
 



 بوابات الموت
 

 صحیح الموت بوابات عن إذا یقولونھ ما

 النفسي الطبیب عیادة في غریبھ بطریقھ االمر بدأ

 الجنبیةا البالد في الجلسات تلك مثل استماع بجلسة نقوم كنا

 وفتاة الشباب من مجموعھ

 االنتحار حاولنا جمیعنا

 حتى اسوأ الى ءسي من كانت االمور كل الحدیث: رشدي بدأ
 .البطاقة تلك ووجدت استیقظت

 لنا البطاقة بتمریر وقام

 ىحت القواعد بعض فوقھا مكتوب اللون ذھبیة بطاقة كانت
 النادي بذلك قبولك یتم

 اكمال أستطع ولم أحد تخبر اال وھي اساسیة قاعدة منھا
 الوقت لضیق المكتوب

 البطاقة ومررت

 وذھبت: حدیثة أكمل لرشدي اخرى مرة البطاقة عودة وعند
 إذا لكم مغادرتي موعد ھو وغدا مرة كل یتغیر الذي للعنوان

 میتا الحیاة سأغادر .... رفضي تم إذا اما قبولي تم



 كنل اختیاره عن نثنیھ ان وحاولنا البعض بعضنا الى نظرنا
 وأكثر أكثر مبھما كان حدیثھ

 ال انا ... الموت بوابات حارس یقتلھ سوف رفضھ یتم ن: م
 القواعد يھ تلك لكن اخرى مرة االنتحار انوى

 عام قبل تعود وال اخرى ودنیا اخر عالم الى تغادر ان اما

 .الموت ترى فقط... الموت بوابات ترى وال رفضك یتم او

 ماھیة عن اسألھ وانا رشدي مع وخرجت الجلسة انتھت
 البوابات

 :واضح بحرص وقال لي نظر

 بالسر ستحتفظ أنك اعلم لكنى اخبرك ان یجوز ال: 

  زجاجیة لكنھا التوابیت تشبھ ابواب سبعھ عن عبارة انھا

 ھناك ان ویقال عالمنا غیر اخر عالم الى یمر باب وكل
 الظالم سیعم او البوابات ویوحد الموت من سیأتي فارس

 عالمنا الى ومنھا السبع البوابات

 الجنون اصابھ المسكین ان اظن وانا وافترقنا ابتسمت

********* 

 مفر ھناك یعد ولم األخیرة الجلسات رشدي یأتي لم

 بیتھ تجاه وذھبت االستقبال من عنوانھ اخذت



 القرار عن یثنیني ان وكاد بالغیوم ملبد عاصف الجو كان
 المواصلة قررت لكنى

 بال عقار في یسكن االخیر ان علمت عندما غیظا وازدت
 مصعد

 دةعو بال اھرب ان التفكیر ویراودني الثامن للدور وصعدت
 الفضول غلبني لكن اللعین لھذا

 التعب من ألھث وانا الباب وطرقت

 فلم رشدي على نادیت)  مواربا(  الباب وجدت الحظ ولسوء
 اجابھ تأتى

 اخذ جعلني المسافة تلك صعودي لكن اعود ان قررت
 الحمقاء الخطوة

 ومنھا الردھة مصباح بإضاءة اللعین عن البحث وبدأت
 مثانتي وافرغت للحمام ذھبت

 الخافت النداء في بدأت ذلك وبعد

 فجأة جاء لو رشدي سیقول ماذا

 اللعین تطفلي أفسر كیف

 یصدقني لن

 صرخة منى وخرجت .....و اللعین نوم غرفة فتحت



 انھلس یقطع الذي ھذا قاتل واي.. . رقبتھ من مذبوح المسكین
 صدره على ویضعھ

 المكان تمأل وبصماتي .... مھروال خرجت

 سارة منھا تھبط كانت االجرة سیارة الى ادلف ن ا وقبل

 االجتماع بجلسات مجموعتنا في الوحیدة الفتاة

 تقول وھي خجلي ابتسامھ مبتسمھ لي نظرت

 علیھ لالطمئنان ذاھبة انا .... رشدي عند من قادم انت ھل: 

 سؤالھا على رددت متلعثما

 تذھبي اال انصحك: 

 غاضبا االجرة سائق قاطعنا اخر بسؤال ينتبادر ان وقبل

 استاذ یا قادم انت ل: ھ

 للسیارة ودلفت نعم أي معناھا برأسي ایماءة بعمل قمت
 ببطء المتحركة

 افعل لم لكنى ....االمر لھا اشرح ان بي حریا كان

*********** 

 احدا) تخبر ال االولى القاعدة(

 باألشباح مسكونة دائما المتھورون یسلكھا التي الطرق

 احمد سیف نصیحة الى استمع لم لماذا



 رشدي قتل من انھ اظن ال...... الوسیم االحمق ھذا

 برئ انھ متأكدة یجعلني تملكھ الذي الخوف

 العسلیة عیناه الى نظراتي یالحظ یكن لم

 قصتھ انتظر كنت لكنى الجلسات تلك عن انقطع ان كدت

 بعد تبدأ لم التي

 تظھر بدأت ریاضي جسد یمتلك كان الوسیم االحمق ھذا
 الدھون علیھ

 الدھون تلك أتت أین فمن الزواج فخ في یقع لم

 الحظتھا لكنى قلیلھ انھا

 شعرة یترك ان لھ اقول ان اود كنت لكنى...قط نتحادث لم
 جلسة كل قبل بقصھ یقم وال قلیال المموج

 بالفتى مغرمة انا ھل

 ..... كال بالطبع

 كأوراق یھتز وھو المسكین ألرى الجلسة الى غدا سأذھب
 الشجر على الخریف

 لكت الى الوسیم االحمق یأتي ولم االستماع جلسة الى وذھبت
 تلیھا التي او الجلسة



 وان ةقتل تم رشدي ان بإخبارنا الجلسة تلك في الطبیب وقام
 یقول التي القاتلة او القاتل عن تبحث كعادتھا الشرطة
 موقع في وفتاة شاب وجود عن مختلفة اقوال الجیران
 الحادث

 االتھام من نجاة طوق عن ابحث جعلتني االمور تلك

 االمر في أسمي زج تم ان سیف باتھام سأقوم

 العمل عنوان كان الدقة شئت ان أو سیف عنوان وأخذت

 الشھیر االعمال رجل مكاتب احدى في محاسب یعمل

 لالنتحار طریق ھنا سیأخذه مرتب أي

 رةونظ التفكیر في مستغرقا كان مكتبھ الى دخلت وعندما
 مكتبة على الذھبیة البطاقة تلك باتجاه

 رشدي بطاقة تلك ھل بالسؤال: بادرتھ

 البطاقة یخفى وھو ما نوعا مضحكھ اجابتھ كانت

 ؟؟؟؟بطاقة أي......ة: سار

 المشفى في حدث ما علیھ أقص وانا البطاقة امر تجاھلت
 الخاص

 مبھمة وكلماتھ سبیل أي بال تائھة نظراتھ كانت

 من یالل سأحادثھ بأني الھواتف ارقام تبادلنا ان بعد لھ قلت لذا
 الخارج في لنتحدث موعد تحدید اجل



 متوقعة غیر مفاجأة ألجد للبیت وذھبت

********** 

 ان بعد( جایمان نیل قال مثلما او الریح مع اصبحت أحالمي
 قلیدیةالت الیومیة المطحنة الى والمجد الجنون عالم من تستیقظ

 تكخیاال اطالل بین االحالم كناس یأتي ....النھار ینیرھا التي
 )الممزقة

 ذھبیة ببطاقة النھار جاء .... االحالم لیمزق النھار جاء وقد
 أحد تخبر اال االساسیة قاعدتھا

 مفر ھناك یعد ولم

 الموت حافة الى ذھب محاسب الى باألمل ملئ مراھق من
 فاشلة انتحار محاولھ طریق عن

 سیف یا مفر ھناك یعد لم

 بعقلي ارددھا ظللت ھكذا

 فوقھا بصماتي تركت قتل قضیة وھناك المفر این

 حیتھض باختیار قام االنتحار نادى ان تعلم وال تالحقني وفتاه
 الجدیدة

 برشدي سألحق معھا تحدثت ان

 ھي ما اعلم ال التي الموت بوابات من سأعبر اتحدث لم وان

 سارة المتصل كان توقعت وكما المحمول ھاتفي اھتز



 قلبي الى المالبس أحب وارتدیت تماما الھاتف تجاھلت

 االناقة مكتمل فألذھب الموت الى ذاھبا كنت فإن

 اخر نادى أي یمتلكھ ال اسم یملك الذي النادي الى وذھبت

 االنتحار نادى .... الى

 كثیف وشجر خافتة بأضواء القاھرة أطراف على فیال

 تالكار ضع معناھا باإلنجلیزیة جملة فوقھا الضخمة البوابة

 باتجاه تحركت ثم اخرى مره واستردتھا البطاقة وضعت
 الباب

 كل وعند واحد شخص یقابلني ولم ھذا كل  ..... اخر وباب
 البطاقة اضع باب

 في مفاجأة ھناك كانت االخیر الباب الى وصلت وعندما
 االنتظار

 ةالغرف نفس الى یدخل سیف وجدت عندما لي مفاجأة تكن لم

 تنتظرني ذھبیة بطاقة وجدت بعدما واضحا كان ءشي كل
 فراشي على

 یخشى كان لذلك مكتبھ في تنتظره ذھبیة بطاقة سیف وجد لقد
 مكتبة دخلت عندما بحقیقتھا یصارحني ان

 رشدي مصیر یخشى مثلى كان



 وال الظالم في وجھھ یخفى الذي الرجل ذلك امام نقف واالن
 ھیئتھ نعلم

 نع المسئول الممثل یرتدیھا التي االزیاء تلك یرتدى رجل
 األمریكي الصرخة فیلم في البطل افزاع

 عظمى ھیكل یكون ان فقط یتبقى

 

 میاءالمو تنتظر كأنھا منتصبة زجاجیة توابیت سبعة وامامنا
 بداخلھا الالنھائي الفراغ ستمأل التي

