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 ِىزجخ

Telegram Network 

0202 

 « اٌّىزجخ إٌظ١خ»

 :رٚا٠خلبَ ثزذ٠ًٛ 

طخت اٌخس١ف()  

 «أسبِخ اٌّسٍُ»ي 

 إٌٝ ط١غخ ٔظ١خ:

 إٌبدرح( اٌىزت)فز٠ك 

 رٕس١ك:

 جّٙٛر٠خ ِظز اٌؼزث١خ –ِزٚح جّبي 
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 طخت اٌخس١ف 

 أسبِخ اٌّسٍُ )لظض لظ١زح( 

  

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


ب ِب.  ًِ َٙب ٠ٛ ٓ رؼزمُذ أٔٗ أجًّ ِغطبٍء ٌذ١بره لذ ٠سذم َِ. 

 .الوادي )عماد( و)منذر(.

 .ال ٌفترقان أبًدا.

 .اعتادا على المشاركة فً كل شًء.

ا، وتوظفا فً نفس العمل. ًٌ  .تزامال فً الدراسة، وتخرجا سو

بة لهما هروًبا مقدًسا ِمن ضؽوط العمل اآلسرة حلَّْت عطلة نهاٌة األسبوع؛ وقد كانت بالنس

ألرواحهما المنطلقة، وقد اعتادا أاّل ٌقضٌاها فً المدٌنة أبًدا، كانت الرحالت االختالبٌة فً أحضان 

الطبٌعة بشتى أشكالها شؽفهما، كانا ٌقضٌان تلك األٌام المعدودة بٌن البر أو البحر.. بٌن التالل أو 

 .خذهما قلًبا وقالًبا بعًٌدا عن ضجٌج المدٌنةالمروج.. فً أي مكان ٌؤ

سا أنفسهما لتلك الخلوات بقدسٌة؛ لذا  لم ٌكن المكان مهًما لهما بقدر عزلتهما بؤنفِسهما عن الناس، كرَّ

اشتروا سٌارة ُمخصصة وُمعدًة لهذا الؽرض جاهزًة لالنطالق بهما فً أيِّ وقٍت وأليِّ وجهٍة بعًٌدا 

ٌُسِمٌها )عماد(عن صخب تلك الؽابة اال  .سمنتٌة كما كان 

ذاَت ٌوم اقترح )منذر( بعد فراؼهما من انطالقهما المعتاد نهاٌة األسبوع الذهاب نحو وادي سمع 

 :عنه من بعض الرحالة الذٌن ٌشاركونهما نفس الشؽؾ فً االستكشاؾ فقال لصاحبه

 ؟ما رأٌك أن نجرب مكاًنا جدًٌدا هذه المرة

 .اك مكاًنا لم نزره حول حدود مدٌنتنا)عماد(: ال أعتقد أن هن

 .)منذر(: هناك مكاٌن لم نزرهُ ِمن قبل

 ؟)عماد(: أٌن..

 :)منذر( وهو ٌبتسم

واٍد ٌبعد قلٌاًل عن المسافة التً اعتْدَنا قطعها بحًثا عن الخلوة مع الطبٌعة )عماد( بحماس: ال تسؤلنً 

 !عن رْأًٌ وانطلق نحو هذا المكان

لٌست بالقصٌرة نحو ذلك الوادي، وقبل العصر بقلٌل وصال للمكان حسبما قطع االثنان مسافًة 

وصفُه ذلك المستكشؾ، انبهر االثنان من جمال الوادي وخضرته بالرؼم ِمن قحولة الصحراء ِمن 

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


حولِه، لم ٌترددا بالوقوؾ والنزول وَنْصِب خٌمتهما وإنزال حوابجهما؛ استعداًدا للسمر تلك اللٌلة فً 

 .الجمٌل ذلك الوادي

َكانا فً العادة ٌقضٌان لٌالً الرحالت فً الحدٌث عن ذكرٌاتهما فً المدرسة، عندما كانا طالبٌن 

ورحالتهما المثٌرة السابقة؛ ألنهما ٌجدان متعًة فً الحدٌث مع بعضهما وكؤنهما شخًصا واحًدا ٌحدُث 

ا اعتاَدا َقررا العودة فً صباح نفَسه، بقً االثنان عطلة نهاٌة األسبوع كاملًة فً ذلك الوادي، وكمَ 

ٌِر؛ ألنَّ )منذر( ال ٌحب القٌادة لٌاًل   .الٌوم األخ

بدأ االثنان بجمِع حاجٌاِتهما، وقام )عماد( برمً بقاٌا الطعام فً الوادي بال عناٌة أو حفظ لَها فً 

ه؛ أنه لو كٌس قمامة، وكان )منذر( ٌستاء من هذا العمل فً كل مرة لكن )عماد( كان ٌبرر ذلك بقول

وضعها فً كٌٍس فلن تؤكل منها دواب األرض، وسٌخسرون األجر والثواب فً ذلك؛ تحرك االثنان 

 :بعدما انتهٌا من جمع حاجٌاتهما نحو المدٌنة، لكن عندما انتصؾ بهم الطرٌق صرخ )عماد( قاباًل 

 !تمهل.. لقد نسٌت هاتفً الجوال!

 !)منذر(: هاتفك!..كٌؾ تنسى شًٌبا مهًما كهذا؟

 .)عماد(: دعنا نعد فؤنا ال أستطٌع االستؽناء عنه أو استبداله؛ ففٌه معلومات هامة

لم ٌكن )منذر( بالذي ٌرفض طلب صاحبه، لكنه كان ٌرٌد الوصول إلى المدٌنة قبل حلول اللٌل 

ان لكرهه القٌادة لٌاًل، لكن )عماد( طمؤنه بؤنه سٌتولى القٌادة بداًل منه إذا حل الظالم. عاد االثن

للوادي وتوقَفا فً نفس مكان تخٌٌمهما السابق، ونزال وبدآ بالبحث عن الهاتؾ، وما هً إال دقابق 

 :حتى صرخ )عماد( وقال

 !وجدته!

 .)منذر(: جٌد الحمد هلل لنعد إًذا

 :ركب االثنان السٌارة، وقبل أن ٌشؽل )منذر( المحرَك قال )عماد( بهدوء

 .انتظر.

 ؟)منذر(: ما بك

 ؟أَلم تالحظ شًٌبا ؼرًٌبا خالل بحثنا عن الهاتؾ)عماد(: 

 ؟)منذر(: ال.. عن ماذا تتحدث
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 .)عماد(: القمامة.

 ؟)منذر(: أي قمامة

 .)عماد(: القمامة التً رمٌناها فً الوادي

 ؟)منذر(: ما بها

 :)عماد(: اختفت ضحك )منذر( وقال

ب أجر إطعامها، التفت )عماد( ألٌس هذا هدفك؟.. أن تؤكل الدواب بقاٌا اللحوم والعظام كً تكس

 :على )منذر( بوجه قلق وقال

 ؟وهل الدواب تؤكل بقاٌا النار التً أشعلناها أًٌضا..

 ؟)منذر(: إلى ماذا تشٌر

 ؟)عماد(: هناك أمر ؼرٌب ٌحدث هنا )منذر(: وماذا تقترح أن نفعل

 :ٌل قال )منذر()عماد(: لننزل ونتفقد المكان نزل االثنان وبدآ ٌتفقدان المكان.. بعد قل

 ؟عن ماذا نبحث بالضبط

)عماد(: ال أعرؾ لكن األمر مرٌب )منذر(: ومتى ستنتِهً رٌبتك؟.. اللٌل سٌحل، وأنا ال أستطٌع 

 .القٌادة لٌال

 .)عماد(: حسًنا.. حسًنا.. لنذهب

 .)منذر(.. انتظر.. انظر إلى هذا.

 ؟)عماد(: ماذا

ورقة؛ لكنها كانت من مادة أشبه بالجلد، ورابحتها  رفع )منذر( ِمن على األرِض قطعًة بحجم وشكل

 :نتنة، وقال وهو ٌؽطً أنفه بإحدى ٌدٌه

 ؟ما هذا..
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اقترب )عماد( من صاحبه وأخذ القطعة وقلبها لٌجد خلفها كالًما مكتوًبا بلون أسود بما ٌشبه الكحل؛ 

 :وبخط رديء لكنه مقروء، قرأ )عماد( ما كان مكتوًبا بصوت مسموع وقال

)منذر(: ما معنى « ًرا على إطعامنا.. كان الطعام لذًٌذا.. تحت الصخرة امتناننا.. هل من مزٌد؟شك»

 ؟هذا الكالم..

 !)عماد( وهو ٌلتفت ٌمًٌنا وٌساًرا ثم ٌشٌر بإصبعه: انظر لتلك الصخرة الكبٌرة

 ؟تفعلتوجه )عماد( مسرًعا نحو الصخرة، وبدأ ٌبحث تحتها، و)منذر( ٌقول له باستؽراب: ماذا 

 .توقؾ )عماد( عن البحث فجؤة، ثم نهض وهو ممسك بٌن ٌدٌه شًء ٌلمع.

 ؟)منذر(: ما هذا

 .)عماد(: ال أعرؾ لكنه ٌبدو ثمٌنا جًدا

)منذر(: وهو ٌنظر إلى السماء، ٌجب أن نرحل بسرعة؛ فاللٌل أوشك على الحلول عاد االثنان 

ة التً تشبه الماسة فً شكلها لكن لونها للمدٌنة، وطٌلة الطرٌق كان )عماد( ٌحدق فً تلك القطع

 .أزرق وكان لمعانها مبهًرا جًدا.

 ؟)منذر(: إلى متى ستحدق بتلك الجوهرة

 ؟)عماد( وعٌنه على الجوهرة: ما الذي حدث.. ومن أطعمنا..

 .)منذر(: أعرؾ أننً ٌجب أن أكون مبهوًرا ومتفاجًبا، لكننً لست كذلك

ه نظره ل)منذر(  :)عماد( وقد وجَّ

 ؟لماذا؟.. ماذا تقصد

 .)منذر(: من الواضح أن المسؤلة مزحة مرتبة؛ إما منك أو من شخص آخر

 !)عماد(: أقسم بؤنه ال عالقة لً بالموضوع

 :)منذر( وعٌنه على الطرٌق

الحمد هلل أن الشمس لم تؽب بالكامل، وإال كنت تورطُت بقٌادتك المتهورة على الطرق السرٌعة 

 .كد اآلن لقد اقتربنا من المدٌنة.والتً ال أحبها.. سنتؤ
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 ؟)عماد(: ماذا تقصد بؤننا سنتؤكد..

 .)منذر( وهو ٌبتسم: سترى.

 :أكمل )منذر( القٌادة حتى وصل ألحد المحالت المتخصصة فً الحلً والمجوهرات وقال ل)عماد(

ة: هذا المكان سٌإكد لك أن ما بٌن ٌدٌك مجرد قطعة من الزجاج )عماد( وهو ٌنزل من السٌار

 :سنرى عرض االثنان القطعَة على الصابػ الذي تفحصها بعدسة خاصة لفترة ثم قال

 ؟من أٌن لكما هذه القطعة..

 .)منذر( وهو ٌبتسم: أخبرنا بقٌمتها فقط

 ؟)الصابػ(: هل سرقتموها

 !)عماد( بؽضب: نحن لسنا لصوصا

 ؟)منذر( بهدوء: لَم تقول ذلك هل هذا الحجر ذو قٌمة تستحق السرقة

 :)الصابػ( وهو ٌضع الحجر األزرق على طاولة العرض وٌنزع العدسة من عٌنه

 ؟هل ترٌان هذا المحل بما فٌه من ذهب ومجوهرات

 .)منذر( و)عماد(: نعم )الصابػ(: مجمل قٌمتها ال ٌعادل قٌمة هذا الحجر

 ؟)منذر(: هل تهزأ بنا

 !)عماد(: اسكت ٌا )منذر( دع الرجل ٌتحدث

 :عدسة الفحص فً الدرج )الصابػ( وهو ٌعٌد

ال أعرؾ من أٌن حصلتما على هذه الماسة الزرقاء، لكنها من أندر أنواع الماس، وحتى الماس 

 .الموجود فً العالم وبرؼم ندرته لٌس بهذا الحجم أو النقاوة

 ؟)عماد(: ماذا تقصد

 .)الصابػ(: أقصد أنكم تسٌران بثروة قد تعرض حٌاتكما للخطر

 ؟بٌع مثل هذا الحجر )منذر(: أٌن ٌمكننا
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)الصابػ(: لٌس فً هذه المدٌنة بالتؤكٌد لكن هناك صابػ فً العاصمة ٌمكنه دفع قٌمة مثل هذا 

 .الحجر وٌمكننً إرسالكما له وتزكٌتكما عنده لو رؼبتما

 :)عماد( وهو ٌضع الحجر فً جٌبه

 .ال شكًرا.. سنفكر فً األمر

 :ولخرج )عماد( من المحل ولحق به )منذر( وهو ٌق

 ؟ما بك؟.. لما ال نبٌعه ونصبح من األثرٌاء

 :)عماد( وهو ٌركب السٌارة فً مكان السابق

 .ألننا لم ننتِه بعد.

 :)منذر( وهو ٌركب السٌارة وٌناول )عماد( المفاتٌح

 ؟لم ننتِه من ماذا

 :)عماد( وهو ٌدٌر المحرك

 .سوؾ نطلب إجازة من العمل ؼًدا، وبعدها سؤخبرك

 ؟اآلن، ماذا تنوي أن تفعل)منذر(: أخبرنً 

 :)عماد( وهو ٌقود السٌارة متوجها لمنزل )منذر(

 .سوؾ أوصلك للمنزل اآلن وؼًدا سآتً ألخذك

 ؟)منذر(: ألن تخبرنً اآلن

 :)عماد( وهو ٌبتسم وٌحدق بالطرٌق

 .ؼدا.. ؼًدا سؤخبرك

ج )عماد( بمنزل )منذر( لٌجده فً الخارج بانتظاره. ن زل )عماد( وركب فً فً الصباح الباكر عرَّ

 :المقعد المجاور للسابق وقال

 .هٌا لنذهب لنطلب تلك اإلجازة ثم نتوجه للوادي.
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)منذر(: هل أنت جاد؟.. بالثروة التً سنحصل علٌها سوؾ أبتاع الشركة التً نعمل بها وٌمكنك أخذ 

 .إجازة مفتوحةً 

 :)منذر( وهو ٌركب فً مكان السابق

 ؟العودة إلى الواديهل أنت متؤكد من رؼبتك فً 

 !)عماد(: هل تمزح؟.. لقد عثرنا على منجم من الثراء

 ؟)منذر(: ماذا تنوي أن تفعل

 .أشار )عماد( بإبهامه للخلؾ فالتفت )منذر( وشاهد السٌارة ممتلبة بصنادٌق من الفاكهة.

 ؟)منذر( باستؽراب: ما هذا..

، واشترٌت هذه األطعمة؛ لنقدمها لمن )عماد( وهو ٌبتسم: لقد مررت بسوق الخضار قبل أن أمر بك

 .قدم لنا تلك الجوهرة

 ؟)منذر(: لماذا

م لنا جوهرة نفٌسة مقابل بعض القشور، ماذا تظن أنه  )عماد(: هل أنت أحمق أم تتحامق؟.. لقد قدَّ

 ؟سٌقدم لنا مقابل فاكهة طازجة

ذلك الوادي.. ٌجب أن  )منذر(: هل تعرؾ عمَّن أوعن ماذا تتحدث..؟ نحن ال نعرؾ ما الموجود فً

 !نبلػ أحًدا

)عماد(: نبلػ من..؟ لن ٌشاركنا أحد هذا االكتشاؾ، وسوؾ نستؽله آلخر قطرة )منذر(: فكر بتعقل.. 

 .األمر مرٌب كما قلت، والذهاب للوادي مرة أخرى مخاطرة

 ؟)عماد(: إن كنت ال ترؼب بالثراء فؤوقؾ السٌارة وسؤذهب لوحدي، هل ستذهب معً أم ال

 .نذر(: ال أستطٌع تركك لكن أرجوك فكر فً األمر بعقالنٌة)م

 .)عماد(: ال تقلق لن ٌحدث شًء سوى أننا سنصبح من األثرٌاء.. لنتحرك اآلن كٌال نتؤخر

 .بعد مسٌرة ساعات وصل االثنان إلى الوادي.

 ؟)منذر(: ماذا اآلن..
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 :)عماد( وهو ٌنزل من السٌارة

 .رمٌنا فٌه القمامة المرة الماضٌة ثم نبتعد نفس المسافة ونعود.نضع األطعمة فً نفس المكان الذي 

 ؟)منذر(: ثم ماذا

)عماد(: ثم سنرى حقٌقة االمر نفذ )منذر( ما طلبه )عماد( وفً طرٌق عودتهما للوادي بعدما وضعا 

 .الفاكهة قال: لدي شعور سًء.

 :)عماد( وهو مبتسم

 .نجد اثنتٌن وعندها ٌمكننا االكتفاء ال تكن متشابًما، سنجد جوهرة أخرى واحتمال أن

 ؟)منذر(: هل تعدنً

 ؟)عماد(: أعدك بماذا

 .)منذر(: بؤنها ستكون آخر مرة

 .)عماد( وهو ٌبتسم: أعدك.

وصل االثنان للوادي ولم ٌجدا األطعمة التً وضعاها وبدآ بالبحث حتى وجدا ورقة جلدٌة مماثلة 

 :للسابق وكان مكتوًبا علٌها

وجه االثنان « امنا.. كان الطعام جدًٌدا.. فوق الصخرة امتناننا.. هل من مزٌد؟شكًرا على إطع»

ا امتأل بالكامل من جواهر بؤلوان مختلفة وبؤحجام  ًٌ أنظارهما فوق الصخرة؛ لٌرٌا صندوقا ذهب

 .مختلفة، هرع )عماد( نحو الصخرة مسرعا ورفع نفسه وأمسك بالصندوق وبدأ بسحبه

 :)عماد()منذر( وهو ٌجري نحو 

 !توقؾ توقؾ دعنً أساعدك سٌسقط علٌك

وقع الصندوق بثقله على )عماد( وحطم ساقه وجزء من فخذه وشل حركته بالكامل. بدأ )عماد( 

 .بالصراخ من األلم.

 :)منذر( وهو ٌحاول رفع الصندوق

 !الصندوق ثقٌل جًدا ال أستطٌع تحرٌكه
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 !)عماد( بصوت مرتفع: ساقً تنزؾ

 ؟العمل اآلن)منذر( بتوتر: ما 

 !)عماد(: حاول االتصال بهاتفك وطلب المساعدة

 .)منذر( وهو ٌرفع هاتفه: ال ٌوجد تؽطٌة هنا

 !)عماد( بصوت مرتفع: عد بالسٌارة حتى تحصل على تؽطٌة

 !)منذر(: لن أتركك وحدك هنا

 :)عماد( وهو ٌشد )منذر( نحوه بقوة وٌصرخ فٌه

 !ٌل سوؾ أموتال تفكر بعاطفة اآلن!.. لن أنزؾ لوقت طو

)منذر(: حسًنا.. حسًنا، انتظرنً سوؾ أتصل وأطلب المساعدة، وأرسل لهم إحداثٌات المكان.. 

 !انتظرنً لن أتؤخر

خرج )منذر( من الوادي وانطلق مسرًعا؛ حتى ٌحصل على تؽطٌة للهاتؾ، بعد مسٌرة ساعة 

تظار فً موقعه حتى ٌصلوا ظهرت التؽطٌة، وأجرى )منذر( اتصااًل للطوارئ الذٌن طلبوا منه االن

كً ٌرشدهم إلى الوادي. لم ٌستطع )منذر( االنتظار وعاد مسرعا إلى الوادي كً ٌطمبن على 

صاحبه ثم ٌعود مرة أخرى للمكان الذي أرسل إحداثٌته، نزل )منذر( للوادي ولم ٌَر أي أثر 

 :السابقة وكانت تقول ل)عماد( أو الصندوق. بدأ ٌبحث بجنون حتى وجد ورقة جلدٌة مشابه لألوراق

الكتاب المفتوح « شكًرا على إطعامنا.. كان الطعام مقًٌتا.. ال تستحق امتنانا.. وال نرٌد المزٌد»

 .)منار(.
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 .نهمة. قارئة

 .ٌلقبها أصدقاإها بدودة الكتب.

 .تقرأ فً كل شًء وعن أي شًء.

 .تقسو فً نقدها على الكتب التً ال تعجبها إن وجدت أذن صاؼٌة.

 .ذا فً الؽالب ال ٌحدث.وه

 .ال تملك الكثٌر من األصدقاء الذٌن ٌشاركونها نفس االهتمام.

 .عالقتها بالكتب نمت بعد وفاة أمها عندما كانت فً العاشرة.

 .عالقتها مع أبٌها باردة ألنه ؼارق فً عمله وهً اختارت أن تؽرق فً الكتب.

 .ال ٌجمعهما إال مابدة العشاء من وقت آلخر.

 :ٌوم مٌالها الرابع عشر ترك لها والدها هدٌة مؽلفة بؽالؾ متواضع وترك بطاقة كتب علٌهافً 

فتحت )منار( الهدٌة لتجد كتاًبا قدًٌما ومهتربا بؤطراؾ « كل عام وأنِت بخٌر قاربتً الصؽٌرة..»

ات مذهبة، ابتسمت ابتسامة عرٌضة وهً تتوجه لؽرفتها اللتهام محتواه، لم تهتم لما تخببه صفح

ذلك الكتاب بقدر سعادتها بؤن أباها ٌهتم بها وباهتماماتها ولم ٌنسها ٌوم مٌالدها. قفزت على سرٌرها 

 .وبدأت بالقراءة

منذ الصفحة األولى و)منار( ترفع وتنزل فً حاجبها من االستؽراب؛ فالكتاب لم ٌكن من األنواع 

، كان الكتاب كالرواٌة فً أوله ٌتحدث التً اعتادت قراءتها بالرؼم من أنها قرأت فً شتى المجاالت

 .عن صبً تابه فً ؼابة ٌكسوها الضباب وٌحاول جاهًدا الخروج منها

مع استمرار القراءة انجذبت )منار( ألحداث تلك الرواٌة بقوة، حتى صدمت بصفحات بٌضاء إلى 

بتعجب وإحساس بخٌبة  آخر الكتاب، قلّبت )منار( الكتاب ٌمًٌنا وٌساًرا لكنها لم تجد التكملة، أؼلقته

أمل ٌخالطهما عطٌش لمعرفة بقٌة األحداث، حرمها هذا التفكٌر من النوم تلك اللٌلة حتى عاد أبوها 

 :كعادته متؤخرا من عمله لٌجدها مستٌقظة على ؼٌر عادتها وبمجرد دخوله باؼتته بسإال

 !أٌن بقٌة القصة ٌا أبً؟

 ؟الساعة)األب( مستؽرًبا: لَم أنِت مستٌقظة إلى هذه 

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


 !)منار(: أرجوك ٌا أبً أٌن بقٌة القصة؟

 ؟)األب(: عن أي قصة تتحدثٌن

 !)منار( وهً ترفع الكتاب فً وجه أبٌها: هذه!

 ؟)األب( مبتسما: هل أعجبتك الهدٌة

 !)منار(: نعم.. نعم لكن أٌن بقٌتها؟

 ؟)األب( باستؽراب: ماذا تقصدٌن

 !انظر!فتحت )منار( الكتاب أمام والدها وقالت: 

 .نظر األب للكتاب المفتوح وقال: كتاب مثل أي كتاب.

نظرت )منار( بسرعة للصفحة التً فتحتها لتجد أنها صفحة ُملبت بالكلمات. قلَّبت الكتاب كله ولم 

 :تجد صفحة بٌضاء واحدة فؤؼلقته ووقفت مستؽربة تحدق بؤبٌها الذي وضع ٌده على رأسها وقال

عادت )منار( لؽرفتها وجلست على طرؾ سرٌرها « وقت قد تؤخر..اذهبً للنوم ٌا عزٌزتً فال»

بهدوء واستؤنفت القراءة من حٌث انتهت عن ذلك الفتى التابه فً الؽابة الضبابٌة، بعد عدة صفحات 

من القراءة صدمت مرة أخرى بالصفحات البٌضاء تظهر من جدٌد مما أؼضبها ودفعها لرمً 

 .الكتاب بعرض الحابط والخلود للنوم

استٌقظت فً الصباح كعادتها وبدأت فً االستعداد للذهاب للمدرسة. كان أبوها فً ذلك الوقت 

ا  ًٌ ؼارًقا فً نومه ألن مواعٌد عمله تبدأ بعد الظهر وحتى المساء لذا اعتادت كل صباح الذهاب مش

 .لوحدها لمدرستها القرٌبة من المنزل

الذي خرج متوجها لعمله، أعدت لنفسها بعض بعد الظهٌرة عادت )منار( للمنزل ولم تجد أباها 

الطعام ثم توجهت لؽرفتها لترتاح، استلقت على سرٌرها لكن نظرها توجه نحو ذلك الكتاب الُملَقى 

على األرض والذي كانت تنظر له بؽضب؛ وكؤنها تكره رؼبتها الملحة فً فتحه، لم تستطع فً 

 .النهاٌة مقاومة تلك الرؼبة وفتحته

أن جمٌع الصفحات التً قرأتها قد مسحت والكالم المكتوب استؤنؾ من النقطة التً وجدت )منار( 

توقفت عندها، أكملت القراءة ولم تفكر بالنظر فً الصفحات القادمة لقناعتها بؤنها ستجدها فارؼة 

فً نقطة ما، أكملت القراءة عن ذلك الفتى الضابع فً الؽابة الضبابٌة وشاركته شعوره بالقلق 
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على مصٌره لدرجة أن عٌنها دمعت عندما بدأت تحس بؤنه لن ٌجد طرٌق الخروج من تلك  والخوؾ

 .الؽابة أبًدا

عاد األب كعادته فً المساء وكان متوجًها كما كان ٌفعل كل ٌوم نحو ؼرفته لٌنام مباشرة لكنه 

ب وفتح باب وبسبب ما حدث مع ابنته فً اللٌلة الماضٌة قرر المرور بؽرفتها لالطمبنان علٌها فذه

ؼرفتها بهدوء لتٌقنه بؤنها نابمة لكنه فوجا بسرٌرها فارًؼا وال أثر لها فً الؽرفة، بدأ األب ٌبحث 

بجنون فً الطابق العلوي تبعها ببحث أكثر جنوًنا فً بقٌة المنزل ولم ٌجد أثًرا البنته، انتهى به 

 .األمر باالتصال بالشرطة والذٌن أبلؽوه أنهم فً الطرٌق إلٌه

لس األب على طرؾ السرٌر حزًٌنا حابًسا دموعه ٌفكر بمصٌر ابنته المجهول وخالل تفكٌره لمح ج

 :الكتاب على سرٌرها فتناوله وفتحه وبدأ بتصفحه قلٌاًل ثم قال وهو ٌدمع

ما الذي كان ٌزعجك فً هذا الكتاب ٌا ابنتً؟.. فهو مجرد قصة عن صبً وفتاة تابهٌن فً ؼابة 

 .ضبابٌة.
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ٌٍجسذ ػٕذِب رسٍت اٌزٚح ٚال ل١ّخ ٌٍزٚح ػٕذِب ٠ٍُّه  ال ل١ّخَ 

 .اٌجسذ.

 .الهبهاب األم تعانً من خادمتها.

 .تخوض معها مشاكل ومشاجرات ٌومٌة.

 .تتهم األم الخادمة بؤنها تتحدث لٌاًل مع أحد فً ؼرفتها وهً ال تملك هاتًفا.

 .تتهمها بإدخال ؼرباء فً المنزل.

الٌومٌة بٌن )األم( والخادمة والتً انتهت ببكاء الخادمة وصعودها لؽرفتها خالل إحدى المشاجرات 

أت البنت أمها الثابرة وقالت  :هدَّ

 .ال داعً لكل هذه العصبٌة ٌا أمً أنا سؤكشؾ لِك حقٌقة األمر.

 !)األم( بعصبٌة: كٌؾ؟

ٌل القاطع، وعندها )الفتاة( وهً تضحك: العلم تقدم ٌا أمً.. ال تقلقً خالل أٌام سٌكون عندك الدل

 .ستتمكنٌن من مواجهتها وإقامة الحجة علٌها

 .)األم(: سنرى.

ًٌا صؽًٌرا مزوًدا بجهاز ٌقوم بتسجٌل األصوات لمدة تمتد لساعات؛  بعد أٌام ابتاعت الفتاة القًطا صوت

ذا ووضعته فً ؼرفة الخادمة، حلَّ اللٌل وكانت الفتاة متحمسة لسماع التسجٌل فً الٌوم التالً؛ ل

نامت مبكًرا ذلك الٌوم، بعد الثالثة فجًرا بقلٌل ُطِرق باب ؼرفة الفتاة فنهضت وفتحت الباب لتجد 

الخادمة أمامها ووجهها مسود وفمها مفتوح ففزعت الفتاة من المنظر لكنها لم تصدر صوتا، مدت 

النوم حتى أشرقت الخادمة جهاز التسجٌل للفتاة ورحلت، بقٌت الفتاة مرعوبة تلك اللٌلة ولم تستطع 

 .الشمس

فً الٌوم التالً ذهبت الفتاة لؽرفة الخادمة ولم تجدها فبحثت عنها فً أرجاء المنزل ولم تجدها كذلك 

 :وفً نهاٌة المطاؾ سؤلت أمها وقالت

 ؟أٌن الخادمة

 .)األم(: تخلصنا منها أخًٌرا.
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 ؟)الفتاة(: ماذا حدث

آلن مطلوبة عند الشرطة وفً كل األحوال لن تدخل )األم(: هربت وأبوك قام باإلبالغ عنها، وهً ا

 .بٌتنا مرة أخرى

 .)الفتاة(:..

)األم(: استعدي للذهاب للمدرسة وال تتؤخري ذهبت الفتاة للمدرسة ومارست حٌاتها بشكل طبٌعً 

ذلك الٌوم وعند عودتها بعد الظهر ودخولها ؼرفتها لمحت جهاز التسجٌل الذي أعادته لها الخادمة 

بل اختفابها فقررت االستماع لمحتواه. أوصلت الفتاة الجهاز بحاسوبها وبدأت بتشؽٌل فجًرا ق

 .المقطع

بداٌة المقطع كان صمتا طوٌاًل ألنها وضعت الجهاز مبكًرا ذلك الٌوم، لذا استعانت ببرنامج ٌوضح 

 الجزبٌات التً تحتوي على صوت بشكل خطوط متعرجة مثل الذبذبات، التسجٌل كان ٌحتوي على

 :إحدى عشر ساعة من المادة المسجلة بدأت من الساعة الرابعة عصًرا وحتى الثالثة فجًرا

 :مساءً  7عصًرا الى  ٗمن الساعة 

 :مساءً  8مساًء الى الساعة  7)ال توجد أصوات( من الساعة 

 :مساءً  ٖٓ:8مساًء الى الساعة  8)صوت شًء ٌقع على األرض( من الساعة 

 :مساءً  9مساًء الى الساعة  ٖٓ:8ة )صوت شًء ٌنكسر( من الساع

)صوت تمتمات ؼٌر مفهومة( فً هذه الفترة لم تكن الفتاة متوترة ألنها توقعت أن المتسبب فً 

األصوات هً الخادمة خالل دخولها وخروجها من الؽرفة لكن اطمبنانها زال عندما سمعت 

 .األصوات التً تلت ذلك.

 :مساءً  ٔٔمساًء الى الساعة  9من الساعة 

)صوت مواء قطة( قبل منتصؾ اللٌل سمعت الفتاة فً التسجٌل دخول الخادمة ؼرفتها، وكانت 

 :تستطٌع سماع والدتها أًٌضا وهً تقول للخادمة

 !ال تنسً ما طلبته منك ؼدا

 .أؼلقت الخادمة الباب.

 :ٖٓ:ٔفجرا الى الساعة  ٔمن الساعة 
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 :فجًرا ٕالساعة  الى قرابة ٖٓ:ٔ)صوت الخادمة وهً تبكً( من الساعة 

)صوت الخادمة وهً تتحدث بتمتمات ؼٌر مفهومة وبصوت مخٌؾ وعبارات ملحنة كالتراتٌل( 

 :فجًرا ٕتمام الساعة 

 :ٓٔ:ٕ)الخادمة تصرخ( الساعة 

 :٘ٔ:ٕ)صوت رجل ٌتحدث مع الخادمة بلؽتها والخادمة ال ترد( الساعة 

 ٖٓ:ٕفجًرا الى  ٕ٘:ٕ( من الساعة )الخادمة تجادل الصوت وهً تبكً والصوت ٌخاطبها بؽضب

 :فجًرا

 :فجًرا ٓ٘:ٕفجًرا الى  ٖٓ:ٕ)صوت أشبه بالضرب ٌصاحبه بكاء الخادمة( من الساعة 

 :فجًرا ٖ)ال توجد أصوات( تمام الساعة 

 .)تشوٌش بسبب التقاط جهاز التسجٌل( انتهى التسجٌل.
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 .وّبُي د١برِه ٠ىّٓ فٟ إ٠جبد ِٓ ٠مجً ٔٛالظه.

 .مفتوح لبٌع الطٌور بكل أنواعها.الثمن سوق 

 .كان قِبلًة لكل هواة تربٌة الطٌور واالعتناء بها.

 .بعضها ٌباع للتربٌة والتزاوج وبعضها اآلخر ٌتم اقتناإها للزٌنة وبعضها لألكل.

من بٌن رواد السوق رجل ٌعشق تربٌة الحمام؛ وكان اهتمامه الزابد بها سبًبا فً طالقه من زوجته 

وتر عالقته بزوجته الثانٌة؛ ألنه كان ٌمضً جل وقته مع تلك الطٌور فً العشة الكبٌرة األولى، وت

التً أنشؤها ألجلهم فً سطح منزله، كان ٌملك منها أعداًدا كبٌرة وأنواًعا كثٌرة، لم ٌكن ٌتاجر بها 

 .أو ٌكسب من ورابها بل كان ٌربٌها وٌعتنً بها وٌوسع تلك العشة كلما زادت أعدادها

ٌنفق أؼلب دخله على تلك الطٌور بٌنما ٌشح فً النفقة على أهل منزله بسبب تلك الهواٌة، لكنه كان 

 .لم ٌكن ٌكترث وكانت تلك الطٌور حٌاته بكل ما تعنٌه الكلمة من معنى

كان هذا الرجل خبًٌرا بمعظم أنواع وسالالت الحمام، وكان ٌحب اقتناء النادر منها وبالرؼم من أنه 

السالالت النادرة ما ٌفوق أي هاٍو آخر فً مدٌنته إال أنه كان دابًما ٌبحث عن شًء كان ٌملك من 

 .ممٌز وجدٌد فً ذلك السوق الذي حفظ جمٌع أركانه وتربطه عالقة قوٌة مع أؼلب البابعٌن فٌه

ج أو قرر الرجل ٌوًما العودة من السوق بعد انتهاء جولته الٌومٌة فٌه، والتً تنتهً ؼالًبا باقتنابه لزو

زوجٌن من الحمام من باب الرؼبة فقط ألنه ؼالبا ال ٌجد ما ٌشد انتباهه؛ فهو قد اقتنى أؼلب 

السالالت النادرة، والتً لو عرضها للبٌع ٌوًما ألصبح من األثرٌاء، قبل رحٌله لفتت نظره حمامٌة 

ر من الفتى كانت تقؾ فوق أحد األقفاص وٌجلس أمامها فًتى صؽٌر ٌحدق بها. اقترب الرجل بتوت

ا من  ًٌ وحمامته ألنه لم ٌَر مثل هذه الساللة من قبل؛ فرٌشها ومنقارها وذٌلها لم ٌكونوا ٌشبهون أ

السالالت التً رآها أو سمع أو قرأ عنها من قبل. سال لعاب الرجل على تلك الحمامة ولم ٌخرج من 

 :فمه إال كلمة

 ؟بكم

 .ٌمتها وال تستحقها.)الفتى(: اذا كنت تسؤل عن ثمنها فؤنت ال تعرؾ ق

 :ؼضب الرجل من كالم الفتى وقال

 !هل أنت هنا لتبٌع أم لتستهزئ بالناس؟

 :)الفتى( بهدوء وهو ٌقلب عود من القش فً فمه
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أوصانً أبً بؤن أبٌع هذه الحمامة لمن ٌعرؾ قٌمتها، وأنت من الواضح أنك ال تعرفه؛ لذلك ال 

 .أستطٌع أن ابٌعك اٌاها.

ثور ؼضًبا من كالم الفتى، لكن رؼبته الجامحة فً اقتناء تلك الحمامة جعله ٌتودد كاد )الرجل( أن ٌ

 :له وٌقول مبتسًما

اعذرنً على جهلً فؤنا مرٍب مبتِدئ للحمام، وهذه الحمامة أعجبتنً وأرٌد اقتناءها )الفتى( وهو 

وخرج من ٌحٌد بنظره عن الرجل: الحمامة لٌست للبٌع كظم الرجل ؼٌظه وابتعد عن الفتى 

 .السوق.

لم ٌستطع الرجل نسٌان تلك الحمامة وعاد متوتًرا وؼاضًبا لمنزله تلك اللٌلة مما تسبب فً نشوب 

 :شجار كبٌر بٌنه وبٌن زوجته على سبب تافه تركت على أثره الزوجة المنزل وقالت

لرجل لم ٌؤبه ا« عندما تنضج وتصبح رجاًل وتتخلص من تلك الحظٌرة سؤعود لهذا المنزل..!»

 .لكالم زوجته وال من رحٌلها فتفكٌره كان ُمْنصًبا على كٌفٌة الحصول على تلك الحمامة الؽرٌبة

عاد الرجل فً الٌوم التالً، وتوجه لنفس المكان الذي وجد فٌه الصبً لٌجده على نفس الحالة التً 

الذي تربطه به كان علٌها باألمس، لم ٌذهب إلٌه مباشرة، بل توجه عوًضا عن ذلك ألحد الباعة 

 :عالقة قوٌة؛ بحكم أنه من أفضل زبابنه وقال له وهو ٌشٌر بإصبعه باتجاه الصبً

 ؟ماذا تعرؾ عن ذلك الصبً

 :)البابع( وهو ٌنظر لما ٌشٌر إلٌه الرجل

 ؟تقصد الفتى الذي ٌعرض تلك الحمامة الؽرٌبة

جد لها شبًٌها فً كل الكتب التً )الرجل(: نعم.. وبالمناسبة ما نوع تلك الحمامة التً لم أستطع أن أ

 ؟أمتلكها عن سالالت الحمام

 :)البابع( وهو ٌرفع أحد األقفاص

اإلجابة على هذا السإال لم أجدها عند أي من الباعة الذٌن توافدوا على ذلك الصبً لشرابها عندما 

 .قدم باألمس وعرضها للبٌع.

 :)الرجل( وهو ٌحدق بالصبً

 .طة ولٌست من نسل أصٌلربما هً مسخ من سالالت مختل
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 .)البابع( وهو ٌشارك الرجل تحدٌقه بالصبً: ربما.

 .)الرجل( وهو ٌحدق بالحمامة: مع ذلك أرٌد اقتناَءها

 ؟)البابع( وهو ٌبتسم وٌعود لعمله: هل أخبرك بسعرها..

 :)الرجل( وهو ٌنظر للبابع

 ؟تقصد سإاله األحمق

 :فحصها: نعم )الرجل( وهو ٌعٌد نظره للصبً)البابع( وهو ٌخرج حمامة من أحد األقفاص وٌت

 .أعتقد أنها مجرد حٌلة منه لرفع سعرها

ٌُعٌد الحمامة التً كانت بٌده للقفص: ربما.  .)البابع( وهو 

 .)الرجل(: شكًرا على أي حال.

 :توجه بعدها الرجل للصبً وعندما وقؾ أمام القفص الذي تقؾ علٌه الحمامة قال

 ؟ة بال عودة؟.. لماذا تتركها خارج القفص..أال تخشى أن تطٌر الحمام

 .)الصبً( وهو ٌحدق بالمارة:..

 !)الرجل(: حمامتك ماهً إال مسخ ؼرٌب وترٌد خداع الناس بها

 :)الصبً( وعٌنه الزالت على المارة فً السوق

 .ارحل اًذا وانَس أمرها.

الحمامة مما دفعه ٌابًسا ؼضب الرجل من كالم الصبً ومن قلة حٌلته أمام رؼبته فً اقتناء تلك 

 :للقول

 !سوؾ أدفع لك أي مبلػ ترٌده مقابل هذه الحمامة.. فقط أعطنً سعًرا محددا مهما كان..

 :)الصبً( وهو ال ٌزال ٌحدق بالمارة

 .أخبرنً بقٌمتها وستصبح لك
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 :)الرجل( بصوت ٌخالطه الؽضب والٌؤس

 !رؼبتً فً العٌش!إنها أؼلى من حٌاتً ومن كل ما أملك ورؼبتً فٌها تفوق 

 :نهض الصبً بعد كالم الرجل وأمسك بالحمامة ووضعها فً القفص ورفعه أمامه وقال

 .خذها إًذا.

 :)الرجل( وهوه ٌنظر للصبً باستؽراب

 ؟هل أنت واثق مما تقول

 .)الصبً( وهو ٌحدق فً عٌنً الرجل بثقة: نعم.

الٌمنى ومد الٌسرى فً جٌبه فقال له  فرح الرجل كثًٌرا وابتسم بانتشاء وأمسك القفص بسرعة بٌده

 :الصبً

 ؟ماذا تفعل

 !)الرجل(: سؤعطٌك ثمنها

 .)الصبً(: وهل حٌاتك فً جٌبك.. ارحل اآلن.

نظر الرجل للصبً الذي مشى من أمامه باستؽراب لكنه ظنه معتوًها ولم ٌفكر كثًٌرا بعدما أصبحت 

ة للعشة التً كانت فً سطح المنزل وفتح تلك الحمامة بٌن ٌدٌه، عاد مسرًعا لمنزله وتوجه مباشر

 :القفص وأمسك بالحمامة وقبَّلها وقال

أدخل الرجل الحمامة فً العشة، ووضعها على األرض وبدأ ٌراقب « قابلً عابلتك الجدٌدة..»

اندماجها مع بقٌة طٌوره، كان ٌراقبها مبتسما سارًحا فً جمالها اآلخاذ، واستؽرب نفور بقٌة الحمام 

ً الرجل ٌحدق فً تلك الحمامة حتى ؼابت الشمس فؤؼلق العشة وتوجه للطابق السفلً منها، بق

وتناول سماعة الهاتؾ واتصل بزوجته التً كانت فً بٌت أهلها، بدأ الرجل بالتودد لها واالعتذار 

منها بعدما هدأت نفسه باقتناء تلك الحمامة لكن محاوالته لم تنجح فً استرضابها فقد اشترطت علٌه 

لتخلص من كل طٌوره، وهدم تلك العشة بالكامل فما كان من الرجل اال أن اؼلق الهاتؾ بؽضب ا

 :بعدما قال

 !ال تعودي أبًدا فال حاجة لً بك!
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نام الرجل ذلك الٌوم على األرٌكة ولم ٌتوجه لؽرفته، وعندما أفاق فً الصباح توجه مباشرة للعشة 

 .كما تعود دابًما وكانت الصدمة.

عشته خالٌة من الحمام فٌما عدا تلك الحمامة الؽرٌبة وبعض الرٌش الملطخ بالدماء  وجد الرجل

المتناثر على األرض، فتح الرجل باب العشة بسرعة ودخل ٌقلب بالعشش الصؽٌرة التً كان حمامه 

ٌسكنها. لم ٌجد لهم أي أثر سوى المزٌد من الرٌش الدامً. لم ٌرى سوى تلك الحمامة تحدق به 

عنقها ٌمًٌنا وٌساًرا. انهار الرجل وبدأ بالبكاء تارة والضحك تارة بشكل هستٌري وسط  وهً تقلب

العشة، وخالل بكابه خرجت تلك الحمامة من الباب المفتوح وحلقت بعًٌدا وخالل تحلٌقها لحق بها 

الرجل قافًزا فوق الجدار فً محاولة منه لإلمساك بها؛ فزلت قدمه من فوق السطح وسقط لٌلقى 

 .فه دافًعا حٌاته ثمًنا المتالك تلك الحمامةحت
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 .اٌمٍُت اٌخبٚٞ ٠ؤٌُ طبدجٗ أوضز ِٓ اٌمٍت اٌؼبِز ثبٌىزٖ.

 .القط فتاة فً العاشرة من العمر.

 .وحٌدة أمها وأبٌها.

 .خٌالها ِخصب.

 .عوضت تلك الوحدة بذلك الخٌال.

 .تتحدث كثًٌرا مع نفسها.

البكاء بشكل متكرر؛ تندفع على أثرها للحمام وتدٌر صنبور كانت تصاب من وقت آلخر بنوبات من 

الماء لٌؽطً على صوت بكابها كً ال ٌسمعها أحد، أصبحت عادة ))بكاء الصنبور(( كما كان 

ٌُسمٌها والدٌها معروفة عندهم؛ فكلما سمعوا صنبور الماء ٌنهمر علموا بؤن ابنتهم تبكً، كان هذا 

ا فً محاولة لالطمبنان على ابنتها الوحٌدة. نصحها األمر مقلًقا لوالدتها التً است ًٌ شارت طبًٌبا نفس

الطبٌب بؤن تبتاع لها حٌواًنا ألًٌفا؛ فقد ٌصبح ذلك ترٌاًقا لعلتها التً لم تشتِك منها ٌوًما ألحد بل 

 .كانت تكتمها فً صدرها

رحت للبابع خرجت األم من الطبٌب للسوق مباشرة، وتوجهت ألقرب محل للحٌوانات األلٌفة وش

رؼبتها فً اقتناء حٌوان ألٌؾ مناسب لفتاة فً عمر ابنتها، فاقترح علٌها أن تبتاع قًطا لكنها لم تحبذ 

الفكرة ألن أسعارها كانت ؼالٌة فاقترح علٌها قًطا أرخص بكثٌر من بقٌة القطط المعروضة فقالت 

 :له

 ؟لَم هو أرخص من ؼٌره؟.. هل القط مرٌض

ا سٌدتً لكن جمٌع القطط الموجودة فً المحل من سالالت نقٌة؛ أقوم بتربٌتها )البابع(: ال أبًدا ٌ

 .بنفسً، لكن هذا القط أحضره صاحبه قبل أٌام ألنه كما قال سٌسافر وال ٌرٌد رمٌه فً الشارع

 ؟)األم(: وهل هو من ساللة جٌدة

ن أطلب ماال كثٌرا )البابع(: هو هجٌن من عدة أعراق وال ٌختلؾ كثًٌرا عن قطط الشوارع؛ لذا ل

 .فٌه

 .)األم( وهً تنظر للقط: لونه بشع.

 :)البابع( مبتسًما
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اللون األسود لون محبب ومطلوب عند البعض لكنها تبقى مسؤلة أذواق )األم( وهً تنظر للقط 

 .بتردد:..

 :)البابع( مبتسًما

 ؟هل ترٌدٌن أن ترٌن الطٌور التً فً المحل فهً أرخص بكثٌر من القطط

 .وهً سارحة فً القط: ال.. ال.. سآخذه معً )البابع( مبتسًما: اختٌار موفق)األم( 

وضع البابع القط فً قفص صؽٌر وسلمه لألم بعدما أعطته ثمنه وقبل خروجها من باب المحل قال 

 :لها

 .نسٌت أن أخبرك شًٌبا ٌا سٌدتً.

 ؟)األم( وهً تدٌر نظرها نحو البابع: ماذا

 .لكن صاحبه أوصانً بؤن ٌنام القط لوحده )البابع( مبتسًما: ال أعرؾ

 :)األم( وهً تؽلق باب المحل وتعود للداخل وعلى وجهها مالمح القلق

 ؟ماذا تقصد

 !)البابع( بتوتر: ال أقصد شًٌبا، هذا فقط ما أخبرنً به صاحبه قبل تركه هنا

 ؟)األم( بقلق: هل سٌإذي ابنتً

أعتقد أنه مجرد كالم من شخص متعلق بحٌوانه األلٌؾ؛ )البابع( مبتسًما: ال ال ٌا سٌدتً ال تقلقً 

فالقطط حٌوانات رقٌقة وال تإذي أصحابها لذا ال ٌوجد سبًبا للقلق وأنا خبٌر فً هذه الحٌوانات 

وأستطٌع أن أقول لك بكل ثقة أن هذا القط لن ٌإذي ابنتك أو أي أحد فً المنزل.. كان ٌجب أن ال 

 :)األم( وهً تتوجه نحو باب الخروج وعلى وجهها نظرة ارتٌاب أقول ما قلته أنا المخطا أعتذر

شكرا.. طبت مساًء خرجت األم من المحل وتوجهت مسرعة للمنزل كً تفاجا ابنتها بهدٌتها وقبل 

وصولها عند عتبة المنزل وضعت القفص أرًضا وبدأت تبحث بٌن مفاتٌحها عن مفتاح الباب لكنها 

بخدشها بمخالبه التً أخرجها من بٌن قضبان القفص، صرخت األم  أسقطت المفاتٌح عندما قام القط

من المفاجؤة واأللم، وركلت القفص بال شعور فبدأ القط ٌصدر فحًٌحا كاألفعى وٌتقلب فً القفص 

 .بقوة
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نظرت األم لهذا المشهد المخٌؾ والذي لم تعتد علٌه من قبل وبدأت تفكر فً إعادة القط للمحل ألنه 

سًٌبا، وصاحب المحل كان ٌرٌد التخلص منه؛ كما كان ٌرٌد صاحبه قبله، قررت األم  فٌما ٌبدو قًطا

قبل العودة للمحل الدخول للمنزل ومداواة الخدش الذي أحدثه القط فً كاحلها، دخلت للمنزل وبحثت 

 :فً الصٌدلٌة عن معقم وقطن للخدش وخالل بحثها نزلت ابنتها من الطابق العلوي وسؤلت أمها

 ؟ٌا أمً ما بكَ 

 :)األم( وهً تطبب كاحلها

 ؟ال شًء ٌا عزٌزتً عودي لؽرفتك سوؾ أخرج لفترة بسٌطة ثم أعود.. هل عاد والدك للمنزل

ا بحًثا عن مصدر  ًٌ وقبل أن ترد الفتاة سمعت مواًء قادًما من الخارج، فتركت أمها وانطلقت جر

وتوجهت نحو القفص، هرعت األم الصوت، وبمجرد خروجها من الباب ابتسمت ابتسامة عرٌضة 

خلفها كً تمنعها من االقتراب من ذلك القط الشرس كً ال تصاب بؤذى، لكنها ما إن خرجت حتى 

وجدته فً أحضان ابنتها ٌلعق وجهها برفق. استؽربت األم من ذلك المنظر لكنها لم تفكر كثًٌرا بعد 

 .لرإٌة ابتسامة ابنتها العرٌضة التً افتقدتها منذ زمن طوٌ

دخلت الفتاة حاملة القط بٌن ذراعٌها وتوجهت به للمطبخ وسكبت له بعض اللبن فً إناٍء صؽٌر، 

أصبح القط محور اهتمام الفتاة منذ أن رأته، قامت بتنظٌفه وتمشٌطه والتحدث معه عن ٌومها، كل 

 .ذلك تحت مرأى ومسمع األم السعٌدة بتؽٌر حال ابنتها والمتوجسة رٌبة من ذلك القط

المساء وحان موعد نوم الفتاة، وبالطبع أخذت القط معها لؽرفتها، وهنا زاد قلق األم والتً  حل

وبالرؼم من طمؤنٍة صاحب المحل لها إال أن جملته األخٌرة لها قبل خروجها أول مرة علقت فً 

فتاة ذهنها مما دفعها لمحاولة اقناع ابنتها بلطؾ بؤن مبٌت القط خارج الؽرفة أمر مستحسن لكن ال

رفضت بشدة فخضعت األم لرؼبة ابنتها، فً صباح الٌوم التالً اجتمعت العابلة حول مابدة اإلفطار 

قبل توجه األب لعمله والفتاة لمدرستها وخالل تناولهم طعام اإلفطار الحظت األم بعض الخدوش 

 :على رقبة ابنتها فسؤلتها

 ؟من أٌن لِك تلك الخدوش

 .)الفتاة(:..

 ؟: ما بك)األب( باستؽراب

 .)الفتاة(: القط الذي أحضرته أمً لً.

 ؟)األب( موجها كالمه لألم: هل أحضرت لها قطا
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 :)األم( موجهة كالمها البنتها بهدوء

اذهبً واستعدي للذهاب للمدرسة نهضت الفتاة من على المابدة وتوجهت لؽرفتها فً الطابق 

 .العلوي.

