
 

 

 



 

 ( الشمس قبل بكره)

 الرحلة قيام ميقات علي عم حدد الكلمات بهذه

 باكمله  الليل ثم الشمس مغيب حتي امامه الزال اذا 

 (جلبة) في يذهب حياته في مرة والول ثم 

 الحسابات دفتر له يمسك ان على عم عليه عرض لماذا اليعلم هو

 ( الجلبه) ليدون الحدود حتي معهم يذهب ان عليه ولماذا

 الري بوزارة البسيط الموظف والده كان

 .اسبوع منذ علي الحج وبين بينه دار ما عنه اخفي قد 

  االثار كلية خريج والعشرين الرابعة في شاب سالم هو

 داره في نهار ليل تعزف سمفونية الزغاريد كانت رشح للكلية ان يوم.

 بالكلية التحق حياته حلم كان ما حقق فقد هو اما 

 بسيط امل علي الهيروغليفية في تخصص ثم 

  واسوان االقصر بين ما مرشدا يعمل ثم االرشاد بطاقة يستخرج 

  السفن وتغرق الريح تقصف قد* يدركه األسواني يتمناه ما كل ما الكن

  السياحه غرقت. البيت يلزم ارشاده ببطاقة هو ها.

 احالمه معها كل وانهت

  ابيه من مصروفه يتلقي الزال والعشرين الرابعة في شاب. 

 . البيت في الثاني عامه اتمام على اوشك.

 مزاجه في حاد بتغير تقريبا شهر منذ ابوه احس

 .طعام يشاركهم ال ليال البيت فى اليبقي نهارا غرفته يلزم 

 ابنه يعانيه ما االبوة بغريزة احس بساطته برغم 



 .االكتئاب غياهب في سالم يسقط ان قبل يتحرك ان البد كان و 

  البنه يقدمه ان يمكن فيما المكلوم االب فكر 

  بها يعمل من معظم نعم( الجلبه) واحد حل سوا يجد لم

 حيلة من باليد ما الكن جامعي وابنه المتعلمين غير من

 بها يعمل(  دراو) شباب معظم بل بها عمومته ابناء من الكثير ان ثم 

 بطلبه وحدثه علي الحاج مجلس الي انطلق فوره من.

 . سالم االستاذ ابنك له قال ثم لفترة علي العم ذهل.  

