
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://www.facebook.com/groups/sa7eralkutub/
https://www.sa7eralkutub.com
https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

1 

 

 حارة الوسواس
 

 إبراهيم فؤاد

 

 

 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

2 

 دار بيوند للنشر والتوزيع
 ش كمال حسين متفرع من ومبي الهرم 4

10196911110 

Beyond.dbh@gmail.com 
 

جمٍع األراء الىاردة فً هذا الكتاب تعبز عن رأي كاتبها .وال تعبز بالضزورة عن 

 رأي دار النشز

 

 

 

 

 

  حارة الىسىاس الكتاب:

  إبزاهٍم فؤاد المؤلف:

  األولى الطبعت:

  رواٌت تصنٍف الكتاب:

  دمحم مجاهد تصمٍم الغالف:

  أحمد دمحم عبدالستار  التدقٍق اللغىي:

 صبزٌنت غلمً اإلخزاج الداخلً:

  22398/  2018 رقم اإلٌداع:

  978-977-6645-32-5 التزقٍم الدولً:

 دار )بٌوند( للنشر والتوزٌع

  المدٌر العام                  اإلدارةرئٌس مجلس 

 صبزٌنت غلمً    دمحم عز الدٌن    

+2 10195611110 

beyond.dbh@gmail.com 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

mailto:Beyond.dbh@gmail.com
mailto:Beyond.dbh@gmail.com
https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

3 

 أهداء الي 

،تيتييالت ييي وتالحتييالييي   ل يي لحبيبتييالتيتييالييي لوي يي ل يي  ل  

ليويييالقيييي لتي.يييالي ييي ت ا لفوييي لرةلتخر لميييلالافاقييي  نال، يييا  ك

ل،لقت يي ل ي يي لتمعيي لحتييالت ييا اسلاييالت ييرت لق  ييا ييينايلا.نيي ك

قت يي لتقيي قا لتينيييالييي  لتييينايلل،معيي لقييي لاني يي نال   يي 

قت ييي لح  يييالل،المييييل اييييلت يييباالياينخييي لت يييا لفيييير لاحبييي  ت

تيبخاييي لتيييين لا ا رنيييالت تيييالتريييالييييقل ييي لتي.ر ييي لحتيييال ح.ييي ل

قتخايييتلت ي ل يي لمييستلييي ل  ييا اسلل،اييالح  ييالتييضيا ل يي  ا

تاايالالالاق ي ليلوايأنلفأ يقلو.نييالمييلتيينيا ليي قكل كاايي لوق

لشكرتل   كلوحا

 إبساهيم فؤاد
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 )مشهد مً املاض ي(

 ماما.. ماما اصحً! -

صوت بكاء حسام بالغرفة وهو ٌوقظ أبوٌه  مها النهوما قالهت ايم وٌبهدو 

 علٌها عدم الفهم:

 فٌك إٌ ؟!مالك ٌا حبٌبً  -

 ماما أنا كنت ناٌم لوحدي فً ايوضة حسٌت بصوت جنب ودنً.. -

 وٌخرج زفٌرا وٌكمل:

 بٌكلمنً بس مش عارف صوت مٌا.. أنا خاٌف أوي! -

 قال ايب قلقا بعد حدٌث حسام وهو ٌزٌل البطانٌة ما علٌ :

 تعالى ٌا حبٌبً نام جنبنا وسطنا متخفش احنا معاك. -

بٌٌجً لٌا وساعات ٌخلٌنً أعمل حاجهات أنها مهش  ٌا بابا الصوت دٌما -

 عاٌز أعملها.

 وأردف:

 أنا حاسس إا جواٌا حد تانً غٌري. -

 رد ايب:

سهنة  12ٌا حبٌبً قولت لك متخفش احنا معاك انت لسة صغٌر عندك  -

 ٌعنً قلبك الزم ٌكوا جامد.
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اسههتمع حسههام لهههلم الكلمههات مهها أبٌهه  وهههو نههائم بٌههنهم وٌحههد  للسههقف 

 شفتٌ  وٌقول بصوت مرٌب نسبٌا: وٌحرك

 أنا الزم قلبً ٌجمدا مفٌش صوت بٌكلمنً.. -

عٌهادة الهدكتور شهوقً أخصهائً نفسهً ل،طفهالا تقهع عٌادته  فهً منطقهة 

ا اشهتهر شهوقً بهنه  مها أحسها وال  الدكرور بالقرب ما منزل حسهامب

ايطباء الهلٌا ٌعهالجوا ايمهرال التهً تههتً ل،طفهال بهالطرٌي النفسهً 

ا عالج دوائً. صغٌر فً الساا فً العقد الثالثٌا ما عمرما أبٌل بدو

الوج ا والنظهارة ال تفارقه  ينه  ال ٌسهتطٌع أا ٌسهٌر خطهوة واحهدة مها 

 غٌرهاا قال بابتسامت  المعتادة:

 حسام حبٌبً عامل إٌ ؟ شوفت جٌبت لٌك الشكوالتة اللً انت بتحبها. -

 اندفع علٌ  حسام قائال:

 أنا بحبك أوي!دكتور شوقً  -

 تكلم شوقً:

 ازٌك ٌا أستال فاٌز وأخبارك إٌ  ٌا مدام؟ -

 الحمدهلل ٌا دكتور كوٌسٌاا بس حسام محتاج ٌحكً لٌك سر. -

 قال شوقً رافعا حاجب :

 حصل إٌ  ٌا روحً ٌا صغننة انتً؟ -
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ٌا دكتور أنها ايصهوات رجعهت تكلمنهً تهانً وأنها بنهاما وسهاعات لمها  -

 ل لوحدي فً المدرسة.أكوا قاعد فً الفص

 طب مقدرتش تعرف نوع الكالم اللً بتسمع  إٌ ؟ -

ال بس بحس إا فً حاجة فً دماغً تامرنً أعمهل حاجهة مهش عهاٌز  -

أعملهههاا مههثال كنههت بههلاكر وخلصههت مههلاكرة قعههدت خمههس دقههاٌي لقٌههت 

صههوت جامههد جنبههً مههتحكم فههً عقلههً وقههالً انههت مههلاكرتش ونسههٌت 

تحهت الكشهكول لقٌتنهً منسهتش حاجهة حاجات فً الواجب قمت جرٌهت ف

 وخلصت الواجب.

 قال شوقً بدهشة:

 عادي ٌا حبٌبً كلنا بٌحصل لٌنا كدا متقلقش. -

جلس شوقً على مكتب  وجعل ٌحك بهصابع  على لقن  ونظر إلى والهدة 

 حسام وقال:

مههدام ممكهها تاخههدي حسههام وتخرجههً بههرا؟ أنهها محتههاج أتكلههم مههع فههاٌز  -

 شوٌة.

ٌز بعههد أا أصههبحا بمفردهمهها داخههل الغرفههة بالعٌههادة اسههتدار برأسهه  لفهها

 وٌقول:

بص أنا مخبٌش علٌك انت جٌت لٌا فً ايول عشاا التبول الهالإرادي  -

البنك واتعالج من ا أما موضوع ايصوات أنا قولت ممكها ٌكهوا حاجهة 

عندكم فً البٌت و كتبت لٌ  عالج انتباهً لتنشٌط االنتبام فً خالٌا المخ 

خلصا وأنا اتهكدت إا ايصوات دي صادرة ما نطا  عقل  والتركٌز و
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الهداخلً بعهد مهها العهالج خلههص وايصهوات زي مها هههً والهتحكم العقلههً 

 باقًا ل،سف ابنك مرٌل بالوسواس القهري.

 قال فاٌز متعجبا:

وسواس إٌ  ٌا شوقً! انت مدرك باللً بتقول ؟ ابنً لسة صهغٌر علهى  -

 إا ٌجٌل  وسواس!

%فقط ما سكاا العالما بٌكوا عندهم 2ابنك دي بتحصل ل،سف حالة  -

الوسهواس القههري مها صههغرهم ومهع مراحهل عمههرهم ٌبهدأ ٌقلهب معههاهم 

 بمرل نفسً وهللا أعلم باللً جاي.

 نضح العر  على جبٌا فاٌز وفاتح فم  قائال: 

ٌعنً ابنً مع التقدم فً العمر ٌبقا مرٌل نفسً؟ مفهٌش عهالج نلحقه   -

 بٌ  ٌا شوقً؟

 رج شوقً زفٌرا وأمسك بعلبة السجائر وأخرج سٌجارة وقال:أخ

بص الوسواس القهري فً حالة ابنك بايخص عشاا جال  ما صهغرم  -

بٌبدأ ٌسٌطر على بعل خالٌا المخ وٌتحكم فٌ  وٌوجه  على عمل أفعال 

ممكا تؤدي لالنتحارا احنا هنفضل معام بالعالج النفسً الدقٌي لحد سا 

نتٌجههة ٌبقهها مفههٌش أمههل نبههدأ المرحلههة التانٌههة مهها سههنة ولههو مجههابش  22

 العالج وهً إننا ندٌل  ايدوٌة الخاصة بمرل االكتئاب الحاد.

 أسند فاٌز رأس  على الحائط وقال:

 أنا كدا ابنً الوحٌد راح منً! -
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 (0202)عام

فً البداٌة أنا حابهب أعهرفكم بنفسهًا أنها الهدكتور شهوقً عبهد الحمٌهدا  -

استشهههاري أمهههرال النفسهههٌة الخاصهههة بايطفهههالا بهههس مهههش أوي ٌعنهههً 

سهنة  13والكبار كمااا أنا هدخل معاكم فً الموضوع علهى طهولا مها 

كنت بعالج طفل مها التبهول الهالإراديا المههم عالجهت الطفهل دا وخهفا 

وأم  اشتكولً ما إن  بٌعانً مها سهماع أصهوات فهً ما بعدها ج  أبوم 

رأسهه  كنههوع مهها الوسوسههة والتههداخل العقلههً البههاطنً والكههل ٌعههرف إا 

الوسوسة مهرل متعلهي بهاإلدراك العقلهًا كتبهت له  علهى عهالج لتزوٌهد 

حركههة االنتبهههام وبٌنهههً وبٌههنكم أنههها شهههكٌت إا ٌكههوا سهههاكن  أعهههول بهههاهلل 

  لٌها العٌهادة سهمعت مهنهم كهالم العفارٌت بٌتهما بس ل،سهف فهً ٌهوم جه

غرٌبا إا سماع ايصوات زاد فً اللٌل والنههار كمهاا لدرجهة تحكمٌهة 

فً عقل الطفهل وبهدأ ٌهؤمرم بتعلٌمهات معٌنهة وٌشهكك  فهً أفعاله ا وقتهها 

قولت يبوم إا ابنك مصاب بالوسواس القهريا أبوم اتصهدم وقهال ازاي 

مٌعرفش إا حالة عام بسا بس  12مرل زي دا ٌصٌب  وهو فً عمر 

% ما سكاا ايرل وٌتحهول عنهدهم الوسهواس إلهى 2ابن  دي بتصٌب 

مرل نفسً مزما ٌهؤدي إلهى المهوت االنتحهاري مهع الوقهت إلا لهم ٌهتم 

سهنة جابهت نتٌجهة  22معالجت ا بهدأنا معهام بالمعالجهة النفسهٌة حتهى سها 

ل،سف وهمٌةا أو ممكا تقولوا مؤقتهةا الوسهواس تحكهم فٌه  كلٌهاا عمهل 

لههل فههً االتصههال بههٌا الجههزء ايمههامً للمههخ المسههئول عهها اإلحسههاس خ

بالخوف أو الخطر والعقد العصبٌة العمٌقة اللً بتتحكم فً قدرة اإلنساا 

على البدء فً التفكٌهرا بالتهكٌهد سهببتل  مشهاكل كتٌهرةا حاولنها معهام سهنة 

ورا سنة لغاٌة ما وصهلنا لحهل إننها ندٌله  أدوٌهة االكتئهاب زي المعهروف 

اا تعمل على ارتفهاع نسهبة السهٌروتونٌا اللهً بتكهوا منخفضهة عنهد عش

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

9 

بعل ايشخاص اللً بٌعانوا ما الوسواس القهري المهزماا مهع الوقهت 

والعههالج بههدأ ٌرجههع لطبٌعتهه  وخههف ودا فههً حههد لاتهه  إنجههازا بههس أدوٌههة 

االكتئههاب دي مههش بتعههالج كههل شههخص عنههدم وسههواسا ال حسههب تهههثٌر 

ةا وظهههرت بعههل ا ثههار الجانبٌههة اللههً العههالج علههى الشههخص بالنتٌجهه

 سٌطرنا علٌها كماا لحد ما قدر إن  ٌعٌش بطبٌعت . 

فً اجتماعً الشهر دا معاكم حبٌت إنً أتكلم عا الشاب دا اللً موجهود 

 بٌننا دلوقتًا هو "حسام فاٌز".

أدار الجمٌههع رأسهه  حتههى ٌنظههر لههللك الشههاب أثنههاء جلوسهههم فههً قاعههة 

ايطبههاءا صههعد حسههام أعلههى المسههرح ووقههف بجههوار المههؤتمرات بنههادي 

الدكتور شهوقًا الشهاب لو الجسهم الرفٌهعا ايسهمرا ٌرتهدي بللهة زرقهاء 

واالبتسامة على وجه ا وٌنظر للحاضهرٌا الهلٌا لهم ٌتوقفهوا لحظهة عها 

التصفٌي ل  حتى طلب شوقً من  أا ٌهلهب ناحٌهة المٌكروفهوا لٌتحهدث 

 لهما أمسك بالماٌك قائال:

وسههواس قتههل عقلههً واتحكههم فٌهه  فههً ٌههوم مهها ايٌههام فمههش هٌقههدر لههو ال -

 ٌتحكم فً قلبً وضمٌري.

ثم لهب إلى أسفل المسرح وجلس على مقعدم ووضع ٌدٌه  علهى ركبتٌه  

والحضور متعجبوا ما حدٌثه  والهدكتور شهوقً الهلي ظهل واقفها ٌفكهر: 

جته  "هو إٌ  الجملة الغرٌبة اللً قالها حسام! عقل وقلب وضمٌر! أنا عال

 وٌٌجً بدل ما ٌشكرنً قدام الناس ٌقولهم الكالم العقٌم دم!".

أنهى شوقً المؤتمر سرٌعا وطلب ما الحضور االنصراف وأمسهك بٌهد 

حسام ودفعها بقوة وانصرفا سوٌا إلى السٌارة التهً تتمركهز فهً الخهارج 

 وركبوها وحد  شوقً بعٌنٌ  ل،مام وٌقول غاضبا:
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 تقول الجملتٌا العبط دول؟؟ ٌعنً أنا جاٌبك معاٌا عشاا -

 ٌهخل أنفاس  التً تخرج كنار ٌلتهم القش:

أنا قولتلك مش بحب أتكلم مع حد.. انت أجبرتنهً ٌها دكتهور إنهً  جهً  -

عشههاا تتفههاخر بزنجههازك وإنههً اتعالجههت.. مسهههلتش نفسههك مههرة فعههال أنهها 

 خفٌت بجد وال ممكا أكوا بكدب علٌك؟

حالٌهل والجلسهات أثبتهت إنهك خفٌهت انت مجنوا ٌهابنً وال إٌه ! كهل الت -

وإا نسههههبة السههههٌروتونٌا مرتفعههههةا وانههههت نفسههههك ايصههههوات اختفههههت 

 والتخٌالت انتهت ما عقلكا وانت بقٌت بتتحكم فً الوسوسة.

 رد حسام ضاحكا بسخرٌة:

فعال بس نسٌت حاجة ٌا دكتورا إا التشنجات الجلدٌة لس  بتٌجٌلً بعد  -

 دٌتهالً وال نسٌت؟ ٌعنً أنا مخفتش.أدوٌة الزفت االكتئاب اللً انت ا

أنهها قولتلههك ويبههوك إا التشههنجات هتفضههل عنههدك مههش هتخههف غٌههر  -

 بجلسات الكهرباء وانت مرضٌتش!

 قاطع حسام حدٌث  بغضب:

ٌبقا متطلبش منهً أطلهع أمهدح فٌهك وإنجهازك الهوهمً زي عالجهك ٌها  -

 دكتور!

ع شهوقً ٌهدم حل الصمت على وجهٌهماا ٌنظر االثناا أمامهماا حتى رف

 ناحٌة حسام قائال:
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بص ٌابنً انت متتعبنٌش معاكا أنها موافهي إنهً أبهدأ معهاك مهرة تانٌهة  -

العالج النفسً ونشوف ممكا ٌجٌب معاك نتٌجهة وال الا وأقسهم بهاهلل لهو 

بتطلع بتكدب علٌا فً حاجة أوصلك لمرحلة هتندم طهول عمهرك علٌهها! 

 متفقٌا؟

 رد حسام بسخرٌة:

 أندم علٌها؟ أساسا أنا فً إٌ  دلوقتً!  توصلنً لمرحلة -

 ٌضحك بشدة وٌكمل:

عارف ٌها دكتهور إنهك تعهٌش ٌومهك بصهورة طبٌعٌهة وتقعهد مهع النهاس  -

ٌحسوا إنك مجنوا لمجرد عارفٌا مرضكا أنها مهش فهار  معاٌها حاجهة 

 وٌا رٌت تروحنً.

أدار شههوقً السههٌارة وأمسههك بههالمقود وبههدأ ٌسههٌر علههى الطرٌههي متجههها 

م ووصهل وأنزله  أمامه  وتركه  وسهار بسهرعة جنونٌهة علهى لمنزل حسها

الطرٌهههي وحسهههام ٌخطهههو صهههاعدا إلهههى بهههاب الشهههقة. دخهههل إلهههى غرفتههه  

 واإلرها  علٌ ا نام على السرٌر بالطول بعد خلع مالبس .

 ثم ما لبث أا دار بعقل  الوسواس:

على فكرة الدكتور شوقً دا ما زماا وهو نصاب.. بقالك قد إٌ  معام  -

 ش عارف تخف.. ٌابنً فكك من  وشوف دكتور غٌرم.وانت م

 نام حسام على السرٌر مغمضا عٌنٌ  وأمسك رأس  وبغضب قال:

 اطلع بقا سٌبنً عاٌز منً إٌ . -
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الٌوم المعتاد مهع شهرو  الشهمسا السهاعة التاسهعة صهباحاا تهدخل والهدة 

حساما خٌرٌةا حتى توقظ  ما نوم  لٌفطهر مهع أبٌه  قبهل أا ٌهلهب إلهى 

 وبصوت ايم الصباحً: عمل 

 حسام ٌال ٌا حبٌبً قوم الساعة بقت تسعةا أبوك مستنٌك برا. -

ٌفتح حسام عٌنٌ  وٌغلقها ما قوة الضوء اللي احتل أروقة الغرفة وٌقول 

 بصوت غاضب:

ماما بعد إلنك اقفلً الشباك مٌت مهرة قولتلهك طهول مها أنها نهاٌم فهً أم  -

 ايوضة متفتحٌش الشباك.

 ضاحكة:ردت خٌرٌة 

طب قوم ٌا حٌلة أمك تفطر يا أبوك مش هٌنزل الشغل غٌر لما تاكل  -

 معام.

قفههز حسههام ودخههل إلههى الحمههام غسههل وجههه  ووقههف ٌنظههر إلههى المههر ة 

بمالمحهه  السههمراء ثههم خههرج لفههاٌز الههلي ٌجلههس علههى السههفرة الصههغٌرة 

بالخارج وعلٌهها اإلفطهار منتظهرا منهل فتهرة كبٌهرةا دخهل حسهام بصهوت 

 ير :ٌملؤم ا

بابهها أنهها عههاٌز اسههافر البلههد أقعههد مههع ابهها عمههً صههاد  عشههاا مخنههو   -

 ومحتاج أغٌر جو.

 رد فاٌر متعجبا:

 إٌ  الطلب الغرٌب دا! طب اقعد افطر ونتكلم. -
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ال ٌا بابا أنا عاٌز أسافر النهاردةا هخش احضر الشنطة وأروح أركب  -

 أول قطر راٌح البلد.

 خههد أجههازة وأروح أوصههلك بالعربٌههة طههب اسههتنى أكلمهههم فههً الشههغل  -

 وبالش القطرا انت شاٌف كل ٌوم حادثة.

تههرك حسههام أبههام وهههو حههائر فههً حدٌثهه  وطلبهه  للسههفر فههً هههلا التوقٌههتا 

وٌفكر: "مال  حسام مالمح  غرٌبةا مخٌفةا مرة واحدة عاٌز ٌسافر! مهع 

إن  عمهرم مها طلهب السهفرا كهاا داٌمها احنها اللهً بنسهفرم.. اههدا ٌها فهاٌز 

 متقلقش نفسك كوٌس برض  خلٌ  ٌغٌر جو وٌروح البا عم  صاد ".

انتهى ما حدٌث روح  واتصل بعمل  وحصل على اإلجازةا كاا حسهام 

على الفور واقفا فً الخارج ٌحمل حقٌبته  بهها مالبسه  وأدواته  الخاصهة 

وخٌرٌة خلف  متعجبة حتى أقنعها فهاٌز بهنه  محتهاج لتغٌٌهر جهو وفرصهة 

 ب البا عم .للراحة وأن  لاه

نزال سوٌا أسفل العمارة وركبا السٌارة وبد  ٌسٌراا على الطرٌي سهاعة 

وراء ايخرى حتى حل اللٌل علٌهما وهما فً مدخل القرٌهة التهً ٌعهٌش 

فٌها ابا عم ا ولما وصال كاا صاد  أول الحاضرٌا فً استقبال حسام 

لبً علهى بهاب يا فاٌز أخبرم تلٌفونٌا بهنهما قادماا ومع  أبوم الحهاج شه

 الدوار الكبٌر وبصوت مشتا  قال:

 ازٌك ٌا ابا امً عامل إٌ  ٌا فاٌز ٌا اخوي وهللا واحشنً كتٌر. -

قههام فههاٌز بعنهها  شههلبً وصههاد  عههاني حسههام وصههعدوا سههوٌا إلههى الههدور 

ايول ما الدار لكا فاٌز طلب المغادرة ين  علهى موعهد فهً عمله  غهدا 

 على حسام. فً الصباح الباكر وودعهم ووصاهم
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 دخل حسام إلى غرفة صاد  حتى ٌشارك  فٌها ثم وج  حدٌث  ل  قائال:

عارف ٌا ابا العم أنا صحٌت لقٌت نفسً بقول يبوٌا عاٌز أسافر البلد  -

 مش عارف ازاي لغاٌة دلوقتً.

 رد صاد  ضاحكا:

 ٌا ولد العم أكٌد وحشناك! -

 رد حسام مبتسما:

ا إا بابا معترضش وأقنع كماا أمهى ال وهلل أنا متعجب وايغرب كما -

 إنً أسافر.

 المهم إنك جٌت محتاج أتحدث معك كتٌر. -

 قال حسام متساءال:

 صحٌح هو فٌا مرات عمً وبنت عمً. -

مسافرٌا بٌزوروا خالتً فً إسهكندرٌة وأنها وأبهوي بهس اللهً قاعهدٌا  -

 هنا.

 أدار حسام رأس  على أول السرٌر وٌنظر للسقف وهو راقد وٌقول:

المهم أنا عاٌز أنام ينً تعباا جدا ما السهفرا متعهرفش الطرٌهي كهاا  -

 طوٌل ازاي.

السههاعة السادسههة صههباحاا أصههوات العصههافٌر تزقههز  فههو  ايراضههً 

الزراعٌة المحٌطة بدوار شهلبً والشهمس بهدأت فهً الهدخول إلهى الغرفهة 
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التً ٌرقد بها حسام وصهاد  بجانهب بعضههما علهى السهرٌر حتهى أحهس 

صوت فً عقل : "اصحى ٌابنً انت إٌ  اللً جابك هنها ٌها حسهام حسام ب

 اصحى فو ".