 :)األب( باستؽراب

 ؟لقطما األمر؟.. ما حكاٌة هذا ا

حكت األم ما دار بٌنها وبٌن الطبٌب الذي نصحها باقتناء حٌوان ألٌؾ لٌساعد ابنتها على الخروج 

ا فً بادئ األمر لكنه تؽٌر بعدما التقى بابنتهم فقال  ًٌ من عزلتها وانطوابها وكٌؾ أن القط كان عداب

 :األب

 .ٌبدو أنه الزال عدابٌا فالخدوش على عنقها واضحة.

ال تقلق فابنتك هً من أصرت على إبقابه بجانبها فً السرٌر ومن الطبٌعً أن  )األم( مبتسمة:

 :تصاب ببعض الخدوش )الفتاة( وهً تنزل من الطابق العلوي

 .أنا جاهزة ٌا أبً.

خرج األب مع ابنته وتركا األم فً المنزل. بقٌت األم تعمل طوال النهار وخالل قٌامها بؤعمالها 

ة الحظت أمًرا ؼرًٌبا، وهو أن القط قد جلس متسمًرا أمام باب المنزل من المنزلٌة الٌومٌة المعتاد

الداخل، ٌحدق بالمقبض دون أن ٌتحرك قٌد أنملة، ما أثار استؽراب األم لٌس تحدٌقه بقدر ثباته 

 .وعدم تحركه حتى لٌلعق نفسه أو لٌحرك ذٌله، كان متٌبًسا أمام الباب وكؤنه محنط

عد رجوع ابنتها من المدرسة والتً عادًة ما تعود قبل أبٌها مع الحافلة بعد عدة ساعات واقتراب مو

المدرسٌة، قررت األم وضع بعض الطعام أمام القط، وبالفعل وضعت قلٌاًل من لحم التونة فً طبق 

ووضعته أمامه لكنه لم ٌتحرك أو ٌلتفت إلٌها وظل متسمًرا محدقا بمقبض الباب لدرجة أن األم 

 :نفسها بدأت بالتساإل فً

مضت أقل من نصؾ ساعة بعد وضع األم طبق التونة أمام القط؛ والذي لم ٌحرك « هل مات..؟»

ساكًنا حتى لٌرى محتواه، إلى أن رأى مقبض الباب ٌدور فدار رأسه مع المقبض فً مشهد أرعب 

اعبتها وهً األم التً كانت تراقبه فً ذلك الوقت، دخلت الفتاة فقفز القط علٌها وبدأ بلعق وجهها ومد

 .فً المقابل بادلته التقبٌل والمداعبة

اقتربت األم من ابنتها التً أصبحت أكثر سعادة وانفتاًحا على الحٌاة لتعانقها وتسؤلها عن ٌومها، 

لكن الفتاة حملت القط وكتبها وتوجهت مسرعة نحو ؼرفتها فً الطابق العلوي، وأؼلقت الباب على 
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مر من تصرؾ ابنتها لكنها تؽلبت على هذا االنزعاج بتذكر نفسها، انزعجت األم فً بادئ األ

 .السعادة التً كانت بادٌة علٌها بسبب ذلك القط

مضت األٌام وأصبح القط جزًءا ال ٌتجزأ من حٌاة تلك الفتاة، تؤخذه معها إلى كل مكان وتطعمه 

ا حتى وتنظفه وتنام معه كل لٌلة، وخالل ؼٌابها عن المنزل فً الصباح ٌتسمر القط  ًٌ أمام الباب ٌوم

تعود، بدأت األم باالنزعاج من عالقة ابنتها المتزاٌدة بالقط، وعبرت ٌوًما لزوجها عن انزعاجها 

 :هذا ورؼبتها فً التخلص منه فقال لها

ابنتنا تحسنت كثًٌرا عن السابق وأصبحت تلعب وتتحدث معنا أكثر فلماذا ترؼبٌن فً انتزاع مصدر 

 ؟سعادتها منها

 !بعصبٌة: سعٌدة معك أنت والقط فقط )األم(

 ؟)األب(: ماذا تقصدٌن

 :)األم( وهً تدمع وصوتها مرتفع قلٌاًل 

 !ابنتً تتجاهلنً بسبب ذلك القط اللعٌن..

 .)األب(: ال أرى أن معاملتها لك اختلفت عن السابق

 !)األم( بصوت مرتفع: أنت ال ترى ما أراه!

 ؟)األب(: وماذا ترٌن

 :ذراعٌها)األم( وهً تكتؾ 

 !ال ٌمكننً البقاء مع هذا القط تحت سقؾ واحد

 ؟)األب(: وماذا ترٌدٌن منً أن أفعل

 .)األم(: ال تفعل شٌبا.. أنا من سٌفعل.

فً الٌوم التالً وخالل تسمر القط كعادته أمام الباب اقتربت األم منه فً محاولة منها إلدخاله فً 

ضار كٌس قماشً وتؽطٌته به وقلبه رأًسا على القفص، لكنه هاجمها بشراسه مما اضطرها إلح

عقب ثم قامت بربطه، كان القط خالل ذلك ٌموء وٌفح كاألفعى وٌتقلب بقوة داخل الكٌس، وضعت 

األم الكٌس فً السٌارة وقادتها إلى المحل الذي اشترته منه فً محاولة منها إلرجاعه لصاحب 

ط لذا قررت التوجه لمكان مقطوع بعًٌدا عن المحل، ولكنها وجدت بابعا آخرا، رفض استقبال الق
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المدٌنة، عندما وصلت األم أخرجت الكٌس وفتحته لٌخرج القط ؼاضًبا ٌفح فً وجه األم المبتسمة 

 :والتً تقول

 .ركبت األم سٌارتها وعادت أدراجها نحو المنزل.« هذا بٌتك الجدٌد اآلن..»

كً تصل قبل ابنتها وزوجها إلعداد  وصلت األم بعد مشوار طوٌل وكانت فً عجلة من أمرها

طعام الؽداء ولكً ُتهِا نفسها وترتب القصة التً ستخبرها البنتها لتبرٌر اختفاء القط المفاجا 

 .بدعوى أن القط خرج من المنزل فً ؼفلة منها عندما نسٌت الباب مفتوًحا بالخطؤ ولم ٌعد من وقتها

ندما رأت القط متسمًرا أمام الباب كما اعتاد كل فتحت األم الباب وقبل دخولها صرخت بال شعور ع

ٌوم فً انتظار ابنتها. وقفت تحدق به باستؽراب شدٌد وخالل تحدٌقها دخلت الفتاة وعانقت القط 

الذي كسر تسمره وبادلها القبالت واألحضان. كل ذلك كان ٌحدث تحت مرأى ومسمع األم المنبهرة 

 .صعدت الفتاة مع قطها للطابق العلويمن المشهد ولم ٌنقطع ذلك االنبهار حتى 

بعد الؽداء توجهت الفتاة مسرعة لؽرفتها لقضاء ٌومها مع القط وتركت األم واألب على المابدة 

 :ٌتحدثان

 ؟)األب(: ما بك؟.. تبدٌن قلقة الٌوم

 ؟)األم( وهً سارحة: ال شًء )األب(: بماذا تفكرٌن

لتالً أعادت األم الكرة واخذت القط بنفس الطرٌقة )األم(: ال شًء.. انَس األمر فً صباح الٌوم ا

ولكن لمكان ناٍء مختلؾ فً الطرؾ اآلخر من المدٌنة، وهذه المرة لم تفتح الكٌس وتركته مربوًطا 

 :ورمته وقالت

 .ركبت األم سٌارتها وعادت للمنزل.« لنرى كٌؾ ستعود األن..»

 :نفسها عند وصولها وقبل أن تدٌر مفتاح الباب للدخول قالت فً

« فلٌسامحنً هللا كنت مضطرة لفعل ما فعلت؛ ألنً بدأت أفقد ابنتً بسبب ذلك القط اللعٌن..»

 .دخلت األم المنزل لتجد القط على نفس حاله كما كان كل ٌوم أمام الباب جالًسا متسمًرا ٌنتظر الفتاة.

على فمها والتحرك لم تصرخ األم؛ فالرعب وهول الموقؾ الذي رأته أخرسها ودفعها لوضع ٌدها 

مبتعدًة ببطء عن القط المتسمر أمام الباب وهو بدوره لم ٌلتفت إلٌها، جلست األم على األرٌكة تراقب 

ذلك القط، وهً مرعوبة حتى دخلت ابنتها لتعانقه كعادتها وتصعد به للطابق العلوي، بقٌت األم فً 

 :لة مما دفعه للسإالمكانها ولم تتحرك حتى عاد زوجها من عمله لٌجدها بتلك الحا
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 ؟ما بك..

 .لم ترد األم على زوجها ونهضت من أمامه وذهبت لؽرفتها.

 :لحق الرجل بزوجته وسؤلها

 ؟ألم تعدي لنا طعاًما الٌوم

 .لم ترد الزوجة واكتفت بمعانقة وسادتها والتحدٌق بالنافذة.

لها سبب عودته وانتهى بها فً الٌوم التالً تسمر القط كعادته أمام الباب وبدأت األم تبرر فً عق

الحال بإقناع نفسها بؤنها لم تربط الكٌس بشكل جٌد وأنه خرج بسهولة لهذا السبب ولكن هذا ال ٌبرر 

عودته قبلها من تلك المسافة البعٌدة، جلست األم تفكر لدقابق واستقرت على قرار قتل القط وبهذه 

 .األبدالطرٌقة تضمن اختفاإه من حٌاتها وحٌاة ابنتها وإلى 

قلبت األم األفكار فً رأسها عن أفضل طرٌقة لقتل ذلك القط، خطر على بالها استخدام السم لكنها 

ا  ًٌ الحظت أنه ال ٌؤكل كثًٌرا أو باألحرى لم تره ٌؤكل أو ٌشرب من قبل مهما كان الطعام مؽر

حال على أنها وعزت ذلك إلى أن ابنتها كانت تطعمه فً خلواتها معه، فكرت لبرهة واستقر بها ال

ا فً باحة المنزل وبالفعل قامت بربطه فً الكٌس بعدما  ًٌ ستربطه فً الكٌس مرة أخرى وتدفنه ح

 .حفرت حفرة عمٌقة فً حدٌقة المنزل ورمت بالكٌس فً قاعها وبدأت بطمرها بالتراب لردم الحفرة

كعادته أمام الباب، عادت األم للمنزل وأحست بارتٌاح شدٌد عندما دخلت ولم تشاهد القط متسمًرا 

فتوجهت لؽرفتها وقررت أخذ حمام ساخن لالؼتسال من كل تلك األتربة التً علقت بها بسبب 

 .الحفر

انتهت األم من االستحمام وتوجهت للمطبخ مبتسمًة مروًرا بالمكان الذي كان القط ٌقؾ فٌه كل ٌوم، 

الؽداء، سمعت األم صوت إؼالق بدأت بتمتمة أؼنٌة كانت تنصت لها خالل حمامها وهً تعد طعام 

الباب فً موعد حضور ابنتها فقررت ترك ما فً ٌدها والتوجه لها والتً وبال شك ستكون مستاءة 

ا لتبكً علٌه، لم تدرك األم ابنتها فقد صعدت مباشرة لؽرفتها  ًٌ من اختفاء القط وستحتاج صدًرا حان

لسلم وهً مبتسمة النتهاء كابوس القط ودخلت الحمام وأدارت صنبور الماء، صعدت األم درجات ا

وعودة ابنتها لحالتها السابقة، دخلت األم وطرقت باب دورة المٌاه على ابنتها وقالت وهً مبتسمة 

 :بارتٌاح

 .اخرجً ٌا ابنتً وأؼلقً الصنبور وال تبكً.

الباب وجسده )الفتاة(: سؤخرج حااًل ٌا أمً حالما انتهً من تنظٌؾ القط!.. لقد وجدته ٌنتظرنً أمام 

 !مؽطى باألتربة..
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 .ِٓ ٠ؤِٓ ثزأٞ غ١زٖ ف١ٗ وفز ثٕفسٗ.

 .العرافة التً لم تعرؾ ٌلقبونها بالؽجرٌة.

 .تسكن لوحدها فً بٌت متواضع.

 .امتهنت خداع الناس واالحتٌال علٌهم فً قالب أسمته قراءة الفؤل أو الطالع.

 .ٌاها.تعتمد على فراستها القوٌة فً تخمٌن بعض الحقابق عن ضحا

 .تستقبلهم فً منزلها المتواضع.

 .تخبرهم بؤمور تخمنها من خالل الحدٌث معهم وفً الؽالب تصٌب.

 .«.كشؾ المستور»تستدرجهم بعدها للمرحلة الثانٌة وهً دكة الورق أو كما تسمٌها 

كانت تلك العرافة تعرض فً تلك المرحلة مجموعة من أوراق اللعب والتً تحتوي على صور 

ما بٌن الرزق أو الحظ.. النحس أو الزواج.. وؼٌرها من األوراق التً تدعً قراءة متنوعة 

المستقبل. بعدها تسحب الضحٌة ورقة ما وتتقبل بكل خضوع ذلك المصٌر الظاهر فً الورقة ألن 

ا قبلها لقبول أي شًء، وفً النهاٌة تتقاضى أجرها السخً من ضحٌتها  ًٌ الؽجرٌة تقوم بتهٌبتها نفس

 .رج إما سعٌدة أو تعٌسة بناء على أمر مبنً على محض الصدفة فقطالتً تخ

كان لتلك العرافة مواعٌد محددة الستقبال زبابنها، فلم تكن تعمل باللٌل أو أٌام الُجمع، وهذا ما جعلها 

فً استؽراب وحٌرة عندما طرقت سٌدة عجوز بابها ٌوم الجمعة لٌاًل وطلبت منها استشارة 

ن ممانعة الؽجرٌة فً بداٌة األمر إال أن تلك الممانعة تبددت عندما رأت روحانٌة، وبالرؼم م

العجوز ُتلِّوح لها بمبلػ ٌعادل أضعاؾ ما تتقاضاه فً االستشارة الواحدة. استقبلت العرافة السٌدة 

العجوز فً المكان المخصص الستشاراتها وحٌث أن الؽجرٌة كانت تسكن لوحدها فهً لم تمانع فً 

 .تلك الساعة المتؤخرةاستقبالها 

بدأت العرافة بروتٌنها المعتاد من استقصاء للمعلومات من خالل األحادٌث الصؽٌرة والودٌة مع تلك 

العجوز لكن فراستها لم تسعفها هذه المرة ألن العجوز كانت متحفظة جًدا فً إجاباتها ولم تزودها 

نها وعن حٌاتها، قررت بعد ذلك بالكثٌر من المعلومات التً ٌمكنها من خاللها بناء تصور ع

االنتقال للمرحلة الثانٌة واالنتهاء من تلك اللٌلة بؽنٌمة مادٌة كبٌرة كما وعدتها تلك السٌدة العجوز، 

 :مدت العرافة دكة األوراق أمامها وطلبت منها اختٌار ورقة منها فقالت العجوز

 .أرٌدِك أنت أن تسحبً الورقة بداًل عنً.
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 :ك)العرافة( وهً تضح

 .ال أحتاج لمعرفة قدري ومستقبلً فؤنا ملمة به

 .)العجوز(: إذا فاسحبً واحدة لنرى.

)العرافة(: لٌس هذا اتفاقنا.. االتفاق هو على قراءة طالعك أنت ولٌس أنا أم أنِك ترٌدٌن التملص من 

 !دفع ذلك المبلػ الكبٌر الذي َوَعّدتِنً به؟

 :ذي لوحت به سابقا فً وجه العرافة ورمته أمامها وقالتأخرجت السٌدة العجوز من جٌبها المبلػ ال

 .هذا هو المال الذي وعدتك به ولِك ضعفه لو سحبتً أنت الورقة بداًل عنً.

أخذت العرافة المال بسرعة ووضعته فً جٌبها، وفكرت فً عرض العجوز اآلخر وقالت فً 

 :نفسها

النهاٌة خدعة وأنا بحاجة لتلك األموال التً  ٌبدو أن هذه العجوز أتت لتتسلى.. لَِم ال؟ فاألمر فً»

 :)العرافة( وهً تبتسم« تفٌض منها

موافقة.. لكن أرٌد المال مقدًما أخرجت العجوز من حقٌبة كانت تحملها ضعؾ ما دفعته فً السابق 

 :وقدمته للعرافة وقالت

 .اسحبً ورقة اآلن.

 .روشة بٌنهما.أخذت العرافة المال وابتسمت وسحبت ورقة من األوراق المف

 .قلبت الورقة فدنت العجوز لترى محتواها فوجدتها صورة لجمجمة.

 :ابتسمت )العجوز( وقالت

 ؟ما معنى هذه الورقة ٌا ؼجرٌة..

 :)العرافة( وهً مرتبكة قلٌاًل 

 .الموت.. شخص ما سٌموت.

 ؟)العجوز(: شخص ما؟.. أال تعرفٌن من؟ أي نوع من العرافات أنتِ 
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بلى أعرؾ من لكن ال شؤن لِك باسمه )العجوز( وهً تبتسم: اخلطً األوراق )العرافة( بتوتر: 

 :مجدًدا )العرافة( بتوتر وهً ترفع األوراق

 .لقد انتهت الجلسة.

 :)العجوز( وهً تصرخ فً الؽجرٌة وترمً فً وجهها مبلًؽا آخر

 !اسحبً ورقة أخرى!

 :)العرافة( وهً تصرخ فً العجوز بؽضب

 !أموالك البؤس فلنتسلى!حسًنا ترٌدٌن هدر 

 .)العجوز( مبتسمة: اسحبً ورقة أخرى.

 .سحبت العرافة ورقة من دكة األوراق بعدما خلطتها جًٌدا لتظهر لها نفس الورقة مرة أخرى.

 ؟)العجوز( مبتسمة: ما معنى ظهور نفس الورقة مرتٌن ٌا مستنٌرة..

 :ارتبكت العرافة وبدأت تحدق فً الورقة بخوؾ وقالت

 .لمعنى السابق.نفس ا

 :)العجوز( وهً ترفع سبابتها فً وجه الؽجرٌة وتقول بصوت مرتفع

 .ال!!.. المعنى هنا ٌختلؾ

 ؟)العرافة(: ما معناه إذا

 ؟)العجوز( وهً تبتسم: أخبرٌنً أنت ٌا ؼجرٌة

صمتت العرافة وهً تنظر لتلك العجوز التً بدأت ترشقها بنظرات االزدراء ثم خرجت عن صمتها 

 :وقالت

 ؟هل انتهٌنا

 .)العجوز(: لٌس بعد.. اسحبً ورقة أخرى
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أخذت العرافة ورقة الموت لتعٌدها لدكة األوراق لكن العجوز منعتها وقالت اتركً هذه الورقة فقد 

 .حسم أمرها.. اسحبً ورقة مختلفة.

مدت العرافة ٌدها لألوراق لتسحب أخرى ومن شدة توترها وخوفها نسٌت أن تطلب مبلؽاَ آخر 

ابل هذه السحبة. سحبت الورقة ووضعتها بٌنها وبٌن العجوز ونظرت االثنتان إلٌها.. الؽجرٌة مق

 :متوترة والعجوز مبتسمة وهً تقول

 ؟ٌبدو أن هذه الورقة تكشؾ هوٌة من سٌتسبب فً موتك

موتها لم تفتح الؽجرٌة بعد هذا الٌوم بابها ألحد حتى اكتشؾ جٌرانها أنها ماتت منذ أٌام ولم ٌنكشؾ 

إال من رابحة جثتها التً انتشرت بٌن المنازل، لم ٌجد أول من اكتشؾ جثتها كما أخبر الناس الحًقا 

إال الؽجرٌة ممددة على األرض بؤعٌن مفتوحة وفً ٌدها ورقة من أوراقها التً كانت تستخدمها 

 .لقراءة طالع الناس وكانت الورقة تحمل صورة امرأة عجوز تبتسم
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.ػٕذِب ٠ؼٍٛ ا ُِ  .ٌظُٛد ٠ظبة اٌؼمً ثبٌظّ

 .الشًء )أحمد( ٌستعد للذهاب مع أصدقابه فً رحلة بحرٌة.

 .الزوجة تطلب منه التؤجٌل بسبب كابوس شاهدته اللٌلة الفابتة.

 .الزوج ال ٌعٌرها انتباًها.

 :)الزوجة( بؽضب

 !فً كل مرة تعود من رحلة بحرٌة ٌكون مزاجك سًٌبا، فلماذا إًذا تذهب ٌا )أحمد(؟

ا قلتٌه  !)أحمد(: أرٌد الذهاب فقط بؽض النظر عمَّ

 !)الزوجة(: منذ أن عرفتك وأنت متعلق بالبحر بالرؼم من أنه مصدر هم وحزن لك فلماذا تذهب؟

 !)أحمد(: أنا من ٌرٌد الذهاب للبحر ولذلك سؤذهب..

ٌها أصحابه خرج )أحمد( بعد هذا الحوار من منزله وركب السٌارة التً كانت تنتظره بالخارج وف

 :الثالثة )أمجد( و)ثامر( و)فٌصل( وبعد إؼالقه باب السٌارة مباشرة، قال أحدهم مازًحا

 ؟هل أخذت اإلذن بالخروج

 .ضحك بقٌة من فً السٌارة.

 !)أحمد(: ال أحتاج اإلذن من أحد كً أذهب ألي مكان

 :)فٌصل( وهو ٌضحك

 .ال تؽضب فنحن نمازحك.. لنتحرك اآلن

 .لقد نسٌت شًٌبا فً الداخل.)أحمد(: انتظروا 

 !)ثامر(: نسٌت ماذا؟!.. سوؾ نتؤخر

 .)أحمد(: انتظروا فقط وسؤعود حااًل.

 :نزل )أحمد( من السٌارة مسرًعا ودخل منزله وبعد دقابق عاد وركب السٌارة وقال
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 .هٌا ٌمكننا الذهاب اآلن.

 .)أحمد( بانتظارهم. تحركت السٌارة منطلقة نحو المرسى، حٌث كان قارب الصٌد الذي ٌملكه

 :خالل الطرٌق سؤل )فٌصل( )أحمد(

 ؟ما األمر المهم الذي نسٌته وعدت من أجله

 :)أحمد( وهو ٌبتسم وٌنظر من النافذة

 .شًء مهم لم أستطع الرحٌل بدونه.

وصلت المجموعة للمرسى وركبوا القارب وحملوا أمتعتهم وأدوات الصٌد وشقوا البحر، كان الوقت 

العصر وكان هدفهم الوصول الى منطقة فً عرض البحر ٌكون فٌها الصٌد وفًٌرا فً اللٌل فً بداٌة 

 .وحتى مطلع الفجر، كان )أحمد( ٌذهب إلٌه دابًما وحده ومن وقت آلخر ٌصطحب معه أصدقاءه

 .)فٌصل( وهو ٌنظر لألفق: الشمس ؼربت.

 .)أحمد(: ال تقلقوا ساعتٌن وسنصل للمكان المنشود.

ونصؾ وبعد ؼروب الشمس تماًما وانسدال جلباب اللٌل على األفق، وصلت المجموعة بعد ساعتٌن 

لوجهتها وأوقفوا القارب تحت قمر ؼابب وبحر هادئ بال أمواج، وبدأ كل منهم ٌجهز عدته لرمً 

 .صناراتهم فً الماء عدا )أحمد( الذي كان ٌراقبهم

من القارب وهو ممسك بصنارته بانتظار بعدما رمى الجمٌع صنارتهم اتخذ كل واحٍد منهم جانًبا 

تلك الهزة التً ٌسعد وٌنتشً بها كل صٌاد وخالل انتظارهم بدأ )ثامر( بالصفٌر بشكل خافت فنهره 

 :)أحمد( وقال

 !ال تفعل ذلك ونحن فً عرض البحر

 ؟)ثامر( وهو ٌضحك: ولماذا

 !)أحمد( بؽضب: ال تفعل ذلك وحسب

 :)أمجد( وهو ٌبتسم

 .ذلك ٌبعد السمكألنه ٌعتقد أن 
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 :)ثامر( وهو ٌضحك بقوة

 !ما هذه الخرافات؟

 !)أحمد(: أٌا كان توقؾ فقط

 .)ثامر(: سؤتوقؾ فقط ألنك أحمق ومتهور؛ وقد ٌتطور األمر الى مشكلة نحن فً ؼنى عنها.

 ؟)فٌصل(: هل ٌمكن أن نصطاد بهدوء

 .صمت الجمٌع ولم ٌتحدث أحد.

 .لة اآلن.)فٌصل(: جٌد ٌمكننا االستمتاع بالرح

 :)أمجد( وهو مبتسم

 ؟هل الوقت مناسب لنسؤلك عن الشًء الذي عدت للمنزل من أجله الٌوم ٌا )أحمد(

 :)أحمد( وهو ٌضحك بخفه

 ؟لماذا أنتم مهتمون بهذا األمر

 :)ثامر( وهو ٌبتسم

 !ألننا نعرؾ أنك عدت لطلب السماح منها أٌها الجبان

ننً لم أكن أستطٌع االستمتاع بوقتً وهً حزٌنة أو ؼاضبة )أحمد(: حبً لها لٌس جبًنا أو خوًفا لك

 .منً.

 .)فٌصل(: إنها محظوظة بك

 .)أحمد(: بل أنا محظوظ بها.

 :عاد الصفٌر مرة أخرى فصرخ )أحمد( وقال

 !هل تبحث عن المشاكل ٌا )ثامر(؟

 !)ثامر( مستؽرًبا: ما بك؟.. أنا لم أصفر
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 ؟)أمجد(: من فعل إًذا..

كان قادًما من عرض البحر )ثامر(: هل ٌمكن أن تصمتوا جمًٌعا كً ال ٌهرب )فٌصل(: الصوت 

 !السمك من إزعاجكم؟

 :صمت الجمٌع ولم ٌتحدثوا لدقابق وبعدها قال )ثامر( موجًها كالمه ل)فٌصل(

 ؟ماذا تقصد أن الصفٌر كان قادًما من عرض البحر

 :)فٌصل( وهو ٌشٌر بٌده لٌمٌن القارب

 .ذا االتجاه.لقد سمعت الصوت من ه

 :)ثامر( وهو ٌحدق باالتجاه الذي أشار إلٌه )فٌصل(

 .ال أرى شًٌبا.

 :)فٌصل( بسخرٌة

 .لقد سمعت صوًتا ولم أقل أنً رأٌت شًٌبا.

 .)أمجد(: لنؽٌر الموضوع.

 :)أحمد(: اقتراح جٌد )ثامر( وهو ٌبتسم وٌتفحص صنارته

 ؟لما ال تخبرنا عن سبب خوفك من الصفٌر

 :)أحمد( بؽضب

 !أنت بالفعل تبحث عن المشاكل

 :)أمجد( بهدوء

 ؟فعاًل ٌا )أحمد( لَم تخاؾ من الصفٌر فً البحر

 !)أحمد( باستؽراب: حتى أنت ٌا )أمجد(

 .)ثامر(: ما بك؟.. كلنا رجال هنا وال نخاؾ )أحمد(:..
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 ؟)فٌصل(: ألن تخبرنا

 .)أحمد(: إذا كنتم مصرٌن اسمعوا إًذا.

صؽًٌرا؛ وكان وقتها ٌخرج للصٌد مع أبٌه بشكل مستمر، وهذا هو  حكى )أحمد( قصته عندما كان

سبب حبه وتعلقه بالبحر، وكٌؾ كانت أجمل ذكرٌاته التً جمعته مع أبٌه هً من خالل رحالت 

 .الصٌد تلك

 ؟)ثامر(: وما عالقة ذلك بكرهك للصفٌر فً البحر

 :أكمل )أحمد( حدٌثه قابال

الشتوٌة نصطاد، وكان البرد قارًسا والظالم حالًكا والبحر هابًجا لكننا كنا كنا أنا وأبً فً أحد اللٌالً 

مستمتعٌن بتلك األجواء وكنا نتمازح ونتضاحك إلضاعة الوقت حتى تهتز صناراتنا، اهتزت صنارة 

ٌبدو أنها »أبً بقوة فشدها فً محاولة إلخراج ما كان عالًقا بها، الزلت أذكر كلماته وهو ٌقول 

وخالل شده وارخابه سقط أبً من القارب فً الماء البارد؛ وبدأ باالبتعاد بسبب « ةسمكة كبٌر

 .األمواج الهابجة ذلك الٌوم

 ؟)أمجد(: وماذا حدث بعد ذلك

 .)أحمد(: سمعت الصفٌر.

 ؟)فٌصل(: أي صفٌر

)أحمد( صفٌر أشبه بصفٌر إنسان بالرؼم من أن أصوات تالطم األمواج من حولً كانت عالًٌة إال 

 .أن ذلك الصوت كان واضًحا جدا

 ؟)ثامر(: وماذا حدث بعد ذلك

)أحمد(: استمر أبً بالسباحة نحوي وأنا أمد ٌدي له كً أساعده فً الصعود على متن القارب وكلما 

 .اقترب منً اقترب صوت ذلك الصفٌر معه وكؤن من كان ٌصفر ٌسبح بجانبه )فٌصل(:..

ٌده وبدأت أعاونه على الصعود، لكننً أحسست بالرعب )أحمد( وصل أبً لحافة القارب فؤمسكت ب

الشدٌد؛ ألننً كنت اسمع ذلك الصفٌر بوضوح شدٌد لدرجة أنً ظننت أن صاحبه سٌصعد القارب 

 .مع أبً، وبسبب الظالم الحالك تلك اللٌلة لم أستطع إمعان النظر وتحدٌد مصدر الصوت

 ؟)أمجد(: وماذا حدث بعد أن صعد أبوك إلى القارب
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 .أحمد(: أبً لم ٌصعد.. لقد جره شًء بقوة للماء ولم ٌطُؾ بعدها.)

 .)فٌصل(:..

 .)أمجد(:..

 .)ثامر(: لم تحِك لً هذه الحكاٌة من قبل وأنا أعرفك منذ سنوات.

 ؟)أحمد(: وهل هذا شًء ٌقال

 ؟)فٌصل(: لماذا تعود للبحر إًذا..

 ؟)أحمد(: ماذا تقصد

 .الؽالب سٌكره البحر.)أمجد(: من ٌمر بمثل ما مررت به فً 

)أحمد(: أنا كرهت البحر فعاًل بعد تلك الحادثة.. أنا حتى ال أجٌد السباحة، )ثامر( باستؽراب: كٌؾ 

 !تكرهه وأنت تقضً معظم أوقاتك فٌه؟ وأنت من ٌصر دابًما على القٌام بهذه الرحالت البحرٌة

 :)أحمد( وهو ٌحدق بالبحر

 .ذي فقدت أبً بسبب ذلك الشًء.فقدت االهتمام بالصٌد منذ الٌوم ال

 ؟)فٌصل(: أي شًء..

)أحمد(: الشًء الذي سمعت صفٌره مع أبً والذي سمعت أنت صفٌره قبل قلٌل والذي كنت وما 

 .زلت أحاول رإٌته مرة أخرى

 !)ثامر(: ما هذه الهرطقات التً تهرطق بها؟

 ؟)أمجد(: هل تحاول إخافتنا

 .)فٌصل(:..

 ؟م ٌوًما لما ال أؼٌر مكان الصٌد الذي نذهب إلٌه)أحمد(: ألم تسؤلوا أنفسك

)ثامر(: بلى، وأنت من قال إنه أفضل مكان ٌمكن أن نصطاد فٌه وال فابدة من البحث عن ؼٌره 

 .وصدقناك ألنك أكثر خبرة منا.
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 ؟)أمجد(: هذا المكان هو نفس المكان الذي فقدت فٌه أباك ألٌس كذلك

 .)أحمد( ٌهز رأسه بالموافقة.

 ؟)فٌصل(: ما الذي ترٌد قوله؟.. إننا أتٌنا الصطٌاد وحش بحري بصنانٌر صؽٌرة

)أحمد(: ال.. هذه ستكون أخر مرة أعود فٌها لهذا المكان لقد وعدت زوجتً بذلك، أمضٌت سنٌن 

طوٌلة ال أسمع فٌها ؼٌر صفٌره فً هذا البقعة، ومهما حاولت لم أستطع رإٌته أبًدا لذا ستكون هذه 

 .خٌرةرحلتً األ

 :)ثامر( باستهزاء

 .ٌظننا أؼبٌاء.. ال تلقوا له بااًل؛ فهو ٌحاول إخافتنا فقط

 .)أحمد(: صفِّر ٌا )ثامر(.

 ؟)ثامر(: ماذا

 .)أحمد(: صفِّر.. صفر أي لحن ترٌد

 .)ثامر( بتوتر:..

 ؟)أحمد(: ما بك؟.. هل فقدت الرؼبة فً ذلك أم أنك خابؾ

 !)ثامر(: بؽضب: لست خابًفا من شًء!

 .بدأ )ثامر( بالتصفٌر بلحن أؼنٌة ٌحبها وأدار وجهه للبحر وهو ٌتفحص صنارته.

 ؟)أمجد(: ما الحكاٌة ٌا )أحمد(..

 .)أحمد( وعٌنه على )ثامر(: انتظر قلٌاًل.

 :بعد أقل من دقٌقة سمع )ثامر( والبقٌة صفًٌرا مشابًها للحن الذي صفر به )ثامر( مما دفعه للتوقؾ

 ؟)ثامر(: ما هذا

 .حمد(: مبتسًما بسخرٌة: الوهم الذي تحدثت عنه.)أ

 !)فٌصل( وهو مرعوب: ال تعبث بنا ٌا )أحمد( ما هذا الصوت..؟
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 :)أمجد( وهو ٌمعن النظر فً البحر

 .الصفٌر مطابق لصفٌر )ثامر( وكؤنه ٌحاكً ألحانه.

 .)ثامر( باستهزاء: إنه مجرد صًدى لصوتً.

 ؟م أنك عنٌد لدرجة أنك ال ترٌد االعتراؾ بالحقٌقٌة)أحمد(: هل أنت أحمق لهذه الدرجة؟.. أ

 :)ثامر( وهو ٌصرخ بقوة

عن أي حقٌقة تتحدث؟!.. أن هناك وحش فً الماء وأن هذا الوحش المجهول التهم أباك؟!.. لقد كنت 

طفاًل صؽًٌرا، ورأٌت أباك ٌؽرق أمامك وهذا األمر سبب خلاًل نفسٌا فً عقلك فال تحاول إقحام 

 !علٌنا!هلوساتك 

 ؟)أحمد( وهو ٌقؾ وٌضع ٌده على صدر )ثامر(: اهدأ ٌا )ثامر( ما بك

 !)ثامر( وهو ٌدفع ٌد )أحمد( من على صدره: ال تلمسنً!

 .اختل توازن )أحمد( وزلت قدمه وسقط فً الماء.

 :صرخ )فٌصل( بقوة ومد ٌده مباشرة من حافة القارب ٌلوح بها فً الظالم وٌقول

 !ٌدك..أعطنً ٌدك.. أعطنً 

 .)ثامر( وعلى وجهه نظرة قلق:..

 :)أمجد( ٌرمً بطوق نجاة بسرعة فً ظالم البحر الدامس

 !حاول اإلمساك بهذه!

 :صوت )أحمد( من بعٌد

 !أٌن أنتم ال أستطٌع السباحة؟

 .قفز )فٌصل( فً الماء مباشرة بعد سماعة نداء )أحمد( لكن )أمجد( و)ثامر( تسمروا فً أماكنهم.

 :بالبحث عن)أحمد( وهو ٌصرخ استمر )فٌصل(

 !تحدث معً كً أحدد مكانك!
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 .لم ٌتحدث )أحمد( ولم ٌجد )فٌصل( له أثر.

عاد )فٌصل( ومد ٌده للعودة على متن القارب لكن )ثامر( كان متسمًرا ومرعوًبا فتقدم )أمجد( 

ال وعاونه على الصعود. سكت الجمٌع ولم ٌتحدثوا فً األمر بعد صعود )فٌصل( حتى تحدث وق

 :بتوتر

 .لقد أخذه.

 ؟)ثامر( بقلق وعبوس: عن ماذا تتحدث

 .)فٌصل( وهو ٌرتجؾ من البرد: الشًء.

 :)ثامر( بصوت مرتفع ونبرة ؼاضبة

فً الماء، الرجل لم ٌكن ٌستطٌع السباحة وؼرق بسبب خوفه وؼبابه!!.. لقد خذل « شًء»ال ٌوجد 

 !نفسه كما خذل أباه!

 .)أمجد( بهدوء: كفى ٌا )ثامر(.

 :)ثامر( مستمًرا فً الحدٌث متجاهاًل كالم )أمجد(

 !لقد تسبب جنونه فً خسارته لحٌاته!! كان معتوها وكان ٌجب أن ٌتعالج فً مصحة نفسٌة!

 !)أمجد( بصوت مرتفع: كفى!

 .صمت )ثامر( وبدأ ٌتنفس بسرعة وعمق.

 .)فٌصل( وهو ٌحتضن نفسه وٌحدق بؤرضٌة القارب: لقد رأٌته.

 !زال ٌتنفس بعمق: رأٌت من؟)ثامر( وهو ال

 .)فٌصل(: الشًء.

 .أدار )أمجد( نظره ل)فٌصل( ببطء.

 :استؤنؾ )فٌصل( كالمه وقال
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عندما قفزت وراء )أحمد( كنت أسمع صوًتا مثل الخبط فً الماء، فتوجهت سباحة نحو مصدر 

صاحبنا ٌؽرق الصوت حتى وصلت إلٌه، وجدت جسًما كجسم اإلنسان ٌتقلب فً الماء، فتوقعت أنه 

 .وٌبحث عن النفس فؤمسكت به بقوه وأخرجت رأسه من الماء.. لم ٌكن صاحبنا ولم ٌكن ٌؽرق.

 :)ثامر( وهو ٌجلس على طرؾ القارب بتوتر

 ؟ماذا كان إًذا..

 :)فٌصل( وهو ٌرفع رأسه وٌوجه نظره ل )ثامر(

 .خالل افتراسه له.كان شٌبا.. شٌبا ؼرًٌبا.. وكان فً فمه قطعة من صاحبنا.. لقد قاطعته 

 .)ثامر(: هراء!!.. كٌؾ ٌمكنك الرإٌة فً هذا الظالم الحالك.

)فٌصل(: لم أحتج إلى النور.. عٌناه كانت مشعة كالنجوم وصوته كان مخًٌفا جًدا كان كصوت طفل 

 .صؽٌر.

 .)ثامر(:..

 :)فٌصل( وهو ٌبتسم وٌحتضن نفسه من الخوؾ والبرد

 .له جنون.. لنعد من حٌث أتٌنا.أعرؾ أنكم لن تصدقونً.. فما أقو
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 .اٌجؼُغ ال ٠ذظً ػٍٝ إٌَٛ دزٝ ٠سزلٗ ِٓ غ١ِزٖ.

 .حملقة أم وأبنتها ٌحضرون لحفل مٌالدها الثالث عشر.

 .الفتاة تعلق بعض الزٌنة على الجدران.

 .األم ترتب الطاولة وتصؾ بعض األطباق.

 ؟)األم(: َمن دعوتً لحفلتك اللٌلة

 :بتعلٌق الزٌنة)الفتاة( وهً مشؽولة 

 .جمٌع صدٌقاتً الالبً تعرفٌنهن.

 ؟)األم(: هل قمتً بدعوة صدٌقتك الجدٌدة

 ؟)الفتاة( وهً تدٌر ظهرها نحو أمها: من تقصدٌن ٌا أمً

 :)األم( وهً ترفع نظرها وتحدق بابنتها

 .تلك التً قلبت حالك وؼٌرت من أخالقك

 ؟)الفتاة( وهً تضحك: تقصدٌن )جمانة(

تعود بنظرها نحو الطاولة وتستؤنؾ ترتٌبها: هً بعٌنها )الفتاة( وهً تقترب من أمها )األم( وهً 

 :وتعانقها من الخلؾ وتقبل مإخرة رأسها وتبتسم

ما بها ٌا أمً؟.. )جمانة( فتاة طٌبة ولم تؽٌر بً شٌبا لكننً لم أعد تلك الفتاة الصؽٌرة التً تعرفٌنها 

 .)األم(: ال تعجبنً تلك الفتاة.

 .اة(: هل ترؼبٌن بؤن اقطع عالقتً بها؟ سؤفعل ذلك إذا كان ذلك سٌرضٌك)الفت

)األم(: ال ٌا )سارا( أنا أثق بك وباختٌاراتك لكن كل ما أطلبه منك هو أن تكونً حذرة وأالَّ تفعلً 

 .شًٌبا لسِت مقتنعة به قبلت )سارا( أمها مرة أخرى وقالت وهً مبتسمة: ال تقلقً ٌا أمً

ول الحاضرٌن للحفل وقد جاءت مبكًرا قبل الموعد المحدد بساعة أمضتها مع كانت )جمانة( أ

 .)سارا( فً ؼرفتها.
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 :)جمانة( وهً تتفحص الؽرفة وتضحك

 .الدٌكور فً ؼرفتك سًء جًدا )سارا( وهً تضحك: لكنه ٌعجبنً

 :)جمانة( وهً ترفع دمٌة من على سرٌر )سارا( وتنظر لها بازدراء

 ؟ما هذه

 :خذ الدمٌة من )جمانة( وتحتضنها مبتسمة)سارا( وهً تؤ

 .هذه الدمٌة عزٌزة علً جًدا

 :)جمانة( وهً تنزع الدمٌة من أحضان )سارا( وتلقً بها على األرض وتضحك

لقد كبرتً على هذه األشٌاء وخاصة الدمى والعرابس )سارا( وهً تنظر للدمٌة الملقاة على االرض 

 :وتبتسم

 .معِك حق.

 :لدمٌة وتضحك)جمانة( وهً تركل ا

 .أنا متؤكدة أن معً حق.

 :)األم( وهً تنادي من الطابق السفلً

 !هٌا ٌا )سارا( لقد حضر جمٌع صدٌقاتك

 .)سارا(: هٌا لنذهب ونبدأ الحفل.

 :)جمانة( وهً تتنهد

 .لم أحضر إال ألجلك ألننً ال أطٌق مثل هذه الحفالت المملة.

 !عً الوقت)سارا( وهً تضحك وتشد )جمانة(: هٌا وال تضٌ

بعد انتهاء الحفلة رحل الجمٌع عدا )جمانة( التً كانت جالسة تشاهد التلفاز وتقلب قنواته بٌنما كانت 

 .)سارا( وأمها تنظفان المكان.

 ؟)األم( بصوت هامس البنتها: ألن ترحل صاحبتك
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 .)سارا(: لقد أخبرتنً بؤنها ستبٌت اللٌلة معً

 ؟)األم( بؽضب: ومتى كنِت تنوٌن إخباري

 ؟)سارا(: وما المشكلة ٌا أمً ؼًدا إجازة وال ٌوجد مدرسة

 ؟)األم(: هل تعرؾ أمها بنٌتها البقاء عندنا

 :)سارا( بصوت مرتفع قلٌاًل 

 !ما بك ٌا أمً لماذا تحاولٌن مضاٌقتً؟

 ؟)األم(: لماذا تتحدثٌن معً بهذه الطرٌقة

 !)سارا( وهً تتوجه لؽرفتها: هٌا ٌا )جمانة( لنذهب

 :وهً تؽلق التلفاز وتلحق ب)سارا( )جمانة(

 .تصبحٌن على خٌر ٌا خالة.

 :صعدت االثنتان للطابق العلوي ودخلتا الؽرفة وتوجهت )سارا( لدمٌتها وركلتها وقالت بؽضب

 !لم أعد طفلة لَِم ال تفهم أمً ذلك؟

 :)جمانة( وهً ترمً بنفسها على السرٌر

 .األمهات ال ٌفهمون شًٌبا أمً مثل أمك تماما

 !)سارا(: أكره ذلك

 ؟)جمانة(: انسً األمر.. ماذا ترٌدٌن أن نفعل

 :)سارا( وهً تستلقً بجانب )جمانة( على السرٌر

 .ال شًء فانا متعبة لنخلد للنوم.

 .)جمانة( وهً تطفا النور مبتسمة: أنت مملة.

 .)سارا( وهً تبتسم وتؽلق عٌنٌها: تصبحٌن على خٌر ٌا مثٌرة خلدت االثنتان للنوم.

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


 .الساعة الحادٌة عشر لٌاًل.

 .)جمانة( وهً تحاول اٌقاظ صاحبتها:.. )سارا(.. )سارا(.

 ؟)سارا( وهً تفتح إحدى عٌنٌها:.. ما بك..

 .)جمانة(: سمعت صوًتا.

 :)سارا( وهً تفتح العٌن األخرى بكسل

 ؟صوت؟.. صوت ماذا

وهً تؽمض عٌنٌها  )جمانة( وهً متوترة: ال أعرؾ.. وكؤنه شًء ٌزحؾ تحت السرٌر )سارا(

 :وتحتضن الوسادة

 .عودي للنوم وال تتوهمً.

 .قبل منتصؾ اللٌل بقلٌل.

 !)جمانة( وهً تهز )سارا( بقوة:.. )سارا(!.. )سارا(!.. استٌقظً!

 !)سارا( وهً تقوم مفزوعة:.. ما بك؟!

 :)جمانة( ووجهها شاحب ومرتعب

 !هناك شًء بالؽرفة أنا متؤكدة

 ؟األنوار: عن ماذا تتحدثٌن)سارا( وهً تشؽل 

 :)جمانة( وهً تحتضن اللحاؾ ووجهها شاحب تحدق بزواٌا الؽرفة

طوال اللٌل وانا أسمع صوتا ٌزحؾ على األرض.. حاولت تجاهله لكنه واضح جًدا وأؼلب 

 !األصوات تؤتً من أسفل السرٌر

 .)سارا( وهً تنظر تحت السرٌر: ال ٌوجد شًء.

 .للحاؾ: ال أعرؾ لكنً متؤكدة.)جمانة( وهً تؽطً رأسها با

 .)سارا( وهً تطفا األنوار وتعود للفراش: عودي للنوم.
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 .الساعة الواحدة بعد منتصؾ اللٌل.

 ؟)جمانة( توقظ )سارا( بهدوء:.. )سارا(.. )سارا( )سارا( وهً مؽمضة العٌنٌن: ماذا اآلن..

 .)جمانة( بصوت مرتعب: أعتقد أن دمٌتك تتحرك.

 ؟ت مؽمضة العٌنٌن: وما الذي أعطاِك هذا االنطباع..)سارا( وهً الزال

)جمانة( بتوتر: ال أذكر إنها كانت فً زاوٌة الؽرفة وتجلس بهذا الشكل )سارا( وهً تفتح عٌنٌها 

 ؟دون أن تنتهض: أي شكل..

 !)جمانة( بتوتر: انظري إنها تحملق بً

 :)سارا( وهً تنهض وتنظر لزاوٌة الؽرفة

 .إنها مجرد مصادفة.. ال تتوهمً ونامً ال أرى شًٌبا ؼرًٌبا..

 .)سارا( تعود للنوم.

 .الساعة الثانٌة فجًرا.

 .)جمانة( تصرخ بقوة.

 !)سارا( تستٌقظ مفزوعة وتقول: ما بك أٌتها المجنونة..!

 :)جمانة( وهً تنهض من الفراش وتبكً بشكل هستٌري وتشٌر للدمٌة

 !لقد رمشت!.. لقد رمشت..

ض من فراشها وتشد الدمٌة من ذراعها وتفتح باب ؼرفتها وترمً بها فً )سارا( وهً تزفر وتنه

 :الردهة وتقول

 !هل ٌمكننا النوم اآلن؟

ا جًدا على باب الؽرفة،  ًٌ عادت االثنتان للفراش وقبل أن تضعا رأسٌهما على الوسادة سمعتا طرًقا قو

 .ادالن النظرات برعبنهضتا مفزوعتٌن من الفراش، وهما ٌضعان أٌدٌهما على أفواههما وٌتب
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توقؾ الطرق لثوانً ثم عاد بقوة أكبر وأعنؾ من السابق. اختبؤت الفتاتان تحت اللحاؾ وعانقتا 

 .بعضهما فً خوؾ وقلق شدٌد.

 .توقؾ الطرق.

 .فُتح الباب ببطء.

 .صرٌر قوي وحاد للباب.

ٌُرى من تحت اللحاؾ ٌدخل للؽرفة وٌتوجه نحوهما.  .ظالل 

 .ثقٌلة من الفتٌات تحت اللحاؾ.صمت مخٌؾ وأنفاس 

 .ٌُشد اللحاؾ بسرعة وبقوة من علٌهما.

 .تصرخ الفتاتان مًعا.

 ؟)األم(: ما بكما..

 ؟)سارا( بؤنفاس ثقٌلة:.. أمً

 .)جمانة( تبدأ بالبكاء.

 ؟)األم(: ما بكما؟.. ما األمر

 .)سارا(: ال شًء ٌا أمً.. سنعود للنوم.

 .األم تخرج من الؽرفة وتؽلق الباب.

 .)جمانة( تستمر بالبكاء.

 :)سارا( تحتضنها بذراعٌها مبتسمة وتقول

 .لم أكن أعرؾ بؤنك جبانة لهذا الحد.. هٌا لننم.

فً صباح الٌوم التالً رحلت )جمانة( ولم تتحدث عما حدث اللٌلة الماضٌة. جلست )سارا( مع أمها 

 .على مابدة اإلفطار وبدأتا بتناول الطعام

 :هوتها)األم( وهً تحتسً ق
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 ؟ما بكما لٌلة البارحة

 ؟)سارا(: ماذا تقصدٌن ٌا أمً

 :)األم(: صراخ.. وضحك.. ثم طرق لألبواب )سارا( وهً تبتسم

ٌبدوا أن )جمانة( لم تستطع النوم فً فراش ؼٌر فراشها وأخذت تتوهم وترعب نفسها طٌلة اللٌلة.. 

ب.. كانت حٌلة ذكٌة ٌا أمً حتى أنا كدت أن أفقد عقلً رعًبا بسبب طرقك القوي على البا

 .إلخراسنا.

 :)األم( باستؽراب

 .أي حٌلة؟.. أنا لم أطرق الباب علٌكما.. لقد استٌقظت بسبب طرقكما أنتما على بابً.
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 .ٌٓ رؼزَف ِؼذَٔه دزٝ رٕىسَز.

 .طرٌق الخالص مجموعة من الفتٌان.

 .ٌدرسون فً المرحلة االبتدابٌة فً إحدى القرى.

ا  ًٌ ا على األقدام.تعودوا ٌوم ًٌ  .الذهاب والعودة للمدرسة مش

 .كان الطرٌق للمدرسة طوٌاًل.

 .لم ٌكن هذا الطرٌق قاباًل لالختصار.

 .اال من خالل طرٌق لم ٌفكروا بعبوره ٌوًما.

 .طرٌق مقبرة القرٌة.

 ؟)سامر(: لقد تؤخرت الٌوم فً الخروج من المنزل.. لماذا

 .)علً(: لقد استٌقظت متؤخًرا.

 .(: بقً علٌنا المرور ب)عبد هللا( و)رامً( لذا ٌبدو أننا سنتؤخر عن طابور الصباح)سامر

 .)علً(: ال ال.. ال أرٌد أن ٌضربنً المعلم كما فً المرة السابقة

)سامر(: إًذا اذهب أنت لمنزل )رامً( وأنا سؤذهب لمنزل )عبد هللا( كً نكسب بعض الوقت كٌال 

 .نتؤخر.

لى اللقاء فً منتصؾ الطرٌق، بعد مدة وصل )سامر( و)عبد هللا( للمكان افترق االثنان واتفقا ع

 .المتفق علٌه

 !)عبدهللا(: أٌن البقٌة؟.. سوؾ نتؤخر عن المدرسة

 :)سامر( وهو ٌتفقد بنظره الطرٌق

 .ال أعرؾ لقد أكدت على )علً( أن ال ٌتؤخر

 .أراهم قادمٌن من بعٌد )عبد هللا(: ال أستطٌع االنتظار أكثر سوؾ أذهب )سامر(: انتظر..
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)عبد هللا(: أخًٌرا وصل )علً( و)رامً( للمكان المتفق علٌه وهم ٌتنفسون بسرعة وكؤنهم كانوا 

 .ٌهرولون.

 !)سامر(: أٌن كنتم؟

ا كً نلحق بكم ًٌ  .)رامً( وهو ٌتنفس بسرعة: لقد أتٌنا جر

 !)عبد هللا(: لماذا تؤخرتم؟

 .وٌشٌر بإصبعه ل )رامً(: بسببه. )علً( وهو جاٍث على ركبتٌه ٌتنفس بسرعة

 !)رامً(: أنا؟

 :)سامر( وهو ٌحمل حقٌبته وٌضعها على ظهره

 .ال وقت اآلن لهذا الكالم هٌا لنلحق بالطابور الصباحً قبل أن نتعرض للعقاب

 !)عبد هللا( وهو ٌنظر لساعته: لن نلحق

 .بسرعة)علً( وهو خابؾ: ال أرجوك ال تقل هذا الكالم.. سنلحق لو جرٌنا 

 .)رامً(: ال أملك القدرة على الجري أكثر

 .)سامر( وهو ٌرفع نظره لألفق: هناك حل

 ؟)عبد هللا(: ما هو..