 . نعم االسي بصوت فجاوبه 

 المتعلمين يجل تعليمه بساطة مع رجال علي العم كان 

 احتاج بئس ال له قال منهم الجامعيين وخصوصا 

  معي انه البنك قل واالنواع والجنس االسعار لي يفرد من الي 

 .الي ارسله اوال اراه دعني والكن القادمه( الجلبة) في

  العام هذا الستين تجاوزه برغم علي الحاج

  مظهره حسن وبالتأكيد برشاقته يحتفظ الزال انه اال

 عبادته، بيت ساحة بحشائش قديس كعناية  بعنايه نسق فضي شارب

  صعيدي جلباب وبالطبع ، تضئ ان توشك البياض ناصعة عمامة 

 ، سيف شفرة يكون ان عليه المكواة حد يوشك

 المسك رائحة انفاسه غمرت الحاج مجلس الي سالم دخول فور 

 اشياء ثالثة احد هو فالمسك فصوله ذلك يثر لم المكان بها يعبق التي 

 الجمال الى باإلضافة السودان من الحاج الي تجلب كهدية 

 اخر وشئ الكبير العمامة االبيض وشاش او شال المسك 

 درسا ياخذ ان وشك علي انه لسالم وبدي جواره الي علي الحاج اجلسه



 . الحياه في درسا كان الهيروغليفية اللغة في ليس المرة هذه والكن جديدا 

 سالم بادره حاج يا عليكم السالم

 الحاج تناديني مرة اخر هذه ولدي يا السالم وعليكم: الحاج

 .علي عم فاسمي رجالي من ستكون مادمت 

 .معي ستعمل مادمت عليها نتفق ان البد ضوابط هناك له قال ثم

 عمي يا امين: سالم

 المحلي فقط لالستعمال هذه( جلبه) كلمة: اوال. العم قال

 نعمل بها (جلبه) اسمها شركه او مؤسسة توجد فال 

 احضر بمعني جلب الفعل من فجلبه الصورة لك تتضح ولكي 

 )نجلبها في جلبه( السودان مراعي من الجمال نحضر عملنا وهذا 

 .جمال تجار اختصارا نحن المصرية السوق في لنبيعها 

  وتعجب استغراب عالمات اليه سالم نظرة علي العم الحظ

 تصرف ان علمك ومن هذا لتقول انت من: ) يقول سالم حال لسان وكان

 .  تعجبا فيه فتح قد سالم كان(  فعله باصل لتاتي المرة اسم 

 االبتدائي الثاني الصف من خرجت نعم ولدي يا تتعجب ال: العم قال

 يده وعلى ادريس الشيخ كتاب في هذا درست الكن 

 .القرآن تحفيظ علي اليقتصر شاملة مدرسة الكتاب كان ان يوم 

 . الجمال تجارة هي الجلبة ان عرفنا هكذا

 . وقع قد سالم خافه ما كان كلمته العم يكمل ان وقبل.... ثانيا

 (سلم يارب. )  الشاي صينية يده وفي الصبية احد دخل 

 خافه ما كان وقد الشاي ذاق حتى نفسه في يرددها سالم ظل 

 يرفعه ان االثقال رفع في العالم لبطل يمكن ال الشاي من كوب 



 كوبه في الجاف الشاي من طن معنى من الكلمة ماتحمل بكل ثقيل 

  الثقيل فالشاي مسبقا هذا يعلم كان االن التراجع يمكنه ال الكن 

 .السودان من علي العم ياتى الذى الثالث الشئ بعد واجب

 . الخبرة من سنوات خالصة السوداني االفيون النقي االفيون 

 الجمال احد خف في السودان من ياتيه علي العم ان سيعرف الحقا 

 .رجاله على يوزعه الواجب باب من الكنه اسبوع كل االفيون من لشهر مايكفيه 

 يغيب ال النه مخدرا االفيون يعد ال الصعيد اهل وكمعظم علي العم فان بالمناسبة

 .عقله

  بالجيش مباشرا احتكاكا نحتك هذا عملنا في:  العم تابع ثانيا

  والسودان مصر بين بري معبر من الجمال تعبر شرعي فعملنا

 نحن ولدي يا لذلك المصرية الحدود حرس قوات تؤمنه المعبر هذا

 ( دين ولي دينكم لكم) السياسة في مطلقا نتحدث ال 

 لنفسك به فلتحتفظ رايك كان ايا عينيك نصب االية هذه فلتجعل

 سياسي امر في احد خاطبك وان.  المزاح ال يحتمل العيش اكل 

  اصم انك مثل واحد امرين: تنفذ ان سوى عليك فما 

 . انفراد علي عنه اخبرني اثنين

 الرحلة اثناء عملك بتفاصيل ساخبرك الليله لهذه يكفي هذا

 .بيوم قبلها مني ميعادها تعلم التي و

 فليكن بأس ال الشمس شروق قبل غدا سيرحل اذا

 مرهقة الرحلة كانت ولو حتى ضره وما 

 مبكرا النوم الي خلد البيت في جلسته من افضل بالتأكيد فهي 

 وضوئها بعد توقظه ان للفجر استيقاظها يقينا يعلم التي امه اوصي ان بعد 

 . الوساده الي راسه اسلم ان بمجرد النعاس غالبه توقعه عكس علي 



 عجبا منامه في راي الكن

 الموج غلبه وقد سرمديه ليلة في لجج بحر في وكأنه راي 

 الماء من وترفعانه الموج تخترقان يدان له بدت فجأة للغرق استسلم حتي 

 فرعونية رسوم زينته مركب سطح علي نفسه وجد 

 كامل فرعوني حرب لباس عليهما لرجلين كانتا فقد اليدان اما  

 .اخوة كلنا( اتون) ارض في واحد نفس في بادراه يشكرهما ان قبل 

 الملكه او الملك مجلس في نفسه وجد فجاه بلقائك يرغب الملك 

 الوقاد الشمس لسان البالد ملك الحاجب نادي هذا ما يدري ال هو 

 (اخناتون)  سيدي 

 عينيه وعرك سالم وجهه علي الملك مسح 

 . فجرا الثالثة الساعة كانت سالم سالم امه نادت ثم 

 ( الحقيقة في العائش) كتاب تذكر ثم بالفرعونيه احلم بدأت متي الهي يا 

 هذه الرحلة  في رفيقه  تكون ان علي عزم التي الرواية تلك 

 ( محفوظ نجيب) الخارق كتبه وما منامه فى راي ما بين عقله في ربط

 . كتابه في

 الرواية لمحتويات تذكر مجرد بأس ال لنفسه قال

 .اكثر شئ ال السفر قبل ما توتر مع 

 تبانات سبع انتظمت قد القافلة كانت البلدة حافة علي

 علي العم خرج الجمال فيها تحمل كبيره نقل عربة والتبانه 

 الرحلة( طوال العم جليس سيكون لحظه يا ناداه .) و المسجد من 

 طويلة رحلة ستكون : قال الشباك ثم ناحية مقعده جانب علي علي العم اجلسه 

 .  الفاتحة يتلون وهم القافله تحركت الفاتحه أسمعونا

 تتمتم علي العم شفاه الحظ سالم الكن العربة الصمت عم ثم



 راسه من كاملة يس يتلو وجده اليه انصت 

  سالم الي التفت انتهي حينما 

 عال تركيز الي يحتاج الكن بسيط عملك ولدي يا:  قال

 .سالم الي واعطاه فارغا دفترا مقعده تحت من العم اخرج

 السوداني الطرف سيقوله ما  الدفتر هذا في تسجل ان عملك: العم

 فقط واعمارها عددها وانواعها المجموعة اسعار 

 . بعد فيما عملنا مرحلة تبدأ ثم 

 عشر باحد ونبيعها بعشرة المجموعة نشري نحن يعني

 لكل عنه اقل ال الذي البيع ثمن تحدد ان وظيفتك 

  حديثه العم انهي. عشر االحد احصل حتي جمل 

 هو هذا اذن اه الثقاب علبة بحجم علبة جيبه من اخرج ثم

 القرب هذا عن االفيون سالم فيها يري التي االولي مرته كانت 

  جرعة للسائق الثقاب عود يشبه بما العم ناول 

 فارغة العلبة سالم ناول لسانه تحت بمهارة الباقي دس ثم

 اكمنة علي سنمر باسما: اضاف الشباك من يرميها ان اليه واشار 

 . اتجار قضية في تحبس ان التريد والشرطه للجيش 

 يقرأ وبدأ( الحقيقة فى العائش) كتابه سالم اخرج 

 راسه اسلم قد العم كان بكلمه علي العم يعلق ان دون 

 . السالح قطعة الشهرين منذ تفكيره ارهق المر

  الذي الفرعون قصة استعاد ان بعد تقريبا الكتاب انهي قد سالم كان

 .عرضه في مباشرة المصريون فاتهمه والتوحيد المساواة الي دعا

 . التاريخ اعماق في تضرب جذور فللقصه اذن 



 قاعدته سالم فيهم خالف ثالثة احد هو الكتاب كان 

 مرة من اكثر روايات وهي قراتها اعاد بان 

 )ال اقرأ الرواية مرتين( كانت قاعدته .

  محفوظ نجيب للقدير كانت  ثالثتها ان العجيب 

 الي باالضافة الكتاب هذا دراسته صميم تمس وكلها

  كانت( طيبة كفاح) و( رادوبيس) 