 حیة المأزق ھذا من الخروج كیفیة في أفكر كنت

 قائال أفكاري البوابات حارس قاطع لكن

 تلك بعد عودة ال انھ اخبركم ان وأحب البوابات حارس انا
 حیاة الى البوابات من االن ترحلوا ان یمكنكم .... النقطة
 اخرى

 الموتى اال البوابات من أحد یعود ال االغلب وفى

 قائلھ: تھكمیة بجملھ جملتھ على تھكمت

 ھنا الرحیم الطب تقدمون انكم اظن

 حدیثة وأكمل بقولي الرجل یھتم لم

 لكن قیةالمتب البوابات من تریدھا التي البوابة اختیار ك: یمكن
 العودة استطعت ان كامل عام قبل منھا تعود لن



 الا تقبل ال البوابات  .. لعبة لیست انھا .... تذھب ان وقبل
 االنتحار حاولتما عندما وانتما  .. الموت من عائد ھو من

 الموت حافة من عدتما

 من عالمة سینقذ الموت من القادم الفارس عادلھ صفقة انھا
 اخرى حیاة وسیربح......... الظالم

 عودتھا موعد حتى كامل لعام تكافح ان فعلیھا البقیة اما

 على االنتصار في االمل ھو احدكم ربما ھو قولھ ارید ما كل
 البوابات بداخل الظالم

 اسوأ او أفضل ربما اخرى حیاة البوابات وخلف

 ثم تبقیةالم البوابات من الیوم بوابتھ باختیار منكما كل فلیقم
 ءشي أي قبل ولكن اقاربكما تودیع بعد او الیوم تغادران

 قراركما ینتظرون االعضاء من خمسة ھناك

 االخیران فأنتما

 للبط رحلھ لیست انھا اقول ان ارید قراركما تحسما ان وقبل
 الشر على وینتصر السحریة قواه سیكتشف

 للموت رحلھ ھي بل

 من خوفا تتقلص بأمعائي اشعر وانا سیف الى نظرت
 المجھول



 ضغط بكلمھ انطق ان وقبل مالمحھ على ظاھرا القلق كان
 رفھغ على باب لینفتح بجانبھ كترونىال زر على الحارس

 اشخاص خمسة بداخلھا یجلس

 سیف الى باإلضافة رجال جمیعھم ..... الوحیدة الفتاة كنت

 جمیعا وتعارفنا

 مائة من أكثر یزن فارس ان اظن جورج البدین ھناك كان
 فرس بال فارس ھو جرام كیلو وخمسین

 بالفرحة ملئ باسم وجھ یمتلك ولكنھ

 1_ن نفسھ یظن العضالت مفتول شاب أدھم كان وبجواره
 من حقنة طریق عن الموت حافة على كان انھ بعدھا علمت

 ھشة عضالت اظھار على تساعد التي الھرمونات

 نحیل شاب وھو یوسف بجواره یجلس كان المنتصف وفى
 بعوینات

 للجانب العبور سأختار كنت ان ذئب عیون یمتلك ونادر
 نادر یكون لن أحدھم مع االخر

 عشر السادس عامھ یكمل لم مراھق زیاد ھو االخیر اما

 كاملھ اسرتھ فقد انھ علمت عندما لكن اعترض ان حاولت
 لنسیان نتیجة كانت الرثة مالبسھ وان سیارة حادث في

 لھ الجمیع



 عالمنا من أفضل بوابتھ تكون ربما اصمت ان قررت
 الحقیقي

 أحدھم ان البوابات حارس أخبرنا قراري احسم ان وقبل
 االن سیف وعن عنى تبحث الشرطة بأن رسائل لھ أرسل

 مفر ھناك یعد لم

 اخر زمیل مع البوابة اعبر ان یمكن ھل سألتھ لذا

 لىع مختلف بلون ظھرت التي الثانیة القاعدة نقرأ ان لنا قال
 فجأة البطاقة

 ال البوابات من لعبورك االولى المرة الثانیة: في ة: القاعد
 .فقط واحد فرد اال بوابھ كل من یعبر

 االشخاص من سبعة سیدخلھا الزجاجیة التوابیت من سبعة

 الموت حافة على كنا

 المختلفة العوالم من سبعھ الى سنذھب واالن

 بعد عالمنا سیحمى الموت من القادم الفارس ان امل على
 السبع البوابات حمایة

 والسابعة السادسة متبقیتان فقط بوابتان ھناك كان

 باالختیار اھتم أحد ال ان یعنى وھذا

 الفیال الى وصولھ بترتیب بوابتھ اختار شخص وكل



 البوابات خلف الحیاة عن ءشي یعلم منا أحد ال الن

 السادسة البوابة الى دخلت

 لھادخ التي....  یساري على السابعة البوابة اال یتبقى ولم
 دزیا الطفل الخامسة البوابة الى دخل یمیني على اما سیف

 نوافق جعلنا الذي الدافع ما

 الحیاة تغییر من الیأس ھل

 رشدي مصیر من الخوف ام

 البوابة الى دفعا یدفعني بھ اشعر ءشي ھناك ان ام

 عام قبل أحدنا یراه ولن البوابات حارس أحدنا یري لم

 قوى بومیض السبع البوابات وومضت

 الجمیع واختفى

********** 

 ؟؟؟لألغبیاء تحدث يالت االشیاء تلك دائما لي تحدث لماذا

 بومیض البوابات ومضت عندما السؤال ھذا نفسي سألت
 قوى

 عزالدین. یوسف ألنني ھي المنطقیة الوحیدة االجابة وكانت



 خطبةو وظیفتي فقدان بعد الموت على شارفت اسبوعین منذ
 مثلما غیرة احالم لیقطف الخلیج من للقادم عمري حبیبة
 احالمھ السابقون قطف

 كھف في زجاجیھ بوابھ من اخرج واالن

 اللمس حاسة على معتمدا ببطء تحركت ءشي ارى ال
 عندما منطقي ھذا ألن طریقي في كثیرة بأشیاء وارتطمت

 الدین عز لیوسف یحدث

 تكتسي غابة في نفسي ألجد اخیرا الكھف من وخرجت
 بالظالم

 االفریقیة الدول احدى في ام البرازیل في انا ھل

 الغابة في كالھمس صوت ھناك كان

 من معلقا نفسي وجدت عندما اال حدث لما انتبھ لم لكنى
 من الكثیرة الشجیرات بإحدى البدائیة الفخاخ أحد في قداميأ

 حولي

 ....القریبة الفروع أحد على نظارتي وسقطت

 لبدنیةا لیاقتي لكن قیدي ألفك باألعلى للفرع أصل ان حاولت
 تسعفني لم

 العادي كالظالم لیس ھنا الظالم ان ما ءشي االحظ وبدأت

 ظلمھ اشد انھ



 ماقاو وانا رأسي الى ببطء ذاھبا ىالقدام من ینسحب الدم كان
 القدوم على توشك التي الغیبوبة تلك

 قادمة حصان خطوات ھناك كانت بعید ومن

 اعلم انى رغم تماما لغتھ افھم ا.... ان متحدث حصان ھذا ھل
 :قائال نحوي یشیر كان العربیة لیست انھا بداخلي

 فلنحضره) ھناك الفخ في سقط أحدھم(

 ذلك اظن للھذیان بوابة في سقطت ھل

 عیيو لیفقدني بیده الھراوة بتلك أحدھما یضربني ان فقبل

 القناطیر من اثنین ارى كنت

 حصان ونصف رجل نصف جسدھما

 قدرة اعلم ال وقت بعد واستیقظت

 القناطیر من ثالثة ھناك كان

 والنصف بالغلظة ملئ رجل وصدر رأس یملكون اثنین
 فرس ھیئة على السفلى

 فقط شیئین في عنھما یختلف كان الثالث اما

 لىالسف نصفة على واجنحھ رأسھ بأعلى قرنین یمتلك كان

 كبیرھم انھ ذلك بعد وعلمت



 عم مبادلتي او قتلى عن االغلب في حدیث بینھم یدور كان
 اخرین قوم

 وقدماي یداي من مقیدا كنت

 اتحدث ان وأخشى

 الوجوه تلك مواجھة من أسھل كان منتحرا فراشي في الموت
 المتجھمة

 ءشي ھناك بأن اشعر وكنت الصوت عالي جدال في كانوا
 حولنا

 على انا لي او خیر أي لنا یحمل ال السیف من أحد ءشي
 الخصوص وجھ

 ایضا القناطیر یراود كان الشعور ان واظن

 بتوترھم یشعروني ان الطبیعي من یكن لم لكن

 ایدیھم تحت أسیر انى خصوصا

 الحماقة من قدرا تحمل القناطیر ان ذلك بعد علمت وقد
 تلك عواقب كانت مھما المعركة من تنسحب ال یجعلھا

 المعركة

 جیدة برؤیة لي تسمح الشفق اضواء كانت

 الھجوم حدث عندما ءشي أي رؤیة أستطع لم لكنى

 جناحین یمتلك الذي القنطور) صولجان( جذبني فقد



 السماء الى بنا لیحلق بذراعیھ بقوة بضمي وقام

 باألسفل صرخات ھناك وكانت

 حدث ما بمشاھدة الرؤیة زاویة لي تسمح لم

 حدث ما بأن تخبرني كانت باألسفل قنطور من صرخة لكن
 ھناك

 نفسھ الموت ھو

 .قناطیر بوجود االولى صدمتي من انتھى لم االن حتى

 بوجوھھا القناطیر من اسوأ سیكون الذي... ھذا ھول أي
 المتجھمة

 باألسفل السیوف صلیل صوت سماع أستطیع اعد لم

 المرتجف قلبي دقات صوت سماع أستطیع االن لكنى

 

