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 تصميم 

  الزهراء غالف :

 أماني محمود داخلي :

 أماني محمود تعبئة ورابط إليكتروني :

 فريق عمل

 للنشر اإلليكتروني 
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 üç çatallı gölge) المتشعب الظل قرية: المكان

köyü )التركية بورصه لمدينه التابعه..... 

 عام أيار شهر من السادس: الزمان

 ...فجرآ الثالثه الساعه....م١٩٥٠

 

 يتوسط كبير ريفى بيت بباب عنيفه طرقات صوت

 قنوات إحدى تمر أمامه ومن الحقول، خضره

 .بالمياه المجاوره والحقول القريه تمد التى المياه

 بقوه بابه يطرقون البيت أمام القريه أهل تجمهر

 .تحطم حتى بعنف بأقدامهم ويركلونه

  وجدوا ندماوع شديد غضب فى للداخل جميعآ دلفوا

يحتمى بأحد  رثه مالبس يرتدى عجوزآ رجآل
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 بالركالت عليه انهالو بفزع، لهم وينظراألركان 

 . المبرحه والضربات

بيده وضربه  ثقيل فأس يحملوهو  أحدهم منه تقدم

  نصفين إلى العجوز رأس جش حتى بعنف

 سخريه إلى عينيه فى الرعب نظرات حولت،فت

 . شيطانيه

 نيرانآ بجسده وأشعل ثقاب الرجل أعواد أخرج

 كانت التى واألوراق الكتب من بعض فيها ألقوا

 ..المنزل فى موجوده

بدء  الذى الرجل جسد من النيران ألسنه تعالت

 بشده، وبعد قليل يحترق وهو فشيئآ شيئآ  يتأكل

 تحول الذى جسده ورائها مخلفه النيران خمدت

 ......رماد إلى
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 إحتراقه ناهدويش الذين القريه أهل وجوه تهللت

 تخلصوا بأنهم تمامآ أيقنوا بعدما ، فرحين شامتين

 .... المره هذا منه

بيد  وأشارت بفزعفجأة  النساء أحدى بهم صرخت

 بالدماء فجأه عليه خطت الذى حائطال مرتعشه إلى 

 .......واحده جمله

 ...... ألنتقم سأعود...... أترككم لن

 

 إسطنبول- Beyoğlu  أوغلى بيك:  المكان

 الثانيه_ م٢٠١٩ أيار شهر من السادس:  الزمان

 .......ظهرآ عشر
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أخذها  التى وحقائبها أمتعتها حزم من إيليف انتهت

 التى السياره فى ووضعها كينان منها زوجها

 . العقار أسفل تنتظرهم

 من تأكدت بعدما جيدآ شقتها باب إيليف أوصدت

 يديها حقيبه حملت البيت،ثم نوافذ جميع غلق

 الذى زوجها ينتظرها حيث السيارة إلى وهبطت

 . عجل على يستدعيها

 الذى القريه إلى طريقها تشق السيارة تحركت

 نقل تم بعدما ،وذلك بها لإلقامه ينتقلون سوف

 القريه تلك بمستشفى كطبيب هناك للعمل كينان

 .الصغيره

هى  تنظر ، القريه من أقتربو وكلما الطريق طوال

 الطريق  تحد التى الخضراء الجبال تشاهد حولها

 .جانب كل من
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 قد بأنهم  السائق أعلن حتى طويل وقت يمر لم

 ..المقصوده القريه إلى وصلو

 

 حولها بشغف تتطلع وهى القرية إلى ادلفو أن منذ

 معظمها يتكون والتي القديمة، الريفية البيوت حيث

 حولهم واألطفال طابقين او واحد طابق من

 . بالطرقات يلهون يتجمعون

 

 بعض عليه بدا قد قديم بيت امام السيارة توقفت

 مؤخرآ،ومن تمت كانت والتى البسيطة التعديالت

 . الخضراء المساحات بعض حوله
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 بمساعده السائق وبدء السياره من جميعا اهبطو

 هى ،بينما للداخل ونقلها الحقائب حمل فى كينان

 .بالخارج تقف مازالت

 على يبدو الذين الفتيات بعض لترى حولها تتلفت

 ييقومون البساطه،وهم هيئتهم وعلى وجوههم

 هذا أمام من يمر صغيرآ نهرآ على مالبسهم بغسل

 . فيه سيقيمون الذى البيت

 

 ود فى تبتسم وهى بالتحيه لهم كفها إيليف رفعت

 عنها وجوههم وأشاحوا الفتيات لها تسمتفاب،

 .بينهم فيما يتغامزون و يتضاحكون وهم

 متفحصه سريعه نظره تلقى وهى إيليف إستدارات

 لداخل وتدلف، بزوجها تلحق أن قبل المكان حول

 سعلت بدئت حتى بقدمها خطته إن ما الذى المنزل
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 الغبار كثره من  أنفها على يديها تضع وهى  بشده

 .البيت بهذا ركن كل فوق المتراكم

 

  يستبقها بادر الذى لزوجهابإمتعاض  إيليف نظرت

 حبيبتى:   ثورتها متحاشي لها ليقول بالحديث

 ان... القريه مختار من سأطلب.....تقلقى ال.....

 تنظيف فى لتساعدك الفتيات أحدى لنا يجلب

 .....المنزل

 داخل ودلفت حقيبتها وحملت بضيق إيليف تأففت

 بقيه عن كثيرآ حالتها تختلف ال التى الغرف أحدى

 .المنزل

 

 بعض تحمل وخرجت عجل على مالبسها بدلت

 انتظر لن:  لزوجها تقول والتفتت التنظيف أدوات
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 المختار لنا يجلب حتى..... كثيرآ القذاره هذه فى

 ....خادمه

 

 بعض وجلب للتسوق المنزل خارج كينان مضى

 اهحين ، البيت فى يحتجونها ربما التى المستلزمات

 المفروشات عن الغزير التراب بنفض إيليف بدأت

 تعبأ غزيره ترابيه سحابه وقتها أثار والذى

 بالماء ممتلئ كبير والتقطت دلو فأنحنت المنزل،

 تحاول وهى الماء من الكثير  بسكب  وقامت

 بفرشاه حكها خالل من المنزل أرضيه تنظيف

 .خشنه
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 الدماء تشبه متجمده قديمه  بقعه إنتباهها لفت

 لمسها تحاول يديها مدت الكبيره، األريكه أسفل

 . ملمسها وسخونه بلزوجتها لتتفاجأ

 بصوت تفاجأت حين وانتفضت وجهها أمتعض

 سريعآ عاد  وقد يحدثها الخلف من يأتى زوجها

:  بسعاده عليها ينادى وهو الخارج من

 ... حبيبتى.....إيليف

  حديثه هو ليستطرد.. ندائه تجيب له إيليف لتفتتإ

 لتقوم فتاه..... المختار أرسل لقد:. قائآل

 .....بمساعدتك

 والمالبس الهيئه رثه، هزيله فتاه دلفت حينها

 وتنظر تتلفت وهى أمامهم ووقفت الغرفه داخل

 .بريبه حولها
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 لها تقول وهى لتصافحها يديها إيليف رفعت

 ؟..إسمك ماهو....إيليف أنا...مرحبآ:  مبتسمه

 يديها لها رفعت ،ثم للحظات ليديها الفتاه نظرت

 .. صامته وهى  عليها تسلم المرتعشه

 ويقول ليجيبها ، متعجبه لزوجها إيليف نظرت

 فتاه..... فاطمه إسمها.... فاطمه:  موضحآ

 فى امها مع وتعيش األب يتيمه....فقيره

 وال تسمع ال بكماء صماء ولدت وقد.....القريه

 .... تتكلم

 تكمل أن لها وأشارت بود إيليف لها إبتسمت

 .األرضيات تنظيف

 بقعه نحو تشير وهى زوجها تحدث إلتفتت ثم

 اظنها.....البقعه لتلك أنظر: بدهشه تقول و الدماء

 ....دماء
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 لها ينظر عاد ثم األرض يفحص كينان إنحنى

أخشى ......دماء بقعه أنها نعم:  وبنبره تهكم قال

 ....جميعآ لتبتلعنا تسعأن ت

 ..جيدآ أنظر... كينان تمزح ال: قائله إيليف أردفت

 أوساخ بقع أنها المؤكد من: قائآل كينان ضحك

 .....متراكمه

 هيا:  له وتقول تضحك وهى بغيظ إيليف لكمته

 ...ثرثره كفى ورتبه... هذا أحمل

 واالطباق األوانى صناديق بعض نحو أشارت ثم

 . الزجاجيه

هو و منه ماطلبته لينفذ ملهمحو كينان  ضحك

 هذا لكل سيكون..حتمآ:  يداعبها بعينيه ويقول

 فاطمه نحو تخطو وألتفت يليف،ا ضحكت....اجر

 ...التنظيف فى تشاركها لها وأنضمت
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 تنظيف إيليف أنهت وقد الليل وحل النهار أنحصر

 ...وكينان فاطمه بمساعده بالكاد منزلها

 ويبدو منهكه األريكه على بجسدها إيليف  إرتمت

 .. الشديد اإلرهاق عليها

:  لها يقول وهو جوارها ليجلس كينان  أقترب

 .....كثيرآ بالجوع أشعر أننى

 هيا: له وتقول تضحك وهى إيليف له نظرت

 ...لذيذآ غداء لنا لتعد....

:  يقول و برغبه لها ينظر وهو أكثر منها إقترب

 يقبل منها وجهه قرب ثم......هنا األن نأكل ال لما

 ...بنهم الممتلئه شفتاها
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 يديه رفع حينما يضحك وهو كينان عنها أبتعد

 يقول وهو:  بأنفها ملتصقآ كان غبارآ ينفض

 ..... بأنفك الغبار تنظفين كنتى هل....

 لمالبسها تنظر وهى ونهضت إيليف ضحكت

 ان يجب: له وتقول  بإزدراء المتسخ وجسدها

 ......الغداء لنا لتعد  هيا.....لإلستحمام األن أذهب

 غرفتها لداخل تمضى وهى له حديثها أنهت

 مره وتدلف مالبسها تحمل لحظات بعد ،وخرجت

 ..للحمام أخرى

 

 المياه صنبور فتحت بعدما مالبسها إيليف خلعت

 مدت دافئ، كشالل أعلى من المياه عليها لتنهال

 من القليل منها ووضعت زجاجه تلتقط يديها

 ظفهوتن شعرها تحك يديها رفعت ثم الشعر منظف
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 غزيره رغوه وجهها كست ،وقد العينين مغمضه

 .... بيضاء

 من تتحسسه ظهرها تلمس بيد فجأه  شعرت

 .عنقها مؤخره تلفح ساخنه وأنفاس الخلف

 الرغوه عنها تزيح وهى عيونها إيليف فتحت

 تيار بأن فظنت مكان كل فى حولها بالظالم ،لتتفاجأ

 ولكن مرارآ زوجها بأسم ،نادت أنقطع قد الكهرباء

 . ندائتها  أحد  يجيب لم

 بيديها شعرها تحك وبدأت عينيها تغمض عادت

 على تتسلل باليد تشعر أخرى مره عادت ولكنها

 ..مجددآ تتحسسه جسدها

 أن حتى قبل عينيها وفتحت بفزع إيليف إلتفت

 تقول وهى عينيها فى بحرقه لتشعر الرغوه تزيل
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 فهذا....  هذا انت كنت أن....كينان...:حنق فى

 ......سخفآ كفى....مضحكآ ليس

 بحذر حولها ترتقب وهى حديثها أحدآ يجيب لم

 فإلتفتت كان، كما وعاد المصباح أضاء حينما،

 ....بجوارها أحدآ تجد فلم ويسارآ يمينآ حولها

 المياه لتبدء المياه صنبور تفتح اخرى مره عادت

 فتحت انتهت وعندما مجددآ، عليها اإلنحدار فى

 كالنيران وعيون مجددآ عاد الظالم أن لتجد عيونها

 وال حولها الدامس الظالم تشق قاتمه بحمره تتقد

 .....جدآ قليله مسافه سوى عنها يفصلها

 من قدميها تصلبت وقد بفزع إيليف صرخت

وتتالشى  قصيره فتره بعد الكهرباء لتضئ الرعب

 . العيون  تلك
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 بالمنشفه جسدها تلف وهى بسرعه إيليف خرجت

 ... زعر فى وتنتفض

 أمام يقفوجدته  الذى  زوجها  عن إيليف فتشت

 تأقتربت منه بدأ ،وعندما الطعام يعد الموقد

 صراخى تسمع ألم: قائله وتنهره به تصرخ

 .....تجيب لم  ولكنك كثيرآ أناديك كنت.....هذا

.. صراخ؟! أى:  يقول وهو بدهشه كينان لها نظر

 ... هنا عن ابتعد لما أنا

 إيليف إهدأى:  يقول وهو يحتضنها منها أقترب ثم

 ؟..... حدث ماذا

 وقد بالدمع عيونها وأمتالئت إيليف له نظرت

 لها ماحدث تستحضر وهى بفزع وجهها تقلص

 قام واحدهم بالحمام عيونآ رايت لقد:  وتقول

 ....الكهربائى التيار انقطع حينما.... جسدى بلمس
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 التيار ينقطع لم:  يقول وهو بدهشه كينان لها نظر

 كنتى المؤكد من....ابدا الكهربائى

 لكى ألجلب للغرفه سأذهب هنا أنتظرى....تتوهمين

 جلبتها قد المؤكد من.....المهدئه االقراص بعض

 .....لهنا معى

 ،حينها نهض و بالموافقه رأسها إيليف له هزت

 ...الدواء لها ليجلب الغرفه نحو خطا

 

 من يخرج لم ولكنه تنتظره وهى طويل وقت مر

 يجيب ولم مرات عده بأسمه نادت..الغرفه

 نحو ونهضت بتوتر قلبها أضطرب للحظات...

 ....لتتفقده الغرفه

 ليس بأنه تفاجأت ولكنها الغرفه لداخل إيليف دلفت

 كيف وتقول بدهشه نفسها تحدث ظلت... موجود
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 بابآ للغرفه ليس أراه؟!... ولم الغرفه من خرج

 ....الوقت طوال أراه كنت الذى غير اخر

 عنه تبحث بأكمله بالمنزل تدور إيليف خرجت

 ....فاطمه او هو تجده لم ولكنها

 المنزل بصاله أريكه على تجلس بجسدها ألقت

 .. يحدث لما مندهشه تفكر وهى

 تراه وهى وجهها انصعق حتى لحظات تمر لم

 بعض بيده يحمل وهو المنزل باب من يدخل

 بهذه حمامك أنهيتي هل:  لها كياس ويقولاأل

 ....السرعه

 !!؟.... كنت أين: له تقول وهى مندهشه له نظرت

 خرجت....للحمام دخلتى عندما: قائآل كينان أردف

 فاطمه منى طلبت وحينها...الطعام بعض لشراء

 ....منزلها إلى للعوده أصطحبها
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 هذا كيف:  له تقول وهى بجنون إيليف له نظرت

 خرجت وعندما.....الطعام تعد االن هنا كنت لقد

 لى لتحضر....الغرفه تلك إلى ذهبت الحمام من

 ....اجدك ولم ورائك أنا دخلت ثم.... الدواء

 إيليف:  لها يقول وهو بدهشه كينان لها نظر

 ولم الوقت طوال بالخارج كنت لقد....حبيبتى...