 .التاريخية ثالثيته

 توقفها ثم السيار تهدئة صوت علي الكتاب اغلق

 الى يمتد الغنم من سرب كان ونفذ انزل ان العم اليه اشار 

  وحيد يتوسطه حوله الماالنهاية 

 اسمر ثالثيني

 قصير عناق بعد العم فعل وكذلك اليه سارع العم راي ان فور 

  ؟.  الغنم و المرعي وكيف عبادي يا كيفك: العم ساله 

 بخير كله عم  يا هللا نحمد: العبادي رد

 .سالم وكذلك مقعده الي العم عاد دقائق خمس امتد حوار بعد

 اخريامتار بضعة فقط وصلنا قد نكون هكذا:سالم العم وبادر السيارة تحركت

 .له نقف ولم العبادي من والكن:سالم

 والبشارية هي العبابده وقبيلته للغنم راعي العبادي: العم قال

 يعتمد الحقيقي تجارتنا امان بالكامل الحدودية المنطقة تعمران 

  بهم عالقتنا علي 

 لقبيلته نسب اال ماهو وهذا عبادي ليس الحقيقي اسمه بالمناسبة

  العبابده الي نسبة العبادي 



 .النسب به ويفخرون القوم هؤالء يحبه ما هذا

 الحدودي السلك من امتار بعد علي توقفوا السيارات وصلت

 بالكامل السرب وصول علي العم اطمئن السيارة من والعم سالم ترجل 

 والعدد باالسم يعرفهم كان الذين رجاله على وكذلك 

 االبل وصلنا قد ها لسالم قال ثم 

 اثنين او كيلومتر بعد علي االن بالتاكيد 

 وحبال عصي من االستقبال عدة اعدوا. السلك من االخرى الجهة من 

 المصرية الحدودية النقطة ناحية العم تحرك فيما 

 .  قال كما التصاريح بعض لينهي 

 عمومته ابناء من اثنان وبالل عمر علي العم انتظاره اثناء سالم تعرف

 . طفولته اصدقاء من وكذا 

 . الرجال الى يتسلل والتذمر الملل بدأ وصولهم منذ ساعتين انقضت قد كانت 

  سودانية اشارة استقباله من وتاكد الجوال هاتفه العم اخرج 

 .السودان ارض في الجلبة زعيم بصدام الفور على اتصل ثم

 الوكيل ونعم هللا حسبي ويتمتم اللعنات يطلق وهو هاتفه العم اغلق 

 . الحرب علينا جنته ما هذا 

 بسبب تاخر انه يقول صدام: حوله الرجال جمع ان بعد قال

 القذرة الحرب وسائل من كوسيلة الدولي للطريق المسلحة الميليشيات قطع 

 الغد صباح بالجلبة يصل ان يامل السودان في الدائرة 

 .ينام وال يغفل ال الذي يدبرها الصباح وفي هنا ليلتنا نبيت 

 القريبة سمبل ابو في نبيت ال لماذا قائال النقل سائقي احد اعترض 

 .  موقفهم من كيلومتر مائتي تبعد هذه القريبة كانت  



 .الرحلة هذه بنزين ادفع لن والكني موافق العم قال 

 العم فكرة على واالتفاق المعارضة انهاء يعني بما السائق صمت 

 الرجال علي المهام بتوزيع العم بدأ الفور علي 

 المواقف هذه لمثل تمر كيس معه يحمل سائق كل ان يعرف كان 

 .  تمرة عشرين منهم الفرد نصيب كان التمر جمع بعد 

 العربات من الفارغة المياه عبوات يجمع بان سائق الي العم اشار

 (ناصر بحيرة) البحيرة من عذبا ليمألها ويذهب رجال ثالث معه ويأخذ 

 العبادي الى يذهب ان وامره جنيه المائة فئة ورقة وأعطاه عمر نادي ثم 

 عمر استاذن الحليب من ماعزه وغنمه به جادت ما كل ويحضر 

 ورافق سالم استجاب الفور وعلي العم فوافق وبالل سالم في 

 . وغنمه العبادي حيث وبالل عمر 

 علي العم طرف من نحن عليكم السالم:  بالل 

 .احباب االحباب وطرف السالم وعليكم: العبادي 

 .  بااليجاب العبادي اجابه الزيارة من مقصده بالل له اوضح ان بعد 

 . االن من ساعه العصر بعد احلب الكن

 النار على( الجبنة) وعاء وضع قد العبادي كان الفريق يجيب ان قبل 

 والنون والباء الجيم بفتح والجبنة. ضيوفي انتم يعني ما 

 خصوصا الجنوب اهل تراث من. منها تأثيرا اعلي الكنه القهوة يشبه شراب 

 . اسوان

 وأحوالها الدولة الي بهم شرد قد الحديث كان شرابهم انهوا ان بعد

 . الغنم بين نفسيتي ووجدت الناس اعتزلت لهذا: العبادي قال 

 الماعز ولبن التمر طعامه الجبل من العبادي ينزل ولم اشهر ثالثة 

  غنمك؟ تبيت اين اذن: سالم قال 



  وتحت سمائه هللا ارض في هنا: العبادي 

 ؟ والضواري والذئاب: سالم

 غريبا صوت فيه من اطلق ثم العبادي ابتسم 

  سالم اليهما يتعرف لم كائنان امامه يقف كان الحال في 

 .هللا بعد اماني مناع و حائل: العبادي

  كلب جسم الجسم الشكل عجيبي كلبين كانا 

   بري دبي راس من اعظم والراس

 . ليال الحراسة يتناوبان: العبادي قال

.  سابق وقت في ذئبين قتال انهما عرف حينما صعق ثم شكليهما من سالم ذهل 

  العبادي حكايا من الكثير والكثير باللبن المجموعة عادت

 .الصحراء معشوقته عن

  ليلتهم ليقضوا السيارات صناديق افترشوا

 النوم الي افكاره واسلم وعمر بالل جاور قد سالم كان

 الليل منتصف بعد الثانية ليجدها يده ساعة في نظر النوم من استيقظ فجأة 

 .ليال العبادي له وصفها كما ازلي ثبات في الراقدة يشاهد السيارة من ترجل 

 ايضا السكون شديدة اتساعها شدة على الصحراء كانت

 امه اضاع كصغير ووحيد مفرد عظمته على الجبل 

  فقدت؟ عزيز اي تري استثناء بال بالسواد تتشح الرمال 

 الماالنهاية الى يمتد الماء هل يختبر البحيرة الي التفت ثم

 الموج مع تهتز رأها حين قشعريرة ثقبته ؟ العبادي له حكي كما 

 نوم ،بقايا عيناه تخدعه غارقه، سفينة حطام هضبه، ، جبل البحيرة قلب في 

 .  رفض الكنه بها الالمنطقي عقله جزء يقنع ان اراد احتماالت كلها 

  احتمالته له صحة احد ليثبت البحيرة الي يمشي ان قرر عقله لجزء كتحدي



 . فرعوني بناء هذا ان على اتفقا قد وعيناه عقله كان وصل حين

  المصدقين فريق الي لينضم الماء الي ونزل حذائه خلع

 حياته في مثله االثار خريج وهو ير لم فرعونيا معبدا كان

 ( .اتون عرين الرب بيت) مضيئ ذهبي شمس قرص تحت اعاله في نقش 

 .الشاطئ حيث مسرعا فخرج االسفل نحو تسحبه بالمياه احس 

 .  يغمره الفجر بضوء احس حتي الصرح علي عيناه مثبتا ظل

 وحدك لك اشرقت انها يقينا تعلم هنا  الشروق عند الشمس عذرية

  اطرافك لتتحسس فقط توقظك خلفه من تشرق شجر وال الببت 

 شيئا منها يسلبك لم الليل برد ان تتاكد حيا و الزلت انك لتطمئن

 رداءا ردائهن لتلبسهم بالسواد المتوشحات عن تخلع ثم

  البحيرة كاس في الفضة لتسكب الخالص وترتفع الذهب من 

 عينيك يؤذي قد البريق ان تعلم روحك انعكاس فيها تري حتي

 .النظر يلزمك الثمل الكنه 

  راسه من انتهي قد الشروق لهدية العبادي وصف كان

 ناظريه عن الصرح غاب كما

 وبحيرتها الصحراء عن يسال فمن. العبادي الي انطلق فوره من

 . يتاملها حياته نصف امضي رجل من خير 

  له خيل ما او راه عما للعبادي حكي

  القدماء صنع من سحر هذا كل سحر العبادي: قال

  هنا الي حضر اعوام ثالثة منذ الكن حكيت مما شيئا اري لم انا

 مثل عن سالوني مصري ومرشد وفرنسيين انجليزي نفر اربعة

 يتناوبون كامال اسبوعا ظلوا بالنفي فاجبتهم  حكيت ما 



 .شيء بال جاءوا حيث من ذهبوا ثم نهارا البحيرة فى والغطس ليال السهر 

 كبارالسن من النوبة احد هذا عن يسال من خير ان مني اسمع

 .السد ما قبل البحيرة هنا مكان يسكنون كانوا ممن 

  الظهر وقت السماء كبد باحتاللها اعلنت قد الشمس كانت