 .)سامر(: أن نسلك طرٌق المقبرة.

 !)علً(: ماذا؟

 !)رامً(: طرٌق المقبرة خطرة

 .محالة)عبد هللا(: وما الخطورة فً هذا الطرٌق؟.. عقاب المدرسة خطر حقٌقً وسٌقع علٌنا ال 

 :)سامر( وهو ٌسٌر باتجاه طرٌق المقبرة

ٌَشؤ منكم أن ٌتبعنً فلٌفعل  .أنا سؤسلك طرٌق المقبرة من 
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 :)عبد هللا( وهو ٌلحق ب)سامر(

 .افعال ما تشاءان لن أعرض نفسً للعقاب بسببكما

 .)رامً( و)علً( ٌنظران لبعضهما.

 ؟)رامً(: ما رأٌك؟.. هل نلحق بهما

 .( ٌجب أن تقرر اآلن قبل أن نتؤخر أكثر)علً(: ال أعرؾ )رامً

 .)علً(: لنلحق بهما

 .لحق االثنان بصاحبٌهما وشقوا طرٌقهم للمدرسة عبر المقبرة.

َرٌاُهما خالل عبورهما ذلك  ٌَ حاول االثنان اإلسراع فً الخطوات للحاق بصاحبٌهما، لكنهما لم 

فً البداٌة ومع مرور الوقت تحولت  الطرٌق الموحش والملًء بالقبور، كان االثنان ٌسٌران بسرعة

 .خطواتهم للهرولة الخفٌفة؛ على أمل االنتهاء من تلك الرحلة بسرعة

كان )رامً( ممسكا بٌد )علً( طٌلة الطرٌق؛ حٌث إنه كان األكبر عمًرا، ولم ٌكن ٌحدق بشًء آخر 

رامً( ٌجره لألمام. بعد سوى الطرٌق أمامه، لكن )علً( كان ٌتفقد المكان ٌمًٌنا وٌساًرا، بٌنما كان )

مدة لم تتجاوز العشر دقابق وصل االثنان لنهاٌة الطرٌق فتنفس )رامً( الصعداء عندما رأى سور 

 .المدرسة وبوابتها المفتوحة والتً الزال الطالب ٌتوافدون علٌها

 .)رامً( وهو ٌبتسم: لقد وصلنا.. لم نتؤخر.. الطابور لم ٌبدأ بعد

 .)علً(: الحمد هلل

ٌُشاِهدما بٌن انضم  االثنان للطابور وكانا ٌبحثان بٌن الصفوؾ عن )سامر( و)عبد هللا( لكنهما لم 

زمالبهم كما اعتادوا كل صباح، لم ٌستطع االثنان التحدث باألمر إال فً فترة الفسحة، التقى االثنان 

 .فً باحة المدرسة

 ؟)رامً( باستؽراب: هل رأٌت )سامر( أو )عبد هللا(

 .)علً(: ال

 ؟رامً(: ألم ٌسبقانا فً العبور عبر المقبرة.. كٌؾ لم ٌصال)

 .)علً(: ال أعرؾ
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 ؟)رامً(: هل تتوقع أن مكروها حدث لهما

 .)علً(: ال أعرؾ.. لكن.

 ؟)رامً(: لكن ماذا

 .)علً(: خالل عبورنا طرٌق المقبرة رأٌت شًٌبا ؼرًٌبا

 ؟)رامً( بقلق: ماذا رأٌت

 .القبور.. كانت تشبه حقٌبة )عبد هللا( )علً(: رأٌت حقٌبة مرمٌة على أحد

 ؟)رامً(: لعلك واهم

 .)علً(: ال أنا متؤكد ألنً كنت أرٌد واحدة مثلها وأعرؾ شكلها جًٌدا

 ؟)رامً(: ما معنى ذلك

 .)علً(: ال أعرؾ

)رامً(: عندما ٌنتهً ٌومنا الدراسً ٌجب أن نعود ونبحث عنهم )علً( بخوؾ: ال.. لن أعود من 

 !رة أخرىذلك الطرٌق م

 .)رامً(: ال بؤس سؤذهب لوحدي وعد أنت من الطرٌق اآلمن

 !)علً(: ال تذهب أنت كذلك

 .)رامً(: ال تقلق علً سوؾ أتؤكد من سالمتهما فقط

ا للمنزل فقد ٌكونا عادا للمنزل ًٌ  .)علً(: لَم ال نعود سو

ا )رامً( معك حق بعد انتهاء الٌوم الدراسً عاد االثنان من طرٌقهما المعتا د وخالل عودتهما مرَّ

 :ببٌت )سامر( وَسؤال والدته عنه فقالت باستؽراب

 ؟ألم ٌكن معكما

 .)رامً(: ال ٌا خالة لم نره الٌوم

 .ارتبكت األم وأؼلقت الباب.
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 .توجه االثنان بعدها لمنزل )عبد هللا( وحصلوا على ردِة فعٍل مشابهٍة.

 ؟)علً( وهو ٌلتفت على )رامً(: ما العمل اآلن

 .مً(: لنعد لمنازلنا قبل أن ٌقلق علٌنا أهلنا وبعدها سنرى.)را

عاد )علً( لٌجد أمه تبكً وبمجرد رإٌتها له اندفعت نحوه وعانقته وبدأت بتفحص جسده وهً 

 :تقول

 ؟هل أنت بخٌر؟.. هل أصابك مكروه

 .)علً( باستؽراب: أنا بخٌر ٌا أمً

ٌفهم سبب قٌام أبٌه فً الٌوم التالً بإٌصاله  لم ٌتلَق )علً( تفسًٌرا من أمه عن سبب قلقها، ولم

للمدرسة بالسٌارة وإخباره قبل نزوله أنه سٌؤتً ألخذه بعد انتهاء ٌومه الدراسً، بحث )علً( عن 

)رامً( فً الفسحة كً ٌستفسر منه عّما حدث لكنه لم ٌجده وعلم من زمالبه أنه لم ٌحضر للمدرسة 

 .ذلك الٌوم

( بؤن )رامً( انتقل لمدرسة أخرى. حاول )علً( سإال الجمٌع عّما حدث فً الٌوم التالً علم )علً

ألصدقابه لكنه لم ٌجد جواًبا. حاول سإال المدرسٌن وأمه وأبٌه لكنهم كانوا ٌجٌبونه دابًما بؤنه الزال 

 .صؽًٌرا على فهم ما حدث

فٌه جمٌع أصحابه لم ٌنَس )علً( األمر بالرؼم من مرور أعوام على ذلك الٌوم الؽرٌب الذي خسر 

دفعة واحدة، حصل )علً( على اإلجابة بعد سنٌن عندما التقى صدفة ب)رامً( فً الجامعة التً 

 .التحق بها للتو فً المدٌنة المجاورة لقرٌتهم

 ؟)علً(: )رامً( هل هذا أنت

 :)رامً( مبتسًما وهو ٌعانق )علً(

 .كٌؾ حالك ٌا)علً(؟ لقد تؽٌرت كثًٌرا

 :)علً( وهو ٌبتسم

 .نا بخٌر.. لقد افتقدتك تلك السنٌنأ

 :)رامً( وابتسامته تذبل
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 .لم ٌكن لدي خٌار فاالنتقال إلى المدٌنة كان قرار أهلً ولٌس قراري

 ؟)علً(: ما الذي حدث ذلك الٌوم

 ؟)رامً(: ألم ٌخبرك أحد

ندما كبرت )علً(: ال.. كلما سؤلت أحًدا فً تلك األٌام أخبرنً بؤنً الزلت صؽًٌرا على أن أفهم، وع

لم أحصل على إجابة أٌضا من أهلً.. كانوا ٌتهربون دابًما من اإلجابة وكؤنهم ال ٌرٌدون تذكر ذلك 

 .الٌوم

)رامً( بوجه حزٌن: ال ألومهم.. أنت محظوظ ألن من حولك لم ٌخبروك بما حدث.. أنا كنت أحمقا 

 .ب حتى هذا الٌوملإلصرار بالسإال حتى حصلت على اإلجابة.. إجابة جعلتنً أعٌش فً رع

 !)علً( بتوتر: ما الذي حدث ٌا )رامً(.. ما الذي حدث ذلك الٌوم؟

)رامً(: التدع فضولك ٌتمكن منك وٌحطم ما تبقى من طفولتك الجمٌلة.. احتفظ بذكرٌاتك الجمٌلة 

 .ل)سامر( و)عبد هللا( وال تشوهها بمصٌر القوه لم ٌستؽرق إال دقابق معدودة.

أعد طفاًل اآلن وأستطٌع تحمل أي شًء!.. ماذا ترٌد أن تقول لً؟.. إنهما )علً( بؽضب: أنا لم 

 !ماتا؟.. قتال؟ لن ٌحطم ذلك شًء من ذكرٌاتً معهما لكنً أرٌد أن أعرؾ ما حدث لهما

 ؟)رامً(: وما الذي ستستفٌده بمعرفة ما حدث لهما

 .)علً(:..

ا وكٌؾ عانٌا وتعذبا فً لحظاتهما )رامً(: صدقنً لو كان الخٌار لً لمسحت معرفتً بما حل لهم

 .األخٌرة من ذاكرتً.

)علً( بؽضب: سؤبحث فً األمر حتى أعرؾ ما حدث لهما )رامً(: كما تشاء لكنً أنصحك بؤالَّ 

 .تفعل

افترق االثنان وتوجه بعدها )علً( لمركز الشرطة فً المدٌنة، ألنه تذكر الحادثة بعد رإٌة )رامً( 

كما كان ٌنهش فٌه عندما تلقى الخبر أول مرة وهو صؽٌر. طلب من وبدأ فضوله ٌنهش فً عقله 

أحد الضباط فً المركز النظر فً ملؾ القضٌة وادعى أنه ٌدرس الحقوق وٌقوم ببحث دراسً 

ٌخص جرابم القتل فتعاون معه الضابط ودله على األرشٌؾ الخاص بالقضاٌا القدٌمة للقرٌة حٌث أن 

 .المدٌنةقضاٌا القرٌة كانت تحول لشرطة 

 ؟)الضابط(: هل تملك أي معلومات عن القضٌة كً نختصر البحث قلٌاًل 
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 .)علً(: الضحاٌا على األرجح ماتوا مقتولٌن وموقع الحادث مقبرة القرٌة الواقعة جنوب المدٌنة

 .)الضابط(: هذا سٌسهل البحث.

مصنًفا كؤوراق بعد بحث مطول وجد )الضابط( الملؾ وقدمه ل)علً( وبالرؼم من أن الملؾ كان 

سرٌة إال أن حجة البحث الجامعً وتقدٌم )علً( بطاقته الجامعٌة وقدم عمر القضٌة جعلت 

 .)الضابط( ٌتهاون فً تلك المسؤلة

 .فتح )علً( الملؾ وبدأ بالقراءة.

كان الضابط ٌقؾ فً انتظار انتهاء )علً( من الملؾ كً ٌؽلق ؼرفة األرشٌؾ. انتهى )علً( من 

 :لضابط وعٌناه ؼارقة بالدموعالقراءة وقال ل

 .مكتوب فً الملؾ أن الفاعل لم ٌتم القبض علٌه.

 ؟)الضابط(: نعم وما المشكلة..

 ؟)علً(: هل توقفوا عن البحث

 ؟)الضابط(: هل تفهم فً اإلجراءات القانونٌة أم ال؟.. ألم تقل بؤنك تدرس الحقوق

 .)علً( وهو ٌمسح دموعه: نعم.. نعم

 .من ٌد )علً( بهدوء وبدأ بتصفحه. أخذ )الضابط( الملؾ

 ؟)الضابط( وعٌنه على الملؾ: هل كنت تعرؾ الضحاٌا

 ؟)علً(:.. نعم )الضابط(: هل كنت على علم بما حدث لهم

 .)علً(: ال.. ولٌتنً لم أعرؾ.

 ؟)الضابط(: لماذا بحثت إًذا

 .)علً( ودموعه بدأت بالنزول: فضول.. فضول أحمق

 ؟وٌضعه على الرؾ: هل تحتاج شٌبا آخر)الضابط( وهو ٌؽلق الملؾ 

 .)علً( وهو ٌنهض: ال.. شكًرا على وقتك
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 :توجه )علً( للباب للخروج من ؼرفة األرشٌؾ وقبل خروجه قال له الضابط

 .مازالت الدنٌا بخٌر ٌا بنً فال تفكر فً األمر كثًٌرا.

 .)علً(: كانت بخٌر قبل أن أقرأ ذلك الملؾ.
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 .ٗ سزٙبجز ِشبػُزٖ ٔذٛ ٚؽٓ غ١زُ٘.ِٓ ٠ىْٛ غز٠جًب ث١ٓ أٍ٘

 .خطوط الحناء عابلة تستعد للٌلة زفاؾ ابنتها.

 .الجمٌع مشؽول بما هو منوط به.

 .العروس تنتظر فً أحد الصالونات النسابٌة مع أختها.

 .ترؼب فً نقش الحناء على أطرافها.

 .)رٌم(: المكان مزدحم أخشى أن نتؤخر.

مبكًرا، ثم إنً حجزت لِك فً هذا المكان خاصًة؛ ألنه األفضل فً )سماح(: ال تقلقً الزال الوقت 

 ؟نقش الحناء )رٌم(: أحتاج تجهٌزات أخرى ؼٌر الحناء، لَم ال نقوم بها هنا كً نوفر الوقت

 .)سماح(: ال فقد حجزت لذلك فً صالون آخر

 ؟)رٌم(: ولَم كل هذا التعقٌد

 :)سماح( وهً تبتسم

 .تكونً أنت الحرٌصة على ذلك ولٌس أنا أرٌد األفضل لك.. المفروض أن

 .)رٌم(: لست مهتمة كثًٌرا بهذه الشكلٌات

 :)سماح( وهً تضحك

 .ٌجب أن تهتمً بهذه األشٌاء منذ الٌوم إذا أردِت الحفاظ على زوجك

ا لهذه الدرجة ًٌ  .)رٌم(: زوجً لٌس سطح

 .)سماح( وهً تضحك: ال تتفاءلً كثًٌرا

 ؟)رٌم(: ماذا تقصدٌن

 .لنتحدث الحقا لقد جاء دورنا)سماح(: 
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دخلت االثنتان على سٌدة سمراء البشرة، وجلسوا أمامها وهً تحضر خلٌط الحناء وتضعه فً قمع 

 :صؽٌر، جلست السٌدة أمامهم وقالت

 ؟من منكما العروس

 :)سماح( وهً تشٌر ألختها

 .هً المحظوظة أنا خضت التجربة منذ أعوام

 :رٌم( وتفتح راحة ٌدها)السٌدة السمراء( وهً تمسك بٌد )

 ؟هل فً بالك تصامٌم معٌنة

 .)رٌم(: ال.. أي شًء على ذوقك

 :بدأت السٌدة بتفحص كؾ )رٌم( والنظر له بتمعن ثم قالت

 ؟هل أنت واثقة من زوجك

 !)سماح( بؽضب: ما هذا السإال؟

 ؟)رٌم( بقلق: ماذا تقصدٌن

 :ٌم()السٌدة السمراء( وقد بدأت ترسم خطوط الحناء على كؾ )ر

 .خطوط ٌدك تحكً الكثٌر عن مستقبلك معه.

 !)سماح(: هل ٌمكنك القٌام بعملك بصمت؟

 ؟)رٌم(: اسكتً ٌا )سماح(.. ماذا تقول خطوط ٌدي عن مستقبلً معه

 !)سماح(: ماذا تفعلٌن هل ستصدقٌن كالمها؟.. إنها تفعل ذلك ألنها ترؼب بالمال

 .ً فً نقش الحناء.)السٌدة السمراء(: ال رؼبة لً بالمال عدا حق

 !)سماح(: إًذا قومً بعملك وال تكثري من الكالم

 !)رٌم(: ما بك ٌا )سماح( دعٌها تتحدث
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 :)سماح( وهً تخرج من الؽرفة

 !سؤنتظرك فً الخارج لن أبقى وأستمع لهذا الهراء

 ؟)رٌم(: انتظري.. أٌن أنت ذاهبة

 .)سماح( تخرج من الؽرفة دون أن ترد على أختها.

 .السمراء( وهً تكمل النقش بهدوء: دعٌها تذهب.)السٌدة 

 ؟)رٌم(: لماذا

 .)السٌدة السمراء(: ألن ما سؤقوله لك ال ٌجب أن ٌسمعه أحد ؼٌرك )رٌم(:..

 :)السٌدة السمراء( وهً تنظر فً كؾ )رٌم(

 .ال أحد ٌستطٌع معرفة المستقبل أو التنجٌم به.. لكن.

 ؟)رٌم( بتوتر: لكن ماذا..

 .اء(: هناك بعض اإلشارات.)السٌدة السمر

 ؟)رٌم(: إشارات ماذا

)السٌدة السمراء(: إشارات ٌمكن لبعض الناس قراءتها وهم بدورهم ٌفسرونها.. فراسه من نوع ما 

 .وأنا أرى فً كفك عالمة وإشارة صرٌحة فً لٌلة زفافك

 ؟)رٌم(: ماذا ترٌن بالضبط

 .محفوفة بالموت.)السٌدة السمراء(: لٌلة مشإومة.. لٌلة زواجك ستكون 

 !)رٌم(: موت؟!.. أعوذ باهلل.. موت من؟

 .)السٌدة السمراء(: أخبرتك بؤنً لست منجمة أو مطلعة على الؽٌب.. واحتمال أن أكون مخطبة

 !)رٌم(: لماذا تخبرٌنً إذا؟

)السٌدة السمراء(: خطوط ٌدك تصرخ تحذًٌرا من لٌلة زفافك وكان البد أن أتكلم لعلك تعلمٌن شًٌبا 

 . أعلمه.ال
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 !)رٌم( بقلق: ال أعرؾ شًٌبا سوى ما أخبرتنً به اآلن

 :)السٌدة السمراء( وهً ترفع رأس القمع

 .لقد انتهٌت من النقش

 .)رٌم( بتوتر: أرجوك أخبرٌنً بالمزٌد.

 :)السٌدة السمراء( وهً تضع القمع جانبا وتنظر فً وجه )رٌم(

 !وهللا أعلمفقط كونً حذرة.. هذه اللٌلة لن تنتهً على خٌر 

 !)رٌم(: بسبب زوجً؟

 .)السٌدة السمراء(: ال أعرؾ

 .نهضت السٌدة من أمام )رٌم( وخرجت من الؽرفة دون أن تقول شًٌبا آخر

خرجت )رٌم( خلفها ولم تجدها فً ؼرفة االنتظار. لم تجد سوى أختها فً انتظارها وعلى وجهها 

 .عالمات الؽضب

 !)سماح(: هل انتهٌِت؟

تبحث بنظرها بٌن المنتظرٌن: نعم )سماح( وهً تقؾ: هٌا بنا إًذا ال نرٌد التؤخر على )رٌم( وهً 

 .مواعٌدنا األخرى

بعد االحتفال الكبٌر تلك اللٌلة، توجهت )رٌم( مع زوجها لؽرفة استؤجرها فً أحد الفنادق الكبرى 

ل الى صدرها بعدما لقضاء لٌلة زفافهما، دخل االثنان الؽرفة والسعادة تؽمر زوجها والقلق ٌتسل

 .امتدح زوجها نقش الحناء علٌها

 .)الزوج(: ما بك ٌا )رٌم(؟.. تبدٌن قلقة.

 .)رٌم(:..

)الزوج( مبتسًما: أعرؾ أن قلقك أمر طبٌعً لكن تذكري أن هذا ٌوم زفافنا والقلق ٌجب أالَّ ٌكون 

 .حاضًرا

 .)رٌم( تبتسم:..

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


 .)الزوج( ٌستبدل مالبسه وٌدخل دورة المٌاه.

 .ٌم( تحدق بالؽرفة وهً فً انتظار عودة زوجها.)ر

 .تقع عٌنها على مالبسه التً علقها فً الدوالب الذي تركه مفتوًحا.

 .تنهض من مكانها وتتوجه نحو الدوالب.

 .تقؾ أمامه.. تحدق بمالبس زوجها.. تضع ٌدها فً أحد جٌوبه.

 .لصدمة.تحس بشًء صلب وبارد.. تخرجه لتراه.. تضع ٌدها على فمها من ا

كان الشًء الذي أخرجته )رٌم( من جٌب زوجها سكٌن بمقبض معدنً، حاولت تبرٌر وجود هذا 

السكٌن فً جٌبه لكنها لم تجد سبًبا مقنعا لذلك ولم ٌكن فً بالها سوى تحذٌر ناقشة الحناء لها، 

ٌاه، أعادت )رٌم( السكٌن بسرعة لجٌب زوجها عندما سمعت صوته وهو ٌدٌر مقبض باب دورة الم

 .وتوجهت بسرعة للمكان الذي كانت تجلس فٌه

 ؟)الزوج( مبتسًما: لَم لْم تؽٌري مالبسك

 .)رٌم(: أرٌد االنفصال عنك.

 !)الزوج( باستؽراب: ماذا؟.. ماذا حدث؟

 !)رٌم( بصوت مرتفع قلٌاًل: لم ٌحدث شًء، والحمد هلل أنه لم ٌحدث

رة ٌمكننا تؤجٌل األمر إلى وقت الحق حتى )الزوج(: ال أفهم شٌبا من كالمك.. إذا كنِت متوت

 .تهدبً.. ال ٌوجد عجلة.

 !)رٌم( بؽضب: لن ٌكون هناك ما ٌتم تؤجٌله.. ٌجب أن ننفصل

 !)الزوج( بؽضب: ما معنى هذا الكالم؟!.. هل تظنٌن أن المسؤلة لعبة؟

 !)رٌم(: ال ترفع صوتك

 !)الزوج(: ما بك هل جننِت؟

 !جٌبك؟)رٌم(: لماذا تحتفظ بسكٌن فً 
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 !)الزوج(: سكٌن؟.. أي سكٌن؟

 :)رٌم( وهً تنهض من مكانها وتخرج السكٌن من جٌب زوجها وترفعها فً وجهه

 !هذه!

 .)الزوج( وهو ٌنظر للسكٌن بقلق:..

؟!  !)رٌم(: لماذا سكتَّ

 .)الزوج(: إنها هدٌة من صدٌق لً؛ قدمها لً من باب المزاح خالل مراسم الزواج

 !ؼبٌة؟)رٌم(: هل تظننً 

 !)الزوج(: ما الذي ٌدور فً عقلك؟

 !)رٌم(: ال شًء!! سوؾ أتصل بؤخً كً ٌؤتً ألخذي

 .توجهت )رٌم( لهاتفها كً تتصل بؤخٌها.

 !)الزوج( وهو ٌنتزع الهاتؾ من ٌدها: ما هذا الجنون؟

 :)رٌم( تبدأ بالصراخ فً وجه زوجها.. الزوج ٌضع ٌده على فمها وٌقول

 !بفضٌحة اسكتً سوؾ تتسببٌن لنا

 .)رٌم( تحاول التملص والهروب من قبضة زوجها وهو ٌزٌد من تكمٌم فمها.

 .بعد دقابق من الصراع توقفت )رٌم( عن الحركة.

 .الزوج ٌرخً قبضته عن أنفاسها.

 .تهوي إلى األرض.

 .ٌلتقطها الزوج قبل سقوطها.

 .ٌتحسس أنفاسها فال ٌجد لها أثر.

 .ٌهرع نحو الهاتؾ وٌتصل باإلسعاؾ.
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 .ٌتصل بعدها بطبٌب الفندق.

بعد حضور اإلسعاؾ وإجرابهم الفحص األولً أكدوا تشخٌص طبٌب الفندق وهو أن )رٌم( فارقت 

الحٌاة بسبب االختناق، ألقً القبض على الزوج ووجهت له تهمة قتل زوجته، من خالل التحقٌقات 

هدى الزوج السكٌن فً لٌلة ذكر الزوج تفاصٌل ما حدث وتم سإال صدٌقه الذي أكد أنه بالفعل أ

 .زفافه من باب المزاح
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ُُ ال ٚلَذ ٌذ٠ٗ  ُُ إٌبس ٚاٌذى١ ًُ خظ١ ًُ خظ١ُ ٔفِسٗ ٚاٌجب٘ اٌؼبل

 .ٌٍخظِِٛخ.

 .اللوحة )باسم( موظؾ منتدب لمدٌنة أخرى لحضور اجتماع.

 .ٌصل تلك المدٌنة بعد منتصؾ اللٌل مرهًقا جًدا.

 .ٌبحث عن مكان للنوم.

 .فً فندق متواضع.ٌنتهً به المطاؾ 

حجز )باسم( ؼرفة على عجالة لٌحصل على بضع ساعات من النوم قبل اجتماعه المبكر فً 

الصباح، دخل الؽرفة وألقى بنفسه على السرٌر دون أن ٌبدل مالبسه أو ٌطفا األنوار، ٌفتح عٌناه 

الرجل فقط.  لبرهة فٌشاهد أمامه لوحة لرجل بشع المنظر، كانت اللوحة تظهر الجزء العلوي من

كانت نظراته مخٌفة وكؤنه ٌحدق به، أدار )باسم( نظره للجهة األخرى وتجاهل اللوحة التً كانت 

على ٌمٌن سرٌره، وحاول أن ٌنام لكنه لم ٌستطع وانتابه شعور بؤن الرجل فً تلك اللوحة ٌراقبه، 

 .أعاد )باسم( نظره نحو اللوحة لٌجد الوجه البشع وقد بدا له أكثر بشاعة

 .)باسم( وهو مستلٍق على فراشه: ٌبدو أن التعب تمكن منً وبدأت أهلوس.

قرر )باسم( االتصال بمكتب االستقبال فً الفندق؛ فنهض وجلس على طرؾ السرٌر وأعطى اللوحة 

 :ظهره ورفع سماعة الهاتؾ واتصل

 ؟)موظؾ االستقبال(: صباح الخٌر.. كٌؾ ٌمكننً المساعدة

نعم.. لو سمحت هل ٌمكنك إرسال شخٍص لٌزٌل تلك اللوحة البشعة من  )باسم( وهو ٌدعك عٌنه: آه

 ؟ؼرفتً

 ؟)موظؾ االستقبال(: أي لوحة ٌا سٌدي

 .)باسم(: تلك اللوحة على ٌمٌن السرٌر

 .)موظؾ االستقبال( باستؽراب: عفوا ٌا سٌدي ال ٌوجد بجانب سرٌرك سوى المرآة

اإلطار فعاًل لم ٌكن سوى إطار مرآة على جدار  التفت )باسم( بسرعة لٌجد الرجل وقد اختفى، وأن

 .الؽرفة.
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 .اٌظُّذ فظبدخُ اٌسىِٛد.

 .صمت وإنصات )خالد( خبٌر فً اإللكترونٌات.

 .ٌعمل كمهندس للصوتٌات فً إحدى الشركات الكبٌرة فً اإلعالم.

 .ٌتلقى اتصااًل من صدٌقه )ؼانم( فً وقت متؤخر من اللٌل.

 .فً هذا الوقت المتؤخر ٌا )خالد()ؼانم(: عذًرا على االتصال 

 .)خالد(: ال أبًدا ٌا )ؼانم( تفضل

 .)ؼانم(: لدي مشكلة وال أستطٌع حلها

 ؟)خالد( وهو ٌنظر للساعة: أال ٌمكنك االنتظار للصباح

 :)ؼانم( بصوت ٌشبه بداٌة البكاء

عر أننً سؤصاب ال أستطٌع فؤنا أعانً من هذا األمر منذ أٌام ولم أعد أستطٌع االحتمال أكثر أش

 !بالجنون

 .)خالد(: حسًنا.. حسًنا.. أمهلنً بعض الوقت وسؤكون عندك

 .)ؼانم(: أنا عند بابك اآلن

 .)خالد(: باستؽراب: حسًنا سآتً إلٌك

فتح )خالد( الباب ل )ؼانم( الذي دخل بسرعة وتوتر، وهو ٌقضم أظافره وجلس على األرٌكة فً 

 ..ؼرفة المعٌشة ٌحدق بالتلفاز المطفؤ

 ؟)خالد( وهو ٌجلس بجانبه: ما بك؟.. ما الذي حدث

 !)ؼانم( بصوت مرتفع: هناك شًء ؼرٌب ٌحدث معً.. ٌحدث لً اآلن وأنا أتحدث معك!

 ؟)خالد( باستؽراب: ماذا ٌحدث معك؟.. ولماذا ترفع صوتك

 !)ؼانم(: أسمع أصواًتا
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 ؟)خالد(: أصوات ماذا

تحدثت أسمع همًسا ٌهمس فً أذنً فً نفس الوقت.. همًسا )ؼانم(: هذا ما ٌقودنً للجنون!.. كلما 

 !خافًتا ال أستطٌع فهمه أستطٌع فقط تمٌٌز أنه كالم وكلما سكت ألنصت ٌتوقؾ الصوت عن الهمس!

 .)خالد( ٌنظر ل)ؼانم( بتعجب:..

 !)ؼانم(: ال تنظر لً بهذه الطرٌقة أنا لست مجنونا!

 .)خالد( بتوتر: لم أقل أنك مجنون

 !لَم تحدق بً هكذا إًذا؟ )ؼانم(:

 ؟)خالد( وهو ٌشعل سٌجارة: اهدأ.. اهدأ.. هل قمت بمراجعة الطبٌب

 .)ؼانم(: نعم.. طبٌب أذن وطبٌب أعصاب وطبٌب نفسً؛ وكلهم متفقون على رأي واحد.

 ؟)خالد(: ما هو

 !)ؼانم( بصوت مرتفع: أننً ال أعانً من شًء!

 !)خالد(: لماذا تصرخ وتتحدث بصوت مرتفع؟

 :)ؼانم( وقد بدأ بالبكاء

 !أعتذر لكنها الطرٌقة الوحٌدة التً ال أسمع فٌها ذلك الهمس اللعٌن

 .)خالد( وهو ٌحدق بصاحبه:..

 !)ؼانم( وهو ٌبكً: أرجوك ساعدنً

 ؟)خالد(: ما الذي ترٌد منً أن أفعله

 ؟)ؼانم(: أنت خبٌر فً الصوتٌات ألٌس كذلك

 ؟)خالد(: نعم.. ما عالقة ذلك باألمر

 !)ؼانم(: سجل ذلك الصوت أرٌد أن أفهم ما ٌقول
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 ؟)خالد(: كٌؾ أسجل صوًتا ال وجود له

 !)ؼانم( بصوت مرتفع: الصوت موجود لكنك ال تسمعه!

 .أدرك )خالد( أن صاحبه ٌعانً من مشكلة نفسٌة ولن ٌقتنع بذلك حتى ٌجارٌه وٌنفذ له ما ٌرٌد.

تعال معً، توجه االثنان إلى ؼرفة خصصها )خالد( )خالد( وهو ٌطفا السٌجارة: حسًنا ٌا )ؼانم( 

لمشارٌعه وأعماله الصوتٌة كانت أشبه باالستودٌو، كانت جدرانها مؽطاه ومبطنة بالعوازل 

 :الرمادٌة، أجلس )خالد( صاحبه فً ؼرفة زجاجٌة بها مٌكرفون كبٌر وقال له

 .عندما أعطٌك اإلشارة ابدأ بالتحدث.

 ؟)ؼانم(: التحدث فً ماذا

 .)خالد(: ال ٌهم.. تحدث عن أي شًء.

خرج )خالد( وتوجه لؽرفة التسجٌل ثم أعطى اإلشارة ل)ؼانم( بالحدٌث. بعد فترة من التسجٌل أشار 

)خالد( بٌده ل)ؼانم( بالتوقؾ والخروج من الؽرفة الزجاجٌة، بدأ )خالد( بمعالجة وتضخٌم وتحلٌل 

 :ي كان جالًسا بجانبهاألصوات التً قام بتسجٌلها ثم قال ل)ؼانم( الذ

لقد قمت بفرز األصوات فً المادة المسجلة وعزلت كل صوت على حدة، وأحتاج عشر دقابق 

 .لمعالجة كل صوت وموجة وتضخٌمها كً ٌكون مسموًعا بوضوح

)ؼانم(: أنت تقول أصوات معنى ذلك أنه كان معً حق لم ٌكن صوتً الوحٌد الموجود ألٌس 

 !كذلك؟

 .رة؛ فخالل كالمك هناك أصوات طبٌعٌة أخرى ٌمكن تسجٌلها لذا سنرى)خالد(: لٌس بالضرو

 ؟)ؼانم(: مثل ماذا؟..ما الذي سنسمع..

)خالد(: جمٌع األصوات فً تلك الؽرؾ الزجاجٌة مهما كان منخفًضا تم تسجٌله ولقد حصلت على 

 .أربِع موجات لنستمع إلٌها ابتداء من األقوى.

 :وبعد خمس دقابق من التحلٌل قام بتشؽٌلها قام )خالد( بتحلٌل الموجة األول

 .)صوت )ؼانم( وهو ٌتكلم(

 :قام )خالد( بتحلٌل الموجة الثانٌة وبعد خمس دقابق من التحلٌل قام بتشؽٌلها
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 !)صوت أنفاس ونفخات( )ؼانم( وهو متوتر: ما هذا؟

 .)خالد(: صوت أنفاسك خالل الحدٌث وبٌن الوقفات وهذا أمر طبٌعً

 :تحلٌل الموجة الثالثة وبعد خمس دقابق من التحلٌل قام بتشؽٌلهاقام )خالد( ب

 !)صوت دقات ونبضات وصوت ٌشبه النهر الجاري( )ؼانم( بتوتر: ما هذا؟

)خالد( وهو ٌبتسم: لقد استخدمت القطات صوتٌة حساسة جًدا تلتقط أدق األصوات وما تسمعه اآلن 

 .هو دقات قلبك وجرٌان دمك فً عروقك

 ؟تؽراب: هل ٌمكنك تسجٌل ذلك)ؼانم( باس

)خالد( مبتسًما: الشركة التً أعمل لدٌها سخٌة جًدا عندما ٌتعلق األمر بالتجهٌزات لذا اقتنٌت أحدث 

 .التقنٌات المتوفرة فً السوق

 .)ؼانم(: معنى ذلك أنً كنت أتوهم

 ؟)خالد( وهو ٌبتسم: نعم ٌا صدٌقً.. بقً موجة رابعة هل ترؼب فً سماعها

 ؟هل ٌمكن أن تكون الصوت الذي أسمعه)ؼانم(: 

)خالد(: ال أعتقد فهً موجة ضعٌفة جًدا وؼٌر مستقرة ومتقطعة وفً الؽالب هً تسجٌل صوت 

 .حركة رمشة عٌنٌك.. ٌمكننا سماعها لو رؼبت

 .)ؼانم(: ال.. ال داعً لذلك

 ؟)خالد(: لماذا.. األمر لن ٌستؽرق أكثر من خمس دقابق

الصوت توقؾ وأنا اتحدث معك اآلن.. ٌبدو أنً فعاًل كنت أتوهم وما قمنا )ؼانم( وهو ٌبتسم: ألن 

به وضعنً أمام الحقٌقة وأخرجنً من وهمً.. عذًرا ألنً أخذت من وقتك الكثٌر وأزعجتك فً هذه 

 .الساعة المتؤخرة

 :)خالد( وهو ٌضع ٌده على كتؾ )ؼانم( مبتسًما

وأنا كنت سؤستٌقظ على أي حال ألن لدي عمل ؼٌر ال تقل هذا الكالم كان ذلك من دواعً سروري 

 .منجز ٌجب أن أسلمه فً الصباح لذا فؤنت بطرٌقة ما أسدٌت لً معروًفا
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 .)ؼانم( وهو ٌبتسم: شكًرا.. فً أمان هللا.

 .خرج )ؼانم( من منزل )خالد(.

ا من القهوة السوداء كً ٌساعده على التر ًٌ كٌز فً عمله توجه )خالد( للمطبخ وأعد لنفسه كوًبا قو

الذي ٌنوي القٌام به، أخذ )خالد( كوب القهوة الساخن وتوجه لؽرفة الصوتٌات، جلس على كرسٌه 

 .وأمام جهازه وأشعل سٌجارة وبدأ بمسح الملفات التً قام بتسجٌلها مع )ؼانم(

 مسح الملؾ األول.. ثم الثانً.. ثم الثالث.. وعندما وصل للملؾ الرابع تمكن الفضول منه؛ ألن

)خالد( لم ٌكن صادًقا مع صدٌقه، ففً العادة عندما ٌتم تسجٌل صوت شخص بتلك األجهزة التً 

ٌملكها )خالد( ال ٌتم تسجٌل سوى ثالثة موجات، وهً كما شرح )خالد( سابًقا ل)ؼانم(، ووجود 

 .موجة رابعة أمر نادر جًدا، لذا قرر )خالد( معالجة وتحلٌل الصوت

 :الرابعة، وبعد خمس دقابق من التحلٌل قام بتشؽٌلها قام )خالد( بتحلٌل الموجة

 .سمع )خالد( صوًتا منخفًضا جًدا فقام بتضخٌمه أكثر.

 :بعد عدة محاوالت من التضخٌم والفلترة أصبح الصوت واضحا وكان ٌقول

)لماذا ال ترد علً؟.. أحاول التواصل معك..( )لماذا ال ترد علً؟..أحاول التواصل معك..( )لماذا 

 ترد علً؟..أحاول التواصل معك..(  ال
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ٌُ « ِٙذرح»ثً ِؼبٟٔ « ػبثزح»أٚ وٍّبد « ِزٕبصزح»ال رٛجذ دزٚف 

 .رجذ ِٓ ٠ذز٠ٛٙب.

 .عفلؽاتكن فخالجنبو فتى فً الرابعة عشر من عمره.

 .ٌجلس فً ؼرفته كثًٌرا.

 .عالقته مع أمه وأبٌه متوترة.

 .ال ٌحب االختالط بالناس.

 .بسبب معاناته من بعض الصعوبات التعلم. مستواه الدراسً منخفض

 .أهله ٌلقبونه ب)المتخلؾ(.

 .تصٌبه نوبات ؼضب شدٌدة من وقت آلخر.

 !)األم( وهً تفتح باب ؼرفة ابنها فجؤة وتحدق به لدقٌقة:.. ماذا تفعل؟

 .)االبن( وهو مستلٍق على السرٌر: ال شًء

 !)األم(: ال تكذب علً

 !)االبن( بؽضب: ولماذا أكذب؟

 :)األم( بؽضب وهً تخرج من الؽرفة

 .سؤخبر أباك كً ٌتعامل معك فؤنا لم أعد أستطٌع ذلك

 .)االبن( باستؽراب:..

 :بعد دقابق دخل )األب( ؼرفة ابنه وقال بهدوء

 ؟لماذا تؽضب أمك ٌا )عدنان(

 !)عدنان( بؽضب: لم أفعل أو أقول لها شًٌبا
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 !)األب( بؽضب: ال تصرخ بوجهً

 !ٌصرخ وٌمسك رأسه: اتركونً وشؤنً)عدنان( وهو 

 :)األب( وهو ٌخرج من الؽرفة

 !سوؾ أتصل بالطبٌب ٌبدو أنك تحتاج لجرعة مهدئ أخرى

 .)عدنان( ٌضع كفٌه على وجهه وٌبدأ بالبكاء..

 .صوت احتكاك على الجدار.

 .وكؤن شًٌبا ٌكتب.

 .ٌرفع )عدنان( رأسه وٌوجه نظره نحو مصدر الصوت الذي توقؾ.

 .ات ؼرٌبة كتبت على الجدار.ٌرى كلم

)بٌالسو سمتقلقكو.. تعنحنزو فقهناتم( نهض )عدنان( من فراشه ووقؾ أمام الكلمات التً كتبت 

باللون األسود على جدار ؼرفته وحدق فٌها مطواًل باستؽراب فً محاولة منه كً ٌفهم معناها لكن 

 :قالتدون جدوى، دخلت )األم( علٌه وهو ٌحدق بتلك الكلمات فصرخت و

 !ماذا فعلت؟!

 !)عدنان(: ما بِك؟!.. أنا لم أفعل شًٌبا؟!

 !)األم(: لماذا شوهت الجدار بهذه الخربشات؟

 !)عدنان(: لم ٌكن أنا

 !)األم(: هل تظننا مجانٌن مثلك؟!.. من ؼٌرك موجود هنا؟

 !)عدنان( بؽضب: اخرجً!.. اخرجً

 .خرجت )األم( من الؽرفة وأؼلقت الباب خلفها بقوة.

عاد صوت االحتكاك مرة أخرى على جدار آخر من جدران الؽرفة فتوجه )عدنان( بسرعة لمصدر 

 :الصوت واستطاع رإٌة الكلمات وهً تكتب أمامه وكانت تقول
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 :)كتامكزو قعسببنج شلهمكطل( دخل )األب( على ابنه وهو ٌقؾ أمام تلك الكلمات وقال بؽضب

ا كؽٌرك ممن هم فً مثل سنك؟! لماذا تصر دابًما على افتعال المشاكل؟!.. ًٌ  !لماذا ال تكون طبٌع

 :)عدنان( وهو ٌضحك وٌضع ٌده على رأسه

 .ٌبدو فعاًل أنً فقدت عقلً.

 :)األب( بهدوء

ال تقلق ٌا بنً هناك عالج لكل شًء.. خذ هذا الدواء وحاول أن تنام أعطى األب ل)عدنان( بعض 

 .األقراص فتناولها على الفور لٌنام مباشرة.

استٌقظ )عدنان( بعد منتصؾ اللٌل وفتح عٌنٌه دون أن ٌنهض لٌجد عبارة ثالثة كتبت أمامه على 

 :الجدار المجاور لسرٌره وكانت تقول

)لبسوفقم سزٌنتهٌاع تاهمكست هبؽدابً( لم ٌنهض )عدنان( من فراشه ألن العبارة كانت قرٌبة منه؛ 

ًٌاواستطاع قراءتها باستخدام نور هاتفه.. عاد للنوم   .بعد قراءتها مباشرة ألن مفعول العقار الزال قو

فً الصباح استٌقظ )عدنان( على صوت مجموعة من الناس ٌتحدثون وٌبكون فً ؼرفة المعٌشة، 

 :نهض من فراشه وهو ٌشعر بصداع خفٌؾ وفتح باب ؼرفته لٌجد خالته أمامه تعانقه وتقول

 .ال تقلق ٌا عزٌزي سنكون بجانبك منذ الٌوم.

 ؟ن( باستؽراب: ما األمر ٌا خالتً)عدنا

 :)الخالة( وهً تمسح دموعها

 ؟أمك توفٌت البارحة فً فراشها

 !)عدنان( وهو مصدوم: أمً؟

خرجت الخالة ودخل بعدها ابنها الذي كان فً عمر )عدنان( والمصاب منذ صؽر بالتوحد واكتفى 

 .بالجلوس بصمت.

م وتوجه للكلمات المكتوبة وبدأ بمسح أول وآخر بدأ ابن خالته ٌحدق بجدران الؽرفة مطواًل ثم قا

 .حرفٌن من كل كلمة ثم خرج.
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 .تارًكا )عدنان( ورابه ٌقرأ العبارات كالمجنون.
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 .فشٍه فٟ رغ١١ز ٔفسه ١ٌس سججًب ٌزغ١١ز غ١زن.

 .عامد تنتقل )ؼٌداء( لمدرسة جدٌدة.

 .تتعرؾ فٌها على صدٌقات جدد.

 .نت تجلس لوحدها دابًما أوقات الفسح.صدٌقة منهم جذبت انتباهها ألنها كا

 .تقربت منها.

 .أصبحت صدٌقتها الوحٌدة.

 .أصبحت تلتقً معها وتتحدث معها كل ٌوم تقرًٌبا بعد انتهاء الٌوم الدراسً.

 .حضرت صدٌقتها ٌوًما لمنزلها وقرروا القٌام بشًء خارج المؤلوؾ.

 ؟)ؼٌداء(: ما رأٌك أن نقوم بشًء ؼرٌب الٌوم

 ؟ل ماذا)شوق(: مث

 :)ؼٌداء( وهً تبتسم بخبث

 .زارنا عمً باألمس وأعطى أبً كتابا ؼرٌبا

 ؟)شوق(: ؼرٌب؟.. كٌؾ

 .)ؼٌداء( وهً تبتسم: كتاب ٌتحدث عن الجن

 ؟)شوق(: الجن

 !)ؼٌداء( وهً متحمسة: نعم الجن

 ؟)شوق( وهً تبتسم: هل كان مخًٌفا

 ؟)ؼٌداء( وهً تضحك: وكٌؾ عرفِت بؤنً قرأته

 :تضحك )شوق( وهً
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 .أعرؾ كٌؾ تفكرٌن وأجزم أنِك لم تنامً قبل إنهابه

 .)ؼٌداء(: فعاًل.. تسللت لمكتبة أبً بعدما نام الجمٌع وتصفحته

 ؟)شوق(: كٌؾ كان؟.. هل أعجبك

 .)ؼٌداء(: كان مماًل بعض الشًء لكنً قرأت معلومة ؼرٌبة فٌه

 ؟)شوق(: ما هً

 .معٌنة مهما فعلوا)ؼٌداء(: أن الجن ال ٌستطٌعون نطق كلمة 

 ؟)شوق(: كلمة؟.. أي كلمة

 :)ؼٌداء( وهً تخرج ورقة من جٌبها وتضحك

لقد كتبتها على هذه الورقة كً ال أنساها ولنستخدمها أًٌضا فً لعبتنا.. انظري )شوق( وهً تنظر 

 .لألوراق وللكلمة المكتوبة علٌها:..

 :)ؼٌداء( وهً تعٌد الورقة لجٌبها وتبتسم

 ؟دأ باللعبةما رأٌك أن نب

 ؟)شوق( مبتسمة باستؽراب: أي لعبة

 :)ؼٌداء( وهً تضحك

 !سوؾ نستخدم هذه الكلمة لفحص من نشك أنهم من الجن

 ؟)شوق( وهً تضحك: هل أنت مجنونة

 :)ؼٌداء( وهً تضحك

 .هٌا ال تكونً مملة.. طالما شككت بجارتنا العجوز أنها لٌست من البشر

 !إًذا )شوق( وهً تضحك بقوة: هٌا لنتؤكد

ذهبت االثنتان وطرقتا باب الجارة العجوز وعندما فتحت لهما الباب قالت لها )ؼٌداء(: طبِت مساًء 

 .ٌا عمة.
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 !)العجوز( بؽضب: ماذا ترٌدٌن؟

 :)ؼٌداء( وهً مبتسمة وتفتح الورقة فً وجه الجارة العجوز

 .ال شًء أرٌد مساعدتك لً فً قراءة ما هو مكتوب فً هذه الورقة

 :)العجوز( وهً تحدق بالورقة

 !هل تظنٌن أن نظري قوي لهذه الدرجة؟

 .أؼلقت العجوز الباب بقوة تاركة الفتٌات ٌضحكن.

 ؟)شوق( وهً تضحك: لَم كتبتٌها بخط صؽٌر

 :)ؼٌداء( وهً تضحك

 !الخط مناسب لكن هذه العجوز تتهرب من القراءة ألنها من الجن

 .(.ضحكت االثنتان وتوجهتا لمنزل )ؼٌداء

عند دخولهما المنزل رأت الفتٌات والد )ؼٌداء( جالًسا ٌقرأ جرٌدة فقررا تجربة الورقة علٌه فقالت 

 :)شوق(

 ؟هل ٌمكنك ٌا عمً أن تقرأ محتوى هذه الورقة من أجلنا

 :)والد ؼٌداء( وهو ٌبتسم وٌؤخذ الورقة من ٌد )ؼٌداء(

 .بالطبع ٌا ابنتً.

 :لكن ابتسامته تحولت لعبوس فً وجه )ؼٌداء( وقال نظر والد )ؼٌداء( للورقة وهو ٌبتسم

 !هل كنِت تعبثٌن بمكتبتً ٌا )ؼٌداء(؟

سحبت )ؼٌداء( الورقة من ٌد أبٌها وضحكت الفتٌات وهربن من المنزل بسرعة، خرجت الفتٌات 

 .مسرعات لفناء المنزل وهن ٌضحكن وجلسن للراحة.

 :ء()شوق( وهً تضحك وتمد ٌدها لتؤخذ الورقة من )ؼٌدا
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أعطنً هذه الورقة ألمزقها قبل أن تتسبب لنا بمشكلة )ؼٌداء( وهً تضحك وتبعد الورقة عن 

 :متناول ٌد )شوق(

 .مستحٌل! ٌجب أن ٌقرأها شخص واحد على األقل.

 ؟)شوق( وهً تبتسم وتعبث فً شعرها: ومن سٌقرأها

حك بقوة وتمد ٌدها )ؼٌداء( وهً تبتسم: لدي فكرة إقربٌها أنِت وسوؾ أمزقها )شوق( وهً تض

 :ألخذ الورقة

 !ما هذا الؽباء أعِطنً الورقة كً أمزقها

 !)ؼٌداء( وهً تضحك وتخفً الورقة خلؾ ظهرها: اقرأٌها وسؤمزقها

 .)شوق( وهً تحٌد بنظرها لألفق وتعبث بشعرها وتبتسم: حمقاء.

 :)ؼٌداء( وهً تبتسم

مة )شوق( وهً تحدق فً األفق وتبتسم: هذا اسم أنا جادة فٌما أقول أرٌد أن أسمع أحًدا ٌقرأ هذه الكل

 .ولٌس كلمة.

 ؟)ؼٌداء( وهً تضحك: وما أدراِك أنتِ 

 :)شوق( وهً تبتسم وعٌناها ما زالت على األفق

 .مجرد توقع.. انسً الموضوع

 :)ؼٌداء( وهً تبتسم وتخرج الورقة من خلؾ ظهرها وترفعها أمام )شوق(

 .الكلمة أو االسم كما تقولٌنال تؽٌري الموضوع.. هٌا اقربً 

 .)شوق( وقد اختفت االبتسامة من على وجهها وتحدق بالورقة:..

 ؟)ؼٌداء( مبتسمة: ما بك

 :)شوق( وعٌنها على االسم فً الورقة بوجه خاٍل من التعابٌر

 .لنؽٌر الموضوع.
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 ؟)ؼٌداء( وهً تضحك: ما بك هل أنت خابفة

 :األفق)شوق( وهً تدٌر نظرها عن الورقة إلى 

 .نعم نعم خابفة.. ؼٌري الموضوع

 :)ؼٌداء( وهً تضحك

 !هراء!.. أنت أشجع فتاة قابلتها فً حٌاتً هٌا إقربً الورقة

 !)شوق( بؽضب وصوت مرتفع: لن أفعل!

 :)ؼٌداء( باستؽراب وقلق

 .ما بك ٌا )شوق(؟.. لماذا تصرخٌن فً وجهً هكذا؟ كنت أمزح معِك فقط

 :هً تنظر لألرض)شوق( بصوت ؼلٌظ متحشرج و

 !ألنكم دابًما تعبثون فً شإوننا بفضولكم األحمق!

 ؟)ؼٌداء( وهً تقؾ مرعوبة: ما بك ٌا )شوق(

 :)شوق( وهً تقؾ وتلتفت بهدوء نحو )ؼٌداء( وتقول لها بصوت أجش

 .كنت أتمنى أن نبقى أصدقاء لفترة أطول.

 .رحلت )شوق( وسط تسمر وذهول )ؼٌداء(.

ضر )شوق( للمدرسة.. لم تحضر بعدها أبًدا وعند سإال )ؼٌداء( عنها لم فً الٌوم التالً لم تح

ٌعرفها أحد ولم ٌكن لها سجل ٌذكر عندهم. بدأت )ؼٌداء( تسترجع ذكرٌتها مع )شوق( وكٌؾ كانت 

تتهرب من فكرة زٌارة )ؼٌداء( لها فً منزلها وكٌؾ كانت تتحجج دابما بحجج مختلفة، وكٌؾ أنها 

أو أحد من أقاربها وأنها لم تكن تلتقً معها إال بٌن الحصص وبعد انتهاء الٌوم لم تَر ٌوًما أمها 

 .الدراسً فقط
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َْ فمؾ ػٍٝ ل١ذ اٌذ١بح.  .ٕ٘بن فزٌق ث١ٓ أْ رؼ١ش ٚث١ٓ أْ رىٛ

 .قسمة ونصٌب أم ترفع سماعة الهاتؾ وتتصل بإحدى الخطابات المعروفات فً حٌهم.

 .معٌنة البنها البكر.تطلب منها البحث عن فتاة ذات مواصفات 

 ؟)الخاطبة(: سوؾ أبحث لِك عن فتاة تحمل المواصفات التً ذكرتِها لكن ٌا )أم حمد( هل لً بسإال

 .)أم حمد(: تفضلً.