******* 

 جورج) األولى (البوابة

 في أنك تشعرك بیضاء واسعھ غرفھ في ساطعھ اضواء
 القبیل ھذا من ءشي او خاص مستشفى

 من ما شخص خروج تنتظر الرجال من مجموعھ بداخلھا
 التوابیت تشبھ زجاجیھ بوابھ



 بدین شخص الزجاجي الباب من ویخرج الومیض یحدث ثم
 خوف في إلیھم ینظر

 جورج انا قائال: مرحبا الصمت ویكسر حاجز

 لیغیب وجھھ على رذاذ برش أحدھم یقوم بأن اإلجابة وتأتى
 الوعي عن

 ءشي أي نفقد ان ارید ال منھم: شخص ویقول

 احدكم فلیقم االن اما حیا یظل ان اریده ءشي أي وقبل
 سام بالرئیس باالتصال

 

 حدل ومتفاني ومتقن جدا سریع بعمل الرجل فریق قام ولقد
 .االبھار

 البوابة من االخر الجانب الى وصولھ ینتظر جورج كان
 فضلب الموت من االقتراب بتجربة مر ان فبعد الصبر بفارغ
 كفيت لثواني یتوقف قلبھ جعلت التي الكثیرة جسده دھون
 لموتھ

 االرض على قصیرة اصبحت حیاتھ ان علم

 واقع اصبحت احالمھ ان ظن البطاقة على عثر عندما لذلك
 البوابة من االخر الجانب في المنتظرة فتاتھ سیجد وانھ



 ظاستیق فقد مرة من أكثر اخذة الذي للمخدر نتیجة االن لكنھ
 وھ اما بجواره جالسا مارتن دكتور لیجد ایام ثالثة مرور بعد
 خفیف قطني غطاء جسده وعلى ظھرة على نائما كان

 انا كسول: این بصوت الحدیث جورج وبدأ

 مارتن دكتور مستشفى في انت_

 االجنبیة مالمحھ رغم العربیة یجید الرجل الن جورج تعجب
 تجید وكیف نحن واین مصري انت لثانیھ: ھ مرة وسألھ

 ؟؟؟؟العربیة

 العربیة نعلم وال مصر في لسنا نحن: مارتن دكتور اجابھ
 منھ جئت الذي العالم في ولسنا

 خطأ ما ءشي ھناك ان جورج تخبر كانت االشیاء كل

 شعر لكنھ لألرض السریر على من یھبط ان یحاول وھو
 وعاء مثل بطنھ لیجد الغطاء برفع وقام غریب بشعور

 من اناك الساقین وحتى كلیتیھ وبدون حقیقي كبد بال زجاجي
 تعویضیھ اجھزة

 حقیقي یراه ما كان ان

 لھحا ولسان جسده ناحیة یشیر ان اال المسكین یستطع ولم
 ھذا؟؟؟؟ ما یقول

 :قائال اشارتھ على مارتن دكتور ویرد



 مصري ھو ما وال االرض ھي ما نعلم ال نحن

 كنز البوابات تلك خلف ان نعلم لكننا

 ھشة اجسادنا اصبحت ھنا االخیرة الحرب حدثت عندما
 قصیرة واعمارنا

 ذلك اللخ قبلك من الوافدین واعضاء تكنولوجیتنا بفضل لكن
 تماما االمر تغیر فقد الزجاجي الباب

 .لھم االعضاء تلك زرعنا من اعمار معدل زاد لقد

 یكمل مارتن ودكتور خدیھ على تنساب جورج دموع كانت
 :حدیثة

 كوكبي افراد إلنقاذ كاملھ مزرعة امامنا واالن

 انتك التي الذھبیة البطاقة تلك ھو واحد ءشي اال ینقصنا وال
 كل مسموح غیر االن من لذلك البوابة من القادم بموت تختفي

 بالحركة

 المرات االف الموت واجھ الذي ابنائنا أحد وسیذھب

 وایضا الموت مواجھة امر قبلك أتوا الذین من نعلم ألننا
 للعودة كامال عاما ننتظر ان شرط

 صدیقي یا واعذرني

 قاتل او سادي إنني تظن ال

 یةضح ایضا ھو انھ وستعلم القاتل بمكان نفسك ضع فقط



 قومي عن ادافع فقط انا

 )سارة( الخامسة البوابة

 

 على تتساقط الخفیف المطر من وقطرات مظلما الجو كان
 امنھ وتخرج الشتاء؛ قدوم عن معلنھ الزجاجیة البوابة تلك
 یسعدك الذي الھادئ الجمال ذلك وجمیلھ البشرة قمحیة فتاة

 .الیة النظر

 ولن عالمھا غادرت انھا تذكرت االرض اقدامھا لمست عندما
 الخفیفة الشعیرات جعل مما عام قبل لھ العودة تستطیع
 المجھول من خوفا ساعدھا على تنتصب

 باألشجار ءالملي الطریق ذلك في اتجاه ببطء تحركت

 أي قبل لكن االجابات منتظرة عقلھا على تلح كثیرة اسئلة
 الجدید العالم الكتشاف تسعى خطواتھا كانت ءشي

 ایفصلھ وال االفق في تظھر المتراصة المباني من عشرات
 نھایتھ على قارب الذي االشجار طریق اال عنھا

 ناحیة تجرى البشر من مجموعھ بعید من ترى كانت
 .االشجار

 تسلقب قامت ثم باألسفل بدفنھ وقامت الریاضي الحذاء خلعت
 المنتصف في شجرة



 یركضون والرجال النساء عشرات شاھدت عندما ھذا كان
 بداخلة مبتعدین یتفرقون ثم االشجار طریق في عرایا

 خفیفة اسلحة یحملون الرجال من ثالثة یتبعھم بعید ومن
 اجسادھم كل تخفى مالبس یرتدون لكنھم

 ینادیھا أحدھم صوت تسمع ان قبل باألعلى سارة ارتجفت
 شجرتھا تجاور شجرة أعلى من

 المسلحین الثالثة عاد حتى صمتت لكنھا ساخطة لھ نظرت
 البعیدة المباني تلك الى

 اخر باتجاه تحركت ثم الحذاء لترتدي الشجرة من ھبطت
 بإحدى تعثرت لكنھا سریعة بخطوات الھاربین عن یبعدھا
 الحفر بإحدى تختفي التي الفتیات

 عمرھا من العشرینات بدایة في صغیرة فتاة

 اقائلھ: لماذ رأسھا اال منھا یظھر ال التي الفتاة لھا نظرت
 االشیاء تلك ترتدین

 ترتدون ال لماذا حروفھا: بین من یخرج والخوف سارة ردت
 ؟؟؟؟أنتم ومن یطاردونكم الذین ھؤالء ومن المالبس أنتم

 ال طفیلیات مثلك نحن اما.....  السادة ھم ھؤالء: الفتاه قالت
 وبھذه السادة اجساد على بالسیطرة اال الحیاة تستطیع
 یھاترتد ا.... فلماذ اجسامھم الى الدخول نستطیع لن المالبس



 تستطیعون كیف سألتھا: لذلك االمر إدراك سارة تستطع لم
 اجسادھم؟؟؟؟ على السیطرة

 عندما فقط سارة: غباء من داخلھا تتعجب وھي الفتاه ردت
 الرأس تالمسي ان ویفضل اجسادھم مع اجسادنا تتالمس

 كاملة سیطرة صاحبھ على السیطرة لتستطیعي

 باكتس كأنھ یتغیر الفتاة وجھ شاھدت عندما سارة انتفضت
 العمر من الثالثینات في لتصبح اضافیة اعوام عشرة

 یومال في اصبحت فقط انا یخیفك الذي ما لھا: الفتاه قالت
 سأكون الرابع یومي أكمل ان قبل وربما عمري من الثالث

 السادة أحد جسد في

 واضح قلق في سارة سألتھا

 ھنا؟ اعمارنا متوسط ھو ما_

 مث موتة حتى نعیش السادة جسد في لكن ایام سبعة ربما_
 ھذا في ینجح ان قبل یموت اغلبنا لكن اخر على نسیطر

 على السیطرة في شخص مائة كل من واحد فرد ینجح ربما
 بقىیت لم انتى و االشیاء تلك تعلمین ال كیف نأحدھم.... لك

 الثالث یومك في وتصبحین ساعات اال لكى

 عیشت لن انھا اكتشفت بعدما الفتاة عن مبتعدة سارة تحركت
 أحدھم جسد على بالسیطرة اال العودة موعد حتى كامال عاما

 رھاعم من السبعین فى ستصبح فقط ایام اربعة خالل وأنھا



 )ف.... یوس الثالثة البوابة(

 

 شاشھ من لھ ینظرون مثلنا ألشخاص مثیرا مشھد كان
 سینمائیة

 

 بجره یقوم وقنطور غلیظ برباط یدیھ توثیقھ) من( تم بشري

 

 من ظلمة أشد السماء لیرى السماء الى عینیھ یوسف رفع
 لبھق في بغصة فشعر للقمر ضوء أي یرى ولم االرض سماء

 منة ارادة أي بال شاردة دمعھ لتتساقط

 الثانویة المرحلة في وھي سلمى مع حبھ قصة بدایة تذكر

 لوقتا طال حتى باألمل قلبھ وتمأل باألحالم ملیئة فتاة كانت
 لألمل بریق أي بال وتمدد

 توتزوج للضغوط رضخت النھایة في ثم قاومت البدایة في
 وال ءشي أي عنھا یعلم ال الذي الخلیج من القادم المحاسب

 الھادئ وجمالھا تربیتھا حسن اال منھا یھمھ

 كوھنا ھنا المتراكمة بالدھون جسدھا لیمتلئ الجمیلة تزوجت
 لكت من تتسوق وھي یدھا في صغیر بطفل احشائھا وتزدھر
 ماركت ھایبر اسم تحمل التي الضخمة االسواق



 .االالم وتؤكد السابقة دمعتھ وحدة تؤنس اخرى دمعة ونزلت

 یھاعل یعمل التي الكاشیر الة امام والده مع یضحك طفلھا كان
 یوسف

 ارجعھا الذي لزوجھا یوسف اعطاھا قلیلھ جنیھات وتبقت
 بھ: غاضبا یوسف لیصرخ) كأنھا(بقشیش لیوسف

 امثالك من وال منك ال االشیاء تلك اقبل ال انا_

 يف حاول الذي یوسف بطرد ینتھي ثم ویشتعل االمر ویتأزم
 تراكمات لكنھا یستحق الموقف یكن لم االنتحار الیوم ذلك