حههد  حسههام عٌنٌهه  وأخههرج زفٌههرا غاضههبا وهههو ٌفكههر فههً هههلا الصههوت 

 الموسوس اللي لم ٌترك  ما صغرما ٌحرك شفتٌ  قائال:

 ابعد عنً بقا مش عارف أعٌش بسببكا ارحمنً ٌا رب أنا تعبت. -

وفتحههها وأخههل أنفاسهها صههافٌة مهها هههواء ثههم وقههف واتجهه  ناحٌههة النافههلة 

الغٌطاا الزراعٌةا وفجهة حد  عٌنٌ  ما جدٌد وسهل نفس : "إٌ  المكهاا 

 الغرٌب اللً هناك دا!" وبصوت عال ٌوقظ صاد  قائال:

 وال وال قوم ٌا صاد  اصحى بسرعة! -

 انتفل صاد  ما نوم  وهو ٌردد:

 فً إٌ  مالك تعباا؟ -

 رد حسام مترجٌا:

 عة تعالى شوف لقٌت إٌ  فً الشباك!قوم بسر -

 رد صاد  بصوت متعب:

 أشوف إٌ  سٌبنً أنا عاٌز أنام. -

 رد حسام غاضبا:

 قوم ٌابنً بسرعة قبل الشبورة ما تخفٌها! -
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 ٌا بوي إٌ  اللً ٌختفً! حاضر اتزفت وأقوم. -

 أسرع صاد  ناحٌة حسام ووقف بجانب  أمام النافلة وٌقول:

 تلك أهو؟فً إٌ  بقا أنا صحٌ -

 إٌ  المكاا الغرٌب اللً هناك دا؟ -

 قال صاد  ضاحكا:

 انت بتسهل لٌ  عن  ٌعنً؟ -

 رد حسام بغضب:

 إٌ  بجد قول ٌا عم انطي أصل  غرٌب أول مرة أشوف  عندكم! -

 رد صاد  غٌر متزا:

أنا اقولك ٌا صاحبًا المكاا دا بٌظهر ما السهاعة أربعهة الفجهر لغاٌهة  -

"حههارة الوسههواس"ا متسهههلش اسههمها كدالٌهه  عشههاا  كههدا اسههمة 7السههاع  

 معرفش. 

 وٌلهب مرة أخرى إلى السرٌر وٌجلس وٌكمل:

بس لما كنت بتٌجهً عنهدنا مكنهتش بتشهوف  يا احنها مكنهاش بنصهحى  -

بدريا اللً أعرف  عن  مها واحنها عٌهال ٌقولهوا لٌنها اوعهوا تروحهوا فهً 

أنا الصراحة مجربتش الوقت اللً بتظهر فٌ  عشاا أعول باهلل عفارٌت و

 أروح.

 ٌطقطي جسدم وٌكمل:
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متركههزش ٌهها حسههام معاههها هههو خههالص كههدا اختفههى بعههد الشههبورة مههش  -

بٌظهر تانً وبٌبقا مكان  أرل فاضٌة ودلوقتً بتطلهع النهاس يراضهٌها 

 عشاا الشغلا ٌال نكمل نوم أحسا هقع ما طولً.

 ال مش عاٌز أنام اقعد شوٌة. -

 بعدك بكتٌر امبارح ٌال ننام. ارحمنً ٌابنً أنا نمت -

 قال حسام غاضبا:

 قولتلك مش هنام متخنقنٌش روح انت! -

 خالص ٌاعم بالها نوم مالك فٌك إٌ ! -

أنا تعبت ٌها صهاد  مها المهرل اللهً عنهدي مها صهغريا ايصهوات  -

التحكمٌة فً عقلك اللً مش بتفارقكا كل ما أبقا لوحدي ولو حتى وسط 

 بحس حد فً عقلً.الناسا بتخلٌك مخٌفا 

 وٌصمت لدقٌقة والدمعة فً عٌن  وٌكمل:

وكمههاا بٌشههككنً فههً كههل فعههل بعملههوما ٌشههنجنًا مقههدرش أتحكههم فههً  -

أعضاء جسمًا كلهها بتتحهرك لوحهدهاا زهقهت مهش عهارف أعهٌش زي 

 الناس.

 قاطع  صاد :

اهدا ٌا حسام انت مش فٌك حاجة وال مرٌل كلها أوهام بتهوهم نفسهك  -

 بٌها.
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 بسخرٌة: رد حسام

ام أوهام تصد  عندك حيا لدرجة إنً بصهحى رغبتهً فهً حاجهة أنها  -

فً ايساس مش عاٌزها وبتجبر علٌها زي مثال إنهً لغاٌهة دلهوقتً مهش 

 عارف أنا هنا لٌ !

 قال صاد  المسا كتف حسام:

معلههش ٌههال بههس ننههزل نفطههر وٌحلههها ألههف حههاللا دا أنهها هعمههل معههاك  -

 فٌهم معاٌا.الصح الٌومٌا اللً انت قاعد 

ضههحك االثنههاا وخرجهها سههوٌا وحضههر صههاد  الفطههار وأٌقههظ شههلبً مهها 

النوم وتناولوا اإلفطار وظلهوا ٌتحهدثوا حتهى ألاا العصهرا بعهدما طلهب 

شههلبً مههنهم الههلهاب إلههى الجههامع يداء الصههالةا ولهبههوا إلههى الخههارج 

 وتوجهوا إلى الجامع اللي ٌبتعد عا الدوار بمائة مترا دخلوا إلى الحمام

للوضوء بعدها خرجوا لساحة الجهامع حٌهث أدى كهل مهنهم صهالة السهنة 

قبل قٌام صالة العصر ووقتها أقام اإلمام الصالة وصلوا جمعٌهم وانتهوا 

 منها وجلسوا حتى ٌستمعوا خطبة نهاٌة الصالة.

جلس الشهٌخ ٌحهدثهم عها أهمٌهة أداء الصهالة وعهدم االستسهالم للشهٌطاا 

ها وفههً التهو واللحظههة حتههى قاطعهه  حسههام ووسهوت  وإقامتههها فههً مواعٌههد

 قائال:

مهمهها صههلٌنا وقربنهها مهها ربنهها هٌفضههل مسههٌطر علههى عقولنهها ٌهها شههٌخ  -

 متتعبش نفسك فً الكالم!

 ابتسم الشٌخ بلحٌت  الخفٌفة قائال:
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فعههال ٌههابنً قههدر ٌسههٌطر علههى عقههول النههاس بههس لسههة فههً أشههخاص  -

صٌةا قلبهم جنة زي مؤمنٌا بجدا قلوبهم صافٌةا عقلهم خالً ما أي مع

ما وصفها الرحما فعال. ربنا خلي الشٌطاا عشاا ٌحارب اإلنساا على 

ايرل وتحدى وقتها ربنا بس برضة خلي المضاد وههً الصهالة ٌعنهً 

مثال لو قولنا إنهك بتصهلً كهل فهرل بفرضه  لمهدة سهنة مسهبتش فهرل 

وجٌبت واحد تانً بٌصلً لمدة سنة بس متقطع وواحد تالت مش بٌصلً 

دة سنةا التالتة عمر الشهٌطاا مها ٌقهدر ٌوسهس لهٌهم زي بعهلا كلهها لم

درجاتا ايوالنً مش هٌقدر ٌسٌطر علهى عقله ا التهانً هٌقهدر ٌسهٌطر 

على عقل  بس مش فً كل ايوقات عشاا جوام حتة منورةا التالت ربنا 

 ٌرحم  وٌسامح ا ٌا ترى ٌا ولدي انت أنهً شخص فٌهم؟

تههاء الشهٌخ مها الهرد علهى سهؤال حسهام ظهر اللهول علهى حسهام بعهد ان

وعههدم اسههتطاعت  بههالرد علٌهه ا أنهههى الشههٌخ حدٌثهه  بابتسههامة والههدعاءا 

ولهبوا الثالثة إلى المنزلا صعد حسام وصاد  إلى غرفتهما حٌهث قهال 

 صاد  متساءال:

 مردتش على سؤال الشٌخ لٌ ؟ -

 مش عارف حسٌت إا لسانً اتشل على الرد! -

 قال صاد  ضاحكا:

 س هو إٌ  ردم كٌفك ٌا ابا العم؟ب -

 رد حسام ضاحكا:

 عٌب ٌا جدع انت راجل صعٌدي إٌ  كٌفك دي؟! -
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 شوفت انت داٌما فاهمنً غلط ازاي؟ -

 أنا انام شوٌة عشاا نسهر بلٌل نحكً كتٌر وأنا منمتش امبارح كوٌس. -

 صاد  ترك حسام بالغرفة نائما على السرٌر لكا أتام صوت الوسواس:

اٌة الحارة ديا واسمها الوسواس كمااا أكٌد وراها سرا عهاٌز إٌ  حك -

 أخشها.

 حسام ٌرد:

تخههش إٌهه  ٌههابنً فكههك منههها صههاد  قههالً اللههً بٌخشههها مههش بٌرجههع  -

 متفكرش فٌها.

 رد الوسواس:

انههت بتصههد  كههالم صههاد ؟ دي اسههمها حههارة الوسههواس ٌعنههً الزم  -

 تخشها أكٌد مرتبطة بمرضك.

 رد حسام غاضبا:

 عنً سٌبنً اطلع بقا ما دماغً بقولك!ابعد  -

وبدأ ٌتمتم فهً سهرم بهبعل  ٌهات قر نٌهة وٌستنشهي شههٌقا حتهى أغمهل 

 عٌنٌ  ونام.

"اصحى.. اصحى.. حارة الوسواس الزم تعرف سر الحارة.. اصهحى.. 

 اصحى.. حارة الوسواس.. اصحى"
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حسام ٌهز رأس  ٌمٌنا وٌسارا غٌر مستوعب الصوت وحد  عٌنٌ ا وجد 

ائمهها برفقتهه  وٌنظههر إلههى السههاعة المتعلقههة بالحههائط وجههدها تههد  صههاد  ن

 الرابعة فجرا ٌحدث روح  بنفس ٌملؤم الضٌي:

سهاع  ازاي! ام جسهمً وجعنهً أويا  11إٌ ! أنا نمت كهل الوقهت دم!  -

 مش قادر أتحركا حارة الوسواس مبتفارقش عقلًا ٌا ربً أنا تعبت.

الوسهواس التهً سهتبدأ فهً وقف حسهام ولههب ناحٌهة النافهلة لٌهرى حهارة 

الظهههورا ظهههرت والنٌههراا تضههٌئها والدهشههة تملههك حسههاما عنههدما قههال 

 صوت الوسواس:

انههزل روح شههوف إٌهه  حكاٌتهههاا صههاد  نههاٌما انههزل قبههل مهها تختفههً  -

 اتحرك!

ٌمسههك حسههام رأسهه ا الصههوت ٌعلههو بعقلهه  أكثههر وأكثههرا وأغلههي النافههلة 

سوسههة تحكههم فههً بغضههب واتجهه  عنههد حافههة السههرٌر وجلههس وصههوت الو

عقلهه . الوقههت ٌمههر وبههدأ النههور فههً السههطوعا السههاعة السادسههة صههباحاا 

حسهههام مهههازال جالسههها والجههههد والتعهههب علٌههه  "حهههارة الوسهههواس..حارة 

الوسواس"ا الصوت ٌرجع ما جدٌهد بقهوة ٌجبهرم علهى الهدخول للحهارةا 

ضعف لما هو أقوىا استسلم حسام ووقف منتفضا مها مجلسه  مسهرعا 

جرى على الساللما اندفع إلى الطرٌهي ٌسهٌر ناحٌهة الحهارة إلى الخارجا 

بكل قوةا وصل قبلها بعشرٌا متهرا ٌفكهر: "أدخهل وال مهدخلش؟ بهس أنها 

الزم أعرف السرا اسمها أصهل  غرٌهب أكٌهد بهٌخص مرضهًا واشهمعنا 

المكههاا دا اللههً صههاد  حههلرنً منهه ؟ الزم أخههشا أنهها مههش بخههافا أنهها 

ا بس استنىا لهو دخلهت هختفهً معاهها! عاٌش كدا أو كدا مٌت فً الحٌاة

 مش مهم الزم أعرف سر حارة الوسواس".
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 جرى حسام بكل قوة قبل أا تختفً ورمى بجسدم داخلها وهو ٌقول:

 أنا مش خاٌف! جاي ٌا حارة الوسواس! -

أصههوات متلبههلة فههً عقلهه  توقظهه ا فههتح حسههام عٌنٌهه  بعههد دخولهه  حههارة 

تههز متعجبهها ممهها رأىا حههارة الوسههواس قبههل اختفائههها بلحظههاتا رأسهه  ته

كبٌرةا البٌوت على جانبٌهاا الغمامة تشب  السحاب اللي ٌصاحب  سهقوط 

أمطار فوقها كظل ٌغطً أرضهها ال ٌهدخل الشهمس بههاا ٌسهٌر بهبطءا ال 

ٌوجد أي شخص مع ا الخوف فً مالمح  بهار ا ٌها للههول إنهها بالفعهل 

يرل مسهاحتها حارة الوسواسا لكا غرٌبة بٌوتها خشبٌة مبنٌهة علهى ا

 تتعدى ايلفٌا كٌلو فقط.

ٌلتفت حول  وحٌدا فً الطرٌيا وجد محالت مها الخشهب أٌضها مفتوحهة 

علههى مصههارعها لكهها فارغههة مهها البشههرا ازداد تعجبهه ا ٌنههادي بهههعلى 

 صوت:

 حد هنا؟! ٌا ناسا حد سامعنً! -

 جلس ٌفكر بما ر م وٌحدث نفس :

الخشههبا مسههاحتها كبٌههرةا إٌهه  المكههاا الغرٌههب دا؟ البٌههوت كلههها مهها  -

 مفٌهاش ناسا نورها ضعٌفا مفٌش شمسا ٌا رٌتنً ما دخلت.

 وفجهة سمع صوتا فً عقل  ٌقول ل :

 متندمش على دخولك الحارة. -

 ساد الغضب علٌ  وهو ٌقول بكل قوة:
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 ابعد عنً سٌبنً فً حالً. -

انفعههل أكثههر وبههدأ ٌطههر  علههى أحههد البٌههوت حتههى فههتح مهها شههدة الطههر ا 

ٌر البابا الظالم بالداخلا ٌخطهو خطهوات بهها رعشهة جسهدٌة صوت زئ

 وٌردد بصوت منخفل:

 حد هنا؟ حد سامعنً؟ -

 رد صوت ب  سخرٌة وضحكة عالٌة:

 محدش هٌسمعك هنا غٌري انت فً حارتً ٌا حسام. -

 ٌلتفت بجسم  فً الجوانب وٌقول:

 انت مٌا؟ -

 رد الوسواس:

مهها تقههدر علٌههاا أنهها قرٌنههك  أنهها مالههك الشههر فههً عقلههكا أنهها اللههً عمههرك -

 الموسوسا أنا الوسواس.

حسام ٌرجع للخلف خطوتٌا واندفع ناحٌة الباب لكً ٌخرجا أغلي الباب 

 والصوت ٌعلو فً المنزل:

 أنا الوسواس.. أنا الوسواس. -

 ٌمسك رأس  وٌصرخ بقوة:

 ٌابنً اخرج.. حد ٌلحقنً! -

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

24 

 حتى سقط مغشٌا علٌ  على ايرل.

وايحادٌث التهً ٌسهٌطر علٌهها الصهوت العهالً  صوت رجال وصٌاحهم

مع بعضهم البعل فً ألا حسام وهو نائم على ايرلا لم ٌستطٌع أا 

ٌقف ما التعهب الجسهدي المحطهم له ا حتهى وجهد شخصها ٌسهمك به  مها 

ايرل وٌحمل  نصفا وٌضع  مسندا على الحائط الخشبً بالمنزل ٌنظر 

ا ما عمرم أسمر اللوا حسام لٌرى ما هو رجل مسا فً العقد الخمسٌ

والشههارب علههى وجههه  صههغٌر الحجههما ٌرتههدي جلبابههاا فههً إصههبع  خههاتم 

 فضً المع مثٌر للمالحظةا وبصوت قلي ٌقول:

 خٌر ٌابنً مالك أنا معدي لقٌتك مرمً هنا. -

 أنا اسمً حسام. -

 إٌ  اللً عمل فٌك كدا ٌابنً؟ -

ا حلرونً معرفش أنا كنت قاعد عند عمً سمعت عا حارة الوسواس -

 منها كتٌر إنً مخشش فٌها بس اندفاعً دخلنًا جٌت لقٌت نفسً هنا.

 وأضاف بعجب:

 انت مٌا؟ -

 رد الرجل ضاحكا:

 أنا عمك فتحً. -

 أهال بٌك ٌا عم فتحً  -
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ٌبقا انت غرٌب عا الحارةا لس  وافد جدٌدا إٌ  ٌابنً اللهً رمهاك فهً  -

 مكاا الشٌطاا!

 لٌ  مال  ٌا عم فتحً؟! -

 حً صمت لمدة دقٌقة ثم قال:عم فت

حهههارة ملعونهههة مغضهههوب علٌهههها مسهههكونة بالشهههٌاطٌاا وايصهههعب إا  -

الشٌاطٌا انت بتتعامل معاهم كل ٌوما هما أهلها اللً عاٌشٌا فٌهاا اللً 

 حابٌا كل حاجة غلط حرام تغضب ربناا جٌت لٌهم لٌ  برجلٌك ٌابنً!

 رد حسام غاضبا:

نا ما ٌوم ما سٌبت القاهرة لغاٌهة مها أنا مجٌتش بمزاجً اللً جابنً ه -

جٌت الصعٌد عند عمً صوت مسك عقلً ٌوسوس لٌا "خش الحهارة ٌها 

 حسام"ا فهمتنً؟

 رد عم فتحً ضاحكا:

متقلقش ٌا حبٌبً كلنها كهدا دخلنها زٌهك وهتمشهً فهً الحهارة وهتعاشهر  -

 الناس وهتعرف حكاٌة كل واحد. 

 وأخل شهٌقا وأكمل:

 ٌش فٌها ازاي..بس الزم ايول تعرف تع -

 رد حسام متسائال:

 ازاي ممكا أفهم؟ -
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العٌشة فً الحارة عبارة عها مراحهل الزم تعملههما وكهل مرحلهة مهش  -

 بتنفلها بتقل لحد ما توصل للموت. 

 قاطع  حسام:

 موت ازاي؟ -

بتمر فهً الحهارة بهتالت مراحهل: ايول وسوسهة الشهٌطااا ٌعنهً ٌقعهد  -

الدرجه  ايولهى البسهٌطة زي الزنها ٌوسس لٌهك فهً كهل حاجهة غلهط مها 

وشرب المخدرات والخمر والسرقةا منفلتش بتنزل للمرحلة الثانٌة وهً 

وسوسة ايلىا دي أسوأ مرحلةا الزم تنفل وسوست  ما قتهل وتحهرٌل 

علٌ  وألٌة ايشخاص البشعة ٌدٌلك ٌوم واحهد بهس لهو مقهدرتش تقتهل أو 

تعهٌش مها غٌهر أكهل وال  تهلي تنزل للموتا ودي بقها الوسوسهة القاتلهةا

شربا بٌتحكم فً عقلكا ٌرسملك الموتا لحظات  متفرقش عقلك بتفكهر 

فٌ  لغاٌهة مها ٌٌجهً مٌعهادك وٌفضهل ٌوجههك لحهد لحظهة موتهك اللهً هللا 

أعلههم بتبقهها ازايا عشههاا وقتههها محههدش بٌشههوفكا بتختفههً كهنههك مجههتش 

 الحارة ودخلتها.

 وٌتنهد ثم ٌكمل:

ا لمهها النههاس كلههها تخههش البٌههوت بٌحصههل صههٌاح المههوت ومهها أدراك منهه 

صههٌاح جامههد مخٌههف مرعههب شههٌطانًا اعههرف وقتههها إا فههً حههد وصههل 

 لوسوسة الموت ومنفل تعلٌمات الشٌطاا وهٌموت وملقاش منجً لٌ .

حسههام ٌسههتمع لحههدٌث عههم فتحههً والخههوف فههً قلبهه  ٌسههٌر مههع دمائهه ا ال 

أا وقهف  ٌستطٌع التفوما العر  ٌزداد علٌه ا رجهع خطهوتٌا للخلهف بعهد

 على وقال:
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 ٌعنً أنا لو منفلتش وسوست  فً المرحلتٌا ايولى والتانٌة أموت؟  -

 رد عم فتحً:

 ال مش هتموت إال إلا قدرت تعدي مرحلة وسوسة الموت بسالم -

 رد حسام متعجبا: 

 دي أعدٌها ازاي وانت بتقول صعب؟! -

اا ٌقهدر ربك المنجً وربك الستار على عبادما اللً خلي اإلنهس والجه -

ٌنجٌكا هسهٌبك أنهاا وقهت مها تحتهاجنً هتالقٌنهً فهً بٌهت رقهم عشهرٌا 

  خر بٌت فً الحارة ناحٌة ايرل الزراعٌة.

 طب أنا أروح فٌا دلوقتً؟ -

تعالى فً اللٌل نام عندي أكٌد مش هتفهم الحارة حالٌا ينهم كهل واحهد  -

لهك فً مرحلة مختلفة مبٌحبوش غٌر نفسهم ممكا حد ٌهلٌكا شهخص ٌقت

عشههاا ٌنجههً نفسهه  مهها وسوسههةا عشههاا كههدا خلٌههك ٌههابنً تعههٌش الواقههع 

بنفسك وانت لمها تٌجهً نكمهل كالمنهاا امشهً فٌهها وشهوف النهاس وخلهً 

 بالك ما نفسك.

خرج عم فتحً ما المنزل وترك حسام بمفردم حائرا خائفا مرعوبا مما 

قالهه  لهه  عههم فتحههً وبههدأ بههالتحرك خارجهها للحههارة لٌشههاهد أهلههها الههلٌا 

ٌسكنونهاا جمٌع أبواب بٌوتها مفتوحةا أهلها ٌرتهدوا جلبابها لونه  أسهود 

 خفٌفا ساحة المحالت امت،ت بههل الحارة لكا الغمامة لم تتركها.

ٌسههٌر حسههام والجمٌههع ٌنظههر علٌهه  ينهه  مههازال ٌرتههدي مالبسهه  الخاصههة 

ٌعرفوا بللك بهنه  جدٌهد علهى الحهارةا الخهوف ٌقتله  أكثهر مها نظهراتهم 
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صوت الوسوسة: "ٌا ترى هتعمل فً كالم عم فتحً إٌ  انهت حتى سمع 

 خالص فً الحارة".

وقههف حسههام فههً مكانهه  ٌفكههر: "أعمههل إٌهه  أنهها تعبههت.. أعههٌش موسههوس 

خاضع لكالم  وال أعمل إٌه ! أنها مسهتحٌل أنفهل اللهً هٌقهول علٌه ا ام ٌها 

 دماغً".

 حتى استوقف أحد أهل الحارة قائال:

 ل  كل فٌ  هنا؟لو سمحت أنا جعاا مفٌش مح -

نظر إلٌ  الشخص والضحك علٌه  مسهتهزءا بحدٌثه  الهلي اسهتقبل  حسهام 

 بحالة دهشة رهٌبة وٌقول:

 أنا قولت نكتة! شكل  راجل عبٌط.. استنى أوقف حد تانً. -

اتج  ناحٌة بنت واقفة بظهرها عنهد مهدخل أحهد البٌهوت وبصهوت متعهب 

 قال:

 الحارة؟ لو سمحتً ممكا تقولٌلً مكاا محل أكل فً -

استدارت البنت بشهعرها الطوٌهل وجههها ايبهٌل ونغزتٌهها علهى خهدٌها 

 وشفتٌها الصغٌرة تنظر لحسام وتهز رقبتها.