)الخاطبة(: اعذرٌنً على تطفلً؛ لكن عابلتكم كبٌرة وبها ما شاء هللا الكثٌر من الفتٌات الجمٌالت 

 .رِتها فلَم تلجبٌن لً؟.الالتً تنطبق علٌهن المواصفات التً ذك

 .أعرؾ أنه سإال ؼرٌب وتطفل منً وقد ٌحرمنً من رزق أتى إلى بابً لكنً أرٌد لِك الخٌر

 .)أم حمد(: أخبرت ابنً بنفس الكالم لكنه مصمم أن ٌرى من سٌتزوجها قبل الزواج

 .)الخاطبة(: هذا من حقه.

لعادات والتقالٌد على الشرع؛ وال )أم حمد(: أعرؾ ٌا أختً لكن أؼلب رجال عابلتنا ٌقدمون ا

ٌسمحون برإٌة العروس قبل أن ٌعقد قرانها، وذوق ابنً صعب جًدا وٌشترط رإٌة البنت أواًل، وأنا 

 .ال أرٌد أن أقع فً مشاكل وإحراجات مع أقربابنا بسببه.

 .)الخاطبة(: فهمتك ٌا أم حمد.. ال تقلقً سوؾ أبحث لِك عن فتاة تناسبك وتناسبه بإذن هللا

 .)أم حمد(: أعتمد على هللا ثم علٌك فً هذا األمر

 .)الخاطبة(: ال تقلقً

بعد أٌام من هذا الحوار أتت )الخاطبة( لزٌارة )أم حمد( فً المنزل وجلست معها فً ؼرفة استقبال 

 :الضٌوؾ وقالت لها

جب لقد بحثت لِك مطواًل عن ماطلبِت وحصلت على مجموعة فتٌات متؤكدة من أن إحداهن ستع

 .ابنك.

 :)أم حمد( وهً تضع مبلًؽا من المال فً حقٌبة الخاطبة
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 ؟هاتً ما عندك

)الخاطبة(: أحضرت معً مجموعة من الصور لبعض الفتٌات؛ وصدقٌنً إنهن من عابالت 

محافظة جًدا؛ لكنً أقنعتهن عندما أعطونً صورهن سابقا بؤن هذه الصور لن ٌراها إال الخاطب 

سب وصفاتهن مطابقة لما طلبتً وهن ٌتركن معلوماتهن عندي حتى الجاد، وهن بنات حسب ون

 .ٌكتب هللا لهن النصٌب

 ؟)أم حمد(: أٌن الصور

 :وضعت )الخاطبة( خمس صور فً ٌد )أم حمد( وقالت

هذه صورهن وكل صورة لها ملؾ عندي بؤرقام التواصل معهن ولن أدلً بؤي معلومات عنهن 

 ؟حتى ٌختار ابنك إحداهن.. اتفقنا

 .أم حمد(: حسًنا سؤعرض الصور علٌه الٌوم وؼًدا سؤعطٌك الرد)

)الخاطبة(: أرجوك ٌا )أم حمد( أن ال تزٌد المدة عن الؽد ٌجب أن أستعٌد الصور ؼًدا سواء 

 .أعجبتكم إحداهن أو ال

 .)أم حمد(: ال تقلقً أعدك بذلك.

 .قشوا فً الموضوع.فً المساء اجتمعت )أم حمد( بابنها )حمد( وأخته الصؽرى )حصة( وتنا

 ؟)أم حمد(: هل أنت جاهز الختٌار أم أحفادي

 :)حصة( وهً تضحك

لن ٌختار فهو معقد وانتقابً جًدا وكؤنه ال ٌملك مرآة فً ؼرفته لٌرى نفسه بها )حمد( بؽضب: ما 

 !دخلك أنت؟ ثم لماذا أنت هنا؟.. اذهبً

 :)حصة( وهً تنصرؾ وتضحك

)أم حمد(: دعك منها وركز معً.. هذه هً الصورة األولى أشفق على المسكٌنة التً ستختارها 

 .)حمد( وهو ٌتمعن فً الصورة األولى: تبدو بلهاء ٌا أمً.

 .)أم حمد(: إذا لم تعجبك فقل إنها لم تعجبك فقط وال تتحدث فً بنات الناس

 .)حمد(: حاضر.. لم تعجبنً.

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


 .)أم حمد( تؤخذ الصورة األولى من ٌد )حمد( وتناوله أخرى.

 .)حمد( وهو ٌنظر للصورة: ال بؤس بها لكنها لٌست جمٌلة بما ٌكفً

 .)أم حمد( تؤخذ الصورة الثانٌة وتناوله الثالثة.

 .)حمد( ٌحدق بالصورة وٌبتسم.

 ؟)أم حمد( وهً تبتسم: هل ترٌد مشاهدة الصورة الرابعة

نً الصورة وسوؾ أبلػ )حمد( وعٌنه الزالت على الصورة مبتسًما: ال )أم حمد(: الحمد هلل هٌا أعط

 .)الخاطبة( ؼًدا كً تخبرنا عنها أكثر

 :مدت )أم حمد( ٌدها ألخذ الصورة لكن )حمد( وضعها فً جٌبه بسرعه وقال

 !ال اتركٌها معً

 .)أم حمد(: ماذا تفعل؟! ال ٌجوز أن تحتفظ بها.

 .)حمد(: لَم ال؟ فهً ستصبح زوجتً

 .)أم حمد(: عندما تصبح زوجتك افعل ما تشاء

 .)حمد(: أرجوك ٌا أمً فقط للٌلة

)أم حمد( وهً تزفر: حسًنا أمضى )حمد( لٌلته تلك ٌحدق بصورة الفتاة التً كانت واقفة ترفع 

 :أربعة أصابع بٌدها الٌسرى. كان ٌنظر لتلك األصابع األربعة وٌقول فً باله مبتسًما

 .ٌبدو أنها تإمن بالتعدد.

وتنظر بنظرة حادة ومع ذلك أعجب بها )حمد( وتملكته  كانت الفتاة فً تلك الصورة ؼٌر مبتسمة

 .رؼبة جامحة فً معرفتها أكثر ومشاركتها أفراحها وأحزانها

 .ؼفت عٌن )حمد( وهو ٌحدق فً تلك الصورة.

فً الصباح دخلت )حصة( إلٌقاظ أخٌها من النوم كما تعودت ألن نومه ثقٌل وال ٌمكن ألي منبه مها 

جده فً الؽرفة، خرجت لسإال أمها فؤجابتها بؤنها لم تَره وأنه قد ٌكون كانت قوته أن ٌوقظه فلم ت

 .خرج للعمل مبكًرا
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 :)حصة( باستؽراب

 .هذه لٌست من عوابده.. ثم إن هاتفه الزال موجوًدا بؽرفته.

 .)أم حمد(: ربما نسٌه

 .)حصة(: هذه لٌست من أطباعه أبًدا.

 !تؽٌره قبل أن ٌلتقً بها)أم حمد(: ٌبدو أن تلك الفتاة فً الصورة بدأت 

 ؟)حصة( وهً تبتسم: هل اختار عروًسا له أخًٌرا

)أم حمد(: نعم والخطابة فً الطرٌق لنتفاهم فً التفاصٌل.. لقد تذكرت كان ٌجب أن آخذ تلك 

 .الصورة منه كً أعطٌها ل)الخاطبة(.. اذهبً وابحثً فً ؼرفته لعله تركها هناك.

 !حاضر)حصة( وهً تتوجه لؽرفة أخٌها: 

 .)أم حمد(: أتمنى أن ال ٌحرجنً هذا الولد الطابش مع )الخاطبة(

 .دق الباب.. فتحت )أم حمد( واستقبلت )الخاطبة( فً ؼرفة الضٌوؾ.

 ؟)الخاطبة( مبتسمة: طمبنٌنً ٌا )أم حمد( هل هناك نصٌب

 .)أم حمد( وهً تبتسم: نعم بإذن هللا

إحداهن.. أي واحدة أعجبته لقد أحضرت ملفاتهن )الخاطبة(: الحمد هلل.. أخبرتك بؤنه سٌعجب ب

 .جمًٌعا معً الٌوم

 :)أم حمد( وهً محرجة وتناولها بقٌة الصور

 .لقد اختار إحداهن وصورتها مع ابنتً سوؾ أذهب إلحضارها

 :)الخاطبة( وهً تتفحص الصور

 .ال داعً لذلك لقد عرفتها.

 ؟)أم حمد(: صحٌح.. ما اسمها

 :الفتاة التً اختارها )حمد( )الخاطبة( وهً تخرج ملؾ
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 ؟اسمها )مها( وهذا هو رقم االتصال الوحٌد الذي وضعته )أم حمد( أال تعرفٌن مكان إقامتها

 .)الخاطبة(: ال.. فبعض الفتٌات ال ٌزودوننً بكامل معلوماتهن إال بعد أن ٌخطبهن أحد

 ؟)أم حمد(: وما المعلومات التً تملكٌنها عن هذه الفتاة

 :هً تتمعن فً ملؾ )مها()الخاطبة( و

 .بصراحة لٌس الكثٌر صورتها ورقم هاتفها وبعض المعلومات العامة

 .)أم حمد(: اتصلً بها إذا

 .)الخاطبة( وهً تخرج هاتفها من جٌبها: حسًنا

 :أجرت الخطابة االتصال فرد علٌها رجل فقالت

 ؟السالم علٌكم ألٌس هذا هاتؾ )مها(

 ؟)الخاطبة( باستؽراب: هل ؼٌرته)الرجل(: نعم كان هاتفها 

 ؟)الرجل(: من معً

 .ارتبكت)الخاطبة( ثم قالت: صدٌقة قدٌمة لها

 .)الرجل(: )مها( توفٌت منذ أشهر.

 .ثم أؼلق الخط.

 ؟)أم حمد(: ما الذي قالت

 .)الخاطبة( وهً ال تعرؾ ماذا تقول:..

 ؟)أم حمد(: ما بك؟.. ما األمر

 .الضٌوؾ بالقدوم.)حصة( تشٌر ألمها من خارج ؼرفة 

 .)أم حمد( تستؤذن من )الخاطبة( وتذهب البنتها.

 ؟)أم حمد(: ما بك؟
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 :)حصة( وهً تبتسم

 .لقد وجدت الصورة لقد أحسن أخً االختٌار فعاًل.

 :)أم حمد( وهً تؤخذ الصورة من ٌد ابنتها وتمعن النظر فٌها

 ؟فعاًل.. لكن لماذا ترفع الفتاة خمسة أصابع فً الهواء
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ّس ٚد١ذحٌ ألٔٙب رذزق وً ِٓ ٠مززة ِٕٙب ٚثزُٚد اٌمِّز أدبؽٗ اٌش

 .ثىً رٍه إٌجَٛ.

 .أم اللهب حجرٌن من الصوان ٌطرقهما )ناٌؾ( إلشعال نار.

 .)ناصر( ٌجمع بعض الحطب الجاؾ المترامً حول خٌمتهم.

 .القمر مكتمل والجو هادئ والرٌح تحمل نسمات باردة.

 .بدأت بالتهام الحطب.ٌجلس االثنان أمام النار التً 

 :)ناصر( وهو ٌجلس على األرض

بصراحة ال ٌوجد أجمل من التخٌٌم فً الصحراء واالبتعاد عن ضوضاء المدٌنة )ناٌؾ( وهو ٌعد 

 :القهوة

 .فعاًل فالهدوء هنا ٌجبرك على التفكٌر والتفكر فً أمور كثٌرة

 ؟)ناصر(: هل انتهٌت من إعداد القهوة

 ؟ق: بالطبع هل ترؼب بفنجان)ناٌؾ( وهو ٌرفع اإلبرٌ

 .)ناصر( مبتسًما: ال تسؤلنً واسكب

 .ضحك )ناٌؾ( وسكب ل)ناصر( وله بعًضا من القهوة العربٌة.

 :)ناصر( وهو ٌحتسً القهوة

 .إتقانك فً صنع القهوة ٌجعلنً أؼفر لك أموًرا كثٌرة

 ؟)ناٌؾ( وهو ٌضحك: مثل ماذا

 :)ناصر( وهو ٌبتسم وٌحدق بالنجوم

 .لسرد هفواتك وحماقاتك دعنا نستمتع بالجو اآلنال وقت 

 .صمت االثنان وهما ٌتمعنان فً النجوم والقمر تارة وفً لهب النار تارة أخرى.
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 !)ناٌؾ(: بالرؼم من أننا فً الشتاء إال أننً أشعر بالدؾء

 :)ناصر( وهو ٌضحك

بست خزانة مالبسك كلها.. أال ترى ما تلبسه؟.. لم ٌبَق جزٌء من جسمك إال وؼطٌته.. ٌا رجل لقد ل

 .ِفراء وقفازات وؼطاء للرأس واألذنٌن، أعطٌتنً إحساس أننا فً أحد األقطاب المتجمدة

 .)ناٌؾ( وهو ٌضحك: وال تنَس النار.

 .)ناصر(: آه نعم.. النار

 ؟)ناٌؾ( وهو ٌبتسم: ما بها النار؟.. هل حركت قرٌحتك لتسمعنا شًٌبا من كتاباتك

 :نار المشتعلة)ناصر( وهو ٌحدق بال

 .مهما قلت فٌها لن أوفٌها حقها

 :)ناٌؾ( وهو ٌضحك

 .ألول مرة أسمع شخًصا ٌتؽزل فً النار.

 :)ناصر( مبتسًما

 .ولَم ال أتؽزل بها؟ فهً تملك من مقومات الجمال الكثٌر.

 :)ناٌؾ( وهو ٌضحك

 .أعوذ باهلل لو سمعتك جدتً لضربتك على رأسك

 ؟لماذا..)ناصر( مبتسًما باستؽراب: 

 :)ناٌؾ( وهو ٌسكب لنفسه فنجان من القهوة

 .كانت دابًما تحذرنا منها

 :)ناصر( وهو ٌمد فنجانه ل)ناٌؾ(

 .ربما كانت تقصد نار جهنم
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 :)ناٌؾ( وهو ٌسكب ل)ناصر( بعض القهوة

 .ال كانت تقصد نار الدنٌا.. كانت تسمٌها )أم اللهب( وكانت تحذرنا منها دابما

 :)ناصر( وهو ٌضحك

 .األمر ال ٌتعدى نصابح وقابٌة ال تختلؾ عن نصابح المطافا

 :)ناٌؾ( وهو ٌبتسم وٌقلب النار بعود من الحطب

 .أنت ال تفهم.

 :)ناصر( وهو ٌضحك

 .أفهمنً إًذا ٌا )أبا لهب(

)ناٌؾ( وهو ٌبتسم: اسمع إًذا، كانت جدتً تخبرنا دابًما بؤن النار تسمع.. تسمع كل أحادٌثنا وتفهمها 

عاجزة عن التواصل معنا لذلك تجند أبناءها من الشٌاطٌن الذٌن خلقوا منها كً ٌؽوونا عن  لكنها

 .الصراط المستقٌم لٌنتهً المطاؾ بنا إلٌها لتؤكلنا.

 :)ناصر( وهو ٌضحك بصوت مرتفع

ألم أخبرك أنها تقصد نار جهنم.. على األرجح أنها كانت ترٌدكم أن تحافظوا على الصالة وعقولكم 

 .ة لم تكن لتستوعب النصٌحة إال بهذا الفٌلم المرعب )ناٌؾ( وهو ٌبتسم وٌقلب النار: ربماالبطٌب

 ؟)ناصر(: هل بردت القهوة

 .)ناٌؾ( وهو ٌضع ٌده على اإلبرٌق: نعم

 :)ناصر( وهو ٌضحك

 !ضعها على )أم اللهب( كً تسخن

 :)ناٌؾ( وهو ٌبتسم

 :ضحكٌبدو أنك ستعٌرنً بهذه القصة طوٌاًل )ناصر( وهو ٌ
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ال ال أبًدا قصة جدتك ولو أنها خٌالٌة لكن هدفها نبٌل فؤنا لم أَرك تفوت الصالة أبًدا )ناٌؾ(: لم تنتِه 

 .القصة.

 ؟)ناصر( وهو ٌضحك: ماذا تبقى منها

 :)ناٌؾ( وهو ٌبتسم وٌصب لنفسه بعض القهوة

 .لن أخبرك فسوؾ تعٌرنً مدى الحٌاة

 .مل أكمل.)ناصر( وهو ٌضحك: أعدك بؤن ال أفعل، أك

)ناٌؾ(: حسًنا.. قالت جدتً رحمها هللا أن من ٌتحدث مع النار وكؤنها شخص منصت له، قد ٌجد 

رًدا منها، وهذا األمر حدث ألمها كما أخبرتنا، فقد كانت فً شبابها تتحدث معها كل ٌوم وكؤنها 

 .صدٌقة لها.. تشكً لها همومها وتحكً لها عن ٌومها وإذا بها ٌوًما ترد علٌها

 :)ناصر( وهو ٌحاول كظم ضحكاته

 ؟وماذا قالت لها

 :)ناٌؾ( وهو ٌبتسم

 .ال أعرؾ.. ولن أكمل القصة

 .)ناصر( وهو ٌضحك: ال ال أرجوك أكملها.

 :)ناٌؾ( وهو ٌقلب النار بعود الحطب وٌبتسم

 .لم ٌعد هناك تكملة انتهت القصة

 .)ناصر( وهو ٌبتسم: حسًنا لن أضؽط علٌك أكثر.

 .لفترة احتسٌا فٌها القهوة التً أعادا تسخٌنها.صمت االثنان 

 .)ناصر(: لقد خطرت فً بالً فكرة.

 ؟)ناٌؾ(: ماهً

 !)ناصر(: سؤتحدث مع )أم اللهب(
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 ؟)ناٌؾ(: ألم تنتِه من الضحك علً

 .)ناصر(: ال أنا جاد فً ما أقول

 ؟)ناٌؾ(: تتحدث معها كٌؾ

 ؟)ناصر(: ألم تقل بؤنها ترد على من ٌتحدث معها

 !)ناٌؾ(: جدتً قالت ولٌس أنا

 .)ناصر( وهو ٌبتسم: سؤحاول التحدث معها ببعض العبارات

)ناٌؾ(: مادام األمر سٌكون من كلماتك ٌمكنك التحدث معها كما تشاء؛ فؤنا ال أعرؾ لسانا ٌصؾ 

 .الكلمات بعذوبة مثلك

 ؟)ناصر( وهو ٌبتسم: هل تقترح أن أتؽزل بها

 .سٌحرك قرٌحتك)ناٌؾ(: تؽزل إذا كان ذلك 

 :)ناصر( وهو ٌعتدل فً جلسته لٌكون أمام النار

ضع المزٌد من الحطب أرٌد أن تكون النار أكثر توهًجا )ناٌؾ( وهو ٌرمً بقطعة حطب على النار: 

 ؟هل ستتؽزل أم ستحضر جن

 :)ناصر( وهو ٌحدق بالنار

 .اصمت كً ال تقطع تركٌزي.

 :القهوة )ناٌؾ( وهو ٌبتسم وٌسكب لنفسه فنجاًنا من

 .تفضل أتحفنا.

 :)ناصر( وهو ٌحدق بؤلسنة اللهب المتراقصة وبعد صمت استمر دقابق

 .لهب اللهب.. جماٌل عجب.

 .ترقص طرب لصوت الؽضب.

 .رماد الؽضى.. ظالم األبد.
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 .ترمً إلى.. عذاب الولد.

 :)ناٌؾ( وهو ٌنظر ل)ناصر( باستؽراب

ا ٌستمر ًٌ  :)ناصر( محدًقا بالنار دون أن ٌرد على صاحبه ما بك.. ماذا تقول؟.. ال تبدو طبٌع

 .شهاب نزل.. عٌن رصد.

 .مات أحد.. عاشت بلد.

 .جلد ٌهب.. سٌل الشهد.

 .أم اللهب.. حان الوجد.

 :)ناٌؾ( وهو ٌضحك

 !ما هذه الهرطقات؟

 :)ناصر( وهو فاؼر فمه وٌحدق فً النار

 .لم ٌكن أنا من تحدث.. كان الكالم ٌخرج بالرؼم عنً.

 !)ناٌؾ( وهو ٌضحك: ال ٌوجد ؼٌرنا هنا

 :)ناصر( وهو ٌلتفت إلى )ناٌؾ( بتوتر

 !صدقنً لم ٌكن أنا من تكلم

 ؟)ناٌؾ( باستؽراب: ماذا تقصد؟.. من الذي تحدث إًذا

 :)صوت أنثوي قادٌم من وسط النار(

ن النار أحسنت أٌها الشاعر.. استدعاء متقن قفز االثنان ووقفا مرعوبٌن وابتعدا بضع خطوات م

 :فعاود الصوت الحدٌث

 .ما بكما؟.. ال تخافا.. اقتربا.

 .اقترب االثنان بحذر من النار وجلسا فً أماكنهما.
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 .)النار(: ارِم لً قطعة حطب أخرى قبل أن أنطفا.

 .نظر االثنان لبعضهما باستؽراب ٌخالطه القلق والرعب ولم ٌنطقا بكلمة.

 ؟مانً)النار(: هل سؤنتظر طوٌاًل قبل أن تطع

 .أمسك )ناٌؾ( بقطعة من الحطب ورماها فً النار بحذر.

 :)النار( وألسنتها تلتهم قطعة الحطب

 .هذا أفضل.. ٌمكننا الحدٌث اآلن لمدة أطول.

 ؟)ناصر( بتوتر: من أنتِ 

 .)النار(: أنا )أُم اللهب(.

 !)ناٌؾ( بتوتر: )أم اللهب(

 .)أم اللهب(: نعم.. بجمرها ولهٌبها.

 ؟ا ترٌدٌن)ناصر(: وماذ

 .)أم اللهب(: أرٌدك أنت وصاحبك.

 ؟)ناصر( بتوتر: ماذا ترٌدٌن منا

 .)أم اللهب(: لقد نادٌتمانً وأجبتكما وحان الوقت لتطعمانً حتى ولو بجسدٌكما.

 .)ناٌؾ( بتوتر: أرجوك اؼفري لصاحبً كالمه وسامحٌنا.

إٌمانك؟! كومة من الرمال )ناصر( بؽضب: ما بك؟!.. هل ستخاؾ من هذه النار الضعٌفة؟ أٌن 

 .أرمٌها اآلن علٌها وستخمد وتخرس لألبد

 .صوت ضحكات كثٌرة من النار وحولها.

 .)أم اللهب(: اسمع أٌها الشاعر.. لقد حكمت علٌكما بالموت لكن الزال هناك أمل فً الخالص

 !)ناصر( بؽضب واستهزاء: لن تخٌفٌنً بهذا الكالم
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 :)ناٌؾ( وهو ٌرتجؾ من الخوؾ

 .أرجوك ٌا )ناصر( اخرس وال تتسبب فً موتنا

 .)أم اللهب(: استمع لكالم صاحبك أٌها الشاعر.. لو خمدت ناري ستخمد حٌاتكما معً.

 !)ناصر( بؽضب: وهل سنبقى هنا معك لألبد كً ال تخمدي؟

 .)أم اللهب(: حتى شروق الشمس فقط وبعدها سؤخمد بنفسً وٌمكنكما الرحٌل.

 .ناٌؾ( والذي كان ٌرتعد من الخوؾ وهو ٌشٌر له بؤن ٌوافق من أجله.نظر )ناصر( لصاحبه )

 .)ناصر(: حسًنا سنجارٌك فقط ألننا ال نرٌد المشاكل )أم اللهب(: أنت من بحثت عنها.

 :)ناٌؾ( وهو متوتر وخابؾ

 ؟ما المطلوب منا اآلن ٌا )أم اللهب(..

 .ستموتون فً الحال. )أم اللهب(: أطعمونً حتى الصباح وإذا خمدت ناري قبل ذلك

 .هرع )ناٌؾ( نحو كومة الحطب التً جمعوها سابًقا ورماها كلها فً النار.

 !)ناصر( بصوت مرتفع: ماذا تفعل أٌها المجنون؟

 :)ناٌؾ( وهو ٌرتب الحطب الذي رماه على النار بتوتر

 .ٌجب أن نطعم )أم اللهب(.. ٌجب أن نطعم )أم اللهب(.

ال نملك ؼٌره والجو بارد جًدا )ناٌؾ( لم ٌبَق على الفجر إال ساعات )ناصر(: رفقا بالحطب فنحن 

 .معدودة وهذه الكمٌة ستكفً حتى الفجر.

 :جلس االثنان ٌحدقان بالنار وهً تلتهم الحطب، وبعد نصؾ ساعة قال )ناصر(

 ؟هل ٌهٌؤ لً؟ أم أن النار تؤكل الحطب بشكل أسرع من المعتاد

 .)ناٌؾ( بتوتر: نعم معك حق

 .صر(: وما العمل اآلن؟.. بهذا المعدل من االحتراق النار ستخمد بعد قلٌل)نا
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)ناٌؾ( وهو ٌلتفت ٌمٌنا وشمااًل بتوتر: ٌجب أن نحرق شًٌبا آخرا )ناصر(: مثل ماذا؟.. ال ٌمكننا 

 !جمع الحطب فً اللٌل

 !)ناٌؾ( بتوتر: حتى لو استطعنا فلن ٌسعفنا الوقت.. انظر للنار

 .فوجد ألسنتها بدأت بالتناقص فً طرٌقها ألن تخمد. نظر )ناصر( للنار

هرع )ناٌؾ( للسٌارة وبدأ ٌخرج كل ما فٌها من أوراق وأشٌاء ٌمكن حرقها ورماها فً النار التً 

 .ما أن تلقت تلك األشٌاء حتى بدأت بالتهامها بسرعة وبدأت ألسنتها باالرتفاع مرة أخرى.

؛ وبدآ بخلع مقاعد السٌارة وتجهٌزها للحرق فً المرة لم ٌنتظر االثنان خمود النار مرة أخرى

القادمة التً تبدأ فٌها النار بالخمود، ولم ٌكن انتظارهم طوٌاًل حتى بدأت ألسنة اللهب بالتناقص 

بعدما التهمت كل ما رمً فٌها لذا بدأ االثنان برمً مقاعد السٌارة وأتبعوها الحًقا بكل ما تبقى معهم 

 .ا لكن تسارع االحتراق كان أسرع بكثٌر من أن ٌجارٌاهمن أشٌاء ٌمكن حرقه

 :)ناصر( وهو ٌحدق بالنار

 .بقً على الفجر ساعتان ولم نعد نملك شًٌبا لنحرقه )ناٌؾ(: بقٌت مالبسنا.

 !)ناصر(: هل أنت مجنون؟ سنموت من البرد

بؽضب: لن أخلع )ناٌؾ( وهو ٌخلع معظم مالبسه وٌرمٌها فً النار: لٌس أمامنا خٌار آخر )ناصر( 

 !مالبسً وأطعمها لتلك النار

 :)ناٌؾ( وهو ٌرتجؾ من البرد

 !اخلع مالبسك وارمها فً النار بسرعة!

 !)ناصر( بؽضب: لن أفعل

 .)أم اللهب(: أطعمنً مالبس الشاعر وسوؾ أعتقك.

نتهى بعد سماع هذا الكالم اندفع )ناٌؾ( على )ناصر( وبدأ بالعراك معه؛ وهو ٌحاول خلع مالبسه، ا

العراك بقتل )ناٌؾ( لصاحبه بعدما ضرب رأسه بصخرة على رأسه عندما كانا ٌتعاركان على 

 .األرض.

 :بعد موت )ناصر( خلع )ناٌؾ( مالبسه ورماها فً النار وهو ٌرتجؾ وٌقول
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 .تفضلً ٌا )أم اللهب(.

 :)أم اللهب( وقد التهمت مالبس )ناصر( بسرعة

 .أطعمنً الشاعر أًٌضا.

ا وٌرمٌه فً النار)ناٌؾ( وهو  ًٌ  :ٌحمل صاحبه باك

 .تفضلً ٌا )أم اللهب( أعتقٌنً اآلن وسامحٌنً.

 .)أم اللهب(: سوؾ أخمد اآلن ولن أسلبك حٌاتك.

 :)ناٌؾ( مبتسًما وهو ٌرتجؾ على األرض معانًقا نفسه

 .شكًرا.. شكًرا ٌا )أم اللهب(.

 :)أم اللهب( مع آخر ومٌض لها

 .كن أختً )زمهرٌر( لن تفعل ذلك.لقد عفوت عنك ولن أقتلك.. ل
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ِٗ ال ٠خفِٟ لجَخ اٌزِٚح.  .جّبُي اٌٛج

ا. ًٌ  .عمل أبً مدرس لإلنشاء والتعبٌر ٌطلب من طالبه فرًضا منزل

 .طلب منهم التعبٌر بقطعة إنشابٌة ال تتجاوز الصفحة عن عمل أبٌه.

 .جمع األوراق فً الٌوم التالً.

 .أخذها معه للمنزل.

 .وٌقٌمها.بدأ ٌقرأ فٌها 

 .وقؾ أمام إحداها حابًرا.

 !عمل أبً.. بقلم الطالب )حمزة( دابًما ماكنت أتساءل.. ما عمل أبً؟

 ؟ما مصدر رزقه الذي ٌطعمنً أنا وإخوتً منه..

ال أراه ٌخرج كبقٌة اآلباء لٌطلب الرزق.. بل أراه جالٍسا فً المنزل والناس تؤتٌه من كل حدب 

 .وصوب.

 .ألفهم.. وال أفهم أختلس النظر أحٌاًنا

 .أراه ٌقرأ علٌهم القرآن لكنه فً خلوته ٌمتهنه

 .أراه ٌمسح برفق على بعضهم وتارة أخرى ٌجلدهم بالعصً أو ٌحرقهم بالنار

 !ما عمل أبً..؟

 .ال ٌستحم أبًدا.. لكنه ٌتطٌب كثًٌرا

 !ما عمل أبً..؟

 !ما عمل أبً..؟« سوؾ أهجرك بسبب عملك!»تركته أمً ونحن صؽار وآخر جملة قالتها 

 .رابحة المجلس مدخنة لكثرة البخور.. ورابحة أنفاسه كذلك

 !ما عمل أبً..؟
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 .ٌرفض مصافحة النساء.. لكنه ٌلمسهن كثًٌرا

 !ما عمل أبً..؟

 !الشرطة زارتنا الٌوم.. امرأة مستاءة من شًء عمله لها أبً ما عمل أبً..؟

 !ماء الذي ٌسقٌهمٌبصق كثًٌرا فً وجوه زواره.. وٌبصق كذلك فً ال

 !ما عمل أبً..؟

 !ٌهلل وٌكبر فً حضور الناس.. ٌسب وٌلعن فً خلوته بنا

 !ما عمل أبً..؟

 .أخبرنً أبً الٌوم بؤنً ٌجب أن أساعده فً عمله ابتداء من الؽد.

 !كٌؾ أساعده، وأنا ال أعرؾ ما عمل أبً..؟

 !هل ٌستطٌع أحٌد أن ٌخبرنً.. ما عمل أبً..؟
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. ٌٓ رسز١مظَ ِٓ ََ  .د١برَِه دزٝ رٕب

 .حلم الحلم دابًما كان لدي حلم أحلم به.

 .أن أحلم.

 .أن أحلم خالل نومً مرة واحدة.

 .ٌتعجب الناس وٌستؽربون عندما أخبرهم أنً لم أحلم قط.

 !ال أرى عجًبا فً ذلك لكنهم ٌصرون بؤنً لست طبٌعٌا..

 !أتمنى ٌوًما أن أحكً أحالمً كما ٌفعل البعض.. أتمنى..

كان )هانً( ٌحاور أحد أصدقابه ذات مرة بخصوص األحالم، كان صدٌقه هذا ٌحلم دابًما وٌحكً له 

عن أحالمه ومؽامراته الؽرٌبة، خالل تلك األحالم وكٌؾ كان ٌطٌر مرة وكٌؾ حكم العالم أو عاش 

حالم من كمؽامر ٌطوؾ العالم فً حلم آخر، أحس )هانً( أنه ٌبالػ أحٌاًنا؛ لكن وألنه لم ٌجرب األ

قبل كً ٌحكم لذا لم ٌمانع حدٌث صاحبه أو ٌعترض؛ فهذا العالم من وجهة نظره عالم محروم منه، 

وكالم صدٌقه كان نافذته الوحٌدة التً تطل على ذلك العالم المجهول، خالل حواره أخبره صدٌقه 

مر ما قبل النوم بحل لمشكلة عقم أحالمه، قال له: إن الحل ٌكمن فً التفكٌر بقوة والتركٌز على أ

مباشرة وبهذه الطرٌقة سوؾ ٌحلم، جرب )هانً( طرٌقته عدة مرات لكنه لم ٌَر سوى الظالم المعتم 

 .حتى خالل نومه حتى استٌقظ

 :خرج )هانً( ٌوما مع أبٌه وحكى له معاناته فقال له

 .هذه لٌست مشكلة كبٌرة ٌا بنً.

ام لكن فاقد الشًء ٌتوق إلٌه من باب الفضول )هانً(: أعرؾ أن األمر قد ال ٌستحق كل هذا االهتم

 .على األقل؛ فهذه صفة وقد ترقى للرؼبة أو الؽرٌزة بالنسبة لً.

 .ال أعرؾ.. ربما كنت أبالػ لكن هذا ما أشعر به

)والد هانً(: لن تبقى عقٌم األحالم لألبد، فقد قابلت صدًٌقا قدًٌما لً بالصدفة منذ أٌام ٌعمل كطبٌب 

 .ه عن مشكلتكنفسً وسؤحكً ل

 .)هانً( مبتسما: شكرا ٌا أبً.
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زار )هانً( الطبٌب فً نفس األسبوع بعدما تحدث والده معه وجلس معه قرابة الساعة شرح له فٌها 

 :أن ما ٌعانً منه لٌس بنقمة بل البعض ٌراها نعمة فقال له

 ؟كٌؾ ٌكون فقدان األحالم نعمة

 ؟)الطبٌب(: األحالم سالح ذو حدٌن )هانً(: كٌؾ

 .)الطبٌب(: هناك أحالم جمٌلة وهناك كوابٌس، ونحن ال نختار أو نتحكم فٌها أو أي منها سنشاهد.

 .)هانً(: ال أحد ٌتحدث عن الكوابٌس.

 .)الطبٌب(: ألنها مخٌفة وأؼلب الناس ٌرٌدون نسٌانها.

 .)هانً(: تبقى األحالم جمٌلة وأرؼب فً تجربتها

فشل لكنً ال أضمن لك أحالًما وردٌة، كل ما أستطٌع ضمانه )الطبٌب(: هناك طرٌقة قد تنجح وقد ت

 .إن نجحت تلك الطرٌقة هو أنك سترى أحالًما خالل نومك.

 ؟)هانً(: وهذا ما أرٌده بالضبط.. لكن ما تلك الطرٌقة

 .)الطبٌب(: التنوٌم المؽناطٌسً

 ؟)هانً(: كٌؾ سٌساعدنً ذلك

 .)الطبٌب(: استرِخ فقط وأؼمض عٌنٌك.

 .)هانً( عٌنٌه وؼطَّ بعد كلمات الطبٌب فً نوم عمٌق.أؼمض 

 ؟)هانً( وهو ٌستٌقظ: هل انتهٌت

 .)الطبٌب(: نعم انتهٌنا

 ؟)هانً(: هل نجحت الطرٌقة

 .)الطبٌب(: سنعرؾ ذلك فً المرة القادمة التً تنام فٌها
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ام بترتٌب فراشه خرج )هانً( من العٌادة مع أبٌه سعًٌدا ومتحمًسا ألول حلم سٌراه، ذهب للمنزل وق

وتشؽٌل التكٌٌؾ وتجهٌز المكان بالرؼم من أن العصر ال زال فً أوله، ألول مرة كان )هانً( 

 :ٌنتظر حلول وقت نومه وكانت أمه تضحك علٌه وتقول

 .دقت الساعة التاسعة وحان موعد نوم )هانً(.« الحمد هلل على هذا الطبٌب الذي بدل من حالك..»

 .ذهب مسرًعا لفراشه.

 .ستلقى فٌه بعد إطفاء جمٌع األنوار.ا

 .أؼمض عٌنٌه.

 .فتح عٌنٌه وهو فً فراشه.

 .وجد نور الشمس ٌخترق نافذته.

 .لم ٌحلم.. خٌبة تعترٌه.. خٌبة حقٌقٌة.

نهض )هانً( من فراشه وهو ٌسٌر نحو دورة المٌاه لٌستعد للمدرسة فتح الباب وأدار الصنبور 

من الماء البارد وبدأ ٌؽسل وجهه، فتح عٌنٌه وصعق من  لٌؽسل وجهه، أؼمض عٌنٌه وأخذ حفنة

المنظر. رأى وجهه ملطًخا بالدماء، والماء الذي كان ٌنهمر من الصنبور أحمر اللون.. بدأ بالصراخ 

 .بقوة.

 .فتح عٌنٌه وهو فً فراشه.

 .وجد نور الشمس ٌخترق نافذته.

 :قال فً نفسه

نهض من فراشه وتوجه لدورة المٌاه « . ال أعرؾ..لقد كان مجرد حلم.. أو كابوس كما ٌسمونه.»

 .لٌستعد للمدرسة.

 .أدار الصنبور لٌؽسل وجهه.

 .لم تخرج أي دماء.

ا. ًٌ  .كان الماء صاف
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 .اؼتسل وبدل مالبسه ونزل لتناول اإلفطار مع عابلته.

خذ قطعة جلس على المابدة حٌث كان أبوه وأمه وأخته الكبرى قد سبقوه بتناول الطعام.. مد ٌده وأ

 :من الخبز وقبل أن ٌضعها فً فمه صرخت أخته وقالت

 !ماذا تفعل؟!

 :رمى القطعة من الخوؾ وقال لها بصوت عالٍ 

 !ما بك ٌا مجنونة؟

 .عبست أخته وأخذت سكًٌنا من على الطاولة وؼرستها فً صدره بقوة.

 .فتح عٌنٌه وهو فً فراشه.

 .وجد نور الشمس ٌخترق نافذته.

 :قال فً نفسه

 ؟الذي ٌحدث لً؟.. هل أنا أحلم اآلن ما

 .نهض من فراشه.

 .اؼتسل.

 .بدل مالبسه.

 .نزل لتناول اإلفطار.

 .جلس على المابدة.

 .مد ٌده وأخذ قطعة من الخبز وعٌنه على أخته.

 .لم تتحدث معه أو تنهره.

 .قال فً نفسه: الحمد هلل.

 :الطرٌق قال لهخرج )هانً( وركب السٌارة مع أبٌه كً ٌقله للمدرسة وخالل 
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 ؟هل تحقق حلمك وحلمت البارحة

 .)هانً( وهو ٌقضم أظافره:.. أعتقد.

 :)األب( وهو ٌحٌد بنظره عن الطرٌق وٌنظر ل)هانً(

 ؟ماذا تقصد.. هل حلمت أم ال..

 !)هانً( وهو ٌشٌر بإصبعه أمامه: انتبه ٌا أبً!

 .اصطدموا بحافلة كبٌرة كانت مسرعة نحوهم.

 .تهشم الزجاج.

 .صب )هانً( بؤذى.لم ٌ

 .أدار نظره نحو أبٌه فوجده ؼارًقا فً دمابه.

 .صرخ بقوة.

 .فتح عٌنٌه وهو فً فراشه.

 .وجد نور الشمس ٌخترق نافذته.

 .لم ٌتحرك.

 .سمع أمه تنادٌه.

 .نهض ولم ٌؽسل وجهه.

 .نزل للطابق السفلً.

 .لم ٌجد سوى أمه على المابدة.

 .جلس معها وبدأ بتناول طعامه.

 ؟)هانً(: أٌن أبً

 ؟)األم(: خرج )هانً(: لماذا لم ٌنتظرنً لٌقلنً للمدرسة
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 .)األم(: كان مستعجاًل.

 ؟)هانً(: وكٌؾ سؤذهب للمدرسة

 :)األم( وهً تنهض من المابدة

ا ًٌ  .المدرسة قرٌبة ٌمكنك الذهاب مش

 .)هانً( وهو ٌنهض مستؽرًبا من كالم أمه: وداًعا ٌا أمً.

 :ل وهو فً حالة استؽراب من حواره مع أمه وٌقول فً نفسهخرج )هانً( من المنز

 .ٌبدو أننً فً كابوس آخر وسٌنتهً بعد قلٌل.

وصل )هانً( للمدرسة وأكمل ٌومه الدراسً وعاد للمنزل لٌجد أباه وأمه وأخته مجتمعٌن على 

 .مابدة الؽداء ٌتناولون الطعام، انضم إلٌهم بهدوء ولم ٌتكلم

 ؟الٌوم)األب(: لماذا تؤخرت 

 !)هانً( وهو ٌتناول طعامه: لقد عدت مشٌا فمن الطبٌعً أن أتؤخر

 .)األب(: عندما تنتهً من طعامك أحضر لً صندوق األدوات من القبو

 ؟)هانً(: لماذا

 .)األب(: أمك ترٌد منً إصالح شًء ما

 .)هانً(: حاضر

وق األدوات وخالل بحثه بعدما انتهى )هانً( من طعامه توجه مباشرة للقبو وبدأ بالبحث عن صند

ًٌا صعق برإٌة شًء أشبه بالقرد األسود الصؽٌر ٌقفز أمامه. تراجع )هانً(  فً المكان المظلم نسب

 :برعب وهو ٌحدق بذلك المخلوق الؽرٌب الذي قال له بصوت أكثر رعًبا

 .فقد )هانً( وعٌه بعدها مباشرة.« إذا نزلت هنا مرة أخرى سوؾ أنتزع قلبك!!»

 .وهو فً فراشه.فتح عٌنٌه 

 .وجد نور الشمس ٌخترق نافذته.
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 :قال فً نفسه مبتسًما

 .كان مجرد كابوس آخر.

 .نهض من فراشه.

 .اؼتسل.

 .بدل مالبسه.

 .نزل لتناول اإلفطار.

 .جلس على المابدة مع أهله.

 ؟)األب(: ماذا حدث لك باألمس

 ؟)هانً( باستؽراب: ماذا تقصد ٌا أبً

ا علٌك فً القبو وحملناك لفراشك ولم نطمبن حتى أخبرنا الطبٌب أنك )األم(: لقد وجدناك  ًٌ مؽم

 .بخٌر

 ؟)هانً( بوجه مرتعب:.. ألم ٌكن حلًما
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. ُُ  .اٌّجذُع ِب ٘ٛ إال ِجْٕٛ ٌُ ٠زفغ ػٕٗ اٌمٍ

 .خواطر خطرة ٌفجع الناس بوفاة أحد األدباء المشهورٌن.

 .اشتهر بكتاباته النثرٌة والشعرٌة فً الحب والؽزل.

 .كانت له مإلفات كثٌرة فً تلك المواضٌع.

 .كتبه تربعت على قوابم األكثر مبًٌعا لسنوات حتى ٌوم وفاته.

 .زوجته الحزٌنة والتً تفتقده تقلب فً أوراقه القدٌمة.

 .تجد مدونه كتبت بخط ٌده.

 .مدونه لم تَرها من قبل.

 .لمعت عٌناها سعادة وحزن فً نفس الوقت.

 .فً زوجها من جدٌد. أحست أن الروح بعثت

 .احتضنت المدونة مشتاقة لقراءة من وقعت فً حبه بسبب كلماته وعذوبة حرفه.

 .كانت المدونة مجموعة من السطور المتقطعة ألفكاره.

 .جلست فً مكان هادئ وبدأت بالقراءة.

 :بعض محتوى المدونة

 .فً المنزل... أجمل صوت ٌمكنك سماعه هو ضحكات األطفال.. إال إذا كنت وحًٌدا 

 ... الحدٌث مع النفس ممتع حتى ترد علٌك.

 ... أزور قبر أبً كل ٌوم.. ألخبره أن ٌتوقؾ عن زٌارتً فً المنام.

 ... أكره االبتسام.. لكنً الزلت أبتسم فً الصور.

 ... كلما بدأت استمتع بالوحدة سمعت طرًقا على الباب.
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 ... أقاوم الرؼبة فً إٌذاء ؼٌري بإٌذاء نفسً.

 ... أحرقت جمٌع ألعاب طفولتً ألنها ال ترٌد أن تصمت.

 ... أسعد شخص فً ؼرفة ملٌبة بالقتلى هو القاتل.

 ... صوت صفٌر الرٌاح مخٌؾ ومخٌؾ أكثر عندما ٌكون داخل رأسك.

 ... كلما حاولت إشعال سٌجارة بعود ثقاب نفخها من كان معً.

 ... لن أنتقَد قوقعتك إذا لم تنتقْد أجنحتً.

 .داخل كل منا طفل ٌرؼب فً الخروج لٌلعب. ..

 ... كنت أحب االبتسام للشخص الذي فً المرآة حتى ابتسم ٌوًما قبلً.

ا ألن لحوم البشر شحٌحه. ًٌ  ... اخترت أن أكون نبات

 ... صوت نقرات المطر على نافذتً ٌبهجنً إال إذا كانت السماء صافٌة.

 .م من الدخول... ال أقفل األبواب أبًدا ألنها ال تمنعه

 ... ٌتهمونً بالنسٌان.. كٌؾ أخبرهم بؤننً لست من ٌتحدث معهم دابًما؟.

 ... ٌدي تهتز وترتعش دابًما إال عندما أمسك سكًٌنا.

 ... أصبحت أكره نور الشمس مإخًرا.. مثلهم تماًما.

 ... األمان وهم ٌؽشٌنا وسراب نالحقه.

 .محاط بؤطفالهم رؼًما عنً... لم ٌرزقنً هللا أطفااًل من صلبً ولكنً 

 ... عدم إٌمانك بشًء لن ٌحمٌك منه.. كدمات جسدي شاهدة على ذلك.

 ... كنت دابًما أقول إنه مجرد ظلً.. لكن حجتً تبددت عندما بدأ بالتحرك بدونً.

 ... أحاول أن ال أنزعج من أحد ألن انزعاجً من جارنا ٌتم أطفاله.

 .بدٌل جٌد لحطب المدفؤة. .. تصلنً رسابل كثٌرة من القراء..
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 ... الجمٌع ٌمتدح ما أطبخ.. ال أحد ٌتذمر من الطعام إذا لم ٌعرؾ محتواه.

أؼلقت الزوجة المدونة بسرعة.. بؤنفاس متسارعة ودموع متساقطة ولم تكملها وتوجهت للمطبخ 

 .وأحضرت عود ثقاب وأحرقتها.
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 .ثؼُغ األلزثبِء خ١ُزُ٘ ٠ؼُ إٌبَس ٚشزُ٘ ٠خظه.

 .مانٌكان اتصال هاتفً.

 .)هدى( ترفع السماعة لتتلقى خبر وفاة عمتها الوحٌدة.

 .تؤثرت كثًٌرا.

 .بكت طوٌاًل.

 .تلك العمة كانت عابلتها الوحٌدة.

 .ربتها منذ وفاة والدها حتى كبرت واعتمدت على نفسها.

 .عمتها كانت تملك متجًرا لخٌاطة وبٌع فساتٌن األفراح.

 .أحد سٌهدٌها فستان زفافها ؼٌرها.وعدتها ٌوًما أن ال 

 :)هدى( وهً تهاتؾ أعز صدٌقاتها

 .لقد ماتت عمتً ٌا )رجاء(.

 .)رجاء(: ال حول وال قوة إال باهلل.. رحمها هللا وؼفر لها

 :)هدى( وهً تبكً

 .ال أعرؾ ماذا أفعل.. فالمستشفى اتصلوا بً وطلبوا منً القدوم الستالم جثتها

بؤخً كً ٌؤتً معنا إلنهاء إجراءاتها ُدفنت العمة وأقٌم لها عزاء متواضع  )رجاء(: ال تقلقً سؤتصل

ألن معارفها كانوا محدودٌن ولم ٌحضر عزاإها إال القلٌل من أصدقابها وبعض زبابنها المقربٌن 

 .منها.

 :)هدى( وهً تودع صاحبتها فً مكان العزاء

 !رؾ فً مثل هذا الموقؾ؟شكًرا ٌا رجاء على مساعدتك لً فلوالِك لما عرفت كٌؾ اتص

)رجاء( وهً تبتسم وتدمع: ال تقولً هذا الكالم فنحن أخوات والعمة رحمها هللا كانت عزٌزة علً 

 .بقدر معزتك فهً من أهدانً فستان زفافً.
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 .)هدى( تبكً بصمت.

 من انتهت أٌام العزاء وعاد الجمٌع لممارسة حٌاتهم الطبٌعٌة، وبعد عدة أٌام تلقَّت )هدى( اتصااًل 

محامً عمتها ٌخبرها فٌه بؤنه ٌرؼب فً مقابلتها كً ٌسوي معها أمور ممتلكات عمتها، توجهت 

)هدى( فً الٌوم التالً لمكتب المحامً وفهمت منه أنها الورٌث الوحٌد لعمتها وأن جمٌع ممتلكاتها 

دى( من أصبحت لها وأن هذه الممتلكات هً متجرها ومنزلها ورصٌد متواضع فً البنك، طلبت )ه

المحامً بالتبرع بجمٌع هذه الممتلكات للجمعٌات الخٌرٌة باسم عمتها وأنها ال ترؼب فً شًء منها 

 :لنفسها. ابتسم المحامً وقال

 .ٌبدو أن عمتك كانت تعرفك جًٌدا.

 ؟)هدى( باستؽراب: ماذا تقصد

 :)المحامً(: هناك بند فً الوصٌة ٌقول

بالتركة للجمعٌات الخٌرٌة فٌجب علٌه أن ال ٌتصرؾ فً فً حال قرر المستفٌد الوحٌد التبرع 

 .محتوٌات المتجر بالكامل من فساتٌن وأدوات وؼٌرها إال باإلهداء أو االستخدام الشخصً

 ؟)هدى(: ما معنى هذا الكالم

)المحامً(: معنى ذلك أننا سننفذ طلبك فً التصرؾ فً جمٌع أمالكها لكن محتوٌات المتجر ٌجب 

 .نفسكأن تستلمٌها ب

 .)هدى(: هذه قطع ومواد كثٌرة وال أملك مكانا لها

 .)المحامً(: هذا ما أوصت به عمتك

 .)هدى( وهً تقؾ: ال بؤس سؤحترم وصٌتها األخٌرة

 :)المحامً( وهو ٌمد بعض المفاتٌح

هذه مفاتٌح المتجر والمستودع الخاص به عندما تفرؼٌنه بالكامل أخبرٌنً كً أبدأ فً إجراءات 

 .البٌع

 .هدى( وهً تؤخذ المفاتٌح: شكًرا لك)

 :)المحامً( وهو ٌمد قلًما
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 ؟أحتاج توقٌعك هنا على توكٌلً بالبٌع )هدى( وهً توقع التوكٌل: هل تحتاج شًٌبا آخر

ا. ًٌ  .)المحامً(: ال شكًرا آنسة )هدى( خرجت )هدى( من مكتب المحامً وأجرت اتصااًل هاتف

 .)هدى(: )رجاء(؟.. أحتاجك فً أمر ما

 ؟رجاء(: ما األمر)

 ؟)هدى(: هل ٌمكنك مقابلتً اآلن عند متجر عمتً رحمها هللا

 .)رجاء(: بالطبع.. سؤطلب من أخً أن ٌوصلنً

 :التقى االثنان أمام متجر عمة )هدى( السابق ووقفا لبرهة ٌحدقون فً اللوحة التً كتب علٌها

 .أخذته من المحامً.))أفراح لألبد(( زفرت )هدى( وفتحت المحل بالمفتاح الذي 

دخلت االثنتان وتجولتا فً صمت بٌن الفساتٌن والخٌوط واإلبر، لفت نظر )هدى( فستان جمٌل كان 

مختلًفا عن بقٌة فساتٌن المحل األخرى، كانت تلبسه إحدى مجسمات العرض والتً تسمى 

 :تقولبالمانٌكان، اقتربت منه ووجدت ورقة مثبتة بدبوس صؽٌر على ظهره، كانت الورقة 

 ؟))الفستان لٌس للبٌع(( اقتربت )رجاء( من )هدى( وهً تقرأ الرسالة وقالت: ما بك

 .)هدى( وعٌنها تدمع: هذا هو الفستان الذي وعدتنً عمتً به فً ٌوم زفافً

 .)رجاء( وهً تضع ٌدها على كتؾ )هدى(: رحمها هللا

 :)هدى( وهً تمسح دمعتها بظهر ٌدها

 .مع الحاجٌات كً ننقلها لمنزلًهٌا لنبدأ بترتٌب المكان وج

 .)رجاء( بابتسامة ٌخالطها الحزن: هٌا

بعد ساعات من العمل انتهت االثنتان من فرز وتصفٌؾ الحاجٌات فً صنادٌق كبٌرة كانوا قد طلبوا 

 .من أخً )رجاء( إحضارها لهن سابًقا.

