
 

  



  
   اهللا الرحمن الرحیمبسم

  
  

  ٣مذكرات إجرامیة 
  عاشق النار
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  محمد عادل

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  



  المقدمة 
أنا أسمي مازن  الحسیني ضابط شرطة في الثالثین من عمري والداي 

أختفي عندما كنت طفال صغیر وأمي قتلت قبل ذلك في ظروف غامضة ال 
   شي عنھما أتذكر

 یظن البعض أن حیاتي ملیئة باإلثارة حیاتي مملة ورتیبة علي عكس ما
ولكنھا لیست كذلك لیست مثل األفالم القضایا المثیرة تأتي مرة في السنة 

   ھذه واحدة منھم     
............................................................................................

..........  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
   النار والنار أنا أنا

١-  
أنا مازن الحسیني ضابط شرطة وھذه المرة القضیة سوف تكون مختلفة 

  تماما 
............................................................................................

..  
  قسم الشرطة : المكان

  لدیكم قضیة جدیدة -
  قالھا لنا جھاد 

  ما ھي : عاصم 
  ریق في أحد المباني المھجورة ح-

  ھل یمزح أین القضیة : قلت لعاصم في أذنھ 
  أریدكم أن تحققوا إذا كانت ھناك شبھھ افتعال : رد جھاد كأنھ سمعني  

  ألیس  من المفروض أن یتعاون أحد من قسم اإلطفاء معنا  :قلت لھ 
  سیقابلكم أحدھم ھناك -

............................................................................................
......  

  موقع الحریق :المكان
  

  أنا جعفر مصطفي من قسم اإلطفاء -
جعفر كان رجل في منتصف األربعینات متوسط الطول والقامة بشرة 

قمحیة أنف طویل جبھا عریضة عیون ضیقة شفاه دقیقة  ذقن قویھ 
  في إلطفاءالرجل یعمل في قسم التحقیقات 

  إذن ماذا لدینا ھنا : قلتھ لھ بملل
  ماس كھربائي الحریق سببھ -

  ھل ھناك شبھا أن یكون مفتعل : عاصم 
ال أعتقد نادرا ما یكون الماس الكھربائي مفتعل ثم لماذا حریق مفتعل -

  لمبني مھجور ال یسكنھ أحدا وال یعمل فیھ أحدا 
  ة مجرد ملي أوراق تقاریر معك حق یبدو أنھا عملنا ھذه المر: قلت لھ 



........................................................................................
......  

أنا أعشق منظر النار منظر النار یعطیني شعور بالرضا والنشوة منظر 
النار وھي تلتھم كل شي شعور یمدني بالقوة والجبروت أحس بالتوحد 

  مع النار 
  د مرور عدة أیام بع

  مكتب الشرطة : المكان 
   آخرحریق -

  قالھا لنا جھاد العشري 
  ال تقل لي مبني مھجور : عاصم 
  ال ھذه المرة مبني شركة مشھورة : جھاد 

........................................................................................
.  

  موقع الحریق : المكان 
   المرة مفتعل ھذه-

  قالھا جعفر بثقة 
  كیف عرفت : عاصم 

ھذه شركة أدویة إذا أشعل احدھم النار في مخزن الكحول فأنة حریق -
  مفتعل 
  متي كانت بدایة الحریق : قلت لھ 

   عند منتصف اللیل ١٢ یفترض الساعة -
  معظم الموظفین كانوا قد انصرفوا -
  طبعا - 

........................................................................................
.......  
  مكتب شریف خیري في منزلة : المكان

  ھل لدیك أعداء -
قلتھا لشریف خیري صاحب شركة األدویة وھو رجل في الخمسین من 

عمره أشیب الشعر بدین بعض الشي طولھ متوسط صاحب جبھة 
  ر عریضة وعیون واسعة أنف دقیقة فم صغی

 طبعا أنا رجل في أعداءلدي : قال لي وھو یبدو في حالة یرثي لھا 
   السوق 
  ھل تعرف أحد لدیھ القدرة علي عمل شي كھذا : عاصم 



  ال أنا أعرف أن لدي أعداء ومنا فسین ولكن لیس الي ھذا الحد : شریف
  أبي -

  قالھا شاب وشابة في العشرینیات وھم یدخلون المكتب احتضنھم شریف 
  بعمرو ورنا أبنائي : ال لنا أعرفكم ثم ق

عمرو كان شاب طویل القامة ورفیع جبھة عریضة عیون واسعة أنف 
متوسط ذقن قویة شعر خشن  نظرات غیر ثابتة أما رنا فھي قصیرة 

القامة شعر أسود طویل بشرة قمحیة جبھة ضیقة عیون متوسطة الحجم 
  مرسومة  أنف دقیقة وشفاه صغیره وذقن ضعیفة 

  أذن ھل تعرفوا أي احد أن یفعل ھذا بكم وأبیكم : عاصم
  ال : عمرو

  ھل تعملون مع أبیكم : قلت لھم 
  نعم : رنا 

  ھل كان ھناك أحدا مسئول عن مخزن الكحول -
  نعم كان ھناك موظف یدعي یوسف مختار ولكنة أختفي أالن : عمرو 

  أختفي -
  من بعد الحریق ام قبلھ : عاصم 

ھ بعد الحریق ولكن ال فائدة ولیس موجود بمنزلة حاولنا االتصال ب: رنا
  حتي 

  شكرا علي وقتكم -
........................................................................................

.........  
  ماذا تظن -

  قالھا لي عاصم ونحن نخرج من قصر شریف 
ن اآلن یجب أن نبحث أظن أن نبحث عن ملفات الجمیع حتى أبنائھ ولك-

  عن یوسف مختار
........................................................................................

.......  
  النار ھي عشقي 

  النار ھي حبي 
  النار ھي مائي 

  النار ھي ھوائي 
  النار ھي روحي 

  النار ھي صدیقتي الوحیدة 



........................................................................................
......  

  بعد عدة أیام 
قسم الشرطة :المكان

أنا لم افعلھا -
 قالھا  لي یوسف مختار وھو شاب في الثالثیات من عمره  

 لم تفعلھا لماذا ھربت إذا-
بعیدا عني صمت وأشاح بنظره 

 لقد خفت أن یشتبھوا بك ألیس كذلك-
أنا مسئول عن الغرفة -
 أین كنت عندما أشتعل الحریق إذا-

كنت في الحمام : بدا علیھ الحرج وھو یقول 
قلت لھ ھل تمزح -
ال -
لم تشاھد أحد لم تسمع أحد -
إذن ال یوجد أحد یؤكد أنك لم تشعل الحریق أال أنت نفسك -
ھي مصلحتي  نعم  ولكن ما-
تشعل الحریق أحد منافسیھ ربما ربما دفع لدك أحدا نقودا لكي -
ال مستحیل أن افعل ذلك -

األمنلقد استجوبت عناصر : خرجت من الغرفة وجدت عاصم یقول لي 
لم یروا أو یسمعوا أي احد یخرج أو یدخل  

 ھو المشتبھ الوحید لدینا كل ما ینقصنا ھو الدافع إذن-
........................................................................................

.........
بعد عدة أیام 

وسط البلد أمام أحد البنوك المحروقة : المكان 
ھذه المرة متعمد-

قالھا لنا جعفر 
لذي یشیر لذلك  ما-

سألتھ 
قال لي الحریق ناتج عن حریق في البوفیھ عن طریق انفجار أنوبة غاز -

ھ اإلھمال  ھذا یمكن أن یكون سبب: عاصم
ال -



 القاعة االستقبال انظروا نظرنا الي إلي البنك تبعنا ثم دخل إليثم دخل 
اللعنة علي : الحائط المحروق وجدنا علیھ جملة مكتوبة علي الجدار 

المال  
كیف تمكن أحد كتابة شي كھذا : سألتھ 

 لقد كانت مكتوبة بالنار عندما وصلوا اإلطفاءحسب رجال -
ك أن تشرحي لي كیف تمكن من ذلك أن یحرص أن ھل ل: عاصم 

تشتعل ھذه الجملة بذات  
  المناسبة یمكنك تبدا علي جعفر الحیرة وھو یقول باستخدام الكیماویا-

أن تفعل أي شي 
ھل نبحث عن صانع حرائق محترف -
یبدو ذلك   -

ھل ھناك رابط بینھ وبین الحرائق االخري -
 الطریقة وال توجد رسائل في الحرائق ال یوجد أي رابط ال من حیث-

السابقة 
ربما لم نجدھا -

........................................................................................
........
الثاني  –موقع الحریق : المكان 

انظر قال لي جعفر 
لتھمت وجدنا علي سطح مكان الحرق علي شكل جملة تقول النار ا

أموالھ  العزیزة 
یبدو أننا وجدنا رسالتنا -

 وال توجد أي األولأنا في الموقع : اتصل بي عاصم علي المحمول وقال
رسائل 

ھل تعرف أن تسحرني -
قالھا لي جعفر 

ماذا  : باستغرابقلت لھ 
 كائن حي یحب یكره یقتل  أنھا: یبدو علي وجھ االنبھار  قال جعفر وھو
 مبھور بصانع الحرائق ھذا ھو یعرف كیف یتحكم في ناأأقول لك سرا 

النار كما یرید وھذا لیس سھال 
من :  بشك الرجل یبدو متیم بالحرائق وصانع الحرائق قلت لھإلیھنظرت 

تظن نبحث عنھ 



یبدو أننا نبحث عن مجنون حرائق او صانع  حرائق محترف  -
ما الفرق -

........................................................................................
......

قسم الشرطة : المكان
 الحرائق إشعالصانع الحرائق المحترف یمارسھا كمھنة أما مجنون 

فالقصة مختلفة 
ھیثم بحضور جعفر وجھاد .قالھا لنا د

 الحرائق شخص یعشق إشعال الحرائق ویشعر بالنشوة إشعالمجنون -
 لھ وسیلة ةبالنسبعند رؤیة الحریق ونار المشتعلة  وھي والسعادة 

 للمخدرات یلجاللتخلص من الضغوطات مثل المدمن عندما 
ما سبب ھذا المرض  : عاصم 

السبب یبدءا من الطفولة خصوصا مع األود الذكور أقل ذكاء او الذین -
تكرار الھروب من المنزل المدرسة : یعانون اضطراب في السلوك مثل 

أو األطفال الذین یتركون لوحدھم في المنزل ذیب وقتل الحیوانات تع
لفترات طویلة كتعبیر عن رغبة األب واألم للعودة للمنزل وعادة ال 

یكون الغرض منھا مكسب مادي وأغرض سیاسي مجرد إشباع حاجة 
عن أي واحد منھم نبحث : قلت لھ 

 ترف  الحریق األول مجنون إشعال حرائق الثاني والثالث مح
ال یكون الغرض مادي او سیاسي ألیس  ولكنك قلت عادة: قال لھ جعفر

من الممكن أن یكون رجلنا من ھذه النسبة الضئیلة  التي وجدت لھا ھدفا 
ماذا تعني : عاصم - 
 الحرائق إشعالما أعنیھ أن یكون تحول ھذا الشخص من مجنون یھوي -

الجنون في توصیل  شخص یستخدم ھذا إلي رغبة  فقط إلشباعفقط 
رسالة ما 

كالمك منطقي ولكن نسبة : ھیثم قائال .اقتنعت بكالمھ ثم رد علیھ د
أنكم تبحثون عن  الحرائق نسبة ضئیلة جدا أعتقد إشعالمجنوني 
محترف 

قلت لھ ماذا من الممكن أن تكون وظیفة ھذا الشخص ماذا یعمل 
 یكون یعمل في ممكن أن: قالي وھو یبدو علیھ الحرج من وجود جعفر 

مجال إطفاء الحرائق من فرط حبھ للنار  
........................................................................................

 ........   



انھ من المدھش كیف یمكنك التسلل لمكان ونفعل ما ترید دون أن یشعر 
ل ما یتطلبھ األمر ھو بك أحدا كان من السھل جدا حرق ھذا البنك ك

 دون أن یدري أحد واالختباء داخل البنك البوفیھوضع مادة متفجرة في 
حتي یحین موعد رحیل الجمیع ورش رسالتي علي الحائط والرحیل في 

الیوم التالي كعمیل في البنك 
........................................................................................

 ............

قسم الشرطة : المكان     
لقد نال یوسف وظیفة في شركة الحدیدي : عاصم 
بھذه السرعة : قلت لھ
أسمع ھذا أیضا الوظیفة بمرتب أكبر ووضعھ أفضل بالشركة : عاصم 

ھل تظن أنھ ھو من نبحث عنھ -
كل األدلة  تشیر إلیھ  :عاصم 

ھل لھ سوابق -
كان ،كان ھناك حریق في غرفة الكحول :سنوات منذ بضعة : عاصم 

ھو المسئول أیضا لكنھم أنقذوا الحریق 
 آخرالبد انھ ھو ال یوجد أحدا -

........................................................................................
...........

