  



 

 

الشرفه اراقبه وعزمت على ان ارى وجهه وهو  

عائد لغرفته ، ولكن القدر يلعب معي او عقلي  

او الجو او تعبي او جسدي او تعب جسدي او  

م  ال شئ يلعب معي  ، وانا اردت النوم فنا 

جسدي ، استيقظت في الفجر باكرا ، وجهت  

نظري الى شرفة غرفته الجد ان الغرفة خالية  

ما هذا ! ، اين ذلك الغريب المحب للجبال ؟ ،  

االن فلنترك الفضول جانبا ونمضي الى العمل  

وحدث بالفعل اقنعت اهل بدو ذلك الجبل اننا  

في مهمة للزراعة وانني مهندس زراعي  

ر راعية ، احسست  وسارعى اراضيهم خي 

نفسي في ذلك الموقف انني احد افراد  

الحكومة ، هل تدري لما ذلك الشبه ، الن  

الحكومة دائما ما تجعل المواطن مغيب عن  

 كل شئ . 

وصل هؤالء العمال الذيين سيتم الحفر  

بواسطتهم تلك االنفاق ووصل معهم عاملي  

الزراعة ، وبدأ الجميع في ترتيب العدة للعمل  

الغد وقبل ذهابي الى مضعجي    في صباح 

تحدثت مع احد شباب البدو عن ذلك الذي  



 

 

يسكن في الغرفة التي تواجه غرفتي  

فأخبرني انه جاء منذ عام واقام هنا ، ثم حدث  

ان توفت زوجته ، فظل هنا يصعد الجبل في  

 ظلمة الليل يبحث عن شئ ال احد يعلمه . 

وفي الليل وعند الساعة الثانية صباحا رأيته  

خرج من غرفته ويصعد للجبل ولكن لمسافة  ي 

ابعد هذه المرة ، وقد اخذني النعاس مرة  

 اخرى . 

وفي الصباح  قبل مغادرته لغرفته رأيته يبحث  

في اوراق او مخططات اعلمها جيدا فقد  

رسمت عليها الكثير من المشاريع ، هل يعقل  

ان يكون مهندس هو االخر ، قد يكون مكلف  

لمتابعة عملي !!، دعنا    من المخابرات السرية 

ال نتسرع فالحكم ونترك للقدر رأيه في اخبارنا  

، اعددت افطاري وبدات اجهز نفسي للعمل  

وجلست مع العمال الخبرهم عن كيفية الحفر  

في خلفية الزراعة تلك ، لكن وجدت انهم  

معهم مخطط لعملهم وانهم مكلفون بإنجاز  

العمل وانني من سأري في النهاية نتيجة  

لهم !! ، كانت طريقة تحدثهم معي غريبة  عم 



 

 

بعض الشئ ، لكن تجاهلت هذا االمر وبدأت  

اتصل بمديري ، لكن ال رد !! ، ماذا يحدث هنا   

؟ ، ظللت اراقب ذلك الشاب المسكين الربع  

ايام على ما اظن او اتذكر يفعل طقوسه  

المعتادة ، حتى اتى اليوم الخامس ولم اره ،  

انني سأغادر غدا    والسادس ولم اره فكرت 

ليال لذا ال مانع من التعرف عليه معرفة سريعة  

قد ننتفع بها في شئ في المستقبل ، ولكن  

لالسف لم ينهي العمال العمل فأخبروني  

انني سأرى العمل غدا اذا فالوقت معي  

للتحدث معه عن احواله وللتعرف عليه ، ال  

ضرر من صداقة في هذا العمر ، فنحن  

عمر ، صعدت ألطرق على باب  متقاربان في ال 

غرفته مرة واثنان وثالثة فلم يجب احد  

فتنحيت جانبا وهممت على الرحيل والذهاب  

لغرفتي وعند باب ذلك المنزل لم استطع  

الخروج الباب موصد من الخارج !! ماذا يحدث  

هنا !؟ هل هناك من يعبث معي ؟ الشقة  

االرضية مغلقة وموصدة بإحكام ما هذا ؟ ،  

لى غرفة ذلك الغريب وبدأت اطرق  صعدت ا 



 

 

الباب بفزع ، حتى لم يترك لي وضعي اال ان  

كسرت باب الغرفة ، ما هذا ! انه غارقا في  

دمائه ، تلك رصاصة في منتصف جبهته ؟؟  

كيف حدث ذلك ولم نسمع صوت اطالق النار  

 ؟؟  

ارى بعض الورق والمخططات الغير مكتملة ،  

مخطط رسمها  انها تلك االنفاق التي لم اعلم  

!! ، هناك بعض الورق المكتوب فيه بخط اليد  

بدأت اقرأه على مهل الجد انني كنت مغفل  

بدرجة وصلت َ اليها ايها القارئ هل تدري ماذا  

وجدت في تلك االوراق  ، ساتكلم بسرعة هنا  

النك على وشك مالقاة مصيري االن او مصير  

اسوء ، لقد كان مدير شركتي العزيز على  

بزوجة ذلك الغالم وعندما اكتشف  عالقة  

الغالم هذا االمر ، قتلها مدير تلك الشركة  

ودفن جثتها هنا وهذا الغالم كان يبحث عن  

دليل قاطع وهو جثتها ليثبت التهمة على ذلك  

الثعبان ، وعندما اقترب كانت نهايته كما ذكرت  

وقد اتصل بي ذلك الثعبان واخبرني ان  

قتلتها  الشرطة ستأتي وسأعترف انني  



 

 

وسأخبرهم بمكان الجثة عن طريق  

المخططات التي ستأتي الي بعد انهاء  

المكالمة ولكن من يظن نفسه لن افعل شئ  

سأجله يخفي ثالث جثث االن وليس جثة  

واحدة ، اذا كنت تقرأ هذه االوراق فإبتسم !!  

انت على اعقاب مواجهة الموت االن او تلقي  

ان العن تلك  تهمة باالعدام .. في النهاية اود  

الشركة ، لقد كانت شركة االحالم بالنسبة  

لي اعلم االن لم اختارني ليس هناك شخص  

يعبأ بي وعلمت االن ان تلك المرأة التي تأخذ  

اموالي لتتمتع بها ما هي اال ُدمية اعطاها لي  

، لقد كانت  شركة االوهام وليس االحالم ،  

هل علمت لماذا اخبرك من بداية حديثي انك  

مق ومغفل ، النك مكاني االن اضغط الزناد  اح 

بعد وضع المسدس في فمك وسينتهي ذلك  

العقل عن التفكير اللعين ، وسأرحب بك في  

 الحجيم يا عزيزي ، مرحبا !  

 

 ****** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (     في يد القدر طائرة      ) 

 

كان انفجار المحرك حدث مهيباً للغاية ، دخان في 

وصراخ في كل ناحية ، الحدث صادم لي  الهواء ، 

كمضيفة ، ولعنت وقتها عملي اكثر من مائة مرة 

، الطائرة تنحرف عن المسار وتبدأ في الهبوط  

بسرعة ، وصراخ وصراخ وصراخ من المقدمة  

والمؤخرة حتى انني سمعته من مقصورة القيادة 

، لم اعلم ماذا افعل وكنت في حالة الصدمة  

زوجين قد هرما في السن  الموقتة ، ثم رأيت 

يمسك الزوج بالزوجة ويضع رأسها على صدره 

كأنه ال يريد لها رؤية الموت قادماً وقد سقطت من  

عينه الدموع ، تنبهدت للموقف فبدأت بفعل ما  

فعلت وهو ما دونه الركاب في التقرير ، وإليكم ما 

 فعلت .

في البداية اعلم انكم بحثتم عني في كل 

يكم انا بوصفي الشخصي ايها  السجالت عني وال

السادة امرأة ثالثينية العمر قد تخلت عن فكرة  

الزواج التقليدي او عن حب ، لالسف لم اعرف له 

فائدة غير االحتواء الجنسي ، تعرضت للتحرش 



 

 

في صغري من شخص كان في مثل عمري االن 

، لم اعلم ماذا افعل ومن اخبره بما شعرته في 

ل اود ان اخبركم ايها ذلك الوقت ، قبل ان اكم

 السادة 

ان االنسان طول حياته يبحث عن ذاته ورغم  

ذلك يفقدها في الطريق ويصبح فارغا في النهاية 

 ، اين توقفت ؟ 

نعم الشخص الذي اخبرته عن حالة التحرش ،  

اخبرت احدهم فاغتصبني .. قريبي من الدرجة  

الثالثة.. اعتقد انني من وصفي للموقف ، تصور  

 ببت االمر ففعل ما هو اقبح .انني اح

يومها قررت االنتحار لكنني اجلت موعده حتى 

حان الموعد ايها السادة ، لنستكمل الحديث  

انشغلت بالدراسة عن كل تلك االحداث التي  

حدثت قبل بلوغي السن القانوني او بلوغي  

بشكل عام ، ما هو قادم هو حياتي المملة 

على سماعي الروتنينة ولكنك ايها السيد مجبر 

للنهاية لمعرفة سبب فعلتي رغم انني وضّحت  

 معظمه في تلك السطور التي تكتبها . 

دخلت االعدادية وكانت بداية ظهور بعض  



 

 

المنحنيات في جسدي كان جسدي يصبح اجمل 

ووجهي اقبح فتلك البثرات افسدت تلك االيام ، 

تالعبت باحدهم واوقعته في شراك حبي او ما 

، ثم تركته ، كانت حركة رائعة  اوهمته انه حب ! 

احسست وقتها باالنتقام لكن من الشخص  

الخطأ اكملت عامي وكنت مجتهدة رغم افعالي  

فحصلت على درجات جيدة تؤهلني للعام  

الداسي القادم وقد اتت االجازة الصيفية ، فبدأت  

بالتالعب باحدهم ، ان الصيف هو موسم صيد  

ملة الصيد لتلك الحيوانات االكلة لالجسام ، ح

كانت رائعة اصطدت وقتها اسماك تمشي على  

االرض ، الصيد كان وفيراً للغاية ، التربص 

بالعشرات وتوقع ماذا يريدون مني او من جسدي 

كان في غاية المتعة والخاتمة بتركهم حائرين  

كانت امتع ، كانت تروي عطشي لالنتقام ، ولكن 

لم يخرج مناظر الوحوش االولى من رأسي ، 

تهت االجازة وها هو عام اخر من الاللعاب  ان

الملتوية والصيد وبعض من الدراسة ، وكان عاماً  

رائعاً ، والعام الذي بعده كان اكثر روعة ، بعد 

معرفتي ان اول فتى تالعبت به مات في اصطدام  



 

 

بسيارة ، ال اعلم ما شعوري تجاه االمر ، لكن ما  

دية  اعلمه جيداً انني كنت في حالة مزاجية عا

 تحولت لرائعة بعدما رأيت اخواي يتعاركان .

 

انتقلت للثانوية وكانت مرحلة لذيذة كوجبة من  

الخارج بعد االعتياد على طعام المنزل لشهر ، 

كان الصيد وفيرا في اول سنة ، وكان اكثر من 

الوفير بكثير في السنة الثانية ، ثم توقفت عن 

اء العبث ، كان حلم لي ان التحق بسلك االطب

واعلم مشكلتي النفسية ، اعلم انني مريضة  

لحد خطير ، وادرك مشكلتي الصحية بعد الحادثة  

المشؤومة ، وبدأت بالفعل بالتخطيط والمزيد من 

التخطيط والكثير من المذاكرة واناعلى ثقة بانني 

سأحقق حلمي رغم كيد كل المتروكين  

 والمجروحين . 

تلك   كنت كطفلة اخرج لهم لساني ، ها هي انا

اللعوب ستصعد المجد في نظر عائلتها وستحرق  

 قلوب الكثير 

ثم جاء يوم الغيوم فيه مختفية والسماء صافية  

وتلقينا زيارة من احد االقارب  ، لديه ابن في  



 

 

مجال الطيران كمساعد طيار ، وكان قد اتى  

ليخطبني من والداي ، لم يكن لديهم اي فكره  

يكن من  عن مدى مقتي لفكرة االرتباط ولم

وسعي التالعب به ، كان يعرفني جيداً ، وكنت 

اجهله ، الشعور غريب .. ان اجهل ما يريده  

 شخص مني ، لم يكن غريبا ، كان مرعبا .

تمت الخطبة بعد اسبوعين من اول زيارة ، 

وانشغلت بكل اجوائها عن حلمي ، وزادت حالتي 

 النفسية تدهور ، 

مان ، الول  ُرحت ادور في دوائر الحيرة وعدم اال

مرة في حياتي اشعر انني سأكون بجاور ذئب 

غير مروض يحوم حول فريسته المحاصرة دون ان 

 يبدأ في التهامها .

انقضى العام سريعا وكان مجموعي مخيب 

 لالمال ، 

كانت فكرة الزواج السريع على االبواب ، حتى 

انجدني ذلك الذئب من الزواج ، لم ادري ماذا يريد  

هل يريد رؤيتي في مزيد من الحيرة  بمد الخطوبة 

؟ ام يريد تدمير عقلي ببطئ ؟ اسئلة ارهقت 

عقلي الذي اتباهى بذكائه وتبينت ان عقلي  



 

 

صغير في حجم الفستق اذا تمت مقارنته بعقل  

 هذا الذئب ! 