 :)هدى( وهً تشرب بعض الماء

 .الوقت.لم أتوقع أن األمر سوؾ ٌستؽرق كل هذا 
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 :)رجاء( وهً تؤخذ الماء من )هدى( لتؤخذ رشفًة منه

 .المهم أننا انتهٌنا.. سؤتصل بؤخً كً ٌؤتً ومعه سٌارة النقل

 .)هدى( وهً تنظر لكومة الحاجٌات: ال أظن أن شقتً الصؽٌرة ستتسع لكل هذا

 .)رجاء(: ال تقلقً سوؾ أخذ ما ٌتبقى منهم عندما تمتلا شقتك

صدٌقتها مبتسمة: شكًرا ٌا )رجاء( )رجاء(: ال تشكرٌنً فؤنِت كنِت ستقومٌن )هدى( وهً تعانق 

 .بنفس الشًء معً

وصلت سٌارة النقل وركبت االثنتان مع أخً )رجاء( سٌارته وتبعته سٌارة النقل بعدما انتهت من 

تحمٌل جمٌع الحاجٌات، بعد وصولهم وإنزالهم جزء من الحمولة فً شقة )هدى( ودعت )رجاء( 

 :حبتها وقالتصا

 .سوؾ نذهب اآلن ونخزن بقٌة الحاجٌات فً منزلنا.

 .)هدى(: أنا محرجة منكما.

 .)رجاء( وهً تضحك: ال تكونً سخٌفة فمنزلنا كبٌر وٌتسع لها وأكثر

 .رحلت )رجاء( مع أخٌها ولحقت بهما سٌارة النقل.

شقتها وعند انتهابها من أمضت )هدى( تلك اللٌلة فً ترتٌب وتوزٌع وتخزٌن تلك القطع فً أرجاء 

ترتٌبها عند منتصؾ اللٌل لم تجد بٌنها فستانها الذي فصلته عمتها لها فرفعت سماعة الهاتؾ 

 :واتصلت ب)رجاء(

أعتذر ٌا )رجاء( على االتصال فً هذه الساعة المتؤخرة لكن ٌبدو أن العمال قد نقلوا فستانً مع 

 .الحاجٌات التً أخذتموها معكم

 .لم أَر الفستان بٌنها عندما قمنا بتخزٌن األؼراض)رجاء(: ؼرٌبة 

 .)هدى(: كٌؾ؟.. أنا لم أجده عندي كذلك

 .)رجاء(: ال تقلقً أنا متؤكدة أنه عند أحد منا

)هدى(: سؤبحث مرة أخرى ولكن من الصعب عدم مالحظته ألننً أمرت العمال بنقله مع المانٌكان 

 .ولم أخلع الفستان من علٌه
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ن بٌن األؼراض التً خزناها أربعة مانٌكانات لكنً لم أتفحصهم ألن أخً من )رجاء(: الحظت أ

 .نقلهم وخزنهم فً القبو.. سؤتفقدهم اآلن

 .)هدى(: شكًرا )رجاء( أتعبتك معً

 .)رجاء(: ال تكونً سخٌفة.. انتظري منً اتصال بعد قلٌل

أنها لم تخزن سوى المالبس أؼلقت )هدى( الخط وعادت تتفقد القطع التً خزنتها بالرؼم من تؤكدها 

واألدوات وأنها لم تَر مانٌكاًنا بٌنها وخالل بحثها صعقت عندما رأت المانٌكان الذي كان ٌلبس 

ا دون الفستان وكان ٌقؾ عند مدخل شقتها من الداخل. اقتربت منه بحذر وقبل أن  ًٌ فستانها عار

 :بت )هدى( على الهاتؾ بتوترتضع ٌدها علٌه ارتعبت مرة أخرى وصرخت بسبب رنة هاتفها. أجا

 ؟)هدى(:.. نعم

)رجاء(: لقد وجدت فستانك بٌن الحاجٌات التً خزنها أخً فً القبو )هدى( بتوتر وعٌنها على 

 :المانٌكان الواقؾ أمامها

 ؟وأٌن المانٌكان الذي كان الفستان معروًضا علٌه

نً لم أجد المانٌكان الذي كان )رجاء(: ال أعرؾ فقد وجدت الفستان على األرض وكؤنه قد خلع.. لك

ٌلبسه بٌن المانكٌنات األخرى مع أن أخً أكد لً أنه خزن أربعة منها لكنً ال أرى سوى ثالثة 

 .)هدى( بتوتر: حسًنا.. شكًرا ٌا )رجاء( وعذًرا مرة أخرى على إزعاجك فً هذه الساعة المتؤخرة

ت )هدى( الهاتؾ ولم ترفع عٌنها من )رجاء(: ال ٌوجد إزعاج ٌا عزٌزتً.. تصبحٌن على خٌر أؼلق

على المانٌكان الواقؾ عند مدخل شقتها. توجهت نحوه بحذر وحملته ووضعته فً خزانة مالبسها 

وأؼلقت علٌه ألنها لم تكن لتستطٌع النوم وهو عند المدخل، توجهت بعد ذلك لفراشها بالرؼم من 

 .نوم وتجاهلت ذلك القلقتوترها الذي لم ٌهدأ إال قلٌاًل لكنها تدرٌجٌا خلدت لل

استٌقظت )هدى( متؤخرة ذلك الٌوم، نظرت للساعة لتجدها قد قاربت الواحدة بعد الظهر. نهضت 

بكسل وتوجهت لدورة المٌاه. أخذت حماًما طوٌال خرجت بعدها وتمددت على الفراش مرة أخرى، 

هاتؾ، أجابت وهً الزالت بدأت تحدق بالخزانة التً وضعت فٌها المانٌكان. انقطع تحدٌقها برنة ال

 :تحدق بالخزانة

 ؟.. نعم
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)رجاء(: كٌؾ حالك؟.. لقد وجدت المانكٌان الرابع لقد كان فً أحد زواٌا القبو ٌبدو أنً لم أنتبه له 

لٌلة البارحة.. أحببت أن أطمبنك فقط )هدى( وصدمة كبٌرة على وجهها وعٌنها تحدق بتوتر فً 

 :الحزانة

 .)هدى( الخط ونهضت بهدوء وهً تتوجه نحو الخزانة.حسًنا.. شكًرا أؼلقت 

وضعت ٌدها على مقبض الخزانة ودقات قلبها تخفق بشدة. استجمعت قواها وفتحت الخزانة بسرعة 

 .خاطفة لتجد أن المانٌكان لٌس فً مكانه

 .ارتبكت )هدى( وتناولت هاتفها واتصلت ب)رجاء(.

سماعة. كررت )هدى( االتصال عدة مرات حتى استمر االتصال حتى انقطع ولم ترفع )رجاء( ال

 :أجابت وقد بدا صوتها وكؤنها للتو استٌقظت من النوم فقالت لها

 ؟.. )رجاء(؟.. لَم صوتك هكذا

 :)رجاء( وهً تتثاءب

 ؟ماذا تتوقعٌن من شخص استٌقظ للتو من منامه

 !)هدى( باستؽراب: لقد تحدثت معك للتو

هاتفً منذ أن خلدت للنوم البارحة ألننً كنت متعبة جًدا من تحمٌل )رجاء(: مستحٌل.. أنا لم أمسك 

 .أؼراض المتجر

 ؟)هدى( بخوؾ وقلق: متى خلدتً للنوم البارحة

)رجاء(: ال أعرؾ تحدًٌدا.. مباشرة بعد انتهابً من الحدٌث معك بعد منتصؾ اللٌل على ما أعتقد 

 .ولم أستٌقظ اال على اتصالك األن )هدى(:..

 ؟ٌن أنت هل ال زلِت على الخط)رجاء(: أ

 .)هدى(: نعم نعم.. أراِك الحًقا

 .)رجاء(: حسًنا.. إلى اللقاء.

أؼلقت )هدى( الخط وعلى وجهها ارتسمت نظرة تعجب كبٌرة وهً تسترجع محادثتها مع )رجاء( 

 :لٌلة البارحة وخالل تفكٌرها رن هاتفها فؤجابته

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


 ؟)هدى(:.. نعم

 ؟دى()المحامً(: كٌؾ حالك آنسة )ه

)هدى(: الحمد هلل )المحامً(: اتصلت بِك كً أخبرك أننً فً المتجر أقوم بعرضه على بعض 

 .المهتمٌن بشرابه )هدى(: شكًرا لقد اتعبتك معً

)المحامً(: ال بؤس فهذا عملً لكن لدي سإال )هدى(: تفضل )المحامً(: لماذا لم تفرؼً المتجر 

 ؟بالكامل من األؼراض التً كانت فٌه

 .: ماذا تقصد؟.. لقد أفرؼته من محتوٌاته بالكامل)هدى(

 .)المحامً(: نعم ٌمكننً رإٌة ذلك لكن ٌبدو أنِك نسٌِت شًٌبا

 ؟)هدى(: ماذا تعنً

 .)المحامً(: ٌوجد مانٌكان فً وسط المتجر

 .)هدى( وهً مصدومة:..

 !)المحامً(: آنسة )هدى(.. آنسة )هدى(..

 ؟خدمة بعد إذنك)هدى(:.. نعم.. هل ٌمكن أن أطلب منك 

 .)المحامً(: نعم تفضلً

 .)هدى(: هل ٌمكن أن تحضر لً هذ المانٌكان لمنزلً؟.. أعرؾ أنً سؤثقل علٌك لكننً أحتاجه

 .)المحامً(: ال أبًدا آنسة )هدى( سوؾ أحضره معً بمجرد انتهابً من هنا

 .)هدى(: شكًرا لك.

 :أؼلقت )هدى( الهاتؾ واتصلت فوًرا ب)رجاء( وقالت لها

 ؟هل ٌمكنك الحضور لشقتً اآلن

 ؟)رجاء(: اآلن

 .)هدى(: نعم وأرٌدك أن تحضري معك بعض األشٌاء
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 ؟)رجاء(: أشٌاء ماذا

بعد نصؾ ساعة حضرت )رجاء( لشقة )هدى( وطرقت الباب ففتحت لها لتجد المانٌكان فً وسط 

على األرض  الشقة، دخلت الشقة ووضعت الكٌس الذي ٌحتوي على األؼراض التً طلبتها )هدى(

 :وقالت

 ؟لماذا كنِت تسؤلٌن عن المانٌكان وهو موجود عندك

)هدى( وهً ترفع الكٌس: لقد أحضره المحامً من المستودع )رجاء( باستؽراب: المحامً؟.. ال 

 ؟أذكر اننا نسٌنا شًٌبا فً المستودع )هدى( وهً تفتح الكٌس وتنظر بداخله: هل أحضرِت كل شًء

 ؟تها باستؽراب: نعم.. لكن ما حاجتك لهذه األشٌاء)رجاء( وهً تنظر لصدٌق

 .)هدى( وهً تخرج حباًل من الكٌس: تعالً وعاونٌنً على ربط هذا المانٌكان

 ؟)رجاء( وهً تبتسم: ربطه؟.. لماذا؟.. هل تظنٌن بؤنه سٌهرب

 !)هدى( وهً تربط المانٌكان: سنرى

 ؟)رجاء( وهً تنظر لصاحبتها باستؽراب: هل أنِت جادة

 :ى( وهً تربط آخر عقدة على المانٌكان)هد

 .سنرى اآلن إذا كان ٌستطٌع الحراك أم ال

 ؟)رجاء( باستؽراب: عن ماذا تتحدثٌن

 ؟)هدى(: هل ٌمكنك البقاء عندي الٌوم والمبٌت معً

 ؟)رجاء(: نعم لكن ألن تخبرٌنً عن سبب ما تقومٌن به

 .)هدى( وهً تحدق بالمانٌكان: سؤخبرك اللٌلة.

 :هً تخرج هاتفها من حقٌبتها)رجاء( و

 .سؤتصل بؤهلً ألخبرهم بؤنً سؤمضً اللٌلة معك

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


حلَّ اللٌل وأخبرت )هدى( صدٌقتها عن شكوكها التً تساورها حول ذلك المانٌكان، وأنها تعتقد أنه 

 .ٌتحرك وٌتنقل من مكان آلخر.

 ؟)رجاء(: ما هذا الكالم الؽرٌب

 ؟)رجاء( باستؽراب: نرى ماذا)هدى(: لقد وضعته فً الخزانة وسنرى 

 !)هدى(: لنخلد للنوم وفً الصباح سترٌن

نامت االثنتان تلك اللٌلة بعد سهرهما فً الحدٌث عن الموضوع وخالل نومهما وبعد منتصؾ اللٌل 

 .سمعا صوًتا أشبه بسقوط شًء داخل الخزانة فاستٌقظتا مفزوعتٌن.

 ؟)رجاء( بتوتر: ما هذا الصوت

 .الخزانة التً وضعت المانكٌان بها: إنه ٌحاول الحركة)هدى( وعٌنها على 

 !)رجاء( وهً تلتفت على صدٌقتها بتوتر: من؟!.. من ٌحاول الحركة؟

 .)هدى( وهً تنهض متوجهة للخزانة: سترٌن اآلن

 .فتحت )هدى( الخزانة أمام صدٌقتها لتجد المانٌكان مربوًطا كما هو.

 ؟رى)رجاء( باستهزاء: ماذا ترٌدٌن منً أن أ

 .)هدى( وهً تنظر للمانٌكان باستؽراب: ؼرٌبة

 ؟)رجاء(: ما الؽرٌب فً األمر

 .)هدى( وهً تنظر للمانٌكان:..

 !)رجاء(: ماذا كنِت تتوقعٌن؟.. أن المانٌكان سٌتحرك من مكانه

 ؟)هدى( وهً تنظر للمانٌكان:.. هل أحضرِت الوالعة التً طلبتها منك مع الحبل

 ؟خل حقٌبتها: نعم لكن لماذا)رجاء( وهً تمد ٌدها دا

 :)هدى( وهً تؤخذ الوالعة من )رجاء( وتشعلها وتقربها من وجه المانٌكان

 .ال أعرؾ لكنً سؤجرب.
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 !)رجاء(: ماذا تفعلٌن ٌا مجنونة سوؾ تحرقٌننا جمًٌعا عندما ٌشتعل ذلك المانٌكان

 :)هدى( وهً تحرك لهب الوالعة أمام وجه المانٌكان

 .لنا بؤن نحرقها.ال تقلقً لن تسمح 

 !)رجاء( وهً تنهض من مكانها: توقفً عن هذا الجنون

)هدى( وهً تلتفت نحو صدٌقتها مبتسمة وتبقً على لهب الوالعة أمام وجه المانٌكان: ال تقلقً لن 

 .ٌحدث شًء.

 !)رجاء( وهً تشٌر بإصبعها نحو المانٌكان: لقد.. لقد رمش

 ؟ل أنِت متؤكدة)هدى( وهً تعٌد نظرها نحو المانٌكان: ه

 .)رجاء( وهً مرعوبة: نعم.. نعم متؤكدة

 .)هدى( وهً تضع لهب الوالعة أمام وجه المانٌكان وتتفحص وجهه:..

فً أقل من ثانٌة نفخ المانٌكان لهب الوالعة مما دفع الفتٌات للصراخ بقوة داخل الؽرفة المظلمة 

الدوالب خاوي وأن المانٌكان قد وخالل صراخهم توجهت )هدى( لقابس النور وأشعلته لترى أن 

 .اختفى.

 .حدقت الفتٌات ببعضهما برعب وانقطع تحدٌقهما عندما رن هاتؾ )رجاء(.

 .)رجاء( وهً تنظر للهاتؾ بتوتر: إنه أخً.

 .)هدى( بقلق: أجٌبً علٌه

 !)رجاء( وهً تجٌب: آلو.. نعم.. ماذا؟

 ؟)هدى( بصوت منخفض: ما بك ما الذي حدث

 :الخط وسارحة فً الدوالب الفارغ)رجاء( وهً تؽلق 

 .أخً ٌسؤلنً عن سبب وضعً للمانٌكان داخل دورة المٌاه.
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 .ػٕذِب رمزُٕغ ثٕمِظه سزظً ٌٍىّبِي.

 .ثلج )جمال(.. كفٌؾ منذ الوالدة.

 .عالقته بكل شًء حوله كانت من خالل السمع واللمس والشم فقط.

 .ٌسكن وحًٌدا بعدما تزوجت أخته الوحٌدة )نسرٌن(.

 .ٌاراتها له كانت متكررة لكنها لم تكن منتظمة.ز

 .دخلت علٌه ٌوًما ومعها هدٌة.

 ؟)نسرٌن(: كٌؾ حالك ٌا أخً الٌوم

 !)جمال(: الحمد هلل.. افتقدتك.. لم تزورٌنً منذ مدة طوٌلة

 :)نسرٌن( وهً تجلس بجانبه

)جمال(: كان هللا فً أعتذر ٌا أخً لكننً كنت مشؽولة جًدا فً الفترة السابقة مع زوجً وأطفالً 

 .عونك.

 .)نسرٌن( وهً تبتسم: لقد أحضرت لَك هدٌة معً

 .)جمال( وهو ٌبتسم: زٌارتك لً هً أجمل هدٌة

 .)نسرٌن(: افتح ذراعٌك سؤضعها فً حجرك

فتح )جمال( ذراعٌه لٌمسك الهدٌة التً أحضرتها أخته وما إن وضعتها حتى أحس بكابن ٌتحرك 

 .وجهه.وله فراء كثٌؾ وبدأ ٌلعق 

 :)جمال( مبتسًما وقد استوعب أنه حٌوان ما

 ؟هل أحضرِت أحد أبنابك لٌروا خالهم

 :)نسرٌن( وهً تضحك

 .كؾ عن المزاح أنت كفٌؾ لكنك لست أحمًقا

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


 .)جمال( مبتسًما: ال أظنه قًطا فهو أكبر وٌتحرك كثًٌرا.

 .)نسرٌن( مبتسمة: إنه كلب صؽٌر.. سٌكون مإنًسا لك فً وحدتك

 :وهو ٌضع الكلب جانًبا)جمال( 

 ؟هل تمزحٌن ٌا )نسرٌن(؟.. أنا بالكاد أعتنً بنفسً كٌؾ سؤعتنً بهذا الحٌوان

 :)نسرٌن( وهً تضع ٌدها على كتؾ أخٌها

أنت أكثر إنسان منظم رأٌته فً حٌاتً.. منزلك أكثر ترتًٌبا ونظافة من منزلً فقدانك لبصرك لم 

 .ٌجعلك ناقًصا بل كان سبًبا لكمالك

 .ل( وهو ٌبتسم: فً نظرك أنِت فقط.)جما

 .)نسرٌن( بحزم: فً نظر الجمٌع

 ؟)جمال( وهو ٌبحث حوله: أٌن الكلب

 .)نسرٌن( وهً تبتسم: بجانبك

 .وضع )جمال( ٌده على رأس الكلب وبدأ ٌفركه..

)نسرٌن(: لقد اشترٌت كمٌة كافٌة من الطعام للكلب ووضعتها فً المطبخ وسوؾ أشتري ؼٌرها 

 .ذ.. الكمٌة التً معك تكفً لشهر تقرًٌباعندما تنف

 :)جمال( وهو ٌطبطب على رأس الكلب

 ؟وهل تنوٌن الؽٌاب لشهر كامل

 .)نسرٌن( وهً تبتسم: ال تكن سخًٌفا لن أطٌل الؽٌاب

 ؟)جمال(: سؤسمٌه )ثلج( )نسرٌن( باستؽراب: )ثلج(؟.. ولماذا هذا االسم بالذات

 .ملمسه على جلدي واإلحساس الذي ٌشعرنً به )جمال(: ألنً أحب الثلج بؤنواعه وأحب

 .)نسرٌن(: حسًنا اختٌار موفق.. )ثلج( اسم جمٌل
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رحلت )نسرٌن( وتركت أخاها مع صدٌقه الجدٌد الذي تؤقلم معه بسرعة وأصبحت عالقتهم مع 

 .مرور األٌام قوٌة جًدا

ا أن معظم كالمه كان الحظت )نسرٌن( فً زٌارتها الثانٌة تؽٌر حال أخٌها لألفضل وال حظت أٌضً 

عن )ثلج(، وعن ماذا فعل وماذا أكل وعن أمور كثٌرة، كان ٌتحدث عنه بشؽؾ كبٌر، لم تمانع بل 

 :كانت سعٌدة جًدا ألخٌها، قبل رحٌلها بقلٌل قال )جمال(

 .لقد حدث شًء باألمس جعلنً أقلق على )ثلج(

 ؟)نسرٌن( بقلق: ماذا حدث

كؤنه ٌتؤلم.. كنت فً فراشً نابًما واستٌقظت بسبب صوته )جمال(: البارحة كان ٌصدر صوًتا و

 !وقمت بمناداته لكنه لم ٌستجب لً

)نسرٌن(: ال تقلق لعله آذى نفسه بشًء وتؤلم لفترة قصٌرة ثم إنه اآلن أمامنا ٌقفز وٌلعب وال ٌبدو 

 .علٌه المرض

 .)جمال(: أتمنى.

أصدقابه المقربٌن الذي كان مسافًرا  رحلت )نسرٌن( ذلك الٌوم وفً نفس الٌوم زار )جمال( أحد

 :للدراسة فاستقبله )جمال( بحفاوة وفرح

 !)جمال(: كٌؾ حالك ٌا )حسن( لم أرك منذ زمن طوٌل

 !)حسن( وهو ٌضحك: أنت لم تَرنً أبًدا أٌها الكفٌؾ

 .)جمال( وهو ٌضحك: ال زال حسك الفكاهً كما هو لم ٌتؽٌر

 :معه الؽداء وبعد انتهابهما قال بقً )حسن( مع )جمال( ذلك الٌوم وتناول

 ؟ما هذا الكلب الذي ٌحوم حولنا منذ قدومً

 :)جمال( وهو ٌلتقط الكلب

هذا صدٌقً الجدٌد )ثلج( كان ٌجب أن أبحث عن صدٌق ٌشابهك فً ؼٌابك ضحك )حسن( بقوة 

 :وقال

 !ٌبدو أنك تمثل على الناس بؤنك كفٌؾ فالكلب أبٌض كالثلج فعاًل 
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 .أنً لم أعرؾ لونه إال منك اآلن؟ لكننً أحسست بؤنه أبٌض اللون)جمال(: هل تصدق 

 .)حسن( وهو مبتسم: ٌبدو لطًٌفا.. ٌجب أن أرحل اآلن.

 ؟)جمال(: متى ستنتهً إجازتك

)حسن(: إجازتً لم ٌتبَق علٌها سوى أسبوع، لكننً بالتؤكٌد سؤزورك قبل رحٌلً )جمال( وهو 

 .ٌبتسم: سعدت كثًٌرا بزٌارتك ٌا صدٌقً

 .)حسن( وهو ٌضحك وٌعانق صاحبه: أنا أسعد ٌا أبا )ثلج(

 .ضحك )جمال( وقال: رافقتك السالمة

 :بعد أٌام زارت )نسرٌن( أخاها كما تعودت وخالل حدٌثها معه قالت

 ؟أٌن )ثلج( الٌوم

 ؟)جمال( مبتسًما: تجدٌنه ٌلعب فً أحد الؽرؾ.. هل ترؼبٌن منً مناداته

 ؟ابحة النتنة ٌا )جمال(؟.. هل نسٌت رمً القمامة)نسرٌن(: ال لكن ما هذه الر

 !)جمال(: ال أعرؾ مصدرها فلقد نظفت البٌت بالكامل وال زالت الرابحة قوٌة

 .)نسرٌن(: ربما لم تنظؾ مخلفات )ثلج(

)جمال(: بالعكس فؤنا أنظفها على الدوام ثم إنه ال ٌقضً حاجته إال فً مكان معٌن ولم ٌؽٌره منذ 

 .قدومه

 ؟: من أٌن تؤتً تلك الرابحة إذا)نسرٌن(

 .)جمال(: ال أعرؾ.

 ؟)نسرٌن(: هل تسمح لً بتفقد المكان

 .)جمال(: بالطبع ما هذا السإال؟.. البٌت بٌتك

نهضت )نسرٌن( وبدأت تتجول فً المنزل بحًثا عن مصدر الرابحة، لم تتجول كثًٌرا حتى وقعت 

عٌنها على سقؾ إحدى ؼرؾ المنزل والذي تؽطى بالدماء وبعض قطع اللحم والفراء التً جفت. 
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اقتربت )نسرٌن( من هذا المنظر المخٌؾ وتؤكدت أنه مصدر تلك الرابحة النتنة. زاد قلقها عندما 

 :ظت أن قطع الفراء الملتصقة بالسقؾ تشبه فراء )ثلج( فعادت ألخٌها مسرعة وقالت بتوترالح

 ؟منذ متى وأنت تشم هذه الرابحة ٌا )جمال(

 ؟)جمال(: منذ أٌام.. لماذا تسؤلٌن هل وجدتً مصدرها

 ؟)نسرٌن( بتوتر: أٌن )ثلج(

 !)جمال( وهو ٌبتسم: موجود.. )ثلج(!.. )ثلج(!.. تعال هنا

الرعب فً قلب )نسرٌن( وهً تسمع نباًحا قادًما من أحد الؽرؾ ٌتبعه خطوات قادمة نحوهما، دب 

وضعت )نسرٌن( ٌدها على فمها تحاول كتم صرخة اعترتها وهً تحدق بكابن أسود بشع قزم شبه 

ا على قوابمه األربعة وٌقفز فً حجر أخٌها بسرعة وٌبدأ بلعق وجهه  ًٌ بشري ٌدخل الؽرفة ماش

 .ٌها بؤعٌن حمراء وابتسامه مخٌفة.وٌحدق ف

 :)جمال( وهو ٌطبب على رأس الكابن الؽرٌب وٌبتسم

 .هل رأٌتً؟..)ثلج( ال ٌستؽنً عنً أبًدا.
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ًُ ٠شىه. ُٓ رزٜ ٚاٌمٍُت ٠فسُز ٚاٌؼم  .اٌؼ١

 .ممنوع التصوٌر شاب فً السادسة عشر من عمره.

 .ٌعشق هواٌة التصوٌر الفوتوؼرافً.

 .ٌر الرقمً.لم ٌإمن ٌوًما بالتصو

 .كان ٌحب التقاط صوًرا للطبٌعة بشكل عام.

 .ٌلتقط صوًرا لما ٌشد انتباهه.

س معظم أمواله فً صٌانة تلك الكامٌرا القدٌمة.  .كرَّ

عاد الشاب ٌوًما من رحلة تصوٌر فً الصحراء وكعادته بدأ بتحمٌض الصور بالطرٌقة القدٌمة فً 

ا ؼرفة مظلمة باستخدام محالٌل اإلظهار الق ًٌ لوٌة، علَّق الشاب الصور على حبل كً تجؾ وتدرٌج

 .بدأت الصور بالظهور.

 .الصورة األولى: كثبان رملٌة

 .الصورة الثانٌة: طابر فً السماء

 .الصورة الثالثة: عشبة برٌة

 .الصورة الرابعة: هضبة رملٌة كبٌرة

 .الصورة الخامسة: جمل ٌسٌر فً الصحراء

 .التقطها قبل رحٌله من المكان الصورة السادسة: صورة لسٌارته

 .الصورة السابعة: صورة ألحد اإلشارات المرورٌة التقطها وهو عابد للمنزل

 .الصورة الثامنة: صورة ألخٌه وهو ٌلعب فً الشارع أمام المنزل

 .الصورة التاسعة: صورة ألمه وهً فً المطبخ

 .الصورة العاشرة: صورة لنفسه أمام المرآة
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ة فً البداٌة لذا انتظر الشاب جمٌع الصور المعلقة كً تجؾ بالكامل، بعد أن لم تكن الصور واضح

جفت أشعل النور كً ٌمعن فٌها النظر أكثر، استؽرب الشاب عندما رأى الصورة األولى لكن مع 

 .تصفحه للصور األخرى تحول استؽرابه لخوؾ ورعب.

 !الصورة األولى: كثبان رملٌة ٌقؾ فوقها جسم أسود كجسم إنسان

 !الصورة الثانٌة: طابر فً السماء بجانبه ؼٌمة سوداء وكؤن لها أرجل

 .الصورة الثالثة: عشبة برٌة

 !الصورة الرابعة: هضبة رملٌة كبٌرة ٌظهر فٌها جسم أسود مالمحه أوضح قلٌاًل 

 !الصورة الخامسة: جمل ٌسٌر فً الصحراء وٌركب فوقه جسم أسود وكؤنه إنسان

 .سٌارته التقطها قبل رحٌله من المكانالصورة السادسة: صورة ل

 .الصورة السابعة: صورة ألحد اإلشارات المرورٌة التقطها وهو عابد للمنزل

 !الصورة الثامنة: صورة ألخٌه وهو ٌلعب فً الشارع أمام المنزل وٌقؾ بجانبه نفس الجسم االسود

 .الصورة التاسعة: صورة ألمه وهً تطبخ

 !وهو مقابل للمرآة وخلفه رجل أسود ٌبتسم بابتسامة عرٌضةالصورة العاشرة: صورة لنفسه 
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 .اٌىالَ أد١بًٔب لذ ٠ىْٛ ِٕجبحً ٌىٓ اٌظّذ ٔبدًرا ِب ٠ىْٛ ٍِٙىخً.

 .العباءة سابق شاحنة للبضابع.

 .ٌنقل البضابع بٌن دولتٌن ذهاًبا وإٌاًبا.

 .ٌعمل لٌاًل ونهاًرا.. ال ٌرتاح إال ساعات محدودة فً الٌوم.

 .أوقات قٌادته كانت فً اللٌل.أؼلب 

كان السابق ٌستؤنس خالل طرٌقه الطوٌل بإٌصال بعض الركاب بٌن الدولتٌن وأحٌاًنا بٌن المدن فً 

نفس الدولة. لم ٌكن ٌتقاضى مااًل فً المقابل ألنه كان ٌرى أن حدٌثهم معه خالل الطرٌق خٌر 

 .الذي قد ٌعرض حٌاته للخطرمكافؤة له فهم ٌساعدونه على التؽلب على النعاس والنوم 

أؼلب من كان ٌقلهم السابق ودودون وممتنون له فً الؽالب ألنه سٌوصلهم لوجهتهم دون مقابل، 

لكن من وقت آلخر ٌركب معه بعض الركاب الفظٌن الذٌن ال ٌتحملهم فً العادة لذا ٌقوم بإنزالهم 

 .فً منتصؾ الطرٌق دون تردد

سابق كانوا ذكوًرا، ولم تركب معه امرأة قط ألن حدوث هذا كل الركاب الذٌن ركبوا معه فً ال

األمر نادر جًدا فً تلك المنطقة وفً ذلك الطرٌق المعزول وؼٌر مؤهول الذي ٌقطعه كل ٌوم، تؽٌر 

هذا األمر فً إحدى اللٌالً التً كان ٌقود فٌها شاحنته فً منتصؾ اللٌل والقمر مكتمل، شاهد على 

لذي كان ٌقطعه امرأة تلوح وتشٌر بٌدها له بالوقوؾ، كانت تلبس عباءة قارعة الطرٌق الصحراوي ا

سوداء ولم ٌكن ٌظهر منها شٌا حتى عٌنٌها وكفٌها كانا ؼٌر ظاهرٌن. تردد الرجل فً البداٌة 

بالوقوؾ لها لعدة أسباب أولها أنه شعر بالخوؾ كونها مؽطاة بهذا الشكل فقد تكون قاطع طرٌق 

سالًحا تحت تلك العباءة، لكنه فً النهاٌة فضل الوقوؾ لها على أن ٌكون متخفٌا أو أنها تخفً 

 .مخطًبا وٌترك تلك المرأة فً وسط الصحراء لٌاًل وحدها

بعد توقؾ الشاحنة فتحت المرأة الباب وصعدت وجلست بجانب السابق، لم ٌكن المكان ٌتسع إال 

 .دلثالثة أشخاص لذا كان بٌنه وبٌنها مكان بمقدار كرسً واح

 :تحرك الرجل واستؤنؾ طرٌقه. بعد دقابق من تحركه قال

 ؟الى أٌن ترٌدٌن الذهاب ٌا سٌدتً

 .)المرأة( وهً ممسكة بخمارها وتنظر أمامها:..
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أعاد الرجل السإال مرتٌن لكنه لم ٌحصل على جواب. فً العادة وفً مثل هذه الظروؾ ٌقوم 

 .واستمر فً القٌادةالسابق بإنزال الراكب فوًرا لكنه سكت هذه المرة 

 :بعد مسٌرة قاربت النصؾ ساعة سادها الصمت نطقت المرأة وقالت

 .توقؾ.

 ؟السابق وهو ال زال ٌقود:.. ماذا

 .)المرأة(: توقؾ.

ا نزلت المرأة وتركت الباب خلفها مفتوحا وسارت نحو  ًٌ أوقؾ الرجل الشاحنة وبمجرد وقوفها كل

 .الصحراء.

 :الشاحنة)السابق( وهو ٌنزل من 

 !إلى أٌن؟!... توقفً!.. ال ٌوجد شًء فً هذا المكان

ا اختفت عن أنظاره وسط الصحراء. ًٌ  .لم تلتفت المرأة للرجل وتدرٌج

بدأ السابق ٌنظر باالتجاه الذي مشت فٌه المرأة ٌحاول تحدٌد الوجهة التً سارت إلٌها لكنه لم ٌَر 

ن على مد بصره لكن وبعد تفكٌر مطول قرر الرجل بنٌاًنا أو خٌاًما، لم ٌجد سوى الرمال والكثبا

اللحاق بها، لم تكن هذه من عادة السابق ففً الؽالب لم ٌكن لٌهتم لمثل هذا األمر وكان سٌتركها 

 .وسٌمضً فً طرٌقه لكن هذه المرة تملكه شعور قوي ورؼبة ؼرٌبة لالطمبنان على تلك المرأة

شاحنته عن أنظاره ولم ٌكن ٌرى إال بواسطة نور  سار الرجل مسافة لٌست بالٌسٌرة حتى اختفت

القمر المكتمل تلك اللٌل، سار لمسافة أطول بعد اختفاء شاحنته عن أنظاره وتوقؾ عند شًء 

ؼرٌب، رأى الرجل قطعة من القماش األسود ٌتالعب بها الهواء، كانت تتحرك فً مكانها وكؤن 

قطعة القماش وبدأ بالحفر بسرعة وشًٌبا فشًٌبا جزًءا منها مدفون تحت األرض، جرى الرجل باتجاه 

بدأت معالم جسد تظهر من تحت الرمال. لقد كان جسد امرأة وعندما حفر الرجل أكثر وأظهر وجه 

ذلك الجسد صرخت المرأة صرخة قوٌة جًدا فً وجه الرجل مما جعله ٌقفز فزًعا وٌجري باتجاه 

 .شاحنته بال عودة

ٌُقِلَّ ا  .لرجل أحًدا معه خالل سفره.ومنذ ذلك الٌوم لم 
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 .ال رؼذٟ ألدذ الرضك ثزؼذ١زٗ ٌه.

 .الؽرٌق الذي ال ٌؽرق شاب فً عقده الثانً من العمر.

 .ٌركب سٌارة أجرة متوجًها نحو مدٌنة ساحلٌة على الضفة الؽربٌة للبحر األحمر.

 .سابق السٌارة رجل عجوز قلٌل الكالم.

 .ه خالل الطرٌق.ٌسؤله الشاب بعض األسبلة كً ٌسلً نفس

 .العجوز ٌجٌب بتحفظ دابًما.

 .أحد األسبلة ضربت وتًرا حساًسا عند العجوز.

 .)الشاب(: المدٌنة التً سؤذهب الٌها مدٌنة جمٌلة جًدا

 .)السابق العجوز(:..

 :)الشاب( وهو ٌبتسم

 .أذهب إلٌها مرة كل شهر كً أستمتع بجوالتها البحرٌة فهذه المدٌنة مشهورة بها

 .بق العجوز(:..)السا

 .)الشاب(: ال ٌوجد أجمل من البحر فً هذا الوقت من السنة.

 .)السابق العجوز(: وال ٌوجد أخطر منه.

 ؟)الشاب( مبتسًما وهو سعٌد بانحالل عقدة لسان العجوز: لماذا تقول هذا الكالم

 :)السابق العجوز( وهو ممسٌك بمقود السٌارة وٌنظر أمامه

كنت أسكن تلك المدٌنة وأملك قارب سٌاحً أقوم بتلك الرحالت البحرٌة قبل أن أصبح سابق أجرة 

 .التً تتحدث عنها

 .)الشاب( مبتسما: ولماذا تركتها؟ العابد المادي لجولة واحدة ٌعادل دخل سٌارة األجرة ألسبوع
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)السابق العجوز(: لقد بعت القارب واشترٌت هذه السٌارة ولم أعد منذ تلك الحادثة )الشاب( 

 ؟باستؽراب: أي حادثة

 .)السابق العجوز(:..

 ؟)الشاب(: ألن تخبرنً

 !)السابق العجوز(: لقد توقفت عن رواٌة تلك القصة منذ زمن طوٌل.. لقد سبمت تكذٌب الناس لً

 .)الشاب( مبتسما: ال تقلق لن أكذبك

 .)السابق العجوز( وهو ٌحكم قبضته على المقود:..

 .قب:.)الشاب( وهو ٌنظر للسابق فً تر

)السابق العجوز(: لقد كانوا أربعة.. أربعة شبان.. فً عمرك تقرًٌبا.. طلبوا منً أخذهم لمكان فً 

عرض البحر.. كان المكان بعًٌدا جًدا لكنهم أصروا علٌه بالرؼم من أنً عرضت علٌهم أماكن 

 .أخرى.. أؼرونً بالمال فوافقت.

 ؟)الشاب(: وماذا حدث بعد ذلك..

كانوا من هواة الؽطس وكانوا فٌما ٌبدو ٌبحثون عن أماكن جدٌدة لممارسة تلك  )السابق العجوز(:

الهواٌة، أحضروا معهم خرابط وأجهزة ؼرٌبة لم أَرها من قبل وكانوا ٌرشدونً طٌلة الطرٌق 

للوجه التً ٌرؼبون الوصول إلٌها، بعد مسافة سٌر طوٌلة لم أقطعها من قبل أمرونً بالتوقؾ 

الؽطس وواحًدا تلو اآلخر بدإوا بالؽطس فً الماء، كان الوقت فً بداٌة العصر  وبدإوا بلبس أدوات

وقد بقوا فً الماء حتى بدأت الشمس فً الؽروب، وقبل ؼروب الشمس تماما بدإوا بالخروج من 

 .الماء وقبل تشؽٌلً محرك القارب للعودة سمعنا صوت استؽاثة ٌؤتً من الماء.

 ؟)الشاب(: هل كان أحد الشبان

السابق العجوز(: ال فكلهم قد صعد على متن القارب.. لقد كان صوت امرأة تستؽٌث.. كانت )

تصرخ طالبة النجدة.. كانت تقول إنها تؽرق.. حدق الشبان فً البحر حتى أشار أحدهم وقال إنه 

 .ٌراها. كانت تلوح بٌدها وتؽطس وتطفو وكؤنها ستؽرق. قفز أحدهم وبدأ بالسباحة نحوها

 ؟وماذا حدث بعدما أنقذها)الشاب(: 

 .)السابق العجوز(: لم ٌنقذها ولم نره مرة أخرى والمرأة الزالت تصرخ وتستنجد
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 ؟)الشاب(: وماذا حدث بعد ذلك

)السابق العجوز(: قفز شاب آخر وكما حدث مع صاحبه اختفى ولم ٌعد والمرأة ال زالت تصرخ 

ت له إن تلك المرأة لو كانت ستؽرق لؽرقت منذ وتستنجد. قبل محاولة الشاب الثالث القفز أوقفته وقل

 :فترة طوٌلة فنظر لً باستؽراب وقال

 ؟ماذا تقصد

ا على القارب وسوؾ أشعله باتجاه تلك المرأة، وقتها كان اللٌل قد حل  ًٌ أخبرته أنً أملك كشاًفا قو

 .والظالم كان دامًسا ولم ٌكن هناك فً البحر سوى صرخات تلك المرأة المستنجدة

 .شاب(:..)ال

)السابق العجوز(: أشعلت الكشاؾ باتجاه صوت المرأة وعندها فقط رأٌنا شكلها، توقفت المرأة عن 

الصراخ والتلوٌح وبدأت تحدق بنا بنظرة مخٌفة، كانت امرأة طبٌعٌة الشكل لكن عٌناها كانتا مختلفة 

 .قلٌاًل.

 ؟)الشاب( بتوتر: مختلفة كٌؾ

ألنها كانت تحدق بنا بخبث.. أحسست أنها واسعة أكثر من )السابق العجوز(:ال أعرؾ.. ربما 

المعتاد وٌؽلب علٌها السواد كؤعٌن الدمى.. لم نَر أثًرا للشابٌن اللذٌن قفزا وراءها وبعد مدة من 

تحدٌقنا بها وتحدٌقها بنا بصمت، ابتسمت وكشفت عن أنٌابها المخٌفة وبسرعة خاطفة ؼطست فً 

 .هاالماء ورأٌنا ذٌلها ٌؽطس خلف

 !)الشاب(: ذٌلها؟

)السابق العجوز(: لو لم ٌإكد الشابان اآلخران ما رأٌته لقلت أنً كنت أتوهم.. نعم ذٌلها.. ذٌل كذٌل 

 .السمكة.. لكنه كان كبًٌرا متناسًقا مع حجم جسدها

 ؟)الشاب(: هل تحاول أن تخبرنً أنك رأٌت حورٌة بحرٌة

أعرفه أننً لم أدخل البحر منذ تلك الحادثة ولن أدخله )الشاب العجوز(: ال أعرؾ ماذا رأٌت كل ما 

 .مرة أخرى مهما حدث

 .)الشاب(:..

 .)السابق العجوز( وهو ٌوقؾ السٌارة: لقد وصلنا.
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 .)الشاب(:..

 :)السابق العجوز(

 ؟ما بك؟.. ألن تنزل

 .)الشاب( وهو ٌنظر للبحر: أعدنً لمدٌنتً.
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 .اغّبع ػ١ٕه ٌٓ ٠ذ١ّه ِٓ األطٛاد.

 .الموتى شاب ٌقدم أوراقه ألحد مكاتب التوظٌؾ.حارس 

 .ٌتلقى اتصاال منهم بعد شهر.

 .ٌعرضون علٌه وظٌفة براتب مؽٍر.

 .أوقات العمل فً اللٌل.. ٌزوده المكتب بالعنوان.. )مقبرة المدٌنة(.

 .ٌتوجه الشاب بسٌارته لٌاًل لمقر عمله الجدٌد.

ا وتوجه لؽرفة كانت مجاورة لبوابتها الربٌسٌة أوقؾ الشاب سٌارته عند سور المقبرة، ونزل منه

ا، طرق الشاب باب المكتب الخارجً ففتح له شاب  ًٌ وقد كانت من الحدٌد ومقفلة بقفل كبٌر نسب

 :متجهم فً نفس عمره تقرًٌبا وقال له

 ؟من أنت

 .)الشاب(: أنا )مازن( الموظؾ الجدٌد.

شدٌدة، ورحب ب)مازن( ترحًٌبا كبًٌرا وأدخله تؽٌرت مالمح الشاب اآلخر من العبوس إلى سعادة 

 :الؽرفة التً كانت عبارة عن مكتب إلدارة المقبرة. جلس االثنان وتحدثا

 :)الشاب( وهو مبتسم ابتسامة عرٌضة

 ؟أنا )خلٌل( الحارس هنا.. أنت الحارس الجدٌد كما أخبرتنً ألٌس كذلك

 .)مازن( مستؽرًبا سعادة الحارس: نعم.

 :تح أحد األدراج وٌخرج بعض األوراق مبتسًما)خلٌل( وهو ٌف

 .تفضل.. وقع هنا

 ؟)مازن(: أوقع على ماذا

 ؟)خلٌل( مبتسًما: على عقد توظٌفك )مازن(: هل تحتاج المقبرة حارسٌن

 .)خلٌل( مبتسًما: وقع أواًل ثم سؤخبرك
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 ؟)مازن( وقد بدأ باالرتٌاب: هل ٌمكننً االستفسار عن مهام عملً أواًل 

 !وهو ٌصفع باألوراق على سطح المكتب بؽضب: هل ترٌد الوظٌفة أم ال؟)خلٌل( 

 .)مازن( باستؽراب:..

)خلٌل( وهو ٌشعل سٌجارة: أعتذر.. لم أعد أطٌق هذا المكان.. لقد قدمت استقالتً أكثر من مرة لكن 

 .عقدي ٌنص على أنه البد من وجود بدٌل وإال دفعت ؼرامة مالٌة كبٌرة

 ؟متلهًفا كً أوقع)مازن(: ألهذا كنت 

 .)خلٌل( وهو ٌنفخ سحابة من الدخان: نعم.

 .)مازن(: هل ٌمكنك إطفاء السٌجارة فؤنا ال أحب رابحة الدخان

 :)خلٌل( وهو ٌطفا السٌجارة وٌضحك بخفة

 .وال أنا.. لم أبدأ بالتدخٌن إال عندما قبلت بهذه الوظٌفة

 ؟)مازن(: هل األمر بهذا السوء

 .ما ال أصلح لمثل هذه األعمال)خلٌل(: ال أعرؾ.. رب

 .)مازن(: أعطنً األوراق

 ؟)خلٌل(: لماذا

 .)مازن(: سؤقبل بالوظٌفة

 ؟)خلٌل(: هل أنت متؤكد

)مازن(: نعم فالراتب مؽري وأنا بحاجة للمال وقد مللت من تعٌٌر الناس لً بعدم االعتماد على 

 .نفسً والعمل

 تستطٌع االستقالة دون أن ٌتوظؾ ؼٌرك كبدٌل )خلٌل( وهو ٌناول )مازن( األوراق: تذكر أنك ال

 .والوظٌفة لن تطرح إال بطلب خطً منك ترسله لهذا العنوان المكتوب فً أسفل العقد

 ؟)مازن( وهو ٌوقع العقد: متى ٌمكننً أن أبدأ
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 .)خلٌل(: من الؽد لكن الٌوم سؤعطٌك جولة تعرٌفٌة بالمكان

 .م بتوقٌعها: تفضل)مازن( وهو ٌمد األوراق ل)خلٌل( بعدما قا

 :أخذ )خلٌل( األوراق من ٌد )مازن( ووضعها فً ظرؾ ثم نهض وقال

 .سوؾ أرسلها لإلدارة الربٌسٌة كً ٌعتمدوا تعٌٌنك.. تعال معً

 :تحرك )خلٌل( نحو البوابة الحدٌدٌة وأخرج سلسلة من المفاتٌح وأدخل إحداها داخل القفل وقال

منها للبوابة الربٌسٌة والثانً للمكتب الذي كنا فٌه والثالث سوؾ ٌكون معك أربعة مفاتٌح.. واحٌد 

 .لدورة المٌاه.

 :قاطعه )مازن( وقال له

 .لم أَر دورة مٌاه فً المكتب

 :)خلٌل( وهو ٌدفع البوابة الكبٌرة لٌفتحها

 .دورة المٌاه لٌست هنا.

 ؟)مازن(: أٌن إًذا

 ؟وهو ٌحدق فً الظالم: أٌن )خلٌل( وهو ٌشٌر بإصبعه الى آخر المقبرة: هناك )مازن(

 .)خلٌل( وهو ٌبتسم: تعال معً وستراها

 .سار االثنان داخل المقبرة والتً انتشرت فٌها القبور وبعض الشجٌرات البسٌطة.

 :)خلٌل( وهو ٌمشً بٌن القبور مع )مازن(

ن العاشرة القبور هنا مقسمة إلى ثالثة أقسام.. الجهة الشمالٌة لقبور النساء والشرقٌة لألطفال دو

 .وبقٌة المقبرة للرجال

 ؟)مازن(: ولماذا هذا التقسٌم الؽرٌب

 .)خلٌل(: ال تسؤلنً ألن الحارس الذي كان قبلً لم ٌعرؾ كذلك

 .)مازن(:..

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


)خلٌل(: أنت لن تكون مسإوال عن أي من إجراءات الدفن فهذه وظٌفة شخص آخر ٌبدأ عمله فً 

 .الصباح بعد انتهاء فترة عملك

 ؟تى تنتهً فترة عملً)مازن(: وم

ا من السادسة مساًء حتى السادسة صباًحا )مازن(: ومن ٌحرس  ًٌ )خلٌل(: عملك سوؾ ٌكون ٌوم

 ؟المقبرة فً الفترة الصباحٌة

 .)خلٌل(: نفس الشخص المسإول عن الدفن.

 .)مازن(:..

وبابها بال قفل. )خلٌل(: ها قد وصلنا نظر )مازن( بعد مسٌرة مبتً متر تقرًٌبا لؽرفة صؽٌرة مظلمة 

نظر داخلها فلم ٌَر شًٌبا. أشعل )خلٌل( نورها بقابس كان موجوًدا بالخارج، كان النور ضعًٌفا وزاد 

 .ضعفه عندما اندفعت بعض الحشرات اللٌلٌة وبدأت ترتطم بالمصباح وتحدث نقرات خفٌفة

 ؟)مازن(: ما هذه الؽرفة

 ؟ازن( باستؽراب: ولَم هً مهملة بهذا الشكل)خلٌل(: أال ترى المرحاض؟.. إنها دورة المٌاه )م

 :)خلٌل( وهو ٌطفا نور دورة المٌاه

 :لنعد اآلن فالبوابة بال حراسة خالل مسٌرة العودة سؤل )مازن( )خلٌل( وقال له

 .لم تخبرنً عن المفتاح الرابع.

لٌل( بالمفتاح، )خلٌل(: عندما نصل للبوابة سؤخبرك وصل االثنان للبوابة الربٌسٌة وبعدما أؼلقها )خ

توجه االثنان ودخال ؼرفة الحارس وجلسا وقام )خلٌل( بوضع ماء فً السخان وكبس على زر 

التشؽٌل وجلس ٌحدق بها وهً تؽلً الماء و)مازن( ٌحدق فٌه مستؽرًبا لتحدٌقه فً السخان لكنه لم 

 .ٌقاطع تركٌزه بالتحدث معه وبقً صامًتا

 :لٌل( بإعداد بعض القهوة وقال ل)مازن(بدأ الماء بالؽلٌان وبدأ بعد ذلك )خ

 ؟كم ملعقة من السكر ترٌد

)مازن( وهو سارح فً الماء المؽلً: ال أعرؾ.. كما تشاء )خلٌل( وهو ٌسكب الماء الساخن فً 

 :األكواب
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 .سلبٌتك هذه ستوقعك فً المشاكل.

 ؟)مازن( وهو ٌدٌر نظره نحو )خلٌل(: ماذا تقصد

 :أمام )مازن()خلٌل( وهو ٌضع قدح القهوة 

 .ٌجب أن تعرؾ دابًما ما ترٌد« كما تشاء»أو « ال أعرؾ»ال ٌوجد شًء اسمه 

 :)مازن(: وهو ٌتناول قدح القهوة بٌده

 .و ما الفرق؟.. الحٌاة ال تؤتً لً بالجدٌد

 :)خلٌل( وهو ٌحتسً قهوته

 .مه.هنا تكمن مشكلتك فالحٌاة لن تسعى خلفك أبًدا، أنت من ٌجب أن ٌسخرها تحت أقدا

 .)مازن( وهو ٌؤخذ رشفة من كوب القهوة: الكالم سهل.

 .)خلٌل(: والفعل أسهل.

 .)مازن(:..

 :)خلٌل( وهو ٌشعل سٌجارة

لم ٌبَق شًء ٌمكننً إخبارك عنه، ٌمكنك الرحٌل والعودة ؼًدا فً السادسة كً تستلم عملك بشكل 

 .رسمً

 .ن هللا)مازن( وهو ٌهم بالنهوض: شكًرا على وقتك أراك ؼًدا بإذ

 .)خلٌل( وهو ٌنفخ سحابة من الدخان فً الهواء: انتظر

 ؟)مازن(: ما األمر

 :)خلٌل( وهو ٌضرب بسبابته رأس سٌجارته وٌحدق بها

هناك بعض النصابح التً أعطانً إٌاها الحارس الذي كان قبلً وجدتها مفٌدة بعد مضً فترة من 

 .الزمن على وجودي هنا

 .)مازن(: ال أحتاجها
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 .وهو ٌبتسم بهدوء: سبحان هللا.)خلٌل( 

 ؟)مازن(: ما بك

 .)خلٌل(: كان هذا نفس ردي علٌه تماما.

 .)مازن(:..