وبعد ذلك بعد عدة أیام ا قبضنا علي یوسف  
تي حصل األ

قسم الشرطة : المكان
لقد وردتنا ھذه الرسالة الصوتیة : جھاد 

لكم الجھاز الشرطة المحقق في الحرائق أنا صانع ھذه الحرائق اعتق-
لھذا الشخص یعد أھانھ لي ھو یفتقر الخیال واالبتكار لفعل شي كھذا 

 خطئاكموقریبا سأثبت لكم 
الصوت كان یبدو صناعي وضخم

ھذا ممكن أن یكون مجرد فخ من أحد : ء الرسالة  قلت لھ بعد انتھا
معارف یوسف یجب أن ننتظر    

ننتظر ماذا :جھاد 
 كان ھو فعال صانع الحرائق أم ال إذا: مازن 



........................................................................................
...........

بعد عدة أیام 
أمام  بنك أجنبي :المكان 

یبدو أننا اعتقلنا الرجل الخطاء -
قالھا لي عصام ونحن نشاھد رجال اإلطفاء یحاولون إطفاء النار التي 

أكلت مبني البنك 
وھذه مرة تطور أنھ بنك أجنبي -

ما سبب الحریق ھذه المرة : سألت جعفر 
ال أحد یعرف -
عرف تماذا تعني ال -
 بنشوب صدمواوأنھم یق بداء من غیر سبب كل الشھود یقولون أن الحر-

   الحریق 
 بعد أن ینتھوا من اإلطفاء یمكنك التحقیق بشكل أفضل -

بعد مرور ساعات 
ماذا تظن -

الناس : قلتھا لعاصم ونحن ننظر لرسالة التي علي الحائط والتي تقول 
 نار تحرقھم لكي یتغیروا إليیحتاجوا 
لیس محترف أقول أننا أمام مجنون و: عاصم 
أتفق معك ھذا الرجل یعشق ما یفعلھ : جعفر 

یبدو أنھ سیتم أطالق سراح شریف -
الحریق سببھ ماس كھربائي : جعفر 

........................................................................................
....... 

بعد عدة ساعات في قسم الشرطة 
ة جدیدة وصلت رسال: جھاد 

ما رأیكم ھل : ثم أسمعنا الرسالة التي یبدو فیھا الصوت ضخم وصناعي 
    أعجبتكم ھذه مجرد بدایة   

من الواضح أن ھذا الرجل یستھدف البنوك :عاصم 
لیس البنوك في حد ذاتھا -

ماذا تعني :جھاد 



   أعني انھ یستھدف األموال أنھ یكره المال  -
یالھا من فكرة سخیفة أعتقد أنھ محترف یكره المال : جھاد

وراء ھذه العملیة  أتفق معھ أعتقد أنھ سبب أنا:  عاصم وقال إلينظر  
سیاسي  

ونظرا أن ھذه القضیة أكبر من قدرتنا قررت وزارة الداخلیة : جھاد
إرسال الضابط جاسر من أمن الدولة   

مة عریض كنتٍ سأقول شي ولكن قاطعني دخول ھذا الشاب طویل القا
الجسم وجھ طویل وشفاه غلیظة انف دقیق عیون ضیقة نظرا ثاقبة 

أقدم لكم جاسر : قال لنا جھاد 
نحن : صافحنا  ثم بدء في الكالم وھو یضع أمامنا مجموعة من الملفات  

نبحث عن صانع حرائق محترف أمامكم ملفین الثنین منھم نعتقد أنھم 
 حمدي   وھو ھارب منذ زمن مسئولین عن تلك الحرائق األول مصطفي

 الكبرى عاما وتسبب في العدید من الحرائق ٣٠طویل العمر 
 وھو تسبب  وھو انجلیزي ھارب من االنتربول ستیوارتالثاني جون 

في حرائق كبري علي مستوي العالم وھو اآلن في مصر خطتنا ھي أن 
   نؤمن جمیع البنوك الموجودة في منطقة وسط البلد تأمین شدید جدا

اعذرني أنا ال اعتقد أنھ واحد منھم : قلت لھ 
وكیف تعرف ذلك : قال لي باستخفاف

ھوالء محترفین یعملون لدي منظمات  ھذا الشخصي یبدو لي -
كمھووس أكثر منھ محترف 

عندما یستھدف بنكین وشركة أدویة أعتقد أنة محترف -
 ماذا عن المبني األول للقد كان مھجور 

مجرد تمرین 
   

   إلي تمرین نیحتاجو   الءتمرین محترفین كھو: عاصم 
  أسمعوني سنعمل بھذه الخطة ونأمل أن یقع في الفخ أي كان : جاسر 

........................................................................................
......  

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  ٢-  
  شارع محمد فرید: المكان 

   ما یرام ي علكل شي یسیر-
   في أحد البنوك األمنجالس في مكتب   وأناقلتھا في الالسلكي 

 أن إليمر ساعات ولم یحصل شي لقد كدت أموت من كثرة الملل 
مألوف وھو یمر من األمن باستثناء لحیھ وقبعة أنة وجھ الحظت وجھ 

حمدي نھضت من فوق مقعدي وانقضضت علیھ   ونزعت  مصطفي 
عتھ وتأكدت أنھ ھو أمرت العساكر باالستحواذ علیھ ثم لحیتھ المزیفة وقب

أبلغت الخبر للجمیع عن طریق الالسلكي ونحن نخرج من البنك أنفجر 
المبني المقابل لنا وتطایرت النار نحونا والزجاج وانبطحنا جمعیا علي 

 وصاروا الناس یصرخوناألرض عم الھرج والمرج في الشارع 
   الحریق إلطفاءات اإلطفاء أسرعت سیارو والجمیع یتدافع 

........................................................................................
......  

الشرطة تتعمد إھانتي ھل یظنون أنني أفعل ذلك من أجل المادة 
  والسیاسة أنھم ال یرون 

........................................................................................
   ..........  

  
  قسم الشرطة : المكان 

  لقد وجدنا رجالنا -
  قالھا لي جاسر 

  ال اعتقد :قلت لھ 
  عن ماذا تتحدث -
إذا كان ھو من نبحث عنھ لماذا یتجھ إلي البنك المقابل للمبني الذي -

  یرید إشعالھ 
ئق في نفس مكان  الحراإشعالھل ترید مني تجاھل وجود محترف -

  حدوث الحریق 



ال ولكن لیس ھو من نبحث عنھ لیس من طبعة أن یترك رسائل الرسالة -
ھذه المرة كل مال عالم یجب أن یحترق والمبني المحترق ھذه المرة 

  مبني صرافة  
  ماذا تعني -
  ھذا الشخص یستھدف األماكن المختصة باألموال -
  ھذه تبدو كقصة فیلم -
خص ذكي جدا لقد عرف أننا سنحرس البنوك فأتجھ اسمعني ھذا الش-

  لشركة صرافة انھ یقرانا 
  أنت تبدو كمعجب : قال لي وھو  یغادر الغرفة 

   األمرھل تفكر في -
ي أسمعني أشكرك علي تعاونك معي ولكن :اإلزعاجقالي وھو یبدو علیھ 

  حصلت علي ما أرید وسوف أرحلة علي النیابة أالن 
العساكر یحاطون مصطفي ویدفعونھ في سیارة ثم خرج خارج القسم و

حراسة مشددة   وبمجرد أن ركبوا السیارة انفجرت أطاح بي االنفجار 
بعیدا وطرحني أرضا نھضت وأنا في حالة من الصدمة ألشاھد السیارة 

وقد أصبحت قطعة من الجمرة ولكن ما صدمني أكثر ھو الرسالة 
  ده أرید مازن المكتوبة بالنار علي جانب السیارة ال أری

........................................................................................
........  
  مكتب الشرطة : المكان

  ویعرفنا ویعرف فریق التحقیق أنھ یعرفني -
  قلتھا  بغضب لجھاد وعاصم 

  من یكون ھذا كیف یعرف كل شي عنا : عاصم
  ماذا حدث لجاسر -

  من الدرجة االولي انھ في حالة حرجة حروق شدیدة  : جھاد
أرید أن الجمیع ھنا الجمیع األشخاص المرتبطین بالحرائق یجب أن -

   ننھي ھذا األمر
........................................................................................

.  
سف مختار  ونائھ ویبعد مرور ساعات حضر كل من  شریف خیري وأب 

  للقسم للتحقیق معھم 
  ال نتیجة حتى اآلن : مكتبي ألجد جعفر یعبث بوالعة ثم قال دخلت 
  ال : قلت لھ 



  ھذا الشخص یسحرني -
  معذرة -
  أنا أتحدث عن الطریقة التي دائما یسبقنا بھا -
  ھل أنت معجب -
  لقد قلت لك من قبل أنا مبھور بھ -
  ك معجب بمجنون ھل من الداعي أن أذكرك أن-
  مجنون فنان -
  فنان -
  أتحدث  عن الطریقة التي یستخدم بھا النار للكتابة  انھ رائع -
  إذا كنت معجب بھ بھذه الطریقة إال ترید مقابلتھ -
  طبعا -
  إذن لماذا ال تساعدنا في القبض علیھ    -
  أنا أحاول المساعدة -
  ما أعنیھ من تظن ھو مجنون الحرائق -
  ھم ال احد من-
  كیف یمكنك أن تكون بھذا التأكد -
  ال أحد في ملفھ مطابق لمواصفات التي أعطھا لنا الطبیب النفسي -
  نا نضیع الوقت إذن أنت تعتقد  أن-

   لكي نتحدث عن انفراد إليدخل عاصم علینا المكتب وأشار 
  وقلت لھ ما األمر  خرجت من المكتب أغلقت الباب ورائي 

  ھذا ھو األمر -
 كتاب تبین انھ دیوان شعر من تألیف جعفر عنوان الدیوان أعطاني

  عاشق النار 
  ھل تعتقد أنھ ھو : قلت لعاصم 

  ھذا لیس كل شي -
لقد أجریت تحریات عنھ ھل تعرف كیف انتقل للعمل االدراي بعد حادث 

تضرر فیھ جسمھ بحروق بالغة خضع لشھور من العالج النفسي ھذا 
ھ كان مھووس بالنار ویقول كالم غریب باإلضافة الي أقول زمالئھ أن

  عنھا 
  أنا نفسي سمعت ھذا الكالم   -
   إذن-
   ال یمكننا احتجازه لمجرد أقاویل ال یوجد أدلھإذن-



ھو لدیھ الصالحیة لدخول جمیع المباني دون أدني شك ھو فكر معي -
  یعرف كیف یفكر ویعرفنا أنھ معنا منذ بدایة التحقیق المواصفات تتطابق 

  ..........كلھا أدلة ظرفیھ وال یمكننا : وأنا أسیر ناحیة حمام الرجال قلت 
ما كدت أكمل الكلمة حني وجدت كتلھ من النار تنطلق في وجھي 

انبطحت علي األرض أنا وعاصم وشھدنا النار تلتھم الجدران نھضنا 
بسرعة أحضرنا الطفایات وقمنا بإطفاء النیران وأنضم إلینا جعفر ثم 

 يأنا نار واسم:سالة المكتوبة بالنار علي مراه الحمام تقول شاھدت الر
  نار 

سرعان بعد أن أطفئنا الحریق قمت باحتجاز  جعفر بصفتھ المشتبھ 
  الرئیسي 

........................................................................................
...........  

  غرفة التحقیق : المكان 
   أنت مجنون ھل-
  قالھا لي جعفر بغضب -
  قلت لھ مواصفاتك تتطابق مع مواصفات مجنون الحرائق -
  طفولة مضطربة دي لأنا لیست -
ولكنك لدیك حب النار لقد كتبت دیوان شعر في النار ولدیك صالحیة -

  الدخول لجمیع ھذه األماكن دون أن یشك أحدا فیك 
  أنا كنت معك ساعة حدوث الحریق -
  عرف كیف یشعل حریق أفضل منك ومن ی-
  ال توجد لدیك أدلة كافیة -
  دع النیابة تكون الفیصل -

  ھل أنت مجنون : قلتھا وتركت الغرفة وجدت جھاد یصرخ في وجھي 
  ماذا حدث -
  تتھم زمیل لك بأنة مجنون حرائق -
  كل األدلة ضده -
  كلھا الظرفیة -
  وھي األدلة الوحیدة التي نمتلكھا -
  أنت وزمیلك أنت مجنون -

  ھل عرفوا سبب الحریق : تركتھ واتجھت نحو مكتب عاصم  وقلت لھ 
   في ماس كھربائي  تلقد أستخدم أداه لرفع الحمل الكھربائي فتسبب-



وھي نفس األداة المستخدمة في حروق البنك األول وشركة الصرافة 
  والمبني المھجور 

  ماذا عن سیارة جاسر -
  المحرك انفجرت دار لقد كانت مفخخة بمجرد أن أ-
  ماذا یستخدم لكتابة الرسائل -
  بالنسبة لرسالة الحمام والسیارة أستخدم الكحول -
   كیف حالھ -
  یقولون أنھ أفاق -
  

........................................................................................
.......  