 رد حسام رافعا حاجب :

 طب هزة رقبتك دي استغراب وال قصدك مفٌش محالت فً الحارة؟ -

 نظرت ل،رل وضحكت وقالت:
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 انت مٌا ٌا أخ تاٌ  وال إٌ ؟ -

 رد حسام غاضبا:

 أنا بقولك عاٌز أكل تقولٌلً تاٌ ! -

 ردت البنت:

 أصل انت بتسهل سؤال غرٌب أوي! -

 إٌ  الغرٌب فٌ  أنا جعاا! -

 ال يا أصال مفٌش محالت أكل فً الحارة. -

 رد حسام بسخرٌة:

 ام فهمت وانتً بتاكلً منٌا؟ -

 ردا البنت غاضبة:

 أنا باكل ما عند... وال بالش أمسك لسانً.  -

 غاضبا: رد حسام

 فهمٌنً وانجزي أنا جعاا! -

 ضحكات البنت تعلو بشدة وتنظر بتدقٌي وتقول:

ٌابنً انت جاي منٌا بقولك مافٌش محالت أكل اام انهت شهكلك بلبسهك  -

 دا جدٌد على الحارة.
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 أنا بدأت أتوتر واتخنقت.. -

 بقولك إٌ  روح شوف أي حد تانً واطلع ما دماغً! -

 رد حسام بصوت عال:

 بتكلمٌنً كدا لٌ  ٌا بت انتً! انتً -

 رد البنت باكٌة وتنادي ما داخل البٌت:

 ٌا بابا .. ٌا بابا الحقنً! -

 خرج عم فتحً ما داخل البٌت فر م حسام فاندفع علٌ  بكل قوة:

عم فتحً الحمد هلل إنً شوفتكا أنا هموت ما الجوع وعاٌز أكل قولً  -

 منٌا ايكل؟

 نتكلم.اهدا ٌابنً تعالى خش جوا  -

حسههام دخههل مههع عههم فتحههً للبٌههت ورأى البنههت تههدخل معهمههاا وجهه  لههها 

 سؤاال:

 انتً راٌحة فٌا كماا هتدخلً معانا! -

 قاطع عم فتحً ضاحكا:

 ٌابنً اهدا تعبتنً دي بنتً. -

ظهر الخجل علٌ  وٌفكر فً هلا الموقف المحرج الهلي حهدث مهع البنهت 

 قائال:
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 أنا  سف ٌا  نسة -

علٌ  وتركتهما ولهبت للخارج ما جدٌد وطلهب عهم فتحهً البنت لم ترد 

 ما حسام الجلوس بجانب  على ايرل وبدأ ٌروي:

بص ٌابنً أقولكا هنا فً الحارة مفٌش أكلا كل ٌوم بعد نهاٌته  أهلهها  -

بٌخشوا بٌوتهما شاٌف الركنة المتغطٌة اللً هناك دي؟ تالقً ايكل هناا 

ما الوسوسة ونفهل تعلٌمهات  بس بشرط ٌكوا كل شخص عمل قدر كبٌر

 الشٌطااا فهمت؟

 رد حسام متعجبا:

 طب انتو عاٌشٌا ازاي كدا! -

 قدرنا ورضٌنا بٌ .. -

 واشمعنا مبقتش زٌكم؟ -

انههت النهههاردة تعتبههر مهها أهههل الحههارةا مهها بكههرة هتبههدأ تخههش فههً أول  -

مرحلة انت حالٌها إٌمانهك قهوي جهواكا الزم الشهٌطاا ٌسهٌبك ٌهوم كامهل 

 قة العٌشة فً الحارة.تفهم طرٌ

 ٌعنً أنا ما بكرة أخش فً أول مراحل الوسوسة وقواعدها؟ -

أٌوةا أنا كدا فهمتك كل حاجة عا الحارةا وخلً بالك ما نفسك عشاا  -

 ما بكرة هتبدأ تتعامل مع أهلها.

حسههام وضههع ٌدٌهه  علههى رأسهه  والحٌههرة فههً عقلهه  عمهها تحههدث عنهه  عههم 

حل الوسوسة وسهٌتحول لشهخص فتحًا وما غدا سوف ٌدخل أولى مرا
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 خرا ونسً أن  جائع ورقد على ايرل ضاما رجلٌ  ومنزوٌا فً ركا 

 بساحة البٌت حتى غاب وعٌ .

"سههؤال نفسههً أفهمهه ا ازاي حههارة فههً الصههعٌد واسههمها الوسههواسا فههً  

تنههاقل كبٌههر بههٌا الكلمههة والمكههاا اللههً بتتواجههد فٌهه ا ٌعنههً حههارة كلمههة 

ً للناسا والوسواس كلمة علمٌة اتكلمت شعبٌة تطلي على أي عمل عام

عنها كتب كتٌرا وايصعب المكااا لٌه  موجهودة فهً الصهعٌد المصهري 

وإا فً ايساس مفهٌش فهً الصهعٌد حهواري دي موجهودة فهً العاصهمة 

 بسا وكماا ازاي بتختفً بعد الساعة سبعة وتظهر أربعة الفجر!

الوسههواس سههنة بههدرس مههرل  22ٌههااام دم لغههز كبٌههرا أنهها داخههل علههى 

وعمري ما فكرت أتكلم عا المنطقة الغرٌبة ديا خوف منهً وال أصهال 

 هً مش موجودة؟".

جلس الدكتور شوقً فً منزل  ٌفكر فً حهدٌث أحهد المرضهى معه  فٌمها 

ٌخص حهارة الوسهواس وأنهها متواجهدة بالصهعٌد عنهدهم ومعروفهة هنهاك 

 بٌنهم حتى را تلٌفون  المحمول ورد قائال: 

أخبههارك؟ ازاي! حصههل امتههى؟ حاضههر اهههدى بههس أنهها  أٌههوة ٌهها فههاٌز -

 جاٌلك..

أغلههي التلٌفههوا وأسههرع لغرفتهه  وارتههدى مالبسهه  ولهههب للخههارج لمنههزل 

 فاٌز.

مازال حسام نائما يكثر ما ثماا سهاعات حتهى بهدأت غهرام فهً إٌقاظه  

 قائلة: 

 انت ٌا أخ.. انت ٌابنً اصحى عشاا تاكل. -
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 استٌقظ حسام ما النوم قائال:

 احة انتً داخلة خناقة!بر -

 ردت غرام ضاحكة:

أمههال أصههحٌك ازاي؟ كنههت واجههع دمههاغًا جعههااا ايكههل وصههلا قههوم  -

 كل.

 ام أوي هو فٌا ايكل؟ -

غههرام أعطتهه  رغٌفهها مهها الخبههز لونهه  أخضههر ٌشههب  الههتعفا وقطعههة مهها 

الفههراخ تشههب  الحامضههة لكهها بههدوا رائحههة وإنههاء بهه  مههاء أصههفر اللههواا 

 متعجبا موجها حدٌث  لها:أمسك حسام بالطعام 

 إٌ  ايكل اللً شكل  باٌظ دا هو بٌتاكل؟ -

 معلش هتتعود علٌ  نصٌبك إنك جٌت الحارة. -

 ال مش هقدر  كل  كل  أنا ممكا أموت! -

 ردت غرام ضاحكة:

ال متخافش أنا عاٌشة قدامك أههو وكهل ٌهوم بٌتغٌهر ايكهلا علهى فكهرة  -

 النهاردة واكتفى بالمٌام.أبوٌا الراجل الغلباا ادالك نصٌب  

حسام ٌشم بهنف  ايكل فلهم ٌجهد رائحهة له ا ٌسهتطعم وٌهكهل طعمه  رائهعا 

 ٌهكل أكثر مثل اللي لم ٌَر طعاما ما سنٌا وٌقول:

 ايكل جمٌل أوي الصراحة! -
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 شوفت صدقتنً؟  -

 بس فً حاجة غرٌبة أنا كلت حسٌت شبعت بسرعة! -

 غٌر تانً بلٌل. ال انت هتشبع بسرعة وكماا مش هتجوع -

 هو دا أكل الشٌطاا اللً عم فتحً قالً علٌ ؟ -

ام هو اللً كل الحارة عاٌشة علٌ ا انت ما وقهت أكلهك خهالص بقٌهت  -

واحد ما أهل الحارةا بس ل،سف الشٌطاا اتحكم فً عقلك عشاا أكلت 

ما أكل ا ما بكرة هٌطبي علٌك مراحل الوسوسهة أههال بٌهك فهً "حهارة 

 الوسواس".

 سام غاضبا:رد ح

ام انتههً هتقههولٌلً برضهه  كههالم عههم فتحههًا أنهها مسههتحٌل أنفههل كالمهه ا  -

 واطمنً قبل حتى ما أدخل هو متحكم فٌا.

خههالص ٌهها حسههام هتنفههل غصههب عنههك بعههد مهها أكلههت أكلهه  لههو منفههلتش  -

هتنههزل لمرحلههة وسوسههة المههوتا واللههً بٌوصههل للمرحلههة دي بٌمههوتا 

هتجهرب كهل حاجهة بنفسهكا ام محدش نجً منها ما الحارةا نهام وبكهرة 

 صحٌح وسوسة هنا غٌر برا.

رقد حسهام مهرة أخهرى علهى ايرل للنهوم وٌفكهر بمها سهٌحدث غهدا فهً 

أول ٌههوم بدخولهه  أولههى مراحههل الوسوسههة وهههل سٌستسههلم لههها ولعبههث 

 الشٌطاا بعقل  أم ٌقاوم ا لكا ال مفر ما الموت بمقاومت !
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جهاءت السهاعة الرابعهة  مر اللٌل سرٌعا على حسام اللي ظل ٌقظها حتهى

فجراا سمع صٌاحا شدٌدا فً أحد البٌوت المجاورة فهانتفل مها مجلسه  

 ولهب ناحٌة غرفة عم فتحً وطر  بشدة وهو ٌقول:

 عم فتحً افتح! -

 فتح ل  قائال:

 فً إٌ  ٌا حسام؟! -

 رد حسام خائفا:

 انت مسمعتش صوت الصٌاح وال إٌ ؟ -

صوت الصٌاح ٌعنً واحد هٌموت ما  اهدا ٌا حسام أنا قولتلك قبل كدا -

 البٌت بعد شوٌة بالظبط عشاا أقل وسوسة.

حسام مازال متعجبا رغم علم  مها قبهل بمها ٌحمله  الصهوت وأٌضها بمها 

ر م فً هلم الحارة المرعبةا ترك  عم فتحهً وأغلهي البهاب وظهل جالسها 

مههرت  .علههى ايرل والخههوف ال ٌفارقهه  كالعههادة منههل دخولهه  للحههارة.

ا سرٌعا والنهار فً الظهور لكا الشمس غائبهة والغٌهوم نسهٌطر الساعتا

علهههى الحهههارةا أهلهههها خرجهههواا الجمٌهههع ٌجهههري وراء المعاصهههً حسهههب 

المرحلة التً ٌعٌش فٌها للنجاة ما مرحلة وسوسة الموتا استٌقظ حسام 

 وعم فتحً وغرام وأمسك بٌدم عم فتحً وقال:

سههتعد وخلههً بالههك الزم انههت مهها النهههاردة أول ٌههوم لٌههك فههً الحههارةا ا -

 تنزل تشوف وتتعامل مع الناس ووسوسة الشٌطاا فً عقلك.
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اسههتمع حسههام لحدٌثهه  وتههرك البٌههت وسههار للخههارج واقفهها ٌنظههر للحههارة 

وببطء ب  خهوف سهائراا الجمٌهع واقهف أمهام البٌهوتا فهً جانهب مجتمهع 

بعههل الرجههال ٌضههحكوا وٌتحههدثوا بصههوت عههال ٌسههخروا بهنفسهههما 

محهالت التهً تتواجهد فهً أول الحهارةا الهلهول علٌه ا وصل إلى ساحة ال

محل مساحت  كبٌرة به  مجموعهة مها الكراسهً والمناضهد الخشهبٌة ٌبٌهع 

 الخمور بجمٌع أنواعها.

جلههس الرجههال والنسههاء ٌتخههامروا بمهها حرمهه  هللا والمحههل ا خههر نفههس 

المساحة أٌضا لكن  بدوا أساس خشهبً فهار ا ٌتواجهد به  مجموعهة مها 

البنٌة القوٌهة ٌبٌعهوا جمٌهع أنهواع المخهدرات يههل الحهارة  الرجال لوي

 ووجوههم مغطاة بقناع أسود مكوا ما قطعة قماش. 

ٌدٌر رقبت  لهلم المنطقة المرٌبهة فوجهد ثالثها مها البٌهوت تحهتلها النسهاء 

ٌجلسا أمامها وٌقفا ٌمسكا سجائر المخدرات ٌسحبا اينفاسا ٌشهبها 

على أفهواههاا أجسهادها عارٌهة الصهدر أفالم السٌنماا وأكواب الخمور 

تمامهها إلغههراء الرجههال حتههى ٌزنههوا معهااالشهههوة تنفجههر بداخلهه ا قلبهه  

 وعقل  ٌتماٌلوا نحوهاا ٌشاهد الصدر العاريا العر  زاد على جبٌن .

 قال الوسواس:

إٌهه  رأٌههك فههً الحههرٌم؟ شههاٌف واقفههٌا عههاملٌا ازاي؟ معرٌههة جسههمهاا  -

 خش علٌهم.بتبصلكا شكلها معجبة بٌكا 

الوسواس ٌتفاعل مع عقل حسام برغبة الشهوة ٌدفع  إلٌهاا تهكل الشهوة 

بروح ا وجسدم خرج عا سٌطرت ا اندفع علٌها قبل جسدم ٌسٌر إلهٌها 

ببطءا لم ٌتمالك نفس ا لههب نهاحٌتهاا ٌلتفهوا علٌه  كفرٌسهة التهً رأت 

ى عهدوهاا ٌتحسسها جسهدما أدخلهوم داخهل أحهد البٌهوتا قهاموا بدفعه  علهه
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ايرلا جمعههٌها ٌتسههابقا لكسههب رضهها الوسههواس للبقههاء فههً المرحلههة 

ايولىا خمسة عارٌات علٌ  بزحدى الغرف المغلقةا نزعا عن  جلبابه ا 

ٌستسههلم لهههاا الشهههوة أفجعتهه ا لههم ٌعههد مسههٌطرا علٌههها نههام علههى ايرل 

ٌتناوبا ممارسة الجنس معه ا االسهتمتاع علٌه ا مهر الوقهت سهرٌعاا فهتح 

جسهدم علهى ايرل راقهدا وال ٌوجهد أي مهنها معه ا خهرج عٌنٌ ا وجد 

 ما البٌت ٌتوجع كٌف فعل الفحشاء وزنى معها حتى صرخ وٌقول:

 حرام أنا عملت كدا لٌ ! -

 رد علٌ  الوسواس:

اهههدا بتعمههل فههً نفسههك كههدا لٌهه ! انههت ضههعفت قصههادهم وأي شههخص  -

 مكانك كاا هٌعمل زٌك.

ومهش هسهٌبك تهتحكم فٌها انهت  ال أنا عمري ما كنت قهلر زي النههاردة -

 سامعنً؟ 

 وٌمسك رأس .

 رد الوسواس:

 بص حوالٌك كلوا بٌزنً حد عمل زٌك؟ خالص انت عملت وعصٌت. -

 سٌبنً أنا مش هبقا زٌهم.. اطلع ما دماغً! -

أحههس حسههام أا هنههاك شههخص خلفهه ا لههف بجسههم ا تفاجههه بشههاب قصههٌر 

 القامة وأسمر اللوا مثل  شعرم طوٌلا قال حسام:

 انت مٌا؟ -
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 رد الشاب:

 أنا جورج. -

 جورج مٌا مش ناقصاك! -

انههت بتعههٌط لٌهه ؟ شههوفتك وانههت خههارج مهها بٌههت الحههرٌم بتجههري أوي  -

 قولت  جً وراك أشوفك مالك.

أنا عمري ما عملت حاجة غلط.. مش عارف استسلمت لٌهم ولٌه  ههو  -

 كماا سٌطر علٌا..

 انت شكلك جدٌد فً الحارة.. -

 ا فٌها.أنا بقالً ٌومٌ -

 قوم امشً نتكلم مع بعل شكلنا هنبقا صحاب. -

 وقف حسام وٌسٌراا وٌقول:

 انت بقالك قد إٌ  فً الحارة؟ -

 رد جورج ضاحكا:

 أنا داخل على سنة. -

 رد حسام متسائال:

 دخلت ازاي؟ -

 ٌخرج جورج زفٌرا وٌروي:
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متفكههرنٌش.. أنهها كنههت فههً رحلههة مههع صههحابًا كنهها راٌحههٌا ايقصههرا  -

راكبٌا ايتوبٌس عمل بٌنها حادثهة اتقلبهتا علهى حظهً كنهت قاعهد المهم 

ناحٌة الشباك قدرت أخرج من ا كاا حوالً الساعة أربعة تقرٌبا الفجهرا 

رجلً مش قادر أمشً علٌها كانت شب  مكسورةا فضلت ماشً لغاٌة ما 

لقٌت منطقة غرٌبة كدا شب  الحارة فً دخلتههاا دخلهت بلهف لقٌهت نفسهً 

زراعٌههة اللههً شههوفتها اختفههت لغاٌههة مهها عرفههت إنههً فههً كههل ايراضههً ال

 حارة الوسواس.

 وانت كنت بتزنً زًٌ هناك لما شوفتنً؟  -

 ام كنت مع حتة بنت حلوة أوي هً اللً مهونة علٌا القاعدة هنا. -

 انت فً أنهً مرحلة ما الوسواس؟ -

 رد جورج بتحدٌي:

كنهت زٌهك بخهاف مها أنا وصلت للمرحلة التانٌةا أول ما جٌت الحارة  -

كل حاجةا ضمٌري بٌهنب فٌاا بس لقٌت نفسً قدامً ٌوم واحد إما أنفهل 

أو أنزل مرحلة الموتا قولت خالص الزم أتههقلما ومها ٌومهها بنفهل كهل 

 وسوسة بتٌجً فً عقلً.

 بس انت كدا ملكش أماا.. -

 لٌ  ٌعنً مش فاهمك؟ -

تههل أو توسههوس اللههً أعرفهه  عشههاا تنجههى مهها الرحلههة التانٌههة الزم تق -

 لشخص بالقتل أو تهلي ألى بالسحر.

 رد جورج ٌحد  بخوف بعٌنٌ : 
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كاا غصب عنً لما اندفعت علٌ  وقتلت ا حاجة مسكت دماغً ووقتها  -

مقدرتشا خوفت إنً أموت لما أنهزلا دخهل ٌضهربنً عهاٌز منهً البنهت 

اللً منكرش إنً حبٌتهاا وقف ٌسهتفزنً إنهً قصهٌر وضهعٌف وبرضه  

ٌفةا بزٌدك فرصة ٌوم واحد الزم تنقل نفسك فٌ  وإال هتموت المرحلة مخ

وكل اللً بٌنزل بٌموتا جرٌت علٌ  ضربت  بحدٌدة علهى دماغه  مهاتا 

رجعت تهانً للمرحلهة ايولهىا بعهدها خهدت قهرار منهزلش منههاا صهعبة 

 أوي على فكرة ٌا صاحبًا ونصٌحة اوعى تنزل.

 هقدر أستحمل. أنا عاٌز أخرج منها او أموت زهقت خالص ومش -

 انت ساكا فً أنهً بٌت؟ -

 فً بٌت رقم عشرٌا عند عم فتحً. -

 رد جورج واللهول علٌ :

 عم فتحً! أنا فً بٌت رقم عشرةا أسٌبك وخلً بالك ما نفسك. -

ترك جورج حسام واقفها متعجبها بهرد فعله  بعهد سهماع  عها سهماع  بعهم 

الحهارةا وجهد فتحً حتى وصل عند ايرل الزراعٌة التً تقع فً  خر 

أرضا جرداء مساحتها تتعدى عشرة  الف فهدااا ٌنظهر إلٌهها حتهى وجهد 

شخصهها ٌرتههدي قناعهها أسههودا فههً  خههر ايرل مهها الناحٌههة ايخههرىا 

التعجب زاد علهى مالمحه  ٌفكهر: "لٌه  الراجهل دا بهاللبس الغرٌهب بتاعه  

 واقف فً  خر ايرل ولٌ  ايرل باٌظةحارة غرٌبة!".

ل اللٌهل علههى الحهارة ودخلهوا إلههى بٌهوتهم لٌهههكلوا فهات الٌهوم سههرٌعا وحه

وٌشربوا ما ٌد الشٌطاا المحرمةا جلس حسام فً بٌت عم فتحً حتى 

 خرج علٌ  وأعطام الطعام قائال:
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 خد ٌابنً أكلك أهو. -

 هات ٌاعم فتحً أنا جعاا أوي. -

 احكٌلً حصلك إٌ  النهاردة؟ -

 حسام جسدم تكهرب ما السؤال ورد:

 اجةال محصلش ح -

 متكدبش علٌا أكٌد نفلت كالم  عشاا جالك أكل. -

 رد حسام ٌائسا:

 أنا زنٌت ٌا عم فتحً.. -

 بس معملتش حاجة تانٌة؟ -

 وانت عاٌزنً أعمل إٌ  أكتر ما كدا! -

 نام عشاا بكرة ٌوم جدٌد لٌك فً الحارة.. -

 رد حسام متسائال:

 علٌ ؟هو أنا لو مسمعتش كالم  هٌحصلً برض  اللً قولت  -

 أكٌد ٌا حساما دي حرب مع قواعدما صعب تهرب إال بالموت.. -

 تمام أكٌد فً حل. -

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

42 

فات اللٌل بهدوء بدوا أي صٌاح وأشر  النور بجوانب الحارةا اسهتٌقظ 

حسههام علههى أصههوات المههارة بالخههارج والضههحكات العالٌههة مهها بعضهههم 

 :الواقفٌا أمام البٌتا ٌتنهد وقت خروج غرام ما الغرفة قائلة

 صباح الخٌر ٌا أخ.. نمت كوٌس؟ -

 ام نمت كتٌر أوي. -

 انت عملت إٌ  امبارح؟ -

 معملتش حاجة.. -

 وأردف غاضبا:

 وٌارٌت متسهلٌش فً حاجة تانً! -

 أنا غلطانةا عمرها ما هتتكرر منً تانًا سالم. -

 أحس حسام أن  أحرجها بهلا الرد السٌئ.

 قال الوسواس:

 حٌاتك لٌ ! ٌا عم عادي هً بتتدخل فً -

 أٌوة أنا غلطاا والزم أتهسف لٌها. -

 رد الوسواس:
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تتهسف لٌ  انهت اللهً عملته  صهحا مسههلتش نفسهك قبهل كهدا ههً ازاي  -

عاٌشة فً الحارة ما غٌر ما بتخرج تعمل زي بقٌة الحهرٌم فهً السهاحة 

 عشاا تعٌش؟

 صح أنا لٌ  لغاٌة دلوقتً مسهاتش عم فتحً السؤال دا! -

 ل:وٌصرخ بصوت عا

 عم فتحً.. عم فتحً.. عم فتحً!  -

 خرج عم فتحً ل  مسرعا:

 فً إٌ ؟ -

 حسام ٌسهل :

ههههو انهههت ازاي عهههاٌش فهههً الحهههارة ومهههش بتخهههرج انهههت وغهههرام وال  -

 بتتعاملوا مع أهلها زًٌ كدا عشاا مراحل الوسوسة.

 رد عم فتحً غاضبا:

 انت متسهلش السؤال دا تانً مفهوم؟ وإال أطردك برا البٌت! -

ف ما ردة فعل  الحمقاء وغٌهر المتوقعهة وانصهرف مسهرعا للخهارجا خا

ٌسٌر فً الحارةا ٌشهاهد البٌهوت الخشهبٌة المرقمهة حتهى  خهر بٌهت الهلي 

الخاص بعم فتحًا وبعد ايرل الزراعٌة عقل  ٌفكر فً  22ٌحمل رقم 

جههورج الههلي اختفههى مهها أمههسا ٌنظههر بههٌا أهههل الحههارة لعههل وعسههى أا 

مع المحالت الشٌطانٌة بهول الحارةا ٌشاهد مثهل ٌلتقً ب ا وصل إلى مج

 امس الخمور والمخدرات والنسوة العراة وٌوسوس ل :
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 خش شوف بٌعملوا إٌ  فً محل المخدرات. -

ٌسههٌر حسههام بههبطء وٌههدخل رقبتهه  داخلهههاا وجههد مجموعههة مهها الرجههال 

ٌبٌعوا المخدرات يهلها الهلٌا ٌتمتعهوا بدخانه  الكثٌهف بسهٌطرت  علهى 

المكههااا دخههلا ظههل ٌكههح وٌمسههك صههدرم وٌهخههل أنفاسهه  والجمٌههع هههواء 

 ٌضحك علٌ  بسخرٌة وٌقولوا بهصوات متعددة:

مالك ٌا حبٌبً هتموت؟ لفل  سٌجارة ٌمكا تنجٌ  ما الموت.. ٌا عٌنً  -

 الواد رفٌع وشكل  ضعٌف.