 :)خلٌل( وهو ٌحدق ببوابة المقبرة الربٌسٌة

على أي حال سؤقوم بما قام به الحارس السابق معً وسؤكتب لك تلك النصابح على ورقة وسؤتركها 

جها كما احتجتها أنا )مازن( وهو ٌخرج من المكتب: كما لك على سطح المكتب.. أتمنى أن ال تحتا

 .تشاء.. شكًرا على أي حال

ركب )مازن( سٌارته وقادها بعًٌدا عن سور المقبرة متوجًها لمنزله وخالل قٌادته اتصل من هاتفه 

 :المحمول على أعز أصدقابه )ٌاسر( وأخبره عن وظٌفته الجدٌدة

أتمنى أن ال تمل منها وتتركها مثلما حدث مع وظٌفتك )ٌاسر(: مبروك على وظٌفتك الجدٌدة 

 .السابقة

 :)مازن( وهو ٌضحك

 :لم ٌتركوا لً خٌار فشروط العقد صارمة وسوؾ أؼرم بمبلػ ضخم إن فعلت )ٌاسر( وهو ٌضحك

 .هذا أفضل فؤنت شخص مستهتر وقد تتركهم فً أي لحظة

 .)مازن(: لم أتعلم االستهتار إال منك

 ؟عملك الجدٌد )ٌاسر(: وأٌن مقر

 .)مازن(: حارس ألحد مقابر المدٌنة

 !)ٌاسر( وهو ٌضحك بشدة: ال تمزح معً أخبرنً الحقٌقة

)مازن(: أنا ال أمزح معك لقد توظفت كحارس لمقبرة المدٌنة الثالثة الواقعة عند المخرج األول من 

 .الطرٌق العام

 ؟)ٌاسر( باستؽراب: ولماذا تقبل مثل هذا العمل
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ا المشكلة فً ذلك؟.. عمل شرٌؾ والراتب ُمْؽٍر جًدا )ٌاسر(: ال أظن أن هناك مبلًؽا )مازن(: وم

ٌجبرك للعمل كحارس مقبرة خاصة وأن مإهالتك العلمٌة تخولك للعمل فً وظٌفة أفضل من ذلك 

 .بكثٌر.

 ؟)مازن(: هل تعرؾ كم سؤتقاضى فً الشهر مقابل هذا العمل

 ؟)ٌاسر( باستهزاء: كم

صدٌقه عن المبلػ الذي سٌتقاضاه كراتب شهري للعمل كحارس للمقبرة فقال له وهو أخبر )مازن( 

 :ٌضحك

 ؟أال ٌوجد وظٌفة كمساعد حارس للمقبرة بنفس األجر

 .)مازن( وهو ٌضحك بشدة: كنت أظن أنه عمل ال ٌلٌق بك

 :)ٌاسر( وهو ٌضحك

 .بمثل هذا األجر سوؾ أعمل كجلٌسة لألطفال الموتى ولٌس كحارس فقط

 :مازن( وهو ٌضحك)

ا من الراحة كً أبدأ العمل ؼًدا ًٌ  .لقد وصلت للمنزل اآلن ٌجب أن أنال قسط كاف

 ؟)ٌاسر(: متى ستبدأ العمل

 ؟)مازن(: من السادسة مساًء حتى السادسة صباًحا )ٌاسر( وهو ٌضحك: هل الزٌارة مسموحة

 .)مازن(: بالطبع.. أحتاج شخًصا مثلك كً ٌسلٌنً خالل لٌلتً األولى

 .)ٌاسر(: سؤحاول أن أٌعرج علٌك خالل تلك الفترة

 .)مازن(: حسًنا سؤكون فً انتظارك.. إلى اللقاء

 .)ٌاسر(: مع السالمة

أؼلق )مازن( الخط وتوجه لمنزله لكنه لم ٌستطع النوم وبقً مستٌقًظا حتى ساعة متؤخرة من الفجر. 

وركن سٌارته بالقرب من السور وترجل فً الٌوم التالً وفً السادسة مساًء حضر )مازن( للمقبرة 
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عنها متوجًها لؽرفة الحارس لٌجد )خلٌل( بانتظاره ٌناوله المفاتٌح ونسخة من العقد بعدما أرسل 

 :األصل للشركة وقبل رحٌله قال )مازن(

 .نسٌت أن تخبرنً بؤمر المفتاح الرابع.

 :)خلٌل( وهو ٌركب سٌارته التً كانت واقفة بجانب السور

 .مفتاح الخزانة وبها مسدس للحاالت الطاربة فقطهذا 

 ؟)مازن( مستؽرًبا: ولَم أحتاج مسدًسا؟.. هل هناك شًء لم تخبرنً به

 :)خلٌل( وهو ٌدٌر محرك سٌارته وٌطل من نافذة السٌارة

 .أنا لم أستخدمه قط فهو موجود للطوارئ فقط ال تقلق.

 .سور المقبرة. بعد هذه الجملة انطلق )خلٌل( بسٌارته مبتعًدا عن

عاد )مازن( للمكتب ووجد الورقة التً أخبره )خلٌل( أنه سٌتركها على سطح مكتبه. لم ٌفتحها وبدأ 

 .بإعادة ترتٌب المكان.

بعد ساعتٌن من الجلوس بملل ؼفت عٌن )مازن( بعدما أسند ظهره للجدار لكنه أفاق على صوت 

نحو أدراج المكتب الذي أمامه، فتح  طرق خفٌؾ لم ٌعرؾ مصدره، فتح )مازن( عٌنٌه ووجهها

ًٌا صؽًٌرا، فتح الدرج الثالث فوجد  ا، فتح الدرج الثانً فوجد كشاًفا ٌدو ًٌ الدرج األول فوجده خاو

 .مفكرة صؽٌرة

 .أخذ المفكرة وبدأ ٌتصفحها.

 :كانت المفكرة ملٌبة باألرقام والتوارٌخ ولم ٌكن بها كالم كثٌر عدا بعض العبارات المتفرقة مثل

« لن أرد علٌهم..« »ال وجود للظالم فهو مجرد ؼٌاب للنور..« »لٌلة أخرى مثل التً سبقتها..»

قاطع قراءة )مازن( للمفكرة صوت ؼرٌب. « النساء أكثر إزعاًجا من ؼٌرهم حتى فً مماتهم..»

 كان الصوت أشبه بشًء سقط داخل المقبرة، وضع )مازن( المفكرة جانًبا وتوجه للبوابة الربٌسٌة

والتً كانت مؽلقة، وقؾ أمامها لفترة ولم ٌسمع صوًتا آخر فقرر العودة للمكتب لكنه وبمجرد إدارته 

 .لظهره سمع صوًتا آخر

ا وشدٌدا على البوابة من الداخل، وقؾ )مازن( مرعوًبا وهو ٌشاهد البوابة  ًٌ الصوت كان طرًقا قو

قٌقة عاد الهدوء ٌعم المكان، بقً وهً تهتز وترتجؾ من قوة الطرق، بعد طرق استمر ألقل من د

ٌحدق بالبوابة بفم مفتوح ولم ٌقَو على الحراك، بعد قلٌل استجمع )مازن( قواه وعاد للمكتب وجلس 
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وبدأ ٌفكر فً الصوت الذي سمعه وخالل تفكٌره ارتسمت مالمح الحٌرة واالستؽراب على وجهه 

 .المقبرة وقبل أن ٌسترسل فً أفكاره سمع صوت صراخ امرأة قادٌم من

نهض )مازن( من مكانه مفزوًعا لكنه لم ٌتحرك.. توقؾ الصراخ بمجرد وقوفه.. بقً متسمًرا فً 

مكانه وعٌناه تحدق فً بوابة المقبرة.. انقطع تحدٌق )مازن( عندما دخل علٌه فتى صؽٌر لم ٌتجاوز 

 :السابعة وابتسم له وقال

 ؟هل ٌمكن ٌا سٌدي أن تساعدنً فً استعادة كرتً

 ؟زن( وهو متوتر: أي كرة؟.. من أنت ومن أٌن أتٌت)ما

)الفتى( وهو ٌبتسم: كنت ألعب بالقرب من هنا بكرتً وركلتها بقوة فوق سور المقبرة وأرؼب فً 

 .استعادتها

 :)مازن( وقد تحول قلقه لخوؾ

 ؟ما الذي أتى بك لهذا المكان وفً هذه الساعة

 .)الفتى( وقد بدا الحزن على وجهه: أرٌد كرتً.

 !)مازن( وقد تجهم قلٌاًل: اذهب من هنا

 !)الفتى( وقد بدأ بالبكاء: أرٌد كرتً

 :)مازن( وقد بدا علٌه القلق من صوت البكاء الذي بدأ بالتزاٌد

 .حسنا حسنا لكن توقؾ عن البكاء

)الفتى( وقد توقؾ عن البكاء بسرعة خاطفة وحدق ب)مازن( مبتسما والدموع لم تجؾ من على 

 :صبعه لبوابة المقبرةخده وٌشٌر بإ

 .افتح الباب.

)مازن( وهو ٌخرج المفاتٌح من جٌبه بتوتر: اتبعنً توجه )مازن( لبوابة المقبرة وأخرج المفاتٌح 

 :وهم بفتح الباب وهو ٌقول

 .ابَق هنا وسوؾ أخرج كرتك فً الحال.
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 .لم ٌرد )الفتى( على )مازن( الذي كان قد بدأ ٌدٌر القفل بالمفتاح.

وراءه قبل فتح القفل بالكامل لكنه توقؾ عندما لم ٌَر الفتى خلفه، لم ٌكمل )مازن( فتح القفل التفت 

وعاد مسرًعا للمكتب بحًثا عن الفتى لكنه لم ٌجد له أي أثر، وقؾ فً المكتب مستؽرًبا وقد بدأ ٌشك 

الطاولة  أنه رأى الفتى من األساس، جلس على مكتبه وبدأ بتصفح جرٌدة قدٌمة كانت ملقاه على

أمامه، لم ٌمِض وقت طوٌل على تصفحه للجرٌدة حتى سمع صوت امرأة تنادٌه من وراء سور 

 :المقبرة؛ كان النداء فٌه نبرة قلق واستؽاثة

 !هل هناك أحد؟.. أرجوك ساعدنً

 ؟توجه )مازن( لبوابة المقبرة الكبٌرة ووقؾ عندها وقال: من هناك

 !)المرأة(: الحمد هلل.. أرجوك ساعدنً

 ؟)مازن(: من أنِت وكٌؾ دخلتً للمقبرة

 !)المرأة(: أرجوك افتح لً الباب كً أخرج فالمكان هنا مخٌؾ

 ؟)مازن( بقلق: أخبرٌنً قبلها من أنت وكٌؾ دخلِت إلى هنا

 .)المرأة(:..

 :)مازن( وهو ٌضع أذنه على بوابة المقبرة الحدٌدٌة الباردة

 ؟أٌن أنَت؟.. لماذا ال تردٌن

 !تضرب الباب بشدة وبصوت ؼلٌظ تقول: افتح الباب! )المرأة( وهً

 :)مازن( وهو ٌتراجع بسرعة مرعوًبا مما سمع

 !من أنِت وماذا ترٌدٌن؟

 .استمر الطرق بقوة على بوابة المقبرة حتى توقؾ بالكامل لٌتبعه هدوء تام.

عه للصراخ بقً )مازن( ٌحدق بالباب وهو ٌتنفس بعمق حتى أحس بٌد تمسك كتفه من الخلؾ مما دف

 :بقوة وااللتفات بسرعة لٌرى صدٌقه )ٌاسر( وهو ٌبتسم وٌقول

 ؟ما بك
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 ؟)مازن( وهو ٌضع ٌده على صدره وٌتنفس بتسارع: أنت

 ؟)ٌاسر( وهو ٌضحك: ما بك؟.. لَم أنت مرعوب هكذا

)مازن( وهو ٌتوجه للمكتب: اتبعنً دخل االثنان ؼرفة الحارس وجلسا، وبدأ )مازن( بؽلً الماء 

 .تحدٌق بالؽالٌة بصمت.وال

 ؟)ٌاسر( بقلق: ما بك تبدو متوتًرا

 .)مازن( وهو ال ٌزال ٌحدق بالماء وهو ٌؽلً:..

 ؟)ٌاسر(: ما بك لَم ال ترد علً

 .صوت منبه الؽالٌة ٌرتفع بعد ؼلٌان الماء.

 :)مازن( وهو ٌسكب الماء الساخن فً الكوب

 ؟كم ملعقة من السكر ترٌد

 ؟أرٌدك أن تخبرنً ما بك)ٌاسر(: ال أرٌد قهوة 

 :)مازن( وهو ٌحدق بالكوب

 !ٌبدو أنً تسرعت بقبول هذه الوظٌفة

 ؟)ٌاسر(: لماذا؟.. ما الذي حدث

 .)مازن( وهو ٌضع ملعقتٌن من السكر وٌقلبها فً الكوب: ال أعرؾ

 .)ٌاسر(: ال تقلق ٌبدو أنك متوتر قلٌال ألنه أول ٌوم لك

 :وٌضعها على الطاولة )مازن( وهو ٌخرج الملعقة من الكوب

 .هذه المقبرة لٌست طبٌعٌة

 :)ٌاسر( وهو ٌتفحص الؽرفة بنظره

 !وهل هناك مقابر طبٌعٌة؟.. كلها مخٌفة وتثٌر القلق..
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 :)مازن( وهو ٌرتشؾ من كوب القهوة وٌحدق ببوابة المقبرة

 .ال أقصد ما تعنٌه

 ؟)ٌاسر( وهو ٌوجه نظره ل)مازن( وٌبتسم: ماذا تقصد إذا

ن ٌرد )مازن( على صدٌقه سمع االثنان صوت ضحكات لمجموعة من النساء وكان الصوت قبل أ

 .آتٌا من عمق المقبرة.

 :)مازن( وهو ٌنظر لصدٌقه الذي بدا على وجهه الخوؾ والتوتر

 .هذا ما أقصده

 :)ٌاسر( وهو متوتر وخابؾ

 !ما هذا؟!.. ما هذا الصوت؟

 :ٌبه)مازن( وهو ٌقؾ وٌخرج سلسلة المفاتٌح من ج

 .هذا ما سنعرفه اآلن

 ؟)ٌاسر( وهو ٌقؾ: ماذا تقصد؟ ماذا تنوي أن تفعل

 :)مازن( وهو ٌخرج الكشاؾ الصؽٌر من الدرج

 ؟أعتقد أن هناك من ٌرٌد إخافتً لكنً أجهل السبب وٌجب أن أعرؾ من

 ؟)ٌاسر(: ولماذا ٌرٌد أحٌد إخافتك

 :)مازن( وهو ٌنظر لصاحبه المرتعد

 .سبة ؼبابك؟.. هذا ما سنعرفه عندما ندخل المقبرةهل الخوؾ ٌزٌد من ن

 .)ٌاسر( بخوؾ: المقبرة؟! ال ال لن أدخل معك.

 .)مازن(: ابَق هنا إًذا

 ؟)ٌاسر(: هل ستتركنً وحدي
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 .)مازن( وهو ٌخرج من المكتب: اتبعنً إذا أردت.

 .تبع )ٌاسر( صاحبه على مضض ألنه لم ٌقَو على البقاء فً المكتب وحده.

)مازن( البوابة ودفع أبوابها الضخمة بمعاونة صاحبه )ٌاسر( الذي وقؾ ٌشاهد منظر القبور فتح 

 :الممتد أمامه وقال

 ؟هل سنسؤل الموتى

 :)مازن( وهو ٌشعل الكشاؾ وٌحركه فً األفق

 .لنتجول قلٌاًل.

 ؟)ٌاسر( بقلق: نتجول أٌن

 .)مازن( وهو ٌؽلق باب المقبرة: داخل المقبرة

 :رب من )مازن()ٌاسر( وهو ٌقت

 ؟لماذا أؼلقت الباب؟ هل تخاؾ أن ٌهرب أحد من هنا

 :)مازن( وهو ٌسٌر داخل المقبرة

 .ماذا تقصد؟.. ٌجب أن ٌبقى باب المقبرة مؽلًقا فً جمٌع األحوال

 .)ٌاسر( وهو ٌلحقه وٌسٌر بجانبه: كما تشاء فهً مسإولٌتك ولٌست مسإولٌتً.

 :م الطرٌق وعندها توقؾ )مازن( وقالاستمر االثنان بالمسٌر حتى انتصؾ به

 .من هنا تبدأ قبور النساء.

 !)ٌاسر( باستؽراب: قبور النساء

 !)مازن(: نعم )ٌاسر( وهو ٌضحك: ولَم الحرص على عزلهن حتى بعد مماتهن..؟

 :)مازن( وهو ٌتفحص بكشافه القبور حوله

 .ال أعرؾ وال تسؤلنً.
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 :)ٌاسر( وهو ٌحدق فً القبور حوله

 ؟نبحث بالضبط عن ماذا

 :)مازن( وهو ٌبحث بكشافه

 .عن مصدر الصوت الذي سمعناه قبل قلٌل.

 ؟)ٌاسر(: وهل تعرؾ من أو ماذا تسبب فً الصوت

 .)مازن(: ال لكن سنرى.

استمر االثنان بالسٌر ببطء وتفحص المكان من حولهما بالكشاؾ الذي كان مع )مازن( حتى تكلم 

 :)ٌاسر( وقال

 .ٌجب أن نعود.

 :)مازن( وهو ٌوجه الكشاؾ لوجه )ٌاسر(

 ؟ما بك هل أنت خابؾ

 :)ٌاسر( وهو ٌرفع كفه لٌحجب نور الكشاؾ عن عٌنه

 !أبعد هذا الضوء عنً

 :)مازن( وهو ٌنزل ضوء الكشاؾ عن وجه )ٌاسر( مبتسما

 ؟ما بك؟ لماذا ترٌد العودة

كن هادئ محدًقا فً )ٌاسر( وهو ٌمسك كتؾ )مازن( وٌضؽط علٌه بخفة وٌقول بصوت صارم ل

 :عٌنٌه

 .صدقنً ٌجب أن نعود.

استؽرب )مازن( من طرٌقة كالم صاحبه لكنه لم ٌعارض وبدأ االثنان بالسٌر عابدٌن نحو بوابة 

 :المقبرة وقبل وصولهما بؤمتار قلٌلة قال )مازن(

 ؟ما بك؟.. لَم أجبرتنا على العودة
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 .واًل ثم سؤخبرك)ٌاسر( وهو ٌنظر للبوابة بقلق: لنتجاوز البوابة أ

فتح )مازن( الباب وبمجرد ما سمع )ٌاسر( صوت القفل وهو ٌطق دفع الباب بسرعة وخرج قبل 

ا قام به صاحبه وأقفل البوابة وعٌنه على  )مازن(، خرج )مازن( خلفه ببطء وهو مستؽرب ممَّ

 :صاحبه المتوتر وقال له

 ؟هل ستخبرنً اآلن ما بك

 :شٌر بسبابته لبوابة المقبرة)ٌاسر( بصوت مرتفع قلٌاًل وهو ٌ

 !ألم تَر ما رأٌته؟

 ؟)مازن( باستؽراب: ال.. ماذا رأٌت

 !)ٌاسر( وهو ٌرتعد: أنت تمزح صح؟

 !)مازن( بتوتر: ما بك؟!.. ماذا رأٌت؟

 :لم ٌرد )ٌاسر( على )مازن( وتوجه لؽرفة الحارس. دخل )مازن( خلفه وقال بنبرة ؼاضبه

 !ما بك؟!.. هل جننت؟

 :و ٌجلس على الكرسً وٌحتضن نفسه وٌرتعد)ٌاسر( وه

 .ٌجب أن تترك هذا المكان وبؤسرع وقت.

 ؟)مازن( باستؽراب: عن ماذا تتحدث؟.. ماذا رأٌت

 !)ٌاسر( بصوت مرتفع: ال ٌهم ما رأٌته المهم أن نخرج من هنا وفوًرا

 ؟)مازن( وهو ٌجلس بجانب صاحبه بهدوء: ما بك أخبرنً

 :)ٌاسر( وهو ٌنهض بؽضب

 !أنا راحل من هنا وأنصحك بؤن تفعل الشًء ذاته قبل أن تلقى حتفك فً هذا المكان

خرج )ٌاسر( من الؽرفة وتوجه للشارع فخرج )مازن( وراءه لكنه لم ٌدركه ألنه ركب سٌارته 

 .وؼادر بسرعة.
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بعد دقابق من عودة )مازن( للؽرفة سمع صوت سٌارة تركن فً الخارج تالها بعض الزمارات من 

قها فخرج ظًنا منه أن )ٌاسر( قد عاد لكنه لم ٌكن صاحبه الذي كان ٌزمر بوق سٌارته بل كان بو

شخًصا ؼرًٌبا لم ٌَره من قبل، نزل الرجل من سٌارته وقدم باتجاه ؼرفة الحارس و)مازن( ٌراقبه 

 :من على عتبتها وعندما وصل إلٌه قال الرجل الؽرٌب

 ؟هل أنت حارس المقبرة

 ؟لرجل الؽرٌب(: منذ متى وأنت تعمل هنا)مازن(: نعم )ا

 .)مازن(: لقد ترك الحارس السابق العمل باألمس وأنا تعٌنت مكانه

 .)الرجل الؽرٌب(: هذا ماتوقعته.

 ؟)مازن( باستؽراب: من أنت

 ؟)الرجل الؽرٌب( وهو ٌبتسم: كٌؾ وجدت العمل

 ؟)مازن(: من أنت وما شؤنك

 ؟اء مكانها)الرجل الؽرٌب(: هل الزالت ؼالٌة الم

 .)مازن( باستؽراب:..

 ؟)الرجل الؽرٌب(: هل ٌمكننً الدخول وإعداد كوب من القهوة لنفسً

 ؟)مازن(: لٌس قبل أن أعرؾ من أنت وماذا ترٌد

)الرجل الؽرٌب(: أنا من سٌشرح لك ماذا حدث معك اللٌلة من أمور ؼرٌبة وما سٌحدث معك فً 

 .الؽرفة وبدأ بؽلً الماء.المستقبل من أمور أؼرب بعدها دخل الرجل 

 ؟)مازن( وهو ٌراقب الرجل ٌعد كوب القهوة لنفسه: من أنت

 :)الرجل الؽرٌب( وهو ٌحتسً أول رشفة وٌنظر لبوابة المقبرة

 .أنا أول حارس عٌن لحراسة هذه المقبرة.

 ؟)مازن(: ماذا
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 ؟فصلوك )الرجل الؽرٌب(: وأول شخص ٌفصل من عمله كحارس لها )مازن( باستؽراب: لماذا

 :)الرجل الؽرٌب( وهو ٌضع كوب القهوة على الطاولة وٌتفحص األدراج

 .ألننً الوحٌد الذي عرؾ حقٌقة هذا المكان

 ؟)مازن(: وما تلك الحقٌقة

 ؟)الرجل الؽرٌب(: أٌن الكشاؾ الذي كان هنا

 ؟)مازن( وهو ٌخرج الكشاؾ من جٌبه: تقصد هذا

ؤخذ الكشاؾ من ٌده: نعم )مازن(: لم تخبرنً.. ماهً )الرجل الؽرٌب( وهو ٌتقدم نحو )مازن( وٌ

 ؟الحقٌقٌة التً اكتشفتها عن هذا المكان

)الرجل الؽرٌب( وهو ٌتفحص الكشاؾ وٌشؽله: تعال معً وسؤرٌك، خرج الرجل الؽرٌب وتبعه 

 :)مازن( وفتحا بوابة المقبرة ودخال داخلها وقبل أن ٌؽلق )مازن( البوابة قال له الرجل الؽرٌب

 .اتركها مفتوحة

 ؟)مازن(: لماذا

 .)الرجل الؽرٌب(: كً ٌخرج

 ؟)مازن( باستؽراب: من الذي ٌخرج

 :)الرجل الؽرٌب( وهو ٌدٌر نظره نحو القبور وٌسلط ضوء الكشاؾ علٌها

 .من كان ٌزعجك طٌلة اللٌل.

 .)مازن(: لقد أزعجنً أكثر من شًء.

 :)الرجل الؽرٌب( وهو ٌتفحص القبور بالكشاؾ وٌبتسم

 ؟لم ٌكن سوى شًء واحد.. هل ظننت أن الموتى استٌقظوا لٌزعجوك

 .)مازن(: ال أعرؾ.
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)الرجل الؽرٌب(: هذا المكان ٌسكنه شًء ال ٌمكنه الخروج إال بإذن حارس المقبرة وإذا لم ٌحصل 

 .على اإلذن سٌبقى ٌزعجه وٌرعبه حتى ٌفتح له البوابة وٌسمح له بالخروج

 .)مازن(: لم أفهم

 .الؽرٌب(: هذا الشًء مربوط)الرجل 

 !)مازن(: مربوط؟

 .)الرجل الؽرٌب(: نعم مربوط.. مربوط بهذا المكان وال ٌمكنه الرحٌل من هنا إال بإذن صاحبه.

 ؟)مازن(: وما عالقة ذلك بمن وظفوك وفصلوك

 .)الرجل الؽرٌب(: هٌا سر معً وسؤخبرك

 :سٌرهما استؤنؾ الرجل حدٌثه قاباًل سار )مازن( مع الرجل الؽرٌب داخل المقبرة وخالل 

خالل أحد نوباتً فً المقبرة عندما كنت حارًسا علٌها أمسكت بشخص كان قد تسلل خلسة داخل 

 .المقبرة.. كان ٌرٌد دفن شًء فً أحد القبور.

 ؟)مازن(: دفن ماذا

 .)الرجل الؽرٌب(: كان فٌما ٌبدو ساحًرا وٌرٌد دفن أحد أعماله الشرٌرة.

 ؟ماذا ٌدفنه)مازن(: ول

 .)الرجل الؽرٌب(: األعمال المدفونة فً القبور تكون ذات تؤثٌر أقوى

 ؟)مازن(: وماذا حدث بعد أن قاطعته

 :)الرجل الؽرٌب( وهو ٌحرك الكشاؾ ٌمًٌنا وٌساًرا خالل سٌره

 .خاؾ من أن أسلمه للشرطة وبدأ ٌتوسلنً ألتركه.

 ؟)مازن(: وهل تركته
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لٌس قبل أن أجبرته على إخباري باسم الشخص الذي أعطاه نسخة من )الرجل الؽرٌب(: نعم لكن 

مفاتٌح بوابة المقبرة فلقد كنت أملك النسخة الوحٌدة وكنت أسلمها للموظؾ التالً فً الفترة 

 .الصباحٌة

 ؟)مازن(: هل كان موظؾ الفترة الصباحٌة هو المتعاون مع الساحر

 ؟)الرجل الؽرٌب(: ال )مازن(: من كان إًذا

لرجل الؽرٌب(: كان المسإول فً مقر البلدٌة وقد كان ٌؤخذ رشوة من هذا الساحر لٌسهل له )ا

 .الدخول للمقابر ودفن أعماله

 ؟)مازن(: وماذا فعل بعدما كشفت هذه المعلومة

 .)الرجل الؽرٌب(: توجهت لمكتبه فً الصباح وهددته بكشؾ أمره ففصلنً من العمل

 ؟اذا عدت الٌوم إذا)مازن(: كالمك لٌس له معنى.. لم

 :)الرجل الؽرٌب( وهو ٌتفحص بكشافه القبور خالل سٌره

ألن الشًء الذي كان مربوًطا بالعمل تحرر وقتل الساحر والمسإول وكل حارس استلم العمل من 

 .بعدي

)مازن(: ؼٌر صحٌح.. ماذا عن )خلٌل( الحارس الذي استلمت نوبته؟ لقد ترك العمل بسالم )الرجل 

 :و ٌوجه الكشاؾ نحو وجه )مازن(الؽرٌب( وه

 .لقد جبت للتو من منزل )خلٌل( ولقد أخبرنً جٌرانه أنه مات البارحة

 !)مازن( بذهول:.. كٌؾ؟

 :)الرجل الؽرٌب( وهو ٌعٌد ضوء الكشاؾ نحو القبور

 .)خلٌل( كان أحمق ولقد حذرته أنه لن ٌستطٌع الفرار بترك العمل لكنه لم ٌستمع لً

 .ت أنت؟.. بقاإك على قٌد الحٌاة ٌناقض كل كالمك)مازن(: وكٌؾ نجو

 :)الرجل الؽرٌب( وهو ٌبتسم

 .ألنً الوحٌد الذي ٌعرؾ كٌفٌة إٌقافه وصده لذا فهو ٌتجنب مواجهتً
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 ؟)مازن(: من؟.. من ٌتجنب مواجهتك؟.. عن من تتحدث

 .)الرجل الؽرٌب( وهو ٌرفع ٌده فً وجه )مازن( لٌصمت: صه )مازن(:..

 .ٌب( وهو ٌضع سبابته على شفتٌه ثم ٌشٌر بها لألمام:..)الرجل الؽر

 .)مازن( ٌدٌر نظره حٌث كان الرجل الؽرٌب ٌشٌر بإصبعه.

 ؟)الرجل الؽرٌب( وهو ٌبتسم وٌوجه نور الكشاؾ حٌث كان ٌشٌر: هل تراه

 :)مازن( بفم مفتوح وصوت خافت

 ؟نعم.. نعم إنً أراه.. ما هذا المسخ المخٌؾ

 :تسًما)الرجل الؽرٌب( مب

 .الشٌطان المربوط بهذه المقبرة وٌتوق للخروج منها بإذن منك

 .)مازن( وهو منبهر وخابؾ: كنت أظن أنه ال ٌمكننا رإٌة الشٌاطٌن

)الرجل الؽرٌب(: هو متشكل اآلن وقد ٌختفً فً أي لحظة.. حاول أن ال ترمش )مازن(: ماذا.. ال 

 ؟أرمش؟.. لماذا

 :نحو المسخ )الرجل الؽرٌب( وهو ٌتقدم ببطء

 .ال تتحدث سؤحاول ربطه

 ؟)مازن( باستؽراب: عن ماذا تتحدث.. ربطه بماذا

قفز الرجل الؽرٌب على المسخ ثم تعالت أصوات الصراخ والعوٌل من االثنٌن فما كان من )مازن( 

إال الجري نحو الكشاؾ الذي أوقعه الرجل واإلمساك به ورفعه تجاه مكان العراك لٌرى المسخ 

ٌه بؤعٌن حالكة السواد وال أثر للرجل الؽرٌب، لم ٌمِض االثنان وقًتا طوٌاًل فً التحدٌق حتى ٌنظر إل

 :اندفع المسخ باتجاه )مازن( والذي صرخ بال تفكٌر وقال

 !أسمح لك بالخروج

 .وقؾ المسخ مكانه أمام )مازن( الذي كان ٌرتعد بؤعٌن مؽمضة.
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ه على األرض خالل اندفاع المسخ نحوه، وبدأ فتح )مازن( عٌنٌه والتقط الكشاؾ الذي وقع من

بالبحث حوله ولم ٌجد له أثر فعاد مسرًعا وأؼلق البوابة ودخل ؼرفة الحارس ونظر من النافذة ولم 

ٌَر أثًرا لسٌارة الرجل الؽرٌب، فجلس على الكرسً وهو ٌرتجؾ وبعد فترة من الجلوس بخوؾ 

 .عب ونامأسند مازن ظهر كرسٌه للجدار وؼفت عٌنه من الت

لم تمض ساعة حتى قفز )مازن( مرعوًبا من مكانه بسبب طرق على باب الؽرفة، كان الطارق 

 :حارس الفترة الصباحٌة أتى لٌستلم نوبته

 ؟)مازن(: من أنت

 :)حارس الفترة الصباحٌة( مبتسًما

 :أنا زمٌلك المسإول عن الفترة الصباحٌة )مازن( وهو ٌنظر لساعة الحابط

 .مبكًرا على السادسة بقً ساعة كاملةال زال الوقت 

 :)حارس الفترة الصباحٌة( وهو ٌدخل مبتسًما وٌشؽل ؼالٌة الماء

 .لقد سمعت أن )خلٌل( ترك العمل وأحببت االطمبنان على زمٌلً الجدٌد

 .)مازن( وهو ٌحدق بالماء وهو ٌؽلً:..

ك.. لن أخبر أحًدا بهذا األمر )حارس الفترة الصباحٌة( وهو مبتسم: ٌبدو أنك نمت طٌلة فترة حراست

 .لكن ال تكررها مرة أخرى

 ؟)مازن(: نمت

 :)حارس الفترة الصباحٌة( وهو ٌسكب الماء الساخن فً الكوب مبتسًما

 ؟كم ملعقة من السكر ترٌد

 .)مازن( وهو ٌحدق فً أبخرت الكوب المتصاعدة:..

 :ًما)حارس الفترة الصباحٌة( وهو ٌقلب الماء والسكر فً الكوب مبتس

 ؟كٌؾ وجدت لٌلتك االولى هل واجهت أي مشاكل

 :)مازن( وهو ٌحتضن نفسه وٌحدق بباب المقبرة
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 .ال أبًدا لم تكن هناك مشاكل كانت لٌلة هادبة جًدا.
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ِٖ ِشبػٌز وض١زح ال ٠ؼزفٙب إال اٌم١ًٍ.  .ث١ٓ اٌذت ٚاٌىز

 .الزلت صؽًٌرا اسمً )فهد( عمري ثالثة عشر عاما.

 .وحٌد أمً وأبً.

 .كونً االبن الوحٌد لهما فهذا جعل من حٌاتً صعبة أحٌاًنا.

 .حرصهما الشدٌد علً ٌخنقنً فً أوقات كثٌرة.

 .أبً ٌسافر من وقت آلخر للمدٌنة المجاورة لقضاء بعض األعمال.

 .كان دابًما ٌؤخذنا معه.

 .رحالته فً الؽالب ال تزٌد عن ٌوم.

 .كنا نضطر فً الؽالب للمبٌت فً تلك المدٌنة.

 .كنت أسعد بتلك الرحالت العارضة والمبٌت خارج منزلنا فً تلك الفنادق.

 .مإخًرا بدأت أضجر منها.

منذ أن بدأت أتمنع فً الذهاب معهم لم ٌصر أهلً على سفري لكنهم كانوا ٌتركوننً عند الجٌران 

ا؛ بالرؼم من أنً لم أعد طفاًل كالسابق، قرر أبً ٌومً  ًٌ ا السفر كعادته وٌرفضون تركً لوحدي نهاب

لٌوم واحد لتلك المدٌنة المجاورة وكانت أمً مسرورة جًدا بعكسً تماًما، عبرت عن استٌابً وعدم 

 .رؼبتً فً الذهاب معهم فُترك لً الخٌار بٌن الذهاب معهم أو البقاء مع جٌراننا فترة ؼٌابهم

ألن هللا لم ٌرزقها  جٌراننا أناس طٌبون وزوجة جارنا صدٌقة ألمً وتحبنً بشكل جنونً، ربما

بؤطفال، ففضلت البقاء مع الجٌران على الذهاب فً تلك الرحلة المملة والتً سؤقضً معظمها فً 

 .ؼرفة فندق كبٌب

سافر أهلً بعدما تركونً عند جارتنا التً أؼرقتنً بالقبل والعناق كعادتها وكانت متحمسة جًدا 

للنوم لكنها طلبت منً البقاء حتى ٌنام زوجها لمبٌتً عندهم تلك اللٌلة وبعد العشاء ذهب زوجها 

ألنها أعدت لً مفاجؤة كما قالت، جلست أمام التلفاز أشاهد بعض البرامج الرٌاضٌة وبعد قرابة 

 :الساعة خرجت زوجة جارنا ومعها علبة مؽلفة وهً تقول

 .لقد نام أخًٌرا.
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 .وضعت العلبة بجانبً وهً تبتسم وقالت: افتحها.

جدت فٌها لعبة إلكترونٌة كنت أتوق القتنابها منذ مدة طوٌلة لكن أمً كانت ترفض فتحت العلبة وو

دابًما ألنها تقول إنها عنٌفة جًدا وال تصلح لمن هم فً سنً، لم أتمالك نفسً من الفرح وعانقت 

 :جارتنا وأنا أقول

 .شكًرا.. شكرا ٌا خالتً.

ً وأمك فهم ٌعارضون اقتناءك مثل هذه ابتسمت وقالت: ال تخبر أحًدا بؤمر اللعبة خصوًصا زوج

 .اللعبة

 :قلت لها وأنا أحدق باللعبة

 ؟أعرؾ ٌا خالتً.. ال تقلقً لن ٌعرؾ أحد.. هل ٌمكننً تجربتها

 :التفَتْت جارتنا خلفها ونظرت لباب ؼرفتها ثم أعادت نظرها نحوي وقالت

 .ال بؤس لكن اخفض صوت التلفاز

جربتها فً منزلً.. فً ؼرفتً تؽٌر وجه جارتنا لالستؽراب تعجبت من كالمها وقلت: كنت أقصد ت

 :وقالت

 ؟لَم ال تحضر جهاز ألعابك هنا؟.. كٌؾ تقضً لٌلتك لوحدك فً منزلكم

 :ابتسمت وقلت

هل ستصبحٌن مثل أمً اآلن؟.. لست صؽًٌرا وأستطٌع االعتماد على نفسً ابتسمت جارتنا 

 :تبقٌه معها وقالتوناولتنً المفتاح االحتٌاطً الذي كانت أمً 

 .بشرط أن تعود قبل عودة أهلك

 .بادلتها االبتسام وقلت: أعدك بذلك

 .توجهت للمنزل مسرًعا وفتحت الباب ودخلت ؼرفتً مباشرة وبدأت اللعبة.

مضى الوقت ولم أشعر به، كنت مشدوًدا لتلك اللعب ولم ٌقطع تركٌزي معها إال صوت ضحكة 

 :صوت أمً.. قلت فً نفسًقادمة من ؼرفة أبواي.. لقد كان 
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 ؟متى عادوا

 .بعدها بقلٌل سمعت ضحكات أخرى.. لقد كان صوت أبً.

بدأت أسمع بعدها أصوات كالم ؼٌر مفهوم بٌنهما لذا أؼلقت الباب بالمفتاح حتى ٌتسنى لً الوقت 

 إلخفاء اللعبة متى ما طرقت أمً الباب ووضعت السماعات على أذنً وأكملت اللعبة ألنً اطمؤننت

 .بؤن أهلً قد عادوا للمنزل ولم ٌبٌتوا تلك اللٌلة خارج المدٌنة

استمررت باللعب حتى بدأ النعاس ٌتمكن منً، نظرت للساعة فوجدتها قد تجاوزت الرابعة فجرا، 

أؼلقت اللعبة ورفعت السماعة عن أذنً.. صدمت.. سمعت أصواًتا كثٌرة تتحدث وتضحك فٌما بٌنها 

حفلة مقامة فً منزلنا، تبدد الرعب منً عندما أقنعت نفسً بؤن أمً وأبً فً ؼرفة المعٌشة وكؤن 

استؽلوا فرصة ؼٌابً عن المنزل وأقاموا حفلة صؽٌرة، لم أقاطعهم وخلدت للنوم بالرؼم من 

 .صعوبة ذلك مع كل هذا اإلزعاج الصادر من الضٌوؾ

جود احتفال فقررت العودة استٌقظت فً الظهٌرة على هدوء ٌعم المكان واستؽربت أنه ال أثر لو

 .لمنزل جارتنا كً ال تقع فً أي إحراج مع أمً خاصة وأنهم لم ٌعلموا بقدومً.

توجهت للباب وعندما مددت ٌدي رأٌت أننً قد أقفلته بالمفتاح الذي أخذته من جارتنا والمفتاح 

 ..الزال بداخله ولن ٌتمكن أحد من الدخول، وهذا الباب هو المدخل الوحٌد لمنزلنا
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 .ٌُ أَر فٟ د١برٟ ش١ئًب أوضَز رػجًب ٚلسٛحً ِٓ اٌجشز.

 .أنا وأخً ولد أخً فً ٌوم خالطه الفرح بقدومه والحزن لذهاب عقله.

 .أخً كان مكتمل الجسد ناقص العقل كما ٌقال.

 .أحببناه بالرؼم من كثرة كالم الناس عنه وقلة كالمه.

 .كان ٌوًما مإلما على أمً عندما رحل.

 .قى تحت رعاٌة األطباء.رحل لٌب

 .لم ٌعد ٌسكن معنا.

 .رحل وهو فً العاشرة من عمره.

 .كانت مشاكله أكبر من عمره.

 .أفتقد أخً.

 .أفتقد تواجده فً المنزل.

 .أفتقد عناقه لً.

 .أشعر بالملل منذ رحٌله لتلك المصحة العقلٌة.

 .من لسانه الثقٌل.« أحبك ٌا أختً الكبرى..»أفتقد سماع 

 .تقول إن هذا لمصلحته.أمً 

 .أعتقد أنه لمصلحتها مع أبً فقط.

 .أحاول من وقت آلخر إقناعهم بؤن ٌحضروه لزٌارتنا ولو ألٌام.

 .ٌستجٌبون.. ثم ٌندمون.

 .ٌندمون عندما ٌشاهدون تلك الفظابْع التً ال تظهر إال بعودته.
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 .الحٌوانات الصؽٌرة التً تقتل ببشاعة.

 .كن من أركان المنزل.القاذورات التً تلوث كل ر

 .مالبس أمً التً تقطع بالمقص.

 .الحرابق التً تنشب فجؤة فً ؼرفنا.

 .كتب أبً ومخطوطاته النادرة التً تمزق.

 .أمور كثٌرة ال ترحل إال برحٌل أخً.

 .عندما نزوره ٌتعلق بنا وٌبكً.

 .ٌبكً كثًٌرا.

 .ترحل.ٌرق قلب أمً علٌه لثوانً لكنها سرعان ما تبعده عن صدرها ل

 .تشفق علٌه وتشتاق له أحٌاًنا وتطلب من أبً إحضاره معنا لٌزورنا.

 .كل زٌارة له تكون أقصر من السابق.

 .بسبب تلك األعمال الشنٌعة التً تصاحب قدومه.

 .أفتقد أخً.

 .أفتقده كونه الؽطاء األمثل لً ولكل ما كنت أقوم به من أعمال ممتعة أثناء تواجده فً المنزل.

 .عاء المثالٌة والطٌبة التً تستمر طوال فترة ؼٌابه.أكره إد

 .حًقا أفتقده.
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َِ دزٝ  ٌٓ رؼزَف ل١ّخ اٌٙٛاِء دزٝ رغزَق ٌٚٓ رؼزَف ل١ّخَ اٌىال

 .رظَّذ.

 .صرخة بال صوت أؼمضت عٌناي.

 .أحس بالماء البارد ٌطعن جسدي.

ا. ًٌ  .حلكة الظالم تزداد تدرٌج

 .أَلٌَم ٌحطم صدري.

 .من فمً وتداعب أنفً وجبٌنً.فقاعات هواء تهرب 

 .حركاتً السرٌعة وصراعً العنٌؾ ال ٌفٌد.

 .نزولً بطًء لكنه حتمً.

 .لم أعرؾ أن الؽرق مإلم لهذا الحد.

 .كنت بٌن الماء والهواء واألن أنا دون أحدهما ومطمور باآلخر.

 .أُجر لألسفل بؤسنان مؽروسة فً ساقً.

 .ألنً ال أرٌد أن أموت مرتٌن.أتمنى أن ٌفترسنً ذلك الشًء بعد مماتً 

 .أحس بؤسنانه الحادة وقد بدأت تنهش بً.

 .لم ٌصبر حتى أفارق الحٌاة.

 .أفتح عٌناي لبرهة.

 .دمابً تزٌد من حلكة المكان حولً.

 .فقدت ساقً.

 .ال زلت انتظر ما هو حتمً.
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 .قبري المابً بارد وقاسً.

 .صرختً لن تسمع مهما كانت قوتها.
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 .ٌٕبس ِخٍمخ رىزًّ ف١ٗ اٌجشبػخ.ِٓ ٠ٕزمض فٟ ا

 .قل خًٌرا محقق فً المباحث.

 .ٌدخل متحًفا.

 .ٌؤخذ جولة بٌن المعروضات.

 .ٌلفت انتباهه قناع معروض فً قسم اآلثار التارٌخٌة.

 .ٌقؾ أمامه قلٌال.

 !)المحقق(: ما أبشع هذا القناع

 .ٌقترب منه حارس األمن فً المعرض.

 ؟ٌا سٌدي)الحارس(: هل ٌمكننً خدمتك 

)المحقق( وهو الزال ٌحدق بالقناع: نعم.. أنا هنا أحقق فً سلسلة من جرابم القتل وهذا المتحؾ هو 

 .العامل المشترك الوحٌد الذي وجدناه بٌن الضحاٌا

 .)الحارس(: لم أفهم قصدك ٌا سٌدي

 :)المحقق( وهو ٌخرج خمس صور من جٌبه وٌرٌها للحارس

فً منازلهم بطرٌقة ؼرٌبة.. أعٌنهم كانت مفقوءة وصدورهم  هإالء الضحاٌا ُوجدوا مقتولٌن

 .مفتوحة

 !)الحارس( وهو ٌنظر للصور: ٌا إلهً

 .)المحقق( وهو ٌعٌد الصور لجٌبه: هذا لٌس الؽرٌب فً األمر

 ؟)الحارس(: ما الؽرٌب إذا

 :)المحقق( وهو ٌتحرك ببطء حول المعروضات

نفس الٌوم الذي قتلوا فٌه )الحارس(: أمر ؼرٌب الؽرٌب أن جمٌعهم قد زاروا هذا المعرض فً 

 !فعاًل 
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 :)المحقق( وهو ٌنظر فً أحد اللوحات

 .هل تعرفت على أحدهم؟.. أقصد من الصور التً شاهدتها قبل قلٌل

 .)الحارس(: نعم.

 ؟)المحقق( وهو ٌدٌر نظره نحو الحارس: ؼرٌبة )الحارس(: لماذا

نستطع معرفة أنهم ٌشتركون فً كونهم زاروا المتحؾ إال )المحقق(: الجرابم حدثت قبل أسابٌع ولم 

ا فكٌؾ  ًٌ بعد تحقٌقات مطولة مع أقاربهم وأنت هنا تشاهد عشرات بل ربما مبات الوجوه ٌوم

 ؟تذكرتهم

 .)الحارس(: لم أتذكر سوى اثنٌن منهم فقط ولسبب جٌد

 ؟)المحقق( وهو ٌقترب من الحارس وٌداه خلؾ ظهره: ما هو

 .تذكرت المرأة ألنها تسببت فً مشكلة قبل رحٌلها)الحارس(: 

 ؟)المحقق(: أي امرأة تقصد هناك امرأتان بٌن الضحاٌا

 .)الحارس(: المرأة ذات الشعر األسود

)المحقق(: آه.. السٌدة )نبٌلة( )الحارس(: ال أعرؾ اسمها كل ما أعرؾ عنها أنها تشاجرت مع 

 .مدٌر المعرض قبل رحٌلها

 ؟)المحقق(: لماذا

)الحارس(: كانت مستاءة من وجود ذلك القناع فً قسم التحؾ األثرٌة كانت تقول: إنه قبٌح جًدا 

 .ومشوه للمعرض وبقٌة المعروضات

 ؟)المحقق( وهو ٌبتسم: أتفق معها.. وماذا حدث بعد ذلك

 .)الحارس(: لم ٌحدث شًء طلب منً المدٌر إخراجها بهدوء من المتحؾ ففعلت

 ؟الشخص اآلخر الذي تعرفت علٌه)المحقق(: ماذا عن 

)الحارس(: الرجل األصلع )المحقق(: السٌد )ربٌع( )الحارس(: ظل ٌحدق بالقناع فترة طوٌلة 

 .لدرجة أننً ظننت أنه سٌسرقه
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 ؟)المحقق(: ماذا حدث إًذا كً تتذكره

 .)الحارس(: بصق فً وجه القناع ثم رحل

 .إذا مادام أن الناس تكرهه)المحقق( وهو ٌضحك: لماذا تحتفظون بهذا القناع 

 .)الحارس(: هذا لٌس من اختصاصً أنا مجرد حارس هنا

 :)المحقق( وهو ٌمد ٌده لمصافحة الحارس

شكًرا على إفادتك لكن هل ٌمكن أن تمر على المركز ؼًدا وتوقع على ما أفدت به )الحارس(: بكل 

 .سرور

 .)المحقق(: طبت مساًء.

 .)الحارس(: طبت مساًء سٌدي.

المحقق من المتحؾ وهو ٌفكر فً أمر الضحاٌا وعالقة قتلهم بزٌارتهم للمتحؾ لكنه لم ٌجد  خرج

عاماًل مشترًكا سوى ما ذكره الحارس لكره اثنٌن منهم لذلك القناع، عاد المحقق لشقته وقلب فً 

 ملؾ القضٌة قلٌاًل ثم قرر الخلود للنوم، عندما استلقى على فراشه وأطفؤ األنوار سمع صوًتا

 :كالهمس ٌقول

نهض المحقق مرعوًبا مما سمع وأشعل النور فً ؼرفته وأشهر سالحه « كان ٌجب أن تصمت..»

لكنه لم ٌَر شًٌبا. عاد لفراشه وقبل أن ٌؽمص عٌنٌه رأي أمامه منظًرا مخًٌفا، رأى القناع الذي 

 :شاهده فً المتحؾ ٌتوهج فً أحد زواٌا الؽرفة وسمع مرة أخرى صوًتا ٌقول

لم ٌذهب المحقق لعمله فً الٌوم التالً وال الذي ٌلٌه وبعد عدة أٌام زاره « ٌجب أن تصمت.. كان»

أحد أصدقابه الذٌن ٌعملون معه فً قسم الشرطة وطرق بابه لكنه لم ٌجد إجابة، قرر صدٌق المحقق 

ته وبمجرد الدخول للشقة لالطمبنان علٌه لذا تسلل من النافذة بعدما استؤذن من الشقة المجاورة لشق

دخوله توجه لؽرفة النوم لٌجد صدٌقه مقتوال وعٌنٌه مفقوءتٌن وصدره مشقوق ومفتوح على 

 .مصراعٌه
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 .ال ٠ٛجذ رطٛر دْٚ شٟء ِٓ اٌجْٕٛ.

 .الٌقٌن شاب جعل من العلم منهج حٌاته.

 .تخرج من جامعة علمٌة مرموقة فً بلده.

 .مبتعث إلكمال دراسته العلٌا بالخارج.

 .وات على وسابل التواصل االجتماعً.ٌملك عدة قن

 .لدٌه لكل شًء تفسٌر علمً.

 .ٌتحدث فً مواضٌع متنوعة من زواٌا علمٌة بحتة.

 .عالم الماورابٌات لٌس فً مجال قناعاته.

 .نٌته طٌبة.. منهجه واضح.. خبرته قلٌلة.

ا اختبار له ولمنهجه. ًٌ  .ٌواجه ٌوم

موضوعها عن خرافة الجاثوم وكٌؾ أن التفسٌر  سجل )علوان( ٌوًما أحد حلقات برنامجه وكان

العلمً البسٌط هو حالة تعرؾ ب)شلل النوم( وأن الكل ٌفسرها حسب خلفٌته الدٌنٌة وبٌبته التً نشؤ 

فٌها، لم تكن أول مرة ٌستطرد فٌها )علوان( فً تفسٌر مثل هذه الظواهر بشكل علمً كً ٌضفً 

إلى حد ما ٌإمن بما ٌقول كونه لم ٌَر شًٌبا فً حٌاته ٌناقض علٌها شًٌبا من المصداقٌة لمتابعٌه، وهو 

تحلٌله أو تصوره حتى حلَّ اللٌل ذلك الٌوم وقرر الخلود لفراشه بعد سهر طوٌل على اإلنترنت تابع 

فٌه ردود الفعل على حلقته الممٌزة التً أزال من خاللها فً نظره الؽشاوة عن عٌون آالؾ الشباب 

خرافة آمنوا بها طوٌاًل، وقد أثلجت صدره األصداء اإلٌجابٌة لحلقته، وختم فً عالمه العربً من 

ٌومه باإلطاللة على متابعٌه فً الشبكات االجتماعٌة طالًبا منهم تعلم العلم ونشره وشاكرا لهم على 

 .فضولهم

نهض )علوان( من أمام جهاز الحاسوب بعد إؼالقه وتوجه لؽرفته وخلد للنوم مباشرة، خالل نومه 

تعرض لضٌق شدٌد فً التنفس صاحبه بعض األصوات الؽرٌبة، استٌقظ وفتح عٌنٌه لكنه لم ٌستطع 

ة بعد التحرك، الحركة الوحٌدة التً كان ٌمكنه القٌام بها هً رمش عٌنٌه فقط، بدأ ٌشعر بالقلق خاص

إحساسه بشًء ٌتحسس جسده لكن وخالل هذا الوضع أدرك أنه ٌتعرض ل)شلل النوم( الذي كان 

ٌتحدث عنه سابًقا فً حلقته وأنه لربما أوحى لعقله الباطن بهذا األمر فبقً مطمبنا حتى زال الضؽط 
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ً اعترته من علٌه وأصبح قادًرا على تحرٌك أطرافه بسهوله، نهض من فراشه بعد زوال الحالة الت

 :وتوجه للمطبخ لشعوره بالعطش الشدٌد وهو ٌقول فً نفسه

دخل المطبخ وتناول كوًبا من الماء « فعاًل العلم نور فما مررت به ٌخٌؾ العاقل فما بالك بالجاهل؟»

 :وعاد متوجها لؽرفته وبمجرد إمساكه لمقبض بابها سمع صوًتا ٌؤتً من خلفه ٌقول

 ؟بالرؼم من إرهاقك وتعبك ما الذي أٌقظك فً منتصؾ اللٌل

التفت )علوان( بسرعة وارتباك لٌرى رجاًل ٌجلس فً منتصؾ ؼرفة المعٌشة واضًعا قدًما على قدم 

 :مبتسًما له وٌقول

 :صرخ )علوان( فً الرجل وقال« حلقتك عن الجاثوم كانت جمٌلة وممٌزة.. أعجبتنً..»