 عظيما ترحيبا العم به رحب موقفهم الي باالبل صدام وصل حين

 المصريه على لتحصل السودانية من جنسيتها تبدل الجمال وبدأت 

 صدام قاله ما كل سالم دون باسمائها تحتفظ ظلت فقط 

 العير واعمار والجنس االسعار من 

 سيارته الي وسالم صدام العم فدعا انتهي ثم

 .العربات في الجمال بتحميل الرجال انهمك فيما 

 الجمال احد به وسم ورمز رقما للعم صدام قال العربة في

 لوحده صفحة في يدونه ان سالم من العم فطلب 

 االفيون خفه في حمل الذي هو هذا ان سالم فهم

  سابقا؟ فيه حدثتك الذي االمر في فعلت وماذا: صدام مخاطبا العم قال ثم

  ورق قصاصة جلبابه جيب من صدام اخرج

 باسيوط البداري فوق مخزنه مصر في رجلنا رقم هذا: قائال

  جيش لتجهيز كاف تحتاجه ما كل لديه 

 . قناصات حتي لديه مسدس و خرطوش وروسي مصري ونصف آلي

 . السودان حتي ورافقه صدام العم شكر

 عم؟ يا الشغل لتامين هذا: سالم ليساله السيارة الي عاد

 .بيتي لتامين بل: العم قال

 العم لمراد سالم يفطن لم



 االنسان ان الحياة علمتني ياولدي:  العم اضاف

 اليدين دون مقاومة مادام ياكل مكبل وجهه علي الصفع من كامال عاما يطيق قد 

 اوشراب طعام دون واحدا يوما يصبر ال الكنه 

 .اويقتل يقتل حتي يقاتل 

 السيطرة عن االمور ستخرج قريبا 

 ينفرط ان العقد اوشك المذبحة حافة على نحن ولدي يا

 االسلحة تشهر وان 

 ايضا دنقل من تقتبس و نفسه في يقول وهو راسه سالم هز

 شيخ من يالك

  العم بها غفا التي العودة طريق سالم استغل

 في بدأ ثم صدام كالم من الدفتر في دونه ما تبيض في

 خلص حتي المجموعات على وتوزيعها الحسابات تصفية 

 . بيعه لسعر االدني والحد جمل كل بها سجل صفحة الي 

 ورقته في اليه ماخلص يناوله بسالم ليفاجأ العم استيقظ

 الجمال لبعض التقريبية االسعار بعض وضع قد الخبرة وبفعل العم كان 

 االن من انت جيد عمل سالم يا احسنت: وقال سالم اليه خلص بما قارنها 

 . الجلبه في االيمن ساعدي 

 ثم لظنه ثقة محل يكون ان راجيا سالم شكره

  العم وافقه االصدقاء بعض زيارة اود اسوان في انزل ان لي هل: قال 

 اعطيك؟ ام المال من يكفيك ما معك هل نعم: قائال

 هلل والحمد معي سالم اشار

 .الجلبه من نصيبك هذا عليك اتصدق ال انا حسنا: العم قال



 اسوان كورنيش الي اتجه العربة من ترجله فور

 .االفف سدت قد العمل عن المتوقفة السياحية المراكب كانت 

  عبدهللا او( اوشي) بصديقه واتصل هاتفه اخرج

 الجامعية الدراسة سنوات طوال الغرفه شاطره الذي النوبي الفتي هذا

 االخر اعماق اعماق يعرف منهم كال كان 

 عبدهللا يا المرة هذه ليس الكن ال 

  النوبة تهجير عن مني طلب بحث بعمل اقوم:  كذبا عبدهللا سالم اخبر

 ساعدتني؟ هال العالي السد جنوب من

 عاما الثمانين ذو هارون جدي.  رخيص والطلب غالي:  عبدهللا اجاب

 .عيان شاهد كرواية روايته وتضع التفاصيل تفاصيل لك يحكي ان يمكن 

 . كان وقد ساعة بعد عبدهللا بيت في يتالقوا ان على اتفقوا

 .الدراسة ذكريات واسترجاع العشاء تناولهم بعد

 هارون جده مع انفراد على سالم ترك قد عبدهللا كان 

 . بالخارج سأنتظرك الرواية احد يشاركه ان يحب ال: قائال 

 .التهجير زكريات عن سالم سأله منفردا الجد مواجهة في

 النافقة والمواشي الغارقه القري عن الحديث في الجد اسهب

 يذكر لم الكنه الكثير الكثير وغيرها اآلفقه والوعود 

 عن االثار الفرعونية . شئ اي 

 ؟ جدي يا الفرعونية واالثار والمعابد: سالم سأله

 سمبل ابو معبد اال ينقذوا لم الخواجات الكن منها الكثير هناك كان نعم: الجد

 .حوله وما 

 )اليونسكو( يقصد انه سالم فهم



 تهدمه لشدة الخرابه ونسميه المعابد احد في نلعب كنا انا اذكر: الجد اضاف

 .البحيرة ماء فى بالكامل غرق بني يا هذا الخرابه 

 المراوغة من جدوى وال تعوض لن فرصة هذه ان سالم راي

  البحيرة في ليال راه بما الجد فأخبر 

 ذهبي؟ شمس قرص اعاله في: الجد قال

  نعم: سالم

   السحرة بالكامل انشأه بني يا القدماء سحر موطن هذا: الجد

 فقط ليال الخرابة مكان نفس في يظهر الذهبي القرص ذو المبني كان

 فقط نفر ثالثة زمني علي كانوا غيرهم دون وللبعض 

 المكان هذا كان اللبس من خوفا دخوله علي احدهم يجرؤ ولم 

 احذر والكن جميل رايته اذن. االرض في الجن مملكة يابني

  بيده وشعلته يولد ومن قبله الشعلة ممن ليحمل يولد من فهناك 

 .حولك من تحرق ان فاحذر ذاتها الشعلة ليصير االيام تعركه من وهناك

 امره اسلم قد سالم كان شماال المتجهة القطارات رصيف على

 تاخر قد القاهرة الي المتجه قطاره كان اخيرا وجلس 

 التذكرة علي المطبوع موعده عن ساعه نصف 

 مرة من اكثر التذكرة سعر ومضاعفة ساخرا لنفسه قال

 .ايضا بموعده القطار اليلزم 

 الحوار هذا فدار التذاكر تحصيل شباك علي يقف كان ساعات بضع فمنذ نعم

 سمحت لو القاهرة الي واحدة: سالم

 فقط جنيه ١٣٥: المحصل

 جنيها ٥٥ال ذات ثانية درجة فقط واحدة اريد قصدي هذا ليس ال: سالم



   واحدة اريد ايضا وانا نعم: ساخرة بابتسامة المحصل

 جنيها ١٣٥ ب وثانيته VIP فقط لدينا االن االزل قديم من الغي ماتقوله استاذ يا

 تريد؟ هل 

 عادي شاب انا هامة بشخصية لست كني وال: سالم

 دعمهم او له نصرتهم يستجدي ورائه من للناس سالم نظر 

 .  المحصل البتسامة تأييدا مبتسمين كلهم فوجدهم 

 . صاغرا التذكرة واخد المحصل قول علي سالم نزل

 المحطة الي مباشرة النوبي صديقه بيت من يخرج لم انه هللا حمد

  مجموع لكان مباشرة سافر فلو اوال البيت علي مر وانما 

  العم فوجد البيت علي مر والكنه جنيهات ٥ االن  جيبه في ما

 . الجلبه ربح من نصيبه له ارسل قد

  جوه من ليغير للقاهرة مسافر انه امه واخبر اخذه

  يوم من اقل في الثانية كذبته كانت

  عاصم دكتور للقاء للقاهرة مسافر هو

 االول عامه في الطلبة شقة الي سالم حضر حين الذى الشاب هذا

 . ايضا وبتفوق االثار كلية فى االخير عامه ينهي عاصم كان 

 االخير عامه سالم بلغ حتى الكلية في سالم مع معيدا عاصم ظل

 المفقودة مصر اثار عن حضرها التي الدكتوراه رسالة عاصم وانهي 

  اول عاصم كان لذلك بعدها اتصال علي ظلوا انهم الجميل

 . ليسأله التخصص اهل من سالم به فكر من

  قرائتها علي عزم التي الدراسة يده حقيبة من اخرج قد سالم كان

 .دقائق خمس بعد وقيامه القطار المذياع في الرصيف وصول في اعلن حين



 VIP ال القطار داخل

  لحضور مسافر انه الركاب من احد على يظهر لم

  التغيرات دراسة للجنة المتحدة االمم تنسيقية

 الشمالي القطب لذوبان البيئية االخطار او المناخية

 سيتوجه نزوله حال انه منهم احد على يبد ولم

  مجموعة دفاع لوزراء المصغر االجتماع لحضور

 االوسط الشرق في االوضاع تطور لدراسة الثمانية

 اغلبهم يصل لم بسطاء مصريين جميعا كانوا

 تقريبا الكل بل العادية الشخصية درجة الي

 الهامش الكن به ورضوا الهامش علي يعيشونكانوا 

 . بهم يرضى لم

 خط والذي العمامة ذو الخمسيني الشيخ فهذا