 ....اللحظه تلك إال البيت أدخل

 كينان:  له تقول وهى بغضب إيليف عليه ردت

 ليس فهذا إخافتى تريد كنت إن....مزاحآ كفاك....

 ....مضحكآ

 اإلنفعال من تنتفض وهى لغرفتها ومضت تركته ثم

 والغضب
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 مالبسها ترتدى ليجدها للغرفه وراءها كينان دلف

 .واضحه عصبيه فى شعرها وتصفف

 منهيه له لتقول بوجهه كفها رفعت يتكلم أن وقبل

 األفضل من....كثيرآ مرهقه أنا.... كينان:  للحديث

 ..للنوم اخلد أن

 تاكلى لم.....طعامك تتناولى ألن: قائآل كينان أردف

 ...أتيتي أن منذ

 فراشها علي إستلقت بعدما عليه إيليف ردت

 ....سأنام.....ال:  وقالت

 ،بينما النوم تحاول الوساده على رأسها وضعت ثم

 .....طعامه لتناول كينان خرج

 

 بدأت الفجر بزوغ ومع وظلمته بطوله الليل مضى

 .الكون نيرلت تتسلل الشمس خيوط
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 فى بحركه تشعر وهى نومها من إيليف إنتبهت

 مالبسه، يبدل كينان فرأت عينيها الغرفه،فتحت

:  ويقول وهو يقبلها منها أقترب رأها وعندما

 المشفى إلى أذهب أن البد.....حبيبتى الخير صباح

 ...اليوم العمل إلستالم...

 بتكاسل عنه نهضت ثم فراشها فى إيليف تململت

 اإلفطار لك سأحضر.... أنتظر: له تقول وهى

 ...سريعآ

 ال:  لها يقول وهو عجل على مالبسه كينان أتمم

 سريعآ أذهب أن يجب األن متأخر انا..... عليك

 باب نحو ورائه تخطو وهى ومضى قبلها ثم...

... العوده فى تتأخر ال:  له وتقول الخروج

 ....كينان
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 وأغلق ذهب ثم عجل على يقبلها كينان لها ألتف

 عملى من أنتهى عندما: يقول وهو ورائه الباب

 ...سريعآ سأعود

 

 تشعر وهى قريبه أريكه على لتجلس إيليف خطت

 النوم إلى للعوده تحتاج وكأنها رأسها فى بدوار

 .ثانيه

 بأن  فظنت ، البيت بباب طرق صوت على أنتبهت

 نحو خطتف، ليأخذه وعاد شيئآ نسى قد زوجها

 ولكن....مبكرآ عد لك قلت:  له تقول وهى الباب

 ...السرعه بهذه ليس

 أحدآ تجد لم عندما تفاجأت ولكنها البيت باب فتحت

 حولها تتلفت لألمام خطوتين ،خطت بالخارج

 .أحد تجد لم ولكنها
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 التفت وعندما الباب وأغلقت البيت لداخل عادت

 لها ينظر أمامها زوجها وجدت لغرفتها لتعود

 بشع بشكل مالمحه تغيرت وقد مرعبه بعيون

 كاألفاعى مشقوق طويآل لسانآ فمه من ويخرج

 ..وجهها فى به لها يلوح

 لتجد بقوه جسدها وانتفض بفزع إيليف صرخت

 كان مر ما وكل األريكه على تجلس مازالت نفسها

 ......مفزعآ كابوسآ

 ... جبينها تفرك كفها رفعت

 مجددآ جسدها وأنتفض قليله لحظات تمر ولم.

 تخطو ،قامت الباب على طرقات سمعت عندما

 وعندما مستمر، مازال والطرق الباب نحو بحذر

 دينيز اختها أمامها وجدت عندما تفأجات فتحته

 ..وتحييها لها تبتسم
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:  لها تقول وهى بدهشه إيليف لها نظرت

 ؟..... هنا إلى وصلتى كيف..... دينيز

 وتقبلها تحتضنها ت منهاتربوأق دينيز لها إبتسمت

 بيتك أبارك كى جئت لقد :وهى تقول

 ؟..زوجك أين......الجديد

 كينان:  لها تقول وهى للدخول إيليف لها أفسحت

 ...فطورك تناولتى هل....األن لعمله ذهب

 ال:  لها تقول وهى األريكه على دينيز جلست

 ...معكى التناوله أنتظرت لقد....

 بعض تحمل وهى وعادت للمطبخ إيليف ذهبت

 ،ثم الطاوله على اختها أمام ضعتهاالتى و األطباق

 طعامك تناولى: لها تقول وهى لجوارها جلست

 ....القريه فى بجوله سأخذك ثم....
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 مطرقه رأتها عندما وتعجبت ألختها إيليف نظرت

 على ترد وال صامته متجهمه لألسفل برأسها

 دينيز: لها تقول و يديها تمسك فعادت، حديثها

 ؟!....بك ماذا.... طعامنا نتناول هيا....

 لها ورفعت صامته ظلت بل عليها دينيز ترد لم

 ورفعت مرعبه إبتسامه عليه أرتسم وقد وجهها

 .... إيليف لهاتف تشير سبابتها

 تقول وهى  قلبها انقبض وقد إيليف لها نظرت

 يدها مدت ثم...الهاتف تريدى هل.. الهاتف: لها

 . مفاجئ رنينآ أصدر لمسته عندما  ولكنها تلتقطه

 عن وضعته وعندما هاتفها على إيليف أجابت

 الجهه من تسمع وهى وجهها انقبض أذنها،

 شق األذان يصم صرير ذات أجش صوتآ األخرى

 سأعود.... أترككم لن: لها يقول وهو رعبآ قلبها

 ... ألنتقم
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 وعادت  يديها من الهاتف وألقت جسدها أنتفض

 وأصبحت هيئتها تبدل قد وجدتها التى ألختها تنظر

 يذوب وجهها جلد وبدء بالطول، مشقوقه عيونها

 يقطر مشقوقآ لسانآ فمها من تدلى وهى كالمحترق

 ... لزجآ لعابآ

 نفسها لتجد جسدها وأنتفض بفزع إيليف صرخت

 منذ بمفردها  اخرى مره االريكه على تجلس

 الكابوس كنفس مر مامضى كل،و زوجها خروج

 .المزعج

 ال مزعوره ،مشوشه تنتفض وهى بضيق تنهدت

 .. تحلم؟ مازالت أم إستفاقت هل تعلم
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 يدها ،مدت فجأه هاتفها دق عندما بفزع بدنها أهتز

 إسم رأت ،وعندما به تنظر هاتفها تلتقط المرتعشه

 .... المتصل هو زوجها

 الجهه من زوجها صوت ليأتى  مسرعه أجابت

 انهيت لقد..... حبيبتى:  لها ويقول هو األخرى

 مالبسك ارتدى.... الغد من العمل وسأستلم اوراقى

 ....قليآل للخارج وأصطحبك عليك وسأمر

 بدلت ،ثم ترتجف وهى غرفتها نحو إيليف نهضت

 زوجها تنتظر سريعآ وخرجت عجل على مالبسها

 امام تقف التى الفتيات تشاهد وهى المنزل امام

 .النهر

 

 وهو عليها مقبل ورأته الوقت من كثيرآ يمر لم

 ثم.....وعدتك كما باكرآ عدت لقد:  ويقول  يبتسم
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 وجهها الحظ حينما توقف ولكنه يقبلها عليها مال

 ....ممتقعآ

 يقول وهو بإهتمام وجهها يتفحص  لها كينان نظر

 ؟..بخير انتى هل.... حبيبتى:  لها

 ربما.... شئ ال:   الحديث منهيه له إيليف قالت

 ....قليآل متعبه اكون

 لها يقول وهو بحنان شعرها يداعب كفه كينان رفع

 ترتاحى كى البيت ندخل ان تريدى هل: 

 ... اخر وقتآ للخارج وألصطحبك...

 عن اإلبتعاد إلى احتاج....ال:  قائله إيليف أردفت

 ...قليآل المنزل

:  لها يقول وهو ظهرها وراء ذراعه كينان وضع

 .نذهب هيا..إذآ
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 والبيوت الطرقات بين يتنزهون األثنين ومضى

 . للقريه القديمه

 الذى والشرود الجمود حاله يكسر أن كينان حاول

 ذراعيها من ،فجذبها زوجته على تسيطر الحظها

 ثم يركضون عليه ليصعدوا عالى جرف نحو

 ..ويلهو وهويضحك مجددآ ينحدروا

 كفى... كينان:  له وتقول عنها رغمآ تضحك وهى

 ...كالصبيه تتصرف

 مقبل عمامه يرتدى رجآل رأى عندما كينان توقف

 .يبتسم وهو عليه

 مرحبآ عليه يسلم كفه ورفع أمامه الرجل توقف

 المعين الطبيب أنك المختار من علمت لقد: له لقاو

 ثم.... بمقابلتك تشرفت لقد....القريه بمشفى حديثآ

 أنا: له يقول وهو نفسه يعرف حديثه استطرد
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 إن.....القريه هذه مسجد إمام يوسف الشيخ

 ثم... القريه بمسجد معلوم فمكانى شئ إلى إحتجت

 زوجتك إحتاجت إن: وقال يحيها زوجته إلى أشار

 لن وإبنتى جتىفزو  طلبها فى تتردد ال لشئ

 ...عنها يتأخرون

 كثيرآ اشكرك:  له يقول وهو بود كينان له إبتسم

 طلب فى أتردد لن المؤكد من.... شيخنا يا

 ....منكم المساعده

 حتى المنزل أمر دبرتم هل: قائآل الشيخ أردف

 ..مناسب مكان عن تبحثون مازلتم ام....االن

 ثم....بيتآ المختار لنا وجد لقد: قائآل كينان أردف

  هناك الذى البيت:  يقول وهو للبعيد بيده أشار

 .... النهر أمام
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 أى:  له يقول وهو الشيخ وجه أمتعض

 هذه فى غيره يوجد ال.... القديم ؟البيت...بيت

 .....المنطقه

 يوجد ليس.... هو نعم:  يقول وهو كينان ضحك

 ....هناك غيره

 حسنآ:  له يقول وهو الشيخ وجه مالمح تغيرت

 عليكم امر سوف تمانع لم إن... هللا ليوفقكم...

 قديم فالبيت االشياء لبعض تحتاجون لربما...

 به فسدت المؤكد ومن... طويله فتره منذ ومهجور

 ....المرافق بعض

 زوجته يد يمسك وهو له وقال كينان له إبتسم

 .... لنا تشريفك يسعدنا:  البيت نحو ليمضى
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 يقف مازال والشيخ زوجته مع طريقه فى مضى ثم

 وعيناه ممتعضآ مازال ووجهه لهم ينظر  مكانه

 ...بشرود زائغه

 

 ظلت زوجها ترافق وهى إيليف ابتعدت ان منذ

 الذى للشيخ تنظر وهى واألخرى الفينه بين تتلفت

 تقول زوجها من واقتربت لهم، ينظر يقف مازال

 عن اخبرناه عندما وجهه تبدل كيف رأيت هل:  له

 ...البيت

 ستراقبين هل: لها يقول وهو بسخريه كينان ضحك

 ......األخر هو الشيخ إنفعاالت

 قليآل المزاح دع:  تقول وهى بكتفه إيليف لكزته

 ...عمرك طوال هكذا ستظل....
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أمامه  اوصلو قد الذى البيت نحو خطت ثم

 ... بالباب لتضعهمن جيبها  المفتاح وأخرجت

 

 . المساء فى ضيفآ الليل حل وقد النهار رحل

 وحين ض األوراقبع يراجع بمكتبه كينان كان

 عن ،ونهض جانبآ ووضعها نظارته خلع إنتهى

 بالمطبخ وجدها التى قد زوجته عن يفتش مكانه

 تلبس وهى الطعام بعض له تعد الموقد امام تقف

 يقف و والصدر الكتفين عارى رقيق منزلى ثوبآ

 . فخذيها حدود على

 انفاسه يكتم وهو ظهرها وراء ليقف بهدوء تسلل

 وهو ظهرها من يحتضنها  نحوه جذبها بغته وفى

 . عنقها يقبل
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 مازال وهو له والتفت جانبآ المقاله إيليف وضعت

 وهى كتفه فى بلكزة قامت ذراعيه،ثم بين يحتضنها

 افعال عن تتوقف لن إنك اعلم:  له وتقول تضحك

 ...أفزعتنى لقد.... تلك الصبيه

 تمتلئ وعيونه مبتسمآ شفتيها يقبل منها أقترب

 .....ذلك اعلم:  لها يقول وهو برغبه

 بقوه بهم تضمها رأسه حول كفيها إيليف رفعت

 . األخرى هى القبل تبادله وهى بشعره وتعبث

 وصوت كطفله ذراعيه بين يحملها كينان أنحنى

 تطفئ يدها ومدت فشيئآ شيئآ يعلو ضحكاتها

 .بها يبتعد ان قبل سريعآ الموقد

 بين من وضعها الفراش وأمام لغرفتهم كينان دلف

 تلتصق أقتربت األرض قدمها لمست وعندما يديه

 ورفع كالمحموم شفتيها يأكل هو فعاد أكثر، به
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 بين سقط حتى ثوبها حماله يزيح كتفها إلى يديه

 بجانبها وهو السرير على ليضعها ملها،وح قدميهم

 كل وغفا انتهو حتى الليل طوال الحب من ينهلون

 .... األخر لجوار منهم

 صوت يسمع وهو فزعآ نومه من كينان أنتبه

 صوتآ منها ويصدر جواره إلى تغفو التى إيليف

 صداه يتردد عالى بصوت وتضحك أجش رجوليآ

 ..مخيف بشكل

 بقوه يهزها بدء ثم للحظات برعب لها ينظر ظل

 مستمره وهى تستفيق ان عليها ينادى وهو

 .العينين مغمضه بضحكاتها

 مره ،فحاول كانت كما ساكنه وعادت فجأه صمتت

 . ينبهها ان اخرى
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: بتكاسل له تقول وهى الناعسه عينيها فتحت

 ؟.... تريد ماذا...توقظنى لما... كينان

 تضحكين كنتى لقد: قائآل لها كينان أردف

 .....كثيرآ

:  له تقول وهى بجسدها وإستدارت إيليف تأففت

 ....بعد المزاج عن تكف ألن

 محدقآ ظل هو ،بينما نومها فى تستغرق وعادت

 ... يحلم او يتوهم كان بأنه نفسه يقنع للحظات بها

 

 العصافير تغريد أذنه إلى تسلل وقد الصباح أشرق

. 