  غرفة جاسر –المستشفي : المكان 
  أنت بخیر ھل -

  قلتھا لھ جاسر ونصف وجھھ مغطي ومعظم جسمھ مغطي باألربطة 
  أنا بخیر ماذا حدث لمصطفي : قال لي بصوت ضعیف 

  لقد توفي في االنفجار  -
  ھل عرفتھم من الفاعل -
  نشتبھ في جعفر -
  ھل لدیكم شي قوي ضده -

  كلھا أدلھ ظرفیة -: قلت وأنا ال أستطیع النظر إلیھ مباشرة 
كان یجب أن استمع ألیك لم یكن مصطفي انھ : تنھیده ثم قال أصدر 

   انھ مختل مجنون آخرشخص 
  ال تقلق أنا مـتأكد أنھ جعفر -
  شكرا لك -

أثار في نفسي منظر جاسر الشفقة قد ال یستطیع العودة لحیاتھ الطبیعة 
  بسب ھذا المجنون مرة أخري 

........................................................................................
.......  

   باب شقتي أمام: المكان 
عدت إلي بیتي بعد یوم شاق وضعت المفتاح في المزالج وبمجرد أن 

فتحت الباب وجدت خط من النیران اشتعل في إطار الباب لینتھي عند 
  لم ینتھي األمر بعد :  واجھة الباب تاركا رسالة 

  لحدود المعقول ھذا فاق ا



بعد مرور ساعات أحضرت خبراء المعمل الجنائي لفحص الشقة 
لبصمات غریبة أو حمض نووي  ولم یجدوا شي من ھذا الشخص ھل 

  ھو رجل خفي ام ماذا 
........................................................................................

.....  
   قسم الشرطة: المكان 

  ھل مازالت تظن أنھ جعفر -
  قالھا لي جھاد باستھزاء  

كل األدلة الظرفیة تشیر إلیھ كل من الممكن انھ ترك ھذه الرسالة قبل -
  أن نقبض علیھ 

  أنت ترید إثبات انھ ھو بیأس -
  ربما كان جھاد علي حق ألول مرة أنني أرید أن اصدق أنھ جعفر بشدة 

   أخري أشیاء ربما ال أدرك أنني اعمي بصیرتي عن
بعد مرور ساعات صدر قرار أطالق سراح جعفر من النیابة لعدم كفایة 

  األدلة
طبعا تلقیت خطاب توبیخ من جھاد علي عدم كفئاتي وعن إضراري 

  بسمعة القسم وھذا لكالم الفارغ  
ثم وأنا أجلس أفكر في القضیة منذ بدایتھا تذكرت الرسالة التي في 

 مرتبطین األشخاصجلست أفكر من " مي نار أنا نار وأس"   الحمام   
بالقضیة أسمھ قریب من كلمة نار تذكرت رنا إذا حركت حرف ر من 

   نھایتھ یصبح نار إليبدایة اسمھا  
  ماذا نعرف عن رنا : نھضت من فوق مكتبي وقلت لعاصم 

   في ادراة أعمالھ قال لي أنھا ابنھ شریف خیري وإنھا تساعده   -
  ھل لدیھا سجل -
  ملفھا أبیض -
  أرید أن اعرف معلومات عن طفولتھا كیف كانت -

بعد مرور ساعات من البحث وجدت ھذه  المعلومة  لقد كان قد شب 
حریق في منزل یوسف خیري منذ أكثر من عشر سنوات  وجده عمرو 

  شي علیھ و رنا تقف وسط النیران قبل أن تطف ألمطافي الحریق غم
........................................................................................

.......  
  غرفة التحقیقات : المكان 

  أنا لم افعلھا -



  قالتھا لي رنا وأنا  احقق معھا 
لدیك ماضي مع الحرائق باإلضافة أنك لدیكي صالحیة لدخول شركتك -

كي دون أن یشك أحد باإلضافة جمیع البنوك التي احترقت كانت لدی
  حساب فیھا أي أن احد لن یشك في تواجدك ھناك 

  ھذا ال یعني أنني من فعلھا -
  لقد تم تحویلك لعالج نفسي بعد حادث الحریق ألیس كذلك -

  لم تستطع االجابھ  
لقد تكرر الحادث أكثر من مرة ألیس كذلك الحظت أن الحریق حدث -

 تحاولین لفت بعد فترة قصیر ة من وفاة والدتك ھل ھذا ھو السبب كنتي
نظر والداك  المشغول كنت تجلسین لوحدك تحسین أنكي مھملة وتحسین 

  أن اعملھ أھم منك فقررت تدمیره 
  اخرس : قالت لي بغضب -

  لن أنطق بكلمة واحدة أال بوجود المحامي الخاص بي :ثم أكملت قائلة 
........................................................................................

...  
  بعد مرور ساعات من التحقیق 

لم تدلي رنا بأي شي ولم نستطع أثبات أي شي علیھا  فتم أطالق صراحا 
الحقا من النیابة جلست أراجع ملف القضیة لساعات دون العثور علي 

أي شي جدید وأنا ارجع أقوال  حراس أمن شركة األدویة وجدت أحدھم 
  أحدا غریب یدخل الشركة  قبل حدوث الحریق یقول أنة لم یري 

  ماذا یعني أحدا غریب 
  ماذا تعني أنك لم تري أحدا غریب -

  قلتھا لحارس األمن 
قال لي أنني لم أري شخص غریب یدخل ویخرج من الشركة في ھذا -

  التوقیت 
  ھل تعني أنك رأیت أحدا تعرفھ یخرج ویدخل من الشركة -
  نعم -

  من ھو :من الغیظ قلت وأنا أكاد أنفجر 
  أستاذ عمرو -

عندئذ أدركت شیئا لم تكن رنا ھي من افتعلت الحریق لقد كان عمرو 
وظن الجمیع انھ ھي   ثم ال حقا بعد ذلك حاول  إبعاد الشبھات عنھ  

  بوضع تلك الرسالة 
  رن الھاتف المحمول وأنا اخرج من الغرفة 



  الو -
   زیارة تحفتي الفنیة إذا كنت ترید رؤیتي ومعرفتي أدعوك إلي  -
  لقد عرفتك یا عمرو -
  لقد أثارت إعجابي أخیرا عرفت من أنا -
  لألسف تأخرت  لن تستطیع إیقافي من عمل تحفتي اللیلة -
  أنا أتحرق شوقا لرؤیتھا متي و أین -
     في الوقت المناسب سأخبرك -

   الخط وأغلق
........................................................................................

.........  
  ال نستطیع العثور علیة -

  قالھا لنا جھاد 
  من علي وجھ األرض  ماذا تعني ھل اختفي -
 ال أحد رآه منذ البارحة  -

  یصدق انھ یتحكم بنا كقطع شطرنج  ھذا ال: عاصم 
  رن ھاتفي 

  الو -
  الن مازن أرید لوحدك داخل البنك المركزي ا: عمرو 

........................................................................................
.......   

  البنك لمركزي : المكان- 
  
  قف عندك ال تقترب أكثر -

وھو یمسك بوالعة وبالقرب قالھا لي عمرو وأنا وھو لوحدنا داخل البنك 
   من فتیل موصل بمواسیر الغاز 

  رطي عبقري كل ھذا الوقت لكي تكتشف من أنا أنت لست بش-
  أنت رجل یصعب العثور علیھ -
  لقد تأخرت لن یستطیع أحد إیقافي أالن -
   من فعل ماذا إیقافك-

   واضح ألیسبب سالزلت ال تعرف  ما ال: قال والدھشة تبدو علیھ 
  الواضح أنك تكره المال ولكن لماذا -
  لماذا -



 المال ھو سبب فساد العالم المال ھو السبب لماذا: ثم قالھا ثانیة بغضب 
في وجود فقر المال ھو السبب في وجود حروب المال ھو السبب 

  مجاعات المال ھو سبب قبح العالم 
أنت علي حق ولكن لیس المال ھو سبب فساد البشریة انھ طمع  -

  اإلنسان 
  لو أحرقت جمیع األموال في العالم لن یجدوا ما یطمعوا فیھ -
  تتمكن  من ذلككیف س-
بضعھ أیام وأجد تابعین لي  لقد أوصلت رسالة إلي اإلعالم   وما ھي اال-

    العالم   أنحاءفي كل 
حتي لو تمكنت من ذلك سیجدون بدیل للنقود المشكلة  لیست في النقود -

   في البشر إنھا
ولكن النقود ھي سبب الفساد أننا أغبیاء جعلنا قطعة ورقة تتحكم فینا في -

  نا في طریقة حیاتنا في وضعنا االجتماعي   مصیر
أنت علي حق نحن أغبیاء وال نستحق أن تفعل ھذا بنفسك من أجل أي -

  شي 
یصنعون ھذا  الفساد ھنا ركز   ھنا م:قال والشرار یتطایر من عیونھ

الورق المسوم وھنا سبب قبح أي شي في العالم ھنا السبب في ترك 
  نا  ستكون النھایة  أوالدھم لجمع النقود وھاإلباء

ثم قال لي ھل تعرف لماذا الجحیم مصنوع من النار كان من الممكن أن 
  یكون مصنوع من أي شي آخر وتعذبنا ولكن النار تطھر  

  ال تفعل ذلك : قلت لھ متوسال 
األمر بسیط  كل ما یحتاجھ األمر ھو شرارة ویصبح ھذا : قال لي 

     المكان جنة من النار 
أطلقت رصاصة قذفت بالوالعة بعیدا انقضضت   الفتیل وقبل أن یشعل

 وضعت القیود في یده اخذ یقاوم في أرضالكمني فلكمتھ طرحتا  علیھ 
   سوء األمر انك تزید األبلھ  أیھا: عنف ویقول 

لم تظن إنني : ثم التفت الي وقال  ظل یقاوم حتى وصلنا إلي باب البنك 
اتفھ  المحمول وقد طلب رقم لم أحضر خطة بدیلة ثم وجدتھ قد سحب ھ

لم تمر ثانیة وأحسست االنفجار یدفعني والنار اشتعلت في البنك كلھ 
والزجاج انھمر علي والجمیع  وآخر شي سمعتھ قبل أن افقد الوعي ھو 

  ریة یضحكات عمرو الھست
........................................................................................

............  



أفاقت علي أصوات عالیة وضجیج  و نظري مھزوز وجدت أمامي 
  عاصم ونحن في غرفة طورأي 

  قلت لھ ماذا حدث -
  لقد فقدت وعیك -
   ھو أین-
  أطمئن انھ في حوزتنا -
  ماذا عن الحریق -
   ویجھلون السبب إطفاء الحریق ال یستطیعوا -
   الحریق  ھذاإطفاءھل حاولت معرفة منھ كیفیة  -
   أحد غیرك إليیرفض التحدث -

قائال أنت الزلت تعاني من أثار :نھضت من فراش أوقفني عاصم 
  الصدمة 

   الحریقإیقافنا نیجب أن اعرف كیف یمك-
........................................................................................