 مسافر خطان والمرض خط وجهه في العمر

 المعالج الطبيب ليتوسل او جرعة او جلسة لتلقي االغلب على

 يعد فلم للعالج االرخص البديل له يكتب ان

 االصلي شراء علي قادرا

  هي شك بال بالسواد المتشحة السيدة وهذه

 محافظاتهم وطردتهم قراهم لفظتهم ممن واحدة

 .القاهرة في الحواف حواف على ليعيشوا

 جامعي طالب هو بالتاكيد العشريني وهذا

 للتطور الوهمي الركب الركب من االيسقط يحاول

 VIP واحد شخص وال



 له المجاور المقعد كان والذي مقعده في جلس

 شخص الي فالتعرف فارغا حظه ولحسن

 وسيلة في جوارك الي فقط والحظ الحظ اوقعه

  انواع من يمقتهم نوعين اكثر احد كان سفر

 تجبره الذي والنوع النوع هذا االجتماعي التواصل

 العائلة بنات من واحدة على التعرف علي امه فيه

 .الحالل في راسين توفق ان منها طمعا

 الدراسة الثانيه للمرة اخرج قد كان

  اجنبية دراسة فيه جمع كتاب عن عبارة وهي

 االساتذة كبار احد وتعليق االهرامات بناء فرضيات تتناول

 .عليها االثار علم في المصريين

 الكلية في للكتب معرض من اشتراه قد كان

 .جنيهات بخمس

  االهرامات بناء فرضيات سرد في الدراسة بدأت

 المهندسين وال العمال ليس ال:  القائلة الفرضية الي وصلت حتي

 .الجان من سخروا وما المصريين السحرة وانما المصريين

  وتقدم الفرضية هذه وبشدة ترجح الدراسة كانت

 المترجم فعل وكذلك. صحتها على الدالئل من العشرات

 الكثير اور ان فبعد المصري االستاذ التعليق صاحب

 للموضوع نظرنا واذا: ))قال الفرضيه صدق على الدالئل من

 فالقرآن الفرض هذا ترجح ايضا دينية ناحية من

 االنبياء ذكر من العديد العديد فيه ورد الذي الكريم



 التي والمعجزات قومهم مع فعلوا وما السابقين

  يعظم لم دعواهم صدق علي كبراهين بها جاءوا

 الذنب وليس نفسه الفعل الحظ_ االقوام من قوم فعل من

  الذي السحر عظم كما_ يجلبه الذي اوالسخط الجرم او

 السالم عليه موسى مواجهة في فرعون سحرة به جاء

 (.عظيم بسحر وجاءوا واسترهبوهم الناس اعين وسحروا) فقال القرآن حكي

  فاذا مرادنا وهذا بالعظيم المصريين السحرة سحر وصف الحظ

 اجمع والسحر المعجزات خالق العظيم هللا كان

 السحر هذا قوة تتخيل ان فلك بالعظيم سحرهم وصف قد

 ((. االهرامات ليبنوا الجان لتسخير يكفي وهل ونفوذه

 معلنا اسيوط قبيل الي وصل قد القطار كان

 المقعد وكان اسيوط في راكبيه تغريبة مدة انتصاف

 بتذكرته يمأله من جاءه شاغرا الزال جواره الي

 الستكمال عائدة االغلب ع والعشرين الثالثة في فتاة

 المقعد تريد انها الي انتبه ان فور. القاهرة في دراستها

 الوشاح ذات السيدة ودعي واقفا هب له المجاور

 مقعدها وتعطيه محله تجلس ان الي االسود

 الفتاة مجالسة من يهرب ان الهرب فكره مايشغل كل كان

 يشبهها  ما او الشهامة باب من ليس

 خالصة الكن ال و

 ذلك الي اهدته قد الكلية في( فاطمة) مع تجربته

 االخر الجنس مع منعدمة الشبه عالقته



  في تلخيصه يمكن التجربة من تعلمه ما كل كان

 قد: ) عقله حذره كلما يطبقها كان( االخر الطرف الزم) قاعدة

 منها االخر الطرف الزم انا فيرد( عالقة بادرة هذه تكون

 بقاعدته االلتزام من عال مستوى الي وصل قد  كان

 نجاة سفينة اخر وكانت فغرقت ابتلعها الماء قد االرض ان  لو انه بحيث

 فتاة جوار الي فارغ واحد مكان وبها لتبحر تستعد

 االخر الطرف حتي يسبح ان يمكنه باس فال

 .خشبي لوح ظهر علي حياته من بقي ما يمضي ان او

 اخر من سقطت حينما كتابه انهاء على اوشك قد كان

 اليها نظر ان بمجرد تعرفها ورقية قصاصة الكتاب

 عامه في القصاصة كتب قد هو كان.  االن لماذا رباه

 المقربين احد عليه اقترح بعدما الكلية في الثالث

  وقرأه اليه استمع مما وكان ففعل( دنقل امل)  للبديع ويقرأ يسمع ان

 الحزن عظيم القصيدة به تركت( اليمامة زرقاء يدي بين البكاء) لدنقل

 عادته غير على فبكي بالبكاء اختنق حتي  واالثر والتأثر

 ( حسن عمه) تذكر النه بكي نعم

  يره لم والذي له الوحيد العم ذلك

 :عنه ابوه له حكي والكن

 النكسة وقعت وحين التجنيد اخذه قد عمك كان

 ولشدة( حسن ام) جدتك كانت سيناء في كان

 الذهبية مصوغاتها من بعض باعت قد ببكرها تعلقها

 تتابع نهار ليل امامه تجلس كانت مذياع لتشتري



 حسن عينها قرة على خوفا الحرب احداث

 بما ابتهاجا الملبن علي المارة  وقطع هي وتوزعها الفطائر تخبز كانت

 هذه على قواتنا كانت( العرب صوت) في الرجل)احمد سعيد( يذكره

 تدخل ان واوشكت اسرائيل سحقت قد المحطة

 جيشنا ان اين من اذكر وال علمنا الفاجعة كانت حتي. ابيب تل

  عمك بها كان التي سيناء واحتلت انهزم قد

 يعود سوف تقول كانت االمل جدتك تفقد ولم حسن يعد لم

 جدتك الي اعادها فقط محفظته عادت حتي

 نظرها وذهب انتحبت حتي فبكت العمدة غفر

 .حسن علي حزنا القليل اال

 ومقاطع صورا االنترنت شبكة على بعدها سالم راي

 يهربون لجنود واخري مصريين السري فيديو

  يوقعهم اسرائيلي وطيار هدي غير على الصحراء في

 ذلك بعد سالم فاي.  العصافير توقع كما

 القصاصة في بخطه مكتوبا كان

 البيادق تكرهين بربك )) لماذا

 المنافق الفيل ربما والوزير المليك تعشقين

 البيادق تحبين ال ابدا الكن

 الهمم استحث صباح كل ألجلك طفال

 وقلم كتاب الممحاة الرسم كراس

 العلم ظل في كالمجنون اهتف

 العدم بعدها من السمراء تحيا



 العدم بعدها من السمراء تحيا

 القدم منذ تاريخك التاريخ درس

 البنادق حملوا ألجلك رجال عن

 الخنادق في ذبحوا غدرا باسمك ثم

 الفنادق احدي في لهوا يرقصون السادة بينما

 البيادق ومحيتي الراقصون السادة حفظتي

  البيادق .( تحبين ال النك

 عهده كما شئ كل كان رمسيس ميدان وفي المحطة خارج

 المارة ووجوه اعتادها ما غير على وكئيبة حزينة المباني ان له بدا فقط

 عودت ما علي وهما بؤسها علي بؤسا ازدادت نعم قادم بعظيم تشي

 الجديد كان بالجديد ذلك يكن لم الكن الهم من حمله علي

 فحواها يترجم لم التي النظرة تلك لسالم بالنسبة

  الجوع واالنكسار السكون والترقب الخوف من خليطا كانت 

  واحد بشئ تخبر كانت فقط واالنتظار

 بعد يات لم االسوأ

 رمسيس من استقلها والتي الميكروباص العربة بدأت

 التحرك في عاصم الدكتور سكن حيث نصر مدينة الي

 لتوه عاد قد كهل يمينه عن مباشرة السائق خلف مقعده كان

 عليه يبدو سنه مثل في شاب يساره وعن البيت الي متجها العمل من

  عمل عن البحث في الفشل ايام من اخر يوم انهي قد انه

 الميكروباص زجاج الي راسه مسلما االذن سماعات يضع الشاب كان

 السائق الي االجرة ارسال في الركاب وبدأ السيارة تحركت



 مرات ثالث تضاعفت االجرة ان الحظ سالم فعل وكذلك

  الميكروباص فسائق بأس ال الكن فيها مرة اخر دفعه عما

  VIP ال ابتدع ممن ارحم يكون لن

  الهامش حافة على مواطنين ركابه جميع والذي

 السائق صياح مع سرعتها من السيارة تخفيض علي افكاره من استفاق

 ( واحد ناقص. واحد ناقص: )