 !من أنت؟!.. وماذا تفعل هنا؟

 .سبابته على شفتٌه: شششش.. تعال واجلس معً. )الرجل( وهو ٌبتسم وٌضع

 :)علوان( وهو ؼاضب ومرتبك وٌخرج هاتفه من جٌبه وٌحاول االتصال بالشرطة

 .إذا لم تخرج اآلن سوؾ.

 .)الرجل( مبتسًما: أعرؾ أعرؾ.. سوؾ تتصل بالشرطة.. تفضل لن أمنعك.

ق فحاول تشؽٌله ولكن الرجل قال بدأ )علوان( بالضؽط على أزرار هاتفه لكنه فوجا بؤن هاتفه مؽل

 :وهو ٌبتسم

هل ٌمكن أن تهدأ وتجلس معً قلٌاًل.. لن آخذ من وقتك الكثٌر.. وال تحاول تشؽٌل هاتفك فهو لن 

 .ٌعمل.

 :)علوان( وعلى وجهه نظرة ارتباك

 .من أنت؟.. وماذا ترٌد؟.. إذا كنت ترٌد مااًل سوؾ أعطٌك

 :)الرجل( وهو ٌبتسم

 ؟التفسٌر المنطقً والعلمً لوجودي هناهل هذا هو 

 :)علوان( باستؽراب وصوت مرتفع قلٌاًل 
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 !عن ماذا تتحدث؟!.. من أنت؟

 :)الرجل( مبتسًما وهو ٌشٌر ل)علوان( بالجلوس

 .اجلس وسوؾ أخبرك.

لم ٌكن )علوان( مرتاًحا لتلبٌة طلب ذلك الرجل لكن خوفه جعله ٌجارٌه حتى ٌفكر بشًء ٌنقذه من 

ا أو كالهما. جلس )علوان( أمام الرجل ولم هذا الرج ًٌ ل والذي فٌما ٌبدو كان لًصا أو مختاًل عقل

ٌتحدث لكنه كان ٌنظر إلٌه بنظرات حادة خالطها القلق والحذر والرجل ٌبادله النظرات تلك بابتسامة 

 .عرٌضة

 :بقً االثنان فً صمت حتى خرج الرجل عن صمته وقال وهو ٌبتسم

 .ٌك فمن الواضح أنك مرهق وترٌد أن تنام بعد أن عكر )شلل النوم( منامك.ال أرٌد أن أطٌل عل

 .)علوان( بوجه ؼاضب ومتوتر:.

 :)الرجل( وهو ٌبتسم

 ؟ما بك؟.. أنا من أشد المعجبٌن بك وببرنامجك على الٌوتٌوب

 :)علوان( بؽضب مكظوم

 ؟وهل المعجب ٌتسلل لمنازل الناس لٌاًل 

 :)الرجل( وهو ٌضحك

تسللت؟.. أنت محكم إؼالق بابك وجمٌع نوافذك )علوان(: األمر لٌس بهذه الصعوبة فربما ومن أٌن 

 .تسللت فً ؼٌابً وانتظرت حتى حل اللٌل

 :)الرجل( وهو ٌبتسم وٌنظر ل)علوان( بنظرة حادة

 ؟ولماذا أتكبد كل هذا العناء

 !)علوان( بؽضب بدأ ٌخؾ قلٌاًل: هذا ما أود معرفته

 :وٌجول بنظره حول المكان)الرجل( وهو ٌبتسم 
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ا لكل شًء ًٌ  .كنت أظنك تملك تفسًٌرا علم

 !)علوان( بؽضب: هل انتهٌت من التهرٌج؟!.. هل ٌمكنك الرحٌل اآلن؟

 .)الرجل( وهو ٌحدق بباب أحد الؽرؾ: لٌس بعد.

 !)علوان(: متى إذا؟

 :)الرجل( وهو ٌوجه نظره ل)علوان(

 .عندما تجٌب على ثالث أسبلة فقط.

 ؟(: باستؽراب: أسبلة؟.. أي أسبلة)علوان

 :)الرجل( وقد زالت ابتسامته

 .ثالث أسبلة ال رابع لها ولو أجبتنً سوؾ أرحل ولن ترانً مرة أخرى

)علوان(: هات ما عندك )الرجل( مبتسًما: لكن بشرط )علوان( بوجه ٌخالطه الؽضب والسخرٌة: 

 ؟وما هو شرطك

 :نطقٌة )علوان( وهو ٌبتسم باستهزاء)الرجل( مبتسًما: أن تجٌب إجابة علمٌة م

 ؟وهل ٌوجد شًء بال تفسٌر علمً أو منطقً

 :)الرجل( وهو ٌضحك وٌهز كتؾ )علوان( بقوة

 !ٌعجبنً تفكٌرك!.. لنبدأ إذا..

 .)علوان( باستؽراب وتوتر من حماس الرجل المفاجا: تفضل.

أحد سواه ولم ٌحكها ألحد حكى الرجل قصة حدثت ل)علوان( عندما كان صؽًٌرا.. قصة ال ٌعرفها 

 :من قبل.. بل إنه نسً أحداثها حتى رواها له الرجل مرة أخرى ثم قال وهو ٌبتسم

 ؟كٌؾ لً أن أعرؾ هذه القصة ٌا )علوان(

 .)علوان( بتوتر:..
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)الرجل( وهو ٌبتسم: تذكر أنً أرٌد إجابة علمٌة ومنطقٌة )علوان( بتوتر: المنطق ٌقول أن أحًدا 

 .أخبرك بها

 :رجل( وهو ٌبتسم ابتسامه عرٌضة وٌقترب من وجه )علوان( وٌقول بصوت منخفض)ال

 ؟ألم تكن وحدك ذلك الٌوم

 :)علوان( وهو ٌبعد وجهه قلٌاًل عن وجه الرجل الذي كاد أن ٌلتصق به

 .نعم.. لكن.

 !)الرجل( وهو ٌبتعد عن وجه )علوان( ضاحًكا: لكن ماذا؟

 .)علوان(: ال أعرؾ.

 :بٌدٌه وٌضحك )الرجل( وهو ٌصفق

 !رجل المنطق ال ٌعرؾ

 !)علوان( بؽضب خفٌؾ ٌخالطه توتر: ماذا ترٌد؟

 .)الرجل( وهو ٌبتسم: أن تجٌب على السإال الثانً

 .)علوان( بتوتر: هٌا لننتِه من لعبتك السخٌفة

 :)الرجل( بوجه عابس وصوت ٌحمل نبرة ؼضب

 !هل تظن أننا نلعب؟

 .)علوان( بارتباك: ال ال تفضل أسؤل

)الرجل( وهو ٌبتسم بسرعة: أؼمض عٌنٌك )علوان( وهو ٌقؾ مبتعًدا عن الرجل: لم نتفق على 

 !ذلك

 ؟)الرجل( وهو ٌبتسم: لم نتفق على ماذا

 .)علوان(: االتفاق كان على أن أجٌب على أسبلتك فقط

 ؟)الرجل( وهو ٌضحك: ماذا تظن أنً سؤفعل بك ٌا رجل المنطق
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 :اء بتوتر)علوان( وهو ٌؤخذ خطوة للور

 !ال أعرؾ وال أرٌد أن أعرؾ

 :)الرجل( وهو ٌشوح بٌده مبتسًما

 ؟حسًنا.. حسًنا.. ارمش فقط )علوان(: ماذا

 !)الرجل( بؽضب: ارمش!.. أم إن هذه صعبة أًٌضا؟

 ؟رمش )علوان( بسرعة ثم قال: ماذا ترٌد اآلن

 :)الرجل( وهو ٌبتسم وٌعقد أصابعه وٌسند ذقنه علٌها

 .على ٌمٌنك.انظر لمن ٌقؾ 

التفت )علوان( على ٌمٌنه وقفز للٌسار قفزًة سرٌعة من المفاجؤة عندما رأى شخًصا ٌشبهه تماما بل 

 .كان نسخة منه.

 !)علوان( بتوتر ورعب: من هذا؟ ومن أٌن دخل؟

 :)الرجل( وهو الزال على وضعه مبتسًما

 .هذا َمن أخبرنً بسرك الصؽٌر.

 :واستؽراب)علوان( وهو ٌحدق بشبٌهه بتوتر 

 ؟ومن ٌكون هذا

 :)الرجل( وهو الزال على وضعه مبتسًما

 .هذا هو سإالك الثانً ٌا رجل المنطق.

 .)علوان( بتوتر وعٌنه الزالت على الرجل الذي ٌشبهه:..

 :)الرجل( وهو ٌعدل فً جلسته وٌبتسم

 ؟(التفسٌر المنطقً الوحٌد هو أن ٌكون لدٌك أخ توأم.. هل لدٌك أخ توأم ٌا )علوان
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 .)علوان( بتوتر وهو ٌحدق بشبٌهه والذي بدأ ٌبتسم وٌحدق به: ال.

 ؟)الرجل( وهو ٌبتسم: ما رأٌك باالستنساخ؟.. هل هذه إجابة علمٌة مقنعة

)علوان( وهو ٌوجه نظره للرجل: نعم نعم االستنساخ )الرجل( وهو ٌبتسم: وهل االستنساخ ٌفسر 

 ؟معرفته بسرك الصؽٌر

 !ذا ترٌد منً؟)علوان( وهو ٌصرخ: ما

 .)الرجل( وهو مبتسم: لننَس األسبلة الماضٌة ولنركز على السإال األخٌر.

 :)علوان( وهو ٌراقب شبٌهه وهو ٌجلس بجانب الرجل

 !هات سإالك بسرعة وارحل أنت وصاحبك بعدها

 .)الرجل( وهو ٌبتسم: هذا صاحبك ولٌس صاحبً.

 ؟)علوان( باستؽراب وؼضب خفٌؾ: ماذا

 :ٌبتسم وٌشٌح بٌده)الرجل( وهو 

 ؟ال علٌك ال علٌك.. السإال الثالث.. إلى أي مدى تظن أن البشر وصلوا من العلم

 ؟)علوان( باستؽراب: ماذا

 .)الرجل( مبتسًما: فقط أجب.

 .)علوان(: ال أعرؾ لكنهم وصلوا إلى الشًء الكثٌر

 :)الرجل( وهو ٌنهض وٌنهض معه شبٌه )علوان( وٌحدق ب)علوان( بصرامه

ا أوتٌتم من العلم إال قلٌال(.. عد إلى نومك األن ٌارجل العلم والمنطق توجه بعد ذلك الرجل )وم

 :وخلفه شبٌه )علوان( ودخلوا دورة المٌاه وأؼلقوا الباب و)علوان( خلفهم ٌقول

 !باب الخروج لٌس من هنا ٌا سادة

 .فتح علوان الباب خلفهم.

 .لم ٌَر أحًدا منهم.
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 .هاتفه. أبلػ الشرطة بعدما عمل

 .لم ٌسفر التحقٌق عن شًء.

 .لم ٌنم تلك اللٌلة.
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َّّٓ ادػٝ أٔٗ ٚجذٖ. ِِ  .اٌجبدُش ػٓ اٌذك أطذق 

 .عٌن الذبب رجل ٌدخل لحدٌقة الحٌوان.

 .لٌمارس هواٌته األسبوعٌة فً التجول بٌن الحٌوانات والطٌور المؤسورة.

 .لفت انتباهه حٌوان جدٌد.. ذبب.

 .الرجل من قفصه وٌحدق به.ذبب رمادي ضخم.. ٌقترب 

 .امرأة تقؾ بجانب القفص لكن ظهرها كان مداًرا له.

 :نظرت المرأة للرجل وهو ٌحدق بالذبب وقالت

 ؟هل ٌحدق بك

 :)الرجل( وهو ٌحٌد بنظره عن قفص الذبب وٌوجهه نحو المرأة

 ؟ماذا؟.. من تقصدٌن

 ؟بادلك التحدٌق)المرأة( وهً تنظر فً االتجاه المعاكس للقفص: الذبب.. هل ٌ

 .)الرجل( وهو ٌعٌد نظره نحو القفص: ال.. فهو منشؽل بشًء آخر

 .)المرأة( وظهرها الزال للقفص: جٌد

 ؟)الرجل( باستؽراب: لماذا تسؤلٌن

 .)المرأة(: ال أرٌدك أن تخسر حٌاتك

 :)الرجل( وهو ٌضحك وٌدٌر نظره نحو المرأة

 ؟أخسر حٌاتً!.. أال ترٌن بؤنه فً قفص

 .( وهً توجه نظرها لتحدق بالرجل: لن تخسرها بتلك الطرٌقة.)المرأة

 ؟)الرجل( ونظره الزال على المرأة: ماذا تقصدٌن إًذا
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 :)المرأة( وهً تحٌد بنظرها عن الرجل

قبل أكثر من سنة زرت مع زوجً حدٌقة حٌوان فً مدٌنة أخرى وكان هذا الذبب أحد حٌواناتها قبل 

وبدأنا نتمعن به حدق الذبب فجؤة فً زوجً ووقؾ متسمًرا ٌنظر إلٌه أن ٌنقل هنا وعندما مررنا به 

بحدة.. ابتسم زوجً وبادله التحدٌق كً ٌرى من منهم سٌحٌد بنظره أواًل.. لعبة طفولٌة مارسها 

 .زوجً مع ذلك الكابن.

 ؟)الرجل(: وما دخلً بهذا األمر

مر ألكثر من خمس دقابق )المرأة(: كنت أضحك على زوجً خالل تحدٌقه بالذبب والذي است

متواصلة فً تلك اللعبة الؽبٌة.. كنت أحاول إقناعه بالتوقؾ لكنه لم ٌفعل واستمر ٌحدق به لدقابق 

 .إضافٌة أخرى.

 ؟)الرجل(: وما الذي حدث بعد ذلك

« ماذا تفعل؟!»)المرأة(: قفز رجل بٌن زوجً والذبب وقطع تحدٌقهما ببعض وقال لزوجً ؼاضًبا 

ا قام به ذلك الرجل لكن بعد كالمه معه تفهم نوعا ما )الرجل(: ماذا قال لهاستؽرب زوجً م  ؟مَّ

)المرأة(: أخبرنا الرجل أن الذباب من وقت آلخر تختار التحدٌق مطواًل بمن ٌحدق بها.. ومن 

 .ٌجارٌها وٌحدق بها لمدة معٌنه ٌموت خالل سنة

 ؟)الرجل( وهو ٌبتسم ُمستهِزًبا: ما هذا الكالم الفارغ

 :)المرأة( وهً سارحه فً قفص الطٌور المقابل لقفص الذبب

 .هذا ما قاله زوجً بالضبط

 .)الرجل(:..

)المرأة(: أخبرنا ذلك الرجل أن من ٌحدق بذبب وٌتنفس مبة نفس وزفٌر خالل تحدٌقه له ستصٌبه 

 .تلك اللعنة.. زوجً أمضى أكثر من ذلك بكثٌر.

 ؟)الرجل(: وهل حدث له مكروه

 .أصٌب بالسرطان بعد ثالثة أشهر وصارع المرض بعدها لشهرٌن ثم مات.)المرأة(: 

 ؟)الرجل(: لعلها مصادفة
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 .)المرأة(: أنا هنا ألتؤكد.

 ؟)الرجل(: وكٌؾ ستتؤكدٌن

 .)المرأة(: قررت التحدٌق فً أعٌن الذبب وسوؾ أرى مدى صحة كالم ذلك الرجل

 ؟)الرجل(: وماذا ستستفٌدٌن لو متِ 

 .بزوجً.)المرأة(: سؤلحق 

 ؟)الرجل(: حدقً إذا لماذا تعطٌن القفص ظهرك

)المرأة(: حاولت لكن الذباب تختار من تحدق به.. كنت أنتظر قلٌاًل كً أعٌد الكرة حتى أتٌت أنت 

 .وقاطعتنً

 .)الرجل( وهو ٌوجه نظره للذبب: لقد رفع رأسه.. إنها فرصتك اآلن.

 .بالذبب:..)المرأة( وهً تدٌر وجهها باتجاه القفص وتحدق 

 .بدأ الذبب بالتحدٌق لكنه كان ٌحدق بالرجل ولٌس المرأة.

 ؟)الرجل( وهو ٌحدق بالذبب: لماذا ٌتجاهلك وٌحدق بً

 .)المرأة( وهً تحدق بالذبب وهو ٌحدق بالرجل: ٌبدو أنه اختارك أنت.

 :)الرجل( محدًقا بالذبب وهو ٌبتسم

 ؟هل تظنٌن أننً صدقت تلك الخرافة

تبتسم: بقى أنفاس قلٌلة وتحل علٌك لعنته.. لوكان لها وجود )الرجل( ُمستهِزًبا: )المرأة( وهً 

سؤكمل التحدٌق وسؤثبت لِك أن األمر كان مجرد مصادفة بعد دقابق مطولة من التحدٌق كسر الرجل 

 :تحدٌقه وقال

 !تًبا لهذا الذبب لم ٌرمش حتى مرة واحدة خالل تحدٌقه بً

 :قفص)المرأة( وهً تدٌر ظهرها لل

 ؟الٌوم هو الثانً من دٌسمبر ألٌس كذلك
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 ؟)الرجل(: وما المهم فً ذلك

)المرأة(: سوؾ أكون هنا بعد عام بالتمام والكمال.. كن هنا لتثبت لً خطؤي )الرجل( ضاحًكا وهو 

 :ٌرى المرأة تبتعد

 !سؤكون هنا وسؤثبت لِك أنها خرافة

 .بعد عام وفً الثانً من دٌسمبر.

 .رب من قفص الذبب: نلتقً من جدٌد أٌها الذبب.)المرأة( وهً تقت

 ؟)رجل ؼرٌب( ٌقؾ بجانب القفص: عفًوا هل تنتظرٌن شخًصا ما

 ؟)المرأة( وهً تدٌر ظهرها للقفص كما تعودت: نعم كٌؾ عرفت

 .)الرجل الؽرٌب(: أنا هنا ألن صدًٌقا لً أوصانً بؤن أوصل لِك رسالة

 ؟ه من سنة: هل هو نفس الشخص)المرأة( وهً تصؾ شكل الرجل الذي قابلت

 .)الرجل الؽرٌب(: نعم هو.

 ؟)المرأة( ولماذا لم ٌحضر بنفسه

 :)الرجل الؽرٌب( وهو ٌمد ظرفا مؽلًقا

لقد طلب منً إعطاءك هذه فقط قبل وفاته بالسرطان قبل عدة أشهر.. أخبرنً أنِك ستكونٌن 

 .ٌسمبر وال أعرؾ شًٌبا ؼٌر ذلكبانتظاره عند قفص الذبب فً حدٌقة الحٌوانات فً الثانً من د

 :أخذت المرأة الظرؾ وفتحته وقرأت عبارة واحدة

  « كان معِك حق..»
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ال رذىُ ػٍٝ إٌبس ُٚ٘ فٟ ػؼف أزظز دزٝ ٠ىزسجٛا ثؼغ اٌمٛح 

 .ٌززٜ دم١مزُٙ.

 .أسنان المشط ُمقعد.

 .مشلول.

 .ُمعاق.

 .صاحب احتٌاج خاص.

 .المشً. كلها مسمٌات ألصقت بً فقط ألنً ال أسطٌع

 .أقبلها من الؽرباء وأمقتها من األقرباء.

 .أشقابً ٌطعنونً بإحداها من وقت آلخر.

 .أحب أن أشاهد إخوتً وهم ٌلعبون الكرة.« نتمنى ٌوًما أن تصبح مثلنا..»دابًما ما ٌقولون لً 

 .أبتسم عندما ٌتعاركون مزاحا فٌما بٌنهم.

 :ولونٌقتلون ابتسامتً تلك عندما ٌمرون بجانبً وٌق

 .أخً األكبر الٌوم حصل على رخصة القٌادة.« نتمنى ٌوًما أن تصبح مثلنا..»

 .الكل فً المنزل متحمس له.

 .إخوتً ٌتفقون على أخذ جولة معه فً سٌارة أبً.

 :كنت سعًٌدا جًدا لهم حتى مروا بجانبً وقالوا

 .«.نتمنى ٌوًما أن تصبح مثلنا..»

 .«.آمٌن»زفرت بدمعة وقلت 

 .م أن ٌؤخذونً معهم.طلبت منه
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 .خرجوا.. تركونً وحًٌدا كعادتهم.

 .الهاتؾ ٌرن.

 .ترفع أمً السماعة.

 .تسقط السماعة.. ٌتبعها سقوط دمعة.. وقع حادث.

 .لم ٌمت أحد من إخوتً.

 .حقق هللا أمنٌاتهم.

 .أصبحوا مثلً تماًما.
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 .رغ١١ز اٌطز٠ك ٌٓ ٠ؼّٓ ٌه رفبدٞ ٔفس األخطبء.

 .فً المستشفى. تمًنى امرأة تستٌقظ

 .بجانبها رجل أسمر بمالمح ؼرٌبة ونظرة حادة.

 .ال تستطٌع تذكر أي شًء عن نفسها.. وال حتى اسمها.

 .تصمت وتحدق بالرجل األسمر بتوتر.

 ؟ٌكسر الرجل الصمت بقول: ماهً أمنٌتِك الثالثة

 ؟)المرأة(: أي أمنٌة

ٌَْت واحدة  )المرأة(: ال أذكر أنً تمنٌت شًٌبا منك )الرجل( )الرجل(: لقد استهلكِت أمنٌتٌن وَبقِ

 !بصرامة: ال تكثري الكالم وتمنً

 :فكرت المرأة قلٌاًل وقررت مجاراة الرجل فً كالمه وقالت

 .أتمنى معرفة من أنا.

 .)الرجل( وهو ٌبتسم: ؼرٌبة.. لقد كانت هذه أمنٌتِك األولى

 ؟)المرأة( باستؽراب: وماذا كانت أمنٌتً الثانٌة

 .لرجل(: أن تنسً من أنت.)ا
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ُِ ٌىٕٟ أج١ُذ دزس اٌس١ئبد.  .ال أسزط١ُغ سرَع اٌم١

 .صخب الخسٌؾ رجل ٌهوى الخروج بسٌارته ذات الدفع الرباعً للصحراء.

 .ال ٌستمتع إال عندما ٌقطع مسافات طوٌلة جًدا تنتهً به فً قلبها.

 .ٌنفذ منه الوقود ٌوًما.. هاتفه ال ٌعمل لفقدان التؽطٌة.

 .ترك سٌارته وٌبدأ فً السٌر بحًثا عن النجاة.ٌ

 .ٌنتهً به المسٌر الطوٌل لٌاًل عند ببر.

 .ٌرمً الدلو المربوط به لٌروي عطشه.

 .ال ٌجد به ماء.. ٌتوسد الببر وٌنام.

 :استٌقظ الرجل فً منتصؾ اللٌل على صوت ٌنادٌه وٌقول

 .َر أحًدا فظن أنه ٌحلم وعاد للنوم.التفت الرجل ٌمًٌنا وشمااًل ولم ٌ« هل ترؼب فً الماء؟»

 :لم تمِض دقابق على نومه حتى عاود الصوت الحدٌث معه

نهض الرجل من مكانه مفزوًعا لٌقٌنه هذه المرة بؤنه سمع أحًدا ٌتحدث إلٌه « هل ترؼب فً الماء؟»

 :وقال بصوت مرتفع

 !َمن هنا؟!.. من هنا؟

 .ٌب منك.)صوت قادم من الببر(: ال داعً للصراخ فؤنا قر

 :توجه الرجل بسرعة ونظر فً فوهة الببر المظلمة وقال

 !من أنت؟!.. هل سقطت فً الببر؟

 .)الصوت القادم من الببر(: أنا هنا منذ سنٌن.

 ؟)الرجل( بتعجب: ماذا تقصد؟.. من أنت

 .)الصوت القادم من الببر(: خلق من خلق هللا.
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 ؟)الرجل( بوجه متوتر: هل أنت من اإلنس

 .القادم من الببر(: ال.)الصوت 

 !)الرجل( بتوتر: جن؟

 .)الصوت القادم من الببر(: ال.

 ؟)الرجل( باستؽراب: ما أنت إًذا

 .)الصوت القادم من الببر(: خلق من خلق هللا.

 ؟)الرجل( بقلق: وماذا ترٌد منً

 .)الصوت القادم من الببر(: أرٌد أن أسقٌك.

 ؟)الرجل(: تسقٌنً ماذا

 .الببر(: ماء. )الصوت القادم من

)الرجل(: الببر جافة )الصوت القادم من الببر(: لن تكون جافة عندما تعطٌنً المقابل )الرجل( 

 ؟بتوتر: وما المقابل

 .)الصوت القادم من الببر(: أن تحل أحجٌة.

 ؟)الرجل(: أحجٌة

 .)الصوت القادم من الببر(: نعم.

 ؟)الرجل(: وإذا لم أستطع

 .: سؤعطٌك أخرى.)الصوت القادم من الببر(

 ؟)الرجل(: موافق.. ما أحجٌتك

 ؟)الصوت القادم من الببر(: كٌؾ تتكلم دون أن تتكلم

 ؟)الرجل( باستؽراب: ما هذا السإال الؽرٌب
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 .)الصوت القادم من الببر(:..

 .)الرجل(: حسًنا.. سؤجٌب )الصوت القادم من الببر(:..

 .الكتابة.)الرجل(: فً الحلم )الصوت القادم من الببر(: ب

 !)الرجل( ؼاضًبا: إجابتً صحٌحة أًٌضا

 ؟)الصوت القادم من الببر(: هل ترؼب فً أحجٌة أخرى

 ؟)الرجل( بوجه عابس: نعم )الصوت القادم من الببر(: كٌؾ تتؽلب على عدوك

 .)الرجل(:..

 .)الصوت القادم من الببر(:..

 ؟)الرجل(: قتله

 .)الصوت القادم من الببر(: بمصاحبته.

 ؟)الرجل(: هل تهزأ بً

 ؟)الصوت القادم من الببر(: هل ترؼب فً أحجٌة أخرى

 ؟)الرجل( وهو ٌزفر: هات ما عندك )الصوت القادم من الببر(: ما الذي ٌبدأ لحظة والدتك

)الرجل( مبتسًما: هذه سهلة.. حٌاتً )الصوت القادم من الببر(: بل موتك )الرجل( بصوت مرتفع: 

 !ال أحل أحاجٌك فقل ذلك لكن ال تختلق األجوبة إذا كنت ترٌد منً أن

)الصوت القادم من الببر(: ال ٌوجد موت بال حٌاة وبمجرد والدتك ٌبدأ عداد حٌاتك بالنقصان نحو 

 .موتك لذلك فوالدتك هً بداٌة مماتك.

 .)الرجل( مبتسًما: ؼٌر صحٌح )الصوت القادم من الببر(:..

 ؟تً وأنا فً بطن أمً.. ألٌس من المحتمل أن أموت قبلها)الرجل( مبتسًما: ماذا عن قبل والد

 .صوت زمجرة قادمة من الببر.

 .)الرجل( مبتسًما: أجبنً )الصوت القادم من الببر(: ارِم الدلو فً الببر.
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 :)الرجل( وهو ٌحمل الدلو سعًٌدا وٌرمٌه داخل الببر ممسًكا بالحبل المربوط فٌه

 !تؤكد من تعببته جًٌدا

رفع الرجل الدلو المملوء بالماء وشرب منه بنهم لشدة عطشه، وعندما ارتوى جلس وأسند بعد ثواٍن 

ظهره للببر وبدأ ٌحدق بالنجوم، بقً الرجل على هذه الحال بعض الوقت حتى تحدث معه الصوت 

 :مرة أخرى وقال

 ؟هل ترؼب بالخروج من هنا

 :)الرجل( محدًقا بالنجوم دون أن ٌؽٌر جلسته

 .ال شك فً ذلك.

 :)الصوت القادم من الببر(

سوؾ أرشدك ألقرب طرٌق ٌمكنك أن تسلكه لتصل لبشر )الرجل( وهو ٌنهض بحماس وٌطل فً 

 ؟الببر: كٌؾ

 .)الصوت القادم من الببر(: أشترط مقاباًل.

 ؟)الرجل( بوجه محبط: أحاجً أخرى

القادم من الببر(: أي )الصوت القادم من الببر(: نعم )الرجل( بوجه مكتبب: هات ما عندك )الصوت 

 ؟جزء من البعٌر به أكثر شعره

 ؟)الرجل( وهو محتار: سنامه

 .)الصوت القادم من الببر(: جلده.

 !)الرجل( بصوت مرتفع: هذه األحاجً ؼبٌة وكلها مراوؼات

 ؟)الصوت القادم من الببر(: هل ترؼب فً أحجٌة أخرى

الببر(: ما الذي ٌرؼب الكثٌر فً قتله  )الرجل( وهو ٌزفر: لٌس لدي حل آخر )الصوت القادم من

 ؟لكنه ٌقتلنا جمًٌعا

 !)الرجل( مستهزًبا: أنت
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 .)الصوت القادم من الببر(: الوقت.

 ؟)الصوت القادم من الببر(: هل ترؼب فً أحجٌة أخرى

 ؟)الرجل( بحسره: تفضل )الصوت القادم من الببر(: ما الشًء الذي ٌختفً عندما ننطق اسمه

 .أفكر فهذه تبدو سهلة. )الرجل(: دعنً

 .)الصوت القادم من الببر(:..

 .)الرجل(:..

 .)الصوت القادم من الببر(:..

 .)الرجل(:..

 .)الصوت القادم من الببر(: الصمت.

 !)الرجل(: لماذا حللتها؟!.. كنت أحتاج وقًتا أطول

 ؟)الصوت القادم من الببر(: هل ترؼب فً أحجٌة أخرى

 !كن لدٌك شًء آخر تقدمه فال تسؤل)الرجل( بعصبٌة: إذا لم ٌ

 ؟)الصوت القادم من الببر(: ما الشًء الذي لن تراه أبًدا

 .)الرجل( بحسرة: طرٌق النجاة )الصوت القادم من الببر(: األمس.

 !)الرجل( بصوت مرتفع: هذه لم تكن إجابتً

ك خاطبة.. )األمس( )الصوت القادم من الببر(: لقد كانت إجابة )الرجل( بصوت مرتفع: ثم إن إجابت

 !رأٌناه ولن نراه مرة أخرى لكن ما لن نراه هو )الؽد( ألنه عندما ٌحل ٌكون )الٌوم(

 .صوت زمجرة قادم من الببر..

 ؟)الرجل( مبتسًما: ما هو الطرٌق

 .)الصوت القادم من الببر(: اتجه شرًقا أو جنوًبا وسترى بشر.
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فجر.. شكًرا أٌها الببر )الصوت القادم من الببر(: )الرجل( مبتسًما: سوؾ أتحرك مع أول إطاللة لل

 .أنا لست الببر.

 :)الرجل( وهو ٌجلس مسنًدا ظهره للببر محدًقا بالنجوم

 .أّيً كنت.. شكًرا )الصوت القادم من الببر(:..

 :بعد نصؾ ساعة تقرًٌبا ؼفت عٌن )الرجل( لكنه استٌقظ على الصوت مرة أخرى وهو ٌقول

 ؟أخرىهل ترؼب فً أحجٌة 

 ؟)الرجل( والنعاس على وجهه: ماذا

 ؟)الصوت القادم من الببر(: هل ترؼب فً أحجٌة أخرى

 :)الرجل( مبتسًما وهو ٌؽمض عٌنٌه للعودة للنوم

 .لم أعد بحاجة لحل أحاجٌك فقد حصلت على طرٌق النجاة

 ؟)الصوت القادم من الببر(: ماذا عن ابنك المرٌض

 !تقصد؟!.. ماذا تعرؾ عن ابنً؟)الرجل( وهو ٌنهض بسرعة: ماذا 

)الصوت القادم من الببر(: أعرؾ أنه مصاب بمرض عضال ال ٌرجى منه شفاء وعالجه سهل جًدا 

. ًّ  .بالنسبة إل

 !)الرجل( بصوت مرتفع: أخبرنً!.. أخبرنً ما عالجه؟

 .)الصوت القادم من الببر(: أحتاج مقابل.

 !)الرجل( بصوت مرتفع: اسؤل ما تشاء

 ؟قادم من الببر(: المقابل هذه المرة سٌختلؾ عن السابق )الرجل(: كٌؾ)الصوت ال

 .)الصوت القادم من الببر(: الخطؤ هذه المرة لن ٌؽتفر.

 ؟)الرجل(: ماذا ستفعل

 .)الصوت القادم من الببر(: ستعاقب.
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 !)الرجل(: ال حاجة لً بؤحجٌاتك

 .)الصوت القادم من الببر(: دع ابنك ٌموت إًذا.

 ..)الرجل(:.

 .)الصوت القادم من الببر(:..

 .)الرجل(: بشرط )الصوت القادم من الببر(:..

)الرجل(: أن تمهلنً وقًتا أطول لإلجابة )الصوت القادم من الببر(: سؤمهلك عشرة أضعاؾ الوقت 

 .السابق.

 ؟)الرجل( بحزن: حسًنا.. ما أحجٌتك

 ؟ضوره)الصوت القادم من الببر(: ما الذي ال نستطٌع رإٌته عند ح

 .)الرجل( بقلق:..

 .)الصوت القادم من الببر(:..

 ؟)الرجل( بحزن: الهواء

 .)الصوت القادم من الببر(: الظالم.

 ؟)الرجل( بقلق: هل ستقتلنً

 .)الصوت القادم من الببر(: ال.

 ؟)الرجل( بتوتر: ماذا ستفعل إذا

التفت خلفه رأى سرًبا من سمع الرجل بعد سإاله صوت طنٌن صاخب ٌزداد شًٌبا فشًٌبا وعندما 

الجراد قادًما نحوه وخالل ثواٍن مر السرب من خالله وبدأ بقرص وقضم جسده فبدأ بالصراخ من 

األلم ومع استمرار مرور سرب الجراد نزل الرجل على األرض وأمسك برأسه حتى تجاوزه 

حتى سمع السرب، لم ٌنهض الرجل وظل على األرض بثٌابه الممزقة وبعض الجروح النازفة 

 :صوًتا ٌقول

 ؟هل ترؼب فً أحجٌة أخرى
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وقؾ الرجل واقترب من الببر وقال: نعم )الصوت القادم من الببر(: ما الذي ٌفقد رأسه فً الصباح 

 ؟وٌستعٌده فً اللٌل

 .)الرجل(:..

 .)الصوت القادم من الببر(:..

 .)الرجل(: بحسره: ال أعرؾ )الصوت القادم من الببر(: الوسادة.

 ؟( مبتسًما بحزن: ما هو عقابك)الرجل

 .)الصوت القادم من الببر(:..

 .)الرجل(:..

خرج من األرض مجموعة من العقارب وبدأت بمطاردة الرجل الذي الذ بالفرار مسرًعا مبتعًدا 

عنها لكن أعدادها الكبٌرة والتً كانت تخرج من كل حدب وصوب تمكنت من اللحاق به ولم 

 .تنسحب حتى لدؼته إحداها

 !الرجل( وهو ٌصرخ من األلم: أنت قلت بؤنك لن تقتلنً)

 ؟)الصوت القادم من الببر(: هل ترؼب فً أحجٌة أخرى

 !)الرجل( بؽضب: وما الفابدة إذا كنت سؤموت؟

 !)الصوت القادم من الببر(: اإلجابة ستكون ترٌاقك )الرجل( وقواه بدأت تخور: اسؤل بسرعة

 ؟رحم الماء والماء هو قبري.. من أنا)الصوت القادم من الببر(: أولد من 

 .)الرجل( وهو ٌمسك رأسه من األلم:..

 .)الصوت القادم من الببر(:..

 .)الرجل(:.. الثلج صوت زمجرة قادم من الببر.

 .بدأ الرجل بالشعور بالتحسن بعد إجابته.

 ؟)الصوت القادم من الببر(: هل ترؼب فً أحجٌة أخرى
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 ؟لت أحجٌتك)الرجل(: ما عالج ابنً لقد حل

 ؟)الصوت القادم من الببر(: الحل كان ترٌاقك )الرجل( بحزن: أنا لن أخرج من هنا أبًدا، ألٌس كذلك

 ؟)الصوت القادم من الببر(: هل ترؼب فً أحجٌة أخرى

)الرجل(: هات ما عندك )الصوت القادم من الببر(: تراه وال ٌراك.. تلحق به ولن تصل إلٌه أبدا.. 

 ؟ما هو

 .مبتسًما: السراب صوت زمجرة قادم من الببر.)الرجل( 

 ؟)الرجل(: ما عالج ابنً

 .صوت زمجرة قادم من الببر.

 !)الرجل( بصوت مرتفع: ما عالج ابنً؟

)الصوت القادم من الببر(: أن ال ٌتناول أي طعام لعشرة أٌام وٌكتفً بشرب منقوع العشبة المزهرة 

 :من األعشاب وٌضعها فً جٌبه التً تنمو حول الببر )الرجل( وهو ٌجمع بعض

 ؟هل أنت متؤكد

 ؟)الصوت القادم من الببر(: هل ترؼب فً أحجٌة أخرى

 :)الرجل( وهو ٌنظر للشمس التً بدأت تشرق

 .ال.. لقد اكتفٌت منك ومن أحاجٌك )الصوت القادم من الببر(: لكنك الزلت تحتاجنً.

 :لببر()الرجل(: أنا ال أحتاج شًٌبا منك )الصوت القادم من ا

 ؟أحد الجهات التً ستسلكها ستكون خالصك واألخرى هالكك )الرجل(: ماذا تقصد

)الصوت القادم من الببر(: أحد االتجاهات التً زودتك بها تنتهً إلى خٌام قاطعً طرق وبمجرد 

 !رإٌتهم لك سٌقتلونك )الرجل( بؽضب: لقد خدعتنً

ك بالطرٌق الذي ٌقودك لبشر )الرجل(: من أنت )الصوت القادم من الببر(: أنا لم أخدعك.. لقد زودت

 ؟وماذا ترٌد
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 ؟)الصوت القادم من الببر(: خلق من خلق هللا.. هل ترؼب فً أحجٌة أخرى

 ؟)الرجل(: وهل ستعاقبنً هذه المرة أًٌضا لو أخطؤت

 ؟)الصوت القادم من الببر(: نعم )الرجل(: لماذا

 .)الصوت القادم من الببر(:..

 ؟ا أحجٌتك)الرجل( بٌؤس: م

ٌُخرج منه عندما ٌموت ا و ًٌ  ؟)الصوت القادم من الببر(: ٌدفن تحت التراب ح

 .)الرجل(:..

 .)الصوت القادم من الببر(:..

 .)الرجل(: ال أعرؾ )الصوت القادم من الببر(: البذرة )الرجل( وهو ٌتلفت حوله:..

وجد أن أحد أصابعه قد بتر لم ٌحدث شًء لثواٍن حتى صرخ الرجل من ألم فً ٌده وعندما رفعها 

 .والدماء بدأت تفور منه.

 !)الرجل(: هل جننت؟!.. سوؾ أموت

 ؟)الصوت القادم من الببر(: هل ترؼب فً أحجٌة أخرى

 .الرجل ٌصرخ من األلم وٌركل الببر بقدمه.

 ؟)الصوت القادم من الببر(: هل ترؼب فً أحجٌة أخرى

 !)الرجل( بصوت مرتفع: نعم!.. نعم

 :القادم من الببر()الصوت 

 ؟كٌؾ ترمً حجًرا لمسافة بعٌدة وتجعله ٌعود إلٌك دون أن تتحرك

 !)الرجل( وهو ٌصرخ: ال أعرؾ!

 .)الصوت القادم من الببر(: ترمٌه لألعلى.
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 .صرخ الرجل بعدها عندما بترت ٌده بالكامل.

 ؟)الصوت القادم من الببر(: هل ترؼب فً أحجٌة أخرى

 .:..)الرجل( وهو ٌتنفس بثقل

 ؟)الصوت القادم من الببر(: هل ترؼب فً أحجٌة أخرى

 .)الرجل(: نعم أٌها اللعٌن.

 ؟)الصوت القادم من الببر(: كٌؾ تحًٌ الموتى

 .)الرجل( وهو ٌحس بالتعب والدوخان وٌتكا على الببر:..

 .)الصوت القادم من الببر(:..

 .)الرجل( وهو ٌمسك نهاٌة ذراعه النازؾ: بتذكرهم.

 .رة قادم من الببر.صوت زمج

 .)الرجل( وهو ٌجلس من التعب وٌؽمض عٌنٌه:..

 .)الصوت القادم من الببر(: اتجه شرقا.

 .اتجه الرجل شرًقا.

 .سقط فً منتص الطرٌق.

 .لم ٌنهض الرجل.

 .نزؾ حتى فارق الحٌاة.
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 .ِؼظُ ِٓ ٠زّْٕٛ اٌؼٛدح ٌٍّبػٟ ال٠زذوزْٚ سجت ٔس١بُٔٙ ٌٗ.

نتابنً كل لٌلة عندما أطفا أنوار ؼرفتً وأقرر الخلود للنوم.. ال أعرؾ ذلك الشعور هناك شعور ٌ

إذا كان هناك أحد ؼٌري ٌمر بنفس ما أمر به كل لٌلة.. أشعر دابًما بؤن أحًدا ٌراقبنً.. ٌحدق بً من 

خالل تلك العتمة الحالكة بصمت.. ال ٌشاركنً فراشً سوى أفكاري التً تحلق بٌن خٌاالتً 

 .تفكٌر فً الماضً والمستقبل. وتخطٌطً للؽد..

فً األمس والٌوم.. أعتقد أن هذه األفكار التً تجتاحنً كل لٌلة ماهً إال وسٌلة للهروب.. للهروب 

من ذلك الهدوء المخٌؾ فً الؽرفة والذي ٌحٌط بً من كل جانب وٌحتضننً بقوة.. خاصة فً 

لكسر ذلك الصمت والهدوء الخانق بصوت  لٌالً الشتاء الباردة.. أتعمد أحٌانا التقلب فً الفراش فقط

جسدي وهو ٌحتك بالوسادة واللحاؾ.. من وقت آلخر أسمع صوًتا أو أتوهم أنً سمعت صوًتا.. 

صوًتا من آخر الؽرفة.. صرٌر.. أو شًء مشابه له.. هنا تبدأ معاناتً وتتبدل أفكاري الجمٌلة 

لك األصوات هو عدم قدرتً على لهواجس مخٌفة تؽزو عقلً وتجثم على صدري.. أسوأ ما فً ت

التنبإ بموعدها، فبمجرد سماعً لها أول مرة خالل استعراض شرٌط أفكاري تصٌبنً بالشلل التام 

والتسمر والتجمد المإلم ترقًبا للمرة التالٌة التً ستباؼتنً فٌها.. أحاول قدر اإلمكان تبرٌر تلك 

األفكار والخٌاالت الجمٌلة التً كنت  األصوات بؤنها أمر طبٌعً وأحاول بصعوبة العودة لتلك

أتصفحها منذ قلٌل فً عقلً، لكنً أعود لها ألجدها أصبحت مظلمة ومخٌفة وملٌبة بالوساوس 

والقلق.. بعدما كانت تلك األفكار هروبً من ذلك الصمت والهدوء المخٌؾ أصبحت هً من ٌقودنً 

طلبً وجل أمنٌاتً بعدما كان عنوة نحوه.. بعد سماعً لذلك الصوت أصبح الصمت والهدوء م

هاجسً.. تمنٌت أن ٌبقى الصمت حاضًرا حتى أؼفو لكن ترقبً لصوت آخر ٌكسر حاجزه ٌجعلنً 

فً تكهن مإلم وتوتر دابم.. صوت أنفاسً أصبح ٌخٌفنً.. أتمنى عدم سماعه.. الهدوء المإقت أسوأ 

بنً فً تلك العتمة.. ٌهٌؤ لً أن بكثٌر من الهدوء الدابم.. أشعر أن شًٌبا قرًٌبا من وجهً.. ٌراق

أنفاسً ترتد من على وجهه لوجهً.. ال ٌمكننً الجزم فالظالم دامس.. أؼمض عٌناي خشٌة رإٌة 

شًء ٌوقؾ قلبً حتى وإن كانت العتمة تعمً بصري.. أشعر براحة أكبر بعدما أؼمضت عٌنًٌ.. 

ختبا خلؾ الصمت.. الخوؾ أحس بؤنها ؼطاء واقً من كل الشرور التً تتربص بً فً الظالم وت

ٌتراكم شًٌبا فشًٌبا فً قلبً من شًء أجهله وال أراه لكنً أحس به.. أحتاج ؼطاء آخر.. سؤرفع 

اللحاؾ فوق رأسً.. شعور جدٌد باألمان.. أحس بؤن الخوؾ بدأ ٌزول بعدما وضعت حاجًزا بٌنً 

. ال ٌمكننً االستؽناء عن درعً وبٌن من ٌراقبنً.. الحرارة الخانقة ألنفاسً تزداد.. أحتاج للنفس.

الواقً.. ماذا أفعل؟.. سؤحاول االسترخاء واستعادت أفكاري الجمٌلة.. ال فابدة.. ٌجب أن أرفع 

 .الؽطاء وأحرر تلك الحرارة الخانقة ألنفاسً.. سؤرفع الؽطاء وعٌناي مؽمضة.. هذا أفضل بكثٌر.

وقد خرجت للتو من الماء.. أشعر بالنعاس أحس بنسمة باردة تعٌد الحٌاة ألنفاسً.. كنت كالؽرٌق 

 م  99ٔٔجواهر .اآلن.. سؤنام وأخوض تلك التجربة وذلك الشعور المرٌر مرة أخرى ؼًدا.
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ُِ األسئٍخُ فٟ ٘ذا  أوضُز ِٓ األجٛثِخ فال رذزص ػٍٝ اٌّسبِّ٘خ فٟ  اٌؼبٌ

 .فبئٍغ ٚرًّٙ اٌزؼ٠َٛغ فٟ ٔمض.

 .بعد منتصؾ لٌل كل جمعة.هذا ما حدث معً قناة إذاعٌة تقدم برنامًجا 

 .ٌتلقى البرنامج مشاركات هاتفٌة من المستمعٌن الراؼبٌن فً الحدٌث عن أمور ؼرٌبة حدثت معهم.

)المذٌع(: صباح الخٌر.. نلتقً فً حلقة جدٌدة من برنامجنا األسبوعً ))هذا ما حدث معً(( وكً 

شرة لالتصال األول.. تفضل ال نضٌع الوقت ولنتلقى أكبر عدد من المشاركات سوؾ نتحول مبا

 .(: السالم علٌكمٔ)المتصل 

 .)المذٌع(: وعٌلكم السالم.. تفضل

 .(: اسمً )ماجد( وأرؼب فً المشاركةٔ)المتصل 

 .)المذٌع(: تفضل ٌا )ماجد(.

)ماجد(: حسنا.. أنا إنسان منطقً وال أإمن بمسؤلة األشباح أو العفارٌت والجن وؼٌرها من هذه 

أنً مإمن بوجود الجن كما ذكر بالقرآن لكنً لست مإمًنا أبًدا بظهورهم أو قدرتهم األمور، ال شك 

 .على الدخول لعالمنا أو رإٌتنا لهم بؤي شكل من األشكال

 ؟)المذٌع(: أال تإمن بتشكلهم

)ماجد(: أومن بقدرتهم على ذلك لكن لست مقتنًعا بؤن هذا ٌحدث فً زماننا فالمسؤلة ال تدخل العقل.. 

 .حال دعنً أكمل. على أي

 .)المذٌع(: تفضل.

)ماجد(: فً أحد المرات التً كنت أقطع فٌها طرٌق سفر طوٌل بالسٌارة لٌاًل توقفت عند محطة 

 .مهجورة تقع عند مفترق الطرٌق الكبٌر قبل البلد التً كنت متوجها لها.

 ؟)المذٌع(: ولَم توقفت عندها إذا كانت مهجورة

هاب لدورة المٌاه )المذٌع(: وما حاجتك للمحطة فالعراء حولك على مد )ماجد(: كنت بحاجة ملحة للذ

 ؟البصر ألٌس كذلك
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)ماجد(: أعرؾ لكننً ال أستطٌع قضاء حاجتً فً مكان مفتوح.. األمر نفسً ال أكثر.. كنت أحتاج 

نوًعا من الؽطاء أو الجدران كً أستطٌع قضاء حاجتً براحة فقلت فً نفسً إن دورات المٌاه 

 .مة ستكون مكان مناسًبا لذلكالقدٌ

)المذٌع(: فهمت قصدك.. أنا ال أستطٌع شرب الماء إال إذا كان معبؤ فً قارورة وال أستطٌع شربه 

 .من كؤس أبًدا مثل حالتك تماًما

 .)ماجد(:.. نعم.. مع فارق التشبٌه طبًعا.

 .)المذٌع( وهو ٌضحك: نعم أكمل.

ورات المٌاه المهجورة وبالرؼم من أنها هجرت لفترة من )ماجد(: المهم.. أوقفت السٌارة ودخلت لد

الزمن إال أن رابحتها كانت سٌبة جدا، وكان الهواء فً ذلك المكان مكتوًما بشكل ؼرٌب، ولم ٌكن 

هناك أي إنارة سوى بصٌص من نور القمر المكتمل والذي كان ٌمر من خالل بعض النوافذ ذات 

فً كً أجد طرٌقً حتى وجدت مكانا مقبواًل بعض الشًء الزجاج المهشم، لذا استعنت بنور هات

 .لقضاء حاجتً

)المذٌع( وهو ٌضحك: أتمنى أنك لن تؽوص فً التفاصٌل أكثر فلقد وصلنا إلى حدث ال ٌهم 

 .المستمعٌن معرفة تفاصٌله

 .)ماجد(: وقتها سمعت ذلك الصوت

 !)المذٌع(: صوت ماذا

قادًما من إحدى دورات المٌاه المجاورة لً.. صوًتا أشبه )ماجد( وهو ٌزفر: صوًتا مخًٌفا كان 

بشخص ٌضحك وفً فمه ماء.. قهقهة ؼرٌبة.. ال أعرؾ.. كان صوًتا بشعا جًدا.. كانت الضحكة 

 .األولى خفٌفة لكنها كانت كافٌة كً أنهض قبل أن أقضً حاجتً

 ؟)المذٌع(: وماذا حدث بعد ذلك

.. لقد اهتز كل ماكنت مإمًنا به ذلك الٌوم.. وعند )ماجد(: تحركت نحو باب الخروج بالطبع

 .وصولً للسٌارة توقفت

 ؟)المذٌع(: لماذا

ا لما سمعت لذا  ًٌ )ماجد(: لم أكن مصدًقا النجراؾ خٌالً وكنت وقتها مقتنًعا أن هناك تفسًٌرا منطق

 .قررت العودة
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 .)المذٌع(: تفكٌر منطقً.

 .ت سماعه)ماجد(: كان ٌجب أن أتؤكد مما سمعت أو تخٌل

 ؟)المذٌع(: وهل تؤكدت

)ماجد(: عدت لدورة المٌاه ودخلت بحذر وتوجهت للمكان الذي صدر منه الصوت وقبل وصولً 

للمكان سمعت الضحكة مرة أخرى.. سمعت تلك القهقهة البشعة.. كانت أعلى من السابق وكؤنها 

 .إضاءة هاتفً كً أرى أمامً.سعٌدة بعودتً.. لم أستطع التقدم أكثر فً الظالم لذا قررت استخدام 

 ؟)المذٌع(: وماذا حدث بعد ذلك

 .)ماجد(: رأٌته

 !)المذٌع(: رأٌت ماذا؟

)ماجد(: رأٌته ٌطل برأسه مبتسًما من إحدى دورات المٌاه.. كانت ابتسامته عرٌضة جًدا ووجهه 

دمى.. جلده مؽطى بمادة مخاطٌة شفافة ؼرٌبة.. عٌناه.. عٌناه سوداء وخالٌة من البٌاض كؤعٌن ال

 ؟أبٌض ٌمٌل للزرقة.. كان بشًعا جًدا )المذٌع(: وماذا فعلت

ا بسرعة من المكان ولم أسمع سوى قهقهته خلفً.. لم  ًٌ )ماجد(: ماذا تظن أنً فعلت؟... هربت جر

 .ألتقط أنفاسً إال بعدما ركبت السٌارة مبتعًدا عن ذلك المكان.