...........  
  قات غرفة التحقی: المكان

  لقد أتیت -
  قالھا لي عمرو عندما دخلت علیھ الغرفة 

  اجل لقد أتیت ھل تخبرني كیف نوقف الحریق -
  علي شرط أن تسمع قصتي -
  سأسمع قصتك ولكن  أخبرني كیف أوقف الحریق -
   لم تجلس وتسمعني لن أخبرك شیئا إذا-

لیس لھ لماذا أنا بالذات لماذا : جلست علي الكرسي المقابل لھ وقلت 
  جعفر أو عاصم أو جھاد 

  ألن لدینا شي مشترك -
  ما ھو -
  كالنا تم التخلي عنا من قبل والدانا -

ھناك فرق كبیر بین والدك ووالدي والداك كان منشغل بأعمالھ : قلت لھ 
لكي تجد أنت مستقبلك ولكنھ لم یتخلى عنك أما بالنسبة لوالدي فقد أختفي 

  ا كان حي أو میت    فجاء دون مقدمات وال احد یعرف إذ
التخلي عن   الشخص ال یعني بالشرط التخلي عن الشخص جسدیا -

 وال توجد بروحك ھو موجود سدكولكن من الممكن أن توجد أمامي بج
  كجسد فقط ولكن غیر موجود كأب  



أنا مستعد لسماع : قلت لھ أحسست أن كالمھ یملك شي من المنطق 
  قصتك 

........................................................................................
.........  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣-  
أختي وأنا ،كنت أسرة تتكون من أمي وأبي  سنوات ١٠بدأت قصتي منذ 

أمي كانت سیدة جمیلة بكل معني الكلمة شكال  وموضوعا كانت شكال  
كانت سیدة منزل ولقد كرست حیاتھا لي     وقلبا كانت كالمالك  نكالمانیكا

  وألختي  كان أسمھا نجالء
في ھذه السنة تلقینا جمیعا خبرا مؤلم إصابة أمي بالسرطان ظللنا كلنا 

 وتعاني ھي باألخص من فقدان شعر وفقدان  أشھر ٩نعاني حوالي 
إلي جاءت اللحظة للوزن واضح إلي أبحت غیر قادرة علي المشي 

  المؤلمة 
   غرفة في أحد المستشفیات : المكان

  عمرو سأفتقدك -
  وأنا أیضا یا أمي :ھذه الحالة قلت وأنا أبكي وأنا أري أمي في 

  أعتني بھم جیدا : ثم نظرت الي أبي وقالت 
  

 ولم تدرك أنھا  رحلت ومرت لحظات ورحلت أمي عن ھذه  الدنیا
  وتركتني في جحیم 

........................................................................................
.......  

  رحلت أمي 
  رحل قلبي 

  رحلت أمي 
  ورحلت روحي 

  رحلت أمي 
  ورحلت صدیقتي 

  رحلت أمي 
  ورحل الحب 
  رحلت أمي 

  ورحل الدفء
  رحلت أمي

  ورحل الحنان 
  رحلت أمي 

  ورحل األمل 



  رحلت أمي 
  ورحلت السعادة 

  رحلت أمي 
  ورحلت ألحیاة 

  رحل كل شي جمیل و
  ال توجد دموع 
  ال توجد كلمات 
  ال توجد مشاعر 

  ال توجد أغني 
  ال یوجد شعر 

  ال توجد قصص 
  ال توجد روایات 

  ال توجد مسرحیات 
  تستطیع أن تصف معني فقدان أالم 

........................................................................................
............................  

مرت شھور وأنا أشعر بحالة من الفراغ  الشدید ال یوجد حب ال یوجد 
 حتىحنان ال یوجد شي أبي معظم الوقت في العمل وتركنا مع مربیة 

ظللت عندما یرجع من العمل یركز فقط علي رنا و أنا كأني غیر موجود 
   كأنني شبح لشھور أفعل أشیاء لكي ألفت نظرة ولكن ال فائدة

........................................................................................
........  

  لماذا أنا منسي 
  لماذا أنا مستبعد 

  لماذا أنا في الظل دائما 
  لماذا ال یراني أحد 

  لماذا ال یلمسني أحد 
  لماذا ال یحس بي أحد 
........................................................................................

..............  
  
  
  



  الفناء –المدرسة : المكان 
  أیھا األبلھ -

  ھكذا نادني أحد الفتیان 
ثم جاء ناحیتي ودفعني أرضا انھال علي بالضرب لمجرد أن ھذا یمتعھ 

ت أمي ماتت أم ال كل ما ھذا باإلضافة لقسوة المدرسین لم یبالوا إذا كان
كانوا یبالوا بھ ھو تحصیلي لموادھم الغبیة ال أحد یبالي وال أحد یھتم لقد 

  أصبحت ممسحة جزم البشریة الجمیع یمر فوقي دون أن یبالي 
........................................................................................

..........  
  حدیقة المنزل : المكان 

 المنزل سمعت نباح كلب ضال خفت منھ كثیرا إليفي طریقي العودة 
 أن تأكدت أنھ لم یعد موجود إليركضت بسرعة نحو منزلي 

أیامي كلھا أصبحت تشبھ بعضھا كل یوم الفتیھ یضربوني ویشتموني 
استھزاء من قبل المدرسین وفي أحد األیام كنت عائد من المنزل 

ب ینبح ناحیتي ولكن ھذه المرة كان األمر مختلف لم ووجدت نفس الكل
أشعر بالخوف ھل سیكون ھذا الكلب الضال أشد قسوة من زمالئي في 

المدرسة أو المدرسین ال وجدتھ یتجھ نحوي وجدت طوبة أمامي فقفزتھ 
بھا فإصابتھ بھا  مباشرة  في وسط رأسھ  فسقط  علي األرض مباشرة 

ال تبدو قویا أالن ألیس كذلك  : ھ  نحو وقلت لاتجھتمترنحا ثم 
فمات  حجرة كبیرة وھویت بھا علي رأسھ أحضرت اتجھتثم 

........................................................................................
.......

اك لماذا تسببت في وجودي نیإذا كنت ال تریدني في د
جعلني أشعر أنني غیر موجودتسبب في وجودي ثم تتلماذا 

لماذا أنا عدیم القیمة بالنسبة لك 
لماذا تتجاھلني 

لماذا تجعلني اشعر أنني خفي 
لماذا ال تتكلم معي 
لماذا ال تحضضني 

لماذا ال تقبلني  
لماذا ال تحبني یا أبي  

ھل أنت أطرش 
ھل أنت أعمي 



ھل أنت عدیم اإلحساس
ھل أنت أخرس

ھل أنت أب 
  
........................................................................................

..............
حبیبتي األولي واألخیرة مع اللقاء األول و یالھ من لقاء   

حبیبتي قویة 
متوھجة 

ثائرة 
قویة 
متقدة 

لھا أشكال كثیرة وعدیدة 
ولكن الجوھر واحد 

أنھا النار 

 
ھل حكیت لك عن أول لقاء لي مع النار كنت أجلس وحیدا في مطبخ 

ة وفي كل مرة أشعلت لمنزلنا وبدأت العب بعیدان الكبریت لفترة طوی
 عند إشعال العود األخر ثم دخلت علي المربیة ةداعود أحسست بسع

وطلبت مني الكف عن اللعب بالكبریت عندئذ أدركت شي عندما ترید 
ن تفعل شیئا  خارج عن المألوف لن یلتفت إلیك أحدا لفت االنتباه یجب أ

إذا كنت ملتزم وصامت طوال الوقت یجب أن تفعل شي صارخِ شي 
حارق 

........................................................................................
    ...........

المنزل : المكان 
ت المنزل وبعد أن خرجت وتركتنا أنا خرجت المربیة لشراء احتیاجا

ورنا لوحدنا الحظت شیئا مكتوب علي زجاجة الكحول الكبیرة الموجودة 
  أبيفي الصیدلیة أن ال تقربھا من النار خطرت لي فكرة لكي ألفت نظر

لي أخذت زجاجة الكحول وعلبة الكبریت ثم سكبت الكحول علي الستائر 
لیس لدیك فكرة عن قمة النشوة وولعت عود كبریت و اشتعلت النیران 

السعادة التي أحسست بھا عندما رأیت منظر الحریق انبھرت بمدي قوة 



النیران  وجمال منظرھا أحسست أنني أردت أن أتنمي إلیھا  خرجت 
أختي من غرفتھا وھي تصرخ كان ھناك شي لم أحسب حسابھ لقد فقدت 

وعیي من االختناق الذي حصل 
لقد  نفس في المستشفي ولكن ما الذي أجده بعد ساعات أفاقت ووجدت

وأرسلوھا ھي إلي الطبیب  اعتقدوا أن رنا ھي من سببت الحریق 
النفسي وطبعا حظیت بكل اھتمام وحب أبي كأنھا كـانت تفتقد إلي الحب 

واالھتمام  وطبعا أنا ال حیاة لمن تنادي 
........................................................................................

........
  أنا ورقة في الریح  

ترمیھا الریاح یمینا وشماال 
أنا شبح ال یراه أحد  

ال یحس بھ أحد
ال یشعر بھ أحد 

داخلي نار 
نار في قلبي 

نار في روحي 
نار في عقلي 

 ھذه النار يأرید للعالم أن یر
........................................................................................

...........
 لقد زھقت من ھذا التجاھل إذا كنت ال أعني لك شیئا لماذا أعیش معك 

 كان حریق إذاما فائدة أن تعیش مع عائلتك وھم ال یبدون أي اھتمام بك 
غیر كافي لالھتمام ماذا علي أن افعل 

 أبي التقلیدیة التي كانت یتركنا فیھا األیام فكرت في الھروب كانت أحد
مع المربیة اتجھت نحو سور الحدیقة حاولت تسلقھ لوحدنا في المنزل 

ولكني فشلت فسقطت وكسرت رجلي وھذه كانت المحاولة األولي من 
 كثیرة فاشلة  تمحاوال

........................................................................................
........
حمام المدرسة : المكان 

كیف حالك أیھا األبلھ-
 الحمام إليقالھا لي أحد الفتیان وھو یدخل 



قررت أن ال أتحمل ھذه المعاملة بعد أالن الحظت شیئا احد عمال 
النظافة ترك زجاجة الكلور في الحمام أخذت الزجاجة وأخرجت عود 

 بجانب الحجرة التي فیھا الولد ثم سكبت الكبریت  وقفت فوق لتوالیت
الكلور علیھ وألقیت علیھ عود كبریت مشتعل اشتعلت النار فیھ لتشفي 

غلیلي منھ  خرجت من الحمام مسرعا لكي ال یالحظ وجودي أحد بینما 
أنا من الداخل أرقص فرحا 

المسكین لن بعد أن أطفو النیران كان نصف جسمھ قد أحترق تقریبا  
 الكالم مرة اخري یقدر علي

........................................................................................
...........

 أعوام ٤بعد 
أمام سور المدرسة : المكان

توقف -
قالھا بواب المدرسة وھي یراني أتسلق سور المدرسة 

ما ھربت من المدرسة  وعندلم أبالي بكالمھ وتسلقت السور علي كل حال
 أحسست بسعادة لم أري لھا مثیل انھ اإلحساس بالحریة   الحریة شعور 

ال مثیل لھ تفعل ما ترید في أي وقت ومكان ترید  ظللت أجري حتي 
رأیت أمامي ھذا المنزل غریب الشكل ظللت أراقب ھذا المنزل لفترة 

نحیف أصلع المنزل  یدخلالشكل طویلة حتي رأیت رجل عجوز مخیف 
كالمومیاء  یرتدي نظارة لم یتم تلمیعھا منذ سنین  ویمشي منحني إلي 

 دون أن یدري بوجودي  الرجل األیامأخذت ارقب  ھذا الرجل اإلمام 
 یبعضھا البعض  واسمع صوت ةكان طوال الوقت یخلط مواد كیمیائی

ھو النار الناتجة عنھا كیف یمكنني صنع ت ولكن ما كان یھمني اانفجار
 كبیر حریق

وفي احد األیام  
ماذا تفعل ھنا -

قالھا لي الرجل العجوز أحسست بالرعب فلم أستطیع قول 
أي شي 

أیھا اللص أنت ترید سرقتي ألیس كذلك -
أنا لست لص أنا أرید أن :  من مالبسي قلت لھ جررني

أتعلم 
ماذا: وقال تتعلم توقف الرجل 

أن أصنع النار 



ماذا ترید أن تعرف :بة وتركني ثم قال أبتسم الرجل ابتسامة غری
كل شي -

وفعال تعلمت كل شي تعلمت كیف اصنع قنبلة من الصابون وكیف 
یمكنك صنع قنبلة من أبسط العناصر التي تتواجد في أي مكان في أي 

منزل مرت أألیام وسعید ھذا  أسمھ  كان في قمة السعادة بتلمیذة الجدید 
 قال أیامھھ الصحیة كثیرا وھو في أخر ولكن مرور األیام تدھورت حالت

لقد علمتك كل شي تستطیع تعلمھ والن سأعطیك شي : لي 
في ھذا الملف كیفیة صنع أي قنبلة :  ملف قدیم ضخم ثم  قال إعطاني

 الصناعي ألي مبني مھما كان األمنضخمة أو صغیرة وكیفیة تعطیل 
محصن 

رث من الدمار مات الرجل وترك لي أ كلماتھ لي أخروكانت ھذه 
.....................................................................................