اهدى لي هدية من ذهب كانت بالتوسط لي  

واصبحت مضيفة للطيران بعدما انهيت مرحلة  

 التعليم العالي 

م تكن مرحلة جيدة في الصيد كانت زهيدة جدا ل

لالسف فبسبب ذلك الخاتم في يدي كان 

المقتربين من ذوي النفوس المريضة التي تنجذب 

للتفرقة بين االحباء ، كانوا كالشياطين المسلطة 

علّي ، تالعبت باحدهم واحدهم تحرش بي ، 

واالخر بالكاد يتكلم ، في النهاية اصبحت مضيفة 

خلت في مجال االعالنات لمساعدة  طيران ، د

عائلتي رغم مرتبي المجزي ، في نفس الوقت 

اصبح هو قائداً واصبحت انا رمزاً لالعالنات بجانب  

 عملي في الطيران . 

معلومة لسياتك ، الرشوة الجنسية في بلدنا 

اكثر بكثير من رشوى االموال ، ال تعلم كم امرأة  

وكم تخلت عن عذريتها لتخرج الى الشاشة ، 

 امرأة اصبحت عاهرة؟ !!

كان يحافظ علّي بطريقة رائعة في ذلك المجال  



 

 

كان له الكثير من المعارف ، ال اعلم لماذا كان  

يحميني !! ، هل بسبب الخاتم !! ، ام بسبب 

شكله امام معارفه ؟ اسئلة جيدة لكن االجابة  

في كال االحوال مخيفة !! فلقد تركني في 

م يأخذني عنوة من المجال دون سحبي منه ، ل

 يدي ويخرجني من تلك القذارة .  

وكيف له ان يخرجني من القذارة وقد ادخلني بها 

بعدما تخليت عن حجابي الجل ان اكون مضيفة 

وتخليت عن ردائي لتكون تلك الجيب القصيرة 

 تمأل غرفتي .

رحلة متجهة الى سنغافورة و القائد هو زوجي ! 

االن سأخبرك   وكنت من المضيفات على الرحلة ،

كيف تزوجنا ، كما تعرف يا سيدي فاالنسان مهما  

سيعيش نهايته الموت ، والوقت مهما طال نهايته 

التوقف ، كذلك الِخطبه مهما طالت نهايتها الزواج  

. 

كان الُعرس كبيراً ، كثير من المدعوين مع كثير 

من الصخب ، ال تعلم كم اكره الصخب يا سيدي ! 

كالهما التحية على  ، ارى والداي يلقي 

الحاضرين ويرد الحاضرين بالتهاني ، الكثير من  



 

 

افراد العائلة حاضرون ، فهو زواج عائلي رأيت 

احداهن تبتسم لشخص ، رأيته وكانت عينيه  

تشبه عيناي عندما ارى صيداً ! وددت تحذيرها  

 ولكن فلتخرج لترى حقيقة الحياة . 

 انتهى ذلك الصخب وانفرد بي في منزله ، في

تلك الليلة استمتع هو بجسدي ولالمانة 

 استمتعت انا االخرى .

كان اسبوعاً مليئاً بكل ما في االشرطة الجنسية 

 الرخيصة 

في النهاية كان جسدي قد اعلن عن نفوره منه ، 

يخرج يتلذذ بفتيات الليل وعندما كان يفشل في  

اصطياد احداهن كان ُيخرِج كل غضبه في 

منذ ذاك اليوم   جسدي ، روحي غادرت جسدي

الذي فقدت في عذريتي وعشت في جحيم 

حتى اتى لخطبتي ، عاد الذئب من جديد ليلتهم 

ما بقى من جسدي بعد التهامه جزء افقدني  

 عقلي في صغري ! 

بعد ذلك االسبوع الذي لو وضع على المواقع 

الرديئة لنالت منه الكثير والكثير من المشاهدات  

المتوجهه المريكا  ، السفر على احدى الطائرات 



 

 

هي مهمتي التالية ، رحلة هادئة بعيداً عن 

صخب االحداث و اقامتي في امريكا ليومين ثم  

هناك طائرة متجهه الى سنغافورة ، لحق بي  

زوجي برحلة المريكا بعد يوم من وصولي وتم  

تعينه المسئول عن الرحلة الى سنغافورة ، كنت 

ت كثيرة اود التنزه في ادغال سنغافورة ، مخططا

اود القيام بها ولكن البأس فكان وجوده بهذه  

 الرحلة كابوس في وضح النهار .

توجهت الرحلة الى سنغافورة مباشرة من 

الواليات المتحدة ، رحلة هادئة في بدايتها يلي  

ذلك الهدوء الكثير من الصخب ، تدرك ايها السيد 

 انني اكره الصخب ومحدثيه .

رات وجزرها حدثت  بعد ان تخطت الطائرة االما 

رجه في الطائرة غير معتادة لي فالمطبات  

الهوائية ال تكون بذلك العنف ، نظرت من النافذة  

الى الهواء لعلنا في عاصفة او شئ من هذا 

القبيل فإذا بالهواء صافي واالجواء هادئة ، التزمت 

بمقعدى بعد تهدئة الركاب الى ان حدثت الرجة  

 سمع ذلك االنفجار  مرة اخري ولكن كانت اعنف لن

واخبرتك انني وسط الصخب رأيت ذلك العجوز  



 

 

المحب لزوجته فجال بخاطري زوجي اللعين ، 

الصخب في كل مكان االجواء اصبحت محاطة 

بالكثير من الضوضاء المتعبة لالعصاب ، توجهت 

الى غرفة القيادة العلم حجم الضرر فسمعت  

 بعض الصراخ فعلمت ان الوضع سئ 

بخاطري في هذا الوقت ان انهي   كان ما يجول

حياتي بيدي بدل من اصطدام مؤلم اذا مت به 

 واذا نجوت منه 

فاخرجت ذلك المسدس من مكانه في فخذي  

واندفعت الى المسن واطلقت النار في راسه 

النهي حياته واترك زوجته ترى الموت وحدها ،  

كما تركني ذلك الشاب الثالثيني بعد تحرشه بي 

 ت في كل ليلة ! ان اواجه المو

نعم انه القدر يا سيدي يتالعب بي انه ذلك الذي 

تحرش بي في صغري ، كان بداية الكوارث 

 ويستحق ما فعلته او اسوء .

انفزع الركاب وخرج احدهم من غرفة القيادة ليرى  

ماذا يحدث فارتعب بعدما رأى المسدس في وجه  

ودخلت الى الغرفة واخبرت ذلك اللعين وانا اشهر 

 بالمسدس في وجه ان ينقذ الطائرة واال قتلته ! 



 

 

وقد تمالك اعصابه بعدما كنت اتمنى ان يفقد 

 السيطرة عليها وينهي حياته وحياتي ، وبين

سرعة الطائرة في الهبوط والكارثة اذا اصطدمت 

استطاع ذلك القائد المحنك ان يهبط بها سالمة 

فأطلقت النار لتصبح اجزاء رأسه على زجاج 

الطائرة االمامي وسط فزع من الطاقم خرجت من  

الطائرة السلم نفسي اليكم يا سيادتي بعدما  

اقتصصت لنفسي ، وبعد بعض زيارات من اهلي 

رفتهم بما فعله بي !! فارجو من علمت بمع

 سيادتكم االقتصاص لي 

ارجوك افعل ما يتطلبه الواجب يا سيدي وارجوا 

 منكم اعدامي " 

نطق القاضي كلمته بالسجن المؤبد فكانت  -

نكسه لتلك المرأة ودخلت السجن وكنت انا  

المسؤلة عن مراقبتها يا بني الى ان تبين انها  

والدتك لتنعم   حاملة بك وتوفيت سلمى اثناء

بالراحة بعد عناء طال اربعين عاما وتبنيتك وتركت  

 العمل هناك البدأ في تربيتك لتحقق حلم والدتك 

سلمي التي كانت ضحية للمجتمع يا بني 

واصبحت انت مهمتي بعد وفاتها فساعدتك 



 

 

لتصبح طبيباً نفسياً وارجوا منك ان تعالج امثالها 

ي ذكراي يا عزيزي وتصحح اخطاء المجتمع وتح

والدتك يا صغيري ، اعتقد انها تبتسم االن يا 

 عزيزي لك بعد الحاحك لتعلم عنها كل شئ

 ليرد عليها ذلك الشاب 

 دمت لي نعم المربية وخير االم  -

 

 ******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ) ثقب زمني  (

 

كنت قد ودعت االراضي المصرية متجهاً الى 

بعدما اتاح لي القدر فرصة  الواليات المتحدة 

للعمل كمحاسب في احدى الشركات الكبرى ، 

كانت الفرحة تغمرني للخروج من الجحيم ولكن  

 لم اعلم ما ينتظرني هناك في ذلك النعيم

هبطت الطائرة الى اراضي والية ماريالند كان  

قلبي انقبض ال اعلم لماذا ؟ ولكن كانت انقباضه  

الصدر ، دخلت كاد ان ينخلع منها القلب من 

شقتي التي اهدتها لي الشركة من ضمن  

االتفاق للعمل ، وبدأت العمل بالفعل وكانت االيام  

االولى مرهقة لي اعتقد انها بسبب اختالف  

 التوقيت فكان النوم من اصعب المهام اليومية لي  

ولكن تم تخطي تلك الصعوبة في النوم مع اول 

قم العمل  اسبوع ، كنت قد بدأت االعتياد على طا

معي ، بدأت استمتع بااليام بعدما كنت اتمنى 

نهاية اليوم ، العمل مع هؤالء االمريكان مرهق 



 

 

من حيث االتقان ، ممتع في النهاية بعدما ترى 

نهاية عملك ، كان مديري يثني على عملي في  

اول اسبوع ، كان لي صديق تعرفت عليه في اول  

 السكن  ايام العمل " ريتشارد " كان ايضا زميل

اعتدنا ارتياد الموصالت العامة ولكن لم يكن  

مترواالنفاق احد منهم ، السبب انه كان يعاني 

من رهاب االماكن المغلقة فبدأت االعتياد على 

العربات ذات النوافذ حتى ال يشعر بانه في مكان  

استمتعت معه لشهر من العمل ، كان ، مغلق 

انه   مرتبي مجزي عن تعب هذا الشهر ال اعتقد

من المهم االن ان اذكر كم من االموال اخذت ،  

لننتقل الى االحداث المهمة ، تلك االحداث التي 

 العن بسببها تلك الطائرة التي اخذتني من مصر  

ذهبت الى العمل كأي يوم من ايام العمل لكن  

كنت قد تأخرت ساعتين ال اعلم كيف هذا وانا 

حام خرجت من شقتي مبكرا ولكن اعتقد انه ازد

شهر سبتمبر فقد كنا في السابع عشر من  

الشهر ، فاتهمت تلك السيارة في التأخير  

وعزمت على اخذ مواصلة اخري عند العودة الى 

 شقتي 



 

 

وكانت الفرصة قد اتت لي على الموعد ف بغياب 

ريتشارد عن العمل لم اعلم السبب ولكن كان 

الوقت المناسب قد اتى لتجربة مترو االنفاق في  

اكبر دول العالم واغناها ، كان الفضول يأكلني من 

الداخل ، هل سأرى ذلك االزدحام الرهيب اما ال  

؟ هل سأرى هؤالء الباعة على باب المترو 

يجذبونك للشراء !؟ هل سأرى المتسولين  

والسائلين للصدقة ؟ وهل لو رأيتهم وكانو  

موجودين حقا في هذه الوالية ، والية ماريالند  

تلك الواليات المليئة بالسكان  ليست من 

كنيويورك مثال ، هل سيتوسلون بأيات من اي 

 كتاب ديني ايضا !!

تلك االسئلة ظلت تداعب عقلي في فترة العمل  

حتى انتهى ذلك اليوم الذي انتظرت ان ينتهي  

 بسرعة وميض البرق  

اسرعت الخذ مترو االنفاق ذاك ، كان مكان 

اك عدد هادئ  ليس كالقاهرة ولكن كان هن

مناسب من البشر فهو ليس مسكن لالشباح  

 ولكن العدد المناسب في المكان المناسب . 



 

 

جلست في الكرسي المخصص ، جلست بارتياح 

فليس هناك من ازدحام وال ضوضاء او غيرها  

الجميع في مجرة افكاره ، قد يعتقد الكثير من 

الشرقين امثالي ان ذلك االنطواء على النفس 

اللتحام مع بعضنا البعض ومواساة مضر وانه يجب ا

الحزين والفرحة مع ذلك الذي تكاد السعادة تخرج  

من عينه كالشرار ، ولكن قد يحتاج ذلك الحزين  

لالنفراد بنفسه للخروج من حزنه وقد يحتاج ذلك 

السعيد لالحتفاظ بساعدته لنفسه وليس 

بمشاركتها مع غيره فقد يفقدها ، للعين دور كبير 

  هنا الحظ هذا

تخطينا اول محطة ونزل بعض االناس وبقى عدد  

قليل منهم وتبقى اقل من عشر دقائق وسأصل  

الى محطتي التي ستخرجني من انفاق التفكير 

 هذه ، ولكن بدأت هنا االحداث بالتتابع . 