 البشرى والضعف الحیاة

 ودھابوج یصدق یكن لم كائنات یدي بین اسیرا أصبح واالن

 :لیسألھ) صولجان( القنطور باتجاه ونظر

 وتركت االسفل في البارد ءالشي ھذا من أنقذتني لماذا_
 اصدقائك

 ھیحادث من قلب في الرعب تثیر حمراء صولجان اعین كانت
 :حدید من بثقة واجابھ

 جتمعھم القناطیر ان یعلم جمیعنا وانقذتك أصدقائي اترك لم_
 الجن من الموتى السبعة قتال تستطیع ال

 :متسائال جولتھ من االخیر الجزء یوسف ردد

 !!!!الجن؟؟؟؟ من الموتى السبعة_



 :یقول وھو موافقا برأسھ صولجان اومأ

 یناللع صنعھم لقد.....اضافیا یوما ویعیش یقاتلھم احد ال_
 الموتى الجن من اجساد سبعة في روحھ من

 معھم سالم في ونعیش علیھ یسیطرون فتارة

 رعب في ونعیش علیھم یسیطر اخرى وتارة

 قتالھم یستطیع أحد ال لكن

 .لھ روح ال من تقتل ان تستطیع ھل

 

 :قائال وأكمل شدید غضب في لي نظر ثم

 .امثالك الخونة البشر من جیش ویملك

 

 اخر مكان من بشرى وإنني االمر لھ اوضح ان سأحاول كنت
 الجدال. من فائدة ال ان اعلم كنت لكنى

 او زمن او كوكب في نفسك تجد عندما الجدال من فائدة ال
 مكان

 الشر صف في البشر

 رالقناطی الحد قال قریتھ الى صولجان القنطور وصل عندما
 یوسف بحبس یقوم ان



 المباني أحد في بوضعھ وقام یوسف الشاب القنطور اخذ
 صلبة لكنھا الخشبیة

 ظلمة من ظلمة اشد المبنى وكان بالداخل ضوء ھناك یكن لم
 بالخارج السماء

 غیظھ واشتد الغابة في العوینات سقوط یوسف تذكر

 صوت لكن جائعا الموت حتى ھنا یظل ان خشي للحظھ
 لغة ستلی انھا بداخلة یعلم التي اللغة بتلك یحادثھ كان بجواره

 العربیة لیست وبالتأكید نعرفھا التي ارضنا من

 الجدید؟؟؟ االسیر ایھا أسمك ما_

 األنثوي الصوت باتجاه ینظر وھو یوسف رد

 انت ومن یوسف انا_

 ویل  و لویس ومعي اماندا انا_

 بنا سیفعلون ماذا تعلمین ھل_

 تكون او القناطیر من أسري مع یبادلونك او یقتلونك اما_
 تختار من ھي القنطرة لكن رابع حل یوجد ال... لھم عبدا

 .مصیرنا

 

 لتلك النظر اطال الذي لیوسف تتضح بدأت الرؤیة كانت
 .الفاتنة



 

 اماندا كانت یتحقق حلم مثل

 تابك من االول الفصل لیتذكر یوسف قلب دق االولى للوھلة
 االولى النظرة من الحب عن حزم البن الحمامة طوق

 ودقیق صغیر وفمھا االطفال عیون جمال في عیناھا

 النور یعكسان القمر سطح مثل ووجنتاھا

 ھلكن االسر ینسى یوسف جعلت التي للدرجة جمیلھ كانت
 االخیر جملتھا تذكر

 :یسألھا وھو صوتھ اخراج في فكافح

 القنطور زوجة ھل القنطرة ھي ما_

 لویس علیھ لیرد ورفیقاھا اماندا ضحكت

 اجزاء ثالثة الى مقسمة دائرة ھي الغبي ایھا القنطرة_
 توقفھ وعند سرعھ بأقصى یدور خشبي قنطور وبداخلھا

 مصیرك یحمل الذي الثلث الى بك یقذف

 الموت ھو االحمر

 ال وھذا القناطیر من مجموعھ مع استبدالك ھو واالزرق
 الثةث بعد لذلك احیاء قناطیر یترك ال جیشنا قائد الن یحدث

 االزرق الثلث في یقع من یقتلون ایام

 االسر من أقسى وھذا لھم عبدا تكون ان ھو واالصفر



 :قلق في یوسف سألھ

 ھذا یحدث ومتى_

 واضحة سخریھ في لویس إجابة

 الیوم انھ حظك لحسن_

 الجمیع واخرجوا القناطیر من ثالثة دخل جملتھ نھایة وبعد
 مصیرھم لمواجھة

********* 

 سارة ....السادسة البوابة

 البوابة تلك سارة تحب لم

 كل اعوام عشرة عمرھا من یزید مكان امرأة تحب وكیف
 یوم

 واماع فقدان تخشى وھي العالیة المباني باتجاه تجرى كانت
 اخر صراع ھناك كان المباني تلك وخلف عمرھا من

 افظالمح امام للطفیلیات المكافح الدوریة رئیس حورس یقف

 البشر من لطفیلي أسیر العمدة بأن اقناعھ یحاول وھو

 دلیل وجود لعدم حدیثة یرفض المحافظ لكن

 قوانین ویصدر یكافح شخص أكثر ھو البلدة عمدة وألن
 الطفیلیات ضد مكافحة



 العمدة یقف كان المحافظ مكتب من) حورس( خروج وعند
 بكل لحورس وینظر التضاریس كثیر الممتلئ بجسده) نایف(

 كراھیة

 :لحورس قال المحافظ مكتب الى یدخل ان وقبل

 معي لك االخیرة المرة ھي ھذه_

 فظالمحا لمقابلھ الباب بتجاوز لك اسمح لن القادمة المرة في

 

 جسد یسكن طفیلي ھو یحدثني من ان محورس: اعل رد
 العمدة

 منك سأتخلص ألني االخیرة انھا اعلم لذلك

 بتجھیز أوامره لیصدر المحافظ مكتب من حورس وخرج
 الغابات الى للخروج الجنود

 ىال تدخل مالبس بدون فتاة ھناك كانت المكان من وبالقرب
 الموت عن یبعدھا بجسد لتظفر أحدھم متبعھ مبنى

 ذلك دقائق بعد لیدخل المحافظ مبنى من حورس وخرج
 البدایة في وجودھا حورس یلحظ لم المبنى

 المبنى ساللم الى أحدھم صعود تنتظر كانت

 تحاول قوتھا بكل الفتاه لتھجم ببطء الدرج حورس وصعد
 حیاتھا تفقدھا سالحھ من طلقات لكن جسده احتالل



 وعندما المواجھة اثناء االرض على حورس خوذة سقطت
 سدهوج بعقلة وتمتزج الفرصة تنتھز سارة كانت ألخذھا ھبط

 الغابة في قابلتھا التي الفتاة جثة الى تلتفت لم

 امامھا ماتت انھا تلحظ لم

 يف جسدھا اندمج بعدما العقول اندماج بمتعة تشعر كانت فقط
 حورس جسد

 بعالمنا االنس بنى في یندمج جنى مثل

 امامھا حورس ماضي ترى كانت

 كاملة حیاتھا یرى كان وحورس

 ذلك بعد االثنین شاھداه وما

 لھما مرعبا كان

 معا كامال عاما یكمال لن االثنین ان حرفیا یعنى كان

 حیاتھا فى شاب تقتل شاھدھا عندما حورس جسد وانتفض
 السابقة

********** 

 الخارج الى االسرى وبقیة یوسف الشاب القنطور دفع

 لكت الى) ویل( ب ویدفعوا الدائرة حول ملتفھ القناطیر كانت
 االلوان من بثالثة والملونة االرض على المرسومة الدائرة



 ھبسرع یدور كان علیھ جلس وعندما خشبي قنطور وبداخلھا
 االزرق اللون بداخل سقط ثمرھیبة 

 ثالثة عدب قتلھ او استبدالھ وسیتم الناجین اول ویل أصبح ھكذا
 لیالي

 جاةلن غضبھا تعلن البشر من الغاضبة وصیحات القناطیر
 البشر أحد

 

 بسرعتھ الخشبي القنطور لیدور اماندا بوضع أحدھم وقام
 اللونب الملون الثلث في الجمیلة وقعت توقف وعندما الفائقة

 االصفر

 التنظیف بأمور تقوم لھم عبده اصبحت انھا یعنى ھذا وكان
 وغیره والطبخ

 يف ویسقط المجنونة بسرعتھا القنطرة لتدور لویس وذھب
 الصفراء الدائرة نفس

 وانھ وارد غیر االمور تكرار ان نفسھ محدثا یوسف قال
 ةالبواب تلك في الثاني یومھ اكمال قبل الموت سیستقبل

 الخشبي القنطور على وجلس

 السرعة بتلك یدور كیف یفكر وھو

 التفكیر عن عقلھ الھاء في فاشلة كمحاولة



 لدماءا لتنزف جبھتھ على ویسقط الفضاء في جسده یطیر ثم
 الدائرة من االحمر الثلث على منھا تتساقط التي الحمراء

 عالیا سیفھ قنطور أقرب ویرفع

*****************************8 

 )یوسف(الثالثة البوابة

 

 ان یرید القناطیر من كامل وقطیع جبھتك من تنزف دماء
 بدمائك الدائرة یلوث االنتصار یرى

 ھذا كل قبل ماذا لكن

 اللحظات تلك في امامھ السابقة حیاتھ كل یوسف یرى كان

 ةاالساسی االعمدة أحد تفقد وطفلین وام اب من متوسطة اسرة

 سرادق في ویوسف اللعین المرض مع االم صراع بعد
 العزاء

 بعدھا من المرض اسم ذكر یخشون كان

 جبر فھو االبراج طریق عن بھ ارتبط انھ یوسف حظ ولسوء
 السرطان

 لتيا الفترة تلك في قصیرة بأیام زفافھ بعد االب موت ثم
 االزرق السحري الدواء بھا انتشر