........
عزاء سعید غریب كان أغرب عزاء حضرتھ في حیاتي عزاء لم یكنھ 

 حوالي أربع أشخاص إالفیھ 
اقترب مني أحدھم وكان الرجل یبدو في األربعین ضخم الجثة صاحب 

سنیة طویلة وجلباب أبیض قصیر لحیة 
السالم علیكم یا أخي : قال لي 

رددت علیھ السالم 
الحاج سعید كان صدیق مقرب لي ولجماعتي وكنا نقصده في عمل ما -

 یقول لك أي شي أو یترك لك أي شي الم
ال : قلت لھ 

 نظرة شك ثم رحل إلينظر 
ي السالم ولیس في نیتھ أي سالم أثار ھذا الرجل سخریني ھو یلق

........................................................................................
....

بعد عده أیام وأنا في طریقي للعودة إلي البیت ظھر إمامي نفس الرجل 
   مرة أخري   

أخي نحن نریدك أن تنضم إلینا: قال لي 
إلیكم من أنتم -
نحن جماعة تھدف إلي محاربة الفسق والفجور -
وما المطلوب مني -
أن تفعل ما كان یفعلھ سعید لنا -



وماذا كان یفعل لكم -
أنت تعلم یا أخي ماذا كان یفعل -
وماذا أن قلت ال -

أتقول ال للجھاد في سبیل اهللا : بدا علي الرجل الغضب وھو یقول 
 أشرطة الوعظ تركتھ یتكلم مع أحسست أنني علي وشك سماع شریط من

نفسھ ورحلت بعیدا 
تكرر نفس اللقاء في الیوم التالي 

لماذا ال ترید أالنضمام ألینا : قال لي 
ألنني ال أومن بما تفعلھ -
ال تؤمن باهللا -
أومن بوجوده ولكني لست حریص علي عبادتھ مثلك -

لن ندعك تعیش أنت عدو من أعداء اهللا :نظر إلي نظرة احتقار وقال لي 
في سالم 

اسمعني جیدا أیھا المتطرف األحمق إذا لم تتركني : قلت لھ بغضب 
وشأني سأجعل جھنم التي تخشھا  كثیرا واقعا حیا 

........................................................................................
.......

لماذا أھتم بالناس 
یھتموا بي إذا كانوا ال 

لماذا أھتم بالعالم إذا كان ال یھتم بي 
ال یوجد لدي أحساس باالھتمام یوجد  فراغ وعدم مباالة 

........................................................................................
.............

ت  بإطالق في الیوم التالي وأنا في طریقي للعودة الي المنزل فوجئ
الرصاص علي من قبل سیارة مسرعة ولكني كنت قد انبطحت قبل أن 

تصبیني أي واحدة منھا 
لقد أعلنھا حرب إذن

 إلي أن عرفت تحركات  ھذا الرجلل مراقب إلي وتحولت األیاممرت 
وكره ھو وجماعتھ تسللت في أحد األیام في عدم وجدوھم  ثم قمت 

العمارة حتي دخلوا ورأیت بزرع قنبلة من صنعي انتظرت أمام 
االنفجار بنفسي ورأیت النار تشتعل وقفت أراقب المنظر في متعة 

  ونشوة والشجن حتي تم إطفاء الحریق  



........................................................................................
...........

النار ھي سالحي 
النار ھي سندي 

 ھي حلیفتي النار
........................................................................................

................
بعد مرور سنتین 

ھو حلم كل مراھق أن یصحوا من النوم وأن یجد مدرستھ  ھل تعلمون ما
تبخرت من الوجود یتمني لھا أي كارثة زلزال یدمرھا نیزك یسقط من 

السماء لیحطمھا تحترق بالنسبة لي لم یكن األمر حلما لقد كان حقیقة  لقد 
أعددت حفلة وداع خاصة لمدرستي  بإحراقھا التي رأیت فیھا أسوء أیام 

حیاتي 
وداعا للسجن المؤقت 

وداعا لسجن الروح 
وداعا للذل 

وداعا للطابور الممل 
وداعا لشیاطین الفصل 
وداعا لجالدین التعلیم 

داعا للتجاھل و
وداعا لالحتقار 

وداعا للفشل 
وداعا لجحیم المدرسة   

ونیرانھ وصلت حتي عنان وقفت أشاھد الجحیم الذي أشعلتھ في جحیمي 
شي واحد كنت أبالي بھ ھو  السماء لم أبالي بمن یصرخ وبمن یحترق  

استمتاعي بلحظة النصر ومنظر النار أنا أغلق ھذا الفصل القبیح من 
    حیاتي

........................................................................................
.........

 ھسنور بعد مر 
وكان ھذا وقتي وقوعي في الحب ھل أنا اآلن في سنھ أولي جامعة  
لقد كانت جمیلة شعر أسود طویل المع   تصدق ھذا أنا أقع في الحب 

قاء جسم ممشوق ولكن ھذا ال یقارن بشخصیتھا  بشرة بیضاء عیون زر



لقد كانت رقیقة مثل النسمة حكیمة واثقة من نفسھا مستقلة قویة  كان 
مرت ألیام وتعرفنا علي بعض ویوما بعد یوم سرنا نقترب  أسمھا مني 

من بعض أكثر  إلي أن أتي الیوم الذي اعترفت فیھ بحبي لھا 
 أنا احبك     -

دق أنني قلتھا قلتھا وأنا ال أص
وأنا أحبك : الدھشة والفرحة في نفس الوقت وھي تقول بدا علي وجھا 

أیضا 
أنا كانت ھذه أجمل كلمات سمعتھا  في حیاتي وكانت ھذه أسعد لحظات 

حیاتي الفترة التي قضیتھا مع مني كانت أسعد وقت في حیاتي وھو 
الوقت الذي توقفت فیھ عن إشعال الحرائق 

........................................................................................
  ........

ال أصدق أنني وجدت الحب 
 یھتم بي أحداال أصدق  أنني وجدت 

ال أصدق أنني وجدت أحدا یحس بي 
ال أصدق أنني وجدت أحدا یحبني 

ال أصدق أن قلبي عاد لیدق 
 ال اصدق أنني عثرت علي الحب
ال أصدق أن نار الوحدة انطفأت

........................................................................................
.........

بعد مرور فترة بدأت أحس أنھا أفضل مني في كل شي بدأت أحس أنني 
أقل منھا في دراستھا  أفضل مني شخصیتھا أفضل مني عالقتھا بالناس 

مني أفضل 
وأنا ال شي مقارنة بھا ھكذا أحسست 

بدأت التسلط علیھا التدخل في شئونھا مضایقتھا معاتبتھا علي أسخف 
 وفي یوم األخطاء

 اكتفیتلقد -
قالتھا لي وھي في قمة الغضب 

من ماذا -
منك -

لماذا : قلت وأنا مصدوم 
أنت تخنقني أنا ال أشعر بحریتي -



أنا -
 تفعلین مع من تتكلمین ماذا تلبسین نعم أنت كل شي ماذا-
الني أحبك -
ھذا لیس حب ھذا جنون -
أنا أسف -
أنت لم تكن ھكذا في البدایة ماذا حصل لك -
أنا أسف سٍأحاول التغیر -
أشیاء كھذا ال تتغیر -
أنتي تتخلین عني -
أنا أسفھ -

قالتھا ووضعت دبلة الخطوبة علي الطاولة ورحلت وتركتني وحیدا 
دما علي أجمل شي حصلت علیھ وضعیتھ بسب ضعفي نا

........................................................................................
..........

لقد عادت النار مرة أخري 
لقد عثرت علي  النار مرة أخري 

وھذه المرة لن أستطیع اإلفالت منھا  

 قلبي لم یعد یضخ دم    
قلبي لم یعد یحس بأي شي 

لم یعد لدي قلب أصال 
لقد أنشق قلبي وفرغ منھ دمھ 

لقد امتالء قلبي بالنار 
 دمي نار حوأصب

أصبح عقلي نار 
أصبحت روحي نار 

أنا أصبحت نار  
........................................................................................

...........

مرت أیام من الوحدة من األلم الفراغ لم یعد ھناك شي یرضیني سوي 
رؤیة النار والحرائق وعدت إلي ممارسة ھوایتي المفضلة في إشعال 

الحریق  



 األیاموفي أحد 
لقد تمت خطبة مني -

قالتھا لي رنا عند عودتي للمنزل 
ھل أنتي متأكدة : قلت لھا وأنا  ال اصدق ما اسمع 

متأكدة لفتي ثري أیضا یبدو أنھا تحب المال كثیرا أنا -
 لیست كذلك أنھا-
لیست ماذا -
ال تسعي وراء المال -
أنا متأكدة حیث تنتقل من شاب ثري إلي األخر -
اخرسي -

ماذا علي مازلت تحبھا :قالت لي وابتسامة ساخرة علي وجھا
لم اقل شي 

قلبك أخي المسكین لقد مزقت : قالت ضاحكة بسخریة 
ال تلقبیني بالمسكین -
  فعاللماذا أنت مسكین-
أنت ال تعرفیني جیدا  -
حقا أذن أخبرني ماذا ستفعل بمني وعریسھا -
ماذا تعنین ماذا سأفعل -

ھل ستحرقھم :  مني وھي تقول اقتربت
صدمت مما قالت 

حریق المنزل زمیلك  ماذا تظنني لم أالحظ طوال ھذه  السنین : قالت لي 
ذي أحترق ماذا تظنني غبیة ال
لماذا تقولي أي شي طوال ھذه السنوات -
ماذا تریدني أن أقول أخي أنت مجنون إشعال حرائق     -
ماذا تریدین -
ال شي أرید أن اعرف ماذا ستفعل في مني وعریسھا -
ال شي -
....... الشي -

 ترید أن تحرقھم إال: ثم اقتربت وھمست في أذني  قائال 
ھا بعیدا عني دفعت

عندما ترید معرفة مكان وتاریخ الفرح :  خرجت من غرفتي وھي تقول 
أنا موجودة 



........................................................................................
...........

أردت أن أكون ھناك أردت أن أكون في الفرح أردت أن 
 علي أري من ھذا الذي فضلتھ

تسللت للفرح وجلست انتظر حضور العروسین ما أن 
مستویات حضره وبداء الزفاف دخلت إلي الحمام وركبت أداة تحكم في 

الكھرباء رفعت الحمل الكھربائي فتسبب في ماس كھربائي وبداء 
یصرخون یجرون في كل شھد النیران والجمیع أتأمل مالحریق خرجت 

 الوحید الذي كان یھمني ھو مني ءشياتجاه ولكن ھذا كلھ ال یھمني ال
وخطوط من النیران تفصل بیننا أدركت أنھا ھذا ما یفصل بیننا النار 

أدركت أننا من المستحیل أن نكون معا شي واحد لفت نظري وجھ 
العریس أني أعرفھ لقد كان خطیب أختي في السابق 

....................................................................
...........

لقد استغلیتني-
قلتھا وأنا أمسك رنا من رقبتھا 

 منھا عن طریقي   يلقد أنتقمت: قلت لھا بغضب 
نعم لقد انتقمت منھا : ردت والكراھیة تشع من عیونھا 

لقد خطفت خطیبي مني ھل أردتني أن أتركھم یعیشون في سالم 

لماذا أنا -
لحرائق بدون داعي لماذا ال إذا كان أخي یسعد بإشعال ا-

أستفید من ذلك 
إذا أخبرتي أي :  أقرب الوالعة من عیونھا وأناقلت لھا 

  احد عن حقیقتي سأحرق عیونك ھذه  
ھل تظنني أرید أن أخبر العالم أن أخي مجنون -

ھل تظنني أرید أن یلقبني : تركت رقبتھا ثم أكملت قائلة 
في أمان أخت المجنون  ال تقلق سرك بالناس 

....................................................................
..............   