اضواء العربة التي اجلس فيها بدأت يحدث خلل  

بها ، اضاءة ثم ظالم مع تكرار ذلك الخلل بدأت  

االحظ اختفاء بعض االشخاص قمت من على 

الكرسي فحدثت تلك الومضة مرة اخرى واختفي 

 ذلك الذي كان امامي 



 

 

اعصابي بدأت تنهار ما هذا العبث الذي يحدث  

وجدت   هنا نظرت للعربة االخري التي امامي

الومضة تحدث ايضا ويختفي االناس ايضا ، هنا 

كان الذعر قد تملك مني البدأ في الصراخ ، ارتفع  

صراخي حتى لم تحتمل اذني فأعلنت غضبها  

 بألم بدأ يضرب رأسي 

بدات التحرك من مكاني ، كان كل ما في عقلي  

يلعن ذلك القرار الذي اخذته لركوب هذا المترو 

ة البشرية تعتليني وتتملك  اللعين ، بدأت العصبي

مني الى ان بدأت بالطرق على باب العربة ومع  

كل دقيقة يزداد طرقي على الباب الى ان 

اصبحت يدي حمراء من كل تلك الدماء التي 

خرجت من شرايين يدي لتطبع لوحة حمراء 

 للمناضلة على الباب 

حدثت ومضة اخري انفتح باب في اخر العربة لم  

 العبث ايضا !! يكن موجود ما هذا

لم يكن مني اال الركض السريع الى ذلك المخرج  

قبل اغالقه وكان بدأ في االغالق بسرعة ضعيفة 

فكان علّي االسراع فاسرعت واحسست انه 

يبتعد عني وكلما اقتربت ابتعد فاسرعت اكثر  



 

 

وبذلت كل مجهودي العضلي للتغلب على تلك  

ضوء القوة التي تمنع وصولي له وحدث ان اغلق ال

ولكن لم تحدث تلك الومضة بل لم ارى النور اال 

في ذلك الباب فبذلت كل مجهودي للوصول اليه  

وقد الحظت انه يقترب مني ولكن احسست 

بثقل في جسدي وبدأت اشعر انني اركض على  

تربة طينية ماذا يحدث ؟ ، اقتربت من الباب ،  

اصبح بيني وبينه ما يعادل متر واحد ولكن  

 مدافع   سمعت صوت ضرب 

توقف جسدي لوهلة ولكن تابعت السير ، الخرج  

على خندق مليئ بالجثث ومدافع تلقم ونار  

تقذف من هنا وهناك واحسست انها نهاية العالم  

المجنون في هذا الكوكب الغريب ولكن رأيت علم 

الواليات المتحدة ورأيت اختالف في العلم ولكن 

لم االحظه ما االختالف جيدا ،  نظرت الى 

نفسي فإذا بي في مالبس غريبة تشبه مالبس 

الجنود في خمسينات او ستينات القرن التاسع  

عشر لم اكن من هواة التاريخ التيقن من الفترة  

 ولكن كانت مالبس حربية قديمة  



 

 

احدهم رأني والقى الّي ببندقة واخبرني ان 

القائد ماكليالن قد امر بتقدم كل الجنود المشاه  

 الى الخط االمامي 

وخرجت معهم وكان الحدث دموي للحد الذي لم 

ارى مثله في حياتي كان بعض الجنود يلعنون  

احدهم يدعى " لى " علمت بعد فتره انه قائد  

الجيش االخر كنت الول مرة استخدم سالح كان 

هناك احدهم يجري إلّي وفي عينيه كره لم اره 

في حياتي ، كان اسود البشرة ، واذا به يشهر 

لبندقية ويده على الزناد واطلق في وجهي ا

بالفعل تلك الرصاص التي استقرت في جسد  

احدهم وضع بجسده امامي وكان هذا هو  

الشخص الذي اعطاني تلك البندقية اللعينة 

ولكنه لم يسقط قتيال بل وضع ذلك السكين الذي 

في مقدمة البندقية التي بيده في عنق االخر  

مزوق برائحة  ليقع االثنين ويغرقا في الوحل الم

 نتنه للجثث والدماء 

علمت ان بقائي من عدمة يعتمد على القتل  

فبدات استخدام كل قوتي في القتال اعتقد انني 

قتلت في ذلك اليوم ما يعادل تالثة وثالثين رجل 



 

 

من هؤالء ذوي الرداء االحمر ، فقد كنا نرتدي 

مالبس زرقاء بها شرائط حمراء وكانوا العكس  

ائي على باب ذلك المترو اللعين  تماما تذكرت دم

الذي نقلني الى هذه الحرب الدموية وكيف 

وصفت ذلك اللون بانه لصفوف المناضلة  

 فأحسست انني في الجانب الخطأ  .

زاد عدد القتلى على يدي ليصل الى التسعين 

قتيل الجميع يريد قتل االخر وبشده ارى عيون  

الجهة التي بها تشتعل من الغيظ على الجهة 

االخري وايضا من على الجهة المعاكسة لنا  

يتمنون وضع رؤسنا على الحراب ، ظلت المعركة  

قائمة لما يقارب الخمس ساعات كنت اخشى ان  

اقع وسط هؤالء القتلى فقد امتألت االرض بهم ،  

والرائحة ال تُحتمل ، حتى رائحتك ال تتحملها قد  

تتمنى ان تخلع مالبسك بأكملها في ذلك الوقت 

لم تتمنى ان ينخلع جلدك من على لحمك  اذا

لتتخلص من تلك الرائحة انتهت المعركة والواضح 

 ان جبهتنا هي المنتصرة .  

 

 



 

 

لم اعلم كيف افرح وكل هؤالء البشر قد وقعوا  

قتلى وصرعى لالسف واذ باحدهم يرفع العلم  

االزرق عاليا ويهتفهم بأسم ابرهام ليكولن في  

ك الفترة الدموية ذلك الوثت علمت انني في تل

من تاريخ الواليات المتحدة ،تلك المسماه بالحرب  

االهلية االمريكية وبدأ بعض تاريخ تلك الوالية 

التي كنت اعمل بها يأتي به عقلي اعتقد انني 

قرأت عن تلك المعركة الذي كان بها القائد  

ماكليالن يقاتل بعشرات االالف من الجنود 

القائد لي قائد  لمصلحة الواليات المتحدة ضد 

 جيش الواليات الكنفدرالية  

علمت انني االن قرب شاربسبيرغ وعلمت انني  

في السابع عشر من سبتمبر ايضا ولكن قد  

خدث خلل في الزمن او ان القدر تالعب بي 

 ١٨٦٢فقذف بي الى عام 

كان اليوم اكثر يوم دموي رأيته في تاريخي 

لم القصير وعاد جيش لي الى والية فرجينيا ، 

يكن مني اال ان اندمجت مع الجنود وبدأت شرب  

شراب النصر واالحتفال بالنصر في "انتيتام " الى  

ان حضر مبعوث لنا من واشنطن برسالة من 



 

 

ليكولن بأمر منه الى القائد العام للجيش بالتقدم  

الى الجنوب وبدأ التحرير، وقد كان وبدأ الجيش  

ن حدث  بالتحرك والتقينا بجيش لي مرة اخري ولك

ان تصدى جيش لي لنا بقوة رهيبة وطاقة لم 

نرها في المعركة الماضية واصبت برصاصة في 

 كتفي واصيبت رأسي اثر قذيفة . 

لم يكن انتصار لي ولم يكن انتصارا لنا ايضاً كان 

التعادل قائم ولكن على اجساد القتلى من 

الطرفين بعد فشل الزحف للجنوب اصدر امر من 

اكليالن من رتبته كقائد للجيش لينكولن بإزالة م

وتم تعين بيرنسايد وكان له هيبه عظيمة وكنت 

ارى انه ذو كفاءة الى ان تولى زمام االمور فأصبح 

المعسكر اكثر انفتاح وكان الحال غير مطمئن الى 

ان اعلن الزحف الى فريدريكسبيرغ وخرجت 

معهم رغم اصابتي القاتل فكانت الهزيمة في  

 ض فريدريكسبيرغ المعركة وشهدت ار

هزيمة ساحقة لجيش الشمال وكان ذلك في 

ولكن في الثالث عشر من ديسمبر  ١٨٦٢عام 

كانت الشهور تجري بي في تلك الملحمة ولم 

يكن بي حيلة العترض على هذا القدر المختل  



 

 

ولكن قد يكون لي دور هنا او هناك ولكن كانت 

 الطرق تُغلق وارى نهايتى في هذا الجحيم . 

قلي يسخر مني في ذلك الوقت ، كيف  كان ع

انني تركت مصر وكنت العنها وارى انها الجحيم 

بحد ذاته على تلك الكرة االرضية ، ولكن لم اعلم 

ان هناك انواع من الجحيم وان ما اعيشه االن هو  

 الدرك االسفل من جحيم االرض !!

نعم انها الحرب تلك التي يتغنى بها الجيل الذي 

ا الجحيم بحد ذاته لمن يعيشه  لم يعيشها ولكنه

!! 

اصبت في اخر المعارك بإصابات بالغة حتى انه قد  

بترت احدى قدماى ، لم احضر تلك العملية  

الجراحية لبتر قدمي فقد كانت الغيبوبة تتملكني  

،وبدأ عقلي يتسآءل ، ما حيلتي االن في الحرب 

 ؟ ، اين هذا الدور الذي سأغير به التاريخ ؟ 

للجرحى وكانت تلك المخيمات   اقيمت مخيمات 

رائحتها اقبح من ارض المعركة ، يجعلك تتمنى  

الموت قبل ان تختنق من الرائحة  ، كانت هناك 

ممرضة اعجبت بها حقيقة كيف لها ان تصمد 



 

 

وسط هذة الحرب الدموية وكيف لها ان ترى تلك  

المناظر وال تفزع ، كان صبرها يعجبني ، وال انكر 

ي في احدى المرات ،  ان جسدها اثار جسد

كانت عيناها كالغابة الخضراء التي تنقلني من 

 هذا الجحيم الى الجنة الخضراء  

وشعرها البرتقالي اللون يذكرني بشعلة النار 

التي كنت اجلس بجوارها انا واصدقاء الطفولة  

 في الوطن .

علمت من بعض االحاديث الجانبية ان لينكولن امر  

دة وتعيين جوزيف هوكر  بإزاحة بيرنسايد من القيا

لم اره من قبل ولم اسمع عنه ولم يأتي به 

 عقلي من التاريخ !

ولكن علمت اننا على استعداد لقتال اخر ولكن  

انفالت في المعسكر وعدم االهتمام بالمصابين  

واعتقد انه حدث شجار بين بعض الضباط ولم يتم  

التحكم فكانت العواقب ان اصبح احدهم في 

 الجثث 

اننا على اعقاب هزيمة اخرى وبعد اكثر  وعلمت 

من اسبوع او ال ادري لم اعد احسب االوقات  



 

 

بدأت القوات التحرك للقتال وسمعت ضربات النار  

وقذف القنابل والمدافع وعلمت اننا نخسر لم يعد  

هناك من ينقذني واعتقد انني سأموت االن او 

بعد قليل بدأ المخيم في التهدم واعتقد ان بعض 

 ب تقع علّي االن   االخشا 

دخلت االن تلك الممرضة الملهمة لي ، اعتقد 

انني اكتب لها االن اذا نجت سترى تلك االوراق  

في مالبسي ، واذا نجوت سأحرقها ، يأتي االن 

 دور عقلي في جلب لي تلك المقولة 

كل الحروب هي عرض من أعراض فشل  
 اإلنسان كحيوان مفكر. 

وفي ذات الوقت الذي بدأ القذف وبدأت اسمع  

لجنود وبكاء االسرى والمصابين بدأ القدر صراخ ا

يلعب معي مرة اخري ، العبث يبدأ مرة اخري ، 

انها الومضات مرة اخرى في زمن ال يوجد به 

 مصابيح كهربية  هل اعود الى زمني ام ال ؟  

بدأت ارى ثقب اسود في احد جدران الخيمة ثقب  

 صغير 



 

 

ومضة ضوء اخرى ليختفي بعض الناس من حولي 

كانت تلك هي االشارة لي بالتحرك من مكاني 

والزحف بسرعة ناحية ذلك الثقب اللعين  ، 

ليحملني الى زمني وينتهي ذلك العبث الزمني ،  

وبالفعل اقتربت من الثقب وبدأت اشعر انه  

يبتلعني الى الداخل ، ارى انوار كثيرة اشعر انني  

في الوطن ال ادري لماذا ؟ وفجأة اظلمت االنوار 

حولي وبدأت صافرات االنذارات وبدأ قصف  من 

جوي عنيف ، واذ بأحدهم يجري بسرعة 

واخبرني انها غارة للصهاينة !! بدأت اشعر ان ذاك 

الثقب ما هو الى الجانب االسود من تاريخ 

البشرية اللعينة وكان مقدر لي التجول في ذاك  

 السواد الى االبد !!

 ****** 

 

 

                     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ) وادي من الذكريات (

 

اذا كنت تعتقد انني سآخذك الى عالم اقل قبحا  

من العالم الحقيقي فاحرق تلك االوراق ، واذا  

كنت تقرأ تلك الكلمات من هاتفك الجوال فاحذف 

هذا المجلد فلقد تم خداعك ، هنا سأعرفك على  

بعض اشخاص عالمك قد تختلف االسماء بين  

وعالمك وبين من حولك وحولي ولكن عالمي 

تأكد انهم شخص واحد تم استنساخه وتوزيعه 

على البشر ، اذا اعتقد انه الشيطان فأنت على  

صواب ، اما اذا اعتقد  غير ذلك فأنت مغفل  ،  

لنبدأ في حديثي القصير بيني وبين نفسي تلك  

النفس التي لو اود ان اصلبها في جذع نخلة او  

 ء لتنعم بالجحيم . ارسلها الى السما

ما رأيك ان نبدأ الحديث بالكارثة ، اعتقد انك  

تفضل الكوارث فحياتك ممتلئة بها ، انها الحرب  

كانت جميع اذاعات في وادي العهود تفيد بان 

الحرب قادمة ، اصدر القادة قرارا بان كل شاب اتم  

العشرين من عمره ، قد تم تسجيل اسمه في  

 صفوف الجيش 



 

 

قرار في صباح يوم عيد ميالدي  اصدر هذا ال 

 العشرين ليصبح عيدا مليئا برائحة الدم والبارود . 