 السماعات ذو الشاب بتنبيه فهم االجرة يخص الكالم ان سالم فهم

 الشاب نزع الناقص الواحد هو كان والذي جواره الي

 عنه الرجعه طريقا سلك قد  كان السائق الكن االذن سماعات

 الشغلة ودين الميكروباص عربات ودين دينه السائق سب

 سالم يستطع لم االدينة من ومجموعة بها يعمل من ودين

 ( السماعات يضعون الذين الركاب ودين) النهاية في ثم احصائها

 السماعات ذو الشاب جبهة في مباشرة هذه كانت

  السائق راس مؤخرت علي يده بقبضة الشاب هوى

 صغير بسكين ممسكا الحال في السيارة من خرج والذي

 للشباك المالصق الشاب زراع به شق

  مزعج كابوس من جزء هذا وان انه غفا سالم ظن 

 حوله والناس الشاب زراع الدم من نافورة راي حتي

 ينزل ان تستصرخه 

 . السيارة خارج الكهل سحبه النهاية في

 .لسالم بالنسبة جديدة تجربة ايضا هذه كانت

  وكذلك الشاي شرب انهوا ان وبعد عاصم شقة في



 احواله اليه آلت عما الدكتور وسأله وايامها الجامعة عن حميمى حوار

 له حكي ثم حال كل على هلل بالحمد سالم اجابه

 الطريق في الميكروباص العربة في ماحدث

  صدمة اي تصبه ولم اندهاش اي الدكتور يبدى لم اليه

 سالم ظن ما عكس على

 قال ثم سيجارة معه واشعل الشاي شرب في استمر بالعكس

 اليوتيوبيا تعرف هل سالم: لسالم

 .السامية واالخالق والخير الفضيلة مدينة افالطون يوتيوبيا نعم:  سالم اجاب 

 افالطون يوتيوبيا اقصد ال: له قال ثم الدكتور ضحك 

 توفيق؟ خالد احمد الدكتور يوتيوبيا اقصد

 .تفصيلة تفصيلة واذكرها المنصرم العام الرواية قرأت نعم: سالم اجاب

 القانونية فوق بسرعة نسير نحن صديقي يا جدا جيد هذا:الدكتور

 .توفيق خالد يوتيوبيا احمد اتجاه في 

  ذهنه في مسترجعا الدكتور حديث بقية سالم انتظر 

  محصنة مدينة يسكنون قوم علية بين المجتمع انقسام صور

 االنفاق يسكنون معدمة وطبقة الشمالي الساحل في

 الضالة الكالب من يصيدون ما علي حياء بال ويتغذون

 (خياليه) وقته حتي كانت التي الرواية صور كل استرجع

 علي اساسي بشكل تعتمد توفيق فيتوبيا نعم عاصم اضاف

 المجتمع من نظريا اختفائها و وهالكها المتوسطة الطبقة انعدام

 شرسة حربا المتوسطة الطبقة حاال تحارب يحدث ما وهذا

 البالد سمة التطرف اصبح وغيرها واجتماعية اقتصادية حربا



 الفناء علىالطبقة المتوسطة   اوشكت حتى فقرا الفقير ويزداد غنا الغني فيزداد

 ارخص عن أسأل الرحاب مدينة الي ذهبت الماضي الشهر تخيل

 .ماليين واالربعه الخمسة بين تتراوح الفلل اسعار ارخص االسعار كانت فيها سكن

 الجله الذي الموضوع في نتحدث الغد وفي نم) مبتسما اضاف

 ( الكالب جمعا نصتاد فقريبا نم السودان من جئت

 الميكروباص في المشهد النوم عن شغله ليلتها سالم ينم لم .