  
  
  



  
  

٤-  
  لقد سجلت نفسي في مصحة نفسیة-

  قلتھا ألبي وألختي ونحن نفطر 
  لماذا ھل أنت مجنون -
  ال لست مجنون فقط أعني من بعض المشاكل -
   ما ھي -

  سامة خبیثة قالتھا لي رنا وعي وجھھا ابت
انفصالي عن خطیبتي وزواجھا من : نظرت إلیھا وكأنھا ال تعرف ثم قلت 

   سبب لي الكثیر من المشاكل آخرشخص 
  أنت ال تحتاج أن تذھب إلي مصحة -

بل أحتاج وسوف اذھب علي كل حال افترضت أنك ترید أن  : رددت بحدة 
  تعرف 

ابني ماذا : ل ابي لي ثم نھضت من فوق المائدة وقبل أن أغادر الغرفة قا
  سأقول للناس 

ھذا كل ما تھتم بھ ألیس كذلك صورتك أمام الناس : ألتفت إلیھ وقلت لھ 
  وأعمالك أطمئن  أخبرھم أنني سافرت خارج البالد 

ثم تركت الغرفة وصعدت إلي الغرفة ألحضر مالبسي مرت بضعة دقائق 
  أحقا ستذھب : فإذا برنا تدخل غرفتي وتقول  

  ك تھتمین نعم كأن-
  ال أھتم حقا -
  اذن ماذا تریدین -
  أرید أن أعرف ھل ستذھب للعالج من أجل ولعك بالنار أم لتنسي حبیبتك -
  االثنین ما لفارق بالنسبة لكي -
  ال شي ھل أثرت فیك لھذه الدرجة -
  ماذا تریدین یا رنا -
  أخي الصغیر المسكین الحساس-

  قالتھا بلھجة ساخرة 
  رجي بره اخ: قلت لھا بغضب 

  ھل سیقومون بوضعك في ستره المجانین ال أكاد انتظر الري منظرك فیھا -
  اخرجي : صرخت فیھا 



  سأخرج أیھا مجنون وداعا-
  قلتھا وھي تخرج من غرفتي وھي تشیر إلي إشارة الجنون 

    
 أخطوا أولي وأنانزلت من سیارتي أمام مصحة األمل للعالج النفسي  

بیرة ذات الحدیقة الكبیرة أحسست بتفاؤل شدید خطواتي داخل المصحة الك
  أنني علي أولي خطواتي للتخلص من لعنتي 

............................................................................................
..............  

  أرید أن أتخلص منكي 
  ال تقدر أنا ھو أنت

  أرید أن أشفي منكي 
  نا مرضك وشفائك غیر ممكن أ

  أرید أن تخرجي مني 
  خروجي منك ھو نھایة حیاتك أنا في كل بوصة من جسمك 

............................................................................................
.......  
  غرفة في المصحة : المكان

  عمرو أھال بك -
نا أدخل غرفة یجلس فیھا شاب وبنتین ھاشم المسئول عن العالج وأ.قالھا د

  في العشرین من عمرھما 
ھشام الشربیني كان رجل في األربعین من عمره شعر اسود ومع بعض .د

 وذقن رفیعةمن الشعر األبیض جبھة ضیقة وعیون ضیقة انف دقیقة وشفاه 
   وبشره بیضاءالھیئةضعیفة وھو ضئیل 

رائي ثم قال وھو یعرفنا ھاشم الباب و.جلست علي أحد المقاعد أغلق د 
  دینا نادیة بسام عمرو: علي بعض من الیمین الي الشمال 

دینا كان فتاة تمتع بشعر أسود طویل  أملس یصل حتي وسطھا معھ وجود 
منطقة خالیة من الشعر في مقدمة رأسھا  بیضاء البشرة عیون واسعة بنیھ  

ء مرسومة مع جبھھ واسعة متوسطھ   الطول  وانف طویلة وشفاه حمرا
  وذقن ضعیفة  وجسم طویل نحیف 

كانت تجلس أمامي ورأسھا مائل لإلمام وعیونھا تنظر في الفراغ والحظت 
  أن یدیھا مكبلة في بعضھا بحیث ال یمكن أن تحركھم 



 دنیا كان فتاة ذات شعر بني قصیر ناعم  وجبھة صغیرة قصیرة وعیون 
اه رفیعة  جسمھا سوداء متوسطة الحجم  أنف دقیقة وذقن ضعیفة وشف

  ضئیل نظراتھا مراوغھا 
بسام كان شاب طویل القامة عریض ذا شعر اسود أكرت جبھة متوسطة 

الطول والحجم عیون بنیة واسعة أنف متوسط ذقن قویة شفاه غلیظة  ونظرا 
  تقویة حادة      

  طبعا تتسألون لماذا أنت األربعة معا-
أنتم تعانون من اضطرابات : ثم أكمل وھو یجلس علي المقعد المقابل لنا 

  التحكم في النزاعات بمختلف أنواعھا 
  دینا تعاني من ھوس خلع الشعر :  دینا إليثم قال وھو یشیر 

  بسام یعاني من المقامرة المرضیة ونادیھ تعاني من ھوس السرقة 
  وعمرو یعاني من ھوس إشعال الحرائق 

   نظر ثالثتھم ألي باستغراب كأنھم لیسوا مرضي مثلي
  واآلن سنبدأ مع دینا     -

أریدك أن تحكي عن كل شي حیاتك طفولتك أي شي : ثم وجھ سول لدینا 
  تریدین أخبارنا بھ  

من أین أبدء من أمي التي أھملتني طوال حیاتي : قالت دینا بصوت خافت 
بسب حرصھا علي جمع المال أم وحدتي التي تقتلني كل یوم أم عن حبي 

  ر لنزعي شعري بشكل مستم
  بماذا تشعرین عند نزع شعرك -

  وبماذا تحسین بعد نزع شعرك : ھاشم .سألھا د
  بالرغم من األلم إال أنني أحس براحة شدیدة بعد توتر شدید -
  ننتقل إلي نادیة ماذا تریدین أن تقولي لنا -

دائما تسیطر علي  الرغبة في سرقة : قالت نادیة وھي تنظر في األرض 
   وأشعر بلذة شدیدة عند السرقة األشیاء خاصا التفاھة

  ماذا كانت عالقتك بأمك -
  ھاشم .سألھا د

  سیئة للغایة كل ما یھما  ھو نفسھا فقط وإعمالھا فقط وال تھتم بأي شي آخر-
  أنتي متزوجة -

  ھاشم .سألھا د
  نعم متزوجة -
  ھل أنتي سعیدة في زواجك -

  نعم سعیدة : قالت في لھجة باردة 



 معي فال فائدة من ھذه الجلسة ال أستطیع مساعدتك اذا لم تكوني صریحة-
  أذا لم تكوني صریحة 

  ال لست سعیدة : ردت بعصبیة 
  لماذا -

  ھاشم .سألھا د
  ال أستمتع بالعالقة الجنسیة بیني وبین زوجي : قالت في تردد 

  ھل تشعري أن لذة السرقة عندك تعوض عندك اللذة الجنسیة -
  بمعني -
   ذلك بدیل وتلجئین لذلك بسب الحرمان ھل تشعرین أن تفعلین-

  نعم : وھي یبدو علیھا التردد : قالت 
  شكرا نادیة ننتقل الي بسام ماذا ترید أن تخبرنا عن نفسك 

  لقد خسرت كل شي یا دكتور ثروتي: قال بسام بنبره حزن في صوتھ 
  وأسرتي 

  لماذا -
  ھاشم .سألھ د

  ل شي أرید أن أتوقف    عند حب للمقامرة لقد قامرت بكل شي وخسرت ك-
  بماذا كنت تشعر عندما كنت تذھب للمقمارة -

  ھاشم  .سألھ د
  كنت أشعر بمتعھ ولذة شدیدة جدا  عند المقمارة  -
  ھل لدیك ضغوط في حیاتك -

  ھاشم.سألھ د
  من منا لیس لدیھ -
  ما أرید أن أعرفھ ھل ھناك كان حد یضغط لدیك أشخاص -

  ھاشم.سألھ د
والداي كان یضغطوا علي دائما لكي :  أخذ نفس طویل قال بسام بعد أن

  انجح وعندما تزوجت كانت دائما طلبتھا كثیرة جدا 
  وھل كنت تعتبر القمار ملجاء تذھب إلیھ لكي تتحرر من ضغوطاتك -

  ھاشم     .سألھ د
  نعم كنت أشعر بلذة شدیدة وحریة كبیرة ومتعھ -

ثالثة سبب مشاكلنا المال أب لقد الحظت شیئا مشترك بیني وبین ھوْالء ال
وأم سیئین المال ھو سبب فساد ھذا العالم إذا كان شخصین غیر قادرین 

  علي رعایة أطفالھم لماذا یأتوا بھم ألي ھذا العالم  
  واآلن ننتقل إلي عمرو عمرو ماذا ترید أن تخبرنا عن نفسك -



  ھاشم .سألني د
  حترقأنا لدي ھذه الحالة أحب أحرق األشیاء وارھا ت-
  والدیك موجودین -

  سألني
  أبي علي قید الحیاة -
  ما عالقتك بھ -

  ھاشم .سألني د
  ال نعرف بعضنا البعض-
  وھل تشعر أن إشعال حریق سیلفت انتباھھ -

  سألني 
  في البدایة كان األمر كما تقول ولكن بعد ذلك اختلف -
  كیف -
  أنا اآلن أشعل الحرائق بسب رغبتي في رؤیة النار -
  بك للنار یعوض لدیك شعور بالحرمان من الحب تعرضت الیھوھل ح-

  سألني 
  نعم : أجبت وأنا غیر متأكد 

  شكرا لكم جمیعا نلتقي غدا  : قال موجھا كالمھ إلینا جمیعا   
............................................................................................

.........  
  لكي أشفي لقد ذھبت 

  لقد ذھبت لكي أغیر من نفسي 
  لقد ذھبت إلبداء حیاة جدیدة 

............................................................................................
.......  

  حوائط زرقاء وخضراء 
  أرضیات المعة 

  رائحة منظفات وأدویة 
  جو بارد وناس باردة المشاعر 

  نة وجوه حزی
  طعم لھ  طعام ال

   األفراح والقلیل من اإلحزانالكثیر من 
  تلك ھي المصحة 



............................................................................................
..................................  

  
ثیرا وقبل تم وضعي في غرفة ال توجد أي طریقة افتعل بھا حریق ارتحت ك

أن أنام سمعت صوت أفزعني صوت صراخ شدید جدا یبدو أنھ صوت 
رجل أستمر الصراخ لعدة دقائق ثم اختفي  وبعدھا نمت وكلي قلق من ھذا 

  الصراخ  
............................................................................................

 ...........  
  غرفة الطعام :     المكان

  ھل سمعت صوت الصراخ البارحة -
  قلتھا لبسام 

  نعم ماذا كان ھذا الصوت -
  ال أعرف لھذا سألتك -
  أنا ال أعرف لكنھ كان مخیف للغایة -
  ماذا تظن أننا نفعل ھنا ھل تظن إننا سنشفي -
  أمل ذلك وإال ماذا نفعل ھنا -

سن عن القبل مرت أیام من العالج الجماعي  وكل یوم أحس أنني أتح
 وأحس أنني والمرضي اآلخرین عالقتنا توطدت وأصبح  كل شي علي ما

  یرام 
قبل أن أنام سمعت نفس صوت الصراخ مرة أخري ولكن ھذه المرة كان 

الصوت أضخم اقرب  وصوت أقدام تمر بالجانب من باب غرفتي ثم سمع 
ت أصوات جلبة في الغرفة المجاورة  ثم عم الصمت وبعد أن عم الصم

استكملت نومي بعد لیلة غریبة من 
...................................................................................القلق   

.....................  
شاھدت منظر غریب بعد أن استیقظت وخرجت من غرفتي رأیت رجال 

  ود علي نقالة یلبسون زي المستشفي یحملون جثة مغلفة بكیس بالستیكي أس
  لذي حدث  اما: اقتربت من بسام وسألتھ 

  لقد قتلت نادیة :قال وھو یبكي بشدة 
  ماذا كیف حصل ذلك -
   طعنات في الصباح ١٠ال أحد یعرف لقد وجدوھا مطعونة أكثر من -



من قد یفعل شي كھذا في مستشفي ال بد أن أحد المرضي قد فقد التحكم في 
  نفسھ تماما 
............................................................................................