 مع حدٌثهم السخٌف أحس بشخص ٌشدم للخارج وٌقول:

 مد هلل إنً لقٌتك!إٌ  اللً جابك هنا ٌا حسام الح -

ٌرفع عٌن  ل  لمعرفت  فتفاجه بهن  ابا عم  صاد ا اللهول علٌ ا لم ٌقدر 

 على التحدث لمدة دقائي حتى نطي:

 صاد ! جٌت هنا ازاي! -

 رد صاد  غاضبا:

 انت جٌت هنا ازاي رد علٌا ايول؟! -

 معرفش حاجة فضلت تقولً خش دخلت لما كنت ناٌم! -

ك جابنا فٌاا انت لما دخلت اتهكدت إنك هنا أف شوفت غباءك وتسرع -

بعههد مهها صههحٌت ملقٌههتكش جنبههًا الههدنٌا اتقلبههتا أبههوك وأمههك جههم وبلغنهها 

 الشرطة وأنا الوحٌد اللً واثي إنك هنا.
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 وهما عارفٌا إنك هنا فً الحارة؟ -

ال طبعا مكنش حد سابنً أدخلكا أنا هربت الصبح وجٌت ما امبهارح  -

 فً الحارة.

 ٌعنً انت أول ٌوم لٌك النهاردة فً مراحل الوسوسة. ما امبارح -

ٌا بوي مراحل وزفت إٌ  أنا ناٌم فً الدكاا دا مها امبهارح ومسهتحمل  -

 قرف الناس دا بالعافٌة.

صاد  افهمنً وفتح مخهك والنبهًا انهت فهً الحهارة بتعهٌش فهً تهالت  -

مراحل ما الوسوسةا الزم تنفهل أي شهًء عقلهك ٌههمرك بٌه  غلهطا انهت 

مرحلههة وسوسههة الشههٌطاا لههو منفههلتش تنههزل لمرحلههة وسوسههة ايلى  فههً

 ودي صعبةا لو منفلتش هتنزل لوسوسة الموت وكدا هتموت فهمتنً؟

 رد صاد  غاضبا:

 أنا مش فاهم حاجة اللً فاهم  إننا نخرج دلوقتً ما المخروبة دي. -

مفهاش خروج خالص الزم تعٌش وتتههقلم ٌهابنً فهتح مخهك الصهعٌدي  -

 فل .بالش تق

 مفتحش مخً أنا أخرج ٌعنً أخرج! -

 حسام ٌخرج زفٌرا والعر  علٌ  قائال:

 أبوس إٌدك افهم اعمل زي ما أنا اعمل بالظبط متفقٌا؟ -

 مفهوم نشوف  خرتها معاك إٌ .. -
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أمسك حسام بٌد صاد  ودخال سوٌا لمحل الخمور وطلبا خمرا مها أحهد 

ب  خمر لون  ٌشب  الدماء الرجال المقنعٌا وأعطى لهما كهسا ما الخشب 

 وقال حسام:

 خد اشرب معاٌا ٌا صاد .. -

صاد  أخهل الكهاس وٌنظهر إلٌه  متعجبها ورفهع علهى فمه  وشهرب  وبهدأت 

 حالة ما الغٌثاا تظهر علٌ  وٌقول:

 مش شارب القرف دا!! -

حسههام أمسههك بالكهههس هههو ا خههر وٌشههرب وٌسههتطعم الخمههور فوجههد أنهه  

الكهس ما ٌدم وأمسك ٌد صاد  وخرجها خلٌط ما الدماء والخمرا رمى 

 بالخارج ٌنسوا ما بداخل الكهس الخشبً.

 دي مستحٌل تكوا خمرة أنا حاسس إنها دم! -

أنا قولت لك ٌا ابا العم احنا الزم نخرج أنا مش هعمل اللً الناس دي  -

 بتعمل  مستحٌل لو أموت!

 ال الزم تعمل عشاا تعٌش.. - 

 ام معدتً وجعانً.. -

 كلت ما امبارح؟انت  -

 ال مكلتش ام ام هموت الحقنً ٌا حسام! -
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وقههع علههى ايرل متوجعهها مهها ايلههم بالمعههدة فرفعهه  حسههام علههى كتفٌهه  

 ولهب ب  مسرعا لعم فتحً وٌصرخ:

 الحقنً ٌا عم فتحً صاد  بٌموت! -

 مٌا دا ٌابنً حصل  إٌ ؟! -

 قال حسام غاضبا:

 شوف  ايول مش عارف أعمل إٌ ! -

حتهى فها  فهً لحظهة  .حً بزفاقة صاد  اللي كهاا مغشهٌا علٌه بدأ عم فت

 واستفر  كل شًء بمعدت  الخالٌة ما الطعام وعٌنام محمرناا وٌقول:

 انت السبب ٌا حسام قولتلك مش عاٌز أشرب.. -

 نظر عم فتحً قائال:

 مٌا دا ٌا حسام؟ -

صاد  ابا عمً لسة داخل الحارة ما امبارح ومكلش حاجةا لقٌت  فً  -

حهل المخهدرات وههو فههً مرحلهة الوسوسهة خدتهه  عشهاا ٌشهرب خمههرة م

 حصل  زي ما انت شاٌف.

غلط ٌا حسام كاا ممكا ٌموت الزم ايول ٌاكهل مها أكهل الحهارة بعهد  -

كدا ٌعمل اللهً عهاٌزة علهى العمهوم سهٌب  ٌهرٌح متخهافش علٌه  بهس انهت 

 الزم تعمل معصٌة كبٌرة عشاا ٌجٌلك أكل كتٌر وتهكل  معاك.
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حسام للخارج بعد أا طلب ما صهاد  أا ٌسهترٌح عنهد عهم فتحهً  اندفع

ٌسٌر مثل المجنوا ٌفكر: "أنا اعمل إٌ  دلوقتً الزم عشاا ايكل ٌٌجهً 

 كتٌر لصاد  عشاا ٌاكل أعمل معصٌة كبٌرة الواد هٌموت".

نها والخمهور وصل لساحة المحالت ٌلتفت ٌمٌنا وٌساراا أمام  ثالثهة: الز

الثالثهة فههً مسهتوى واحهدا فههً مرحلهة وسوسههة  والمخهدراتا مهالا ٌفعههل

 الشٌطااا ٌفكر: "وسوس بقا لٌا" أحس بصوت ٌهز عقل :

محتار؟ شوفت جٌت لٌا ازاي؟ امبارح خوفت ما الزناا دلوقتً تتمنى  -

 تزنً.

 حسام ٌمسك رأس  وٌقول:

 أعمل إٌ  عاٌز معصٌة كبٌرة؟ -

 رد الوسواس:

 ما التالتة أو اسر . ازنً أو اشرب خمرة أو مخدراتا اختار -

 انتفل حسام بجسدم:

 ام هً السرقة طب اسر  ازاي وإٌ ؟ -

عٌنٌ  تقوم بتمشٌط المكااا وجد امرأة فً العشهرٌنات مها عمرهها تقهف 

 ما خلف ا تفاجها رجع للخلف فزعا وٌقول:

 انتً مٌا؟ -
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نظههرت إلٌهه  الفتههاة العشههرٌنٌة تتهمههل بمالمحههها المشههوه  بحههرو  كثٌههرة 

 وترتدي جلبابا أسود ٌظهر جسدها المشوم قائلة:دفنتها 

 أنا شٌزارا. -

 أٌوة ماشً واقفة لٌ  وراٌا؟ -

 مش انت عاٌز تسر ؟ -

 الصدمة على حسام أفجعت ا لم ٌصد  نطقها قائال:

 ام عاٌز أسر ا عرفتً منٌا؟ -

 ردت شٌزارا ضاحكة:

 ال انت جدٌد فً الحارة لس  متعرفنٌش كوٌس. -

 بس مش فاهمك! أنا فعال جدٌد -

 أنا اللعنةا أنا الوسواس. -

 رد حسام متعجبا:

 انتً مٌا وعاٌزة إٌ ؟ -

 أنا جاٌة أساعدك على السرقة. -

 هتساعدٌنً ازاي؟ -

 شٌزارا تقترب ما حسام وهو ٌبتعد برأس  خوفا منها وتقول:
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انت زنٌت امبارح وكهاا مقهدارك كبٌهرا النههاردة عهاٌز تسهر  عشهاا  -

فا أنها اقولهكا شهاٌف القصهر اللهً ناحٌهة ايرل صاد  بس مهش عهار

 الزراعٌة دي؟

حسام ٌنظر إلى  خر الحارة فلم ٌجد قصرا كما تقول ما الناحٌة الشمالٌة 

 ما ايرل تعجب قائال:

 شكلها مجنونة! فٌا القصر دا -

 ردت شٌزارا ضاحكة:

مش هتشهوف  مفهٌش غٌهري ٌقهدر ٌشهوف ا ههو مخفهً بٌظههر بهس ٌهوم  -

وبٌختفههً بلٌههل بعههد انتهههاء الحفلههة العظٌمههةا ٌعههم الفههرح للحههارةا السههبت 

محدش ٌقدر ٌخش  عشاا اللً بٌمهوت بهس واللهً ٌفكهر ٌقهرب منه  مهش 

 هٌرجع غٌر بالموت هههههه .

 انتً عاٌزة ازاي اخش أسرق  وهو مش موجود أصال! -

 ال انت متقدرش تخش  بس ممكا تعمل حاجة تانٌة.. -

 أعمل إٌ  فهمٌنً؟ -

 ت شٌزارا ضاحكة:رد

 تحارب اللعنة السودا. -

 وصوتها ٌعلوا أكثر أكثر:
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اللعنة السودا.. اللعنة ٌا حسام.. اللعنة اللً هتموتك فً الحارة.. اللعنهة  -

 خلً بالك منها.

ٌستمع حسام لمها تقوله  ههلم الفتهاة المخبولهة وٌتعجهب وٌفكهر بمها تقصهد: 

زم أفكهر بسهرعةا أسهر  إٌه  "تقصد إٌ  باللعنة البت الغرٌبة دي؟! أنها ال

 الوقت بٌجريا بعد كدا أفكر فً كالمها العبٌط دا".

ٌلتفت وٌرفع عٌنٌ  للحارة حتى قرر أا ٌدخل إلى محل الخمهور موجهها 

 حدٌث  للبائع:

 لو سمحت عاٌز كاس خمرة. -

أعطى ل  كهسا بدأ ٌمسك  وٌفكر: "أنا كدا أشربها مش سرقة برضه  دي 

 حاجة عادٌة هتفٌدنً أنا اففف" 

شرب كلها فً مهرة واحهدةا أحهس أنه  ٌشهرب خلٌطها مها الهدماء داخلهها 

حد  عٌنٌ  وٌخرج زفٌراا أحس فً تلك اللحظة أا عقل  تجمهد ال ٌقهول 

 سوى:

 عاٌز كاس تانً. -

لهب بعهدها الثالهثا زادت عنهدم حالهة مها عهدم أمسك بالثهانً وشهرب  وط

االتههزااا ضههحك هٌسههتٌريا ٌههرقص مههع المخمههورٌاا حالههة مهها السههكر 

الفائقة سٌطرت على أعضاء جسهدما الجمٌهع ٌسهخر منه ا ٌسهٌر للخهارج 

وٌتههرنح ٌمٌنهها وٌسههارا حتههى انههدفع علههى إحههدى السههٌدات الواقفههات علههى 

دفعههها علههى ايرل أوبههاب بٌههوتها الخاصههة بهههاا أدخلههها إلههى البٌههت و

وتعهههدى علٌهههها بالضهههرب ففقهههدت وعٌهههها وقهههام باغتصهههابهاا انتههههى مههها 
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جرٌمت ا ٌخهرج أنفاسه ا وجهد معهها سلسهلة مها الهلهب الخهالص وعلٌهها 

 صورة أحد االطفالا نزعها ما رقبتها وأخلها وفر هاربا للخارج. 

اللٌل قد حل علٌ  وهو بالداخل ولهم ٌحهسا سهار ٌجهري بجنهواا الحهارة 

فً الهدوءا الجمٌع دخل لبٌوت ا وصل لبٌت عم فتحًا دخلا وجد  بدأت

 صاد  جالس ٌحاكً عم فتحًا منظرم مرٌبا قال صاد :

 مالك ٌا حسام حصل حاجة معاك؟ -

 ال ال مفٌش أنا كوٌس.. -

 مش باٌا علٌك إنك كوٌس! -

 رد حسام غاضبا:

 قولتلك أنا كوٌس! -

ً بحرقة على ما فعله  دخل حسام إحدى الغرفا جلس على ايرل ٌبك

 فً تلك السٌدة وأخل السلسلة منها.

 قال الوسواس:

 مالك زعالا لٌ ؟ انت الزم تعمل كدا عشاا خاطر ابا عمك  -

 حسام ٌطر  بٌدم على ايرل بقوة:

 سٌبنً متكلمنٌش! -

خالص كنت سهٌب ابها عمهك ٌمهوت وههو داخهل عشهانك فهً ايسهاس  -

 وانت السبب.
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 حسام ٌصرخ بقوة:

 مش السبب انت السبب سٌبنً بقولك! أنا -

 دخل صاد  وحسام جالس على ايرل والدموع فً عٌنٌ  وٌقول:

 عملت إٌ  ممكا تحكٌلً.. -

عملههت مصههٌبة ٌهها صههاد .. اغتصههبت واحههدة سههت وسههرقت السلسههلة  -

 بتاعتها..

 سمعت كالم  واستسلمت لوسوست  لٌك.. -

 رد حسام غاضبا:

 ت.. انت مش فاهم حاجة. عشانك.. خاٌف علٌك.. ممكا تمو -

 رد صاد  غاضبا:

أنا  كل ما أكل  لكا مش هستسلم لوسوست  حتى لو أموتا على االقل  -

 أموت وأنا راضً على إنً قاومت .

دا كالم مجرد كالما تاكل ايكل بٌسٌطر علهى عقلهك وأفعالهك وعشهاا  -

 هو لعٌا!

 ال ٌا ولد العم لعٌا على الضعٌف وأنا مش ضعٌف. -

علٌهما عم فتحً وقطع حدٌثهما وهو ماسهك للطعهام وناوله  لحسهام دخل 

 قائال:
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 انت عملت إٌ  عشاا ٌجٌلك الخٌر دا كل ! -

حسام لم ٌرد علٌ  وأخد ٌتناول الطعام وأعطى لصاد  جهزءا منه  وأكهل 

 هو الخبز فقط وٌقول:

 كل ٌا صاد  عشاا بكرة أشوف هتقدر وال ال.. -

ٌهكالا وانتهٌا وخلدا للنوم لبداٌة ٌوم جدٌهد خرج عم فتحً وظل االثناا 

 فً حارة الوسواس.

الٌوم الثالث فً حارة الوسهواسا اسهتٌقظ حسهاما تفاجهه بصهاد  ٌقظها لهم 

 ٌنم منل أمس فوج  حدٌث  ل :

 منمتش لٌ ؟ -

 هٌجٌلً نوم ازاي واحنا فً الحارة الغرٌبة دي! -

 لحٌاتنا تانً..فعال بس خالص الزم تتهقلم وتعٌش هنا مفٌش رجوع  -

 رد صاد  غاضبا:

 ال ال ٌا ابا العم أنا أخرج حتى لو فٌها موتً. -

 تعالى بس نخرج برا الحارة نشوف الدنٌا عاملة إٌ .. -

سحب حسام صادقا ما ٌدم وخرجها ٌسهٌراا بخطهوات بهها تهدقٌي للنهاس 

 والبٌوت.

 همس الوسواس لصاد :
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 ٌا ترى حسام واخدك على فٌا ٌا صاد ؟ -

أحههس أا هنههاك صههوتا ٌحههدث عقلهه ا مالمحهه  بههدأت فههً التغٌٌههر صههاد  

والخوف علٌ  والتوتر زادا ٌمسك رأس ا ٌالحظ حسام التغٌٌهر المفهاجئ 

 ل  فهمسك بٌدم قائال:

 مالك ٌا صاد ؟ -

 حاسس فً صوت بٌكلمنً.. -

 قال حسام ضاحكا:

 معلش ٌا حبٌبً مش قولتلك.. -

 رد صاد  غاضبا:

 تسٌطر علٌاا ام ٌا دماغً!مستحٌل أخلً أي حاجة  -

مازال االثنهاا ٌسهٌراا حتهى وصهال إلهى سهاحة الفسهي والفجهورا ٌشهاهد 

صاد  الساحة كان  أول مرة ٌشاهدها رغم وصول  لها فً بداٌهة دخوله  

 الحارة. همس الوسواس:

 إٌ  البنات الحلوة دي متعرٌٌا كدا أفف بقا! -

الشهوة تقتله ا تهرك  ٌوسوس لصاد  ما جدٌد وٌنظر إلى النساء العراةا

حسام وٌسٌر ناحٌتها وٌبلهع رٌقه  وانهدفعت علٌه  إحهداهاا أمسهكت به ا 

 قبل دخولهم البٌت قام بدفعها بعٌدا وٌصرخ:

 حرام.. حرام.. مش هعمل كدا.. ابعد عنً.. دماغً ٌا حسام! -
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 حسام أمسك ب  وقال:

 مالك ٌابنً حصلك إٌ ؟! -

 ٌطلع ما دماغً! مش هزنً مستحٌل! -

الزم ٌهها صههاد ا اسههمعا ازنههًا مههش هٌنفههعا بههرا الحههارة لٌههك حرٌههة  -

 االختٌار أما جواها الزم تنفل وسوست .

 رد صاد  غاضبا:

 ال ال مستحٌل روحنً مش عاٌز أخرج.. -

 خالص اهدا هروحك.-

 أسندم حسام حتى وصال إلى بٌت عم فتحً وأراح  على ايرل وٌردد:

 أنا مش هنفل كالمك اطلع ما دماغً. -

 عم فتحً ٌنظر ل  وٌقول:

 مال  ٌا حسام؟ -

فجهة كاا راٌح ناحٌة البنات لسه  هٌزنهً معهاهم رجهع وٌصهرخ جامهد  -

 وزي ما انت شاٌف.

 ال مفر ٌابنً الزم تنفل وسوست  عشاا تعٌش.. -

 مستحٌل قولت أنا أخرج منها أو أموت.. -

 ٌابنً متنشفش دماغك الزم تعمل كدا.. -
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 قال صاد  غاضبا:

 بونً! امشً ما قدامً ٌا حسام روح انت!سٌ -

عم فتحً طلب مها حسهام تركه  والخهروج للبحهث عها عمهل سهٌئ لكهً 

ٌرضً وسوست ا ٌسٌر وٌفكر: "لٌ  ٌا صاد  دخلت عشانًا كنت خلٌك 

 برا أحساا أنا هموت ما التفكٌر "

 وجد جورج واقفا مع بعل الرجال قرب بٌت  فنادى علٌ :

 جورج تعالى! -

 ل  قائال:جاء مسرعا 

 ازٌك ٌا حسام أخبارك إٌ ؟ -

 كوٌس المهم فً سؤال محٌرنً ممكا أسهلك فٌ ؟ -

 اتفضل قول.. -

 انت لما نزلت لمرحلة الوسوسة التانٌة حصلك إٌ ؟ -

الحقٌقة ضعفت.. خوفت.. ينك بتبقها تحهت ضهغط.. تاخهد فرصهة ٌهوم  -

المهوت وٌها إنك تقتل فٌه  أو تحهرل علهى القتهل وإال تنهزل فهً وسوسهة 

ترى هتقدر أو على حظك ٌجٌلك وسوسة للقتل أو التحرٌل علٌها ينك 

مهما زنٌت وشربت وال كهنك بتعمل حاجةا لو ج  علٌك اللٌل ومعملتش 

 ألى تصحى تالقً نفسك فً وسوسة الموت ودي صعب وصفها.

 محدش بٌنجى منها نهائً؟ -
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 ال فرصة واحدة بس للنجاة منها.. -

 بسرعة؟هً إٌ  قول  -

 ٌوم القصر ايسود.. -

 مش فاهم!-

ٌوم بٌبقها عهادة السهبت بٌتجمهع فٌه  أههل الحهارة قهدام ايرل الفاضهٌة  -

اللً فً  خرها بٌظهر القصرا بٌحصل فٌ  صٌاح جامد جوام وأصهوات 

غرٌبههة مههش مفهومههة وتمٌههل بجسههمك بههس مههش بالكامههل تغمههل عٌنٌههك 

 .تفتحها تالقً قدامك مشروب دم بس ما غٌر خمرة

 ٌخرج زفٌرا وٌكمل:

بعههدها تشههرب الههدم تتحههول لشههخص تههانً مههتفهمش انههت بتعمههل إٌهه   -

والغرٌب لما تفو  بتالقً نفسك عرٌاا تماما ما الههدوما فرصهة النجهاة 

بتٌجههً ازاي بقههاا ودي محصههلتش غٌههر لواحههد فههً الحههارة هههو السههاحر 

خاضعا أهل الحارة اللهً بٌقولهوا كهداا وإا وسوسهة المهوت علهى حظهك 

جٌلك ٌوم السهبت بتتعفهً عشهاا االحتفهال بهالٌوم القصهر ايسهود نههائً ت

بتعهٌش مها غٌهر مراحهل للشهٌطاا بهس دي صهعبة جهدا عشهاا ههو مهش 

 بٌدى الفرصة يي حد.

 قال حسام متعجبا ما حدٌث جورج:

 هو النهاردة إٌ   -

 ايربعاء -
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 بتعرفوا ايٌام منٌا! -

ٌبقا السبت بنبدأ نعهد ايٌهام ما ٌوم القصر ايسود عشاا معروف هنا ب -

 ما بعدم أما الساعة ما الشرو  والغروب.

الحٌرة على حسام قد تقتل  خوفا على صاد  اللي عاند وسوست ا ٌطر  

 على أحد البٌوت بٌدم غاضبا مما ٌحدث.

 مالك ٌا حسام؟ -

 ملٌش -

 تعالى معاٌا نروح أشربك حاجة هتنسٌك الحارة كلها. -

ٌههة سههاحة المحههالتا دخههل جههورج وتههرك حسههام لهههب االثنههاا معهها ناح

بالخارج عند محل المخدرات وأتى ل  بحبة سهوداء اللهوا كبٌهرة الحجهما 

 تعجب حسام قائال:

 إٌ  الحباٌة الغرٌبة دا ٌا صاحبً؟! -

 رد جورج ضاحكا:

حباٌة القضهاء ايسهود تاخهدها مها هنها توصهل لمرحلهة غرٌبهةا تالقهً  -

بهس مشهكلتها فهً حاجهة بتوصهلك لدرجهة نفسك برا العهالم والحهارة ديا 

 ما الهلوسة تخلٌك غٌر مؤما سوى بالشٌطاا.

ظهر الخوف واالرتباك على حسام بعد سماع  جملهة غٌهر مهؤما سهوى 

 بالشٌطااا ٌهخل أنفاس  وقال:
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 انت جربتها؟ -

 ام والحقٌقة حبٌت رحلتها أويا تجرب؟ -

 هات بس مش هجرب دلوقتً.. -

 ل إٌ  النهاردة؟براحتكا انت ناوي تعم -

 مش عارف بس ايكٌد ٌوووة لس  بفكر. -

 خالص اسٌبك أنا عشاا فً حوار كدا أبقا أشوفك فً وقت تانً. -

حسام ظل فً الحهارة حهائرا مهالا ٌفعهلا ٌهرى تجمعهات مها الرجهال مهع 

بعضهم وٌنظروا ل  وٌسخروا من  والغضب ٌهزداد علٌه  أكثهر مها أي 

 ل فً وسط مجموعة منهم وٌقول:وقت مضى فً الحارة ل  وفجهة دخ

 انتو بتضحكوا على إٌ ؟ -

 رد أحد الرجال:

 وانت مالك بنضحك على إٌ  براحتنا! -

 رد حسام غاضبا:

 ال انتو بتضحكوا علٌا! -

 حتى لو بنضحك علٌك فٌها حاجة؟ -
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حسههام ٌنظههر إلٌهه  والشههر فههً عٌنٌهه  وانههدفع إلٌهه  ضههربا وأمسههك  بعههل 

وتعهدوا بالضهرب علهى حسهام بقهوة مفرطهة حتهى الرجال الهواقفٌا معههم 

 أفقدوم الوعً ملقى على ايرل.