 لزوجته ينظر وهو تكاسل فى عينيه كينان فتح

 و ، مستكينه هادئه جواره فى تغفو مازالت التى

 وذهب يزعجها ال كى هدوء فى فراشه عن نهض
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 ليبدل قليله لحظات بعد عاد ثم، يغتسل الحمام إلى

 أقترب ، انتهى وعندما شعره ويصفف مالبسه

 قالف بتثاقل عيونها هى فتحت حينها يقبلها، منها

 األن للمشفى سأذهب.... حبيبتى:  لها

 ذاهبآ رحل ثم. لكى سأشتاق.....

 تغمض وهى األخر جانبها على إيليف أستدارت

 بصوت شعرت ولكنها ، مجددآ النوم تحاول عينيها

 أن ،فظنت نحوها األرض تدق ألقدام خطوات

 . إليها عاد قد زوجها

 وهو بحركته شعرت حتى مرت قليله لحظات

 يحتضنها منها ويقترب عالفراش ورائها يستلقى

 إيليف إلتفت.  عنقها تلفح الحاره وأنفاسه بقوه

 بهذه لى إشتقت هل:  تقول وهى مبتسمه  تحدثه

 ؟....السرعه
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 تجده لم حينما برعب عيونها جحظت ولكنها

 يدها مدت وحينما بأكملها الغرفه فى او ورائها

 ...ساخن ملمسها وجدت جوارها الوساده تتحسس

 النوم، عيونها جفا بعدما نومها من إعتدلت

 تحدث و بتوتر جبينها تفرك الفراش على وجلست

 وفجأه ذلك، توهمت قد الممكن من بأنها نفسها

 من بغته، إمتدت بيد شعرت حينما بفزع صرخت

 جعلتها بقوه قدميها على وقبضت الفراش أسفل

 . بجلدها اليد هذه أظافر بإحتكاك تشعر

 بالجدار لتلتصق مكانها من إيليف إنتفضت

 فى وانحنت إضطراب، فى ويهبط يعلو وصدرها

 أصابع أثار بها أن لتجد قدميها تفحص  ألم

 .بهم غائره وأظافر كالمحترقه

 ولكنها رعب فى الفراش نحو تنظر عيونها رفعت

 أخرى مره منه أقتربت مألوف، غير شئ تجد لم
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 خوف فى المتدلى الغطاء ترفع ،وانحنت ببطئ

 تجد لم بحذرولكنها الفراش أسفل تنظر وهى

 ...شيئآ

  مالبسها تلتقط يدها ومدت بارتباك تنهدت

 ....سريعآ الغرفه من وخرجت

 لم و بعنف رأسها يغزو ألم وهناك الصباح منذ

 من إلتهمتها التى المسكنه العقاقير كل معه يفلح

 .اجله

 تعد المطبخ نحو تثاقل فى كرسيها عن نهضت

 وهى لمكانها أخرى مره وعادت القهوه من كوبآ

 . هاتفها فى الوقت تتفحص

 نحوه فنهضت الباب طرقات سمعت حين إنتفضت

 فاطمه وجدتها الباب فتحت ،وعندما الطارق تجيب

 .. المنزل فى لمساعدتها المختار أرسلها قد التى
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 فاطمه مرحبآ: مرحبه وتقول تحدثها إيليف أردفت

 ....تأتى لم ولكنك باألمس انتظرتك قد...

 وجهها ومازال تجيب ال وهى لها تنظر فاطمه ظلت

 .السابق كاليوم منقبضآ

 تسمع ال انها اخبرها قد زوجها أن إيليف تذكرت

  دخلت ،وحينما بالدخول لها تشير فعادت تتكلم وال

 . خوف فى حولها تتلفت مكانها تقف ظلت فاطمه

 المنزليه األعمال بعض نحو إيليف لها أشارت

 ... به كلفت بما لتقوم بتردد فاطمه فخطت

 تشاهد مجددآ األريكه على تجلس إيليف ذهبت

 تقطع وسكين كبيرآ صحنآ بيدها تحمل و  التلفاز

 تنظر وهى. لطهيهم إستعدادآ الخضروات بعض به

 تقوم تالحظها و واالخرى الفينه بين لفاطمه

 . باكرآ الرحيل تريد وكأنها عجل على بعملها
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 ويقع تنتفض جعلها مما فجأه إيليف هاتف دق

 جميعها محتوياته وتنسكب يديها بين من الصحن

 .األرض على

 هاتفها تلتقط يديها تمد وهى روعها من هدأت

 ،جاء أجابته ،وعندما المتصل  هو زوجها لتجد

 إيليف حبيبتى:  لها يقول األخرى الجهه من صوته

 هل...... للمنزل العوده فى اليوم اتاخر سوف....

 .؟..لشئ تحتاجين

 سأنتظر هل:  له لتقول بضيق إيليف عليه ردت

 ؟!.....الوقت ذلك كل بمفردى

 هل: ضاحكآ لها يقول وهو  مداعبآ كينان رد

 ؟.. لى أشتقتى

 شئ هذا:  إستسالم فى له وقالت إيليف ضحكت

 ....جيدآ لنفسك انتبه.... مؤكد
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 وأنتى: المكالمه ينهى ان قبل قائآل كينان أردف

 ...كثيرآ أحبك....أيضآ

 اغلقت ثم... أيضا احبك وأنا:  له تقول إيليف ردت

 ....أمامها الطاوله على ووضعته هاتفها

 لتجمع بيدها الصحن تلتقط إيليف إنحنت

 وقد مكان، كل فى حولها المتناثره الخضروات

 سطح على واحده نقطه فى يتجمعون انهم الحظت

 ..األرض

 البقعه هذا فى األرض تتحسس وهى إيليف أقتربت

 .... ماحولها عن قليآل تهبط لتجدها

 ،وحينما جوارها تقف التى لفاطمه إيليف إنتبهت

 وتشير المالبس بعض تحمل وجدتها لها إلتفتت

 ... النهر عند لتنظيفهم ستذهب بأنها لها
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 ،عادت مضت وعندما تفعل بأن إيليف لها أشارت

 األرض من الخضروات تجمع اخرى مره إيليف

 ماتحته تتبين األرض غطاء رفعت ثم سريعآ،

 بوجود تفاجأت أزالته عندما خشبيآ لوحآ لتجد،

 . بإستغراب له نظرت حديدى باب

 تحاول يديها مدت ،ثم تتفحصه قليآل له تنظر ظلت

 ...انفتح حتى بقوه وتكرارآ مرارآ فتحه

 ساللم وجدت عندما داخله بدهشه إيليف نظرت

 .. األسفل فى سرى قبوآ إلى تقودها

  مصباحآ عن مكان كل فى تفتش مكانها عن نهضت

 الصناديق إحدى فى وجدته وعندما كهربى

 .السرى الباب مكان إلى سريعآ عادت بالغرفه،

 تمكن قد بتردد،ولكنها لالسفل طويآل تنظر وقفت

 دأتفب، القبوالسرى هذا تكتشف بأن الفضول منها
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 تحمل و حولها تتلفت وهى بحذر الساللم هبوط فى

 . لها ينيرل المصباح بيدها

 

 حولها المصباح توجه وبدأت لألسفل إيليف وصلت

 بها ،يوجد غرفه داخل نفسها لترى مكان بكل

 عليها وضع وطاوله المتسخ القديم األثاث بعض

 ...واالوراق الكتب من الكثير

 

 إحدى تلتقط يدها ومدت الطاوله من إيليف إقتربت

 بلغه وجدته الذى محتواه تتفحص وبدأت الكتب

 ..تفهمها لم التى الرسومات وبعض غريبه

  تتفحصها االوراق وألتقطت جانبآ الكتاب وضعت

 .الشكل بنفس لتجدها
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 صندوقآ فرأت  فضول فى حولها تتلفت عادت

 ...القبو سلم أسفل بالحائط يلتصق كبيرآ

 تعبث عليه وانحنت الصندوق نحو خطت

 أنفها تكمم وهى بقوه تسعل بدأت فتحته به،وعندما

 ...عنه صدرت التى الكريهه الرائحه بفعل

 داخل الضوء تسلط بيدها الذى المصباح رفعت

 وأشالء الميته بالفئران ممتلئ لتجده الصندوق

 ..كثيره وطيور حيوانات

 

 وهى ونهضت..سريعآ وأغلقته إيليف أنتفضت

 ورائها خشبى بأثاث إصطدمت حتى للوراء تخطو

 بقطعه مغطى لتجده بإهتمام له تنظر نحوه ،إلتفت

 .طويله قماش
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 ماتحت تخمين تحاول له تنظر وهى للحظات

 ماتحته لترى الغطاء تسحب يديها مدت ثم الغطاء

 مزينه وحوافها طوآل تتخطاها كبيره ت مرأهجدفو،

 الوقت من الكثير مرور رغم جميله ذهبيه بنقوش

 .... يغطيها الذى والغبار  عليها

 تحدق وهى بإعجاب لها تنظر إيليف منها إقتربت

 . المرآه فى وجمالها لحسنها

 بهيئه رجآل رأت عندما برعب جحظت عيونها

 بجانب يلتصق و ورائها من يظهر مخيفه بشعه

 لم ولكنها والركض الصراخ إيليف حاولت عنقها،

 األسفل من تمتد بأيدى شعرت ،حيث تستطيع

 على قادره غير كالمشلوله وهى بأقدامها تمسك

 .....الصراخ أو الحركه

 يقف الذى للرجل المرأه داخل برعب تنظر ظلت

 من ويقرب مرعبه بإبتسامه لها ينظر ورائها من
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 يذوب ووجهه المشقوق الطويل لسانه وجهها

 األظافر ذات كفوفه رفع كالمحترق،ثم ويتساقط

 . بينهم رأسها يضم الطويله

 فى يسرى وخدر  شديد بدوار تشعر جعلها مما

 كثيره صور بعينها تدور ،وبدأت وعقلها جسدها

... يعلو لحريق ، مضطربه ورؤيه عشوائى بشكل

 كثيره ودماء.... يتدافعون الناس  من وجمع

 ....مكان كل فى متناثره

 حتى يديه بين رأسها على يقبض طويله فتره ظل

 . شديد لبياض بأكملها عيونها تحولت

 مغشيآ األرض على هى وسقطت فجأه اختفى ثم

 . .....عليها

 األرض تفترش وهى طويآل وقت عليها مر

 عيونها فتحت ،وبتثاقل بشئ تشعر وال بجسدها



 

 51 

 على يديها تضع ىهو جلستها فى وإعتدلت عنوه

 . لها ماحدث تذكر تحاول   رأسها

 

 األعلى من تأتى طرقات صوت إلذنها تسلل

 نحو الطريق تحسست بعدما مكانها عن ،فنهضت

 القبو باب وأغلقت سريعآ صعدته الذى السلم

 ومن الخشبيه القطعه اعادت ،ثم جيدآ ورائها

 ..األرض غطاء فوقهم

 بعد طرقاته تتوقف لم الذى الباب نحو إيليف خطت

 هى قابلته الذى الشيخ وجدت الباب فتحت ،وعندما

 . أمامها يقف سابقآ بالقريه وزوجها

 على تبدو والريبه طويآل  بوجهها ينظر ظل

 .وجهه

 ...مرحبآ:  له لتقول صمته من هى  إنتشلته
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 إيليف فقاطعته.... يوسف الشيخ أنا: قائآل فأردف

 ....اتذكرك أنا.... نعم:  قائله

 كينان دكتور هل:  ليقول حديثه يستطرد هو فعاد

 ... بالداخل

فى وجهه  اإلبتسام تحاول وهى إيليف عليه ردت

 ....بالمشفى مازال إنه:  له وقالت بصعوبه

 سوف... معذره:  لها وقال معتذرآ الشيخ عليها رد

 قالها....لشئ تحتاجون هل.... أخر وقت عليه أمر

 .. البيت داخل النظر ويحاول حولها يتلفت وهو

 أشكرك: له وقالت بتعجب إيليف له نظرت

 ....نخبرك سوف شئ إلى إحتجنا إن....جدآ

 أعتزر:  لها وقال يرحل وهو الشيخ عليها فرد

 فى مضى ثم....عليكم السالم....  اخرى مره

 ...طريقه
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 عن تفتش للداخل وعادت الباب إيليف أغلقت

 .تجدها لم ولكنها فاطمه

 

 وطوال الليله تلك عمله من كينان عاد ان منذ

 صامته يالحظها وهو أوراقه ينهى بمكتبه مكوثه

 . طبيعتها غير وعلى شارده

 عن ونهض جانبآ ووضعها الطبيه نظارته خلع

 األريكه على تجلس حيث نحوها ليخطو كرسيه

 ..له تنتبه ال الذى التلفاز تشاهد

 يعبث كفه ورفع لها ينظر وهو بقربها جلس

 ثم بوجوم له تنظر هى التفتت حينما مدلآل بشعرها

 ..شارده للتلفاز تنظر اخرى مره عادت

 بشعرها تعبث ويده صدره على لتغفو كينان جذبها

 بك ماذا... إيليف:  بحنان لها يقول وهو
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 اليوم بالعمل تأخرى من تضايقتى ؟هل..اليوم

 ....عنى رغمآ انه تعلمين....

 يحدثها هو بالنفى،فعاد رأسها إيليف له هزت

 تجلسين كنتى لقد! ؟..إذآ يضايقك الذى ما:  ويقول

 هل...تأكلين وال بالطعام تعبثين العشاء مائده على

 ..شئ حدث

: بتململ له تقول وهى صدره عن رأسها رفعت

 ....برأسى األالم ببعض  أشعر ربما

 ماذا علمت لقد:   يقول وهو بمرح كينان لها نظر

 نهض عندها....فهم بعدم إيليف له ؟نظرت...بك

 بين يحملها عليها وانحنى األريكه نكينان ع

:  لها ويقول غرفتهم نحو يتجه وهو ذراعيه

 إيليف ضحكت..... إذا التدليل من القليل تحتاجين

 ..مزاحآ كفى... كينان:  له تقول وهى
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 على إستيقظ عندما هدوء فى يغفو كينان كان

 تثاقل فى عينيه ،فتح بالغرفه شديد إحتكاك صوت

 إلى تغفو زوجته يجد فلم الفراش يتحسس وهو

 ...جواره

 عن يفتش و حوله ينظر  وهو الفراش عن نهض

 يديه دمف ، بعد يتوقف لم الذى  الصوت هذا مصدر

 امتقع المصباح أضاء  وعندما اإلضاءه زر يضغط

 الغرفه زاويه فى إيليف رأى عندمارعبآ ، وجهه

 فى بأظافرها الحائط وتنبش القرفصاء تجلس

:  يقول وهو بها وصرخ كينان ،فزع سريعة حركه

 .... تفعلين ماذا....إيليف

 وهى ومخيفه سريعة بحركه إيليف له فالتفتت

 وقد مرعبآ فحيحآ وتصدر لألسفل رأسها تميل

 شديد األبيض للون باكملها عيونها تحولت

 .البياض
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 هى إلتفتت بحذر،حينما منها اإلقتراب كينان حاول

 األطراف متصلبه األرض على أصابعها مثبته له

 بشكل فحيحها زاد وقد الهجوم وضع وأخذت

 ..مرعب

 إيليف: لها يقول وهو جنون فى كينان بها صرخ

 ....هكذا تفعلين لما...؟.بك ماذا.....