 شغله ما اكثر كان حقيقية   للوضع الدكتور ووصف

 .فمه في الكالب لحم طعم تخيل محاولة

  طعموا ان بعد ثم متواضعا افطارا عاصم اعد الصباح في 

  راي ما تفاصيل عليه يقص ان سالم من طلب

 :قائال سالم واجه ثم جلسته في الدكتور فاعتدل سالم وفعل

  حضرتها التي الدكتوراه رسالة عنوان( المفقودة مصر اثار) كان تذكر كما

 االثار من شوه ما عن فيه ابحث كامال فصال فيها افردت وقد

 حكمه فترة في )اخناتون( شيده لما ماحدث باختصار

 الكهنه وبمشاركة بامر االقليل شوه 

 جديد دين الي دعا اخناتون ان صديق يا بدايتها من فالقصة

 الفراعنة الملوك من العريقة واسرته آباءهم قومه عليه وجد ما غير

  لبعضه واحترامه وتقديره فالمجتمع ايضا تعلم وكما

 واسرته الفرعون اعاله في والذي الهرمي الشكل طائلة تحت يقع كان وقتها

 الحديث تعريفنا في هم والذين والكهنه الدين رجال طبقة مباشرة وتحته

 العامة بين والمهابة النفوذ من لهم كان وقد السحرة

 لما لذلك نفسه الفرعون ومهابة نفوذ يزاحم ما



  فكحيلة واجهه عائق اكبر السحرة كان  دعوته اخناتون بدأ

 يقطع ان علي اتون للرب معبد بناء الي السحرة دعا منه

 يده تحت ما ضعف االراضي من منهم واحد كل

 المجتمع في نفوذهم من وليحد لدحرهم كوسيلة ذلك فعل 

 العاصمة خارج المعبد يكون ان اقترح لفكرته  وكتكملة 

 منهم ليتخلص البالد حدود على 

 .انتهينا قد ان السحرة اليه بعث حتى ناجحة فكرته ظلت

 الصدمة وكانت المعبد ليفتتح المسكين الفرعون ذهب

 اعاله وضعوا انهم حتي وزخرفته المعبد تزيين في السحرة بالغ

 الشمس  الي يرمز مشع ذهبيا قرصا

 اتون االله 

  الصرح بني عبادته.الجل الذي

 الطراز غير وعلي كان فقد الداخل من اما الخارج من هذا كان

  واعلي ارضي دورين من المعبد يتكون وقتها الشائع المعماري

 (شي كل راي اتون ف ماشئت اخفي) االرضي على نقش

 (يعلمه واتون الغد صيد تعلم ال النك) االعلى الدور ناصية وعلى

 للسحرة بوعده فوفى اندهاشه يخفي ان يقدر لم رآه مما الفرعون ذهل

  يمكنه الجان ان الفرعون جهله الذي الوحيد الشئ

 وليس ذلك اضعاف اضعاف فعل

 بذلك عالقة اي التون 

 .ذلك يمكنه االسود والسحر الجان من مزيج فقط

 عهده انتهي ان بمجرد بل عندهم للكهنة الفرعون وهبه ما يشفع لم



 المعابد جدران كل من ربه واسم اسمه لمحو ممنهجة عملية بدات

 والتهديم التخريب من صرح ما ناله اكثر كان وبالطبع

 اتون لعبادة خصيصا بني الذي المعبد

  قضوا الذي المبني وتهديم تشويه في السحرة بالغ

 انهوه حتي تشييده في سنوات

 مضي فيما الساكنون النوبة كان التخريب شدة من

 الصرح علي يطلقون ناصر بحيرة البحيرة مكان

 انقاذه اليونسكو تناست وبالطبع الخرائب اسم

  الحضارة لتفقد الخرائب فغرقت

 البشرية عجائب من واحدا

 العودة كان الذهاب طريق نفس بلدته الي عائدا سالم قفل

 ينشده الذي الطفل ذلك روح فقد قد سالم كان واحد فرق مع

 شيء كل من المزيد المزيد ينشد مغامر روح مكانه وحل السكينه

 ربما بل رآه ما لدراسة التفرغ اتون بيت زيارة المعرفة

 نوعه من االول فليس عرفوا من مصير فقط يجهل كان.  فيه رسالة تحضير

  ثالثة قبله االقل على عرف النوبي الشيخ كالم بحسب

 لمن حدث ماذا الكن اخناتون ايضا عرف الدكتور وبحسب

 .السؤال هذا اجابة يجهل كان ؟ عرفوا

  VIP  ال انهي ان بعد توجه

 . علي العم مجلس الي عودته رحلة

 حاج يا عليكم السالم: سالم

 . السالم وعليكم:  العم



 ما امر في اخطأ انه السالم رد في العم نبرة من سالم فهم

 مسبقا سالم يا لك قلت:  فبادره عذابه العم يطل لم

 تنسي ان ايضا لك وقلت رجالي من اصبحت انك

 .فقط والعم العم انا حاج كلمة

 الضعيفة ذاكرته علي نفسه والم خطأه عن سالم اعتذر

 ستيني شيخ بذاكرة قورنت ما اذا

  التقدير من الكثير فيهما الكلمتين ولدي يا:  العم اضاف

 الي حاج تقول قد انك ذاك. حاج دون عم لماذا الكن

 لهجتنا ففي عم اما واحدة مرة ولو صدفة ولو قابلته مسن

 امر مصانعة في عليك سبق او عليك والية له كان لمن اال تقال ال

 عليها فحافظ حاج من لغتا اعظم فعم.  انا االموروهذا من 

 :سال ثم تماما قصده فهم انه مبينا سالم شكره

 ؟ القادمه للجلبة نرحل ومتي عم يا

 الحدودي السلك من االخرى الجهة علي يكون سوف انه اخبرني صدام:  العم اجاب

 ايضا المرة هذه لتصديقه مضطر وانا غد بعد

 فال الجمال اما شيء حدث ان ننتظر ان يمكننا نحن

 .الطريق فتحوا قد المسلحون يكون ان هللا من نرجو فقط

 .هللا شاء ان فجرا غدا بعد نتحرك اذن

 اشغله شيء من تاكد ثم بيته الي وتوجه العم سالم ودع

 حقيقية اليه يصبو ما وجد وقد الطريق طوال

 المسلحة الميليشيات ان له تاكد

 الدولي الطريق تقطع الزالت 



 النوم الي وخلد صدره اطمئن

 .عرفوا ممن واحدا يكون ان على العزم عقد قد كان

 الرحلة بداية من سالم امله ما حدث الحدود من المصري الجانب على

  اليوم ياتى لن انه واخبره بالعم صدام اتصل

 سالم حمد نفسه في والجلبه هو غدا يصل سوف

 ككل السودان المليشيات الحرب شكر ثم هللا

 الصحراء في اخرى ليلة منحه من كل

  للعبادي انا ساذهب عم يا:  االشغال يوزع ان وقبل العم بادر

 اخر عمل في بالل احتاج وحدك والكن جيد:  العم

 السابقة الزيارة من وذكره العبادي به احتفي العبادي الي فوره من سالم انطلق

 الخاص مشروبه ينتظر العبادي جوار الي سالم جلس

 االخيره المرة منذ طعمه يذكر الزال والذي

 بسيط بقدر ولو حظي سالم ان الحظ قد العبادي كان

 :  مستفهما فساله وكالمه اسالته من ذلك الحظ التعليم من

 الحج رجال من لست مكانك ليس هذا هنا غريب انت

 تعليمك؟ انهيت ماذا على القدماء

 تعرفها؟. االثار كلية على حصلت: سالم اجاب

 وانت؟: اليه السؤال سالم رد ثم نعم العبادي اجاب

 البلد محمد الشيخ نزل حين سنوات ثمان عمري كان:  العبادي قال

 مرة بنا الجمعة خطب االزهر من العالمية على حصل ان بعد

 العربية للغة مدرسا اصير ان: حلمي هذا كان سمعته فلما

 محمد للشيخ يدي من واخذني والدي وافق



 ويمسحه الكتاب يكنس ان يمكنه الفتي هذا:  له قال

  العربية يتعلم ان اريده فقط ويغسله

 في اجازني حتي العربية ادرس الشيخ رحاب في ظللت وحصل

 االلفية ألفية بن مالك 

  رجولتي على البرهن واحد طريق هناك كان حولي من ككل ثم

 مرة اول بالغنم انطلقت حين عشر خمسة عمري كان.  الرعي

 زائر اال يومها من البلدة انزل ال والزالت بها ذهبت

 شئ ال كهرباء وال ماء ال العدم في هنا تعيش وكيف: سالم قال

 السؤال نفس تكرر وانت السابقة الزيارة منذ: العبادي اجابه

 العدم تسميه فيما الثانية السنة جاوزت لما فاسمع لذا

 تقبل في تبدا العدم في تغريبتك مدة انتهت وقد انت ها) فقلت نفسي الي جلست

  «النعم»ال مرحلة لتبدا «لماذا» ال فترة تنهي الواقع

  الحضارة مسرات معظم قسوتها في الصحراء سلبتك نعم

  ثمنه الحضارة التملك ما عطفها من منحتك الكن

  الشروق لحظات في الشمس عذرية

  الغروب عند وابديتها

  النجوم باالف المحصن الليل سكون

 المدام حد تلزمك انها تعلم التي النسمات هذه

  التمام ليل القمر تامل

 (الحضارة مائدة في معلبة تقدم ان من اعظم الحياة ربما نعم

 العدم واخترت قراري اتخذت لحظتي هذه كانت

 العبادي غنم به جادت بما محمال والرجال العم الي سالم عاد

  فجالسه بنفسه خال قد العم ان فرصة استغل ثم



 ؟ عم يا السالح امر من كان ماذا: توجس في سال ثم

 به امسك ان من خير ذلك كن ال مرتفعا السعر كان نعم. قضيت هلل الحمد: العم

  معين بسعر السالح عليه عرض التاجر ان لسالم العم شرح

 المخزن امام بالتسليم التاجر دور ينتهي ان على

 .العم بيت باب الي السالح يوصل ان علي السعر وبضعف

  توصيل خدمة له أضافوا السالح حتى: قائال سالم ضحك

 السابق حديثه معنى عن العم سال ثم. للمنازل الطلبات

 الجوع وتحمل تحملها على القدرة بين والفرق والتقييد الصفع عن

 أشخاص عشرة مثال البلدة في اننا هب: العم قال

 العمده يصير سوف الباب هذا قفل يكسر ان يستطيع من:  لنا قيل

 يحاول؟ سوف العشرة من واحد كم يشاء. ما يقول ان في الحق له ويكون

 ان دون حتي يحاولون سوف ثالثة عن العدد يزيد ان االحوال من بحال يمكن ال

 ايديهم يؤذوا

 طعام الباب وراء يوجد لنا وقيل جوعا جميعا كنا لو الحال وما

 التوقيت نفس وفي جمعا سنحاول واحد لشخص يكفي بالكاد

  جمعا انفسنا نقتل قد فالقتال فالشجار التزاحم في نبدأ ثم

  التي بالنظرة وربطه العم مقصد سالم فهم. الباب ذاك عتبة علي

 للقاهرة االخيرة رحلته في الناس عيون في معناها يفهم لم

 .ماهيته يدري لم الذي القادم وبالعظيم

 حينما الليل منتصف الي اشارت قد الساعة كانت

 المجموعة افراد جميع نوم على وتمم سالم تاكد

 . تمناه ما كان وقد

  انتظره ما كان البحيرة سلطان وفي الماء صفحة على



 يستعد كأنما القمر ضوء في يتألأل مشعا الصرح بدآ

  انتظاره طال غائب عزيز الستقبال

 ينتظره مما شيئا يعلم ال الصرح الي توجه وقد كان

 اي في يدري ال هو ذلك عليه توجب النه اليه يتوجه

  يناديه اعماقه في الصوت كان الكن الذهاب عليه فرض االزمنة

 (تقدم عرفوا من ركاب في االن النك)