....  
  غرفة العالج الجماعي : المكان 

نظرا للظروف الخاصة التي یمر بھا المستشفي الیوم سوف یكون ھناك -
  ضیف علینا الضابط مدحت 

  ھاشم وھو یبدو علیة الضیق  .قالھا د
الثالثینات من عمره طویل القامة عریض دخل الضابط مدحت شاب في 

جبھة كبیرة وطویلة عیون متوسطة الحجم أنف متوسط فم عریض وذقن 
  قویة 

اآلن أرید أن أعرف أین كان كل واحد منكم  وقت وقوع الجریمة لنبدأ -
  بعمرو 

  قالھا الضابط مدحت 
كنت في فراشي أستعد للنوم سمعت خطوات وسمعت جلبة : رددت بضیق 

  وصراخ 
  صراخ أي صراخ -
ھناك صراخ اسمعھ في كل لیلة ال أدري ما مصدره من الممكن أن تسال -
  ھاشم لعلة یعطیك أجابھ .د

لدینا مریض في الطابق األسفل : ھاشم .ھاشم في فضول قال د.نظر إلي د
  ذو وجھ مشوه وكل لیلة یتذكر األم التشوه مما یجعلھ یصرخ بشدة 

  ھ وھل یسمح لھ بالخروج من غرفت-
  سألھ مدحت 

  ال -
  إذن عمرو إذا سمعت جلبة لماذا لم تفعل أي شي -
  لقد ظننت أن ھناك مریض یتم معالجتھ لم أظن  أن ھناك أي شي اخر-

  لم أظن أن جریمة سوف تحدث 
  وأنت أین كنت : وجھ كالمھ لبسام 

لقد كنت نائم لم اسمع أو أري أي : قال بسام وھو یبدو في حالھ یرثي لھا 
  شي 

  دینا أین كنت -
  لقد كنت في الحمام : قالت دینا بصوتھا  الھادي المخیف المعتاد 

  ولم تري أو تسمع أي شي : نظر إلیھا بفضول 



  سمعت جلبة قادمة من غرفة نادیة ولكني لم أھتم -
  لماذا -
  أنا ونادیة لم نكن أصدقاء ولم نكن نحب بعضنا -
  لھذا لم تھتمي بما حدث في غرفتھا -
  أھتم ظننتھا تفعل شي خاص بھا ال لم -
  أي شي ال أعرف -
  ھل سمعتي خطوات -
  أجل سمعت الخطوات - 
  ثیر ریبتك تلم -
  ال لقد ظننت أن أحد الممرضین یقوم بجولة -

  رحل مدحت بعد انھي التحقیق معنا وتركنا كلنا في حیرة من أمرنا 
............................................................................................

.......  
أختلف حال المصحة كثیرا بعد الجریمة الدورات أصبحت أكثر أصبح 

ھناك تفتیش لجمیع الغرف وجمیع المرضي أصبحت الحیاة خانقة داخل 
  المصحة 

  في أحد األیام تحدثت  مع احد المرضي 
  ماذا تعرف عن صاحب الوجھ المشوه -

  قلتھا لھ 
  ن أن وجھ أحترق  عندما كان صغیرا وكل لیلة یتذكر اآلم الحریق  یقولو-
  ھل رأیتھ من قبل -
  لم یراه أحد سوي األطباء والممرضین -
  لماذا-
  یقولون انھ خطر ویبقونھ بعیدا عن بقیة المرضي -

أحسست بعد ھذا الحوار أن األمر مازال في بدایتھ وأن ھناك خطر حقیقي 
  في المصحة 

............................................................................................
.........  
  غرفتي : المكان

  افق -
  ھاشم .قالھا د

  ماذا حدث : أحسست وانني أفقت من نوم عمیق قلت لھ 
  لقد تم تنویمك مغنطیسا كما اتفقنا -



  حقا ماذا قلت -
   الصحیح لشفائك الكثیر من األشیاء نحن علي الطریق-

  قالھا وھو یبتسم
  ولكن ماذا قلت : قلت لھ في فضول 

قلت أنك ترید الشفاء وانك ترید أن تتخلص من نارك وأن تشعر بالحب -
  مرة أخري 

  حقا إذن سأشفي : قلت وأنا كلي سعادة 
  قریبا ولكنك تحتاج إلي عده جلسات -

ع حبل تفكیري أمتلي قلبي بالفرح أخیرا سأشفي أخیر سأصبح طبیعي قط
  صراخ أنثوي من غرفة دینا  

ذھبنا إلي الغرفة وجدنا دینا محاطة بالممرضات یحاولون تھدئتھا وھي 
  تخلع شعرھا من مقدمة رأسھا وتضعھ في فمھا وھي تصرخ 

  أعطوھا مھدي بسرعة  : ھاشم . صاح فیھا د
ة اجتمعت علیھا الممرضات وقیودھا في السریر ثم حقنوھا  بمھدئ وبعد عد
دقائق  ھدأت دینا وبدأت تنام ولكني رأیت نظرة حزن في عیونھا  جعلتني 

لنسبة لي مجرد ااشعر بما تشعر بھ  خلع الشعر بالنسبة لھا كما ھي لنار ب
  بدیل للفراغ والحرمان 

  الردھة : المكان
  ضابط مدحت -

  نادینھ ونحن في الردھة 
  نعم -
  ماذا حدث بالنسبة لقضیة نادیة     -
  حقق فیھا نحن ن-
  ھل عرفتم من القاتل -
  علي وشك أن نعرف -

  قریبا : ثم أكمل وھو یؤكد 
............................................................................................

.........  
  ھناك أمل جدید في الحیاة 

  حیاة أصبح مشرقة 
  أفكاري السوداء حلت محلھا أفكار بیضاء 

  لقد عثرت علي الضوء 
  الضوء في نھایة النفق 



  لقد نسیت كل األمي وجراحي انظر للحیاة بمنظار جدید  
  لقد رحلت الغربان السوداء وحلت محلھا عاصفیر الكناریا 

   ناري تلقد أنط فئ
............................................................................................

 .........  
  غرفة دینا : المكان 

  اقتل -
جأني صوت یقول ھذه الكلمة من خلفي وأنا أقف أمام سریر دینا وأنا احمل 

  سكینة في یدي
  أقتل من -

  أقتلھا:جاء الصوت المخیف لیقول 
  لماذا : قلت بخوف شدید 

  أنھا تستحق الموت -
  ال ھي ال تستحق :قلت وأنا مرعوب 

  موتون  كلكم تستحقون وكلكم ست-
  قریبا : أقترب الصوت مني أوانا أتصبب عرقا 

استیقظت وأنا ألھث من الرعب نظرت في إرجاء غرفتي  سمعت صوت 
باب الغرفة ینغلق نھضت من فوق فراشي وذھبت وفتحت الباب ونظرت 

  في الردھة لم أري أحدا قلت لنفسي البد أنني أتوھم وجود أشیاء
............................................................................................

......  
  غرفة العالج : المكان
  لیال : الوقت 

  تفضلوا بالدخول -
ھاشم وھو یفتح لنا باب الغرفة وبمجرد أن أضاء نور الغرفة أطلقت .قالھا د

  دینا صرخة قویة 
دمھ أحدھم ذبحھ فزعنا جمعیا عندما رأینا المنظر الضابط مدحت غارق في 

أفاقنا من حالة الصدمة علي صوت الباب الغرفة ینغلق بعنف ورائنا  ثم 
  سمعنا صوت كجرس اإلنذار 

  لذي یحصل  اما:قال بسام في فزع 
 ویطلق اأحد المرضي ھرب لذا تنغلق جمیع األبواب تلقائی: ھاشم .قال د

  جرس اإلنذار 
  البد أنھ القاتل : قلت وأنا متوتر



  اجل أظن ذلك  :  یبدو علیة الضیق ھاشم وھو.د
  قطع توترنا ضحك ھستیري من دینا 

  لما تضحكین    : قال لھا بسام في عصبیة
قالت وھي تتحدث بصوت غریب أعلي من طبقة صوتھا المعتادة نظراتھا 

  أنتم تبحثون عن القاتل وھو بینكم : الخاملة أصبحت متقدة 
  من ھو یا دینا : ھاشم .قال د

   تدعوني باسم دینا أنا فرح قلت لك ال-
  ماذا بھا : ھشام وأنا محتار .قلت لد

   فرح ھي شخصیتھا الثانیة   مأنھا مصابة بال فصا-
  أي كان أسمك من ھو القاتل : قال بسام في عصبیة 

  انھ أنت : قالت وھي تنظر إلیھ مباشرة في عیونھ 
  نظرنا نحن االثنین الي بسام في شك  

  ة ال تصدقوھا ھي مجنون-
  لماذا ستدعي ذلك -

  قلتھا لھ 
  أنظر إلیھا إنھا مجنونة ربما ھي من قتلتھا وتحاول إلصاق التھمة بي -
  فرح  لماذا تقولین أن بسام ھو القاتل یا-

  ھشام.قالھا د
لقد كان یحبھا أنا أعرف غرفتھا كانت ملتصقة : ردت قائلھ  بلھجة ساخرة 

  وكنت اسمعھم كل لیلة 
  ھل ھذا صحیح  : ھیثم بغضب.قال لھ د

  نعم كنت أحبھا ولكني لم اقتلھا : قال بسام وھو یبدو علیة االرتباك 
ماذا حدث : قالت لھ بنفس اللھجة الساخرة  دینا وھي تلصق وجھھا بوجھة 

  ھل جرحت مشاعرك أیھا الفتي المسكین 
  كاد ینقض علیھا ویضربھا إال أننا أمسكنا قبل أن یفعل 

في الحقیقة لقد كذبت دینا علیكم : بخفة وقالت ابتعدت عنا بضعة خطوات 
  لقد رأت بسام وھو یخرج من غرفتھا في تلك اللیلة 

  ھل ھذا صحیح :   ھاشم بقرف وقال إلیھ . نظر إلیھ د
  اجل ولكن ھذا ال یعني أنني قتلتھا : بدا علي بسام االحراج ھو یقول 

  أنت أخر شخص رآھا: قلت لھ 
ي كنا نسمعھ كل لیلة ولكن ھذه المرة كان قطع حورانا صوت الصراخ الذ

قریب قریب جدا وسمعنا صوت خطوات بطیئة تمر بجانب الغرفة وحل 
  صمت شدید علي الغرفة حتي أبتعد صوت الخطوات 



  ما ھذا -
  قالھا بسام في خوف شدید 

  ال بد أن ھذا ھو القاتل : قلت لھ 
  ھاشم .ماذا سنفعل یا د-
  سننتظر حتي تأتي الشرطة -
 إليالشرطة الشرطة لن تنقذنا عندما تصل الشرطة : ل بسام بتردد شدید قا

  ھنا سنكون جمیعا قد قتلنا 
  ال داعي للخوف -

  ھاشم .قالھا د
   ھكذا مطمئنلماذا أنت : قلتھ لھ 

الن ھذا الباب مغلق بالكھرباء وھو باب حدیدي وال یستطیع أي احد -
 ولن امریض اقوي منا جسمانیالخروج والدخول منھ ھذا باإلضافة أن ھذا ال

  نستطیع التغلب علیة في مواجھة مباشرة 
  ھاشم بثقة .أجابني د

  ھل أنت متأكد من الباب ال یمكن فتحھ -
  قالھا بسام وشالل عرق یسیل منھ 

  اجل متأكد -
  ھاشم .قالھا د

 بسام االرتیاح ولكن ھذا االرتیاح لم یدم طویال عندما قالت وجھبدا علي 
  لحقیقة ھناك طریقة للعبور من الباب في ا: دینا 

  اخرسي -
  قالھا بسام بحدة 

لمولد  كل ما یجب علیة أن یفعلھ أن یذھب: أكملت دینا بضحكتھا الساخرة 
  للتیار الكھربائي  ویفصل التیار ویصبح ھذا الباب مثل أي باب عادي  

  وما كادت تكمل جملة حتي انقطع التیار وساد الظالم بشدة 
  مدھش انھ یفكر مثلي تماما :  وھي تضحك سمعت صوتھا

  سوف یقتلنا أیتھا المعتوه : صوت بسام وھو غاضب
  ماذا لدیك تعیش من أجلة أیھا المقامر الفاشل : صوت دینا 

  ماذا عن مولد احتیاطي : ھاشم .قلت لد
  المولد االحتیاطي یضي األنوار فقط : قال ویبدو علي صوتھ القلق 

ولكنھا محقة ھذا الباب أصبح باب :  توتر أكبر ثم أكمل وصوت بدا علیة
  عادي اآلن 



ثم سمعنا صوت الصراخ والخطوات تقترب ببطء وكلما أقترب صوت 
الخطوات والصراخ استمرت دینا في الضحك الھستیري ظل وبسام یردد 

  في خوف ال أرید أن أموت ال أرید أن أموت 
وء أنكسر الباب عمل مولد كھرباء وعاد الضوء ضعیفا ومع عودة الض

ودخل شخص ضخم الجثة یرتدي قناع جلدي یغطي بھ وجھھ یصرخ في 
  وجھنا قذفتھ بالمائدة التي في وسط الغرفة فاختل توزانة وسقط علي األرض  
انطلق بسام مسرعا خارجا من الغرفة ونحن وراءه وتفرق كل واحد منا في 

ت أجري حتي طریق أنا ركضت نحو السلم نزلت إلي الدور السفلي وظلل
اختباءت في القبو مرت لحظات رھیبة من الصمت حتي سمعت صوت 

الخطوات الثقیلة علي السلم ومع كل خطوة كان قلبي ینبض بقوة اكبر نزلت 
تحت مائدة وشاھدت أقدامھ تمر من أمام المائدة ثم ابتعدت تنھدت من فرط 

لق بعیدا جریت االرتیاح  وما أن مرت دقائق وإذا بالمائدة تنزع من فوقي وت
من  أمامھ وصعدت علي السلم بسرعة وھو ورائي إلي أن تعثرت وسقطت 
وقام برفعي من مالبسي  بقوة من علي األرض والصق وجھي بوجھھ وأخذ 