 وجهها مالمح عادت ثم هكذا دقائق بضع ظلت

 على سقطت ثم أطرافها وأرتخت عهدها كسابق

 .عليها مغشى األرض

 ذراعيه بين وحملها بفزع نحوها كينان ركض

 . إفاقتها يحاول وهو الفراش على ووضعها

 ،لترى لحظات بعد عيونها إيليف فتحت وبتثاقل

 اإلعتدال بجزع،حاولت لها ينظر امامها يقف كينان
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 فى يسألها وهو ذلك عن منعها زوجها ولكن قليآل

 ... إيليف... بخير؟ أنتى هل: قلق

:  له تقول وهى بألم رأسها تفرك كفها إيليف رفعت

 ...برأسى شديد ألم

 فتحها ثم إليها سريعآ حقيبته وجلب كينان هرول

 العقاقير بعض منها إلتقط و بمحتوياتها يعبث وهو

 ،  لها أعطاها التى

 كانت ماء  قروره تلتقط المرتعشه يدها إيليف مدت

 ..المسكنه العقاقير إحدى لتبتلع بجوارها

 يضعه رأسها وإلتقط حنان فى كينان منها إقترب

 إيليف:  لها وقال بشعرها يعبث وهو صدره على

 ..بخير ستصبحين.....األن النوم حاولى حبيبتى

 جسدها تعترى التى األالم رغم النوم إيليف حاولت

 قليل منذ به مامرت كل رأسها من أنمحى وقد..
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 بمشكله تمر المحال بأنها يقينها مع...

 عيونها أستسلمت بالنهايه ولكنها...كبيره

 يدور عقله و كينان يستلقى جوارها ومن.....للنوم

 ..جنون فى برأسه

 

 الكون تنير جديد من الصباح شمس أشرقت

 والجبال النباتات خضره على أشعتها وانعكست

 ..إضافيآ سحرآ لها أضافت الخضراء

 يعتزم وهو الطرقات يجوب يوسف الشيخ مضى

 .قلبه فى يضمره شيئآ

 والترف الفخامه عليه يبدو كبير بيت أمام وتوقف

 قليله عزم،ولحظات فى الباب يطرق  كفه ،رفع

 وهى الشباب ريعان فى فتاه الباب وراء من وأطلت

 ..به ترحب
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 ؟.... بالداخل المختار هل:  الشيخ لها قال

 أنتظر...نعم…:  له تقول وهى برأسها الفتاه أمأت

 ...وسأخبره لحظات

 يرحب المختار أقبل حتى الوقت  من الكثير يمر لم

 الحديقه إلى يمر بأن له ،وأشار يوسف الشيخ ب

 ..بها ليستقبله المنزليه

 يوسف الشيخ أمام األريكه على المختار جلس

 لهم جلبت وقد االمتعاض، وجهه على بدا الذى

 .الساخن الشاى من كوبان الفتاه

 إعتراضه لمس وقد يوسف للشيخ المختار نظر

: له ليقول ملطفآ الحديث معه فبدء ما، شئ على

 ...يوسف ياشيخ.... اليوم بزيارتك تشرفنا لقد

 فى يقيمون جعلتهم لما:  له وقال الشيخ له نظر

 .....؟.البيت ذلك
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 بيت؟ أى :مستفهمآوسأله  بدهشه المختار له نظر

 تتحدث؟ من عن....

 وزوجته الطبيب:  وقال جده بنبره الشيخ له قال

 ....البيت ذلك فى يقيمون جعلتهم لما...

 ؟كان...ذلك فى وماذا:..ملتويه بنبره المختار رد

 قريب البيت وهذا به ليقيمو لهم بيت تامين يجب

 ...المشفى من

 بهذا ما تعلم.... تراوغ ال: بحده قائآل الشيخ اردف

 ... البيت

 ما تعلم وانت:  له يقول وهو بمكر المختار قاطعه

 تعيش للخرافات مجاآل نترك لن.....البيت هذا ثمن

 ....بيننا

 ...علم اهل وانت هذا لك اقول لن
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 الحقيقه تدلس ال:  وقال غاضبآ الشيخ عليه رد

 ووجود... حقيقه، أنها يعلم بالقريه الجميع

 ....للخطر معرضين يجعلهم سوف هناك الزوجين

 مجرد انها سيعلم الجميع: يقول المختاروهو قاطعه

 وزوجته الطبيب به يمكث بعدما.... خرافات

 سأستطيع وقتها...شئ يحدث ولم بلدتهم ويعودون

 االقاويل وتنتهى....عائق ونعائلتى د بيت بيع

 انهم.... هكذا تتحدث لما ثم.... البيت هذا حول

 ....شيئآ يحدث ولم ايام عده منذ هناك

 يقول وهو ومضى معترضآ مكانه من الشيخ وقف

 أوزارهم ستتعلق.....شيئآ لهم حدث إن:  له

 ....الدين يوم إلى برقبتك

 ليس كينان لتجد نومها من إيليف إستيقظت

 . عمله إلى ذهب المؤكد من بأنه فظنت جوارها
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 لتعد الغرفه من وخرجت بتثاقل النهوض اولتح

 يجلس بكينان تفاجأت القهوه،ولكنها من كوبآ

 أظنها : يقولألحدهم و بالهاتف ويتحدث بمكتبه

 عند سنعلم حال كل على....كهربائيه تشنجات

 ...الفحص

 الحديث عن توقف ، الغرفه بباب تقف رأها وحينما

 ..سريعآ المكالمه وانهى اعتذر بعدما

 يحتضنها منها واقترب كرسيه عن كينان نهض

 إذهبى.... الفراش عن نهضتى لما:  لها يقول وهو

 ...إليكي اإلفطار وسأجلب لتستريحي

.. بخير انا...نفسك ترهق ال: بوهن إيليف له قالت

 ...مجددآ تفركه رأسها إلى كفها رفعت ثم

 انك عليكي يبدو... إيليف: بجد كينان لها قال

 ..تعاندي ال...األن لفراشك إذهبى....متعبه مازلتى
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 تقتحم باالالم شعرت بعدما ألوامره إيليف خضعت

 ،بينما تستريح لفراشها وذهبت مجددآ راسها

 سريعآ إليها عاد ثم الفطور لها ليعد كينان توجه

 ....الطعام يحمل وهو

 وبدء الطعام وضع بعدما امامها كينان جلس

 وتستند بالفراش تستلقى ،وهى بيديه يطعمها

 ..عاليه وسائد على بظهرها

 اللقيمات بعض بفمها يضع وهو كينان لها قال

 أريد... المشفى إلى نذهب أن البد....إيليف: بحنو

 ...صحتك على اطمئن ان

 له لتقول الطعام عن توقفت بعدما إيليف ردت

 يلزمها الرأس أالم... بخير انا.. كينان:  بتأفف

 إجراء األمر يستحق ال... مسكنات بضعه

 ...ماشابه او فحوصات



 

 64 

 اقلق أننى... إيليف:  يقول وهو كينان قاطعها

 العمل إلى الذهاب استطيع لم اليوم... ألمرك

:  بضجر قائله إيليف أردفت...بمفردك وتركك

 ..حديثآ كفى...بخير أننى قلت... كينان

 قائله إيليف ،فأستطردت بضيق كينان وجه أمتعض

 أننى... مضايقتك أقصد لم.... كينان معذره: بندم

 ....ألمرى التقلق بخير

:  لها يقول وهو واقفآ ونهض الطعام كينان حمل

 إلى بحاجه بأنك شعرتى إن...شئ على أكرهك لن

 ....ذلك فى نتاخر لن فحص

 تفرك ورائه من وهى الغرفه خارج مضى ثم

 ....شديد بألم رأسها

 النهار وانقضى الموحشه بظلمته يحل الليل بدء

 .إنذار دون رأسها تقتحم باألالم تشعر مازلت وهى
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 إلى لتخطو إتزان عدم فى فراشها عن نهضت

 كعادته وجدته الذى زوجها عن تبحث الخارج

 فى وغارقآ بحاسوبه محدق مكتبه امام يجلس

 .أعماله

 وراء وتوقفت حوله والتفت منه إيليف اقتربت

 من تحتضنه عليه إنحنت ودالل غنج كرسيه،وفى

 غاضب مازلت هل:  له تقول بأذنه وتهمس ظهره

 االلم ،فبرغم رغبه فى عنقه جانب قبلت ثم....منى

 نهره على بالندم شعورها رأسها ينهش الذى

 ...عتىأو اقوى كان صباحآ

 نحوها بالكرسي واستدار الطبيه نظارته كينان خلع

 وقال فخذيه على لتجلس وجذبها استدارة نصف

 ولكنى...المزاجيه تقلباتك أعتدت لقد: مدلآل لها

 عينيه أغمض ثم...واضحآ إعتذارآ األن منك اريد

 إيليف ضحكت....قبله منتظرآ منها بشفتيه وأقترب
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 وأقتربت بهم وجهه تحيط كفيها ورفعت بدالل

 .... سريعه قبله تقبله بشفتها

 يكن لم:  لها وقال ممتعضآ عيونه كينان فتح

 جبينه قطب ثم.... هذا ما... واضحآ اإلعتذار

 ...مفتعله بطريقه

 وهى بقوه تحتضنه منه واقتربت إيليف ضحكت

 ... وشوق بلهفه شفاهه تقبل

: مداعبآ لها يقول وهو مبتسمآ لها وجه كينان رفع

 العد االن انا سأقوم ولهذا....إعتذارك قبول تم لقد

 ....بنفسى أيضا العشاء لكى

 وانا له تقول وهى فخذيه عن إيليف نهضت

 راسى أالم من يحد عله لالستحمام سأذهب

 ....قليآل
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 إلى إيليف دخلت بعدما للمطبخ كينان دلف

 يفتح ،انحنى وعدها كما الطعام الحمام،ليعد

 ،ثم واللحوم الخضروات بعض ويخرج الخزانه

 ...الطعام يعد وبدء الموقد لهب على المقاله وضع

 الطعام بإعداد منشغآل وهو الوقت من قليآل مر

 .الحمام من يأتى صوت أذنه إلى تسلل وطهيه،حين

 السمع يسترق وهو الحمام نحو بحذر كينان تسلل

 ..تمامآبالباب  اذنه الصق حتى

 بنبره غناء صوت سمع حينما بشده وجهه أمتعض

 كفه ،فرفع الداخل من يأتى بالفحيح أشبه مرعبه

 ينادى وهو متالحقه سريعه بطرقات الحمام يطرق

 .زوجته على
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 المرعب الغناء وصوت وينادى الباب يطرق ظل

 ،ركل زوجته عليه ترد لم وعندما فشيئآ شيئآ يعلو

 . انفتح حتى ركالت عده بقدمه الباب

 تجلس إيليف ليجد الحمام داخل إلى كينان دلف

 رأسها ،وتحنى الحمام منتصف فى القرفصاء

 بين من يخرج البشع الغناء وصوت لالسفل

 . شفتيها

 بيديها تمسك رأها عندما بحذر كينان منها أقترب

 من تقطر والدماء بقوه عليها وتقبض حاده شفره

 .بغزاره يديها

 إيليف:  بزعر لها حديثه يوجه وهو كينان قال

 ...يدك من ؟اتركيها...ماذاتفعلين
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 لألسفل رأسها تحنى ذلك وضعها على إيليف ظلت

 جراء من دماءآ تقطر ويديها بالغناء وتستمر

 ..الحاده للشفره اعتصارها

 إيليف:  ويقول مجددآ بها يصرخ زوجها عاد

 من الشفره ؟اتركى..جننتى هل...بك؟ ماذا.....

 ....اللعين الغناء عن وتوقفى..يدك

 ويقول أكبر بحده بها يصرخ عاد تتوقف لم وعندما

 ... كفى... توقفى..... إيليف: 

 رأسها  له ورفعت فجأه الغناء عن إيليف توقفت

 دمآ تقطر مشقوقه وشفاها ومرعبه مائله بحركه

 األبيض للون مجددآ بأكلمها عيونها تحولت وقد

 له وقالت ممتقع، بصفار أسنانها وأتشحت الشديد

 من القادم األفاعى كفحيح لعين مرعب بصوت

...... الجحيم بأعماق هناك إيليف: الجحيم أعماق

 ...األن جسدها يتعذب كما روحها تتعذب
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 واخرجت وجهها بمقابل المجروح كفها رفعت ثم

 أنحنى بإنتشاء،و منه النازفه الدماء تلعق لسانها

 صوت بها تسمع تكاد شديده إنحناءه فى جسدها

 . عظامها تكسير

 فقدت و األرض على بقوه جسدها أرتطم وفجأه

 .مجددآ وعيها

 تنبيهها، يحاول وهو هلع فى نحوها كينان ركض

 واقتربت بفزع عيونها إيليف فتحت لحظات وبعد

 وهى بشده يرتجف وجسدها بصدره تلتصق منه

 خطب هناك..... كينان تتركنى ال: له وتقول تبكى

 ...أعلمه ال ما

 فى إيليف تخافى ال: بلهفه يقول وهو كينان ضمها

 الفحوصات إلجراء نذهب ان البد الصباح

 ...بخير ستصبحين تجزعى ال.....بالمشفى
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 الحمام من خارجآ بها ومضى يديه بين حملها ثم

 جوارها وجلس  الفراش على ليضعها غرفتها نحو

 يديه تضم وهى جرحها لتغفو بعدما قام بتضميد

 ....النوم تستطيع حتى يديها بين

 بكفها كفه يشبك وكينان اليوم بدايه منذ

 التحاليل ومعامل المشفى أروقه بين ويصطحبها

 ومن لفحص فحص من تتنقل وهى الصباح ،منذ

 .لطبيب طبيب

 نذير الدكتور دخول تالها الغرفه بباب طرقات

 .لكينان شخصى وصديق المشفى أطباء إحدى

 إلى يقف وكينان الفراش على مستلقيه إيليف كانت

 الغرفه إلى دلف نذير الدكتور رأى وحينما جوارها

 ..الفحوصات نتائج على يطمئن منه إقترب
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 نتائج كانت ماذا: وقال بلهفه سائآل كينان أردف

 ..الفحص

 كتف على يربط كفه ورفع ود فى نذير إبتسم

 بنظره توجه ثم.....إطمئن:  له يقول وهو صديقه

 بخير إيليف: قائآل حديثه وإستطرد إيليف إلى

 جيب من أخرج ثم..للقلق مايدعو هناك ليس....

 وهو وريدها فى يضعها منها واقترب حقنه معطفه

 المهدئات بعض هذه: ويقول حديثه يكمل

 يمكنكم قليل وبعد فقط الوقت بعض لتستريح...