 .لبھق فتوقف المغشوش الدواء الضعیف الرجل قلب یتحمل لم

 

 اخیة یحتضن وھو المتساقطة الدماء خالل من یراه مشھد ثم
 الصغیر

 االطفال سرقة االوقات تلك في انتشرت

 ذلك حدث عندما الرابعة في عمر وكان

 یعد ولم

 الزمن مع مالمحھ تغیرت ربما

 الواقعة على عاما عشر اثنتا من أكثر مر

 الوحید اخیة اختطاف واقعة

 سلمى كانت ثم

 سعیدة لحیاة الباقي االمل

 القطار ركاب مع صداقتك انتھاء من أسرع انتھى الذي االمل

 نم للموت أقرب جعلتھ ذھبیة وبطاقة فاشلھ انتحار ومحاولھ
 سابق وقت اى

 انت حیاتك لیست انھا حظك لحسن ربما كاملھ حیاة

 .احالم یملك طفل

 .احالمھ انتھت مراھق



 .جدیدة احالم میالد یرى شاب

 .المیالد موت

 محنھ او منحھ ھي ربما اخر عالم الى مرور تذكرة

 .الرحلة نھایة عند اال تحدیدھا نستطیع ال النتیجة

 لم السیف ان یالحظ لم الذكریات بحر في یوسف غرق واثناء
 عنقھ یقطع

 نجاتھ في الفیصل كانت معدودة ثواني ربما

 بالتوقف صولجان وھتاف

 لیوسف القناطیر من بالفرحة الممزوجة الدھشة نظرات

 لذھبیةا بطاقتھ لسقوط ینتبھ ولم ءشي أي یفھم یكن لم لكنھ

 قواه لیستجمع لحظات استغرق

 بانبھار لھ تنظر اماندا وكانت

 بغباء وویل بقلق ولویس

 بھا یتحدثون التي اللغة یفھم یكن لم

 على وغریبھ عربیة الكلمات خرجت لكن یسألھم ان حاول
 اذانھم

 االرض على الذھبیة بطاقتھ أبصر ثم

 تماما الوضع لیتغیر امسكھا



 لألحادیث وناطق مترجم كأنھا

 أي وبدون اللغة بتلك یتحدث ولد كأنھ لھ األحادیث تأتى
 .الغریب العالم ھذا ابن كأنھ یتحدث مجھود

 خاص وشأن قدرات للبطاقة ان داخلة في تیقن

 فقط للعبور بطاقة لیست

 ورغبة وخوف رھبھ في بطاقتھ الى ینظر الجمیع وكان

 :یقول وھو) صولجان( منھ واقترب

 اھن الى احد یأتي لم ....عام كل ننتظره الذي المبعوث انت_
 اعدائنا ید على یقتل كان ربما كثیرة اعوام منذ

 :توتر في یوسف رد

 ذلك؟ تعرف وكیف مبعوث؟؟؟ أي_

 القنطور: اجابھ

 الزرقاء؟؟؟؟ الدماء اصحاب عن قبل من سمعت ھل_

 

 اصحاب السحیقة األزمنة في الملوك ان تقال اسطورة انھا_
 بنا ذلك عالقة ما لكن زرقاء دماء

 

 :علیھ یحسد بصبر صولجان اجابھ



 سابق زمن في عالمكم الي عالمنا من البشر أحد عبر ربما_

 .... نحن اما حمراء دماء تملك انت

 لمدببةا السیف رأس بتمریر القناطیر أحد فقام ویل الى واشار
 االزرق الحیاة سائل منھا لیتساقط ذراعھ الى

 :حدیثة صولجان أكمل

 قدیم زمن في ھذا حدث ربما_

 عندما عالمك الى بالعبور عالمنا من البشر أحد وقام

 ىعل ملكا وأصبح للجمیع مفتوحة السبعة البوابات كانت
 عالمكم

 الزرقاء الدماء عروقھ في تجرى ھنا فالجمیع

 

 ھان ھي نجاة طوق منحتھ التي المیزة تكون ان یوسف تعجب
 حمراء دماء یملك

 :یقول وھو كتفیھ یوسف وھز

 ھنا؟؟ المنتظر المبعوث من المطلوب ھو وما_

 صولجان: اجابھ

 بدایتھا منذ القصة تعلم ان یجب

 البوابات من ونعود نذھب ھادئ عالم كنا



 وكل عالمنا في الشر لینشر الموت من القادم جاء حتى
 السبعة العوالم

 مرع مثل لھ بالنسبة اعمارنا ان نعلم لكن جاء این من نعلم ال
 للسلحفاة البعوض

 مقا ثم وابادھم كوكبنا في الجن محاربي أعظم على انتصر
 االقوى السبعة اجساد في روحھ بوضع

 االوقات اغلب في لكن ظھورھم قبل البارد بوجودھم نشعر
 نراھم ال

 عنھم ءشي قول یستطیع حتى براثنھم من أحد ینجو لم

 منھم واحد فرد مواجھة تستطیع ال القناطیر كل

 البشر من جیش ویملكون

 سینتصر البوابة من القادم ان زمن منذ اسطورة وانتشرت
 الموت من العائد على

 

 للعمل البوابات وعادت

 الوصول عند مات احدھم ان ألخر وقت من نسمع كنا

 عالمنا الى العابرین أحد نجاة في االمل وفقدنا

 واحد ءشي یعنى االن وجودك لكن



 ما یوما امل ھناك ان

 الموعود انت تكون ال ربما

 للعمل البوابات عودة منذ نراه ناجى اول انت لكن

 الحمراء الدماء صاحب یا

 

 االمر في یفكر وھو النظرات تائھ یوسف بدأ

 اال یزةم أي یمتلك ال بعوینات فتى للسخریة مثیرا االمر كان
 القلب قبل تعشق واعین حمراء ودماء ذھبیھ بطاقة

 زرقاء بدماء فتاة تعشق

 القناطیر من جیشا یقود ان ویجب

 البشر من جیش ضد

 اماندا یا تنتمي صف أي الى

******** 

 )زیاد( الخامسة البوابة

 

 الكوكب على أحد ال

 البشر انتھى البشریة انتھت لقد ..... انا فقط



 فقط

 الدجال ظھور عن تتحدث الكتب بعض

 النبي بھا أخبرنا التي العالمات وعن

 قلبي لھا انتفض جملھ االوراق احدى في ھناك

 النھایة) انھا... مغربھا من الشمس خرجت لقد إلھي یا(

********* 

 )سارة( السادسة البوابة

 

 وحرائق شرارات تحدث ان) دون( بالماء الزیت یمتزج كیف

 بحورس وعقلیا جسدیا سارة امتزجت

 حورس ماضي سارة لترى

 البشر من الطفیلیات بصید یقوم مشھور جوائز صائد

 مدینتھ في االشھر یعد انھ حتى

 نساء زیر ھذا كل وفوق

 ریاضي جسد وصاحب وذكى وسیم

 البشریة الطفیلیات من یجعلك ما ھو طفیف اختالف

  السادة من او



 واالجسام والمالمح الھیئة في الصفات نفس یملكون

 سارة كوكب اعمار مع تتشابھ اعمار یعیشون السادة لكن
 األرضي

 سریعا تقفز اعمارھم الطفیلیات لكن

 ارجخ یوما عشر اثنا ھو البشریة للطفیلیات عمر اقصى ربما
 السادة جسد

 السادة عن حورس یفرقھم كیف

 ومالمح الطفیلیات اجساد یعبر الذي الضوء ومن االزیاء من
 العمر بمقیاس سریعا تتغیر التي الجسد

 الحدس انھ البقیة یملكھ .... الاخر ءوشي

 اجساد بخارج البشر من الطفیلي یكون عندما فقط ھذا كل
 السادة

 التأكد تستطیع لن االمتزاج عند

 حورس ذكریات خالل من ھذا كل سارة ترى كانت

 حورس على النساء تھافت ایضا وترى

 االخرى تلو واحده عاطفیا لھم وتدمیره

 لىا یركلھا واحده من ینتھي عندما ثم وقلوبھم اجسادھم ینتھك
 حیاتھ خارج



 االمتزاج لحظات في تراه كانت ھذا كل

 البشر من للطفیلیات واحتقاره كراھیتھ وترى

 یرى كان ھو اما

 معیةالجا الدراسة الى الثانویة دراستھا من تخرج صغیرة فتاه

 الندى حبات مثل خجولة

 الدلتا محافظات احدى في صغیرة اسرة مع تعیش

 الدراسة بدایة عند المعز قاھرة الى وتعود

 جامعیة لفتاه ومعتادة رتیبة حیاة

 المعسولة بكلماتھ حسام علیھا التف حتى

 لماتك على اذانھا تعتد لم التي وھي حبھ بحر في قلبھا سقط
 العشق

 لقلبھا نبي كأنھ تصدقھ كانت

 غرفتھا الى عادت عندما لكنھا حدث ما حدث كیف تعلم ال
 ولیست امرأة اصبحت انھا تعلم كانت الجامعیة المدینة في

 بفتاة

 الى جامعیة فتاة مرحلة من لیخرج عقلھا نضج دقائق في
 واالرق الھم من بجیش محتلة امرأة



 مث واالعتذار الھروب بدأ ثم بالزواج وعدھا االولى االیام في
 تماما اختفى

 االخیرة الدراسیة سنتھا انتھاء بعد عادت

 .الزواج ترید ال بانھا اھلھا ألقناع حجة تجد ولم

 وحزنا كمدا شھور بعد والدھا ویموت تعد ولم خرجت

 فشلت لكنھا االنتحار المسكینة حاولت

 للعیش تكفیھا تكاد مھن في تعمل كانت ولشھور

 حسام تجد ان تحاول الوقت نفس وفى

 بھ تعمل الذي المطعم في فتاة مع كان اعوام بعد

 تتبعتھ

 منزلھ الى ذھبت ثم

 منھ ترید وال تزوجت انھا لھ قالت لكنھا یطردھا ان حاول
 ارتباط أي

 مع رالشعو بنفس تشعر لم ألنھا متعتھما تجدد ان ترید فقط
 زوجھا

 منھ استدارة اول وعند حسام یدخلھا

 عنقھ یمزق الخنجر كان

 جسده يبباق ثم



 كل اجل ومن أباھا اجل من امثالھ ستقتل انھا لھ تقول وھي
 أب

 وجود ان تعلم وھي وخرجت بصماتھا بغسل سارة وقامت
 ءشي أي یعنى ال بصماتھا

 الذھبیة البطاقة بسر تحدث عندما رشدي مات حتى

 االمر تطور ان احمد سیف على باللوم تلقى ان فقررت

 ورسح عالم الى وتعبر غرفتھا في الذھبیة البطاقة وجدت ثم

 تعنى انثى بأي عالقتھ ان یعلم وھو ھذا كل حورس شاھد
 سارة انتقام

 )(یوسف الثالثة البوابة

 