كان وادينا مشهور بإعداد احدث معدات الحرب  

واكثرها فتكا بالشعوب ، ولكنه ابرم الكثير من 

وقود   --عهود السالم مع المجاورين مقابل الغاز 

وكان ذلك الحال هو السائد حتى  --تلك االسلحة 

و اسماعيل بنقض العهد وعدم تسليم اتى بن

غازهم لنا ، فقامت الحرب ، الصراعات دائما تكون 

بين السادة وتكون الضحايا دائما من عامة  

 الشعب 

كانت استعدادات بني اسماعيل مفاجئة لنا فبعد  

قذفنا لبعض القرى لديهم كانت الصاوريخ ال تهدأ  

فدكت قرى ومحت عائالت من على الوجود  

شنا بكل عتادة وعدته للقتال و كانت  وانطلق جي

 حربا من الجحيم فتحت ابوابها على االرض .

استمر القتال اشهر كانت رائحة العفن تمأل  

الخنادق وقلة الطعام كانت تقود دائما لشجار بين 

الجنود وكان القادة ينعمون بكل انواع الخمور ، 

شعبان   --تعرفت على صديقين في تلك الخنادق 

كان اولهم شديد التعلق بقضية الوطن  ، --ورأفت 



 

 

والدفاع عنه رغم اغفاله باننا من بدأنا الحرب ،  

واالخر اجبر على المجيئ وترك اهله ولكن كان  

 لديهم الدافع للنجاة طوال تلك االشهر .

جاءت التعليمات بسرعة التحرك فجيش بني 

اسماعيل يتراجع ، كيف لهؤالء الحمقى ان يغفلوا 

رب !!! ، وكيف لهم ان يغفلوا  عن كل خطط الح

عن اول قاعدة في مبادئ الحرب !! ، كان  

 االنسحاب الخدعة التي قسمت ظهر البعير .

انطلق الجيش بكل الرجال والجميع مستعد لقتل  

الجانب االخر ، ولكن كانت طيورهم تحلق فوقنا 

وتلقى وابل من حصى الجحيم ، انفجارات في  

احدى االودية ،   كل مكان كان تم حصارنا في قلب

وكانت طائراتهم تدك جيوشنا ، تستطيع تن ترى  

االن يد احدهم ملقاة على بعض الجثث ، لن 

تتعرف على احد فكل الجثث تفحمت ، الجميع  

يحاول النجاح بحياته كنت اقف كالمشاهد فرأيت  

هؤالء القادة تفرون بعرباتهم ، كم للحرب ان تكون  

شياطين  مرآة للشعوب فيومها ادركت ان ال

ليست في الجحيم وانما على االرض تستعد 

دائما للحرب ! ، رأيت رأفت يهرب ويتخذ جثة  



 

 

شعبان ساتر له من رصاص االعداد ، لقد سقطت  

بعدما عرقلته احدى الجثث ، هذا الوادي شهد 

صراخ داخله وخارجه ، فلقد تمت االعالن عن  

هزيتمنا ةالقضاء على معظم الجيش ، فشهدت  

االمهات على اوالدهم ، وشهد  القرى صراخ

الوادي صراخ كل من فيه من جنودنا او من 

غيرهم فهناك من يصرخ فرحة بالنصر واحدهم 

يصرخ طالبا من هللا اخراجه من هذا الحجيم ،  

واحدهم يصرخ في الجحيم الحقيقي ، وسط كل  

هذا العبث تنفجر احدى القنابل بالقرب من رأفت  

وقد ترى القدر يعبث  الراه يتفتت لمئات القطع ، 

هنا ف جثة شعبان ذلك الدرع الذي احتمى به  

رأفت قطعت منه قطعة او اثنان ، وبترت يظي في  

تلك القذيفة كانت مشاهد الحرب مغايرة تماما  

لما رأيناه في الحروب على التلفاز ، لم تعزف 

موسيقى الحرب ونحن في ارض المعركة فلقد  

والطائرات  سمعتوصوت القنايبل واطالق الرصاص

فوقنا فقط اين موسيقى بيتهوفن ، اين 

 المقطوعات الموسيقية ، ال اسمع شئ . 



 

 

يلتقطني توقف القطار عند احدى المحطات من  

جوف المعركة ويلقي بي في الحاضر مرة اخرى  

الحدثك او احدث نفسي ، يا صديقي العزيز ال  

تكمل تلك القصاصات فانا اكتبها فقط الصبح كاتبا  

مشهور بغض النظر عن احداث حياتي والحرب اال  

انني اعمل كاتبا االن في احدى الصحف ، فما  

 و نشر لي كتابا ونال اعجاب البعض  بالك ل

ساتحرر وقتها من سلطة الجرائد الصبح كاتبا  

منفردا ، ابحث عن فلسفتي الحياتية وسط عبث  

 الكون . 

ما رأيك ان نتحدث قليال عن طفولتي ال تقلق انها 

بداية لطيفة ليست كالكارثة السابقة ، انها  

 البادية ال اكثر ! .

ف الوادي كان  في احدى القرى على على اطرا

هناك طفل في الخامسة من عمره معروف بحبه  

الشديد لقراءة الكتب ، كان والده يعيطه احد  

الكتب فينتهى من قراءة في اسبوع وقد يعد له  

تقريىا عما في الكتاب ، قد اكون بالغت قليال في 

الوصف ولكن كيف للبطل ان يكون شخص عاديا  

رى ...  !! ، حسنا لنبدأ من جديد في احدى الق



 

 

لنترك تلك المقدمات الباهتة ، كنت طفال عاديا  

ولكن كان لدي شغف كبير للقراءة او للمعرفة  

بشكل عام وهذا ما اعطاني شهرة كبيرة في 

القرية ، كان الجميع يعرفني ، والاشك ان 

المعظم كان يحبني ، كان احد جيراننا هو " 

 السيد سامي 

 

ذهب ، وال  كان تاجر ولكن ليس اي تاجر فهو تاجر

اعتقد انك تتخيل ما اهمية الذهب في قرى وادي 

العهود ، انه الميراث و المال والسلطة وكل شئ 

، كان لديه الكثير من المعارف في قادة البلد وال  

اشك انه كان يدري بامر تلك الحرب قبل قيمها  

لذلك هجر القرية واعتقد انه ترك البلد باكملها ، 

م سيدة راقية من عائلة  كانت زوجته السيدة  مري

تمتد جءورها للعاصمة ، لن تسألني كيف تزوجها 

وهو يعمل بالقرى فلقد ذكرت لك انك لن 

 تستطيع تخيل ما اهمية الذهب في وادينا .

سيدة لطيفة تعطيني بعض الرقائق المحالة  

الفاخرة والقليل من الشاي في ترددي عليهم ،  

كة التي ترددت عليهم كثيرا من اجل احدى المالئ



 

 

تسكن بيتهم ، كانت مالكا ذو عيون زرقاء تكاد 

تغرق في محيطها الهائج ، ولطالما غرقت كلما  

 نظرت اليها .

هبة تلك المالك كانت هبة من هللا للسيد  

سامي بعدما بلغ من الكبر عتيا دون اي ولد من 

صلبه فاهداه هللا احدى الهبات ولكن لم تكن  

مله دون ان  صبي كانت هي من اخذت قلبي بأك

تترك للعالم الخارجي اي جزء منه ،لن انسى 

احديثنا التي كانت تنتهي بالمشاجرة وبعدها  

تأتي تلك السيدة الراقية لتصلح بيننا ، حتى  

تحولت تلك المشاجرات لضحكات ، كان حبي لها 

واضحا للجميع ، وكان حبي لالنعزال عن العالم  

ي اي اكثر وضوحا فقد بلغت العاشرة ولم يكن لد

صديق عدا صبي كان جاري ولكنه اكبر مني  

بعامين " توفيق اللعين " كان يحاول دائما سرقة  

مالكي مني بتلك االبتسامات التي يلقيها لها ، 

كان يحاول التفرقة بيننا دائما ولكنني اعتبرته  

صديقا فلم اعلم بدونه كيف كانت طفولتي ! ،   

 ستكون رتيبة على ما اعتقد من دونه  



 

 

ر منك فلقد حان الوقت النهي ذلك الجزء اعتذ

اللطيف من حياتي والذي استمتعت به ال شك 

في ذلك ،ولكن لن تكون النهاية بتوفيق ال اعطيه  

 ذلك الشرف ابدا .

في احدى زياراتي للسيدة مريم ، وبينما كنت  

اتمشى في حديقتهم كان المنظر يأخذني الى 

اته  تلك البساتين التي اخذني لها ابي قبل وف

عند اتمامي العاشرة من عمري ، كان بيت  

مالكي يهتز في الداخل واحدهم يجرني من يدي 

الى خارج المنزل ، نعم انه السيد سامي 

والسيدة مريم تحدثه ورأيت عيني مالكي تدمع  

فهبطت مني بعض الدموع ، القى بي في االرض 

امام امي ليخبرها انني لص مجوهرات وانني  

السيدة الصغيرة وانا   سرقت احدى مجوهرات 

العب معها ، كان ينهرها كأنها هي التي سرقت ،  

صوته عالق في اذني حتى االن ، بعدها ذهب 

ليترك امي في بركه من الدموع ، ثم دخلت 

البيت بدون كالم وهنا بدات حياتي تتحول من 

بيت السيدة مريم ومالكي والحديقة الساحرة ،  

انت بعض الى كتب ابي الساخرة والعلمية وك



 

 

الكتب تتكلم عن اساسيات تعلم الشطرنج 

فأصبح احد هواياتي بعدما اتخذت تلك المكتبة  

 قصري السحري .

توقف القطار مرة اخري لينزل بعض الركاب في 

محطتهم المقصودة  وليأخذني من ذكريات  

طفولتي ، هل ترى ما اراه االن ، يمكنني االن ان  

ميع لديه  اخبرك ان القطار يشبه الحياة ، الج

مكانه في الحياة كما لكل الركاب مقعد ، هل  

تعلم ان تلك االوقات السيئة في حياتك هي فقط 

تلك الفترات التي تمل فيها الجلوس وتود لو تقف  

وتحرك ساقيك ، وبعد مدة ستنزل من هذا القطار 

 لترى ما هي وجهتك التالية .

انطلق القطار مرة اخرى وينطلق عقلي من  

لة الى تلك االيام التي قضيتها في  فترات الطفو

الصحراء احارب العطش والجوع ، امنع الطعام 

والشراب عن البشر وسيصبحوا حيوانات مفترسة  

، وستقطعك الى قطع لحم وتصنع منك اجمل 

كباب على الفحم ، كنت اود لو تنتهي حياتي  

في تلك الصحراء القاحلة ولكن قطار الحياة لم  

 ل بكل هدوء .يتوقف ويسمح لي بالنزو



 

 

كنت في الصحراء وفي لحظة ما شعرت بأحدهم 

يحمل جسدي بعدما اغمى علي من حرارة 

الشمس وعندما افقت كنت في احدى  

المستشفيات ولكنها كانت نظيفة للغاية كأنها  

في العاصمة وجدت احدى الممرضات فكاد  

الكلمات تخرج منى حتى شعرت بألم في مكان 

ضة بحركتي على  يدي المبتورة فشعرت الممر

السرير فرأتني قد افقت فأسرعت تستعدي 

الطبيب كنت اعلم لغة اهل بني اسماعيل  

 فعرفت انني في احدى دور الرعاية لعدو الدولة  

جاء احد االطباء كان وجهه صارما وكانت مالمحه  

قاسية ولكن ال تعيب تلك الصفات على احد  

يسمى " وحيد " فاالسم احد مكونات الشخصية  

يسألني عن سبب اصابتي وكنت اروي له  كان 

تفاصيل الحرب حتى سألني عن رأيي في الحرب 

فاخبرته بأحدى المقوالت التي قرأتها من قبل  " 

انها النرجسية " فكل دولة تحاول فرش سيطرتها  

اعجب السيد وحيد بكلمات فبدأ يتحدث    بالحرب 

معي لمدة شهر عن وصف الحرب وعن رأيي في  

كل خطوات الحرب وفترة العيش في الخنادق 



 

 

التي تكاد تشبه حياة الجرذان وعن احالمي 

الضائعة فبدأت اسرد له بعض تفاصيل حياتي 

حتى اتى اليوم الذي رأيت فيه شوارع بني  

لبشر يشبهوا  اسماعيل كانت كل الطرق نظيفة وا

هؤالء الذين رأيتهم على التلفاز في المدن 

المتحضرة وكانت هناك بعض الحدائق على جانب  

احد الشوارع فبدأ عقلي الهرب من بني 

اسماعيل ومدنهم الى حديقة قريتي في وادي 

العهود حيث كانت اللقاءات السرية بيني وبين  

مالكي التقيت بها في احدى المرات صدفة في  

الباكر في حديقة على اطراف قريتنا وظل  الصباح 

هذا المكان هو مكاننا السري ، كنت اصبحت  

صبي على اعتاب الشباب ، فصارحتها بكل  

مشاعري لتبهرني بكالمها اكثر بكثر من انبهاري  

بكتابات الكتاب المشهورين كان وسط كالمها 

احبك توقف عقلي في هذة اللحظات عن التفكير  

ى اندفعت وقبلتها على  وظلل يردد الكلمة حت

جبهتها فاصبح خديها كلون تلك الفراولة الحمراء ،  

 لقد كان حبا بطعم الفراولة ، وكانت الحرب بلونها   



 

 

ايقظني من شرودي ان عرض على الطبيب  

وحيد استضافتي في منزله لوجبة الغداء 

فاعتذرت منه واخبرته بانني اريد الرجوع لبلدي 

ن بني اسماعيل التي علمت في ذلك الشهر ا

اوقفوا الحرب بضمانات من الوادي بعدم الهجوم  

عليهم ، استقليت ذلك القطار للمرة االولى في 

حياتي كان تفكيري وقتها يشغله فقط امي ، اريد 

لو اقبل يديها وقدميها وابكي وانا اجلس بجوارها 

، اريد البكاء وان تأخذني بالعناق ، اريد لو انها 

جال بخاطري مالكي فزادت تعانقني االن ، ثم 

 رغبتي بالرجوع للوطن  

وصلت الى قريتي ونظرت الى الحديقة قبل  

دخولي الى شوارعها ورأيت بعض االشخاص  

ينظرون الي بفزع وعندما وصلت الى شوارع  

قريتي كان الجميع ينظر الي بتعجب كانني شبح 

 وسط مدينة من االحياء والشبح مرئي ! 