 أغمضت....أردتم إذا للبيت عائدين المشفى مغادره

 .... العقار تأثير من عيونها إيليف

 يخطو وهو له ويقول كينان يحدث وجهه نذير رفع

 ولنذهب.....قليآل تغفو نتركها دعنا:  الخارج إلى

 ....حديثنا نكمل للمكتب

 (المكتب غرفه وفى)
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 وضع الذى الطبيب صديقه لجوار كينان لسج

:  له يقول وهو والفحوصات األشعه بعض أمامه

 الطبيعى النمط فى تغييرملحوظآ الحظت لقد

 إتساع وجود مع...المخ فى الكهربائيه للموجات

 بعض حدوث فى الشائع وهذا..العين حدقه فى

 بيضاء ورقه وسحب يده مد ثم....الصرع حاالت

:  يقول وهو العقاقير بعض عليها يكتب ،وبدء

 حدوث من تحد التى العقاقير بعض لها سأصف

 دعها فقط...اإلضطرابات من وتقلل اإلختالج نوبات

 ...والنوم الراحه من قسطآ تأخذ

 يد من الورقه يلتقط وهو مقعده من كينان نهض

  شكرهيو ليصافحه كفه ورفع نذير الدكتور

 زوجته إلى وذهب الخروج فى وأستأذنه

 ....البيت إلى ليصطحبها
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 وهى المشفى من عائده المنزل إلى إيليف دخلت

 غرفتها أدخلها الذى زوجها، يد على تستند

 مجددآ هو عاد تستريح،ثم الفراش على تستلقى

 . األعمال بعض لينهى مكتبه إلى

 نحوه فخطا إنتباهه جلبت البيت بباب طرقات

 الشيخ وجد الباب فتح الطارق،وعندما من يستبين

 على قدمها عشرينيه فتاه وبجواره أمامه يوسف

 .ابنته أنها

 وأشار المنزل بدخول لهم وسمح بهم كينان رحب

 يوسف الشيخ األريكه،أردف على يجلسوا بأن لهم

 كنت ولكنك... عليك ومررت سبق لقد: قائآل

 ..غيرموجود

 بدء حينما ممتعض ووجهه حوله يتلفت الشيخ بدأ

 العمل فى كنت لقد:  له يقول وهو بالحديث كينان

... 
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 اليوم زوجتى كانت لقد: قائآل الشيخ أردف

 فجئنا..... زوجتك بمرض علمت وقد بالمشفى

 ...المساعده وتقديم لإلطمئنان

 إهتمامك على أشكرك:  له ليقول بود كينان إبتسم

 ....كثيرآ

 لو:  له يقول وهو أبنته نحو يشير كفه الشيخ رفع

 ...لزوجتك الدخول تريد سيفدا إبنتى...  لنا تأذن

 زوجته لغرفه يشير باألمروهو كثيرآ كينان رحب

 الذهاب يمكنك....غرفتها هاهى:  لها ويقول

 ...إليها

 القهوه من كوبان لهم ليعد مكانه عن نهض ثم

 ....إيليف لغرفه تخطو الفتاه نهضت ،حينما
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 انتفض ولكنه القهوه يعد وبدء الموقد كينان أشعل

 يشق الفتاه صراخ سمع حينما يده من وأسقطها

 ...فزع فى السكون

 يلحقه والشيخ الصراخ صوت نحو كينان ركض

 الفتاه رأو حينما أقدامهم تصلبت ،وقد جزع فى

 وقد بمنتصفها تجلس وإيليف الغرفه بباب تقف

 شعرها بها تقطع سكينآ وتمسك مالبسها مزقت

 .مكان بكل حولها المبعثر

 باهته بزرقه إتشح وقد لهم وجهها إيليف رفعت

 وأسنانها الباهت األبيض للون عيونها وتحولت

 لصوت صوتها تحول ممتقع،وقد بصفار تتلون

 بنظره للشيخ ونظرت مرعب أجش رجولى

 أيها لبيتى أتيت لما: له وقالت شيطانيه

 منك اجعل أن قبل بيتى عن أغرب.....المنافق

 ...األرض لدود طعامآ
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 إبتسامه وجهها على وبدا له تنظر بدأت حده وفى

 بشكل بوجهها تلوح و نحوهم تزحف وهى مرعبه

 يصم مفزع بشكل فمها عن يصدر وفحيحآ مخيف

 ....األذان

 يتلو وبدء للوراء إبنته بيده وأبعد الشيخ تحفز

 تثور إيليف بدأت ،حينها خفوت فى الكلمات بعض

 وهى نحوه تركض مكانها عن ونهضت بشده

: شديد بغضب وتقول بوجهه سكينها تشهر

 ....القذر أيها سامزقك

 

 ومنعها، بها اإلمساك يحاول نحوها كينان ركض

 و بقوه تهدر وهى نحوه التفت رأته عندما ولكنها

 .وجهه فى بسكينها تلوح
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  خافت بصوت الكلمات بعض يردد الشيخ ظل

 سكينها ترفع وهى نحوه وركضت أكثر ،فثارت

 أيها...لألبد سأخرسك:  بغضب صارخه وتقول

 ...الحقير

 ذراعيه بكلتا واحاطها كينان بها أمسك بغته وفى

 من يتصبب والعرق بقوه إيليف ،زئرت يكبلها

 رغم يدها بقبضه بالسكين وتلوح بغزاره جسدها

 ...يده جرحت حتى بها كينان إمساك

 رأسها على يده ووضع الشيخ منها إقترب

 عيونها أغمضت حتى حده يزداد وصراخها

 ...للوعى فاقده لى االرضع وسقطت

 وهو الفراش على ووضعها يحملها كينان إنحنى

 يفتش بجزع،والتف المتألم المنقبض لوجهها ينظر

 واخرج جرحه بها ضمد طبيه ضماده عن حوله

 واخرج... إيليف بفم وضعها التى العقاقير بعض
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 الطبيب بصديقه ليتصل سرواله جيب من هاتفه

 ...سريعآ المجئ منه طلب الذى نذير

 االيات بعض يردد مازال يوسف الشيخ كان

 إبنته يديه بين يضم وهو والمحصنات

 حضر حتى الوقت من الكثير يمر المزعوره،ولم

 بذعر كينان إستقبله وقد البيت إلى نذير الدكتور

 .إيليف غرفه إلى واصطحبه

 بإهتمام يفحصها نحوها واقترب للغرفه نذير دلف

 حقيبته من اخرج الحيويه،ثم وظائفها ويراقب

 والتقط بذراعها حقنها طبى محلول بها حقنه

 الذى كينان بصحبه الغرفه من وخرج حقيبته

 حاولت فقد... حدث ما ولما بها ماذا: بجزع يسأله

 تهدئته نذير ،حاول ؟...اتدخل لم لو الرجل قتل

 وستنام مهدء االن أعطيتها لقد: له يقول وهو

 حالتها واتابع عليك امر سوف غدا.... للصباح
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 وهو ومضى يصافحه يديه رفع ثم..تتحسن لربما

 ان فيجب...هاتفنى... شئ حدث إن:  له يقول

 ...سريعآ للمشفى اعود

 وهو  جواره يقف الذى يوسف للشيخ كينان إلتفت

 عن ياشيخى لك أعتذر: بخجل له يقول

 بعض من تعانى زوجتى ترى فكما.....ماحدث

 .اإلضطرابات

 اسئلك ان لى هل...يابنى عليك ال:  الشيخ له قال

 ..شيئآ

 حديثه الشيخ فأستطرد....باإليجاب كينان أردف

 اإلضطرابات هذه تعانى كانت هل: له يقول وهو

 ...حديثآ ام فتره منذ
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 إلى... حال بأفضل كانت لقد: بأسف كينان له قال

 عن وبعدها المكان تغير لربما...لهنا انتقلنا إن

 ..األعراض بهذه تمر جعلها من عائلتها

 له يقول وهو منه وأقترب الشيخ مالمح تحفزت

 ...اخر بيت لك أؤمن أن أستطيع: بجد

 دخل وما.... لما:  يقول وهو بدهشه كينان له نظر

 ...البيت؟

 تستريح لن زوجتك: بتحفز له يقول الشيخ عاد

 ..به تقيمون اخر بيت لك أجلب دعنى...هنا

 مناسب هذا ال: مقصده فهم عدم رغم كينان له قال

 ..أشكرك...جدآ

 مكانه عن فتحرك برحيله كينان برغبه الشيخ شعر

 وهو كينان يصافح كفه ورفع إلبنته يشير وهو

 عن أرحل لك أقول.....ولكن االن سأرحل: له يقول
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 الباب نحو خطا ثم....النجاه تريد كنت إذا البيت هذا

 .بدهشه له ينظر ورائه من وكينان

 إنتظر:  له ويقول يحدثه وهو كينان أستوقفه

 نحوه يخطو كينان رأى حينما الشيخ توقف...

 على تصر ولما...تتحدث نجاه أى عن:  له ويقول

 ..البيت هذا من رحيلى

 يساله كينان عاد بينما عليه يرد ولم الشيخ صمت

 سبب هناك كان إن....صامت انت لما:  له ويقول

 ..به فأخبرنى

 هذا:  له يقول وهو بصرامه قائآل الشيخ أردف

 بانه يقين على والجميع....مطهر ليس البيت

 ..شيطانيه كيانات يحوى

 كيانات:  له يقول وهو بسخريه كينان له نظر

 ...أتيت ان منذ منهم أى أرى لم...شيطانيه
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 حديث فى السخريه نبره لمسه رغم الشيخ له قال

 هذه عليهم يسيطر من اكثر يابنى النساء:  كينان

 لكم أمن لقد....دليل خير زوجتك وحاله....الكيانات

 ...هما ب يعلم وهو البيت هذا المختار

 والجهل الخرف هذا ما: بتهكم كينان له قال

 بعالجها كفيل والطب...مريضه زوجتى....

 خرافيه كيانات بوجود نؤمن يجعلنا منطق واليوجد

 ..الواقع أرض على ملموسه ليست

 هما يملي فعلت لقد:  له وقال بتجهم الشيخ له نظر

 رفع ثم.... يحدث بما واخبرتك والصواب ضميرى

 يقول هو و ومضى الباب يفتح وهو يحذره سبابته

 ...سوءآ أكثر سيكون والتالى.....له

 حديثه من سخريه وجهه وعلى الباب كينان أغلق

 مسن رجل:  يقول وهو حوله ينظر ووقف

 ..ومخرف
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 تغفو التى إيليف بقرب وجلس لغرفته كينان دلف

 كفها ،وإلتقط وجهها يكسو الذى األلم رغم بهدوء

 بأصابعه شعرها يصفف كفه يقبله،ورفع يديه بين

 بتغيير وقام واسف بحزن الجريحه ليديه نظر ،ثم

 بيدها ممسك زوجته جوار إلى وانتقل ضمادتها

 ..العصيب يومه بعد النوم ويحاول

 . وسكون ظلمه األجواء وازدادت الليل إنتصف

 شديد ببياض أتشحت التى عيونها إيليف فتحت

 الطبيعى بلونها هى كما عادت لحظه وفى فجأه

 نحو الغرفه،متجهه خارج إلى بهدوء تتسلل وقامت

 تعود أن قبل للخارج ومرت فتحته الذى البيت باب

 .صغيره هره تحمل قليله دقائق بعد
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 األرض غطاء تكشف وإنحنت األريكه نحو إتجهت

 السرى الباب تغطى التى الخشبيه القطعه وتسحب

 نحو القبو ساللم على سريعآ وهبطت وفتحته

 .األسفل

 قد الذى الكهربائى المصباح لتلتقط حولها فتشت

 نحو وإقتربت سابقآ، المكان هذا فى تركته

 ووضعتها الشموع من بعضآ تخرج الصندوق

 راسها على تقبض الهره من إقتربت جانبآ،ثم

 ثم عنقها على قبضت االخرى وباليد بقوه بيديها

 إنفصلت حتى االيدى إتجاه عكس بالجذب قامت

 ..دمائها وتناثرت جسدها عن الهره راس

 وبدأت رأسها وجلبت بعيدآ الهره جسد إيليف ألقت

 األرض على األطراف خماسيه نجمه بها ترسم

 .كمداد الرأس من تقطر التى الدماء مستخدمه
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 الصندوق من أخرجتها التى الشموع إلتقطت ثم

 طرف كل على منها كل ووضعت بإشعالها وقامت

 فوق من كتابآ تجلب إلتفت و. النجمه أطراف من

 تتلو وبدأت فتحتها معينه صفحه وعند المنضده

 إنتهت حتى سهوله بكل غريبه لغه من بها ماخط

 .منه

 ركبتيها على تستند وإنتصبت جانبآ الكتاب تركت

 وكما المنصوص النص كما: بجنون تقول وهى

 ياسيد لى خاضعآ لى تأتى بأن امرك.. العهود خطت

 والجحيم النار بحق.....البركان يانار...الجان أسياد

 أمرك.... لى تأتى بأن أمرك...لى تأتى بأن أمرك

 أكبر وشراسه بقوه صرخت ثم.....لى تأتى بأن

 يدها تمد وهى القاتم لالحمر تتحول وعيونها

 لى تأتى بأن أمرك.... بقوه تهدر و لالعلى

 ..دهاااااااار....
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 جسدها هبط بينما بقوه، حولها من الغرفه إرتجفت

 إبتسامه وجهها على جال وقد بسكون وجلست

 فى حولها يحدث ما تراقب وهى مقيته شيطانيه

 .مكر

 شبت قد التى الغرفه زوايا إحدى نحو إيليف إلتفت

 تحد فى ألسنتها علت وقد العدم من نيران بها

 لهيبها من خرج بعدما النار إنطفئت ،وفجأه وقوه

 القبح فى يضاهيه ال القامه طويل شيطانى كيان

 المشقوق البعير بفم أشبه بفم الجسد ،عارى شئ

 مشقوقه وعيونه بيضاء شعرات سبع ذقنه وفى

 يتجاوز طويآل وشعره القرده كأنف وأنفه طوليآ

 ...األغنام أقدام تشبه التى قدميه

 اإلبتسامه نفس وجهها وعلى واقفه إيليف إنتصبت

 تبجيل فى له تنحنى وهى المقيته الشيطانيه

 ......شديد
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 كينان فتح حينما الصباح نور وأشرق الليل مضى

 . إيقاظها يحاول  نحوها وإستدار عيونه،

 يديها تلطخ جافه دماء وجد حينما كينان فزع

 عن يفتش جسدها يفحص وبدء ومالبسها

 لهذه سببآ او جرحآ يجد لم  عندما جرح،وتعجب

 ..مجددآ إيقاظها يحاول جسدها يهز فعاد الدماء،

: متأوهه له تقول وهى عنوه عيونها إيليف فتحت

 النهوض حاولت ثم.....كثيرآ يؤلمنى رأسى

 رات وحينما ورائها، التى الوسائد على مستنده

 وعندما بخوف نحوه نظرت ومالبسها بيدها الدماء

 له المجروحه،قالت يديه على عيونها وقعت

 تبكى بدأت ؟ثم...حدث ماذا.... كينان:  بإمتعاض

 ما أعلم ال:  وتقول ترتجف وهى به وإلتصقت

 جدآ خائفه....كينان خائفه ؟انا... يحدث الذى

 ....اعلمه وال يحدث ما خطب هناك...
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:  لها يقول وهو بشده ذراعيه بين كينان ضمها

 جوارك إلى انا...شيئآ تخشى ال.... إيليف

 أمال ثم....سريعآ وستزول إضطرابات إنها...دائمآ

 كتفها ت علىويرب يقبلها فمه نحو رأسها

 إرتخت...كثيرآ احبك:  لها يقول وهو…بحنان

 بيأس عينيها تغمض وهى ذراعيه بين بجسدها

 ..أيضآ أحبك:  له وتقول

 لتستند يديها يمسك وهو مكانه عن كينان نهض

 التدليل من بمزيد انا سأقوم هيا:  لها ويقول عليه

 سيحممك من فانا...فراشك عن إنهضى….. اليوم

 ...مالبسك ويبدل اليوم

 وهى يديه على تستند ووقفت عنوه إيليف إبتسمت

 توقفت ،ولكنها بصحبته الغرفه خارج إلى تخطو

 وكأنها بشرود األرض نحو تنظر األريكه بجوار

 يديها كينان ،جذب هنا ليآل تقف كانت إنها تتذكر
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 تريدين هل تقفين لما هيا....إيليف: لها يقول وهو

 ...شيئآ

 وهى له تقول وهى شردوها من إيليف إستفاقت

 ....شيئآ أريد ال:  لجواره تمضى

 كفه ورفع المختار بيت أمام يوسف الشيخ وصل

 وجه واطل واضحه،لحظات بعصبيه الباب يطرق

:  له وقالت تكسوه والدهشه البيت وراء من الفتاه

 يقول وهو الشيخ قاطعها.... ياشيخنا الخير صباح

 عجل على أنتظره إننى.... المختار أخبرى: بحده

.. 