  یحملق في لدقائق طویلة 
  ماذا ترید مني : قلت لھ وأنا مرعوب 

  أنا أعرفك -
  قالھا لي 

  تعرفني أنھا -
   عمرو ألیس كذلك أجل أنت أنت: رد علي بغضب 

  أجل  من أنت :قلت لھ باستغراب 
  أنت ال تتذكرني ألیس كذلك : رد علي بصوت غاضب 

  ال أسف : قلت لھ وأنا في قمة الخوف 
  أنت السبب -
  في ماذا -
 من جسمي أنا الولد الذي أحرقتھ في حمام وأجزاءفي حرق وجھي -

  المدرسة 
   فجاء بدأت أتذكر واشھد بشاعة ما صنعتھ یدي

  أنا أسف لكني شخص مختلف اآلن   : قلت لھ وعیني تدمع 
  وأنا أیضا لقد أصبحت مسخ والفضل لك : قال لي بغضب 

  ھل رأیت ماذا فعلت :ثم نزع قناعة ألري وجھھ المحترق تماما وقال 
  كل لیلة منذ تلك اللیلة وأنا أتعذب وأتذكر لحظة االحتراق

  شاھدت المسخ الذي صنعتھ أنا أحتقر نفسي



   أسف أنا: قلت لھ 
  أسف لن تعید وجھي وحیاتي التي ضاعت  -

  سوف تموت سوف تدفع الثمن : ثم قال وھو یطبق یدیھ علي رقبتي 
كدت أختنق وأنا أحاول أن أخلص نفسي منھ اآلن أن رصاص الشرطة جاء 

  لینقذ حیاتي ولیسقط علي األرض صریعا  
ف أسمھ لن انسي ھذه لم أكن حتي أعرف أسمھ لقد دمرت حیاتھ دون أعر

  اللیلة أبدا 
............................................................................................

.............  
  صالة االستقبال : المكان 

  مصر علي الرحیل  -
  قلتھا لبسام وھو یحمل حقیبتھ 

  ال فائدة من بقائي ھنا -
  ال تفقد األمل-
  مكان أضرني أكثر ما أفادني لن أنسي أبدا ما حصل ھنا ھذا ال-
  أتفھم إذن الوداع -
  وداعا -

  قالھا وھو یخرج من الباب 
  مع حق بسام الذكریات التي حصلت ھنا لن تنمحي بسھولة 

............................................................................................
.........  

   الناعم األسودذات الشعر 
  ذات الوجھین 

  یبدو أن ھناك شي مشترك بیني وبینھا 
............................................................................................

................  
  
  اقتل اقتلھم جمیعا -

ني علي قتل ظل ھذا الصوت المخیف یتردد داخل ذھني ألیام ولیالي ویحث
دینا إلي أن وجدت نفسي واقف إمام فراش دنیا وھي نائمة وممسك بسكین 

وكنت علي وشك طعنھا ولكني أفاقت لنفسي وتوقفت رمیت السكین في یدي 
  ھاشم .وأنا مفزوع نظرت حوالي في الغرفة وجدت د

  ماذا تفعل ھنا  :  قلت لھ وأنا مندھش



  ماذا تفعل أنت ھنا : قالي 
   علي صوتنا أفاقت  دینا

  ال أصدق-
  ھاشم       . قلتھا وأنا أحدق في د

  انھ أنت :  قائال أكملت
  أنا ماذا -
  أنت من وراء عملیات القتل -
  عن ماذا تتحدث -
 وجعلتھا تقتل نادیة أنت لم الكنك لم تقم بھا بنفسك لقد نومت دینا مغنطیسی-

   للسیطرة علینا ھتستخدم التنویم للعالج  لقد أست خدامت
  ھل ھذا صحیح : قالت دینا وعیونھا یشع منھا الغضب 

  ھذا كالم فارغ ھل ستصدقینھ : قال وھو یبدو علیة التوتر 
األمر بالنسبة لك مجرد تجربة بعد أن جعلتھا تقتل نادیة ومدحت حاولت -

  أن تجعلني أقتلھا 
   أنھا كانت مجرد لعبة بالنسبة لك ال یوجد عالج: أكملت وأنا في قمة الیأس 

أنت ال تملك فكرة عن مدي أھمیة ھذه : قال وقد اظھر وجھھ الحقیقي 
التجربة ما المشكلة إذا مات بعض األشخاص في سبیل اكتشاف العقل 

  البشري 
أنقضت دینا علیة ودخلوا في صراع مع بعضھم تركت الغرفة وجدت نفسي 

اتجھ نحو المطبخ الخالي من العمال في ذلك الوقت وجدت إمام علبھ 
لكبریت وفجاءة كل شي یعود وجدت علبة كیرسین في احد اإلدراج قررت ا

 الحریق في المطبخ أشعلتأن أعود لقد عادت النار  لقد عدت كما كنت 
 كلھورحلت ومسافة ما خرجت مني مبني المصحة كانت النار تلتھم المبني 

 النار لن هلقد حرقت ھذا الوھم لقد ظننت أنني شفیت لكني كنت مخدوع ھذ
    أبداتتركني 

   ھاشم منقذي ولكنھ كان مثل اآلخرین ال فرق بینھ وبینھم  .لقد ظننت أن د
............................................................................................

.......  
  المتالعب بالعقول 

  أخطر شخص 
  أقذر شخص 

  یتالعب بمصائر الناس 
   الناس أحالم



  فعال الناس أ
  مشاعرھم 

  لكنھ ینكوي بھذه النار فیما بعد 
............................................................................................

....................................  
  

  لقد رحلت 
  لقد تركت الوھم 
  لقد عادت اللعنة 

  ال مفر 
............................................................................................
......................  

  طوال حیاتي أبحث عن منقذ 
  منقذ من ناري 

   أنني وجدتھ اعتقدتلقد 
  ولكني كنت مخطي

  لقد اصطدمت بشیطان من شیاطین الدنیا 
  لبس ثوب المالك األبیض المضيء 

  قیقتھولكن تحت ھذا الثوب ح
   شیطان من نار جھنم 

  الشیطان یخدع 
  یرشدك الي طریق تعتقد انھ الطریق الصحیح 

  ولكنھ طریق الھالك 
............................................................................................

.....................  
  

  بیتي : المكان
  عدت -

   استقبالي قالتھا أختي رنا وھي في
  ماذا تریدین -
  أرید أن أعرف ھل شفي أخي العزیز -
  ال -

  إذن الفائدة لقد عدت كما كنت : قالت ساخرة 



  لماذا تكرھیني إلي ھذا الحد -
   فقط أحب أضیقك أكرھكال -
  لماذا -
ألنك تظن انك شخص مھم وان العالم كلھ یدور حولك وأنت مجرد شخص -

  عادي 
  ممكن تتركیني لوحدي -
  جئت ألخبرك أن والدانا عرض علیك وظیفة -
  لن أقبل -
  ال أھتم -

  قالتھا وھي تترك الغرفة 
............................................................................................

...................  
  أختي العزیزة 

  تستقبلني بالسم والشوك 
   بفم ثعبان يتستقبلن
  شیطان ونفس 

  أختي العزیزة 
   تخجل من وجودي في حیاتھا تستغلني و

............................................................................................
 ..........................  

  
مرت سنتین وبعد إشعالي للمبني المھجور تذكرت أن ما أفعلة لیس لھ قیمة  

شي وفي ھذه اللیلة عرفت  ما سبب فساد العالم أنھ المال  المال ال یغیر أي 
ھو سبب فساد شي قررت أن أحرق البنوك ألنھا المصدر الرئیس للمال 

  ولكن كبدایة سأحرق شركة أبي  المصدر الرئیسي للسموم  
....................................................................

...........
ا الطریق الذي اخترتھھذ

طریق النار طریق الجحیم 
طریق طویل ومؤلم 

طریق ھو طریقيولكن ھذا ال
لقد خلقت لھذا الطریق 

كل أحداث حیاتي تدل علي ذلك 



كل شي یوجھني نحو ھذا الطریق 
طریق تطھیر العالم من الجشع 

تطھیر العالم من الطمع
تطھیر العالم من التجاھل

 األنانیةتطھیر العالم من 
تطھیر العالم من المال 

....................................................................
    .................

 
أیھا : ثم بعد لیلة حریق شركتنا جاءت أختي  وقالت 

المجنون ما الذي فعلتھ 
فعلت ما كان یجب أن أفعلة منذ سنین طویلة -
مختل النا أیھا لقد حرقت مصدر رزق-
مصدر رزقھ ھذا جعلھ كالمیت بالنسبة لي -

عن ماذا تتحدث : قالت لي باستخفاف 
اه لقد نسیت طبعا أنتي ال تدركین ما معني ھذا الشعور -

أنتي كنت األمیرة
ما ھذا الجنون -
كل ما ترغب فیھ رنا تحصل علیھ رنا وأنا الشي    -

ل أحد طوال حیاتك  أنتي ال تعرفین ما معني أن تظلي في ظ
لقد أخذت العالج نفسي بدال منك أیھا المختل -
  حتي عندما ارتكبت شیئا خطاء كان يلم أسالك أن تفعل-

كل التركیز علیكي أنتي 
لن أدعك تفلت بفعلتك ھذه -
ماذا ستفعلین ستخبرین العالم أنك أخت المجنون الذي -

أعتقد تبحث عنھ الشرطة ھل تملكین ھذه  الشجاعة  ال 
تركتني بعد أن عرفت أنھا أجبن من أن تفصح عني 

....................................................................
.............

أرید أن أھرب 
أرید أن أتحرر 
أرید أن أنسي 

أرید أن أترك ھواجسي 



أرید أن أشفي 
أرید أن أصبح طبیعي 

أرید أن یتركني الماضي
....................................................................

..............
أنت ال تتخیل مدي السعادة التي أحسست بھا عندما 

رأیتكم في ذلك الیوم في منزلنا عندما رأیت الشرطة تبحث عني وترید 
معرفة من أنا ھناك أحد مھتم بي لقد أجریت أبحاث عنك ألعرف من 

ت أن تكمل أنت ردما اكتشفت أن لدینا شي مشترك  أصرأنت وعن
 كان یجب علي التخلص  منھ ولكن كنت قد القضیة وعندما تدخل جاسر

تأخرت كثیرا في كشف ھویتي 
....................................................................

.............

 النار یطفئالماء 
النار تبخر الماء 

ار مع الماء یصنعون الدخان الن
الماء یصنع النار 

....................................................................
............

ھل تعرف من أرید معي في ھذه اللحظة أمي أرید ھذا 
الحب ھذا الحنان ولكن ال أستطیع الحصول علیة 

 الحریق فئتطكیف : آلن تبقي شي وحیدا سؤال الملیون 
نعم : قلت -
توقفوا عن استعمال الماء -
ماذا -
لقد رششت الجدران بمادة الیود األلمنیوم وعندما -

تسكب الماء علي ھذه المادة تسبب الحریق  
نھضت من علي مقعدي واتجھت نحو الباب وقبل  أن 

شكرا لك ھل لي بالماء : أخرج  من الغرفة قال لي 
 أن اخرج أمرت لھ ببعض الماء قبل

أخبرت عاصم بما یفعل وابلغ ھو أدارة اإلطفاء قطعانا 
صوت صراخ أتھجت نحو صوت الصراخ دخلت غرفة التحقیقات ألجد 



عمرو یحترق لقد رش یود ألمنیوم علي نفسھ لھذا طلب الماء أحضرت 
طفایة الحریق وأطفأت النار ولكن فات االون لقد مات عمرو  وكل ما 

ألیھ أحدا أن یھتم بھ أحدا أن یحس بھ أحد  حیاة كان یریده أن یستمع 
ھل كان  یالھا من خسارة تبدءا أنشاب في العشرین تنتھي حیاتھ قبل 

یستحق األمر كل ھذا العذاب أحس باألسف اتجاه
كل ما كان یطلبھ أن یستمع إلیھ أحد ویساعده ویرشده 

  ولكن نحن ال نسمع الكبار ال یسمعون  الشباب  
....................................................................

.............
أردت أن أحترق 

أردت أن أتخلص من ألمي 
الم الموت اللحظي ال یعد شي  مقارنة بألم مستمر معك 

طوال حیاتك 
 ال أرید االستمرار 

كل ما أردتھ أن ینتھي األلم 
أن ینتھي الفراغ 

یة أن تنطفئ ناري األبد

               2009

تمت بحمد اهللا 
  Mohamed adel 

Mam_388@yahoo.com
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