الي بشفقة فهربت فرأيت احدى العجائز تنظر 

مسرعا الى منزلي فرأيت الباب مغلق فكسرت  

الباب فاذا االتربة تغطي كل شئ الكتب االثاث ،  

الببت اصبح مهجور وكنت انا الشبح الذي اقتحمه  



 

 

فخرجت وجلست بجاور تلك العجوز فأخبرتني عن 

سعادتها بان وحيد القرية اعيد للحياة ، فنظرت 

ا متى غادرت الحياة  اليها والدموع بعيني واخبرته

لكي اعود اليها مرة اخري ، فبدأت باخباري بكل  

القصص التي حدثت في غيابي ، كانت االحداث  

موجعه لي لتجعلني اتكور على االرض وابدأ في 

النحيب والبكاء ثم انهض وابدأ في اخذ كتبي  

 والمغادرة سريعاً . 

القطار مرة اخري يتوقف ليقطع حديثي اليك 

عقلي مرة اخرى الى الواقع  ، يأخذه  ولكنه يأتي ب

من يده من اعماق الذكريات الى سطح الحاضر ال  

اعلم ما سأكتبه في وقت توقف القطار فعقلي ال  

 يعمل اال والقطار يسير .

حسنا فلنتحدث عن تلك االم التي توقظ صغيرها 

للنزول فقد وصلوا الى محطتهم ، اما كان من 

 ياً ! امي ان توقظني ونترك القطار سو

بدأت القطار في السير مرة اخرى ليعود عقلي 

للرجوع لجوف الذكريات عندما ركبت القطار للمرة  

الثانية في حياتي وبدأ عقلي في العمل للوراء 

الول مرة ، تذكرت حديث تلك العجوز وانا اجلس  



 

 

على نفس المقعد وانا غادر الوادي بأكمله تاركا 

عرف ماذا كل شئ للوقت ، اعلم انك تريد ان ت

اخبرتني ، لقد خكت لي عن ذلك اللعين الذي 

افسد حياتي توفيق من اعتبىته توابل في 

طفولتي لتضيف اليها بعض النكهات افسد الوجبة 

 بأكملها وافسد حياتي معه 

اخبر الجميع انني قد صعدت للسماء في الحرب  

وان قذيفة انفحرت وانفجر جسدي معها الشالء ،  

السيد سامي لي بالسرقة  لم ينسى احد اتهام 

فبعضهم لعنني وتمنى لي الحجيم واحدهم  

تمنى لو لم اكن اعيش معهم في القرية ونسوا 

امي التي كانت تبكي ليل نهار حتى وجدها اهل 

القرية ميتة امام البيت صباح يوم ما في منتصف  

شهر عالجي ، واخبرتني ان توفيق اصبح بطل  

متيازات القرية في الحرب وحصل على بعض اال

فبدأ عمله مع السيد سامي في الذهب وبعدها 

اصبح له تجارته الخاصة فخطب مالكي واصبحت  

له ، زادت السيدة العجوز في وصف الماضي 

فاخبىتني انها تعلم انني لم اسرق شئ فلقد 

رأت ذلك اللعين يخبئ بعض المجوهرات في 



 

 

حفرة في االرض في حديقة القرية ، كان دليل  

ان لقائي لقلبي الذي تركني  براءتي في مك

 وذهب . 

وصلت الى بني اسماعيل وبدأت في البحث عن  

الطبيب فوجدته وكان معي ثالث صناديق مليئة 

بالكتب فكنت ضيفا ثقيال عليهم حتى عرض علي  

الطبيب شرائهم فرفضت عرضه وانفعلت فاخبرني  

انه سيستضيفني في منزله لحين االنتهاء من  

في خالل اسبوع حصلت قراءته لكتبي فوافقت و

على وظيفة كاتب في احدى الصحف كنت اكتب  

بعض ابيات الشعر في اخدى جوانب الجريدة ثم 

تمت ترقيتي فأصبحت اكتب في صفحة الحوادث  

وتعددت مقالتي فأصبح اسمي معروفا لدى  

 الكثير من الناس في هذه البلد .

وفي يوم اخبرني الطبيب وحيد وهو يجلس بجوار  

ناسبة زوجته تعد طعاما شهيا جدا  زوجته بالم

اكاد اذوب فيه وانا اتناوله  ، اخبرني انه يريد لي 

االستقرار في البلد وان علي البدأ من جديد  

فهمت ما يقصده من كالمه فاخبىته بنيتي لزواج 

احدى بناته فاخبرني انه موافق على زواجي من 



 

 

ابنته وحدد انها الصغرى " والء " كان وجهها 

ائما يعطيني الطاقة الستكمال حياتي  البشوش د

رزقت معها بطفلين " اورى "  سماها والد زوجتي 

وعندما رزقنا بصبي اسميه " اسماعيل " شكر 

لتلك البلد التي آوتني استحوزت والء على قلبي  

 ، واصبح هناك مالكا اخر في جنتي . 

وفي احدى التجمعات العائلية كان الجميع 

اعي البريد الحديقة  يستعد لشواء اللحم دخل س

الخلفية واعطاني تلك البرقية التي جعلتي  

استقل القطار للمرة الثالثة في حياتي عائدا الى  

قريتي  فلنحذف ياء الملكية فلم يعد بها شئ  

 يعود الي ّ .

لم يتوقف القطار ولكن اصبح عقلي في الحاضر  

االن لم يعد هناك مكان يرجع اليه في جيبي تلك  

الدعوة لحضور زفاف المالك المطرود من جنتي ، 

وبيدي اكتب تلك السطور التي ال فائدة منها ،  

ركبت هذا القطار النهي اسطورة بطل القرية 

الكاذب وافضح سرقته ، ولكن بدأت اشعر بانني 

لهما الزواج فتلك المدللة عليها ان تصبح   اود

بيدق في يد الدهر ليريها قبح الحياة ، والبظاية 



 

 

هي زواجها بذلك السارق وبدأت رائحة والدتي 

تفوح في القطار فعلمت انه حان وقت ايقاف ذلك 

القطار ، لقد اتخذت قرار خاطئ بالذهاب لبلد من 

العفن وترك قطع اللحم المشوية هناك تلك  

حوم التي تذهب بعقلي الماكن من الجنة ،  الل

سأترك ذلك القطار في المحطة القادمة واعود 

 الخذ قبلة من زوجتي تذهب بي لعالم اقل قبحا ً 

 ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لعلني اموت غداً ( )

 

االبواق ترتفع في االجواء ، الطبول دقت ، وابواب 

المدينة ُفتحت ، انها التجارة يا سادة حيث تتاجر  

كل مدينة بسلعها المشهورة بها وسلعت مدينتنا 

هي اللؤلؤ فنحن مدينة اللؤلؤ االخضر ، مدينة 

معزولة عن المدن االخري ، الزوار قالئل بسبب 

ق ابواب الحاكم ، ذلك الحاكم الذي امر بإغال

المدينة معظم ايام السنة ،اال في الخروج لغارة  

مفاجئة علي احدى قبائل الصحراء او الخروج  

للتجارة مع المدن االخري ، لقد قطعت عنا اخبار 

المدن وانقطعت اخبارنا عنهم ، استحالت االرض 

الخضراء الواسعة الممتدة بيننا وبين باقي المدن  

المتابع بالسؤال ما  الى صحراء واسعة ستبدأ ايها 

سبب هذة العزلة ، سبب االنقطاع عن العالم ،  

سبب اقفال ابواب المدينة ، لقد كان حاكمنا قائد  

مهيب في المعارك رهيف القلب مع ابناء شعبه 

والشعوب المستضعفه كان ينوي االتحاد مع  

قبائل الصحراء وايوائهم بدالً من التنقل في  



 

 

مدن وقد حدث  الصحراء ، والهرب من غارات ال

بالفعل فقد قام الملك وامر بتجهيز جيش كامل  

 مجهز بكامل العتاد ، محصن بكل االسلحة  

وكان للملك ولد صغير السن قد اواه من شوارع  

مدينتنا الب ُقتل في الصحراء وام توفت في 

والدته فضمه الى ركنه العالي ، وعلمه ورباه 

 حتى وصل لسن 

الغارة االكبر في  عشرين عاما ، وحينئٍذ انطلق 

تاريخ مدينتنا الشامخة على مر العصور ، سمعنا 

ان الفتى قد طلب االنضمام للجيش المنطلق  

للصحراء لمالقاة زعيم القبائل لعقد الصلح 

واالتفاق على بنود السالم ، وقد حدث بالفعل  

فقد استيقظت من نومي على دق الطبول  

وبدأ   والجيش في االرجاء وفتحت االبواب الُمحصنة

الجيش بالتحرك ، الغبار في كل مكان ، صهيل 

االحصنة يجلجل حصى االرض ونادى مناٍد ان  

الملك قد ترأس الجيش واصبح في مقدمة الجنود 

زاحفا في الصحراء باحثا عن اي قبيلة من قبائل  

ارض الرمال الصفراء لعقد االتفاق المعلن ، واعلن 

ملبس  اننا سنفتح ابوابنا لهم ونعطيهم مأوى و



 

 

وتجارة ونختمهم بختم المملكة ، هللت الناس  

افتخرا بملكهم ذلك الملك الذي خطى خطوة لم  

ُيقدم احد ملوك المدن السبعة عليها واخذ الناس  

بالخروج مع الجيش رغم اننا في رسالة سالمة  

اال ان الغدر ممكن والتسلح واجب والتوقع للمكر  

 فطنة ، واعلن ان المسئول عن رعاية مصالح

المدينة والحفاظ على امان المدينة هو االبن 

المتبنى ، وقد كان للملك زوجة وابن في الثامنة  

عشر من عمره لم نسمع عنهم شئ حسن او 

من سوء الحديث ، كان القصر مكان ال يخرج منه  

الحديث ابدا اال بأمر من الملك ، وقد حدث  

وانطلقت الحملة الكبرى ، حملة الرمال الصفراء  

ومين اعلن المنادي عن ان الملك قد انتصر وبعد ي

على اول قبيلة قاتلته واعلن السالم بينهم وهم  

قادمون االن لختمهم ودخولهم للمدينة ، فأمر 

المسئول وقتها بإقامة االعراس وموائد الطعام  

وتزويج الفتية بالفتيات وقد كانت اياماً من الرخاء  

يلة والهدوء ، وبعدها اعلن المنادي عن قتل قب

كاملة من قطاع طرق الصحراء وانهم رفضو  

السالم واصرو القتال ، فعبست الوجوه وكانت 



 

 

الشوارع هادئة والوجوه صفراء قد نزل عليها غمام  

اسود ، حتى هطل المطر على تلك الوجوه بخبر  

انضام ثالثه قبائل للجيش وانهم سيأتون معهم ،  

فهّل الفرح على الوجوه وُقدمت الحلوى على  

دينة باكملها بأمر من المسئول ، وكنت حينئٍذ  الم

شاب قد تهرب من القتال في الحملة وبعدها تم  

استدعائي للقصر فتعامل مع ذلك الموصى  

بحماية المدينة بكل احترام وسمع اسبابي لعدم  

االنضمام واحترمها وامر بان يكون لي عمل  

وعندها سمعت  بالقصر ألُعين والدتي المريضة

وامرأة كبيرة في السن علمت  شجار بين شاب 

بعد ذلك انه ابن الملك من زوجته وتلك الكهل 

التي كانت تتحدث معه امه ورأيتهم ، وحفظت 

مالمحهم ، الفتى كان شاب طويل الجسد اصهب 

الشعر كوالدته ، اما الملكة فكانت جميلة للحد  

 الذي غطى على عمرها الذي قارب من الستين 

ه فرحا بمنصبي في وغادرت القصر متهلل الوج

القصر كخادم ، ومرت لياٍل كثيرة لم نسمع بخبر 

من الصحراء ولم يعلن القصر عن شئ وانقطعت 

االخبار واصبح الناس في حالة من الرعب الشديد  



 

 