 بها يصرخ ،فعاد بتعجب له تنظر الفتاه وقفت

 ....هكذا تقفين لما واخبريه إذهبى ويقول

 سيدى خرج لقد: له تقول وهى بإرتباك الفتاه ردت

 ..النهر إتجاه ذهب أظنه.... المنزل من
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 وجهه وعلى ومضى بغضب الشيخ لها نظره

 .شديد إمتعاض

 

 زوجته شعر يصفف وبدء المشط كينان إلتقط

 لى أتركى... ننجب عندما:  لها يقول وهو بحنان

 اإلرهاق رغم إيليف إبتسمت...التصفيف مهمه

 ..وجهها يكسو الذى الشديد

 على أمامها يجلس وإنحنى بشفقه كينان لها نظر

 لكى ألعد األن سأذهب: لها وقال ركبتيه

 على  الطعام لتناول تخرجى أن أقترح...اإلفطار

 والهواء الشمس أشعه.... البيت أمام التى األريكه

 ....كثيرآ سيفيدك

 اإلقتراح هذا على بالموافقه رأسها إيليف أمأت

 تجلس كرسيآ وسحبت الخارج نحو تخطو وقامت
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 عند مالبسها تغسل التى الفتيات تشاهد وهى عليه

 ....الطعام لهم يعد كينان ذهب بينما النهر،

 النباتات خضره تشاهد حولها تتلفت إيليف كانت

 تستنشق وهى إليها الناظر عيون تريح التى

 ..العليل صدرها به وتمأل الهواء

 وطنين بجسدها تسرى بإرتجافه إيليف شعرت

 لتجد أمامها ونظرت يصمهم، يكاد أذنها يغزو

 وجوههم تبدلت وقد لها تنظر النهر عند الفتيات

 عيونها إيليف أغمضت وشيطانيه، مرعبه بنظرات

 بإنفعال وينخفض يعلو وصدرها بقوه تتنهد وهى

 .... حقيقى ليس هذا:   وتقول نفسها  وتحدث

 الفتيات لترى مجددآ عيونها وفتحت لحظات

 إيليف ،تنهدت بود لها وينظرون الطبيعيه بهيئاتهم

 . روعها تهدئه تحاول وهى بهدوء التنفس تحاول
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 ويخطو المنزل من يخرج وهو كينان صوت جذبها

 الطاوله على امامها ويضعه الطعام يحمل نحوها

 لى يكون لن.... ماتحبيه كل أعددت لقد: لها ويقول

 ...تدليلك سوى شاغل االن من

 .صامته تجلس مازالت ولكنها

 وعيونها المتجهم وجهها يتفحص إليها كينان نظر

 ،ومد بألم حولهم السواد يتشح بدء التى الواجمه

 هذا كل....إيليف: لها يقول وهو يديها يلتقط يده

 خبز قطعه يقتطع وهو يقبله كفها جذب ثم... سيمر

 جديآ أفكر: ممازحآ لها ويقول فمها فى ليضعها

 ..كبيرآ مطعمآ وأفتتح الطب بترك

 كرسيه عن ينهض وهو الحديث عن كينان صمت

 إيليف ويحييه،إلتفتت نحوه يأتي لشخص ويلوح

 يحييهم نحوهم يخطو المختار لترى حولها تنظر
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 يسلم نحوه وخطا جوارها من كينان نهض وقد

 .يحدثه أمامه ووقف عليه

 قد والطنين مجددآ بجسدها تسير الرجفه عادت

 ...أذنها فى حدته ذادت

 لقد:  له يقول وهو كينان يحدث المختار أردف

 أطمن حتى إليك ومررت..القريه أحوال أتفقد كنت

 القريه مشفى تكون ان اتمنى...شيئآ تحتاج ال إنك

 المصطنعه إبتسامته إتسعت ثم....إعجابك نالت

 .. المتأخره زيارتى عن :أعتذرله يقول وهو

 على شئ كل:  له يقول وهو مجامآل كينان إبتسم

 ...مايرام

 إيليف رأى حينما فزع ولكنه يتحدث ان المختار هم

 وتنشب بالغه بوحشيه عليه تهجم و نحوه تركض

 .بحده تمزقه وجهه فى أظافرها
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 عن بعيدآ جذبها يحاول بجزع نحوها كينان ركض

 بقوه يديها بكلتا ودفعته له إلتفت ولكنها المختار،

 أخرى مره منها،وعادت تصدر أن هو تعجب بالغه

 عنقه حول يديها ومدت تهاجمه الرجل نحو تلتف

 ..خنقه تحاول

 مايحدث رأى حينما نحوهم يوسف الشيخ ركض

 بعض ويتلو رأسها يمسك نحوها ،واقترب بعيد من

 عن وإبتعدت وألم بقوه إيليف فصرخت الكلمات

  ينقبض وجسدها األرض على وسقطت الرجل

 و فجأه منتصبه تقف نهضت بقوه،ثم ويتشنج

 بها تكسر ان كادت بحده للوراء جسدها انحنى

 . الفقرى عمودها

 سقطت حتى وفزع برعب حولها ينظر الجميع كان

 .األرض على
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 و المختار بتالبيب يمسك و يديه يمد الشيخ إقترب

 بها أوزارك زادت لقد:  ويقول بحده يحدثه

 بكل تسبب من انت.... إثمها أنت  ستتحمل..

 ...هذا

 ياقته تمسك الذى الشيخ يد على المختار قبض

 أيها... عنى إبتعد:  لها يقول وهو بقوه ودفعها

 ...المختله بتلك انا ماشأنى... المخرف

 زوجته يحمل ينحنى وهو بعصبيه كينان بهم صرخ

 وجهى عن أغربو....شجارآ كفى:  لهم ويقول

 ..األن

 موبخآ سبابته يرفع وهو كينان من الشيخ إقترب

 االمرعند يتوقف ولن..سابقآ حذرتك لقد:  ويقول

 ..... هنا عن أرحل.... هذا
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 زوجته يحمل للداخل ومضى بغضب كينان له نظر

 أرحل لك واقول االن أنا أحذرك:  له يقول وهو

 ...هنا عن

 الفراش على زوجته ووضع لغرفته كينان دلف

 ..سريعآ يستدعيه الطبيب وهاتف

 

 إيليف فحص وبعدما سريعآ نذير الدكتور حضر

 مجددآ وريدها فى وحقنها حقنه حقيبته من أخرج

 .الغرفه من وخرج حقيبته وحمل

 لقد:  له يقول وهو بالغ قلق فى كينان منه إقترب

 عاودتها لما... قلبى إلى يتسلل القلق بدء

 .حده اكثر وكانت...السرعه بهذه التشنجات

 على اإلرتباك إخفاء يستطيع ولم نذير له نظر

 انه وتعلم.. طبيب أنت كينان:  له وقال وجهه
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 من... اوقاتها وتتقارب التشنجات تتزايد عندما

 اى عن بعزلها ونقوم مشفى إلى ننقلها أن األفضل

 ...حولها من او نفسها به تأذى ان يمكن شئ

 دعنا:  له وقال وحزن أسف فى راسه كينان كسن

 بنقلها نقوم األمر هذا تكرر وإن مجددآ نحاول

 ...للمشفى

 وهو صديقه كتف على ت بهيرب كفه نذير رفع

 حاول فقط... البأس يزول سوف:  له يقول

 هذه فى المهدأت من وأكثر العقاقير على اإلنتظام

 ....الفتره

 متابعه أستطيع:  له يقول وهو حديثه إستطرد ثم

 زوجتك بجوار إبقى.....عنك بدال بالمشفى عملك

 ...سريعآ لك وسأتى هاتفنى شئ احتجت وإن...
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 كثيرآ يشكره وهو صديقه يصافح كفه كينان رفع

 ..الخروج باب حتى وصاحبه

 مداوم وكينان الحال هذا على أيام عده إيليف ظلت

 الطبيب أمر كما والمهدئات العقاقير إعطائها على

 عن غائبه وهى والتالى يوم كل يتابعها الذى

 ..الوعى

 الفراش على جوارها وجلس كينان نحوها خطا

 وأسف بحزن لها ينظر وهو يديه بين يديها وإلتقط

 غائره أصبحت وعيونها شحوبآ وجهها زاد ،فقد

 ..الموت كشبح سوادآ تتشح

 دمعه فرت عندما يلثمها شفتيه إلى كفها رفع

 ..عينيه من حبيسه
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 فنهض المنزل بباب طرقات صوت أذنه إلى تسلل

 حتى فتحه إن ما ،الذى الباب نحو وخطا مكانه عن

 . ورائه من المتجهم فاطمه وجه أطل

: لها يقول وهو للداخل لتمر الباب كينان لها أفسح

 .... تأتى ولم أنتظرك وانا أليام

 ال بانها كينان تذكر ترد وال صامته ظلت ولكنها

 للداخل تمر ان لها فأشار تتحدث، وال تسمعه

 لها يرف ال واجمه صامته هى كما ظلت ولكنها

 نحو عنه تبتعد ومضت للخلف إستدارت ثم... جفن

 ....النهر

 حتى ويحدثها عليها ينادى وهو ورائها كينان خطا

 ...ظهرها له تدير وهى النهر أمام فجأه توقفت

 على يده وضع وعندما يحدثها كينان منها إقترب

 .. إيليف زوجته ليجدها له إلتفتت كتفها
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: بدهشه لها يقول وهو وانقبض وجهه إمتعض

 تركتك لقد.... هنا إلى خرجتى كيف.... إيليف

 ...الفراش فى نائمه

 إبتسامه وجهها على بدا وقد له تنظر إيليف ظلت

 مارايك:  النهر نحو تشير وهى له وقالت مرعبه

 كينان لها نظر.....قليآل لنسبح النهر ننزل بأن

 عودى مريضه مازلتى... إيليف:  لها وقال بدهشه

 بحده إيليف له نظرت....إنتصف قد فالليل للداخل

 أنياب وظهرت األبيض للون عيونها تحولت وقد

:  مرعب بصوت له وقالت فمها زوايا عند صغيره

 وسحبه قتله تحاول عليه هجمت ثم....إيليف لست

 ....الماء نحو

 يضع بأحد شعر حينما شروده من كينان إستفاق

 والليل النهر نحو ينظر يقف وهو كتفه على كفه

 ...حالك ظالم يزداد حوله



 

 102 

 يوسف الشيخ ليجد ورائه ينظر كينان إستدار

 بخير انت هل:  قلق فى له ويقول كتفه على يربت

 ؟..

:  له يقول وهو وشرود بدهشه حوله كينان نظر

 ...أدرى لست

 بعيد من اراك كنت لقد: يوسف الشيخ له قال

 تحملق النهر أمام ووقفت بيتك من خرجت حينما..

 ....طويآل كالمشدوه به

 ... يحادثنى احد ترى ألم:  بدهشه كينان له قال

 ..الريبه وجهه وعلى بالنفى. راسه الشيخ هز

 صمت فى بيته نحو وخطا بشرود كينان نظر

 أرحل.... أرحل:  يمضى وهو الشيخ له قال ،حينما

 .....وزوجتك انت
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 مايحدث كل برأسه يجول وهو للداخل كينان عاد

 االفكار بدئت وقد زوجته حال وعن مارأه وعن لهم

 ...تيه فى براسه تتداخل

 كما تغفو وجدها التى زوجته لجوار كينان دلف

 الذى وجهها فى ينظر وهو كفها والتقط تركها

 إنك أعلم...حبيبتى....إيليف: لها وقال بألم يغفو

 على أعد لم.... تسمعيني ال كنتى وإن بى تشعرين

 قويه دائمآ عهدتك ولكننى...لكى يحدث بما يقين

 ثم......مجددآ لى وعودى..أجلى من تماسكى....

 صدرها يتوسد برأسه ومال حزن فى منها إقترب

 ....بحرقه ويبكى

 صرخات صوت على بفزع نومه من كينان إستيقظ

 وهى رأسهالوساده قرب  فوق تجلس إيليف ،ليجد

 وتخبأ بفزع وترتجف صدرها عند ركبتيها تضم

 إنهم.... يتركنى لن:  برعب له تقول وهى وجهها
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 عده فى المرتجفه بيدها وتشير...مكان بكل حولنا

 متفرقه اماكن

 يرى ولم له أشارت مكان بكل حوله كينان تلفت

 .وجنونآ صراخآ تزداد بجوراه إيليف ،بينما شيئآ

 مكان بكل يفتش وبدء الفراش عن كينان نهض

 إنظرى... إهدأى..حبيبتى: لها يقول وهو بالغرفه

 ...بالغرفه أحدآ يوجد ال

 ،وهى مجددآ إيليف صرخت حينما كينان إنتفض

 خلفك من احدهم مر لقد:  تقول و ورائه تشير

 عليه بدا وقد احد يرى ولم ورائه كينان نظر..األن

 .... تهدئتها يحاول منها وإقترب يحدث، لما التوتر

 نحوه وجذبها المرتعشه يديها كينان إلتقط

 إهدأى.... حبيبتى:  لها يقول وهو يحتضنها

 ...شئ اليوجد....
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 زوايا إلحدى تشير وهى فجأه إيليف صرخت

 ،ركض العدم من حريق منها شب حينما الغرفه

 و كبيره قماش قطعه بيديه يحمل وهو نحوه كينان

 أشتعل كما فجأه إنطفأ الذى الحريق إخماد يحاول

 ..فجأه

 يخلف لم الذى الحريق مكان ينظر كينان وقف

 ،صرخت وإنفعال بضيق يتنهد وهو أثر أى ورائه

 به شبت أخر مكان نحو تشير وهى مجددآ إيليف

 أن وقبل كينان نحوه األخر،فركض هو حريقآ

 . كالسابق أنطفأ يدركه

 فجأه النيران تشب حيث مرات عده األمر هذا تكرر

 .داع أو سبب دون فجأه وتنطفأ

 يحدث مما يجن يكاد وهو جبهته يفرك كينان وقف

 ...والمنطق العقل حدود كل يتعدى والذى حوله
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 فقدت كمن هيستيرى بشكل تصرخ إيليف عادت

 سبب بال كان صراخها المره هذه ،ولكن عقلها

 مشارف على وهو بالغ بتوتر أمامها كينان ،وقف

 أمامها وقف تهدئتها فى فشل وبعدما اإلنهيار

 كفى... إيليف:  يقول وهو بها يصرخ

 .....الصراخ عن توقفى....كفى..