ٌجلس الدكتور شوقً مع فاٌز وخٌرٌة وهما ٌبكٌاا علهى اختفهاء ابنهمها  

 وابا عم  صاد  فً دار الحاج شلبً وٌقول:

 هما بقالهم اربعة أٌام مش موجودٌا صح؟ -

 رد فاٌز:

 حاجة..ام ٌا شوقً أنا حاسس إا ابنً جرا لٌ   -

 سهل شوقً: طب البولٌس عمل إٌ ؟

 وال حاجة بٌدورواا وأخوٌا بقال  ٌومٌا برا البٌت بٌدور مع الرجالة. -

 إا شاء هللا خٌر.. -

أنا خاٌف جدا.. فً حاجة معٌنة ٌا شوقً.. أصل كاا فترة بٌختفً حد  -

ما أهل القرٌة ومحدش بٌعرف عن  أي خبر وٌتفاجئوا ان  دخهل منطقهة 

 كدا..غرٌبة 

 رد شوقً متعجبا:

 منطقة إٌ ؟ -

 حارة هنا فً القرٌة اسمها حارة الوسواس. -

 تظهر الصدمة على شوقً وٌقول فً سرم:
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 حارة الوسواس! -

"القصر.. اللعنة ٌا حسام.. القصر.. اللعنة ٌا حسام" ضحكات عالٌهة فهً 

ألنٌ ا ٌنتفل ما نوم  وعالمات الضرب على وجهه ا ٌنظهرا اللٌهل قهد 

لههى الحههارةا خالٌههة مهها أهلهههاا إنهههم ٌجلسههوا فههً بٌههوتهم للطعههام حههل ع

والنههوما والخههوف علٌهه ا مههالا ٌفعههل؟ الرؤٌههة غٌههر واضههحة أمامهه  حتههى 

ٌستطٌع أا ٌصل إلى بٌت عم فتحً وأثنهاء مهرورم سهمع صهوت ٌهمهس 

ما الحهارة: "حسهام ..حسهام" وٌضهحك بصهوت عهال ٌلتفهت حوله  حتهى 

ا ٌعهود الصهوت: "القصهر.. ٌعرف مصدر الصهوتا لهم ٌجهد أي شهخص

القصر.. اللعنة ٌا حسام" وٌضحك: "خلً بالك انت كدا خالص هتمهوت 

فً الحارة" وفجهة ظهر أمام  شخص غٌر واضهح المالمهح فهً الظهالما 

وقههف فههً مكانهه  ٌخههرج زفٌههراا الشههخص ٌقتههرب مهها حسههام حتههى رفههع 

 وجه .. ظهرت أمام  شٌزارا ضاحكة:

 ازٌك ٌا حسام؟ -

  ؟عاٌزة منً إٌ-

 أنا أفضل أعوز منك لغاٌة ما تموت.. -

 انتً عاٌزة تموتٌنً لٌ   -

أنا هنا اللً بموتا أنا صوت الصٌاحا فاكر الصهوت اللهً حصهل فهً  -

البٌههت؟ أنهها وقتههها بكههوا هنههاك أعههرف إا حههد هٌمههوت وهٌختفههً منهه  

 متقولش ازاي.

 وتضحك بسخرٌة وتكمل:
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 .عشاا أنا عارفة اللً انت بتفكر فٌ  دلوقتً -

 رد حسام خائفا:

 طب ابعدي عنً وسٌبٌنً مش عاٌز أموت. -

 ردت شٌزارا ضاحكة:

هتموت.. مدام انت موجود هنا عابد لٌ ا مغضوب علٌكا انت هتموت  -

 ٌا حسام.

حسام ٌسمع الكلمات وٌجري فً الحارة فً الظالم وال ٌرى أمامه  شهٌئا 

 وهً صوتها ٌعلو:

 دورك.هتموت ٌا حساما مش هسٌبكا هٌٌجً  -

ٌجههري بقههوةا ال ٌسههتطٌع أخههل أنفاسهه  مهها شههدة الههركل وٌفكههر: "أروح 

 ازاي عند عم فتحً فً الضلم  دي مش شاٌف حاجة".

ٌتنهد وٌضع ٌدم على ركبتٌ ا وجد أمام  دمهاء علهى ايرلا ٌتحسسهها 

حتى ٌتهكدا رائحتها دخلت أنفه ا ٌحهد  عٌنٌه ا ٌسهٌر معهها حتهى وصهل 

ٌها ما تجاعٌد رمالهاا اطمهها قلبه  ينه  إلى ايرل الفارغةا تعرف عل

علم أا هنا ٌتواجد منهزل عهم فتحهًا لكنه  تفاجهه بوجهود شهًء مها تحهت 

رجلٌ ا ٌنزل برأسه  لٌهرىا أتهى نهور ضهعٌف ناحٌته ا ٌنظهر لٌجهد جثهة 

المرأة التً تعدى علٌها وسرقهاا توقفت الهدماء عها السهرٌاا فهً جسهدم 

 ثم سمع صوتا:

 ت ازاي ٌا حسام لٌ  كدا!ٌا عٌنً شوفت قتلت الس -
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 أنا مقلتلتش حد! -

 ال قتلتها اهو وسرقتها لٌ  حرام علٌك!-

 صرخ حسام بصوت عال:

 ٌاعم فتحً.. ٌاعم فتحً! حد ٌساعدنً! -

ٌنهدفع ناحٌهة ايرل وٌجهري والخهوف علٌه ا أصهبح فهً روحه ا أحهس 

بعدم اتزاا ما شدة التعب وضربات قلب  كهادت أا تتوقهفا أحهس بهنفه  

بغزارةا شٌزارا أمام  واقفة بوجهها المشوم الشٌطانً اللي تقطر  تنزف

 من  الدماءا قال حسام غٌر مصد  ما ٌحدث:

 عاٌزة منً إٌ  ابعدي عنً! -

 ردت شٌزارا بصوت متحول شٌطانً:

 انت فً حارتً ٌا حسام.. انت اللً عاٌز.. -

 أنا عاٌز أخرج مش عاٌز أفضل هنا!-

 ردت شٌزارا ضاحكة:

 الزم تحاربنً ولو قدرت علٌا تخرج ٌا حسام. تخرج! -

أنف  مازالت تنزفا ال ٌستطٌع الحدٌثا وشٌزارا واقفهة أمامه  بمنظرهها 

 المرعب قائلة:

أنا لعنة علٌكا مش هسٌبك غٌر وانت ملحد ٌها حسهاما سهامعنً؟ فهاهم  -

 كالمى كوٌس؟
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 حسام رأس  تتحرك ٌمٌنا وٌسارا حتى سقط مغشٌا علٌ .

ب حسام على ايرل ومع  عم فتحهً وحهاوال إٌقاظه  جلس صاد  بجان

 حتى فتح عٌنٌ  وقال:

 سٌبٌنً.. بقولك أهو مش هلحد عاٌز أعٌش مش عاٌز أموت! -

 قال صاد  مساعدا حسام على النهول:

 مالك ٌابنً مجٌتش لٌ  امبارح؟ -

 مافٌش حاجة أنا كوٌس.. -

م وأنهها حصههلك إٌهه ؟ اتهههخرت وخلٌههت اللٌههل ٌٌجههً علٌههك لٌهه  ٌهها حسهها -

 محلرك؟

 قال صاد :

أنا قولت لعم فتحً ٌسٌبنً أخرجلك مرضٌش قالً ممنهوع تخهرج فهً  -

 اللٌل.

حسام ٌتحسس وجه  وأنف  ما الدماءا لم ٌجد شٌئاا سرح بعقل : "مافٌش 

 دم وال حتى على ايرل!".

 وقف مسرعا ودار بجسدم فلم ٌجد جثة المرأةا ٌحد  عٌنٌ  قائال:

 عا ست فً الحارة اسمها شٌزارا؟عم فتحً انت سمعت  -

 رد عم فتحً متعجبا:
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 ال ٌا حسام مافٌش حد اسم  كدا فً الحارة! -

 انت متهكد ٌا عم فتحً ما كالمك؟ -

 أٌوة لٌ  ٌعنً؟ -

 خالص مش مهم.. -

سار الثالثة داخل ساحة الحهارةا صهعد عهم فتحهً لبٌته  كالعهادة الهلي لهم 

 فً الحارةا ٌسهل  صاد :ٌخرج من  واستكمل حسام وصاد  الطرٌي 

 غرٌب ٌا ولد العم المكاا عادي أهو! -

 لٌ  االستغراب؟ -

أصل طول عمرهم بٌحلرونا منها أنا جواها أهوا مالها بقا ناس عادٌة  -

 زٌنا!

 قال حسام مقاطعا:

ال مش عادٌة دي ناس ناسٌة ربنا وخاضعة لكهالم وسوسهت  الشهٌطانٌة  -

 حكاٌة ازاي دخل دي بقا اللغز! وأفعال ا كل واحد فً الحارة لٌ 

 ٌوم ٌوم ٌا ولد أبوي أنا مخً تخٌا فهمنً براحة! -

أنهها أفهمههكا مهها ٌههوم مهها جٌههت وأنهها كههل ٌههوم بكتشههف حاجههة جدٌههدة فههً  -

الحههارةا طرٌقههة لبسهههم والبٌههوت المرقمههة ومهها الخشههبا ايرل البههورا 

ٌوم الشمس االى عمرها ما تدخلهاا وايصعب حكاٌة القصر اللً بٌظهر 

 السبت بس ناحٌة ايرل!
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 قال صاد  ضاحكا:

 وهللا ٌا شٌخ ما فاهم حاجة! -

مههش مشههكلة المهههم إنههك الزم تعمههل زي مهها أعمههل عشههاا أنهها خههاٌف  -

 علٌك..

رجعنا للكالم الماسخ! مش هسمع كهالم الشهٌطاا! مسهتحٌل أنها مكلهتش  -

 امبارح وصاحً تعباا ومش قادر أمشً!

 قال حسام غاضبا:

انت النهاردة فً المرحلة التانٌة ٌعنً الزم تقتل! الكالم خهدنا ام نسٌت  -

 نسٌت!

 أقتل إٌ  مش فاهم! -

انهت فهً المرحلهة التانٌهة مهها الوسوسهةا كهدا هتمهوت ٌها صههاد ا الزم  -

 تقتل أو تحرل على القتل هنعمل إٌ ؟

صههاد  غٌههر مصههد  حههدٌث حسههام وٌصههرخ عنههد اقترابهه  مهها سههاحة 

 المحالت:

ما الحارة الشٌطانٌة دي! سامعٌنً؟ أخرج مهش أعمهل أنا الزم أخرج  -

 زٌكم!

حسام أمسك  وٌبعدم حتى ال ٌشتبك مع أحد لكا المفاجهة تجمهع عهدد مها 

 الرجال حول االثنٌا وٌضحكوا وٌقول أحدهم:
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 عمرك ما تخرج واحنا عاجبنا حٌاتنا  خرك هتموت وهنشرب دمك. -

 رد صاد  بغضب:

 الموت!أخرج غصب عنك وال أخاف ما  -

 ٌال نمشً ما هنا ٌا صاد  تعالى.. -

 ام ٌا دماغً مش قادر أقف ٌا حسام! الحقنً ٌا ابا عمً.. -

 ثم سقط مغشٌا علٌ .

 حسام ٌصرخ:

 صاد .. صاد ! -

أسندم مع تواجد جورج اللي حمل  مع  وأسرعوا ب  إلى بٌت عم فتحًا 

 أدخلوم وأراحوم على ايرل.

 ا هههو مههش عههارف انهه  كههدا بقهها فههً ابهها عمههك ٌهها حسههام هٌمههوت نفسهه -

 المرحلة التانٌة؟

 قال جورج متدخال فً سٌر الحوار:

ال كماا ركب دماغ  مع الوسوسة فً أخطر المراحل ٌبقا كدا خالص  -

نزل إلى وسوسهة المهوت هٌفضهل مهش متهزا لغاٌهة موته  اللهً ههو امتها 

 محدش عارف.

 قاطع  حسام غاضبا:
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نتصهههرف ونخهههرجا الزم تفهههو ا  ال اتصهههرفوا الزم ٌعهههٌش لغاٌهههة مههها -

 اسمعنً ٌا ابا عمً الزم تعٌش..

 مافٌش حل خالص سٌب  وروح انت شوف هتعمل إٌ .. -

أمسههك جههورج بحسههام وخرجهها سههوٌا للحههارة وكههاا أهلههها قههد تجمعههوا 

بالخارج ٌنظهروا وٌتحهدثوا عمها حهدث حتهى سهمع حسهام صهوت أنثهى 

 تنادى علٌ :

 حسام.. حسام! -

 غرام تقول:استدار حسام لٌجدها 

 راٌح فٌا؟ -

 أنا راٌح ام ٌا دماغً مش قادر أفكر!-

 تعالى معاٌا عاٌزاك.. -

ترك جورج حسام بعد أا قال ل  إن  منتظرم فً ساحة المحالت وسحبت  

 غرام ما ٌدم ناحٌة ايرل البور واقفا قبلها بمترٌا قائلة:

 أنا حاسة بٌك عشاا كدا هساعدك.. -

 حل؟ بجد هتساعدٌنً ٌعنً فً -

 عاٌز تخرج ما الحارة دي أول حاجة الزم تحارب لعنتها. -

 أنا عارف بس أحاربها ازاي وهو أصال مسٌطر علٌا! -
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أقولك على سرا المكاا اللً احنا فٌ  دا موجود بٌر جوام مٌام طبٌعٌةا  -

لو قدرت توصل  هتسقً ايرل هتتزرع أكل طبٌعً ما عند هللا الناس 

 تفك ما على الحارة وٌبقا ضمنت الخروج لٌنا كلنا.هتاكل ا بكدا اللعنة ت

 رد حسام ضاحكا:

 طب لٌ  محدش فكر فً إن  ٌوصل للبٌر دا؟! -

ٌههابنً دا سههٌطر بوسوسههت  علههى روحهههم مهها جواههها تههاٌهٌا بههٌا الزنهها  -

 والخمرة والمخدرات!

 مافٌش حل تانً ٌا غرام؟ -

اسمع الكالما الحل فً البٌرا غٌر كدا مستحٌل اللعنة تتفكا ادعً البا  -

 عمك عشاا هٌموت.. 

 قال حسام محدقا عٌنٌ  والغضب علٌ :

متقولٌش كدا مهش هٌمهوت أنها أعمهل أي وسوسهة ٌقولهها لٌها بهس مهش  -

 ٌموت !

غهههرام ههههزت رأسهههها وتركهههت حسهههام ٌحهههدث نفسههه  وٌهههردد فهههً سهههرم: 

 ء الوسواس فً عقل  ٌقول:"مٌموتش" وٌبكً حتى جا

مش عاٌزم ٌموت بس خالص مفٌش حاجهة فهً إٌهدك تعملههاا متههنبش  -

 ضمٌرك.

 قولً بس فً أي طرٌقة وأنا أعمل اللً انت عاٌزم.. -
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 زنٌت وسرقت ناقص مخدرات معتقدش إنك هتقدر علٌها. -

 بس هو الزم ٌعٌش ملوش لنب. -

 قدامك حل واحد. -

 كلها المخٌف قائلة:فجهة ظهرت أمام  شٌزارا بش

عاٌز صاد  ٌعٌش؟ الحد ٌا حساما متفكرش فً ربناا خلٌهك زي اللهً  -

 عاٌشٌاا شاٌف عاٌشٌا ازاي؟

 أنا بنفل كل حاجة بتوسوس بٌها عاٌزة إٌ  تانً منً! -

ال بس داٌما فاكرم وضمٌرك بٌهنب فٌكا عهاٌزك تنسهام نههائًا النهاس  -

 م هنا بس مؤمنٌا بٌ .برا الحارة بٌعملوا اللً أهلها بٌعملو

 قال حسام غاضبا:

سههٌبٌنً أنهها مههش هلحههد وربنهها هٌقههف معاٌهها وأخههرج مهها الحههارة دي  -

 سامعنً؟ 

شٌزارا الدم ٌنزل ما وجهها ما جدٌدا ٌرجع خطوتٌا للخلف وصهوتها 

 ٌتحول:

أنهها الحههاكم فههً الحههارة ومههش هسههٌبك وهٌمههوت ٌهها حسههام وانههت كمههاا  -

 هموتك كلكم تحت طاعتً أنا.
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جري حسام داخل الحارة الجمٌع متعجب  حتى صدم رجل قوي  البنٌهةا ٌ

وقع على ايرلا ٌنظر إلٌ ا تعجب ما حجمه ا لهم ٌجهد أحهدا مها أههل 

الحارة الجمٌع اختفىا ٌقترب من  الشخص وٌحمله  علهى كتفه  وٌضهرب  

ضربا قوٌا وٌدفع  على أحد البٌوتا ٌنهزل حسهام علهى ايرل فٌتوجهع 

ٌستطٌع أا ٌحهرك جسهدما ٌرفهع رأسه  فلهم ٌجهد أي  ما قوة الضربة وال

شخص ٌنجٌه  مها للهك المتهوحشا فجههة سهمع أصهوات أههل الحهارة فهً 

ألنٌ ا التعجب على مالمح  ٌفكر: "أنها بحلهم وال إٌه  كهها مهافٌش حاجهة 

 حصلت ج  منٌا ابا الكلب دا جسمً كل  واجعنً".

 ائال:وجد شخصا واقفا أمام بٌت رقم خمسة عشر فلهب ناحٌت  ق

 انت مهشوفتش اللً حصلً دلوقتً؟ -

 رد الرجل:

 انت مجنوا ٌا أخ شوف انت راٌح فٌا! -

 هو البٌت دم بتاعك عاٌش فٌ  لوحدك؟ -

 مش هحلرك تانً ابعد عا طرٌقً! -

 عادي أنا بسهل.. -

 الرجل ٌحد  بعٌن  وٌقول: 

 ابعد عنً ههلٌك..  -

 وٌقول:جورج جاء ما خلف حسام وسحب  ما ٌدم وسار ب  
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 أنا كل شوٌة أجٌبك ما مشكلة! -

 أنا بتكلم معام عادي بسهل  مش قصدي حاجة! -

 ملقتش غٌر دم وتسهل ! -

 لٌ  مال  ٌعنً؟ -

 دا اسم  "خاضع" مشهور بالسحر ابعد عن . -

 ٌام هً الحارة كماا فٌها سحرة طب دورهم إٌ ؟ -

عههارف دورهههم فههً المرحلههة التانٌههة زي مهها انههت عههارف بههس محههدش  -

 الراجل دا دخل ازاي وج  منٌا الحارة هو وعم فتحً!

 مش فاهم! -

عم فتحً مش بٌخرج ما البٌت وبٌبقا داٌما فً المرحلة ايولى ومعام  -

كماا بنت  عاٌشٌا ازاي هللا أعلما ممكها السهاحر بٌفضهل بفضهل سهحرم 

 وعمل  المؤلي داٌماا وراهم االتنٌا سر كبٌر! 

 فً حد تانً غٌرهم؟ -

ال بههص كههل بٌههت عههاٌش فٌهه  علههى ايقههل خمههس رجالههة والبنههات كلههها  -

عاٌشٌا فً تهالت بٌهوت فهً السهاحة عشهاا الزنهاا ممنهوع ٌجتمعهوا فهً 

 بٌت واحدا غٌر عم فتحً وبنت ..

 ٌصمت دقٌقة وٌكمل:
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كل واحد لٌ  حكاٌة دخل بٌهاا فً اللً بٌحكً وفً اللً مش بٌرضهى  -

ش هٌعهدي المٌهةا والغرٌهب أكتهر ٌحكًا احسب معاٌاا عهدد العاٌشهٌا مه

 لما حد ٌموت الزم حد ٌخش مكان  بعدها.

 ام فهمت.. -

 دي اسمها قواعد حارة الوسواس. -

انتهى جورج ما تلهك الجملهة وسهار معه  حسهام ناحٌهة سهاحة المحهالتا 

وقف ٌنظر ناحٌة النساء الواقفهات علهى أبهواب بٌهوتها عارٌهات الصهدر 

 ورج ولهب إلٌها مسرعا وٌقول:فالحظ غرام معهاا استهلا ما ج

 واقفة بتعملً إٌ  هنا؟ -

 عادي واقفة معاهم.. -

 إٌ  دا انتً زٌهم؟ -

 ردت غرام غاضبة:

 انت حٌواا وأنا مش زي حد! -

 طب واقفة لٌ ؟! -

 متسهلش شوف انت بتعمل إٌ ! -

اإلحراج على حسام بعد رد فعلها الغاضب فهمسك ٌدها واعتهلر لهها بعهد 

 ل  مبررات سلبٌة وسار معها فً الحارة وٌقول:تقدٌم عقل  

 عاٌز أسهلك سؤال.. -
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 اتفضل بس ٌارٌت مٌعصبنٌش.. -

 انتً دخلتً الحارة ازاي؟ -

 غرام صمتت دقائي وحسام ٌنتظر ردها على سؤال  حتى قالت:

الحقٌقة أنا معرفش دخلت ازاي الحارة أنا دخلتهها كنهت فهً سها عشهر  -

 علٌك على سؤالك هو أبوٌا.سنٌا ٌعنً أحسا واحد ٌرد 

 ام تمام أبقا أسهل .. -

وصههل حسههام مههع غههرام إلههى البٌههت واطمههها علههى صههاد  الراقههد علههى 

ايرل منتظر وقت موت  القلي على مالمح حسهام ال ٌملهك حهال إلنقهالم 

وتبقههى أربعههة أٌههام علههى ٌههوم القصههر ايسههودا وخههرج إلههى الحههارة ظههل 

اللٌهل وبهدأ أههل الحهارة فهً  ٌشرب الخمور حتى غاب عقل  سرٌعاا حهل

االختباءا ٌسٌر حسام حتهى وصهل إلهى بٌهت عهم فتحهً وههو تائه  بسهبب 

الخمهور التههً أكلهت خالٌهها تركٌهزم فوجههد صهاد  مسههتٌقظا لكنه  لههم ٌقههدر 

 على التحرك وٌقول ضاحكا:

 أنا قولتلك اشرب واعصى وازنً عشاا تعٌش.. -

 صاد  ٌنظر لحسام والتعب علٌ  وٌقول:

 ابا العم مش على بعضك لٌ ؟مالك ٌا  -

 ال ال ال أنا كوٌس أوي انت بس اللً غبً.. -

خههالص الوقههت فههات ٌهها حسههام افتكههر إا لههو مههت ربنهها راضههً عنههً  -

 ومعملتش حاجة غلط..
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 رد حسام ضاحكا:

 راضً عنك ازاي وانت أصال جوا مكاا هو مش راضً عن ! -

عندنا فً القرٌهةا احنا عاٌشٌا برا الحارة زي جواا الناس دي بالظبط  -

اللً بٌزنً وبٌشرب مخدرات وخمرة زي أهل الحارة الملعونة ديا ٌبقا 

أنا لو مت فً القرٌة ربنا مش راضً عنً؟ ٌا خسارة ٌها حسهاما رحهت 

 ومرجعتشا بس افتكر إا أنا كنت بحبك..

وأثناء حدٌثهما أحس حسام أن  ال ٌستطٌع أا ٌهخل نفس  بصورة طبٌعٌةا 

ظهل ٌمسهك برقبته  اختناقها وقهع علهى ايرل ٌفهرك  هناك شهًء ٌخنقه ا

ايزمة المفاجئة  ٌقدر على أخل أنفاس  وأثناء تلك بجسدم وٌخرج لسان  لم

سمع صوت الصهٌاح شهدٌد وعهال فهً البٌهتا ال ٌوجهد ههواء فٌه ا ٌرفهع 

 عٌنٌ  وجد شٌزارا أمام  واقفة وتضحك:

 خالص ٌا حسام راح ومش هتقدر تعمل حاجة لٌ . -

م وجههدها شهبحا لههم ٌسهتطع أا ٌقههفا صهاد  ٌنههتفل مها مجلسهه  ٌمهد ٌهد 

وٌهز جسم  وروح  تخرج من  أمام أعٌا حسهام الهلي ٌحهد  لهم ٌصهد  

 ما ٌشاهدم وٌقول بصوت مختني:

 صاد .. صاد ! -

جسد صاد  ٌرتفع إلى أعلهى مها ايرل وصهوت الصهٌاح ٌهزداد بشهدة 

 وشٌزارا واقف  تضحك:

 معاٌا..ٌا حسام مات خالص بصلً وركز  -
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ٌنظههر لههها حسههام وجههدها تمسههك بجسههد صههاد  وتعتصههر دمههاءم وتمزقهه  

أمام  وتخرج الدماء من  وتشربهاا حسهام لهم ٌقهدر علهى تحرٌهك جسهدما 

صوت الصٌاح م، أروقة البٌتا مات صاد  واختفت جثت  وشٌزارا لهم 

 تعد لها وجودا حسام فقد الوعً على ايرل راقدا.