 یطیق یكاد ال یوسف لكن نوم وبال راحة بال طویل وقت مر
 حدث فیما الجدیدة خادمتھ رأى ھو ما یعلم ان قبل صبرا

 الستقبال زمن منذ المعد المبنى الى اماندا دخلت وعندما
 المرة عن تختلف نظراتھا كانت الثالثة البوابة من القادم

 السابقة

 عندما سلمى االولى حبیبتھ نظرات تشبھ نظراتھا كانت
 زوجھا مع اشتبك

 كراھیة نظرات انھا



 بدأت مثلما السرعة بتلك االمور تنتھي ھل

 سلمى وتذكر

 الى سلمى فأخذتھ القراءة عن یكف ال نھم قارئ یوسف كان
 ماك النظر لحفظ االولى بنظارتھ معا وخرجا عیون اخصائي

 العامة یقول

 ھبصیرت قوة واضاعت أبصاره قوة على سلمى حافظت ولقد

 :قائال اماندا مع حدیثھ وبدأ

 حتى مؤقت وضع مجرد ھذا..... بخادمة لست ھنا انت _
 سراحك ألطالق حال أجد

 البوابة. من القادمون عن ءشي كل تعلم اماندا كانت

 .قومھا من بل القادمون من معلوماتھا تكن لم

 الذین االشرار من قومھا یرى دائما البوابة من القادم
 الموت یستحقون

 یظن وھو قومھا ویحارب القناطیر الى ینضم سھولة وبكل
 كوكبھا في االوائل الفرسان من فارس االختیار بھذا انھ

 لتقاب بأن وتحلم االوائل الفرسان عن قصص تسمع كانت
 أحدھم

 االوائل الفرسان صفات من صفة أي یملك ال ویوسف

 لكلماتھ تھتم لم لذلك



 :قائال حدیثة ھو فأكمل

 أسرع في قومك الى اعیدك ان جاھدا سأحاول بأني اعدك_
 وقت

 ...لكن ھنا قدراتي ھي ما افھم ال انا

 :المرة تلك اماندا قاطعتھ

 البوابة من القادم بطاقة تملك أنك الوحیدة ك: قدرات

 ونیشبھ من او جنسھ بنى لیقتل القناطیر من قطیع لیقود
 جنسھ

 

 من عالم الى بیوسف یذھب حدتھ رغم الناعم صوتھا كان
 والحماقة الحب

 وقتھ نصف قضى من وھو االحالم تلك الى یذھب ال وكیف
 محادثات في االلكترونیة الشاشات امام االخیرة االعوام في

 حقیقیة غیر عاطفیة

 االفتراضي العالم جمال وملكة الحظ سعید انھ یشعر ال كیف
 یحادثھ مجسد واقع اصبحت

 صدقا بحبھ یعترف الذي للمصري كامل مثال یوسف كان
 االفتراضي بالعالم االول االسبوع في احداھن محادثة عند



 ھشا جعلتھ االفتراضي العالم وفى الماضي في تجاربھ
 الحالي الواقع في وضعیفا

 لحظيال واالعجاب الحقیقي الحب بین التفریق یستطیع وال

 اماندا ناحیة إحساسھ في صادقا كان

 بالحب یشعر انھ

 یةملك بدماء فتاة أي ان تقول والممزقة المھترئة مشاعرة لكن
 ال وأحمق تافھ حب في الوقوع تخشى ان یجب بشریة او

 والقراءة احالمھ من اكتسبھا شاعریة كلمات اال صاحبھ یملك

 لكت في وقعا كیف یعلما ال البدایات من األحبة انتھاء وبعد
 المصیدة

 فرارلل طریق یجدان ال ثم...... البدایات في بعضھما احبا لقد
 لالستمرار طریق وال

 :صدق بكل یوسف لھا قال لذلك

 غیرھم او القناطیر بصف اكون ان في خیار لي یكن لم_

 خیار ھناك كان وان

 اماندا یا انت صفك في فأنا

 صادق بانھ احساسھا من الفتاة تعجبت



 ان وللمرة االولى البوابات من القادمین أحد اختیار ومن
 ھمصنع الذي ....الموتى الجن من وقادتھم البشر بصف یكون
 الموت من القادم

 القناطیر احالم كل سیحطم ھذا ان تعلم اماندا وكانت
 وحلفائھم

 لألبد

 خبیثة ابتسامھ وابتسمت

 االسطورة انھیار ترى كان

 البوابات من القادمین بأحد اخرى مرة ھؤالء یثق كیف

 

********* 

 الفراش الى حورس یصل متعثرة بخطوات

 النوم من بحر في غرق انھ سیظن االن یراه من

 الممتزجة العقول بین یدور حدیث ھناك كان لكن

 انت من_

 ءشي كل رأیت أنك اظن_

 جسدي باحتالل لكي اسمح لن_

 لك او لي خیارا لیس ھذا_



 امثالك بصید قام شخص أكثر انا_

 اعود ان ھو فقط اطلبھ وما ھنا البشر عن مختلفة انى اظن_
 ونتك لطفیلي اسیر یقع من ان تعلم وانت... بھدوء لوطني
 ھذا ىعل وافقت أنك ایضا واظن...المستشفیات أحد في نھایتھ

 ذكریاتك في رأیت كما القانون

 

 بداخلھ یراھا حورس كان ثرثرتھا سارة تكمل كانت حینما

 غریبھ عالقة والسادة البشر من الطفیلي بین العالقة

 الكثیر عنھا یعلم أحد ال

 ان أحدھم یستطع لم لكن الطرفین بین الدائم العداء رغم
 كامل بشكل العالقة تلك بفھم ویقوم االخر على یسیطر

 دائمة حرب ھناك كانت فقط

 نظرت...... عسلیة وعیون...اسود شعر تمتلك حسناء فتاة انھا
 بغضب لھ

 جسدھا یتفحص حورس ان الفتاة اكتشفت لقد

 العقلي حدیثھما طریق عن حورس لھا قال

 احتلت من ھیئة اعرف ان ارید حقي ھذا لكن .... اسف_
 جسدي

 لجسدك انظر لم صدقا ولكن



 سیجعلني وھذا تنظر تما زل االن حتى .... كاذب انت_
 احمق قرارا اتخذ

 

 وحمقاء متعثرة بخطوات یوسف جسد تحرك

 الحبو یتعلم طفل مثل سارة كانت لقد

 حورس جسد في التحكم كیفیة تتعلم االن انھا

 جسده على السیطرة یستعید ان یحاول كان ھو اما

 االثنین بین معركة كانت

 باإلجھاد كالھما شعر حتى دقائق تمر ولم

 اریكھ أقرب على جسده لیسقط

 االستشفاء في االقرب سارة كانت

 قواھا استجمعت حتى قلیلھ لحظات تمر لم

 سارة سیطرة ضد یصمد لن جسده ان حورس لیعلم

 حیاتھ ھي تلك تكن لم ساعات منذ

 نساء وزیر عسكریا قائدا كان

 دقات سمع عندما) ھانیا( مع موعده تذكر النساء ذكر وعلى
 الباب جرس



 لمرةا تلك لكن مباشرة الباب سیفتح كان العادي الوضع في
 االمر ھانیا تكتشف ان یخشى

 الباب تفتح ان لتقرر أفكاره سارة قرأت

 االول اختبارھا في نجاحھا تثبت كي

 ان تخبرك المرتبكة وخطواتھا الباب ناحیة بالذھاب قامت
 الوقت من للكثیر یحتاج االمر

 عنفب تقبلھ ثم بقوة حورس لتحتضن الباب من ھانیا دخلت

 حورس جسد لینتفض

 ھانیا قبلة من بالتقزز سارة شعرت لقد

 باألمر ستشعر انھا تتخیل لم

 االجھاد من بجزء شعرت لقد ھذا تتوقع ان یجب كان لكن
 حورس بھ شعر عندما

 الفتاة من القبلة بطعم شعرت لذلك

 یضحك حورس كان وبالداخل

 أحد یراه ال العقلي وحدیثھما

 

 االمر ینجح لن لكي قلت_

 بطردھا سأقوم_



 ومونیق ثم بجسدي طفیلي بوجود الجمیع سیعلم الوقت مع_
 تریدینھ ما أھذا المستشفیات احدى في وحبسي بتدمیرك

 اسمح لن فأنا واحد عام لمدة الفتیات ترك بإمكانك اذن_
 التجربة بتكرار

 فتاة جسد واحتالل جسدي من الخروج انت بإمكانك_

 ھانیا جسد احتالل االن بإمكانك

 لجدرانا ابیض سجن في المسكینة وحبس بتدمیري تقوم ثم_

 

 :لھ تقول وھي ھانیا العقلي حدیثھما قاطع

 عزیزيیا  بك ما حورس.... حورس:

 قائال اجابھا

 حتى سأنام ربما حبیبتي ف.... اسالیوم باإلعیاء ر: اشع
 ك.... یمكن بالغابة الحملة لتلك سأذھب ثم نشاطي استعید
 بالغد نلتقي او أحببت لو ھنا الراحة

 :باألحراج ھانیا شعرت

 غدا ونلتقى االن سأذھب ال

 مھم ءشي نسیت)( بأنھا شعرت لكنھا الباب باتجاه وذھبت

 حبیبھا تودع ان نسیت



 االولى من اقوى قبلھ بتقبیلھ وقامت عادت لذلك

********* 

 