 زائغه بعيون له تنظر وهى فجأه إيليف صمتت

 كمن بجنون تضحك بدأت ،ثم الدموع تذرف وبدأت

 وتحول فشيئآ شيئآ يعلو صوتها بدءو عقله فقد

 ..أجش رجولى لصوت

 األيدي مكتوف بقربها يائسآ مزعورآ كينان جلس

 وصفه الذى بالمهدئ عنوه وريدها حقن أن بعد

 يفعل أن عليه يجب ماذا يعلم ال لها،وهو الطبيب

 لهم يحدث ما ،فكل والجنون اليأس منه تملك وقد

 .بشئ المنطق او للعقل يمت ال
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 إلى مستيقظ وهو طويل ثقيل عليهم الليل مر

 ،وعندما للحظات حتى عيونه تغفل ولم جوارها

 تنير خيوطها أولى الشمس أرسلت و الليل إنقشع

 البيت من خارجآ مكانه عن كينان ،نهض الكون

 وهو  المهدئ اثر من بفراشها نائمه تركها وقد

 .نفسه فى شيئآ يعتزم

 اولى فى الخاليه الطرقات يجوب وهو كينان هرول

 بسيط ريفى بيت أمام وصل النهار،وعندما ساعات

 ...بعزم بابه يطرق كفه رفع

 من يوسف الشيخ وجه أطل حتى تمرلحظات لم

 هذا فى امامه يقف كينان رأى ،وعندما الباب وراء

 ،حدثه واإلنفعال التوتر أثار وجهه وعلى الوقت

 هل....شيئآ حدث هل: له يقول وهو وقلق بلهفه

 ....بخير انتم
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 له يقول وهو يحدثه وعاد واسف بألم كينان صمت

 بأنك يقين على ولكننى... مايحدث اعلم ال: 

 ...مساعدتى تستطيع

 هنا إنتظرنى له يقول وهو مطمئنآ الشيخ له إبتسم

 ...لك واعود مالبسى سأبدل لحظات

 والخوف والقلق ينتظره البيت أمام كينان وقف

 عليه مرت قليله لحظات ، به الفتك على يتنافسون

 هيا:  له يقول وهو يوسف الشيخ له خرج حتى

 وهناك األحداث بدايه فهناك... منزلك الى لنذهب

 ....نهايتها نضع ان يجب

 كينان كتف على ليضعها كفه يوسف الشيخ رفع

 يقول وهو البيت نحو لجواره ومضى  عليه يربت

 ... لنا عونآ هللا ليكن:  له
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 على يجلس أن للشيخ وأشار بيته كينان وصل

 األريكه

 ..بإهتمام يحدثه أمامه وجلس

 اتمنى اكن لم: معاتبآ يقول وهو قائآل الشيخ أردف

 نصحتك لقد.... إليه وصلت ما إلى األمور تأول ان

 . ترحل ان مرارآ

  اكن لم:  له يقول وهو أسف فى راسه كينان نكس

 شئ لكل كان لقد... االمور هذه بكل دراية على

 مررت أن إلى... بحت علمى تفسير حولى يحدث

 يمسك وهو اكثر كينان منه إقترب....التجربه بهذه

 أرجوك...إيليف ننقذ أن البد: ويقول يرجوه يديه

 لما...لى ما كل إنها.... أبدا تتأذى ان أسمح لن...

 أصل وال التفكير من سأجن معنا هذا كل يحدث

 ....واضح لسبب
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 مامضى كل يتستحضر وهو له يقول الشيخ أردف

 الشيطان عن يقل ال لرجل ملك هذا بيتك كان لقد: 

 والجن بالشياطين إتصال على كان وشرآ،وقد كفرآ

 يكن ،لم والشعوذه الدجل أعمال ويمارس الكافر

 من الويالت ذاق  وقد إال القريه بهذه بيتآ هناك

 وجوده من عام وخالل الشيطانيه، أفعاله جراء

 حتى اللعنه وأصابتنا بقريتنا الشر إستوطن  بيننا

 على وعثر النباتات، وإحترقت الحيوانات نفقت

 ،حتى الموتى ومسلوبه منتهكه قبورنا من كثير

 الذكور ينجبو لم العام هذا طوال القريه نساء

 ..بعضهم ويعقر بطونهم فى ما ويجهض

 الحلقوم ضيقهم بلغ ليله وفى القريه رجال ثار

 وألقوه جسده بحرق قاموا ثم وقتلوه إليه وسارو

 بدأت حينها ومن.... المنزل هذا فى سرى قبو فى

 القريه ارجاء فى ألخر حين من تنشب الحرائق
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 بهذا عالقه اللعينه روحه بان األقاويل وتكاثرت

 ثم....لإلنتقام وباقيه ترحل ولم القريه وهذه البيت

 رجال من الكثير اتى لقد...قائآل حديثه إستطرد

 يحصرو أن سوى يستطيعو ولم هنا إلى الدين

 من يمر لم الذى البيت هذا جدران داخل الشر

 بال على يخطر ماال عنه وسرد إال احد جواره

 ..بشر

 حديث سماعه خالل بضيق كينان وجه إمتعض

 لما:  له يقول وهو غضب فى كفه وقبض الشيخ

 على وهو.... به لإلقامه البيت هذا المختار لنا أمن

 ...ماحدث بكل علم

 يهمه ال المختار:  له يقول وهو أسفآ الشيخ تنهد

 الذى البيت هذا على كفه وضع لقد....النقود سوى

ويدعى أن تاريخ  األن النقود من الكثير يساوى

 والرعب البيت تاريخ ولكن.... ملكيته يعود ألجداده
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 ألى بيعه محاوله عن حال يحيطه الذى

 وتعودون به انتم تعيشوا عندما ولكن...مشترى

 اللعنه إن الجميع يعلم سوف اخرى مره بلدتكم

 ..االمر بادئ من خرافات كانت ربما او أنتهت

 له يقول وهو الطاوله على كفه كينان ضرب

 بأروحنا يخاطر.....خسيس نذل من ياله:  بغضب

 ..نقود بضع اجل من

 سبق لقد:  له يقول وهو تهدئته الشيخ حاول

 أن  علينا يجب واالن ماحدث حدث... العزل السيف

 هذا روح بقيت إن...زوجتك سننقذ كيف نفكر

 واكثر أكثر يقوى سوف عليها تسيطر الملعون

 ....فقط عندها سيطرته يتوقف ولن....

:  له يقول وهو بعزم كرسيه عن الشيخ نهض

 ..زوجتك أين.... عملنا ونبدء باهلل فلنستعن
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 وقال الغرفه نحو له وأشار األخر هو كينان نهض

 ... بغرفتها نائمه تركتها لقد: له

 ..ناديني ثم اوال إليها مر قائآل عليه الشيخ فرد

 بها تفاجأ الباب فتح وعندما الغرفه نحو كينان خطا

 تتشح وعيونها الغرفه وسط فى القرفصاء تجلس

 لزجه دماء مقلتيها من وتسيل شديد بسواد

 إبتسامه وجهها على إرتسمت رأته وعندما،

 بأظافرها األرض تنبش لعينه، وانحنت شيطانيه

 بصوت له دمآ،وقالت تنزف وبدأت تكسرت التى

 أيها وجودى تنكر مازلت هل: بالفحيح أشبه

 ...اللعين

 وتصلبت أطرافه تجمدت وقد امامها كينان وقف

 ماذا إيليف: بحذر لها ،وقال بالهدوء تظاهره رغم

 ؟..تفعلين
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 اننى تعلم:  له تقول وهى بسخريه إيليف ضحكت

 ؟..تخافنى هل.....إيليف لست

 ولما: داخلها يحدثه لمن وقال التماسك كينان حاول

 ..قدره منى أقل ممن اخاف

 من:  إذدراء بنبره له وقالت بقوه فحيحها إزداد

 بنهايتك....  الترابى ايها انت من.. الفانى أيها انت

 ..االرض لدود طعامآ ستصبح

 تتقافز إيليف نهضت بينما كينان جسد أرتجف

 توقفت ولكنها بشيطانيه تضحك وهى بجنون امامه

 ينظر كينان وراء يقف يوسف الشيخ رأت حينما

 من ستخرج:  وهويقول لها وأشار بإذدراء لها

 الفردوس ياطريد... هللا ياعدو. االن جسدها

 ...ياملعون....
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 حتى ببغض له تنظر عادت ثم عاليآ إيليف ضحكت

 وقالت الصفار شديده الممتقعه أسنانها عن كشفت

 به أشعل حطبآ منك سأجعل: المرعب بفحيحها له

 األيات بعض يتلو يوسف الشيخ بدء...النيران

:  له تقول وهى بجنون إيليف صرخت ،حينها

 بشده ثارت ثم... اللعين أيها اصمت.... أصمت

 كل على بيدها وتشير قتلهم تحاول عليهم وأقتربت

 ... العدم من وتشتعل النيران لتنشب جانب

 رأه لما فشل ولكنه عليها السيطره كينان حاول

 بهم صرخت ،كلما طبيعيه غير قوه من منها

 يواجهون وكأنهم جانب كل على يتقاذفون

 .عاتيه عواصف

 أذانهم بها تصم أن كادت صيحه بهم إيليف صاحت

 . قتله تحاول عليه تقفز الشيخ من وأقتربت
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 من نزعها يحاول وهو بفزع نحوها كينان ركض

 ثم وتسبه بوجهه تصرخ له إلتفتت ،ولكنها فوقه

 ...عليه مغشيآ ويسقط بالجدار ليلتصق بقوه دفعته

 بعض يرتل وهو وجهها يكمم كفه الشيخ رفع

 بالصراخ إيليف بدأت ،حينها عالى بصوت االيات

 .فشيئآ شيئآ تخور بدأت وقواها

 كينان إيقاظ يحاول وهو مكانه عن الشيخ نهض

 أن قبل سريعآ يكبلوها بأن أمره إستفاق وعندما

 .. لقوتها تعود

 قدميها بوثاق وقام بالفراش ووضعها كينان حملها

 ... ويديها

 على بدا وقد له وقال الحديث يوسف الشيخ أردف

 كنا مما أكبر قوه نواجه إننا أظن: القلق وجهه
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 روح عند فقط متوقف ليس االمر أظن...نحسبها

 ....قدرتنا يفوق األمر...الملعونه الدجال

 وقال اإلنفعال فرط من ترتجف ويديه كينان له نظر

 أين من....األن سنفعل وماذا: بالغ بتوتر له

 ...المساعده سنجلب

 من راسه يعتصر وهو طويآل له ينظر الشيخ وقف

 سأذهب..... بجوارها هنا أنتظر:  له قال ثم التفكير

 انت إنتظر.....مساعدتنا وحده يستطيع من لجلب

 سريعآ مضى ثم...وثاقها ك لتحلتخدع تتركها وال

 ...معه حديثه انهى أن بعد

 لها ينظر ووقف مجددآ الغرفه إلى كينان دلف

 نظر فكلما حالها على أسفآ الدموع تذرف وعيونه

 وجسدها الشديد اإلعياء يفترسه الذى لوجهها

 ..أضلعه بين قلبه يتمزق الهزيل



 

 118 

 له وتقول تستعطفه تبكى وهى عيونها إيليف فتحت

 يدى أدمى الوثاق...كثيرآ تؤلمنى يدى... كينان:

 ....حله أرجوك...

 فطرت واالمها تأوهاتها ولكن كثيرآ كينان تردد

 يديها عن الوثاق يحل نحوها وأقترب شفقه قلبه

 لهيئتها أخرى مره إيليف تحولت ،حينها وقدميها

 ليصطدم بقوه ودفعته عليه وهجمت المرعبه

 ...فجأه اختفت ثم بعنف بالجدار

 يجدها لم ولكنه مكان بكل عنها يبحث كينان ظل

 بما كاهله احنى وقد بيأس األريكه على ،فجلس

 لطرقات أنتبه حتى الكثير يمر لم،الهموم أثقلته

 . البيت بباب

 وجد الباب فتح ،وعندما سريعآ مقعده عن نهض

 طاعن كبيرآ شيخآ جوار وإلى يوسف الشيخ أمامه

 الكثه لحيته بلون ابيض جلبابآ يرتدى بالعمر
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 الدخول لهم يشير وهو جانبآ كينان إنحنى...الكثيفه

 ....مرحبآ

 لكينان يقول وهو العجوز يقدم يوسف الشيخ وقف

 ألم لم.....داود الشيخ ومعلمى شيخى هذا: بفخر

 يستطيع من وحده.... القليل سوى بعلمه

 ..مساعدتنا

 له ينظر يوسف الشيخ بينما صامتآ كينان وقف

 ...الغرفه إلى يدلف الشيخ دع: له يقول وهو بريبه

 بكت لقد: له يقول وهو بأسف رأسه كينان رفع

 ...الوثاق بسبب وتألمت كثيرآ

 أحللت: له يقول وهو بضيق الشيخ له نظر

 الشيخ له ،فقال مجددآ كينان صمت...وثاقها

 أين.....تخدعك التتركها لك قلت: بضيق يوسف

 .االن هى
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 وال.... فجأه إختفت أعلم ال: بأسف كينان لها قال

 ..االن هى أين أعلم

 بل لحديثهم ينتبه وال وسطهم يقف داود الشيخ كان

 مالمح وجهه وعلى مكان بكل حوله ينظر كان

 األريكه نحو بتثاقل خطا ثم واضحه، إمتعاض

 إناء له فجلب يوسف للشيخ وأشار عليها وجلس

 ...سريعآ ماء به

 يتلو بفمه وإقترب يديه بين اإلناء الشيخ وضع

 ثم الدعوات وبعض القرءانيه األيات بعض عليه

 يدقق وهو به يعبث بالماء يده ووضع رأسه رفع

 ..طويآل داخله النظر

 ولحظات الكثه بلحيته يعبث وهو رأسه الشيخ رفع

 لن ضيقآ فى  وقعتم لقد: كينان محدثآ وقال قليله

 ..ربك رحمه تدرككم أن سوى منه يخرجكم
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 ذلك تقول لما:  له وقال كينان وجه على القلق بدء

 ...مساعدتنا تستطيع ألن...