على الملك وكنت ارى عالمات الحزن على 

تقاسيم وجه المولّى بالحكم لم اعلم اسمه ولم 

 اسمع احد يلقبه الجميع كان صامت 

منذ عملت في القصر لم اسمع شئ وال  

همسات قليلة بعدها اعتقدت اننى شؤم على  

الملك والمملكة فبعد عملى في القصر عّم 

وتنازلت عن منصبي وخرجت من القصر ، الصمت 

فاستدعاني مرة اخري وذهبت احتراما له 

فاخبرته باسباب اخترعتها وانا اقف امامه فضحك  

غادرتي وانه واخبرني انه يعلم السبب في م

سيزيد مرتبي وعندها اخبرته باسبابي الحقيقية  

فاخبرني ان كل شئ بخير وان االحوال تسير 

على قدم وساق وان الملك قادم ومعه خمسة  

عشر قبيلة قد عقدو السالم وان المملكة تعد  

حفال عظيما للملك ، ولكن اراد بعض الهدوء في 

المدينة لينعم بعض الناس بالهدوء بعد صخب  

 اسابيع والنوم بعد سهر االشهر 

فخرجت من محرابه وقد زين وجهي بالسرور 

واشهد انه من اجدر الناس بحكم المدينة بعد  

الملك ومر اسبوع اخر منذ عملي في القصر وكان 



 

 

هدئا حتى اليوم االخير فقد امر المولى بحمايتنا  

بالتنظيف وتجهيز الحلوى بكل اشكالها  

وقد جمع العلماء   والمشروبات بكل انواعها ،

بالهندسة في المدينة وامر ببناء المنازل الجديدة  

للوافدين الجدد على مدينتنا التي اصبح يسميها  

افراد المدن االخري مدينة احبال الوصال وقد  

نقش على باب المدينة هذا االسم وقد اصبح  

الناس يعلمون بمجئ الملك وان الحملة نجحت 

سيعم ، وقد حدث  بنسبة كبيرة جدا وان السالم 

بالفعل ان نادى المنادي في الناس بان الملك 

سيأتي ظهيرة الغد وانه سيلقي خطبة في  

وسط العامة وان الشعب سيرى ملكهم الول مرة 

من توليه الحكم ، واخبر الشعب ان لديه خبر 

سارا الرجاء المدينة ، وشعرت الول مرة منذ  

ت دخلت ذلك القصر بالبهجة والفرحة التي تزين

على كل الوجوه ورأيت المولّى بالحماية في  

احدى طرقات القصر وكان الوحيد التى على  

 وجهه تلك القسمات من التوتر والقلق 



 

 

فتجاهلت ذلك واخبرت نفسي انه بسبب الخوف  

على والده ثم تابعت سيري لتجهيز الطعام مع 

 الطهاه 

الجميع لم ينم تلك الليلة منتظرا الملك ، الفجر 

مال لتزين الشوارع وتنظيفها وقد تم بناء خرح الع 

 المنازل التي ستستضيف رعايا المملكة الجدد 

وفي ظهر اليوم رفعت االصوات بوصول الملك  

وارتفعت  اصوات االبواق وفتحت ابواب المدينة  

على جيش مهول من البشر والغبار ارتفع مرة  

اخري ورأي الناس كلهم الملك يتقدم الجيش 

ا على فرسه االسود الذي  وكان منظرا مهيب

يشبه الليل في كل شئ مع شامه بيضاء في 

وجهه وقد ظهر وجه الملك ، كان وجها قاسيا  

يحاول ان يضيف بعض من الرقه عليه وكانت 

الحرب قد وضعت عالمتها عليه فى اعلى انفه 

ضربة سيف بارزه ، ودخل الجيش الساحة الكبرى  

 للمدينة ووقف الجنود كفرق وظهرت الفئة

الجديدة حينئٍذ نُصبت المنصه ووقف الملك عليها 

 قائال  



 

 

شعب مدينة احبال الوصال احييكم وارحب بكم 

 وبشعبنا الجديد  

 ثم صمت وقال  

هنا الخبركم انه قد تم تعيين اخر يوم  قفتو

 في االسبوع القادم حفل زفاف ولدي العزيز 

وهنا هلل الشعب بمباركته للزفاف والوحدة  

والصلح بين ال الصحراء وقد تم كشف الستار عن 

هوية العروس وكانت ابنة احد الراعاة البسطاء 

 من آل الصحراء 

 وعلمت وقتها ماذا كان يدور في عقل وريث الملك 

فقد تم اعالن ان الملك قد وصى ابنه االكبر 

بالملك من بعده ، وقد اثبت جدارته في تلك 

 االيام السابقة  

واصبحت المدينة على قدٍم وساق فى 

التجهيزات للعرس الذي سيستمر شهرا كامال 

 وبعد يومين من االعالن عن موعد العرس  

اخبر الناس ان الوريث سيتنقل غدا في عربة مع  

في ارجاء المدينة بأكملها فنظفت  مخطوبته 

 الشوارع واستحالت المدينة إلى جنة



 

 

واخذ الوريث جولته مع مخطوبته وانتهت الجولة  

بسالم وكنت ارى ان القصر هادئ وان االوضاع 

 بخير 

حتى جاء اليوم الذي ستغرب الشمس عن  

مدينة االوصال وهذا اليوم التي ستقطع فيه كل 

 الحبال هي الدم االحبال وستكون مهمة تلك ا

كنت انتقل بين الغرف لتنظيفها في هذا اليوم 

وكان التعب قد اخذ منى ما اخذ حتى وصلت إلى  

جناح الملك فقد امرت بتنظيفه اليوم وبدأ بغرفة  

 الملكة فقد كانت اقرب  

وكانت نظيفة للحد الذي ال حد له دخلت وخرجت  

 دون ان افعل شئ واحدا فدعيت لها في جوفي 

غرفة الملك ومحرابه فتعبت فيها تعبا   ثم دخلت

لم اتعبه في جميع غرف القصر فقد كانت مليئه 

 باالوراق في كل مكان  

ثم انتقلت الى غرفة الوريث الصغير فكانت مرتبه 

كغرفة امه ثم اخذت الطريق للركن الهادئ في 

القصر إلى تلك الغرفة التي تطُل على حديقة 

لغرفة االقرب  القصر إلى اجمل مكان بالقصر ، ا



 

 

إلى قلب الملك وكان قلبي ينبض بسرعة وكنت  

اتحرك ببطئ ، كان الطريق هادئا جدا اكثر من  

 المعتاد  

وصلت باب الغرفة وجدتها مغلقة بالمفتاح وكان  

معي مفاتيح كل الغرف النني الموكل بنظافتهم 

 اليوم  

فتحتها وكانت غرفة حمراء قد تغطت بالدم في  

دم يسيل علي االرض كل ارجائها ووجدت ال

واليزال حاراً فهرولت إلي سرير الوريث االكبر 

 الفتى الصغير المتبنى ، الحاكم القادم للمملكة 

فوجته غارقا في الدماء والخنجر بيده هرولت إلى 

 قائد الحرس  

وكان الشهر احمر ملون بلون الدم فقد قتلت  

العروس زوجها المنتظر وفرت هاربة ال احد يعلم 

 ل لكننا علمنا االحداث القادمة  التفاصي

اقفلت ابواب المدينة واعلن المعلن عن االنباء ان 

القادم اسوء وان من يمسك بأحد افراد الصحراء 

في المدينة يلقى جائزة كبيرة فتهافت الناس  

على االمساك بهم وحولت احبال الوصال إلى 



 

 

مشانق فقد اعدم كثير من آل الصحراء وعلقت 

المدينة االكبر ولم يتم الرؤوس علي باب 

االمساك بالقاتلة وابيها ووصلت االيام الحمراء  

إلى الحد الذي لم استطع العد فيه واُعدم بعض 

افراد المدينة لإلستتار على بعض آل الصحراء وقد  

اشتغل الغضب في المدينة من كل شخص ولكل  

 شخص 

فاالفراد يريدون قتل تلك الفتاة وآل الصحراء  

ويبغضون الحاكم وآل المقتولون من  يخافون الموت 

المدينة يشتعل فيهم الغضب وقد كانت الفاجعة  

الكبرى فى انضمام الوريث االصغر للثورة العامة  

ضد الحاكم وقد قاد بعض الحمالت على القصر  

غضباً على قرار الحاكم االكبر ومتهمه بالفجور 

 في القتل  

فُقبض عليه من حراس المدينة ووقف الملك 

في ساحة المدينة والسيف في يده  بنفسه

اليسرى وابنه على االرض وقطع رأسه امام  

 الحشود 

فهدأت المدينة من الخوف ، واصبح الجميع 

مفزوعا من المنظر وان يتم اعدامه بنفس  



 

 

الطريقة اال ان حاولت الملكة ان تزيح الملك عن 

 الحكم 

فأمر بحبسها وانتظار حكمه فيها وقد حكم عليها 

لشنق وقطع رأسها وتعليقه على الباب اليوم با

 االكبر 

وها انا بينكم ايها االصدقاء وآل الصحراء واعيان 

المدينة اقولها لكم اننا سنحرر المدينة والمملكة  

 ونضع حد للدم 

وانا االن اقودكم فمن اراد الرجوع لبيته فليرجع 

ومن اراد القدوم فليودع ما يملك وينضم لنا في 

احة المدينة الكبرى ، غروب الشمس عند س 

 سنحشد المدينة ونُخرِج الملكة ونحرر المملكة  

وانفض الناس من حولي وبقيت وحدي فى بيتي 

الصغير بعدما توفيت امى في ضمن تلك الحمالت  

 الضالة لتطهير المدينة من آل الصحراء 

اتوعد ذلك الملك بالقصاص واعد الملكة بتحريرها 

ليوم وهاا انا اكتب بعد ان تذكرت دعائي لها ذلك ا

 مذكراتي لعلني اموت غدا ..

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خنجر االساطير  (  )

على تلة صغيرة وسط الصحراء استيقظت ال 

ادري شئ عن حياتي السابقة كل ما اتذكره هو 

سقوطي في بئر موحش كلما اتى ذكره انقبض 

قلبي ، بدأت استشعر الحياة في اطرافي فبدأت  

احركهم وفي نفس الوقت سمعت صراخ يأتي  

من خلفي ، كان الصراخ عظيما جعلني اقوم فزعا 

يشين كبيرين يقتتالن ، لم  من على التلة الجد ج

يكونا جيشين عاديين ابدا ، رأيت احدهم يجمع  

الرعد في يديه ويقذفه على الفئة االخري ، وكان  

الرد بان جعل احدهم الصحراء بحرا من االمواج ،  

كان هناك بشٌرعاديين يلقون الرماح لعلها تستقر  

في قلب احدهم وبينما كان القتال تحت التلة 

ك قتال فوقها طائٌر عظيم يطارد  عظيما كان هنا

غيمة ، هذا ما ستعتقده للوهلة االولى ولكن 

الطائر بشري بجناحين والغيمة فوقها احد ظلت  

المطارة فوق صحراء المعارك دقيقتين او اكثر 

بقليل حتى اتي شخص بجناحين تشبه اجنحة  

الشياطين في الكتب المقدسة ليلتحم القتال  

سور ليسقط االخير  بينه وبين صاحب اجنحة الن



 

 

قتيال وقد خرجت احشاؤه من داخله ، كان القتل  

حارا في الوادي فاصبح وادي من الدماء ، شعرت  

ان القتال في اعنف لحظاته ، فبعض البشرين قد   

ركبوا الجياد ويحملون الرماح في ايديهم يهتفون  

بإسم " جوبيتر " واخرين قد نبتت  ارجل االحصنة  

عالء ل " زيوس " وألتحم  من جسدهم يهتفون بال

الطرفان فحدثت مجزرة لم يشهدها العالم  

الحديث ، الهروب اصبح ملحا للغاية فبدأت الركض  

من على التلة الى صحراء ال اعلم مصيري بها  

ولكن على االقل سيكون اقل بشاعة مما رأيت 

سقطت وانا اجري عدة مرات اتاحت للرمال طريقا  

راء ولعن نفسي  الى فمي ، فبدأت في لعن الصح

، هنا ظهر في مخيلتي ذلك البئر فأنقبص قلبي  

فكاد ينخلع من صدري وإذ بسهم غادر من خلفي 

يهدأ روع ذلك القلب ويسكنه فسقطت ارضا 

والدوع في عيني كيف لي ان ابدأ حياة ال افهم  

كيف وصلت لها واموت هكذا بدون اسباب يا  

 لحظي التعيس ! 

شعرت لمسة هواء   وقبل ان اغيب عن تلك الحياة

تلمس وجهي كلمسة امي ، حتى رأيت صاحب 



 

 

االجنحة الشيطانية يلتقطني ويرفعني من االرض 

ألنام نومة ال اعلم هل سأعيش او سأموت  

 وتكون نهايتي مختومة بالشياطبن 

بدأت في االستيقاظ وكنت على مسافة اكبر من 

الف متر عن سطح االرض وذلك الشيطان  

بدأت الصراخ به بعدما  يحملني من مالبسي ف

نظرت الى موضع الجرح الراه قد إلتأم فأخبرني 

بصوته الغليظ " اصمت ايها الجاسوس " وقتها 

علمت انني ذاهب الي الموت ال محالة فبدأت  

اصفع نفسي مرات ومرات حتى استيقظ من 

 الكابوس ، لكن كان الواقع مسيطر . 