اسا حسام راقد على ايرل نائما صوت الٌوم الخامس فً حارة الوسو

أنفاس  العالً بٌا أروقة البٌتا حتى خرج عم فتحً لٌوقظ  وٌوج  ٌهدم 

 على ظهرم يا حسام نائم علً بطن  وٌقول:

 حسام ج  مٌعاد الصحٌاا.. -

 ٌفتح عٌن  حسام وٌقول: 

 صاد  مات ٌا عم فتحً.. -

ارتعش جسهد فتحهً بعهد سهماع ههلم الجملهة وٌنظهر بطهرف عٌنه  حهول  

المكااا بالفعل لم ٌجد صهادقا راقهدا بجانهب حسهام وبالفعهل سهمع صهوت 

الصٌاح فً البٌت أمس لكن  لم ٌتوقع أن  سٌموت بههلم السهرعة وتختفهً 

 جثت ا ٌفرك بٌدم قائال:

قواعههد قههوم ٌههابنً معلههش نصههٌب  هههو اللههً نشههف دماغهه ا ال مفههر مهها  -

 الحارة..

 انتفل حسام وٌبكً بصوت عال:

سامعنً أنا مش هسٌب حي صاد  ومش هسمع كالمك تانً وهخهرج  -

 ما الحارة..

 وٌزداد البكاء وٌكمل:
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 سامعانً ٌا شٌزارا؟ مش هلحدا ام.. صاد  هٌرجع!  -

ٌمسههك  عههم فتحههً وٌحههاول أا ٌسههٌطر علههى حالههة الغضههب التههً انتابتهه  

 وٌقول:

 م.. دا واقع وكنت الزم تعٌش .اهدا ٌا حسا -

 رد حسام باكٌا:

 مش قادر أصد  إن  مات وانت متعرفش كاا بالنسبة لٌا إٌ .  -

 قال عم فتحً مواسٌا:

 قواعد مفٌش منها هروب أسسها الشٌطاا تنفل تعٌش متنفلش تموت.. -

 خالص ٌا عم فتحً مش هنفل أنا عاٌز أموت. -

 قال عم فتحً غاضبا:

 ستفاد إٌ  الزم تنفل!هتموت زٌ  هت -

 خرجت غرام على صوت أبٌها وتدخلت فً سٌر الحوار قائلة:

 فً إٌ  ٌا بابا صوتكم عالً لٌ ؟ -

 صاد  مات وراح ٌا غرام.. -

الصدمة على غرام وتنظر بعٌنها فً جوانب البٌت هً ايخرى كهنها لم 

 تصد  حدٌث حسام وتقول:

 مات ٌا حرام! -
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زم متخالفش قواعد الوسوسهة وإال هتحصهل أنا بحلرك عشاا تعٌش ال -

 صاد !

تهههركهم حسهههام مسهههرعا للخهههارج وٌجهههري ناحٌهههة ايرل وجلهههس هنهههاك 

 والدموع على جبٌن  وجاءت خلف  غرام دخلت علٌ  قائلة:

حسام أنا قولتلك قبل كدا عشاا تطلع منهها الزم تحهارب اللعنهة وتهدور  -

 على البٌرا اوعى تستسلم لٌهم.

 رد حسام باكٌا:

 أنا خالص مش هدور على البٌر الموت أرحم ما العٌشة فً الحارة. -

 أرجوك ٌا حسام اوعى تستسلم اوعى! -

متحاولٌش ٌا غرام أنا خالص هدخل البٌت مش هخرج من  غٌهر وأنها  -

 مٌت وهروح لصاد  وما الٌوم وال  كل أكل  وال أخضع لوسوست .

الٌوم والدموع لم  ترك حسام غرام واتج  ناحٌة البٌت وظل جالسا طوال

تفارق  حزنا على ابا عم  وكالعادة غرام وعم فتحهً جالسهاا بغرفتهمها 

لم ٌخرجا وال أحد ٌسمع لهما صوتا بالداخل لم ٌفعل حسام ما ٌشفع له  

البقاء فً المرحلة ايولىا راقدا بجانب أحهد الحهوائط ٌبكهً بشهدة وفجههة 

فل دقاتهه  تعالههت سههمع صههٌاحا لههٌال بهحههد البٌههوت المجههاورةا قلبهه  انههت

وٌحد  بعٌن  وجد شٌزارا أمام  مثل الشبح المتخفهًا وقهف مها مجلسه  

وٌنظر إلٌها فلهم ٌجهدهاا اختفهتا قطهة سهوداء اللهوا تخهرج صهوتا ٌشهب  

 الصٌاح خفً حسام بالحائط ٌرتعش جسدم ما الخوف وٌقول:

 أنا مش خاٌف منك! -
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الحهارة لٌمارسهوا الٌوم السادس فً حارة الوسواسا استٌقظ كالعادة أهل 

الفسي الشٌطانً لٌحصلوا على قلٌل ما الطعام. حسام نائم فهً بٌهت عهم 

فتحهً غٌهر دارب بمها ٌحههدث حوله ا دخلهت غهرام علٌهه  لتوقظه  مها نومهه  

 قائلة:

 حسام.. حسام.. -

لم ٌردم علٌها بهي رد فعل إٌجابًا كررت ما جدٌد نداءها وههً تمسهك 

 ٌدم:

 اصحا.. حسام ٌال فو  كدا.  -

فتح عٌنه  حسهام لهم ٌقهدر علهى تحرٌهك شهفتٌ  لٌنطهي ٌحهرك ٌهدم وبهنفس 

 ضٌي وصوت منخفل ٌقول:

 عاٌز أموت ٌا غرام.. سٌبٌنً مش عاٌز أعٌش فً الحارة تانً.  -

غرام تقترب بهلنٌها لكً تسمع حهدقت بعٌنهها بعهد فههم حدٌثه  المهنخفل 

 قائلة:

 مالك ٌا حسام شكلك تعباا أوي؟ -

 ٌة: وتعلو بصوتها مناد

 بابا.. الحقنً! -

 خرج عم فتحً ما غرفت  مسرعا وجد غرام تمسك بحسام تسندم فٌقول: 

 فً إٌ  ٌا حبٌبتً حسام مال ؟ -
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 شكل  تعباا أوي! -

 رد عم فتحً غاضبا: 

أنهها قولتلهه  الزم ٌفههو  هههو فههً المرحلههة التانٌههة وعانههدا الوسوسههة الزم  -

 ومٌقدرش ٌنجى من !ٌكوا عاجز عا الحركة عشاا ٌنزل للموت 

 قالت غرام خائفة: 

طب نتصرف ازاي معهام ٌها بابها ههو هٌفضهل علهى الحهال دا لغاٌهة مها  -

 ٌموت؟

 ٌصمت عم فتحً لدقٌقة بعدها ٌقول: 

مفٌش حل غٌر إننا نروح نجٌب لٌ  خاضع الساحر هو أكٌد عندم حهل  -

 لحسام..

اضهع سمعت غرام تلهك الجملهة ولهبهت بهقصهى سهرع لهها لكهً تههتً بخ

لٌرى مالا ٌفعهل لحسهام مهرت خمهس دقهائي فقهط ودخلهت غهرام بخاضهع 

 مسحوبا بٌدم قائلة:

 أهو ٌا بابا خاضع ج ! -

 ازٌك ٌا خاضع معلش بنتً جبتك على مال وشك.. -

 اتفضل عندك مشكلة إٌ ؟ -

 تعرف الشخص الناٌم دم؟ -

 خاضع ٌنظر للشخص لٌرى ما اللي ٌقصدم فتحً قائال: 
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 م حسام.أٌوة أعرف  د -

 الدهشة على عم فتحً وغرام بصوت واحد:

 تعرف  منٌا؟ -

 رد خاضع ضاحكا:

متخافوش كدا أنا مشوفتهوش غٌر مرة واحدة كاا بٌستظرف علٌا وأنا  -

واقف عند البٌت وج  صاحب  خدم وقال  ٌا حسام وأنها عرفهت اسهم  مها 

 الموقف.

هههلم شههرح عههم فتحههً بعههدها لخاضههع بداٌههة دخههول حسههام الحههارة حتههى 

 اللحظة حتى قال  خر جملة:

 ممكا نقدر ننقلم ما اللً هو فٌ ؟ -

 ظل خاضع ٌفكر عدة دقائي حتى قال: 

الحقٌقة ٌا عم فتحً أنا محتارا العناد مع قواعد الوسوسة بٌترتب علٌ   -

الموت زي ما انت عارفا أنا ممكا أخدم  فً السحر أألي لٌ  شهخص 

اجة لما ٌفو  هٌرجع تانً لنفس كهن  هو اللً طلب ودم شغلً بس فً ح

 الحالة عشاا مش هٌنفل وسوست  ٌبقى الوضع كما هو علٌ .

عنهدك حهي ٌها خاضهع انهت دورك ألى بهس وبعهدها هٌرجهع تهانًا أنها  -

 احترت معام دماغ  ناشفة زي ابا عم  قبل ما ٌموت!

 قالت غرام متدخلة فً سٌر الحوار:
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 ٌعنً خالص كدا هٌموت ٌا بابا؟ -

 ا خاضع وأنا هبقا اقعد معاك مع السالمة..شكرا ٌ -

انصرف خاضع وحسام مازال راقدا ال ٌقدر على تحرٌك جسدم للوقوف 

 ٌنظر فتحً لغرام التً تجلس بجانب  والحٌرة فً عٌن  قائال:

 مالك ٌا غرام خاٌفة علٌ  بطرٌقة ملفتة؟ -

 عادي ٌا بابا مفٌش حاجة بس صعباا علٌا مش أكتر.. -

 تً اتعلقتً بٌ !مش مصد  ان -

 غرام تحد  بعٌنها: 

 ال ال أتعلي بمٌا! ممكا اتعودت علٌ .. -

 خالص قومً ما جنب  سٌبٌ  لغاٌة ما نشوف هٌحصل معام إٌ ! -

قامههت غههرام بالههدخول إلههى غرفتههها قبههل أا ٌههدخل عههم فتحههً معههها سههمع 

 صوتا ٌقول: 

 حسام.. حسام! -

اقفها فسهمح له  بالهدخول استدار بجسدم ونظر ناحٌة الباب فوجد جهورج و

 وقال جورج:

 ازٌك ٌاعم فتحً هو حسام فٌا؟ -
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وضح مرة أخرى عهم فتحهً لجهورج الحالهة الهلي علٌهها حسهام الصهدمة 

تملكت ما جورج اللي وضع ٌدٌ  على رأس  وجلس بجانب  وطلب مها 

 عم فتحً أا ٌتركهما سوٌا ودخل الغرفة.

محهدش قهادر علٌه  فهً  هتسٌبنً ٌا صاحبً؟ أنا قولتلك متعاندش معهام -

الحارة.. لٌ  وصلت نفسك لكدا؟ ابا عمك اختار طرٌق ا لٌ  ٌا حسام أنا 

ما صدقت حد كوٌس دخل الحارةا عشت معاك أٌام بس بجد هونت علٌا 

 العٌش  فً الحارة..

 فتح حسام عٌنٌ  مع حدٌث جورج وٌقول:

جورج متزعلش منهً بهس أنها مٌهنفعش أعهٌش بعهد أمها شهوفت صهاد   -

 ت  قدامً شٌزارا!قتل

 رد جورج غاضبا:

 محدش موجود فً الحارة باالسم دم ٌا حسام فو  بقا! -

موجودة وهً كمهاا سهبب اللعنهة علهى الحهارة ههً قالهت لٌها الكهالم دا  -

 صدقنً!

طهههب رٌحنهههً واسهههمعنً خاضهههح السهههاحر الوحٌهههد اللهههً ٌقهههدر ٌنقهههلك  -

 هٌساعدك بس متنشفش دماغك تانً..

تانً مش ههلي حد وال هقتل حد لو حهد ٌسهتاهل مستحٌل أسمع كالم   -

 ٌموت ٌبقا أناا فاهمنً ٌا صاحبً؟ أنا أنا أنا!

خالص أنا تعبت معاك انت ما بكرة هتبقا فً وسوسة الموت ٌا حسام  -

 انت غاوى تفارقنًا سالم ٌا صاحبًا بكرة أعدي علٌك..
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 ترك جورج حسام وهو مسندا على الحائط بظهرم ٌفكهر بمها سهٌحدث له 

مهها غههد عنههد وصههولة لمرحلههة وسوسههة المههوتا مههر الٌههوم وحسههام حههائر 

 حٌرة موتٌة ال نجاة فٌها.

الٌوم السهابع فهً حهارة الوسهواسا ٌهوم وصهول حسهام لوسوسهة المهوتا 

كهاا نائمها فهً البٌههت مفهتح عٌنهام لهم ٌقههدر علهى تحرٌهك أي مها أعضههاء 

وتنظر إلٌ  جسدما نفس خارج فقطا دقات قلب  تراا جالسة بجانبة غرام 

والحٌرة أفجعتها تفكر: "أعملهك إٌه  أنها ٌها حسهام مهش عهاٌزاك تفهارقنً! 

غرٌبة عمري ما اتعلقهت بحهد مها الحهارة بهس انهت مها أول مها شهوفتك 

وأنا حسٌت إنً عاٌزة أبقا جنبك على طول! كاا نفسً تعهٌش وتحهارب 

 اللعنة ونخرج سوا ونكمل حٌاتنا برا الحارة.. ٌا ترى انت سامعنً..

 دخل علٌها عم فتحً قائال:

 خالص ٌا بنتً هو اختار طرٌي الموت..  -

 ردت غرام باكٌة:

 صعب أوي علٌ  فرا  ابا عم  ٌا بابا.. -

قومً ٌا بنتً عشاا النهاردة ٌوم القصر ايسودا اجهزي كماا سهاعة  -

 وهنخرج.

نظرت غرام نظرة ٌملؤها الٌاس يبٌها وظلت جالسة بجانب حسام حتى 

ت طههر  البههاب وصههوت جههورجا فتحههت لهه  فههدخل وانههدفع سههمعت صههو

 ناحٌة حسام وٌقول:

 خالص نزل لوسوسة الموت؟ لٌ  ٌا حسام! -
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 مفٌش أمل خالص ٌا جورج النهاردة ممكا ٌكوا  خر ٌوم لٌ  معانا.. -

 رد جورج باكٌا: 

أنهها مههش قههادر أصههد  بجههد حبٌتهه  أوي فههً فتههرة صههغٌرة حههرام ٌمههوت  -

 ومش بزٌدي أعمل  حاجة!

معلههش ٌهها جههورج هههو اللههً اختههار.. المهههم انههت جههاهز لٌههوم القصههر  -

 النهاردة؟

 رد جورج محدقا عٌنٌ  وٌضحك بهٌستٌرٌة: 

 انتً قولتً إا النهاردة ٌوم القصر ايسود بجد؟ -

 وٌقف وقفز فرحا على ايرل:

 حسام هٌعٌش.. حسام هٌعٌش! -

 قالت غرام متعجبة ما ردة فعل :

 إٌ ؟! فهمنً ٌا جورج قصدك -

مهش أي شههخص ٌوصههل لوسوسهة المههوت وٌٌجههً ٌومه  فههً نفههس ٌههوم  -

 القصر ايسود بٌتعفً فً الحفلة؟

 ام صح ازاي مجاتش فً بالً ما الصبح! -

 ثم نادت: 

 ٌا بابا ٌا بابا! -
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 خرج مسرعا ما الداخل وقال:

 خٌر فً حاجة ٌا غرام؟ -

 ردت غرام والسعادة فً مالمحها:

 حٌعٌش!حسام مش هٌموت  -

 ازاي ٌا بنتى فهمونً! -

النهاردة ٌوم القصر ايسود هٌتعفً ما الموتا مش دي القواعهد اللهً  -

 عارفٌنها؟ انت شكلك نسٌت زًٌ.

 ظل ٌفكر عم فتحً فً حدٌث غرام لمدة دقٌقة ثم قال:

 أها افتكرت بس انتو عارفٌا لما هٌتعفً بٌحصل  إٌ ؟ -

 نظر االثناا لعم فتحً وبصوت واحد:

 إٌ ؟ -

بٌبقا خاضع لٌهما واحد منهما بٌاخهد مرتبهة عالٌهة عنهدهم زي خاضهع  -

 الساحر.

 الصدمة علٌهما ٌقوالا:

 مش فاهمٌا! -

هٌاخد قوة معٌنة زي ما تقولوا ألى شٌطانً بس هً إٌ  هللا أعلما زي  -

خاضع امتلك قوة السحرا قصت  محدش ٌعرفها غٌريا ما عشهر سهنٌا 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

88 

ومعههام مراتهه  متعجههب كههل حاجههة حوالٌهه   دخههل الحههارة زي حسههام شههاب

مٌنفعش لٌ  إن  ٌزنً مهع مراته  عشهاا ٌعهٌش كهاا الزم االتنهٌا ٌعملهوا 

معصههٌة طبقهها لقواعههد الوسوسههةا مراتهه  مرضههٌتشا هههو فضههل ٌعمههل 

معاصً القاعدة ايولى وهً كل ٌوم تنزل مرحلة لغاٌة ما ماتت قدامه ا 

 أصبح ضعٌف!

 وٌخرج زفٌرا وٌكمل: 

قههرر فههً ٌههوم إنهه  مههش هٌبقههى زٌهههم ونشههف دماغهه  ووصههل لغاٌههة مهها  -

لمرحلههة المههوت علههى حظهه  كههاا ٌههوم القصههر ايسههود اتعفههى بعههدها بقهها 

 خاضع الساحر.

 طب الحل إٌ ؟ -

 هنشوف ايول النهاردة هٌعدي ازاي وهٌحصل فٌ  إٌ .. -

 قلبً مش مطما..  -

بداٌهة وأثناء حدٌثهم سمعوا صوت صٌاح شدٌد فً الحارة مما ٌدل علهى 

ٌههوم القصههر ايسههودا خرجههوا تههاركٌا حسههام فههً البٌههت مسههرعٌا إلههى 

الخهههارج ووجهههدوا أههههل الحهههارة جمهههٌعهم واقفهههٌا عهههارٌا مههها مالبسههههم 

منتظرٌا أمام القصرا الظالم حل على الحارةا القصهر انفتحهت البوابهةا 

الجمٌع واقف منحنً ناظر إلى ايرل وعار ال أحد ٌتحهدث مهع ا خهر 

مهها داخههل القصههر غٌههر مفهومههة وأصههوات الجههرس  وأصههوات متعالٌههة

ترفرف بٌا المكاا حتى ظهر صلٌب خشبً أمهام أههل الحهارة وشهخص 

خرج ما القصهر ٌرتهدي جلبابها أسهودا ومالمحه  غٌهر واضهحة وٌخهرج 

بعدم شخصاا ٌحمالا شخصها ووضهعوم علهى الصهلٌب الخشهبً وبهدأوا 
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رة حهاملٌا فً عصهر دمائه  وتقدٌمه  كقربهاا للشهٌطاا وٌسهٌر أههل الحها

الكههههس الخشهههبً والرجهههل ٌضهههع لههههم دمهههاء بهههها وٌشهههربوا وأصهههوات 

الموسههٌقى تتعههالى فههً القصههر بالههداخل الجمٌههع ٌههرقص وٌشههرب الخمههور 

والمخههدرات وهههم عههارٌا مهها مالبسهههم منظههر ٌشههب  حفههالت مصاصههً 

الدماء ٌمارسوا الجنس بدوا تفرٌهي بهٌا رجهل وامهرأة فعهال إنههم عبهدة 

 للشٌطاا!

وتعشش بٌا البشهر ٌهدخل أجسهادهم وعقهولهما تحكهم فهً الشٌطاا عاش 

كل ما ٌفكروا ب ا سكا الفسي والمعاصً قلهوبهم لكها ههل كهاا متوقعها 

فً ٌوم أا ٌكهوا للشهٌطاا سهجا ٌحاسهب فٌه  البشهر علهى أفعهالهم! ههلم 

الحارة الغرٌبة المرٌبة التً حكمها عبدة للشٌطاا سٌطروا علٌها جعلوها 

ا الداخل لٌس بخارجا واقع غٌر مستحب البد تختفً وتظهر بقوة السحر

 أا تعٌش  لكً ال تموت!

 قال الدكتور شوقً غاضبا:

 الكالم مٌخشش عقلً بنكلة! -

 ٌمسك بور  قدٌم مصفر وٌكمل: 

 انتو مدركٌا اللً بتقولوم؟! -

 رد شلبً:

واقع عشنا سنٌا علٌ  ومكناش عارفٌا السهر غٌهر حبهة ور  مكتهوب  -

الحارة والوحٌدة اللً قدرت تخرج قفلهت علهى نفسهها لواحدة ست دخلت 

بٌتها أسبوع كامل دخلوا علٌها لقوها مٌتة والور  اللً بتحكهً فٌه  اللهً 

 شافت  موجود فً بٌتها.
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 رد شوقً ضاحكا:

 اشمعنا انت اللً معاك الور ؟  -

 رد شلبً غاضبا:

 عشاا الست دي تبقا مراتً -

 الجمٌع محد  متعجبا ما كلمة مراتًا وقال فاٌزم لهوال: 

 مراتك! انت مدرك ٌا شلبً؟ ازاي! -

ام مراتًا كنت متجوزهاا عشقتها ما غٌر أم صاد  ما تعرفا لبسها  -

الجاا كانت بٌحصلها أشٌاء مرٌبةا فً ٌوم قالت لً ابعد ومتجٌش لمهدة 

وفههت جرٌههت شهههر مههش عههاٌزة أشههوفك وحضههر علٌههها وكههاا بٌكلمنههً خ

روحت فً ٌوم ملقتههاش فهً البٌهت دورت علٌهها فهً كهل حتهة لغاٌهة مها 

عرفت إنها رجعت ولقوها فً البٌت مٌتة وبلغونً بعهد مها شهافوا قسهٌمة 

الجواز وادونً اللً بتحكً فٌ  اللً شافت  فً الحارةا الغرٌب إا جثتها 

 اختفت ما المشرحة! ولغاٌة دلوقتً محدش عارف هً فٌا!

 ٌز صمتا وانتهى الحوار.شوقً وفا

 ٌطر  الباب بشدةا صوت جورج ٌتعالى خارج البٌت: 

 خاضع.. خاضع! -

 فتح خاضع البٌت وعٌنٌ  شب  مغمضتٌا:

 فً إٌ ؟ -

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

91 

 حسام مش موجود! -

خاضع أخل جلباب  ما الداخل وارتهدام وجهرى مسهرعا مهع جهورج حتهى 

 وصال إلى بٌت عم فتحً. 

 ازاي مش موجود ٌا عم فتحً! -

 جٌنا الصبح ملقٌناش حسام! -

هههو أكٌههد ممههاتش وجثتهه  اختفههت عشههاا وسوسههت  كانههت ٌههوم القصههر!  -

 اتعفىا فاهمنً ٌا خاضع؟

 رد خاضع متعجبا:

 فعال كالم صح دم اللً هٌجننً! -

 مفٌش فً إٌدٌنا حل غٌر إننا نستنى النهاردة هنشوف هو راح فٌا.. -

 كر:واقفة غرام أمام ايرل والدموع فً عٌنٌها تف

ٌا ترى انت فٌا ٌا حسام! بس إحساسً بٌقولً إنهك لسهة عهاٌشا انهت  -

 فٌا وحشتنً أوي!