 فقط المساعده:  له يقول وهو بيقين الشيخ تنهد

 لقد....منه العون نستمد فقط نحن... هللا من

 السماء تقبلها لم لعينه روح زوجتك على سيطرت

 عالقه وظلت بلعناتها األرض ولفظتها بأثامها

 ،ولقد البيت بهذا المعذب جسدها حول هائمه

 إنها حتى لدنيانا، ممر زوجتك جسد من إتخذت

 أكثر أخرى كيانات لجلب كوعاء جسدها إستغلت

 ....وكفرآ شيطانيه

 سنفعل وماذا: له وقال برعب كينان مالمح تحفز

... 

 تحت من األرض بعصاه يضرب وهو الشيخ له قال

 ...هنا اللعينه جسده مازال: قدميه
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 عصاه الشيخ ،فأمسك فهم بعدم كينان له نظر

 ... القبو باب عن ليكشف األرض غطاء بها وازاح

 عده الباب فتح يحاول وإنحنى بدهشه كينان نظر

 يرى ولم لالسفل كينان ،نظر بفتحه قام حتى مرات

 .القبو ظلمه شده من شئ

 له قال: سأفعل ماذا ويسأله إليه ينظر كينان عاد

 لالسفل وأهبط لإلناره مصدر عن أبحث الشيخ

 جسده يدثر أن يجب... الملعون هذا عن فتش

 ....لعناته نتالشى حتى التراب

 كهربى مصباحآ وجد حتى حوله يبحث كينان نهض

 يوسف الشيخ صحبه وقد بحذر الساللم يهبط وبدء

 ...لألسفل

 بالمصباح يلوح وبدء الدرج لنهايه كينان وصل

 فى مكان بكل يفتش وأقترب ماحوله ليرى حوله
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 وقف وبالنهايه المتراكم األثاث وأسفل الصناديق

 لم ولكنه تحريكها يحاول وهو الكبيره المرأه أمام

 .. يستطيع

 حتى تحريكها فى يساعده يوسف الشيخ له إنضم

 ويكممون بقوه يسعلون وهم مكانها عن تحركت

 ...الكريهه الرائحه من بأيديهم أنوفهم

 بالحائط تجويفآ ليجد الكشاف ضوء كينان وجه

محترقه  نخره عظامآ به ويوجد المرأه تغطيه الذى

 أعشاش ويغلفهاملفوفه ببضع األقمشه المهترئه 

 ...والحشرات العناكب

 كانت القماش من طويله قطعه يلتقط يده كينان مد

 وضعها الدجال رفات وجلب المرأه بجوار ملقاه

 يوسف الشيخ مع وحمله بلفه وقام القماش بداخل

 امام أرضآ ووضعوه لألعلى، بالصعود وقامو

 أن لهم وأشار بإزدراء له نظر الذى داود الشيخ
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 ثم سريعآ ويدفنوه المقابر إلى ويذهبو يحملوه

 .صعوبه األكثر األمر ليحلو اخرى مره يعودوا

 قام ثم المقابر إلى الشيخ بصحبه كينان ذهب

 وأهال الدجال رفات به وضع لحدآ بحفر الشيخ

 التحصين أيات بعض يتلو وهو مجددآ التراب عليه

 ... البيت إلى اخرى مره طريقهم فى ،وعادوا

 الشيخ وجد الباب فتح وعندما البيت كينان وصل

 أنفاسه يلتقط وهو األريكه على يجلس داود

 .بصعوبه

 ليتفحصوه يتبعه يوسف والشيخ كينان إليه هرول

 ..بإهتمام

 مما النجاه لنا يأمن أن هللا أدعو:  داود الشيخ قال

 ...عليه مقبلين نحن
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 الشيخ فأستطرد... بخوف له عينه كينان رفع

 ليس عليه مقبلين نحن ما:  يقول وهو حديثه

 هللا ولكن.....أخر شيئآ أنه...يابنى بالعادى

 لنجد إنهض....شيئآ بعده نخشى فلن....معنا

 ...سريعآ زوجتك

 ضحكاتها تعالت ،حتى بعد حديثهم ينهو لم

 يقفون وهم الغرفه داخل من تأتى الشيطانيه

 ..بدهشه البعض لبعضهم ينظرون

 هناك تقف إيليف ليجدوا الغرفه نحو جميعآ اركضو

 وقبح،وضحكاتها شيطانيه مالمحها أزدادت وقد

 أرتفع وقد المكان فى وتصدح تعلو الساخره

 وتشير الهواء على تقف كأنها األرض عن جسدها

 هذا جلبتم هل: بتهكم وتقول داود الشيخ نحو

 يالها:  تقول وهى ضحكت ثم....لمحاربتى المسن
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 ضحكاتها فى إستمرت ثم....هزليه حرب من

 ..مجددآ

 من وأخرج وثقه بتحدى داود الشيخ امامها وقف

 عليها بها ما ألقى و بفتحها قام صغيره قنينه جيبه

 تتعالى األرض على وسقطت فجأه إيليف ،صرخت

 على جسدها ويتلوى بشده تتألم وهى صرخاتها

 ... بعنف األرض

 والشيخ زوجها يأمر وهو داود الشيخ منها إقترب

 بقوه،وبدأ األرض على أطرافها يثبتو أن يوسف

 عالى بصوت األيات بعض يتلو

 وهى االرض عن رأسها ورفعت اصراخه إزداد

 الشيطان ووجه بحده له تنظر األطراف مثبته

:   له تقول وهى ببشاعه مالمحها على يرتسم

 ...اللعين أيها لألبد أخرسك سوف وإال.... أصمت
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 أياته يرتل واكمل إهتمام أى الشيخ يعيرها لم

:  يقول وهو داخلها بما يصرخ والتفت وأذكاره،

 من تخرج أن... وقدرته وعظمته هللا بإسم امرك

 ...قتله أشر قتلتك وإال... البرئ الجسد هذا

 بالسواد وجهها إتشح وقد بسخريه إيليف ضحكت

 بسخريه له تقول و بغزاره، عرقآ تتصب و

 ياطعام.....الفانى أيها  انا سيقتلنى  من:  وإزدراء

 ....الدود

 سائل به وضع بعدما بعنف كفها على الشيخ قبض

 بشكل أخرى مره لصراخها ،لتعود نفاذه رائحه ذو

 ....أعنف

 هذا عن اخرج:  يقول وهو الشيخ بها صرخ

 ... انت؟ من...الجسد
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 الشيخ ،فنكزها مابها يتحدث ولم إيليف صمتت

 بقوه

 مجددآ تصرخ ،فعادت األيات بعض يتلو وهو

 تثبيتها يحاولو يوسف والشيخ وكينان بقوه وتثور

 أيدهم تحت من أفلتت ولكنها بقوه، األرض على

 جانب، كل على ليتساقطو بقوه الثالثه تدفعهم وهى

 وأقدامها الغرفه منتصف فى منتصبه هى ووقفت

 وهى بقوه ألعلى كفها وترفع األرض عن تعلو

 نار انا.. الجحيم انا: ...وتقول بهم تصرخ

 وإبن سيدك...الجان أسياد سيد انا......البركان

 دهااااااااار.... انا.....سيدك

 بكل تشتعل النيران وبدأت بقوه الغرفه إهتزت

 وجوههم يخبئون وهم ماحولهم تأكل وتتنقل مكان

 .. الجحيم هول من أيديهم بين
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 ال:  يقول وهو بهم يصرخ رأسه داود الشيخ رفع

 قلوبكم من هللا تتركوا ال أعينكم يخدع إنه تخشوه

 ...منه أقوى باهلل انتم...

 بربه مستعينآ مجددآ امامه يقف داود الشيخ نهض

 قلبه يغزو واإليمان اخرى مره أياته يرتل وبدأ

 .بقوه

 قبالته وقف ،و منه إيليف بجسد الشيطان إقترب

 فحيحه إزداد وقد الشيخ وجه من وجهه يقرب

 وجه فى به يلوح المشقوق لسانه وأخرج بحده

 ...منه مخافه جفنه حتى يرتجف لم الذى الشيخ

:  له يقول وهو بإستعالء شذرآ الشيطان له نظر

 ....اإلنس ياابن تتحدانى هل

 وأطبق السوداء الطويله األظافر ذات كفه رفع ثم

 يقطر العرق وبدأ بشده الشيخ فرتجف رقبته على
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 على اإلبتسامه تعلو والشيطان بغزاره جبينه من

 ..الحاله بهذه يراه وهو وجهه

 قلبه يمأل الذى وإيمانه قوته كل الشيخ إستجمع

 له يقول وهو وتحدى بثقه ونطق مطوآل له ونظر

: 

هَ  الَ  َللّاه  ذههه  الَ     اْلَقي ومه  اْلَحي   ههوَ  إِالّ  إِلََٰ  َوالَ  ِسنَة   تَأْخه

 ذَا َمن  ۗاأْلَْرِض  فِي َوَما الّسَماَواتِ  ِفي َما لّهه    نَْوم  

 َوَما أَْيِديِهمْ  بَْينَ  َما يَْعَلمه    ِبِإْذنِهِ  إِالّ  ِعْنَدهه  يَْشفَعه  الِّذي

نْ  بَِشْيء   يهِحيطهونَ  َوالَ   َۖخْلفَههمْ     َشاءَ  بَِما إِالّ  ِعْلِمهِ  ِمِّ

ودههه  َوالَ   َۖواأْلَْرضَ  تِ الّسَماَوا كهْرِسي هه  َوِسعَ   يَؤه

َما  العظيم. اْلعَِلي   َوههوَ    ِحْفظههه

 عن كفه ورفع قواه وتخور يرتجف الشيطان بدء

 . بحده يصرخ وهو الشيخ رقبه
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 يزداد مره وبكل مرات عده ماقاله يردد الشيخ بدء

 أشعلها التى ،والنيران وألما صراخآ الشيطان بها

 ..األخرى تلو واحده تنطفأ بدأت سابقآ

 على سقط الذى إيليف جسد وترك كليآ صمت حتى

 مايدور تدرى ال وهى ووهن ضعف فى األرض

 .. حولها

 وأنفاسه وهن فى األرض على يجلس الشيخ سقط

 يوسف الشيخ إنتقل ،وقد بشده صدره فى تتالحق

 نحو كينان ركض بلهفه،بينما يتفحصه جواره إلى

 ...بألم ويبكى يحتضنها زوجته

 وتلفتت وتثاقل إجهاد فى عيونها إيليف فتحت

 حولهم يحدث الذى ما:  تسأله وهى بدهشه حولها

 ...مجهدين األرض على ملقون جميعآ هم ولما...
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 وجذبها وعيها إلستعادتها بفرحه كينان لها نظر

 إيليف.....حبيبتى:  لها ويقول يبكى وهو يحتضنها

 ...مجددآ لى عدتى لقد....

 كف على يستند وهو مكانه عن الشيخ نهض

 ونصلى جميعآ فلنتوضأ: لهم وقال يوسف الشيخ

 .. شكرآ هلل

 إصطحبها الذى زوجها يد على إيليف إستندت

 وضعه وشاح بيديه وإلتقط مالبسها وتبدل لتتوضأ

 .رأسه على

 لهم كان الذى داود الشيخ يتقدمهم جميعآ أصطفوا

 .الصاله يبدء وشرع..الصاله فى إمامآ

 وقال يحدثهم لهم وتلفت صالته من الشيخ إنتهى

 الشيطان كان لطالما...ضعيفآ كان الشيطان كيد إن:

 ولكن.... الدم مجرى منه ويجرى أدم إلبن عدوآ
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 يقدر لن هللا ماعيه فى يكون الذى التقى اإلنسان

 لتكونوا هللا سبيل التتركو… مارد او شيطانآ عليه

 ...األمنين من

 وإلتفت بشده يشكره داود الشيخ من كينان إقترب

 أشكرك: بأسف له يقول وهو يوسف للشيخ

 ولكننى... مساعدتى كثيرآ حاولت لقد....كثيرآ

 أعاد ثم....كثيرآ لك أعتذر... بإساءه نصحك قابلت

 ال:  ويقول اخرى مره يشكره داود للشيخ حديثه

 واعدتها زوجتى انقذت لقد.... حقك يوافيك ما اجد

 .اخرى مره لى

 اخوه نحن: ود فى وقال له يوسف الشيخ إبتسم

 ...به تاؤتمر قد واجب على تشكرنى وال...

 الشيخ بمرافقه ليرحل مكانه عن داود الشيخ نهض

 هللا بحبل أستمسك:  يمضى وهو له وقال يوسف

 ..ياولدى المنجيه فهى.... أبدا سبيله عن تحيد وال
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 يستند وهو ومضى كتفه على يربت كفه رفع ثم

 .يوسف الشيخ يد على

 ودلف يديها من وجذبها لزوجته كينان إلتف

 ذلك من وخرجو سريعآ حقائبهم يلملمو للغرفه

 .. الفور على المنزل

 إيليف لجوار العربه ينتظر البيت امام كينان وقف

 مرت لما يرتجف الهزيل وجسدها بوهن تقف التى

 . به

 به يحيط ذراعه ورفع يحتضنها كينان منها إقترب

 سيمر: بحنان لها يقول وهو ظهرها

 طيات فى وسيكون هذا كل سيمر....حبيبتى...

 ..النسيان

 على تستند مالت ثم ود فى رأسها إيليف له رفعت

 ولكن.. بمحن يمر الجميع:  له تقول وهى صدره
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 المحن يشاركه شريك لديه الجميع ليس

 لى حبك كان لقد....كينان كثيرآ أشكرك.....مثلك

 .ومعين داعم خير

 يحمل كينان فإنحنى أمامهم  وتوقفت العربه جاءت

 إيليف لتدخل الباب فتح ،بعدما بها ليضعها الحقائب

 االخرى الجهه من جوارها ليجلس هو ومر  إليها

... 

 بعيدآ بوجهها تشيح وإيليف بالمسير العربه بدأت

 .وأالم معاناه من به مامرت تتذكر ال كى البيت عن

 بجد لها يقول وهو شردوها من كينان إنتزعها

 نقلى تم بأنه العمل جهه أخبرتنى لقد: مستطنع

 الجديد بالمشفى للعمل تركيا بشمال أخرى لقريه

 ..هناك
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 ستذهب حينها: له تقول وهى بوهن إيليف ضحكت

 ...وحدك هناك إلى

 وصوت ذراعيه بين يضمها وجذبها كينان ضحك

 هذه عن يبتعد الذى الطريق ليشق يعلو ضحكاتهم

 . المشؤمه القريه

 

 تمت