في حفرة احيطت بتلك القطبان الحديدية جعلت  

لي يتراجع عن كل شئ مرتبط بذلك الواقع  عق

ويقذفني الى البئر مما جعل صدري يعلوا بشدة 

الى ان سمعت صوت سياط وصراخ مكتوم من  

اسفلي ، نظرت فإذا به سوط يهبط على جسد  

شخص مكبل في صليب كبير وقد تم خياطة فمه  

، منظره كفيل بأن يجعلك تتقيأ كل ما في معدتك 

 ت فارغة وقتها . ، ولكن لحسن الحظ كان



 

 

نظرت بجانبي فإذا المزيد من الغرف والمزيد من  

البشر االسرى ، سمعت صوت طبول وابواق تعلو  

في الخارج فإذا بصاحب االجنحة ينتشلني من  

الحفرة وبدأ في االرتفاع العلى فرأيت مدينة 

خالبة بمناظرها مساقط المياة في كل مكان 

الحجم  بيوت لبني البشر ويعلوها بيوت كبيرة

والقلعة في قمة ذلك الهرم وكان الشالل يسقط 

من خلف القلعة والماء يصل الى اسفلها فكأن 

 القصر يطفو على المياة .

كان الجميع يقف ليحي الملك " عاش زيوس "  

كانت ترج االجواء حتى في الهواء وانا معلق 

 كصيد لنسر جارح 

طار متخطيا كل هذا الصخب الى ان حط بي الى  

قصر الشالل او هكذا اطلقت عليه ثم قذف بي  

 الى احدي الغرف 

دخل زيوس الى الغرفة وكان ينظر الى فخارت 

دخل خلفه صاحب  قوايا وسقطت على االرض ،

االجنحة الشيطانية  فاخبره انني جاسوس كنت 

اراقب حركات الجيش اثناء المعركة فأومأ برأسه  



 

 

ثم طلب منه الخروج فعلمت اسمه وقتها انه "  

 أرس " 

بدأ يسألني عن اسمي فاخبىته بعدم تذكري 

لشئ انني استيقظت على تلك التلة وكل ما 

قلي انتفض اتذكره هو بئر موحش كلما جاء به ع

 قلبي .

كان ينظر الى االفق ثم بدأ الحديث عن احدهم 

 قائال :  

اتدري انني كلما رأيتها في حديقة القصر من 

نافذة غرفاي انتفض قلبي انا االخر ، انها كأزهار 

اللوتس في مياة ذلك النهر قد تكون قشة نجاتي 

 من غضب النهر وقد تكون سبب موتي . 

نظرت الى حيث يوجه نظره فحلق قلبي في  

اعلى الغرفة من فرط الجمال " هييرا " ساقية  

 االزهار هكذا عرفني بها 

 ثم ازاد 

لقد عفوت عنك يا " ست " اخبرني ان هذا 

سيكون اسمي في القصر وسأكون خادم من 

الخدام فلم يكن لدي اال ان قولت سمعا وطاعة يا  



 

 

من الجلد اسفل  موالي ، سأنظف االرضيات بدال 

 االرض

مرت شهور لي في القصر وقد تبينت عشق 

زيوس ل هييرا فلقد قال فيها الشعر وكتب 

القصائد فغنت المدينة بأكملها تلك القصائد ، وقد  

بدأ في التودد اليها وبدأ الحب يزدهر وقد اتفقا  

على الزواج بعد ان يقضي على " جوبيتر" القائد 

رج على انه مطمئن  االخر ، الوضع يبدو من الخا 

الحرب قادمة ولكن ال بأس فالتجهيزات على اتم 

وجه والجبهة ملقمة بأشد العتاد والجميع يغنون 

بأغاني النصر من االن ، كانت تلك العينان تنظر  

الى زيوس كلما اقترب من هييرا ، عينان تمألهما 

الغيرة مع بعض الحقد ، " أرس " ذو االجنحة 

جعل الحرس يخبروه   السوداء كان يتجسس وقد

بمواعيد اللقاء بين الملك وهييرا فكان حاضرا 

دائما ، كانت نظرات الحقد نحوي واضحة الى كل 

من في القصر ، وكأني عدوه ، حتى مساء ما 

قبل المعركة ، كان القادة مجتمعين في القاعة  

المقدسة يتشاورون في كيفية الهجوم والقضاء 

د اجتمع القادة  على جبهة جوبيتر من البداية وق



 

 

على ان القتال سيكون في وادي " رامايانا " ذلك  

الوادي المقدس حيث سيجعلون دماء جوبيتر  

اضحية للحصول على الحياة االبدية وكانت هييرا 

بجوار زيوس على منضدة القرار حتى قررت ان 

 تكون بجانبه في القتال واصرت حتى وافق . 

ر يوم  كان القلق واضحا على وجه زيوس حتى فج

المعركة فأستدعاني واعطاني خنجر واخبرني 

انني سأذهب معهم للمعركة ولكن مهمتي هي  

حماية الملكة المنتظرة هييرا فتذكرت تلك 

المعركة التي شاهدتها على التلة فبدأ القلق  

يسري في عروقي ، خرجت من الغرفة فرأيت  

احد الحراس يبتسم لي فعلمت انهم سمعوا ما  

 كلفني به زيوس  

دقت الطبول وصاحت االصوات فأنطلق الجيش  

بعدما فتحت تلك االبواب العمالقة كنت اراها الول  

مرة عن قرب فكان مجئي عبر الهواء ، بدأنا السير  

في الصحراء وكنت خلف " هييرا " منتظرا حمايتها  

في المعركة او انها من ستحميني فال ادري كيف  

 لي القتال بذلك الخنجر !  



 

 

ي صفوف خلفنا فكنا في المقدمة  اصطف الجند ف

، الول مرة اشعر بالحماسة لذلك الحد وكنت  

اشعر برغبة كبيرة في القتل وهذا الغريب ، وكأن  

ذلك الخنجر يتالعب بي ، كان جيش جوبيتر 

مهيب المنظر عظيم الشأن ، انطلق من جبهتهم  

احد بأحد االحصنة حتى وقف امام زيوس شامخ 

ر في العفو عنه اذا ما  الرأس واخبره بنية جوبيت

اوقف هذا العبث ووافق على المعادة التي كتبت 

في هذا الوادي منذ قرون والتي تقر ان لكل 

منهما نصف البشر والكوكب فبدأ زيوس في 

 الضحك حتى بدأ القادة في الضحك ثم قال :

الم يجد جوبيتر رسوال افضل منك يا اوزوريس ، 

در بالحكم  اخبره ان الوادي سيحدد من هو االج

 واسرع قبل ان يأتي سهمنا فيستقر في قلبك 

انطلق اوزوريس حامال ال شئ غير القتال فبدأت  

الطبول في الدق واالبواق بدأ صوتها يتعالى 

مخترقا السماء فأنطلقت الجبهتان ومن ورائهما 

الجيشان كانت هييرا تقاتل بكل قوة وقد قتلت 

طار من  احدهم يفوق طولي باالمتار ولكن الخنجر 

يدي فنحر عنقة ثم عاد الى يدي فأبتسمت لي 



 

 

سيدتي وسط القتال فطار الخنجر من يدي  

واستقر في يد " أرس " وقد وقف على تلة قريبة 

من القتال كتلك التلة التي انتشلني من عليها  

ثم وجهه الخنجر الى هيرا فاستقر في قلبها فبدأ  

الجند ينظرون الي ثم تعالت االصوات بمقتل  

ملكة فبدأ زيوس في اقتحام القتال ليصل الى  ال

جوبيتر النتقام وكان جوبيار يقاتل جنبا الى جنب  

مع اوزوريس وفي ثانية فقط من الدهر حتى نحر 

 الخنجر عنق اوزوريس وبدأ في تقطيعه ! 

طار أرس من على التلة ووقف جمبي ثم نظر 

الي نظرة الشامت وقال "  ذلك الخنجر الذي 

تحمي به هييرا مصنوع من  اعتقدت انك س

جناحي االيسر ايها االحمق لم يكن هذا بيني 

وبينك ولكن قد حان لتلك الممالك ان تتحد حتى 

ولو كان الثمن هو قتل قلبي ، انت ال تمثل شئ 

اال بيدق بيدي كنت احركه الصل الى ما سيحدث  

االن وهو االتحاد ضدك ، ادري انك لم تفعل شئ 

وادي ، اهرب حتى ال تموت  ولكني اقدمك قربانا لل

! " ، فبدأت السير بعيدا عن المعركة ودمائها ثم 

بدأت الركض وسمعت صياح في من الوادي 



 

 

احضروا " ست " قاتل هييرا واوزوريس ، وانا لم 

اقتل احد فبدأت اركض وحرارة الشمس تتعالى  

ويزيد العرق على جسدي ثم تعركلت في احدى 

بدأت العن  الجثث فدخل بفمي بعض الدماء ف

نفسي والعن زيوس وأرس وجوبيتر وكل هذا 

العبث ، نظرت خلفي فرأيت البعض على  

االحصنة ويتجهون تجاهي فبدأت اركض بسرعة  

كأن آكل للحوم البشر خلفي ، نظرت مرة اخرى 

فكانوا قد ابتعدو قليال ورأيت أرس يحلق خلفي 

 مباشرة

كنت اود ان اصرخ قائال ان ست لم يقتل اوزوريس 

انني برئ من دمه ومن دم هييرا ولكني  و

سقطت في حفرة في الصحراء فاغمى علّي وانا  

على يقين ان أرس سيلتقطني منها وسيأخدني 

 للجحيم 

استيقظت فاذا بي في البئر ممددا وبجانبي  

الخنجر وقد غطى بالدماء ، وكأن صدمة كهربائية 

اصابت رأسي فإذا بي اتذكر كل شئ فبدأت  

ة عثمان ممدة على االرض وكومة اصعد البئر وجث

 من المجوهرات بجانبه  



 

 

كان المكان محاطا بالشرطة واصوات الصافرات  

تعم المكان ، تذكرت تخطيطي انا وصديقي 

عثمان للسطو على متجر مجوهرات في حي 

مجاور وكانت الخطة مثالية وتتم بكل حذافيرها  

الى ان تملكت الشهامة من احد العمال واطلق 

قدم عثمان جعلته يصبح عبئا على  رصاصة في 

الخطة ، فكنت افكر في حل لالزمة وكيفية الهرب  

ولكن الحل الوحيد الذي قذفه عقلي الى كل  

جوارحي هو التخلص منه فبدأت اسرع واتركه  

فأطلق النار علي فإلتفت اليه فأذا به قد اغمي 

عليه فحملته ودخلت به احدى الحظائر المغلقة  

بث بي من ظهري ومنعني  ونيتي ان اتركه فتش

من الحركة فاخذت ذلك الخنجر المرصع بالجواهر 

ونحرت عنقة فتركني بعدما لطخني بدمائه 

امسكت بكيس المجوهرات وكنت اجمع ما سقط  

منها على االرض فإذا به يدفعني بما بقي في  

جسده من اطراف روحه ألسقط الى هذا البئر  

  فبدأ عقلي يتالعب بي الصحوا على الشرطة

تحاصرني ، جثيت على ركبتاي وامسكت الخنجر 



 

 

ووضعته في قلبي كما وضع أرس ذلك الخنجر 

 في قلب هيرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ) جريمة في قرية العدوي (

 

استيقظ اهالي قرية العدوي على نباح بعض  

الكالب و لم يتوقف النباح  بإجتماع االهالي حول 

جثة عمدة القرية المدعوا " العدوي بيه " الذى 

ُقطع عضوه ولسانه وفقعت عيناه بل و اضاف عواء  

ذئب ٍعلى تلٍة في حدائق التفاح لفالح مات شنقاً  

  بعدما اجمع االهلى - على شجرة من اشجاره 

طابعاً عن بداية احدى قصص الرعب  -على قتله 

 على ارض القرية . 