 فمات وعرف فعاش جهل الذي بحق

 الخيرات مانحة الحب   منبتت الشمس بحق

  المسرات باعثة الدفء ام بحق

  ات هو فيما واصدقني مضى فيما سامحني

 المعبد مدخل في هذه الترنيمة ينشد عذب انثوي صوت كان

 واالرضيات الحوائط ان احسن سالم ان لدرجة عميقا الصوت كان

 اخناتون هو فمات عرف الذي كان. بذلك تتغنى من هي

 للصرح اخناتون زيارة فبعد الجزء بهذا عاصم يخبره لم

 المؤرخين من قلة هناك شاهده ما احد يدري لم

  هناك راه وما المفاجئ موته بين ربطت

  الراس حتي القدمين من جسده اخترقت ببرودة سالم احس

 الصرح احتواء من له صور ما بسبب ذلك اكان يدري ال

  فرعوني طقس هو ام الغرف من نهائي ال عدد على

 ازرق عالم في روحه وضياع المحسوس عالم عن لفصله

 الصرح مألت التي الغرف هي كانت مضيئة نقاط سوا فيه يري ال

 ( شي كل راي قد فاتون شئت ما اخفي)  مضيئ ذهبي نقش تدلي السقف من



  راه ما فصعقه ودخلها المضيئة الغرف احد نحو سالم سبح

 لتوه من المدرسه خرج الذي الطفل سالم هناك هو كان

 الطريق منتصف في حجرين وضعوا قد االطفال من مجموعة فلقي

 يلعبون وانطلقوا المرمي حارس ليكون صبي بينهم وقف

 عقباه تحمد ال ما حدث حتي اللعب يومها سالم شاركهم

 المدرسة ومالبس وجهه اغرقت شجت حتي اللعب في راسه اصطدمت

 انه ماحدث ان والدته يخبر كان اخري لقطة وفي ثم بالدماء

 راسه صاب فا المدرسة سلم على سقط

 راسه له وطببت  يومها المسكينة صدقته

 االصابة مالبس وغسلة

 احد مع تفاصيلها يشارك لم انه القصة هذه في الغريب

  التي المصيبة هذه عرف الذي ووحده وحده كان

 . نسيها حتي وكبر اخفاها

 الغرف كانت غرفة الي غرفة من االنتقال في استمر

  له حدثت التي االحداث من سلسلة مجموعها في

 الماضي من انها غير بينها االخر المشترك سابقا

  احدا بها يخبر ولم لنفسه حفظها اسرار جميعها كانت انها

 هناك كانت االخيرة الغرفة الي سالم وصل حتي

 كما او االسكندرية فتاة عبدالهادي محمد فاطمة

 الفنار صبية او البحر فاتنة يسميها كان

 حياته في سالم عرفها التي الوحيدة الفتاة فاطمة كانت

 العالقة هذه مراحل بالترتيب تعرض الغرفة كانت



  العام نتيجة ظهور من يومين بعد سالم تعرفها ان يوم

 سالم ذهب نتيجتهم الكل عرف ان وبعد االول الدراسي

  جناه ما يستطلع النتيجة علقت حيث

  حصدوا اثنين ثاني وكان المواد كل في نجح قد كان

 االخر االسم على اصبعه وضع اللغة مادة في االمتياز

  الكلمات تسترجع كانت انها البد ايضا وفتاة: قائال

  الفتيات االطباق غسيل اثناء

 فاطمة هي كانت. ايضا البيت مسح واثناء: خلفه من الصوت فجاه.

  االخر االمتياز صاحب انه على نفسه عرفها.االمتياز صاحبة 

 البداية هذه كانت.  الجلوس الي فدعته

 ذلك بعد حصل ما السنيين بترتيب تعرض الغرفة كانت

 الشعر يقرأ ان وعلمته كتابا اهدته كيف

 اللفظي الغثاء زمن في زيدون ابن عرفته كيف

 لها ومرشدا حارس ليكون اسوان في ينتظرها وهو ثم 

  له تقول وهي واخيرا الشبابية رحلتها في

 في تحطم شيء كل( عمتي ابن هذا اعتذر او ارفض ان يمكنني ال: ) 

 . شيء كل قاتلة انتهى لحظة 

  يجد فلم الماضي الشهر تذكرها 

  في القابعة الي سالم سالم لها يرسل ان من خير

 :فقال صدره حنايا

 سالم االولى والي االولى على )سالم

  الغرام نادمتني من علي سالم



 الكالم( السحر من ان علمتني من علي سالم

 الصرح من االعلى الطابق الي المؤدي الحجري السلم على 

 المشاعر تالطم وسط داخله الطفل مر اين من سالم يدري لم

 المرة هذه نطق الكن السكينة ينشده كعادته الطفل كان

 ( تصعد ال ارجوك)

 قتله حتى الطفل صوت كتم فقد نفسه االخرمن الجزء اما

 بتقسيمه االسفل من نسخة العلوي الطابق كان

  الذهبي نقشه في يختلف فقط الغرف من الالنهائي وعدده

 (يعلمه واتون الغد صيد تعلم ال النك:)

 والدم الدخان من مزيج غريبة الرائحة كانت االولى الغرفة في

 هدي في كل اتجاه غير على يجرون قوم ظهر ثم

 الخبز ارغفة من بعض واالخر االرز من شوال احدهم يحمل 

  طريقهم في وقف ما يحملون العشرات وغيرهم

 احد الفتة بدت الخلفية في الغذائية المواد من

 الزجاجية واجهته هشمت يشتعل المحل كان الشهيرة االغذية محالت

 ان سالم فهم تماما وحطم االغذية من فيه ما واخلي

  واخلوه المحل نهبوا قد االغذية يحملون اللذين االشخاص

 اخري مرة الهاربين القوم الي سالم التفت.  ابيه بكرة عن

  ايديهم في يحملون ما علي االقتتال بدأوا قد كانوا

 نهر كان بانه يوحي ما على يقع كبرى القتال ساحة كانت

 عمالقين حجريين اسدين سالم ليري المشهد اتسع ثم

 رأه انه ظن ما بخطأ نفسه ممنيا عينيه سالم اغلق



 البعض بعضهم القوم قتل المشهد بشاعة ليشاهد عينيه فتح

 هما فكانوا االسدين من المشهد واقترب االطعمة فوق

   النيل قصر كبري فوق  النيل قصر اسدي

 يقاتلون واناس تنهب محالت تشتعل القاهرة كانت ثم

 ويقتلون فيقتلون خبز قطعة على اخرين

 تؤكد جميعها كانت الغرف اكثر علي سالم مر ان بعد

 والباب والقفل والصفع الجوع عن العم حكاه ما

 قادم بعظيم تشي التي النظرة تفسر ايضا كانت

  بعد يأتي لم الذي االسوأ العظيم هو هذا كان

 ظن يتوقف ان يريد كان راي ما هاله قواه وخارت سالم انهك

 االخيرة الثالث الغرف كانت الكن يكفي ما عرف انه

 الشهيرة الموالت احد كان االولى في باسمه تناديه

  الفرصه له حانت كلما زيارتها يفوت لم التي

 الحدائق من وماحوله المول تعرض بالترتيب المشاهد كانت

 بمالبس ورجال كثيف اسود دخان وحوله المول ثم

 أسلحتهم مشهرين مدخله علي يقفون االمن شركات

 تقترب النيل قصر على رأها التي الوجوه نفس ثم

  المهاجمين علي الرصاص يطلقون الحراس المول من

 الكرة يعيدون ثم قتلي المهاجمين بعض يسقط

 الحراس بين طاحنة حربا تكون ثم بالسالح محملين المرة هذه والكن

  اثرها على المول يحترق المهاجمين و

 والحراس المهاجمين جثث على المشهد ينتهي



 احتراقه اتم وقد والمول

 رؤيتها فور عرفها اسوان كانت الثانية الغرفة في

 القطارات محطة ناحية النيل ضفاف علي المرة هذه المشهد كان

 سالم يحفظه والذي اسوان نيل هذا يكن لم مهال الكن

 التي والصخور الجزر من العديد به ظهرت قلب ظهر عن

 الداخل الي شواطئه امتدت كذلك قبل من سالم يراها لم

 عهده عما انخفضت قد المياه ان نفسه من سالم فهم كثيرا

 السياحي الفندق كان النهر من االخر الطرف وعلى ثم

 منه يستنبط ما االدخنة منه تصاعدت قد العالمي

 اسوان هذه الكن نهب قد االخر هو يكون ربما انه

 احداث تهزها لم التي اسوان لنفسه سالم صرخ

 احتلت لو)  المتهكمين زمالئه يخبر ان يومها اضطر حتى انملة قيد الثورة

 (يضيرنا لن ذلك فان كامال احتالال حولها وما القاهرة

 كيف كيف اسوان

 ممسكا منزله فوق يقف العم كان المشهد نهاية في 

 (االسلحة ولتشهر العقد انفرط:)  قائال اقتناه الذي بالسالح

 العمر تاثير اهو يدري .ال هناك نفسه هو كان غرفة اخر في

 االن عليه مماهو سنا اكبر يبدو كان االحداث ام

 قديم بسالح ممسكا المنزل حائط الي ظهره يسلم كان

  بحتة صعيدية بلهجة كالثكلى منتحبا

 : يقول كان

 قال؟ اللي مين



  قال اللي ادي

 مال اللي وادي

 شال واللي حمل اللي وادي

  الجبال ماتشيلو الحمل

  الببان ع خبط اللي وادي

 جعان وقال

  بان اللي فقره

 الجران منه واشتكي

 كان اللي ابوه زمان عشان

 ولد اجدع

 الرجال كاسره يابلد قال

  طال صبري انا

  قال اللي هو

  المقال ولجل

  اتصلب اديه

 طلب علشان

 اتولد واللي مات اللي حق

 يابلد اه يابلد اه

 مال اللي وادي

 اتسند الشمال وع

 فداق مره عند يمكن

  استفاق  ثم



 امين وقال

  الديابه احابي

 الغالبه ع وازوم

 المظلومين وادوس

 زور واشهدها

  القبور ع لو

  النيابه في لو

 مين هو ولو

  مال اللي هوي

 مال ما ولجل

  وصل اديه

 حصل واللي كان اللي ادي

 حصل واللي كان اللي ادي
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