 زیاد الخامسة البوابة

 

 البوابة من العبور بعد السابع یومي ھو ھذا

 بمصر انى اعلم

 وطني تشبھ االماكن تلك

 ءشي كل مالمح تغیرت

 السابق مثل الحیاة تعد لم

 القدیمة النباتات تشبھ نباتات ال

 القدیمة تشبھ اشجار وال

 بشر وال حیوانات وال

 االشیاء كل تغیرت لقد

 الوعد صدق لقد

 )الموت ذائقة نفس كل(

 بالماضي حي ءشي كل مات لقد



 االحیاء وكل وبشر ونبات حیوان من

 للحیاة جدیدة دورة وبدأت

 ھادئ ءشي كل

 نائم وانا تمزقت مالبسي كل ان اال غریب ءشي یحدث لم

 یتحرك لكائن خیال رأیت وایضا

 أحالم اضغاث او خیاالت ھي ربما

 )یوسف( الثالثة البوابة

 

 نفیر قانطل القناطیر بھا یسكن التي القریة بقلب ما مكان في
 ما ھجوم الى الجمیع لیتأھب بوق من

 حرب نفیر انھ تعلم اماندا كانت

 ذلك یعلم یكن لم یوسف اما

 القادم إلنقاذ القناطیر من مجموعھ مع بالدخول صولجان قام
 البوابات من

 راكثی یختلف ال وھو اللون ابیض القرن وحید حصان ومعھم
 القرن مثل الصفات بعض في اال نعلمھ الذي الحصان عن

 جبھتھ بمنتصف



 تحول ظھره على یوسف یضع ان صولجان حاول وعندما
 منھ یوسف اقتراب تماما ورفض االسود الى الحصان لون

 ان یستحق الذي بالشخص لیس یوسف ان یعنى ھذا وكان
 ظھرة فوق یحملھ

 الحیوان ھذا ندرة رغم

 تقریبا معلوم عنھ ءشي كل ان اال

 روح ان اكتشف وقد الروح كشف على القدرة یمتلك فھو
 جماعتھ مع لیست یوسف

 العالم ھذا في اخر ءشي یضاھیھا ال سرعھ ویمتلك

 نظرت منھ یوسف اقتراب القرن ذو الفرس رفض عندما
 بتحفظ الیھ القناطیر

 الغضب سریعة القناطیر ان الجمیع یعلم فكما

 وجد لكنھ زائف امان عن باحثا اماندا اتجاه یوسف نظر
 فارغا المكان

 ھروبھا من لیتیقن أحد یجد فلم بنظره بحث

 ویتحول خداعة تم بانھ ویشعر بالغضب عروقھ وتمتأل
 االبیض اللون الى القرن وحید الفرس

 اخرى مرة القناطیر یوسف وقلب عقل اختار لقد

 الجانب مأمون غیر یوسف ان علم صولجان لكن



 من المكان تمأل البشر وجثث المبنى من الجمیع وخرج
 تلك في انتصروا انھم الجمیع تعلم القناطیر وصیحات حولھم
 الجولة

 األخیرة الجولة تكون لن انھا یعلم كان صولجان لكن

 في محسوم قرار وھناك المكان من بالتحرك لقومھ واشار
 عقلھ

******** 

 الخامسة البوابة

 زیاد

 مذكراتي اكتب لماذا اعلم ال

 الكوكب على بشرى اخر مذكرات سیقرأ من

 اخرى مرة وطني الى عام بعد سأعود ربما

 أصدقائي لثرثرة اغضب لن حینھا

 الطریق الزدحام اغضب لن

 افقدتھ عندما حقیقتھا علمت التي النعم كل من اغضب ولن

 حدأ قام فترة وبعد بخطفي السارقات احدى قامت صغرى في
 بإیداعي منھ اتسول كنت عندما لحالي رق الذي االشخاص

 الرعایة دور احدى في



 اسره لتتبناني فترة ومرت

 االسرة رب اسم احمل ال ألني ناقما ظللت لكنى

 لىع الورثة من معاملتي ویتم حادث في أسرتي فقدت حتى
 دخیل انى

 أنھي ان حاولت لذلك اخرى مرة للتسول اعود ان وكرھت
 القصیرة حیاتي

 وفشلت

 البوابات حارس لي وقال البطاقة وجدت ثم

 عاتقك على یقع االرض مستقبل ربما

 بالحماس قلبي امتأل المراھق وبقلب

 متعھ بأي اشعر وال انا املكھ كوكب في وحیدا اجلس واالن

 یھدم لم مبنى وكل االرض من شبر كل امتلك

 االرض من خرج الذي الذھب وكل

 ءشي بأي اشعر وال ءشي كل

 حولھا وصراع منافسین وجود من تنبع االموال اھمیة ربما

 عاریا نفسي ووجدت االمر تكرر باألمس

 سيومالب ومنھكا متعبا نفسي ألجد نومي من استیقظ یوم كل
 ممزقھ



 الكوكب على وحدتي رغم ھنا مالبس ارتدى لماذا اعلم ال

 الكواكب رب من الحیاء ھو ربما

 التعود انھ او

 االمر على تعود ھو حیاتنا في ءشي كل

 خیارنا انھ ندرك ال حتى

 االن اسمعھ غریب صوت ھناك

 اھذى ال المرة ھذه

 منھما اثنین ھناك كان القمر ضوء على

 )سارة(***********. 

 

 دائم عداء ھي والسادة الطفیلیات بین العالقة

 االخر للجنس ماكر صیاد منھما كل

 لكالھما الھیئة في كامل تشابھ ھناك ان مع

 تفرق ان تستطیع لن العالم ھذا عن غریب كنت ان

 بشریة اجسادھما كالھما

 جسد في الجن مثل تمتزج انھا تختلف البشریة الطفیلیات لكن
 عالمنا في البشر



 التالمس عند فقط البشرى بداخل ویختفى الجسد یندمج

 الكوكب سید ھو البشرى الطفیلي كان بالماضي

 ثم وازنةمت الكفة اصبحت للطفیلي القاتل السالح اكتشاف مع
 الوقت مع الكوكب سادة ھم السادة أصبح

 السالح اكتشاف قبل

 تعداس إذا الطفیلي اجساد من األسلحة طلقات جمیع تمر كانت
 جسد اذى أي بال فقط بجسده ترتطم او بمرورھا وسمح لھا
 المؤقت االلم اال

 لھا ءمتھي یكن لم إذا

 المخطئ ھو أحدھما بأن الجزم تستطیع ال

 النجاة طوق عن یبحث كالھما

 عالمنا في االمر ھو كما

 دوریة بتجھیز یقوم حورس كان االنیق المكتب ھذا وفى
 المدینة أطراف على تقع التي الغابات الى للذھاب معتادة

 ما ءشي تخشى سارة كانت وبداخلھ

 نسھاج بنى یقتل حورس ترى عندما انسانیتھا تفقد ان تخشى
 البوابة تلك في البشر من

 یحمل الذي البلدة عمدة مع لیتقابل مكتبھ من حورس وخرج
 رسولح العداء



 حورس شك عندما مؤخرا ظھر والعمدة حورس بین العداء
 العمدة جسد بداخل البشر من طفیلي ان

 بینھما صداقة شبھ ھناك كانت ذلك قبل

 عالجھ یجب مرض العمدة بداخل ما ان حورس یرى لم

 صاحبة قتال ال

 بجسد الطفیلى انتبھ بالعمدة حورس لقاء من قلیلھ ثوانى وبعد
 سارة وجود الى العمدة

 العمدة بداخل الطفیلي جسد ترى انھا سارة وتعجبت

 امامھا ظھر التي الطفیلي عن جسدھا تخفى ان وحاولت
 العمدة بداخل

 بداخلھ تسكن شفافة روح كأنھ

 واحد ءشي یعنى ھذا وكان

 الغابات من عودتھ عند حورس تنتظر اخرى حرب ھناك ان

 سارة تراھا كانت ھكذا او الھوائیة بسیارتھ حورس وانطلق

 يف السیارات تشبھ التي المركبة تالمس تكن لم فالعجالت
 كوكبنا

 اسفلھا دائرة بنصف االشبھ الخارجیة ھیئتھا في تختلف لكنھا
 ان بحیث كھرومغناطیسي مجال في تدور اطارات ثالثة



 حركھ مجال في تتحرك لكنھا المركبة تالمس ال االطارات
 خارقھ سرعتھا یجعل معین

 غابةال الى القافلة وصلت حتى قلیلھ دقائق االمر یتعدى لم

 كاملھ مالبسھم بارتداء للجنود أوامره بإعطاء حورس وقام

 لألمر ھو یھتم ولم

 مسكون المنزل بأن كوكبنا في نقول فكما

 االمر یخشى فلماذا ساكن بھ حورس جسد كان

 اكتراث بعدم وتحرك

 ولم الشجیرات احدى خلف الطفیلیات أحد سارة وشاھدت
 منھا حورس القتراب تھتم

 واحد قرار وبداخلھا

 االسباب كانت مھما الحرب تلك في تشارك لن

 بداخلھ سارة على یقضى كیف وفكرة حورس واقترب
 أسھر بمالمسة قام الذي للطفیلي ینتبھ ولم بھا ھي وتشعر
 عجیب ءشي لیحدث

 مس ھناك بأن تشعر وھي حورس جسد من سارة خرجت لقد
 على وسقطت... كیانھا في سرى قد كھربائي تیار من

 حورس جسد بداخل االخر الطفیلي ترى وھي االرض

 سارة باتجاه سالحھ حورس ورفع



*** ******* 

 الخامسة البوابة

 زیاد

 اجن ال حتى مذكراتي اكتب

 حدوثھا في اشك اشیاء ھناك

 الممزقة مالبسي

 الھزال اصابھ الذي جسدي

 الطعام ندرة بسبب انھ ستظن ربما

 ال اطعمھ تحمل الكوكب نھایة بعد ما االشجار صدقني
 الجنة من انھا اال تقول ان تستطیع