كان الفزع واضحا على وجوه الشباب العشريني 

وشبح الموت يغطي وجوه من تخطى االربعين 

من عمره ، وسط همهمات من زوجة الفقيد )  

زنات ( وبناته ، تطوع بعض الشباب لحمل جثته 

 لحين وصول الشرطة

الطيور لتجتاح القرية   جاءت الشرطة كسرب من 

ملها وكان على رأسهم المحقق سامح الذي بأك

يعرفه جميع اهالي القرية فهو االخ االصغر للفقيد  

، باشر التحقيق مع كل االفراد على حدى وبدأو  



 

 

في اجتياح حدائق التفاح المهجورة ولكن لم يتم 

ايجاد اي خيط للوصول الى القاتل فجاءت  

التحقيق حتى ظهور اي  التعليمات بالعودة وترك 

ادلة فظهرت ثورة المحقق على القرار وقرر البقاء 

 ليحقق بنفسه في مقتل اخيه 

 

 في سرايا العدوي بيه 

اجتمع المحقق مع زوجة اخيه في غرفة مغلقه  

رها ان تلك الجريمة ما هي الى فتح ثم بدأ باخبا

لدفاتر الماضي وان احدهم يحاول الوصول لحقيقة  

يقة مقتل الفالح صاحب حدائق  مدفونة وهي حق

 التفاح  

علينا اخذ التدابير للهرب من هذه القرية " 

في اي وقت لو ان ما نفكر به صحيح وان 

القاتل يحاول الوصول الينا فعلينا الوصول  

اليه اوال ، علينا افتراسه قبل ان يفكر في 

 الخروج لصيدنا " 

كانت تلك الكلمات واضحة العالن الحرب على 

اتل من قبل محقق ذاع صيته بالدهاء ، هذا الق



 

 

ولكنه لم يعلم انه يود افتراس شبح احدى  

االموات وليس انسانا عاديا وفي اثناء استغراق 

 المحقق بالتفكير في خطوات الصطياد فريسته 

هل تعلم اين دفن ذلك الفالح المدعوا  " 

كانت تلك كلمات زوجة اخيه الفقيد  مسعود " 

لقد تكفل زوجك بدفنه  " فرد عليها برد قاطع 

اما ما يجول في  خاطرك بانه اليزال حيا 

فانا استبعد ذلك االستناج فلقد تفقدت 

 جثته وجثة زوجته 

) بسمة( قبل دفنهماها اما االن اريد ان   

اعرف من هذا الذي يتقمص هويته مسعود  

وما غرضه قبل ان تحدث فاجعة اخرى 

 تفضح امرنا " 

 

 

أ في المشي في  ترك المحقق زوجة اخيه وبد

 ارجاء القرية 

في مساء اليوم الغريب وقد بدأت االلسن في   

التحدث بان شبح مسعود قد اتى لينتقم ممن 

قتلوه ، كان عقله الزال يتفحص ما فعله من  



 

 

عشرة اعوام ، فيما اخطأ ليعلم اي شخص بما 

كان حجر من   –فعله ، جاء في عقله جمال 

ع الى بيته فاسر  –احجار تلك الجريمة القديمة 

 فوجد صوت من غرفة نومه وهو متجه الى باب 

بيته فابتسم وجال في خاطره ان الثعلب العجوز 

اليزال كما تركته من عشرة اعوام ، اتجه الى 

الباب وطرق بابه الخشبي فخرج وهو متخبط فاذا 

به المحقق فحياه ثم جلسا بالداخل وبدأ المحقق  

ريمة اذا  باستجواب جمال فهو ركن من اركان الج

الحظ شئ مثير للجدل ولكن العجوز لم يربط تلك  

الجريمة بالجريمة السابقة ورجح انهم لصوص  

احدى القرى المجاورة فاخبره المحقق بان ياخذ  

حذره وان يجعل عين من اعينه خلفه الى ان  

تظهر معالم تلك الجريمة وخرج المحقق وقد بدأت  

بعض شكوكه في ان احدهم يحفر في قبر  

ة قديمة تنخفض وقرر العودة الى سرايا  حقيق

اخيه سمع نباح بعض الكالب من مكان فبدأت  

قدمه بالسير الخر مكان سيراه في حياته وصل  

الى ابواب الحدائق فوجد الكالب قد تجمعت حول 



 

 

الباب ثم ظهر عواء ذئب فهرعت الكالب وتركته  

 وحيد امام باب بستان التفاح 

 

 في صباح اليوم الجديد  

تجمع االهالي على نباح بعض الجراء او عواء  لم ي

احد الذئاب بل على جثة المحقق مشنوقا على  

باب الحديقة وقد هشمت رأسه وقد اخرج مخه  

وقد علق في حبٍل اخر بجانبه كان القاتل اراد قتل  

الشخص وقتل عقله وقد قطعت اطراف المحقق  

 ولكن لم يكن لها اثر بجانب الجثة .

كانت الشرطة تكتظ في  في عصر ذلك اليوم 

يق بمحقق اخر يدعى  ارجاء المدينة وبدأ التحق

هارون لم يعرفه الناس قبل ولكن ظهرت صرامته 

في التحقيق باحتجاز بعض االهالي في قسم 

الشرطة واعلن ان الشرطة ستظل في القرية  

حتى ظهور القاتل فاصبحت القرية محتلة 

 باصحاب الزي الموحد  

مثل لالهالي رمز اصبحت حدائق التفاح ت

 للشيطان ولشبح الموت .



 

 

اصبح هارون في كل مكان في القرية يحتجز  

بعض االهالي ممن يثيروا الشبهة ، وقد اعلن 

لكل االهالي ان من سيذكر ان هناك شبح في  

القرية سيتم القبض عليه الثارة الجدل ، وكان  

حكم هارون قاطع فقد اقتاد الشرطة بعض 

تعذيبهم امام االهالي ، االشخاص للحجز وقد تم 

كانت االوامر من القادة ان ينهي تلك الحادثة 

بأسرع وقت فزاد احتجازه لالهالي ووسط كل 

  -ذلك الفالح القذر-تلك االحداث كان الفالح جمال 

يزور زينات ارملة العدوي وقد اتفق معها على ان 

زيارة ذلك الكوخ الرمادي امرالبد منه لقطع الشك 

ذلك المسعود ورغبته في  في مسئلة شبح 

االنتقام وليتقصى االمر وانتفقا على  زيارة ذلك 

الكوخ عندما تهدأ االجواء ويبدأ االحباط يتملك من 

هارون المحقق واتفقا ان موعد تلك الزيارة للكوخ  

ستتم في اول ايام االسبوع القادم ثم غادر من  

بيت زينات بعدما اتفقا على الزيارة وقد داعبها  

رج من منزلها بألفاظ بذيئة ولكنهما لما يرا  وهو خا

 اين ذلك الذئب المراقب لهما . 



 

 

في فجر اليوم الجديد صوت صرخات من امام 

ابواب ذلك الجحيم او ما يسمى انه بستان  

للتفاح وكأن ذلك التفاح الذي اخرج آدم من جنته 

 وكأن الشيطان بنفسه يسكن ذلك البستان  

كلب اتضح جثة متفحمة وقد جلست جلسة ال

زوجة العمدة وبدما فحصها الطبيب  انها زينات 

المرافق للشرطة تبين انها رجمت حتى الموت 

ولم يكن الحرق هو سبب الموت الحقيقي وانما  

الرجم ، لقد تبين انها رجمت بالحجارة حتى  

الموت ولم تكن اصابع يديها موجودة فكأنما  

 قطعت قبل الرجم . 

ثار المحقق هارون على تلك الخطوة من القاتل  

فجلب مذكرة من القيادات بالبحث في ديار 

االهالي عن اي خيط ليدل على القاتل وما اثار  

الضجة في القرية وجعل القرية كانها تقف على 

رأيها وارجلها في السماء ، ان وجدت الشرطة  

لسان العمدة المقطوع في احدى الدور ، ووجدت  

حقق سامح المقتول في بيت احد حذاء الم

الفالحين وهنا تم اجتياح جميع الدور من قبل  

الشرطة وتم اعتقال معظم االهالي بتهمة القتل  



 

 

وقد اعلنت الشرطة انها ستداهم باقي المنزل 

 في ليلة الغد 

وقد علم باقي االهالي ان هناك قرار من قاضي 

قضاة المدن بقتل جميع المتهمين وابادتهم 

فاجتاح الرعل القلول ودب الفزع في النفوس ،  

ووسط هذا الرعب وشبح الموت وصور االشباح  

التي تخيم على القرية قرر ذلك الفالح القذر 

جمال بان الهرب هو القرار الصواب في هذا الوقت 

وبدأ بجمع بعض مالبسه واوراق ملكية منزله  

 وجمع امواله باكملها ثم هم بالرحيل . 

له كان االعتقال من المحقق  وفي طريق رحي

ه فربط يديه خلف ظهره ووضع هارون هو نهايت

قماش على عينيه وامره بالسير امامه وان اي 

تفكير بالهرب ستكون الذخيره باكملها في رأسه  

وانه لم يخطئ هدفه من قبل ، وهنا بدأ جمال  

بلعن حظه العثر وانه لم يستطع الهرب حتى في 

ليلية قد استحال فيها  ظلمة الليل ولكنه اختار 

 القمر لبدر وقد اضاء المدن .

لم يكن يرى جمال الطريق ، بل كان الطريق 

بمثابه ظلمه قاحله كظلمة القبر لم يرا بصيص  



 

 

من االمل في الهرب ولم يدي ما مصيره ولو ادرك  

ما يخفيه القدر لقرر القهرب حتى ولو كانت جميع  

 الطلقات ستستقر في رأسه .

 

 

الى وجهته بعدما صعد تلك التلة وصل هارون 

رمادي وامر جمال  ودخل في ذلك الكوخ ال

بالجلوس على كرسي وقبل ان يفك وثاقه غرز  

ابره في يديه شلت كامل حركت جمال وقطع  

هارون الحبل فبدأت مالمح الدهشة ترتسم على  

وجه جمال ثم ارتسمعت عالمات الرعب وكأن 

شبح يقف امامه فهنا ضحك هارون ضحكه  

ستهزاء ثم بدأ الحديث ا  

هنا تكمن الحقيقة ايها الفالح القذر هنا " 

الحقيقية الرمادية في الكوخ الرمادي ، ال  

ترتعب لست شبح مسعود ولسُت هو انما 

انا الموت جئت لالنتقام ، في الحقيقة لقد 

كان مسعود صديق طفولتي البائسة ، ذلك  

الصديق الراضي بالقليل دائماً اتدي انه كان  



 

 

نتظر مولود ، ال لم تدري وان تقتل تلك ي

البسمة ، لقد ارسل لي رسالة قبل ان 

تقتادوه الى حبل نهايته بعدما اتهمتوه بقتل 

زوجته ، لم تدركوا ان بنهايته سيأتي الموت 

حامال ً معه نهايتكم ، اعلم انك كنت تمارس 

الرزيلة في بستانه وعندما رآك وقد ذهب 

فد قتلت زوجة ليخبر عمدتكم الفاسق كنت 

ذلك الفالح البائس اعلم ان من مارست  

معها الرزيلة كانت زنات زوجة العمدة وقد  

اخبره صديقي بما رآه ولكنه لم يدري انه  

سلم نفسه في ايدي خبيثة لم يدري ان  

ذلك العمدة كان يدري بتلك الخطيئة وكانت  

نيته ان تجلب تلك العاهرة له بولد بعدما 

ه ، كم ان الحياة قذرة  كانت البنات من نصيب

وهنا  لتضع شخص احمق في يدي اوغاد " 

ايها   سقطت دموع من اعين هارون وهو يصرخ "

االحمق كيف لك اال تدرك انهم مجموعة من  

االوغاد كيف لهم ان يضعوك في تلك  

المصيدة العفنة ، ولهذا فإن الجزاء من 

جنس عملهم فذلك العمدة الفاسد قد  



 

 

قبل موته وقطع  قطعت عضوه ليشعر بالذل

ذي افترى عليك قتل زوجتك  ذلك اللسان ال

، لم يكن هذا فقط يا صديقي ، ذلك 

المحقق الذي استعمل عقله ليضعك في 

موقف المجرم الذي وجد زوجته في فراش  

احدهم فقتلها قد اخرت ما استخدمه من  

جمجمته وقطعت اطرافه التي كتبت تقرير 

ن الحادثه ويا صديقي لو كنت استطيع ا

اضع كل هذا في مؤخرته لفعلت ، ال تعتقد 

انني توقفت عند هذا الحد اتتذكر تلك  

الزانية فقد رجمتها حتى الموت وقطعت 

اصابع يديها ثم اجلستها مجلس مناسب لما  

فعلته ثم اوقدت فيها النار كما سأوقد النار  

في كل لسان قد اتهمك بالقتل وزوجتك 

 بالعهر" 

النار من القرية  وهنا انطلقت اصوات انطالق

واصوات البكاء وصريح النساء تعالى في االجواء  

 فنظر هارون لجمال ثم اكمل 

انها النهاية اعلم انك تشعر بااللم كما  " 

تشعر بالفرح فذلك المخدر هو لشل  



 

 

عضالتك عن الحركة ال اكثر اتدري ماذا  

سأفعل بك في البداية سأقطع عضوك 

 تخف  ويديك واطرافك السفليه بالكامل ال

ليس الجزء المرعب اتدري ذلك الذئب  هذا 

الذي كان يعوي انما هو ذئبي الذي ربيته  

وهو ينتظر وجبته االن اتدري ما هي تلك  

الوجبة يا كتلة العفن انها انت ، ستحرق 

القرية بعد قتلكم جميعا انها اوامر القيادات  

ال تفزع ستلتقي مع كتل العفن تلك في 

، بعدما جلست في  الجانب االخر من الحياة

ذلك الكوخ لثالثة اشهر اخطط لالنتقام  

انتبهت في النهاية ان طالئه باللون الرمادي 

كان اختيار مناسب من ذلك الفالح 

المتشائم فالنهاية دائما تكون بنفس ذلك 

اللون يبدو أن جميع االلوان كان لونها  

 االساسى هو الرمادي! 

بعد أن   لذلك مع االيام يظهر لنا في النهاية

االلوان االخرى إذا كنت  تتساقط عنه أقنعة 

االن ترى اللون الرمادي فهذا يعني أنك  

فهمت ما أقصده،أما إذا كنت ترى ألواناً  



 

 

أخرى على االقل ُكن حزر منها  وُمستعد  

للحظة التى تتحول فيها للون الرمادي 

أمامك.. ال تثق في النهاية ستصتدم  

 بالرمادي اللعين. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر خاص  
دائما ما يكون العمل هو ناتج عمل جماعي 

الى  الشكر لذلك اقدم وتقييم اصدقاء قبل النقاد 

عالم الروايات والكتب الى خالتي من ادخلتني 

واقدم شكري العزيزة الدكتورة اسراء ابو عيسى 

 الي صديقي العزيز المهندس احمد عاطف

لكل   معلى تقييمه والدكتورة اروى اسماعيل

وشكر القصص قبل وضعها في القالب النهائي 

من الدعائم االساسية    دعامة كانت ايضا لصديقة

ية التي ستأتي في  عالمالمجموعة االالكمل 

  نورهان الزعبالوي المستقبل 

عمرو جودة الغمري كل الثناء  د /ولك يا صديقي 

فوالشكر على تصميم الغال  

 