 انتً حبٌتٌ  ٌا غرام؟ -

 استدارات غرام فوجدت جورج اللي تحدث فردت:

حبٌت  ما كل قلبً وكاا نفسهً أكمهل معهام حٌهاتًا الوحٌهد اللهً كنهت  -

 بجد حبٌبت ! ممكا أسلمل  نفسً رغم مدة وجودم صغٌرة فً الحارة بس
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 رد جورج ضاحكا: 

 كاا باٌا علٌكً وهو فً وسوسة الموت بس تفتكري هو فٌا؟ -

 حسام عاٌش مماتش زي اللً ماتوا بس فٌا مش عارفة..  -

 رد جورج متعجبا:

 وإٌ  اللً مخلٌكً متهكدة أوي إا هو عاٌش؟ -

يا هههو اللههً هٌخرجنهها مهها الحههارةا مفههٌش غٌههرما جهه  الوقههت ناخههد  -

 ما اللً اتحكم فٌنا وجعل مننا شٌاطٌا زٌ ! حرٌتنا

 افرضً مرجعش وقتها هنعمل إٌ  أو رجع ومخرجناش! -

 قالت غرام غاضبة: 

قولت هٌرجع وهنخرج! هو وعدنً أنا شوفت  قالً راجع وهنخرج مع  -

 بعل..

 خالص اهدي هٌرجع  -

عنه  حسام مازال مختفٌا يكثر ما أربعة أٌام ال أحد منهم ٌعلهم أي خبهر 

الجمٌع فً الحارة فً توهت  الشٌطانٌة ٌزفروا النفس إلرضاء الشٌطاا 

وعبدت  وال ٌعلموا أا هللا حاضر ٌراهم لكا خهوفهم مها المهوت جعلههم 

 أكثر فسقا وفحشاء على أرل هللا.

تلهب ٌومٌها غهرام ناحٌهة ايرل وتجلهس بالسهاعات سهارحة فهً حسهام 

ك شههًء ٌقههف خلفههها تملههك أمههل برجوعهه  فههً أي وقههتا أحسههت أا هنهها

استدارت وجدت شٌزارا واقفة تضحك بوجهها القبهٌح المخٌهف وجسهدها 

 العاري فانتفل جسد غرام وقالت بخوف: 

 انتً مٌا؟! -

 قالت شٌزارا ضاحكة: 

 أنا شٌزارا مسمعتٌش عنً قبل كدا ٌا حلوة؟ -

 ردت غرام سارحة: 
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 ام انتً اللً دٌما كاا حسام بٌتكلم عنك! -

 ٌ  رأٌك فٌا بقا بعد ما شوفتٌنً؟أٌوة أنا إ -

 حسام فٌا تعرفً مكان ؟ -

 ردت شٌزارا غاضبة:

 حسام حبٌبك بح راح لبعٌد أوي! -

 ردت غرام خائفة:

 راح فٌا قولٌلً انطقً! -

 راح للحساب عشاا مٌنشفش دماغ  تانً..  -

غهرام انهدفعت علٌهها حتهى تفترسهها اختفهت شهٌزارا كهنهها لهم تكها واقفهة 

 :صوتها ٌعلو

 انتً فٌا ردي حسام راح فٌا ٌا شٌزارا! -

والبكاء انتابها بقوة انهمرت دموعها الوفٌة علهى حسهام لهبهت إلهى بٌتهها 

 عم فتحً جالس والغضب على مالمح :

 كنتً فٌا ٌا هانم؟! -

 كنت برا قاعدة.. -

 أنا حاسك متغٌرة ما ٌوم اختفاء حسام.. اوعً تكونً حبٌتٌ  بجد! -

 ردت غرام بغضب:

أٌوة اتزفت حبٌته  ارحمنهً حهرام علٌهك مهش مها حقهً أحهب حهد مها  -

سهنً؟ أنهها لسههة صههغٌرة حقههً أعههٌش أحههب واتحههب وال انههت مههش عنههدك 

 أحاسٌس زي البشر!

 رد عم فتحً غاضبا:

 انتً ازاي بتكلمٌنً بالطرٌقة الوحشة دي ٌا بنت!  -

بنههت! تصههد  فعههال اا أنهها بنههت! فههو  ٌهها بابهها أنهها مههش البنههت اللههً فههً  -

 خٌالك!
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 قصدك إٌ  ٌا غرام..! -

أنا زهقت ما اللً بنعمل  كل ٌوم مهع بعهل مقابهل إننها نعهٌش خوفهت  -

أزنً برا بقٌت انت تزنً معاٌا أف أنا بجد بتمنى المهوتا متخٌهل معاٌها 

كل ٌوم بتنام فً حضا أبوك اللً بدل ما ٌحا علٌهك وٌحسسهك بايمهاا 

ٌمهارس معاٌها مها  ٌمارس معهاك الجهنس قهال إٌه  عشهاا مهش عهاٌز حهد

 رجالة الحارةا سٌبنً ربنا ٌرحمنا أو ٌاخدنا!

عم فتحً ملهول ما رد فعل غراما جلس والصمت علٌه  ال ٌقهدر علهى 

 التفوم.

اللٌل خٌم علهى الحهارةا جمهٌعهم دخلهوا إلهى بٌهوتهما صهوت طهر  بهاب 

 بٌت خاضع ٌعلو حتى فتح خاضع البٌت وجد حسام واقفا أمام  قائال:

 أعٌش معاك..قالولٌلً  -

 رد خاضع متعجبا:

 خش ادخل ونتكلم جوا.. -

دخل حسام إلى البٌت اللي ٌتكهوا مها غرفهة وحٌهدة وبهها مجموعهة مها 

الكتب والتهراب ٌسهٌطر علٌههاا الغرفهة تشهب  المهدفا وسهٌف معلهي علهى 

 الحائط وموقدة بخور فً الوسطا جلس حسام وٌقول:

 طلبوا منً أجٌلك عشاا تعملنً السحر.. -

 صدك على مٌا؟ق -

انهههت أكٌهههد عهههارفهم ٌههها خاضهههع.. اللهههً خلهههوك سهههاحر وعهههاٌزنً اتبهههع  -

 طرٌقك..

 اتهخرت لٌ  الفترة اللً فاتت وشوفت إٌ ؟ -

 حسام جسدم ارتجف وقال: 

اللً شوفت  مش ممكا ٌتوصف كهنً كنت مٌت دخلت قصهر مظلهم ال  -

 ٌضٌئ  غٌر مناقد نار بسٌطة مستحٌل ٌكوا بشر أشخاص مشوهة عراة
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لما صحٌت لقٌت نفسً فً غرفة كبٌرة تشب  السجا كل واحد واقف فً 

متر محبوس فٌ  ال أكهل وال شهرب وأشهخاص قاعهدٌا بٌعبهدوا الشهٌطاا 

بطرٌقههة غرٌبههة فضههلت محبههوس لحههد مهها خرجههت ادونههً ورقههة قههالولً 

 افتحها لما تظهر فً الحارة فتحتها لقٌت اسمك.

 فٌا الورقة؟ -

 ٌجدها ٌسٌر مثل المجنوا حول المكاا.حسام ٌبحث عا الورقة فلم 

عمرك ما تالقٌها.. تعرف ٌا حسهام إا همها أضهعف مها إنههم ٌظههروا  -

 لٌا أو ٌخشوا عقلً.

 لٌ  ٌعنً؟ -

 عشاا أنا ممكا أألٌهم نفس ألٌتهم.. -

 بقوة السحر اللً مشهور بٌها؟ -

ال مهٌا قالههك إا أنها سههاحر.. أنها شههٌخ حهافظ كههالم ربنهاا مراتههً ماتههت  -

صادي ومقدرتش أحمٌها وأنا اللً طلعت علٌا سمعة إنً سهاحر عشهاا ق

 محدش ٌعرف إنً مش بمر بقواعد الوسوسة.

 مٌا اللً موت مراتك وازاي مقدرتش تحمٌها زي ما بتحمً نفسك؟ -

شٌزارا هً اللً موتتها عشاا كانت عاٌزانً ألحدا مقدرتشا سحرها  -

 شًء..فا  قوتً كتفتنً مقدرتش أعمل معاها أي 

شٌزارا.. فهمت هً دلوقتً بتلعب معاٌا بنفس السهالح اللهً لعبهت بٌه   -

 معاك!

 انت دلوقتً هً عفت عنك لهدف معٌا ٌا حسام.. -

طههب أنهها مههش عههارف ازاي أخههرج مهها الحههارة وازاي أحههارب اللعنههة  -

 وازاي أعرف مكاا البٌر وأنا ممكلش أي سالح أحارب بٌ !

منهها ههً أكٌهد هتظهرلهك وهتطلهب منهك شٌزارا مش سهلة خلً بالهك  -

 أفعال..
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 طب أنا أعمل إٌ ؟ -

 ربك معاك متخافش  -

 طب انت محاولتش لٌ  تفك اللعنة؟  -

اللعنة على الحارة محصنها بالسحر ايسود السفلً قولتلك شٌزارا مش  -

 سهلة.. 

 خلٌنً عندك لغاٌة بكرة الصبح وٌحلها ألف حالل.. -

 

دخل ٌومٌهها معههك فههً معركههة وال ٌحههب أا "هههل تعلههم بههها الشههٌطاا ٌهه

ٌخسرها" كانت ههلم المقولهة ٌرددهها دائمها الهدكتور شهوقً فهً اجتماعه  

الشههههري بنقابهههة ايطبهههاء وسهههط حضهههور المرضهههى الهههلٌا ٌعهههانوا مههها 

 الوسواس القهري. 

جلس شوقً فً إحدى الغهرف بهدوار شهلبً ٌفكهر فهً سهر حهدٌث شهلبً 

احت فٌا؟ وههل لٌهها ارتبهاط وٌحدث روح : "طٌب جثة مراتة اختفت ر

بحارة الوسواس؟ وهل ممكا فعال ٌكهوا حسهام وصهاد  دخلهوا الحهارة؟ 

بس حسام اختفً قبل صهاد  وبعهدها اختفهى برضه  صهاد  ولغهز حهارة 

الوسههواس! أنهها تعبههت مهها التفكٌههر بههس الزم ايول أعههرف قصههة مههرات 

 شلبً دي ما بداٌتها".

وار وجدهم جالسٌا جمٌعهم أسرع إلى خارج الغرفة ونزل إلى ساحة الد

 ومازالوا ٌتحدثوا فً اختفاء حسام وصاد . قال شوقً: 

 حاج شلبً تعالى عاٌز أتكلم معاك شوٌة.. -

 حاضر أنا جاي ٌا دكتور. -

 خرجا سوٌا إلى خارج الدوار ٌسٌراا فً الحدٌقة الخارجٌة. قال شلبى: 

 خٌر ٌا دكتور؟  -

 ؟هما لغاٌة دلوقتً مالقوش جثة مراتك -
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 ما أنا قولت فً السابي اختفت.. - 

 طب محاولتش لما ظهر علٌها أعرال التشنجات تروح مثال لشٌخ؟ -

روحنا كتٌر حتى  خر ست كاا اسمها غرٌب مش فاكرم كدا قالت لٌنا  -

 عمرها ما تخف ما سحرها غٌر لما تخش حارة الوسواس..

 ظهرت الصدمة على شوقً وقال: 

 وبعدٌا؟ -

رة وخرجههت كتبههت كههل اللههً شههافت  فٌههها علههى الههور  بههس دخلههت الحهها -

 المصفر اللً انت شوفت  وبعدها حصلها اللً حصل..

الور  كل  مكتوب بطرٌقة الرموز غٌر  خر صفحة اللً وصفت فٌهها  -

 العٌشة فً الحارة.

 الحقٌقة كل اللً عندي أنا قولت  لٌك ٌا دكتور.. -

 فٌا؟متفتكرش الست اللً قالت لٌها كدا موجودة  -

ماتت مها فتهرة كبٌهرة كنهت روحهت سههلت علٌهها عشهاا تكهوا ممكها  -

عارفة أي شًء لقٌت بٌتها اتحر  وهً اختفهت وسهط الحرٌهي وبرضهة 

 مش الٌقٌا جثتها. 

عاٌز أقولك علهى خبهر بهس مٌهنفعش تقهول لفهاٌزا أنها شهاكك إا ٌكهوا  -

 الوالد دخلوا حارة الوسواس..

 رد شلبى وهو ٌحد  بعٌن : 

 مستحٌل حدٌتك ماسخ؛ -

أنهها متاكههد مههرل حسههام أكٌههد دفعهه  للحههارة يا اسههمها كمههاا مههرتبط  -

 بمرض ..

 مستحٌلا ابنً ال ٌمكا ٌروح زي مرتً! الزم نتصرف ٌا شوقً! -

أنا فً حٌرة زٌك احنا الزم نفهك الرمهوز اللهً فهً الهور  ممكها تهدلنا  -

 على شًء..
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اا جههاء حسههام مهها خلفههها تقههف غههرام أمههام ايرل البههور شههاردة بمخٌلتههه

 وأمسك بٌدٌها وقال:

 على فكرة انتً وحشتٌنً.. -

 غرام لم تصد  عٌنها وقالت: 

 حسام.. حسام! -

ثم اندفعت علٌ  واحتضنت  والسعادة علٌهها مثهل طفلهة وجهدت عروسهتها 

 بعد فرا !

 حسام كاا قلبً حاسس إنك هتٌجً تانً! -

 أنا جٌت بس مش فاهم مموتش لٌ .. -

 ً اللً حصلك!احكٌل -

 روى لها حسام ما حدث ل  داخل القصر حتى قال:

الغرٌههب إا بعههد مهها خرجههت وقعههدت عنههد خاضههع وأنهها مههافٌش حاجههة  -

 ماسكة دماغًا حاسس إنً خفٌت ما الوسواس كماا!

دي حاجة تفرح وتقلي فً نفس الوقت بس أعتقد انت دلوقتً ال ٌطبهي  -

 علٌك قواعد الحارة..

 وأصال طلع خاضع مش ساحر! بس ازاي أبقا ساحر -

 نسٌت أقولك شٌزارا ظهرتلً.. -

 رد حسام مصدوما: 

 وعملت معاكً إٌ ؟! -

 وال أي حاجة.. -

 شٌزارا أكٌد مش هتسٌبنً فً حالً.. -

 المهم خاضع مقلش لٌك ازاي تخرج ما الحارة؟ -

 ال بس الزم أبدأ أسعى أحارب اللعنة ونخرج منها.  -
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لقٌت  فعال هٌسقى ايرل وٌخرجنها مها الحهارةا مكاا البٌر فٌا؟ ولو  -

 برض  فً حاجات كتٌر مش واضحة!

احنا الزم دلوقتً نقعد أنا وانتً وجورج وعم فتحً وخاضع ونشوف  -

 حل..

 طٌب ٌال بٌنا نروح البٌت.. -

 

 جالسٌا جمٌعهم فً المنزل عند عم فتحً حتى قال:

كاا حظك حلهو ٌهوم ٌا جماعة مفٌش خروج ما الحارة وٌا حسام انت  -

 ما نزلت للموت اتعفٌت كدا عٌش حٌاتك براحتك.

مسههتحٌل أعههٌش حٌههاتً هنهها أنهها أخههرج ٌعنههً أخههرج حتههى لههو كلفنههً  -

 الخروج موتً!

 فً واحدة بس اللً قدرت تخرج ما الحارة. - 

 قال الجمٌع فً حالة تعجب وبصوت واحد: 

 هً مٌا؟ -

سهنٌا مكملهتش أسهبوع واحدة دخلت الحارة ما سنٌا ٌٌجً مها عشهر  -

وكانهههت خرجهههت والغرٌبهههة كمهههاا إنهههها دخلهههت ومطهههبقش علٌهههها قواعهههد 

 الوسوسة.

 برض  احنا معرفناش هً مٌا! -

الحقٌقة أنا معرفش هً مهٌا جهات لٌها بلٌهل خبطهت علهى البهاب فتحهت  -

لقٌتها قالتلً خلً معاك الورقتٌا دول ولو حبٌت تخرج مها الحهارة أبقها 

 افتحها وسابتنً.. 

 ا الورقتٌا؟فٌ -

 الورقتٌا دول بعد أسبوع ما اختفائها ما الحارة اختفوا.. -

 قال حسام غاضبا: 
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 انت ازاي مقدرتش تحافظ على حاجة مهمة زي دي! -

 اهدا ٌا حسام بٌقولك اختفوا! -

 ٌعنً كدا خالص مفٌش أمل نخرج ما الحارة! -

ارة عهها نسههٌت أقههولكم أنهها فتحههت الههورقتٌا قبههل مهها ٌختفههوا وكههانوا عبهه -

رموز وقدرت أفكها بطرٌقتً وتفسٌر الرموز دي إا لو عاٌز تفك اللعنة 

عا الحارة ابحث عا البٌر اللً موجود داخل القصهر وههو هٌفهك اللعنهة 

 بمجرد وصول المٌام ل،رل.

 قالت غرام بسعادة: 

شههوفت ٌهها حسههام اللههً قولتهولههك صههح كههدا البٌههر موجههود فههً القصههر  -

 مطلعش أوهام! 

 :قال جورج

بههس ازاي هتالقههً البٌههر أنهها لمهها دخلههت القصههر متقههدرش تتحههرك فٌهه   -

 مجرد دخولك بحرٌتك!

 ناقصة حتة برض  كالم حسام صح مكان  فٌا بالتحدٌد؟ -

 ل،سف دا كل اللً عندي وأنا الزم أمشً قبل اللٌل ما ٌلٌل.. -

 وأنا كماا سالم.. -

  

حسههام وعههم خهرج االثنههاا دوا وضهع حلههول للخههروج مها الحههارة وظهل 

فتحً وغرام جالسٌا. وضع حسام ٌدم على رأس  وٌفكر: "أخهرج ازاي 

ما الحارة وأعرف منٌا مكاا البٌهر ونظرٌهة السهت دي صهح وال حتهى 

لههو لقٌنهها البٌههر ممكهها اللعنههة متههتفكش والقصههر أخشهه  ازاي كههل الطههر  

 مستحٌلة مش هعرف أخرج ما الحارة شكلً كدا".

 ً حل متقلقش.متفكرش كتٌر ٌا حسام أكٌد ف -

 أنا تعبت نفسً أجٌب حي ابا عمً وأخرج ما الحارة.  -
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 نام بس وبكرة نشوف هٌحصل فٌ  إٌ . -

تركتهه  غههرام نائمهها علههى ايرل ووضههع رأسهه  علههى ٌدٌهه  وٌنظههر إلههى 

 السقف حتى وجد شٌزارا تقول: 

 شاطر ٌا حسام نفلت كل اللً طلبت  منك. -

 شٌزارا انتً فٌا؟ -

 معاك جواك زي ما قولتلك قبل كدا.متقلقش أنا  -

أنا نفهلت كهل طلباتهك زي مها عهوزتً بهس هترجعٌلهً صهاد  زي مها  -

 وعدتٌنً؟

موت خاضع الٌوم اللً هٌطلع فٌ  صهاد  للحهارة تهانً وأخرجهك مها  -

 الحارة انتو االتنٌا.

حاضر هانت نفلنا نص الخطة فاضل الباقً وأسهلملك خاضهع وبعهدها  -

 تنفلي كالمك.

 سلملً خاضع تاخد صاد  سالم ٌا حسام ٌا حبٌبً.  -

 

ٌوم  خر ما أٌام حارة الوسواسا حسام جالس فً دكاا الخمور وحوله  

الرجهال ٌتخههامروا وٌسههتهزئوا بحههالهما دخهل جههورج علٌهه  وهههو شههارد 

 وقال:

 لس  بتفكر فً موضوع الخروج ما الحارة؟ -

 أنا وراٌا غٌرما الزم أخرج ما المكاا دم.. -

هو فك اللعنة الحل الوحٌد وانت متعرفش مكاا البٌر وحتى لو عارف  -

هتخش القصر ازاي.. ٌاعم عٌش حٌاتك انهت ملهك هنها عهاٌش مها غٌهر 

 قواعد.
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اها أعهٌش حٌهاتًا تصهد  عجبتنهً الجملهة ديا أعٌشهها بههي طرٌهي؟  -

 إنً أكوا عبد للشٌطاا ٌتحكم فٌا وال أموت زي صاد ؟

ٌتمنى العفو فً الحارة وانت لسهة بتسهعى  احترت معاك أي حد مكانك -

 فً المستحٌل!

أنهها هقههوم محتههاج أروح عنههد خاضههع عههاٌز أنفههل معههام فكههرة جههت فههً  -

 دماغً..

 خلً بالك ما نفسك ٌا صاحبً خاضع مش سهل.. -

 

حسهام تهرك جهورج فههً دكهاا الخمهور ولههب مسههرعا إلهى بٌهت خاضههع 

 ٌطر  على الباب فتح ل  خاضع والحٌرة على وجه :

 مش انت عاٌز تموت شٌزارا؟ -

 أنا عاٌش على الٌوم دم أصال.. -

 أنا اهخلٌك تموتها بس تنفل اللً هقولك علٌ ..-

 أنا محدش ٌشرط علٌا بس هسمعك.. -

 أنا هسهلك دخول القصر بطرٌقتً وتخش لشٌزارا.. -

 هتسهلها ازاي وانت مش عارف تخش ! -

 ؟انت علٌك تخش القصر بس هتقدر على شٌزارا -

أنا أقدر علٌها لو اتقابلنا وش بهوش غٌهر كهدا صهعب.. دخهولً للقصهر  -

 هٌبقى فٌ  مخاطرة كبٌرة علٌا بس أنا موافقك.

 تمام جهز نفسك لٌلة القصر ايسود بكرة هنخش! -

 بس مقولتلٌش انت هتستفاد إٌ  ما قتل شٌزارا؟ -

علههى أوال  خههد حههي ابهها عمههً منههها ثانٌهها لمهها تمههوت أقههدر وقتههها أدور  -

 البٌرا ومش ٌمكا موتها ٌساوي فك اللعنة ينها السبب فٌها؟

 أنا قولتلك فك اللعنة بالبٌرا موت شٌزارا مش هٌفك اللعنة.. -
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 بكرة وقت القصر ايسود هتالقٌنً عندك عشاا نخش القصر.. -

 

الساعة تد  التاسعة مساءا شلبى جالس على ايرٌكهة بجلبابه  الصهعٌدي 

فهاء ولهدم وابها عمه : "ٌها تهرى انهت فهٌا ٌها ولهدي ٌفكر بمها ٌحهدث واخت

وجرالك إٌ  جوا المخروبة دي لو دخلت وحسهام". أثنهاء سهرحان  أحهس 

 بها هناك شٌئا خلف  ٌدٌر جسدم لكً ٌرى فاطمة.

 فاطمة! -

 والصدمة علٌ  زاد التعر  فً نواٌا جسدم كثٌفا.

 قالت فاطمة بصوت شٌطانً: 

 فضحت سري ٌا شلبً؟ -

 عنً عشاا ولدي..كاا غصب  -

 ولدك مش هٌرجع ٌا شلبً! -

وبدأت ٌتحول وجهها إلهى وجه   خهر محهرو  مشهوم والهدماء تسهٌل منه  

 وترفع ٌدٌها وتقول: 

 ابنك مش هٌرجع ٌا شلبً.. -

 شلبً ٌصرخ خوفا: 

 الحقونً هتموتنً! -

خرج شوقً بعد سماع صرٌخ شلبً فلم ٌجد شٌئا وجدم فً حالة هٌجاا 

 راقدا على ايرل أمسك  وٌقوم بزفاقت :  جسدم ٌنتفل خوفا

 اهدا ٌا شلبى مافٌش حاجة متخافش أنا جنبك! -

 عاٌزة تموتنً أنا شوفتها! قالتلً ابنك مش راجع! -

 اهدا بس عشاا نقدر نتكلم هً مٌا؟-

 فاطمة مراتً اللً ماتت.. -

 طب اهدا.. -
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 ..ولع فً الور  اللً معاك ٌا دكتور هتهلٌنً لو معملتش كدا -

 حاضر هطلع  وأولع فً قدامك.. -

 ٌتحسس جٌب  شوقً فلم ٌجد الور  سار مثل المجنوا قائال: 

 الور  مش القٌ  ٌا شلبً كاا فً جٌبً! -

 رد شلبً: 

 كٌف ٌعنً مش القٌ  دور كوٌس! -

 أقسم باهلل كاا معاٌا ومش القٌ  شكل  ضاع! -

 خالص هً أخدت  منك.. -

 حاجة!ٌا رب تعبت بقٌت مش فاهم  -

 الحمدهلل على كل شًء.. -

 

ٌوم القصر ايسودا هلا االسم الهلي تعمهي خلفه  معاصهً جسهٌمة تهؤدى 

فعههال لوفههاة الههدٌا عنههد الجههنس البشههريا الجمٌههع واقههف ٌتنههاولوا خطاٌهها 

طٌا اللٌا ٌشبهوا البشهرا االشٌطاا بالفعل ال ٌملكوا عقلاا هؤالء الشٌ

هدوء على الباب حتى فتح ٌسٌر حسام بترقب ناحٌة بٌت خاضع ٌطر  ب

 وقال:

ٌههال مفههٌش وقههت همهها فاضههلهم دقههاٌي وٌغٌبههوا عهها الههوعً الزم نخههش  -

 القصر بعدها على طول!