 فاكھھ انھا تقول ان تستطیع ال

 البكر الحیاة انھا

 وتشبھ الشكل في الكمثرى تشبھ فاكھھ تذوقت باألمس
 قھاتذو لن شكوالتة قطعھ فھي الطعم اما اللون في الباذنجان

 السابق جحیمنا في

 او اقل وربما عام بخمسمائة العالم نھایة بعد جئت انا ربما
 اثار بعالم لست أكثر

 واحدة مكتبھ بقایا أجد عندما منھ سأتأكد عنھ ابحث ما لكن



 انيثو في االمر عن لبحثت عنكبوتیة شبكھ ھناك كانت لو
 معدودة

 جنسيالال التكاثر عن واحد كتاب بھا مكتبھ فقط

 ثلم التبرعم لي یحدث حتى الخلیة وحید كائن لست انى اعلم
 الخمیرة فطر

 االولیات مثل العالم ھذا في اكون ان اخشاھا التي الكارثة
 فردا سدج كل ویصبح نجزئیی الى الجسد ینقسم حیث كاألمیبا

 جدیدا

 العصر ھذا ادم اكون وربما

 أضالعي أحد من خرجت لكائنات اراھا التي والظالل

 بليق البوابات عبروا الذین من خرجت التي الكائنات این لكن

 منھم ثالثة یظھر االفق في

 نحوي قادمون انھم

 الحقا یحدث ما سأكتب

 الرابعة لبوابةا

 نادر

 الرابعة البوابة من عشریني فتى یخرج

 الظالم تبدید في تفلح ال الحادة نظراتھ



 رأسھ على قویة ضربھ إثر الوعي یفقد ثم

 السجون غرف مثل غرفھ في لیستیقظ

 حدیدیة ونافذة موحد ابیض ولون واحد باب

 ىونالكتر بقید والقدمین الیدین من مقید وھو

 متشح شخص للغرفة دلف عندما االمر استیعاب یحاول كان
 بالسواد

 ساخرة ةتنھید الفتى فم من خرجت

 الزي بنفس االخرى الناحیة في البوابات حارس ترك لقد

 قائال الفتى مع حدیثة الغریب وبدأ

 معبد العظی نادر اسمك ان تقول جیبك في االوراق ض: بع

 احضرت عندما بعقلك یدور كان الذي االمر ما اعلم ال
 ذلك من ترجوھا كنت التي االفادة ھي وما الشخصیة ھویتك

 انا لي مفیدا االمر كان لكن

 نم البوابات عالم لتحریر قادم جدید منتحر معبد العظی نادر
 الظالم

 شخصي الختبار سیرضخ النھایة في لكن

 تنجح ربما

 ال وربما



 الحالتین في الثمن ھي حیاتك لكن

 لالختبار؟؟؟؟ مستعد انت فھل

 

 الغریب نادر تجاھل

 لى والئك یكون ان اما: قائال حدیثة الرجل لیكمل

 ستموت او

 ھنا میت انت الحالتین وفى

 السباق انھیت سأكون بقتلك انى تعلمة ال ما نادر عزیزي
 مبكرا

 عام لمدة ھنا مسجون انت

 امع كل مرة اال البوابات بین التنقل یمكنني ال كذلك وانا

 من أحد بمرور نسمح وال ملك مثل ھنا تعیش ان مانع ال لكن
 اخرى مرة البوابة تلك

 او

 ناتالعشری في شاب لیدخل الباب باتجاه بیده الغریب واشار
 القید بنفس مقید

 قائال حدیثھ الغریب ویكمل

 لى انتمائك وتعلن الشاب ھذا تقتل ان اما_



 دقائق خالل ستموت او

 الشاب في نادر وتمعن خلفھ الباب الرجل واغلق

 ھو من یعلم كان

 اثنین او عام قبل ربما ھو انھ

 ماضیة انھ

******* 

 السادسة البوابة

 سارة

 حورس رأس بمالمسة الطفیلي قام عندما

 ایضا ھو جسده في الكھربائي بالتیار حورس شعر

 الشعور قاوم لذلك

 جسده على الطفیلي سیطرة شعور قاوم

 جسده في الطفل مثل یتخبط الطفیلي وكان

 محسوم كان قرارة لكن

 حورس جسد من تخرج عندما الفتاة یقتل ان یجب

 طرةالسی بمحاولھ حورس لجسد احتاللھ منذ الطفیلي قام لذلك
 الفتاة وجھ في السالح وإطالق جسده على



 صعبا االمر جعلت حورس مقاومة لكن

 على ملقاة وھي حورس بجسد الطفیلي ترى سارة كانت
 االرض

 جسده على یسیطر ان في حورس محاولة وترى

 ھي قامت السالح إطالق في الطفیلي تأخر عندما لذلك
 الطفیلي لیخرج اخرى مرة راسة بمالمسة

 االمر سارة تفھمت المرة تلك وفى

 االمر لحورس تركت لذلك

 ذلك في بوجودھا واقتنعت جسده على السیطرة لھ تركت
 السجن

 مقاومھ أي بال

 الطفیلي على سالحھ حورس وأطلق

 صوت ثرأ على بالحضور طاقمھ وقامللوعي  فاقدا سقط ثم
 السالح

 حورس استیقاظ تنتظر وھي بطیئة الساعات وتمضى

 في سریرة بجوار العمدة وجد حورس استیقظ عندما ثم
 العام المشفى

 :قائال حدیثة الرجل ویفتتح



 طفیلي ھیمنة تحت أصبح ضباطنا أكفأ ان محزن ءشي_

 .داواح شخصا كالكما یصبح حتى ستتعود الوقت مع لكنك

 سارة بعقل عقلة امتزاج لكن االمر ینكر ان حورس حاول
 سارة یري العمدة بجسد الطفیلي ان یعلم جعلھ

 :للعمدة قال لذلك

 االمر ذلك في الوحدة تعاني ال االن أنك اظن_

 :خبث في العمدة علیھ رد

 لي تقدمھا ان یجب التي االمور بعض ھناك لكن ذلك اظن_

 طفیلي سیطرة تحت أنك الجمیع یعلم ان السھل من واال

 لثانيا یومھا في مازالت فالفتاة...  السیر في التخبط یكفي

 الخامس عامھ أكمل لقد فتاي اما

 احباط في حورس قال

 ماذا؟؟ مثل ر: امو

 :وقال واضح جشع في ھبعینی حورس العمدة رمق

 امرین ا: ھم

 شخص ھناك الن المحافظ اطاحة في تساعدني ان االول
 بعده من المنصب یستحق فقط واحد



 اطفاستش الدرجة لتلك وقحا العمدة یكون ان حورس بتوقع لم
 غصبا

 الرجل اقتل ان منى ترید ل: ھ

 قائال حدیثة وأكمل الغاضبة بكلماتھ العمدة یھتم لم

 االن قدمي تقبل ان ھو الثاني ا: ام

 االن الطفیلي نھایة ستكون او نیتك صدق من اتأكد حتى

 العمدة لیطرد یتحرك ان حورس حاول

 منعتھ جسده على سارة سیطرة لكن

 كیانھ في یسري بالذل حورس وشعر

 واضحة سارة افكار كانت لقد

 والرضوخ العمدة اقدام تقبیل یھینھا فلن جسدھا لیس انھ
 عام لمده ألوامره

******** 

 زیاد

 الخامسة البوابة

 

 یصدق ال حدث ما

 حروفي سیقرأ من ھناك ان اعلم الیوم



 ما یوم في بشرى كنز أعظم تكون ربما

 رشید حجر مثل ثروة ستصبح حروفي ان یظن كان من

 الثالثة الظالل اصحاب ھم من علمت باألمس

 انا انھم

 ھذا حدث كیف اعلم ال

 قبلي جاء من یشبھون اشخاص یوجد ال لماذا اعلم وال

 الثالثة مع مالمحي تطابق اكتشفت منھم اقتربت عندما

 جنسي ال تكاثر ھو معي یحدث ما

 المكان ھذا ادم انا او

 مثلى اشخاص یخرج نومي عند

 الممزقة مالبسي سبب یفسر وھذا

 التفكیر في یشبھوني ھل

 واحد عقل نملك ھل

 استنساخ ھم ھل

 جسدي من خرجت كحواء وھم ادم انا ام

 الناقة منھا خرجت التي الصخرة انا او

 اعلم ال



 منطقیھ لیست ھنا االمور

 مھاجمتي أحدھم حاول الصباح في

 عجیب ءشي حدث لكن

 بضربي قام عندما

 باأللم ایضا ھو شعر

 ھاربا وفر

 عقل بال انھم اظن

 األربعة اطرافھ على ركض لقد

 نحوي قادمون منھم اربعھ ارى انى

 الحقا الكتابة سأكمل

************* 

 االولى البوابة

 جورج

 اللون بیضاء غرفھ في

 ما الدقة شئت ان او الفراش على ممددا لشاب جسد ھناك كان
 جسده من تبقى

 بالغرفة ھادئة االجواء كانت



 لشابل یتبقى لم والذكریات باألفكار ملئ الشاب عقل في لكن
 الذكریات اال

 والدتھ یتذكر وھو عیناه أغمض

 والدتھ عن توارثھ مرض السمنة كانت

 ةالمتراكم الكیلوغرامات لفقد المطلوب الجھد یبذل لم لذلك
 وھناك ھنا

 وتكاسلھ الطعام تجاه جشعة تذكر

 المرح بعض ذلك واكسبھ ءشي كل من وساخرا ناقما كان

 ذكرى تأتى للعین إغماضھ كل عند

 الكرة لعب عند الرفاق ینبذه كان كیف

 كسلھ من والده وسخریة

 ھقلب في الشجن تثیر كانت ذكریاتھ ان الفتى یالحظ لم

 تنادى وھي الممرضة صوت یسمع ولم عیناه فأغمض
 :قائلھ مارتن/د

 من القادم جورج قلب توقف لقد....  أنجدني مارتن/د
 البوابات

الموسم القادم في  فيوالى لقاء  األولنھایة الموسم 
10/2016 