 أنا جاهز ٌا حسام وكنت مستنٌك.. -

امسك حسام بٌد خاضع وٌسٌراا االثنهاا بهبطء وسهط أههل الحهارة الهلٌا 

رة ٌفترشههوا ايرل عراٌههاا ٌنظههر خاضههع وحسههام لهههم والتعجههب والحٌهه

على وجههمهاا رائحهة كرٌههة تسهٌطر علهى ههواء المكهاا ٌضهعا أٌهدٌهما 

علهى أنفهمهها وٌسههرعاا حتههى وصههال إلهى مههدخل القصههر ٌسههٌراا بخههوف 
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فتحا الباب بعد معاناة مع  دخال وجدا رواقا كبٌرا مفروشا بالهدماء فوقفها 

 مكانهما والتردد علٌهما.

 انت خاٌف ٌا خاضع؟ -

 م..عمري ما خوفت ما المكاا د -

 رد حسام متعجبا: 

 لٌ ؟ -

 ينً مبخافش ما أي حاجة..  -

 احنا الزم نكمل مشً لغاٌة  خر الطرقة وبعدها نكسر ٌمٌا. -

 ٌال نمشً بس بعٌد عا الدم خلٌنا على ايطراف.. -

ٌسٌراا على ايطراف بعٌدا عا الدماء التً تسٌطر علهى ايرل حتهى 

ماء حتهى وصهال إلهى بهاب فتحه  انتهٌا ما الهروا  وابتعهدا قلهٌال عها الهد

 حسام بهدوء: 

 فً حاجة غرٌبة فً القصر.. -

 إٌ  هً؟ -

لما دخلت كاا واقف فً كل حتة راجل مقنع قهوي دلهوقتً مهافٌش حهد  -

 فً القصر! 

 كمل بس لغاٌة ما نشوف  خرت  إٌ .. -

دخال الغرفة بعدها سمعا صوت الباب ٌغلي علٌهما الخهوف تملهك منهمها 

 للخلف وظهرهمها للحائط..رجعا خطوتٌا 

 إٌ  اللً حصل مٌا قفل علٌنا؟ -

 معرفش! -

ٌسٌر خاضع ببطء ناحٌة الباب لكً ٌفتح  لكها لهم ٌسهتجب ٌطرقه  بشهدة 

 لكا ال أحد ٌرد على طرق !

 متحاولشا شكلنا اتحبسنا.. -
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 ازاي! حد ٌفتح! حسام ابعد عنً اقف هناك لآلخر.. -

بعد حسام وقف فً نهاٌة الغرفة بدأ خاضع وهو واضع ٌدم على صهدرم 

 ٌتمتم بكالم فً سرم ثم قال: 

 افتح بقوتً. -

انخلع الباب ما مكان  وطار بعٌهدا فظههر الهلهول علهى حسهام والصهمت 

 على مالمح .

 قولتلك أنا مبخافش.. هنعمل إٌ  تانً؟  -

 مش عارف القصر كل  مكنش فٌ  غٌر الباب دم.. -

 طب تعالى معاٌا أكٌد فً مكاا تانً.. -

ٌسههٌراا ناحٌههة الجانههب الشههمالً فههً  خههر الههروا  الحٌههرة علههى حسههام 

والخوف ٌسٌطر علهى مالمحه  خاضهع ٌنظهر ٌمٌنه  وٌسهارم بحهلر حتهى 

وقههف فجهههة والصههمت علٌهه  اتجهه  ناحٌههة حههائط مغطههى بسههاتر كبٌههر لونهه  

 ام  فقال حسام:أسود فهمسك الساتر وقطع  ما الحبال لٌجد بابا أم

 انت عرفت منٌا إا فً حاجة هنا؟! -

 متسهلش وامشً ٌا حسام.. -

فتح خاضع الباب بعد أا أخرج مفتاحها مها جٌبه .. حسهام ٌنظهر للمفتهاح 

والحٌرة علٌ ا بد  ٌصعداا على الساللم بخوف أمسهك ٌهد حسهام خاضهع 

 وٌسٌر ناحٌة قصر الداخلً لشٌزارا فقال حسام مصدوما:

 المكاا دم منٌا كهنك كنت عاٌش فٌ !انت عرفت  -

 اصبر ٌا حسام.. -
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دخههال المكههاا وجهههدا رجههاال نههائمٌا علهههى ايرل غههائبٌا عهها الهههوعً 

وأمامهم صهلٌب خشهبً علٌه  بعهل أجسهاد مشهوهة والهدماء تسهٌل منهها 

 ورائحة كرٌهة والخوف على حسام.

للهً دم مكاا القصر ايسود والدم دم اللً بٌشربوم ٌومهها والنهاس دي ا -

 بتختفً عند وسوسة الموت..

 قال حسام غاضبا: 

 انت عرفت دم منٌا؟ -

 الصمت على خاضع لم ٌرد.

 حسام ٌزداد علٌ  الغضب وٌقول: 

 فهمنً!  -

 حتى سمع صوتا 

 عشاا هو فً ٌوم كاا فً القصر.. -

 كنت مستنٌكً.. -

 دخلت القصر بس بمزاجً بتساهٌلًا وال إٌ  ٌا حسام؟ -

 حاجة ممكا تفهمونً!أنا مش فاهم  -

أنا أفهمك دي شٌزارا هً وال قتلت مراتً وال حاجة هً تطردنً ما  -

المكاا دا بقوة سحرها عشاا كنت عاٌز أسٌطر علٌ  فً ٌوم ينً كنهت 

سههاحر مهها ضههما خههدامها وجهه  الوقههت إنههً أموتههها عشههاا أسههٌطر علههى 

 حارة الوسواس..

 الحارة؟وانت عندك اقتناع بزنك تقتلنً وهتسٌطر على  -

 شٌزارا أنا ملٌش دعوة بحواراتكم أنا عاٌز صاد ! -

 ردت شٌزارا ضاحكة: 

فاكر ٌا حسام لما قولتلهك متهنمنش لواحهدة سهت؟ صهاد  مهات خهالص  -

 واتشرب دم .
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 ٌعنً انتً ضحكتً علٌا! -

ام ضحكت علٌك خلٌتك تجٌب خاضع لغاٌة عندي عشاا أقتله  وأقتلهك  -

 بعدٌها.

ولتلك وعدها زاٌف؟ بس عاٌز اقولهك علهى سهرا شوفت صدقتنً لما ق -

أنا وحسام اتفقنها علٌكهً أصهال مها البداٌهة عشهاا أنها اللهً عهاٌز أشهوفك 

 عشاا انتً عارفة هٌحصلك إٌ ..

 ردت شٌزارا ضاحكة: 

 ما أنا عارفة عشاا كدا سٌبتكم تخشولً قصري.. -

 وأضافت بغضب: 

 ٌا خادم.. ٌا خادم! -

 قنعٌا أقوٌاء البنٌة وقالت:دخل مجموعة ما الرجال الم

 امسوكهم! -

 استنوا بس عاٌز أقولها حاجة! -

أدخل ٌدم إلى جٌبه  وأخهرج قطعهة مها القمهاش ملفوفهة علهى هٌئهة مثلهث 

وقهام برمٌهها علههى شهٌزارا التههً أمسهكتها بعههدها وضهع ٌههدم علهى صههدرم 

وٌتمتم فً سرم حتى صرخ بصوت عال تحول لصٌاح قوي فهً المكهاا 

ٌهه  علههى ألنٌهه  شههٌزارا الخههوف علٌههها تختبههئ بالحههائط الجمٌههع ٌضههع ٌد

 الرجال ٌفروا هاربٌا حسام راقد على ايرل ٌمسك ألنٌ .

 صرخت شٌزارا بصوت عال: 

 كفاٌة ٌا خاضع خالص! -

 هدأ خاضع ما صٌاح  قائال: 

 المرة دي مش هسٌبك ٌا شٌزارا سحرك مش هٌرحمك ما موتك! -

 انت عاٌز إٌ  ٌا خاضع!؟ -

 أو أطردك وأسٌطر على حارة الوسواس.أموتك  -
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شٌزارا غٌر قادرة على الحركة فعلت العدٌد ما المحاوالت لكً تتحول  

 بسههههههههههحرها لكنههههههههههها لههههههههههم تقههههههههههدر تهخههههههههههل نفسههههههههههها بصههههههههههعوبة.

مش هتقدري متحاولٌش أنا اتحكمت فً القصر كل  وجمٌع ايشخاص  -

 اللً فٌ  ما سحرم أصبحوا تحت سٌطرتً.

 ع متموتنٌش! خرجنً ما القصر ٌا خاض -

أخرجك للحارة وتعٌشً على قواعدها ومتحلمٌش فً ٌوم إنك ترجعً  -

 تانً تسٌطري علٌها عشاا أصبحت حارتً ٌا شٌزارا!

 حسام بدأ ٌفتح عٌنٌ  وبصوت منخفل قال:

 أنا عاٌز صاد  ٌا شٌزارا! -

 صاد  مات متسهلنٌش علٌ  تانً! -

 رد حسام بغضب: 

 هموتك ٌا شٌزارا! -

 ٌا حسام اللً بٌنزل لوسوسة الموت فً الحارة مش بٌرجع..خالص  -

 قال خاضع:

 قدامك دقٌقتٌا وتخرجً برا ٌا شٌزارا! -

خرجت شٌزارا ما الغرفة مسرعة للخارج بعد أا رجعهت إلهى طبٌعتهها 

 وغاب عنها سحرها..

 حسام طلباتك إٌ ؟ -

 أنا عاٌز أعرف مكاا البٌر عشاا أفك اللعنة عا الحارة.. -

فٌش بٌههر ٌهها حسههام أنهها قولتلههك كههدا عشههاا أحمسههك تخههش القصههر مهها -

ومٌبقاش لٌك طرٌي غٌر إنك تدخل القصر وتسهلمنً لشهٌزارا اللهً ههً 

 بغرورها فاكرة إنها هتموتنً.

 ٌعنً إٌ ! أنا مش هعٌش فً الحارة! -

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


 

112 

أنا هخرجك ما الحارة بس بشرط إنك متحكٌش اللً شوفت  أو طرٌقة  -

 وإال هموتك!العٌشة فً الحارة 

 خرجنً بس خرج معاٌا غرام.. -

انت بس اللً هتخرج ما الحارة مقدرش أخرج حد تانً ينهك السهبب  -

 إنً أسٌطر على الحارة..

 بس أنا مقدرش أسٌب غرام! -

 اخرج وأنا أبقا أخرجها بعدٌك تعالى نام هنا. -

نام حسام على ايرل ووضع خاضع ٌدم على صهدرم وٌتمهتم فهً سهرم 

 ب عا الوعً.حتى غا

 

 "قبل النطي بالحكم بٌوم" 

 : السجا. قال العسكرى ما حسام عسكري وٌخرج ٌدخل

 بتاعك. المحامً تقابل عشاا متهم ٌا قوم -

 بعضهما. مع ٌجلساا و حسام محامً براهٌمإ ٌظهر

 كهل تحكٌلهً الزم النهائٌهة الجلسهة وبكهرة ايخٌهر الٌهوم النههاردة حسام -

 تتكلم! الزم كلها دي الجرائم ارتكبت ولٌ  حصلت حاجة

 كهدا أبقها إنهً الرئٌسً السبب فاٌز أبوٌا أوال راهٌمإب ستالأ ٌا ولكأق أنا -

 دم! كل حصلً مكنش زماا قتل مكنش لو الن 

 فهمنً؟ مٌا قتل هو -
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 لمصهر وههرب غلبانهة سهت ابا صغٌر ولد الصعٌد فً شاب وهو قتل -

 السههبب هههو الحرامٌههة زي متخفٌههٌا البلههد بنههروح وكنهها وخلفنههً واتجههوز

 حالهة فهً دخلهت قههري وسهواس جهالً حصهل اللهً حصهل خلفنً بعدها

 تامههة عزلههة كبههرت فههً وعنههدي اكتئههاب سههنة 15عنههدي  تخٌههل اكتئههاب

 ربنا.. ما خوفت بس نتحرأ حاولت

 

 الرئٌسٌة! قضٌتنا فً دخل  اللً إٌ  دا بس -

 : غاضبا رد حسام

 اللً وصلتنً دي الست بنت مكنتش كدا عمل مكنش لو ايساس دا هو -

 فاهمنً؟! انت فٌ  أنا

 مرتكهب انهت حسهام ٌها مهٌا وأبهوك مهٌا سهت بنت حاجة! فاهم وال أنا -

 فٌها؟ انت اللً الماساة متخٌل واحدة جرٌمة فً جرائم ربعأ

 بٌقهولً كهاا ٌهوةأ لٌها بٌوسهوس كاا اللً هو عنً غصب عملت أنا ال -

  هٌحاسبك محدش واقتل اسر  ومخدرات خمرة اشرب

 اإ هٌصهد  محهدش الوسهواس بحهارة نفسهك واهم لسة انت ٌابنً فو  -

 وهتموت! باإلعدام علٌك هٌتحكم بكرة أصال كدا حاجة فً

 :مرتعشا رد حسام

 أنا حصلً كل اللً فً السبب هً موتها وخاضع موتها أنا خالص ال -

 فٌها.. تمام حاجة كل تانٌة دنٌا فً وهصحى وهفو  بحلم أكٌد
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 الحقٌقهة تحكٌلهً الزم بتحبهها إنهك عهارف وانهت غهرام قتلهت لٌ  حسام -

 القاضً.. قدام بكرة اعدكأس أقدر عشاا

 : ٌبكًوهو  رد حسام

 عشهاا وجورج هً علٌا اتفقت تارٌهاأ بتحبنً هاإن قالت علٌا ضحكت -

 بعههل مههع نقعههد أسههاس علههى البٌهت عنههدها جههابتنً وبمرضههً بٌهها ٌلعبهوا

 سههكروا ومخههدرات خمههرة االتنههٌا ٌشههربوا قعههدوا ٌههوم كههل زي نسهههر

بسههخرٌة  ٌعملوههها عههاٌزٌا حاجههة كههانوا كههل وقههالوا فضههحهم لسههانهمو

 حاولهت غهرام جهورج قتلهت السهكٌنة مسهكت قومهت مصدقتش واستفزاز

 فهً وجرٌهت بتهاعتهم الفلهوس وسهرقت وموتها اغتصبتها مسكتها تهرب

 علٌهها والههدم صههاد  عمههً البهها روحههت مهها لغاٌههة المجنههوا زي الشههارع

 وراٌهها ٌجههري قعههد جرٌههت فجهههة نفسههك سههلم وقههالً فٌهها ٌهنههب قعههد حكٌتلهه 

 صههاد  ومههات اتقلبنهها بسههو  جنبههً ركههب عربٌتهه  ركبههت علٌهها خههاٌف

 علٌها حسرتها ما ماتت بردة اللً أمً السبب أنا وبردة لنب لٌ  ومكنش

 غصب بس كوٌس حد كواأ نفسً كاا أوي بحبها إنً قولهاأ نفسً كاا

 مهش حاجهات لٌا بٌتهٌه بالوسواس مرٌل أنا أوامرم نفلأ الزم كاا عنً

 وهمتنًأ فٌا بتتحكم تانٌة روح كداا جواٌا مٌعملش المرل بس موجودة

 المغضههوب السههٌئ قرٌنههً ايسههاس فههً قهههري وهههو وسههواس عنههدي إا

 هتعدم. إنً عارف أنا الموت ما خاٌف مش أنا علٌ ا

 حسام.. ٌا الجلسة فً بكرة نتقابل -

 علٌك! مكدبتش الحقٌقة قولتلك أنا -

 حسام.. ٌا غلط قولتها حاجة بس فً -
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 حصل! اللً ودا حاجة كل قولت ال-

 عاٌشة.. مكأ قولت ما زي مماتش أمك -

 كدا! قالً أبوٌا ماتت ال -

 مٌت! أصال أبوك حسام ٌا ل،سف -

 ٌدخل علٌهما الدكتور شوقً والغضب علٌ  وٌقول:

أوهامك دي المهرل تحكهم فهً خالٌها مخهك حسام انت الزم تفو  ما  -

خالص أبوك وأمك مٌتهٌا دا اللهً الزم تعرفه  وكهل اللهً بتحكٌه  أوههام 

وتخههارٌف مفههٌش حاجههة اسههمها حههارة الوسههواس انههت فههً نظههر المجتمههع 

 مجرم ومحدش هٌرحمك!

 دكتور شوقً قول  والنبًا أنا أبوٌا وأمً عاٌشٌا صح؟ -

 رد شوقً باكٌا: 

ا وأنا اللً ربٌتهك بعهد مهوتهم وحهارة الوسهواس وههما ال ٌا حسام مٌتٌ -

 فو  هتتعدم!

 قال إبراهٌم لشوقً:

 مفٌش أمل خالص أنا بكرة هعمل اللً علٌا وربك ٌسترها.. -

حسام ٌنظر إلٌهم وٌحرك أعضاء جسدم بطرٌقهة مرٌبهة! بالفعهل مهرٌل 

 بالوسواس القهري!

 همس ل  الوسواس: 
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 كالمهم..الحارة موجودة ٌا حسام متصدقش  -

 أها موجودة وخاضع قالً أخرجلك غرام بس مخرجتش لٌ ؟ -

 هتخرج ينها جزء ما حارة الوسواس. -
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افعة"   املشهد ألاخير "املس

 

 حٌههث بههراهٌمإ أمامهه  القاضههً وٌقههف وٌجلههس القفههص داخههل حسههام ٌقههف

داخههل القفههص وٌفعههل  السههجا ٌرتههدي مالبههس الههلي حسههام عهها ٌترافههع

 : الوسواس. نادى إبراهٌم حركات مرٌل

 غمههار فههً ولأخهه اأ قبههل المستشههارٌاا الههرئٌسا حضههرات سههٌدي -

 ههو القضهٌة وأهمهها وقائع عدالتكم إلى حٌلأ االتهام وصالأ وأفند الدفاع

 مهرل مها ٌعهانً المهتهم إا حٌهث المتهما قبل ما الجنائً القصد انتفاء

 ٌكها لهم فهالمتهم ا اا علٌه  نحها مها إلهى وٌدفع  علٌ  ٌسٌطر حاد نفسً

 إسكات ٌحاول كاا ولكن  االنتقام بغرل الجرائم تلك كل ارتكاب ٌقصد

 نزعتهه  مهها أقههوى كانههت والتههً حولهه  مهها غضههب  تثٌههر التههً ايصههوات

 المهتهم كهاا الرئٌس سٌادة ترتكب جرٌمة كانت والفطرٌةا فكل اإلنسانٌة

 فهً الوسهاوس لكثهرة مشهاعرم فً التحكم الٌقوى علً الحٌلة قلٌل أمامها

 بهها هللا خلقهها التهً مخالفهة الفطهرة إلهى وتدفعه  غضب  تثٌر والتً رأس 

 الكلمهات بتلهك ال أحهاول ٌها سهٌادة الهرئٌس وإنً من ا أقوى كاا فمرض 

 والتهً الحقٌقهة عها البحهث عهدالتكم مها رٌهدأ ولكنهً الحهي عها حٌهدأ أا

ال  مسٌر بعقلواعا  غٌر بعقل الجرائم تلك كل ارتكاب إلى المتهم دفعت

 إلجهراء المهتهم تحوٌهل عهدالتكم مها طلهبأ الهرئٌس ٌا سٌادة فزنً مخٌرا

 حقٌقههة تلههك علههً للوقههوف عقلهه  سههالمة مههدى لبٌههاا علٌهه  الطبههً الكشههف

اللات  جلد ما سنوات بعد لسٌادتكم أكثر وضحأ أا حبأ الواقعةا ولللك

 لهم وأنهك.. تعتقهد أا لهك ٌهراد أو تعتقهد كنهت كما شٌطانا لست أنك تدرك

 االلتههزام للههك وأا.. ايخطههاء بعههل ارتكههب طبٌعههً إنسههاا سههوى تكهها
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 وسهههل بههل للتطبٌههي قابههل كشههًء لهه  التههروٌج تههم الههلي الكامههل ايخالقههً

 تكههوا أا فقههط كههاا المطلههوب وأا.. وهههم مجههرد سههوى لههٌس.. الوصههول

 أجهل مها وسهعك فهً ما وأا تبلل.. ا خرٌا إٌلاء بعدم صادقة نٌة لدٌك

 ..للك

 : وٌكمل شهٌقا ٌهخل

 موكلً على الكامل العفو لٌس سٌادتكم ما طلب أ ما سٌدي القاضً إا -

 ٌعٌش إنساا أي مثل إنساا موكلً إا حضرتكما ما الرحمانً العفو بل

 مهها روحهه  عهها للههدفاع العفوٌههة الغرائههز تملكهه  ايرل هههلم علههى معنهها

 لهه  موسههوس مههوكلً ٌومههاا عههاش بعههد ٌومهها ٌتزاٌههدوا الههلٌا المتوحشههٌا

 حضههرة ٌها الشهنٌعةا جرائمهه  ارتكهاب إلهى دفعهه  حتهى يحكامه  وخاضهع

 غٌر إن  صامتا واقف القفص فً امكمأم المدعو الشخص هلا القاضًا

 حاسٌس . أنا أطالبأ ٌطلي حتى وسوست  وامرأ ٌنتظر بل ا ا بنا مدرك

 أا حقنها مها لهٌس ينه  حسهام على اإلعدام عقوبة تطٌبي عدمب قوة وبكل

  محاسبة ٌجب نعدم  أا فقبل العقوبة تلك تستحي ال شٌاءأ جلأ ما نعدم 

 وخضهع مرٌضها تركه  الهلي محاسهبة أوالا ٌجهب الطرٌقهة بهلم جعل  ما

 بهال على ٌخطر ال ما وفعل ب  ملبوس بهن  والمشعولٌا السحرة يقاوٌل

 بسهبب مرٌبها جعلت  التً ينها غرام محاسبة ٌجب ثانٌا الصغرا منل أحد

 له  لنهب ال اللي مرض  ما تسخر حتى تحب  بهنها وادعت ل  خضاعهاإ

 محاسهها الكههروا سههوى عنهه  قههولأ ال الههلي جههورج وصههدٌقها هههً فٌهه 

سهؤاالا  لك سٌدي القاضً أوج  ٌا باإلعدام تنطي أا قبل رابعا مواتكماأ

 شهخص أول مها لكهاا جرائمه  عها اإلنسهاا البتعاد حال اإلعدام كاا لو

حهالا  لهٌس اإلعهدام المهوتا مها بعهدم خوفها حهدأ ٌعهدم ال العالم فً عدمأ

 دفهع مرضها وسوسهت  مها خلهي اللي الشٌطاا ٌعدم أا الحقٌقً فً الحل
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 مهها مفههر ال والفجههورا والفسههي والقتههل المههوت إلههى البشههرٌة مهها ا الف

 رأسهكا فهً ٌبعهث وههو بٌننها جهالس ا ا انهت سٌدي القاضهًا وسوست 

 ههل مهرة مائهة نفسهك ستسههلباإلعهدام؟  نطقهت لو حسام مع ستفعل فمالا

 سٌدي القاضً. ٌا مرافعتً انتهت مرٌل.أم  مظلوم الشاب هلا

 : قال القاضً

  الجلسة رفعت -
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 حقىق اليشس محفىظة. وال يحق ألي شخصجميع 

 أو مؤسسه أو جهة إعاده إصداز هرا الكتاب. أو جزء مىه .  

 أو هقله بأي شكل مً ألاشكال او تدواله الكتروهيا وسخا 

 او تخزيىا دون إذن خطي مً الداز
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