 .لطرقومنذ ذلك الوقت ال أستطٌع دخول دورات مٌاه ا

 .)المذٌع(:..

 .)ماجد(: أعرؾ أنك ال تصدقنً.. أنا ال زلت ال أصدق ما رأٌته.

)المذٌع(: ال ال أبدا أنا أصدقك الحمد هلل على سالمتك وشكًرا لمشاركتك.. لنؤخذ اتصال آخر 

(: أنا )سعد(.. قصة ٕ(: صباح الخٌر )المذٌع(: صباح النور.. تفضل )المتصل ٕ)المتصل 

كان قبلً ذكرتنً بقصة حدثت لً على طرٌق سفر أًٌضا لكنً بعكسه مإمن جًدا المشارك الذي 

 !بالعالم اآلخر ومإمن أنهم حولنا دابًما وتواصلهم معنا ممكن لكن ال أعرؾ كٌؾ ومتى ٌحدث ذلك

 ؟)المذٌع(: هل تود مشاركتنا بتلك القصة

العشاء فً الطرٌق وكنت أقود )سعد(: نعم.. خالل سفري بالسٌارة فً أحد اللٌالً، أدركتنً صالة 

بسرعة؛ كً أتوقؾ عند أحد محطات الطرٌق ألصلً فً مساجدها، لكن كانت المسافة بٌنً وبٌن 
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أقرب محطة طوٌلة لذا قررت التوقؾ جانًبا ألداء الصالة كً أقود باطمبنان، تٌممت ألن الماء كان 

 .شحًٌحا معً وقتها.

راءة الفاتحة سًرا.. قبل أن أركع للركعة األولى لمع نور كّبرت بنٌة صالة العشاء قصًرا.. بدأت بق

قوي خلفً فتوقعت أنها سٌارة قد توقفت خلفً، أحسست باالرتباك خالل صالتً فالمكان كان 

 .مقطوًعا، وقطاع الطرق ٌملإون المنطقة وأنا فً هذا الوضع ؼنٌمة سهلة

 ؟فوقت صالة العشاء ممدود )المذٌع(: لماذا لم تنتظر حتى تصل لمكان آمن ألداء الصالة

 .)سعد(: ال أعرؾ لم أكن مرتاًحا لتؤخٌرها.

 ؟)المذٌع(: ماذا حدث بعد ذلك

)سعد(: انطفؤ النور الذي لمع خلفً وبعدها بقلٌل وقؾ بجانبً شخص وكبر للصالة فعرفت أنه 

دأت مسافر مثلً وتوقؾ لٌصلً معً، انتهٌت من الركعة األولى وعند وقوفً للركعة الثانٌة ب

بالقراءة جهًرا. وخالل قراءتً ظهر نور آخر كما فً المرة السابقة، واختفى النور وبعدها بقلٌل 

تراجع الشخص الذي كان بجانبً فعلمت أن هناك شخص آخر انضم للجماعة، أكملت الفاتحة ولم 

نٌة فكبرت وأتممت ركعتً، فً التشهد األخٌر وبعد التسلٌمة الثا« آمٌن»ٌرد أحٌد خلفً بقول 

 .شعرت بالخوؾ.

 ؟)المذٌع(: لماذا

ا كدوي النحل. ًٌ  .)سعد(: بدأت اسمع دو

 ؟)المذٌع(: من أٌن كان ٌؤتً الصوت

 .)سعد(: اعتدلت فً جلستً والتفت خلفً فشاهدت منظرا مهًٌبا

 ؟)المذٌع(: ماذا شاهدت

 .)سعد(: شاهدت المصلٌن الذٌن كنت أإمهم.

 ؟)المذٌع(: ما بهم

بالمبات.. بل األلوؾ.. كانت خلفً حشوًدا جالسة تسبح وتهلل.. كانت أعدادها )سعد(: لقد كانوا 

 .ممتدة على مد البصر.

 ؟)المذٌع(: وماذا فعلت
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)سعد(: جرٌت مباشرة نحو سٌارتً وأدرت المحرك وانطلقت مسرًعا مبتعًدا عن ذلك المكان قدر 

 .اإلمكان.

 .)المذٌع(: قصة ؼرٌبة.

 ؟أتخٌل)سعد(: هل تظن أنً كنت 

 .)المذٌع(: ال أعرؾ.. ال أعتقد.. شكًرا على اتصالك ومشاركتك ٌا )سعد(.

 ؟(: هل أنا على الهواءٖ)المذٌع(: معنا اتصال جدٌد.. تفضل عرفنا بنفسك )المتصل 

 .)المذٌع(: نعم تفضل

 .( بتوتر: لدي قصة ؼرٌبة.ٖ)المتصل 

 ؟)المذٌع(: ال بؤس لكن هل ٌمكننا التعرؾ علٌك أواًل 

 ؟(: هل أنا مجبر على اإلفصاح عن اسمًٖالمتصل )

 .)المذٌع(: ال أبًدا تفضل

(: شكًرا.. حدث معً شًء فً أول أٌام زواجً.. كنت الزلت متعوًدا على السهر بعكس ٖ)المتصل 

زوجتً التً كانت تنام مبكرا، كانت ال تمانع سهري ما دمت فً المنزل ولم أخرج مع أصدقابً.. 

 .ذا األمر فً بداٌة زواجناكانت تتضاٌق من ه

 .)المذٌع( وهو ٌضحك: هذا أمر طبٌعً فً بداٌة الزواج.

( وهو ٌضحك: نعم أعرؾ ذلك اآلن، فهً من ٌذكرنً بمواعٌد خروجً ألصدقابً ٖ)المتصل 

 .اآلن.

 ؟)المذٌع(: ما القصة إًذا

بً وأنا أشاهد (: فً لٌلة من اللٌالً استٌقظت زوجتً فً ساعة متؤخرة وجلست بجانٖ)المتصل 

 .التلفاز واقترحت علً أن ألعب معها لعبة

 ؟)المذٌع(: لعبة

 .(: نعم لعبة.. لعبة االستؽماء.. كانت ترٌد تسلٌتً على حد قولها بدل السهر أمام التلفاز.ٖ)المتصل 
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 ؟)المذٌع(: وما المشكلة فً ذلك

االختباء فً الطابق السفلً (: اشترطت إطفاء أنوار ؼرؾ المنزل كلها وأن تكون أماكن ٖ)المتصل 

 .فقط

 .)المذٌع(:..

، وال تسؤلنً لماذا ألنً تحدًٌدا ال ٕٔ(: اختبؤت وبدأت بالعد.. أخبرتنً بؤن أعد للرقم ٖ)المتصل 

 .أعرؾ

 ؟)المذٌع(: وماذا حدث بعد ذلك

(: انتهٌت من العد وبدأت بالبحث عنها.. بحثت فً جمٌع الؽرؾ ولم أجدها وعندما ٖ)المتصل 

ٌبست من إٌجادها نادٌت علٌها وطلبت منها الخروج فسمعتها تضحك من ؼرفة كنت قد بحثت سابًقا 

فٌها ولم أجدها بها، توجهت لتلك الؽرفة التً أتى منها الضحك وبحثت مرة أخرى ولكنً لم أجدها 

فة أًٌضا لكنً سمعت ضحكتها مرة أخرى آتٌه من ؼرفة مختلفة وتكرر األمر أكثر من مرة بٌن ؼر

وأخرى حتى بدأت أنادٌها بصوت عاٍل وأخبرتها أنً عجزت وأنها قد انتصرت علً وأنً سؤتوقؾ 

 .عن اللعب اآلن.

 ؟)المذٌع(: ثم ماذا حدث

 .(: أشعلت جمٌع األنوار وبدأت بمناداتها كً تظهرٖ)المتصل 

 ؟)المذٌع(: وهل ظهرت

 .(: نعم.. رأٌتها تنزل من الطابق العلويٖ)المتصل 

 ؟( وهو ٌضحك: هل كانت تؽش فً اللعبة)المذٌع

)عادل(: لم تكن تعرؾ شًٌبا عن اللعبة ألنها قد استٌقظت للتو من النوم بسبب مناداتً لها بصوت 

ا حدث.  .مرتفع ولم تكن تعرؾ شًٌبا عندما أخبرتها عمَّ

 ؟)المذٌع(: من الذي كان ٌلعب معك إًذا

 .(: ال أعرؾ وال أرٌد أن أعرؾ.ٖ)المتصل 

 .ٌع(: شكًرا التصالك.. لنؤخذ اتصااًل آخر)المذ
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 .(: آلو.ٗ)المتصل 

 .)المذٌع(: تفضل عرفنا بنفسك

 !(: آه.. أنا )سعٌد(.. لدي قصة ال أعرؾ إذا كانت مناسبة لموضوع البرنامجٗ)المتصل

 .)المذٌع(: أخبرنا بها وسنحكم.

ابًما وأمسكها بٌدي وألعب )سعٌد(: أنا أهوى صٌد السحالً فً الصحراء منذ صؽري كنت أالحقها د

 .معها.

 ؟)المذٌع(: تلعب معها أو بها

 ؟)سعٌد(: وما الفرق..

 .)المذٌع(: ال علٌك.. أكمل.

 .)سعٌد(: فً ٌوم لمحت سحلٌة كبٌرة جًدا لكن حجمها لم ٌكن سبب انجذابً لها بل لونها.

 ؟)المذٌع(: لونها

 .حٌاتً من قبل )سعٌد(: نعم لونها.. كانت بٌضاء وهذا أمر لم أَره فً

 ؟)المذٌع(: وماذا فعلت

 .)سعٌد(: قمت بمالحقتها

 ؟)المذٌع(: لتلعب معها بالطبع

 .)سعٌد(: نعم

 ؟)المذٌع(: عذًرا على السإال ٌا )سعٌد(.. كم عمرك

 ؟عاًما )المذٌع(: وكم كان عمرك عندما رأٌت هذه السحلٌة البٌضاء ٕٕ)سعٌد(: 

 .فقط.)سعٌد(: الحادثة حدثت منذ أسبوع 

 .)المذٌع(: آه.. فهمت.. تفضل أكمل
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)سعٌد(: حسًنا.. لحقت بها بالسٌارة فً بادئ األمر، وعندما اقتربت منها انطلقت بسرعة ؼرٌبة.. لم 

أَر سحلٌة تنطلق بهذه السرعة من قبل.. قمت بمالحقتها حتى دخلت جحرها فنزلت من السٌارة 

 .وتوجهت للجحر.

 ؟صد فً أي وقت من الٌوم)المذٌع(: متى كان ذلك؟.. أق

 .)سعٌد(: نهاٌة العصر وبداٌة المؽرب تقرًٌبا

 .)المذٌع(: تفضل أكمل وعذًرا على المقاطعة

)سعٌد(: ال أبًدا ال بؤس.. وصلت للجحر وكما هً العادة عندما تدخل السحالً جحورها أقوم بملء 

لؽرض كً تختنق السحلٌة ذلك الجحر بدخان عادم السٌارة بواسطة خرطوم كنت أحتفظ به لهذا ا

 .وتخرج وأمسك بها.

 ؟)المذٌع(: وهل خرجت

 .)سعٌد(: ال.. وهذا نادًرا ما ٌحدث إال إذا كان للجحر مخرج آخر.

 ؟)المذٌع(: ماذا فعلت إًذا

 .)سعٌد(: مددت ٌدي داخل الجحر

 ؟)المذٌع(: ألم تخَش وجود دواب أخرى فً ذلك الجحر

 .العقارب فً جحور السحالً لكنً لم أهتم )المذٌع(:.. )سعٌد(: فً العادة ٌكون هناك بعض

)سعٌد(: بدأت بالبحث والتحسس بٌدي داخل الجحر حتى أحسست بشًء فؤمسكته وبدأت أشده 

 ؟إلخراجه )المذٌع(: هل كانت السحلٌة

 .)سعٌد(: ال أعرؾ ألن ذلك الشًء بعدما شددته أمسك بذراعً وبدأ هو ٌشدنً لداخل الجحر

 .)المذٌع(:..

ا جًدا وعندما وصل كتفً لفوهة الجحر بدأت  ًٌ )سعٌد(: قاومت بكل قوتً لكن ذلك الشًء كان قو

 .أسمع عظامً وهً تفرقع من قوة السحب.. وقتها أحسست أن ذراعً سٌنفصل عن جسدي.

 ؟)المذٌع(: ماذا فعلت إذا
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 .حط فً المؽٌب.)سعٌد(: بدأت بالصراخ واالستنجاد من األلم والخوؾ عندما رأٌت قرص الشمس ٌ

 ؟)المذٌع(: وكٌؾ تحررت

)سعٌد(: عندما نزلت من السٌارة لم أطفا المحرك وكانت السٌارة والمذٌاع ٌعمالن وكنت استطٌع 

سماع المحطة اإلذاعٌة التً كنت أستمع إلٌها قبل نزولً من السٌارة ألنً أحب سماع المذٌاع 

 .بصوت مرتفع خالل القٌادة.

 ؟ذا بتحررك)المذٌع(: وما عالقة ه

)سعٌد(: انتقلت المحطة إلى فاصل آلذان المؽرب، وبمجرد أن بدأ المإذن باآلذان تركنً ذلك 

 .الشًء الذي كان ممسًكا بذراعً.

 .)المذٌع(: قصة ؼرٌبة.. هل الزلت تمارس هواٌة مطاردة السحالً بعد هذه الحادثة.

الكسور التً أصابت ذراعً وكتفً )سعٌد( وهو ٌضحك: نعم فبعد خروجً من المستشفى لعالج 

 .عدت مباشرة لهواٌتً لكنً هذه المرة أصبحت أكثر حذًرا.

 ؟)المذٌع(: كٌؾ..

)سعٌد(: أصبحت أشؽل القرآن دابًما بصوت مرتفع عندما أخرج للصحراء لوحدي )المذٌع( وهو 

 :ٌضحك

 .بالتوفٌق ٌا )سعٌد( وكان هللا فً عون السحالً.. لنؤخذ اتصااًل آخر.

 .(: السالم علٌكم.٘لمتصل )ا

 .)المذٌع(: وعلٌكم السالم.. أنِت أول متصلة معنا الٌوم تفضلً.

 .(: أنا )مرام(.. لٌس لدي قصة محددة لكنً أعانً من حالة مستمرة معً إلى الٌوم.٘)المتصل 

تضاٌق )المذٌع(: حدثٌنا عنها )مرام(: أملك قدرة.. ال أعرؾ إذا كانت هبة أم لعنة لكنها تضاٌقنً و

 .من حولً

 ؟)المذٌع(: ماهً

 .)مرام(: أستطٌع توقع األحداث.. السًء منها على وجه الخصوص.
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 .)المذٌع(: لم أفهم قصدك

)مرام(: على سبٌل المثال عندما أتحدث مع شخص ما أستطٌع اإلحساس ما إذا كان سٌتعرض 

 .ون حدسً فً محلهلحادث أو مشكلة ما.. ال أرى أي تفاصٌل لكنً أحس بذلك ودابًما ما ٌك

 ؟)المذٌع(: وما المشكلة فً ذلك

)مرام(: فً مرة كنت أتحدث مع صدٌقة لً وأخبرتها بؤنً أحس أن أٌام أبٌها معدودة وبالفعل توفى 

 .أبوها بعد أٌام من حدٌثً معها ومنذ ذلك الوقت لم تتحدث معً

 .)المذٌع(: ال ٌعلم الؽٌب إال هللا وفً الؽالب إنها مجرد مصادفة

 .)مرام(: لم أخطا ٌوًما أبًدا.

 ؟)المذٌع( وهو ٌضحك: وما هو إحساسك تجاهً إذا

 .)مرام(: اإلحساس ال ٌؤتً باختٌاري.

 ؟)المذٌع(: متى ٌؤتً إذا

 .)مرام( ال أعرؾ كل ما أعرفه أنه إذا جاء ٌصٌب

 .)المذٌع(: ال تحكً إحساسك ألحد إذا

ٌر من األقرباء واألصدقاء بسبب أحاسٌسً وال أرؼب )مرام(: هذا ما أقوم به اآلن.. لقد خسرت الكث

 .فً خسارة المزٌد.

 ؟)المذٌع(: أتمنى لِك التوفٌق ٌا )مرام( فً حٌاتك، هل لدٌك شًء آخر ترؼبٌن فً إضافته

 .)مرام(: ال شكًرا )المذٌع(: معنا اتصال من )عدي( تفضل.

 ؟مشاركتك)عدي(: السالم علٌكم )المذٌع(: وعلٌكم السالم تفضل ماهً 

 .)عدي(: أنا ال أعانً من شًء لكن أمً تعانً

 ؟)المذٌع(: كم عمرك ٌا)عدي(

 ؟سنوات )المذٌع(: ولماذا أنت مستٌقظ فً هذه الساعة 9)عدي(: 
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 .)عدي(: بسبب أمً.. أخبرتك أنها تعانً من مشكلة

 ؟)المذٌع(: وماهً مشكلتها

 .)عدي(: تبكً طٌلة اللٌل وال تنام

 ؟)المذٌع(: لماذا

 .)عدي(: تؽٌر حالها منذ أن حاولت ؼسل الحمام

 .)المذٌع(: لم أفهم قصدك

)عدي(: أنا وأمً نعٌش مع أخوتً منذ وفاة أبً وتقوم بكل مهام المنزل لوحدها.. أحاول مساعدتها 

على قدر استطاعتً لكنها تجهد نفسها كثًٌرا.. تعمل فً الصباح وتعود من عملها مرهقة وتبدأ فً 

 .طبخ طٌلة الٌومالتنظٌؾ وال

 ؟)المذٌع(: هل لدٌك إخوة

 .)عدي(: نعم.. أخ وأخت أصؽر منً )المذٌع(: ربما ٌكون بكاإها بسبب افتقادها ألبٌك

 .)عدي(: ال فهً لم تكن تبكً هكذا قبل ؼسل للحمام

 ؟)المذٌع(: ما حكاٌة ؼسلها الحمام هذه لم تخبرنً

تؽسل مالبسنا واألطباق وتمسح األرض فً اللٌل )عدي(: أمً تقوم ببعض مهام الؽسٌل فً اللٌل.. 

 .دابًما ال أعرؾ لماذا لكنها تحب القٌام بهذه األعمال فً اللٌل فقط

 ؟)المذٌع(: قلت أن لدٌك أخوة.. كم عددهم

)عدي(: فً ٌوم قررت ؼسل دورات المٌاه فً المنزل ورأٌتها ؼاضبة عندما اكتشفت أن مساحٌق 

مامات بالماء الساخن ألنها مهووسة بالنظافة والتعقٌم ولم تكن التنظٌؾ نفذت فقررت ؼسل الح

 .تستطٌع النوم دون تنظٌؾ كل شًء

 ؟)المذٌع(: وما الذي حدث بعد ذلك

)عدي(: ال أعرؾ بالضبط لكنها دخلت دورة المٌاه وأؼلقت على نفسها الباب، وبدأت بالتنظٌؾ 

مخٌفة )المذٌع(: هل كانت أمك التً بالماء الساخن وبعد قلٌل سمعنا أنا وأخوتً صوت صرخة 

 ؟صرخت
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 .)عدي(: ال فالصوت كان مختلًفا.

 ؟)المذٌع(: وماذا حدث بعد ذلك

)عدي(: خرجت أمً مفزوعة من دورة المٌاه وأخذتنً أنا وإخوتً لؽرفتها واحتضنتنا ونامت معنا 

 .تلك اللٌلة ومنذ ذلك الٌوم وهً تبكً كل لٌلة

 ؟طبٌب )المذٌع(: هل عرضت نفسها على

 .)عدي(: ال ٌسمحون لها.

 ؟)المذٌع(: من الذٌن ال ٌسمحون لها

انقطع االتصال.. )المذٌع(: ٌبدو أن االتصال مع )عدي( قد انقطع.. لنؤخذ اتصااًل أخر.. آلو تفضل 

 .أنت على الهواء

 .(:..7)المتصل 

 ؟)المذٌع(: هل ال زلت على الخط

 .(:.. أنا.7)المتصل 

 ؟(: أنا.. )نورة( )المذٌع(: أهاًل )نورة( هل لدٌك مشاركة7)المتصل )المذٌع(: تفضلً 

 .)نورة(: أهلً ٌقولون أنً أتكلم وأضحك خالل نومً.. وأبكً أحٌاًنا كما ٌقولون

 .)المذٌع(: هذا أمر طبٌعً

 .)نورة(: أستٌقظ بكدمات وجروح متفرقة على جسدي أحٌاًنا.

 .)المذٌع(:..

 .عندما ٌؤتٌنً فً أحالمً.)نورة(: ال أستٌقظ بها إال 

 ؟)المذٌع(: من

 .)نورة(: ال أعرؾ.. رجل بال مالمح.

 ؟)المذٌع(: هل ٌقوم بإٌذابك
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 .)نورة(:..

 .)المذٌع(: إنها مجرد كوابٌس

 .)نورة(: مإخًرا بدأت أراه.

 .)المذٌع(: تقصدٌن مالمحه

 .)نورة(: ال.. أقصد أنً بدأت أراه فً الواقع

 ؟)المذٌع(: كٌؾ

أراه فً المرآة مرات ومرات، أصطاد لمحة منه وهو ٌتجول فً المنزل أو أرى انعكاس  )نورة(:

 .صورته فً األوانً وؼٌرها.. ال أحد ٌصدقنً لكنً أراه وأحس به

 ؟)المذٌع(: هل قمِت بمراجعة الطبٌب

 .)نورة(: ال أشكو من أي علة

 ؟)المذٌع(: متى كانت آخر مرة رأٌته فٌها

 .فً ؼرفتً.. ٌجب أن أذهب اآلن )نورة(: إنه معً اآلن

 .انقطع االتصال.

 .(: السالم علٌكم8)المذٌع(: آلو.. آلو... لنؤخذ.. لنؤخذ اتصااًل آخر )المتصل 

 .)المذٌع(: وعلٌكم السالم تفضلً

(: أنا )هند( وحكاٌتً حدثت عندما كنت صؽٌرة فً سن السابعة.. كنت ألعب فً المنزل 8)المتصل 

الطابق العلوي وأبً كان خارج المنزل.. كنت ألعب بالكرة.. أركلها بقوة فً  لوحدي وأمً كانت فً

الجدار كً ترتد علً ألركلها مرة أخرى.. كان الوقت فً المساء قرابة التاسعة.. خالل لعبً سمعت 

لم أُِعر أي انتباه لذلك الصوت وشًء فً « متى ستنامٌن؟»أو تخٌلت أنً سمعت صوًتا ٌقول 

 .ؤنها أمً تنادٌنً من الطابق العلوي؛ لذلك استؤنفت اللعب وركل الكرة فً الجدارداخلً أقنعنً ب

 .)المذٌع(: هل ٌمكنك وصؾ ذلك الصوت.. أقصد هل كان صوت رجل أو امرأة مثاًل.
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)هند(: ال هذا وال ذاك كان أشبه بصوت طفلة فً عمري )المذٌع(: كٌؾ ظننِت إًذا بؤن صاحب 

 ؟الصوت هو أمك

 .أخبرتك كنت صؽٌرة ولم أفكر كثًٌرا وقتها)هند(: كما 

 .)المذٌع(: حسًنا أكملً.

انتهً وقت »)هند(: ظللت أركل الكرة فً الجدار وبعد قلٌل سمعت صوت أمً تنادٌنً وتقول 

 .وقفت مكانً ولم أستجب لها.«.. اللعب اصعدي لؽرفتك ونامً

 ؟)المذٌع(: لماذا

 .وأنا متؤكدة من أن أمً كانت فً الطابق العلوي)هند(: ألن الصوت كان قادًما من المطبخ 

 ؟)المذٌع(: ماذا فعلت إذا

)هند(: عدت لركل الكرة وتجاهلت الصوت لكن لم تمِض دقابق حتى سمعت صوًتا آخر قادما من 

« تعالً ٌا )هند( إلى ؼرفتً أرٌد التحدث معك»الطابق العلوي.. كانت أمً.. تنادي وتقول 

 ؟)المذٌع(: وهل ذهبتِ 

هند(: نعم وبدأت بصعود السلم لكننً فوجبت بؤمً وهً تنزل من األعلى وهً مرعوبة وتقوم )

بالتقاطً وحملً لخارج المنزل.. بقٌنا فً الخارج حتى عاد أبً فذهبت إلٌه أمً مسرعة وهً تبكً 

وتتحدث معه.. لم أسمع حوارهما لكنً علمت منها بعدما سؤلتها بعد سنوات عن سبب ما قامت به 

 :بب رعبها ذلك الٌوم فقالت لًوس

 .«.لقد سمعت من كان ٌنادٌك من ؼرفتً وأنا كنت أنظؾ ؼرفتك»

لم نَر أحًدا ذلك الٌوم ولم ٌتكرر الصوت بعدها ولم نبَق فً ذلك المنزل طوٌاًل بسبب إصرار أمً 

 .على االنتقال إلى منزل آخر وهو ما قام به أبً بعد عدة أسابٌع

 ؟.. كم عمرك اآلن )هند()المذٌع(:.. قصة ؼرٌبة

)هند(: خمس وعشرون سنة )المذٌع(: شكًرا لمشاركتك وأتمنى لِك حٌاة سعٌدة.. لنؤخذ اتصااًل 

 .آخر.. آلو تفضل

 .(: آلو.. السالم علٌكم9)المتصل 

 .)المذٌع(: وعلٌكم السالم
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ك )فراس(: (: أنا )فراس( وأرؼب فً المشاركة )المذٌع(: تفضل ٌا )فراس( كلنا نسمع9)المتصل 

أنا حارس فً أحد المجمعات التجارٌة.. أوقات عملً تبدأ بعدما ٌفرغ المجمع بالكامل من الزوار 

أقوم بعدها بجولة تفقدٌة أخٌرة للتؤكد من عدم وجود أي أشخاص داخل المجمع قبل إؼالق جمٌع 

 .بواباته بالكامل والخروج

 ؟)المذٌع(: أال تبقى داخل المجمع للحراسة

 .ال فمكانً موجود خارج البوابة الربٌسٌة.. كشك صؽٌر )المذٌع(: تفضل أكمل)فراس(: 

)فراس(: فً الؽالب أقضً لٌالً عملً فً قراءة الجرابد والتدخٌن وشرب الشاي والقهوة.. عملً 

ممل لكنه مرٌح فؤنا ال أضطر لمواجهة الناس واالحتكاك معهم والتعامل مع مشاكلهم التً ال تنتهً 

مالبً اآلخرٌن المسإولٌن عن النوبات الصباحٌة والمسابٌة، لكن فً إحدى اللٌالً تؽٌر فهذا عمل ز

ا على زجاج المجمع من الداخل، فالتفت  ًٌ كل ذلك فخالل جلوسً وأنا أقرأ الجرٌدة سمعت طرًقا قو

ألرى فتاة صؽٌرة تبكً وتدعك وجهها فً الزجاج بصورة ؼرٌبة.. نهضت من مكانً مسرًعا 

ح البوابة إلخراجها فاألمر لم ٌكن ؼٌر مؤلوؾ فبعض العابالت ٌنسون أطفالهم فً وتوجهت لفت

 .المجمع وال ٌكتشفون ذلك إال متؤخًرا

 ؟)المذٌع(: أمر ؼرٌب.. كٌؾ ال ٌالحظون فقدان أطفالهم بمجرد ركوبهم السٌارة

ال فً الٌوم )فراس(: ال أعرؾ لقد رأٌت ذلك ٌحدث أكثر من مرة وفً بعض األحٌان ال ٌنتبهون إ

 .التالً

 .)المذٌع(: أمر ؼرٌب ؼرٌب

 .)فراس(: لٌس هذا ما أثار استؽرابً

 ؟)المذٌع(: ماذا إًذا

)فراس(: عندما وصلت للبوابة الربٌسٌة لفتحها توجهت الفتاة ووقفت أمام الباب وتوقفت عن البكاء 

 .وبدأت تبتسم بطرٌقة ؼرٌبة.

 .ها الباب)المذٌع(: لعلها كانت سعٌدة ألنك ستفتح ل

)فراس(: لقد كانت ال تتجاوز الخامسة؛ وأي طفلة فً عمرها لن تتوقؾ عن البكاء بهذه السهولة 

ولن تبتسم بتلك الطرٌقة المخٌفة، وما زاد قلقً هو أننً كنت متؤكًدا من أنً تفحصت المجمع جًٌدا 

بكابها ألن المكان كان  قبل إؼالقه، ولم أَرها أو أسمعها تبكً فلو كانت تبكً لكان من السهل سماع

ا وهادًبا جًدا ًٌ  .خال
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 ؟)المذٌع(: كل هذا خطر ببالك وأنت تقؾ أمام الباب

 .)فراس(:عندما تكون فً الحراسة اللٌلٌة ٌكون الحذر من أساسٌات عملك

 ؟)المذٌع(: ماذا فعلت إًذا

كانت مع  )فراس(: تحدثت معها من خلؾ الباب وسؤلتها مع من كانت فً المجمع؟.. قالت إنها

أمها.. لم تعجبنً إجابتها ألنها لم تبُد قلقة أو حزٌنة، بل كانت تجٌب بثقة ؼرٌبة فسؤلتها سإااًل آخر 

لكنها لم تجب علٌه بل بدأت بالصراخ بؽضب وبصوت مرتفع ومخٌؾ، وبدأت تركل فً الزجاج 

ل المجمع بقوة حتى ظننت أنه سٌنكسر.. تراجعت للخلؾ واتصلت بالشرطة فقامت بالجري داخ

 .بسرعة.

 ؟)المذٌع(: وماذا حدث بعد حضور الشرطة

)فراس(: فتحت لهم البوابة ولم أدخل معهم وأخبرتهم أن هناك طفلة ضابعة فً المجمع فاستؽربوا 

من عدم مصاحبتً لهم وتحججت بؤنً ال ٌمكننً ترك البوابة بدون حراسة وٌجب أن أؼلقها خلفهم 

 .خالل بحثهم عنها

 ؟وجدوها )المذٌع(: وهل

)فراس(: ال.. أمضوا داخل المجمع قرابة الساعة من البحث، أشعلت لهم فٌها جمٌع األنوار لكن 

دون جدوى.. ومنذ ذلك الٌوم استبدلت مناوبتً اللٌلة مع زمٌلً اآلخر الذي كان سعًٌدا ومستؽرًبا 

 .ألننً تخلٌت عن تلك الفترة اللٌلٌة المرٌحة

 ؟)فراس( لكن هل لً بسإال قبل أن ترحل)المذٌع(: شكًرا لمشاركتك ٌا 

 .)فراس(: تفضل

 ؟)المذٌع(: ماذا كان السإال الثانً الذي سؤلته للطفلة والذي ؼضبت بعده ولم تجب علٌه

 ؟)فراس(:.. لماذا تسؤل

 .)المذٌع(: مجرد فضول.

ماذا شعرك )فراس(:.. كان سإااًل عارًضا ولم أفكر به لكن ٌبدو أنه أثار حفٌظتها.. سؤلتها وقلت ل

 ؟مبتل بالماء

 ؟)المذٌع(: فقط
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 .)فراس(: نعم فقط )المذٌع(: شكًرا )فراس(.. لنؤخذ فاصل إعالنً ثم نعود بعدها بعد الفاصل.

)المذٌع(: عدنا لكم أعزابً المستمعٌن والساعة اآلن الواحدة صباًحا ومستمرٌن فً أخذ اتصاالتكم 

(: مرحًبا )المذٌع(: مرحًبا بك عرفنا ٓٔ)المتصل  حتى الثالثة فجًرا.. معنا اآلن اتصال.. تفضل

 ؟بنفسك وماهً مشاركتك

(: حسًنا.. أنا )نبٌل( أعمل كطبٌب عام فً أحد المستشفٌات الخاصة كنت مناوًبا ذات ٓٔ)المتصل 

لٌلة مع طاقم محدود من الممرضٌن والممرضات وبعض عمال الصٌانة والتنظٌؾ ولم نتلَق تلك 

ة تستوجب حضور أي طبٌب مختص؛ حتى دخل علٌنا رجل ٌسند بكتفه رجاًل اللٌلة أي حالة خطر

آخر وأخبرنا بعدما وضعنا المصاب على طاولة الفحص بؤنه صدم هذا الرجل فً الشارع وأؼمً 

ٌَُر أي جروح ظاهرة على جسده أو أي ضرر  علٌه وبالرؼم من أن الصدمة كانت قوٌة إال أنه لم 

حمله وأحضره إلٌنا كً نتؤكد من سالمته )المذٌع(: هل أبلؽتم  واضح سوى فقدانه للوعً، لذا

 ؟الشرطة

)نبٌل(: نعم فهذا شًء روتٌنً نقوم به فً مثل هذه الحاالت بالرؼم من أن المصاب لم ٌكن ٌحمل 

أي وثابق تدل على هوٌته وال حتى هاتؾ محمول. كانت جٌوبه خالٌة تماًما لكننا لم نفكر كثًٌرا فً 

 .تعرؾ على هوٌته كان من اختصاص الشرطة وهدفنا األول واألخٌر التؤكد من سالمتهاألمر ألن ال

 ؟)المذٌع(: وماذا حدث بعد ذلك

 ؟)نبٌل(: قمنا بجمٌع الفحوص األولٌة الالزمة وكانت النتٌجة ؼرٌبة )المذٌع(: ؼرٌبة كٌؾ

ٌعانً من أي  )نبٌل(: المصاب بالرؼم من تعرضه لصدمة قوٌة حسب ما ذكر الرجل إال أنه لم

رضوض أو جروح ظاهرة لذا اضطررنا ألخذ بعض الصور باألشعة السٌنٌة وهنا كانت الصدمة.. 

 .الصور لم تظهر أي عظام

 ؟)المذٌع(: تقصد أنها لم تظهر أي عظام مكسورة

)نبٌل(: ال.. لم تظهر أي عظام فً جسد الرجل وكؤن جسده مجوؾ وخاوي من الداخل، مع أننً 

ها بٌدي المجردة لكنها فً صور األشعة ال تظهر، فطلبت من الممرضة إعادة ٌمكن أن أتحسس

 .التصوٌر ألننً كنت على ٌقٌن أن هناك مشكلة فً الجهاز

 ؟)المذٌع(: وهل أظهرت الصور األخرى شًٌبا

)نبٌل(: لم نتمكن ألن جهاز نبضات القلب لم ٌكن ٌشٌر ألي نبضات بعدما قمنا بإٌصاله لذا أعلنت 

ً تلك اللحظة، لكن ما جعلنً أقؾ محتاًرا ومرعوًبا بعض الشًء هو أننً أستطٌع وبكل وفاته ف

وضوح رإٌته وهو ٌتنفس، كنت أرى ربته ترتفع وتنزل أمامً وجهاز القلب ٌشٌر بؤنه ال ٌملك 
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نبًضا.. أمسكت بمعصمه والذي كان بارًدا كالموتى فلم أجد أي نبض.. الرجل ٌظهر جمٌع عالمات 

 .ه الزال ٌتنفس.المٌت لكن

 ؟)المذٌع(: وماذا فعلتم بعد ذلك

)نبٌل(: فً هذه األثناء وصلت الشرطة فخرجنا أنا والممرضة التً كانت معً الستقبالهم وعندما 

 .عدنا معهم لٌروا المصاب لم نجده على السرٌر.. اختفى.. لم ٌكن له أثًرا فً الؽرفة

 ؟)المذٌع(: كٌؾ اختفى.. هل أفاق

أعرؾ فالؽرفة لم ٌكن بها نافذة وخارجها كانت تقؾ ممرضة وأكدت أنها لم تتحرك من )نبٌل(: ال 

 .مكانها ولم تَر أحًدا ٌخرج من الؽرفة.

 ؟)المذٌع(: وماذا عن الرجل الذي صدمه

)نبٌل(: كان جالسا فً ؼرفة االنتظار.. تحدثت الشرطة معه ولم ٌخبرهم بشًء مفٌد سوى أن ذلك 

فً وسط الشارع ولم ٌَره قادًما من جهة.. أؼلقت الشرطة القضٌة ولم توجه  الرجل خرج أمامه فجؤة

 .أي تهمة للرجل.. ولم أجد حتى هذا الٌوم أي تفسٌر علمً لما رأٌته ذلك الٌوم.

(: السالم ٔٔ)المذٌع(: شكًرا دكتور )نبٌل(.. شكًرا على مشاركتك.. لنؤخذ اتصااًل آخر )المتصل 

 .ب فً المشاركةعلٌكم.. أنا )منٌرة( وأرؼ

 ؟)المذٌع(: تفضلً ٌا )منٌرة( ماهً مشاركتك

)منٌرة(: مشاركتً قد تختلؾ قلٌاًل عن المشاركات السابقة لكنها شًء أرعبنً وال زال ٌرعبنً إلى 

هذا الٌوم.. جدتً تعٌش معنا وكنت مقربة جًدا منها.. كنت األقرب بٌن إخوتً لها، ودابًما كانت 

 .بجها وأنا كنت سعٌدة بذلك ألننً كنت أبتؽً رضا هللا ورضا والدايتعتمد علً فً قضاء حوا

 .)المذٌع(: بارك هللا فٌك

)منٌرة(: فً أحد األٌام ُطرق باب منزلنا ولم ٌكن فً المنزل ؼٌري أنا وجدتً، ففتحت الباب 

ورأٌت امرأة تتسول فطلبت منها االنتظار حتى أطلب من جدتً بعض المال لها، وعندما أخبرت 

جدتً عنها نهضت وخرجت لها لنجدها قد دخلت فناء المنزل وافترشت األرض، ؼضبت جدتً 

أٌن إحسانكم »عندما رأتها بتلك الصورة وصرخت فٌها وطلبت منها الخروج، وقفت المرأة وقالت 

لكن المرأة أصرت أن ال ترحل دون أن « لٌس لِك إحسان عندنا!»صرخت فٌها جدتً وقالت « لً؟

رفضت جدتً أن تستمع لكالمً « أعطٌها أي شًء ودعٌها ترحل..»فقلت لجدتً  تؤخذ حسنتها
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وتوجهت للمرأة وبدأت تدفعها للخارج.. ؼضبت المرأة مما فعلته جدتً بها وبعد خروجها من عتبة 

 .ورحلت.« سبعة أٌام..»الباب قالت بعد أن بصقت على األرض

 ؟)المذٌع(: وماذا حدث بعد ذلك

األمر لكنً لم أنَس كلمتها.. وبعد مرور سبعة أٌام وفً نفس الٌوم والساعة  )منٌرة(: نسٌت جدتً

 .التً حضرت فٌها تلك المرأة لمنزلنا سقطت جدتً مٌتة أمامنا.

 .)المذٌع(:..

)منٌرة( وهً تبكً: أنا متؤكدة من أن تلك المرأة لها عالقة بموتها لكن ال أحد ٌصدقنً وٌنهرونً 

 .عندما أتحدث فً الموضوع

 .)المذٌع(: ال بؤس.. رحمها هللا وؼفر لها.. شكًرا ٌا )منٌرة( على مشاركتك.. لنؤخذ اتصااًل آخر.

 .(: آلو.ٕٔ)المتصل 

 ؟)المذٌع(: تفضل عرفنا باسمك وماهً مشاركتك

 ٘ٗ(: أنا )بدر( ومشاركتً هً عن حادثة حدثت لً مع أخً عندما كنا صؽار قبل ٕٔ)المتصل 

 .ما حدث لنا ألحد من قبل حتى ألمً وأبً رحمهم هللا لم أخبرهم قط بما حدثسنة تقرًٌبا، ولم أحِك 

 .)المذٌع(: تفضل ٌا )بدر(

)بدر(: عندما كنت فً العاشرة من عمري كنت أنا وأخً ننام فً ؼرفة واحدة.. لم ٌكن لدٌنا أخوة 

تكن النوافذ آخرٌن وكان هو فً الخامسة من عمره.. كانت البٌوت فً ذلك الوقت من الطٌن ولم 

مؽطاة بالزجاج.. بل فً الواقع لم ٌكن هناك نوافذ كثٌرة فً المنزل لكن ؼرفتنا كان بها نافذة.. كان 

أخً ٌخاؾ كثًٌرا بسببها وٌخٌل له أمور ال وجود لها لذا كان من وقت آلخر ٌنام معً فً فراشً، 

لك لكنها لم تكن قلقة ألنه كان وأنا كنت أسمح له بذلك وال أمانع.. كانت أمً مدركة لخٌاالت أخً ت

 .معً وكنت أحمٌه وأطمبنه على الدوام

 .)المذٌع(: من الجمٌل أن ٌكون لك أخ كبٌر تعتمد علٌه

 .)بدر(: لكنً خذلته

 ؟)المذٌع(: كٌؾ
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)بدر(: فً أحد األٌام كنا نلعب فً الخارج وقبل دخولنا للمنزل هز أخً كتفً لٌرٌنً شًٌبا ما على 

لم أرى شًٌبا، وهذا لٌس أمر مستؽرب على أخً وخٌاالته المتكررة لكنه وعندما الشجرة فالتفت و

دخلنا للمنزل بدى مرعوًبا جًدا على ؼٌر عادته،.. كان ٌقضم أظافره بتوتر فسؤلته عما ٌقلقه فقال لً 

إن الشًء الذي رآه على الشجرة كان ٌحدق به وكان مخًٌفا.. ابتسمت وطلبت منه وصؾ الشًء 

ألنه فً العادة ٌرتاح إذا فعل ذلك لكن هذه المرة زاد خوفه وقلقه وهو ٌصؾ لً ذلك  الذي رآه

 .الشًء لدرجة أنه عانقنً وبدأ بالبكاء

 ؟)المذٌع(: ماذا قال تحدًٌدا.. أقصد فً وصفه لما رآه

)بدر(: قال إنه رأي شًٌبا ظن أنه طٌٌر أسود ضخم فً البداٌة لكنه عندما أمعن النظر فٌه رأى أن 

عٌناه حمراء ووجهه شبه بشري وكؤنه رجل عجوز.. استؽربت من كالمه وطرٌقته فً الوصؾ 

ألنه فً العادة ال ٌصؾ خٌاالته بهذه الدقة وهذه التفاصٌل ألن خٌاله كان محدوًدا ومع ذلك تجاهلت 

كالمه.. فً المساء وعندما حل موعد نومنا لم أستؽرب من أن أخً كان ٌرؼب فً النوم معً تلك 

للٌلة لكن ما أثار استؽرابً هو رؼبته على ؼٌر العادة فً إبقاء النور مضاًء وهو األمر الذي ا

 .رفضته ألنً ال أستطٌع النوم مع وجود النور

 .)المذٌع(: أنا مثلك تماما

ابتسمت له وقلت « ال تجعله ٌؤخذنً..»)بدر(: خلدنا للفراش وعانقنً أخً بقوة ؼرٌبة وكان ٌقول 

 .اطمؤن أخً ونام على صدري.« ٌؤخذك.. أعدك بؤنه لن»

استٌقظت بعد مدة من ؼفوتً على صراخه القادم من أحد زواٌا الؽرفة المظلمة.. نهضت مفزوًعا 

 .وأشعلت النور.. ورأٌته.

 ؟)المذٌع(: رأٌت أخاك

)بدر(: رأٌت ذلك الشًء الذي وصفه لً.. )عٌناه حمراوان.. جسده المؽطى بما ٌشبه الرٌش 

األسود.. وجهه المتجعد وفمه الكبٌر والممتلا باألسنان الطوٌلة والمطبقة على عنق أخً النازؾ 

 والذي بدا لً أنه فارق الحٌاة.. تسمرت لثواٍن ثم اندفعت بال شعور نحو ذلك الشًء المطبق على

 .رقبة أخً.. لم ألحق به ألنه حلق وخرج من خالل النافذة وهو ٌحمله معه

 .)المذٌع(:..

)بدر(: دخل أبً الؽرفة ودخلت أمً بعده وبدأت بالصراخ عندما رأت بقعة الدم المتجمعة فً زاوٌة 

 ..الؽرفة.. سؤلونً عما حدث.. لم أستطع اإلجابة.. أبلؽوا الشرطة.. ولم نَر أخً منذ ذلك الٌوم

 .بدأ )بدر( بالبكاء قلٌاًل ثم انقطع االتصال.
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)المذٌع(: ش.. كًرا.. شكًرا )بدر( على مشاركتك.. سوؾ نؤخذ استراحة بسٌطة مع اإلعالنات 

 .وسنعود بعد قلٌل.

 .)المذٌع(: عدنا لكم من جدٌد ومع اتصال آخر.. تفضل.

 .(:..ٖٔ)المتصل 

 .... أنا.. أنا )هٌاء(.(:ٖٔ)المذٌع(: تفضل أنت على الهواء )المتصل 

 ؟)المذٌع(: تفضلً ٌا )هٌاء( ماهً مشاركتك

 .انقطع االتصال.

 .)المذٌع(: ٌبدو أن االتصال انقطع.. لنؤخذ اتصااًل آخر.

 .(: السالم علٌكمٗٔ)المتصل 

 .)المذٌع(: وعلٌكم السالم.. تفضل

لم ٌصدقها ألننً كنت فً (: أنا )صالح( وقصتً قد تبدو ؼرٌبة ولن ألوم أحًدا إذا ٗٔ)المتصل 

 .السابق مكذًبا لها عندما رواها أبً لً أول مرة

 ؟)المذٌع(: هل القصة حدثت لك أم ألبٌك

 .)صالح(: حدثت لنا نحن االثنٌن لكن فً أوقات مختلفة

 ؟)المذٌع(: كٌؾ لم أفهم

فتًى صؽًٌرا )صالح(: كان أبً عابًدا من الخارج ذات ٌوم فً ساعة متؤخرة من اللٌل.. كنت وقتها 

فً الحادٌة عشرة من عمري.. كانت تلك اللٌلة ماطرة وكنا أنا وأمً فً انتظاره ألنه خرج بسٌارته 

إلحضار دواء تستخدمه أمً دابًما، وال تستطٌع النوم بدونه وعند دخوله علٌنا كان أبً ٌرتجؾ. 

نه عندما جلس أمامنا ظننا فً بادئ األمر أنه كان ٌرتجؾ من البرد لكن وبمجرد أن نظرنا فً عٌ

اكتشفنا أنه ٌرتجؾ من الخوؾ فسؤلته أمً عن سبب الحالة التً كان فٌها قال: إنه خالل ذهابه 

 .للصٌدلٌة قرر أن ٌسلك طرًٌقا مختصًرا للمدٌنة ألننا كنا نقٌم فً قرٌة مجاورة لها.

ًٌا وخطًرا، لكنه كان ٌختصر مس افة طوٌلة.. وحسب كان هذا الطرٌق ؼٌر معبد ومع المطر كان طٌن

ما ذكر أبً تلك اللٌلة أنه وخالل سٌره بحذر فً ذلك الطرٌق الموحل شاهد فتاة واقفة على جانب 

الطرٌق تحت المطر المنهمر فتوقؾ بجانبها وأنزل النافذة وطلب منها الركوب كً ٌوصلها.. كانت 
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ألنه وحسب قوله لم ٌستطع  الفتاة تنظر لألرض ولم تنظر ألبً ولم ترد علٌه.. كرر أبً سإاله لها

ترك تلك الفتاة فً ساعة متؤخرة من اللٌل فً هذا المكان المقطوع وخاصة تحت المطر.. استجابت 

الفتاة لنداء أبً الثانً وأمسكت بمقبض باب السٌارة وفتحته وركبت بجانبه.. حرك أبً السٌارة 

فة مكان سكنها كً ٌوصلها لكنها وخالل الطرٌق حاول التحدث معها لكنها لم تكن ترد.. حاول معر

لم ترد أًٌضا وعند اقترابه من نهاٌة الطرٌق الموحل وبدء الطرٌق المعبد هدأ أبً من سرعة السٌارة 

والتفت على الفتاة وسؤلها مرة أخرى عن الوجهة التً ترؼب أن ٌؤخذها إلٌها وهذه المرة التفتت 

 .علٌه

 ؟)المذٌع(: وماذا قالت له

 .ر أبً كً ٌسمع ما تقوله تلك الفتاة ألنه قفز من السٌارة وهً الزلت تتحرك.)صالح(: لم ٌنتظ

 ؟)المذٌع(: قفز؟.. لماذا

)صالح(: ألنه رأى وجهها.. وجهها الذي وصفه لً مع أمً تلك اللٌلة وفً كل مناسبة ٌجدها 

 .لٌحذرنً من سلك ذلك الطرٌق الؽٌر معبد بعدما بدأت أقود السٌارة الحًقا عندما كبرت

 ؟)المذٌع(: ماذا قال لكم

)صالح(: قال إنه رأى فتاة بال أعٌن أو أنؾ.. وجهها كان مهترًبا وممزًقا وفمها مفتوح وبعض 

 .أسنانها مفقودة.. عاد بعدها أبً للسٌارة ولم ٌجدها فؤكمل طرٌقه للمدٌنة ثم عاد إلٌنا.

 ؟)المذٌع(: وما عالقتك أنت بالقصة

مالمح تلك الفتاة طاردتنً الكوابٌس لسنوات عدٌدة حتى كبرت )صالح(: منذ أن وصؾ أبً لً 

وأدركت أن أبً ربما كان ٌتخٌل وأننً قد عشت وهًما طٌلة أٌام حٌاتً وقد ورثت منه خوًفا شل 

 .حٌاتً لفترة حتى استطعت التحرر من ذلك الوهم

 .)المذٌع(: هذا جٌد

 .)صالح(: لكن حدث شًء أعادنً لنقطة البداٌة من جدٌد

 ؟المذٌع(: ماذا حدث)

)صالح(: بعدما كبرت وبدأت الدراسة فً المرحلة الجامعٌة انتقلت للمدٌنة وأقمت هناك وأصبحت 

أزور أهلً كل نهاٌة أسبوع وكان أبً ٌحذرنً دابًما من استخدام ذلك الطرٌق المختصر للوصول 
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للقرٌة تؤخرت وخفت أن  للقرٌة وكنت أسمع كالمه لكننً وفً أحد األٌام وخالل توجهً من المدٌنة

 .ال أصل ألهلً الذٌن كانوا ٌنتظرونً على العشاء كعادتهم كل أسبوع فً الوقت المناسب

 .)المذٌع(: فسلكت الطرٌق المختصر.

 .)صالح(: نعم

 ؟)المذٌع(: وهل رأٌتها

)صالح(: بعد مسافة قصٌرة من دخولً لذلك الطرٌق المختصر رأٌت فتاة على قارعة الطرٌق 

دم فً عروقً وقررت أن أقود بكل سرعتً لتجاوزها لكننً وفً لحظة قلت فً نفسً فجؾ ال

قررت التوقؾ.. توقفت «.. ماذا لو كانت فتاة عادٌة وخوفً من هلوسات أبً قد ٌعرضها للخطر؟»

 .بجانبها.. كانت تنظر لألرض.. تحدثت معها.. رفعت رأسها.

 .)المذٌع(: ولم تكن هً.

نها كما وصفها أبً تماًما لكنها هذه المرة بدأت بالصراخ بقوة.. أحسست )صالح(: بل كانت هً بعٌ

أن جسدي كله ٌنتفض من الرعب.. صدري ضاق بقوة وقلبً كاد أن ٌقفز من مكانه.. لو كنت أكبر 

 .عمًرا لتعرضت لسكتة قلبٌة من ذلك الرعب الذي اعترانً.

 ؟)المذٌع(: وماذا فعلت

 .أتوقؾ إال عند باب منزلنا )صالح(: انطلقت بسرعة هابلة ولم

 ؟)المذٌع(: وهل وصلت فً موعدك

)صالح(: نعم ودخلت على أهلً ووجدتهم حول المابدة فجلست معهم فنظر أبً لً ورأى فً عٌنًٌ 

نظرت فً عٌنه ولم أنطق بكلمة واكتفٌت بهز « لقد رأٌتها ألٌس كذلك؟»شًٌبا دفعه للقول مبتسًما 

 .رأسً بالموافقة.

 .شكًرا ٌا )صالح( لمشاركتنا.. نحتاج لفاصل قصٌر ثم سنعود.)المذٌع(: 

 .بعد الفاصل.

 .)المذٌع(: عدنا لكم أعزابً المستمعٌن مع اتصال جدٌد.. تفضل.

(: صباح الخٌر أنا )عزام( وعمري ستة عشر عاًما ولدي قصة حدثت لً منذ أسابٌع ٘ٔ)المتصل 

 .قلٌلة.
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 .)المذٌع(: تفضل كلنا آذان صاؼٌة.

ا على )عزا ًٌ م(: ال أعرؾ من أٌن أبدأ؛ لكنً فتى ال ٌحب الخروج من المنزل كثًٌرا.. لست منطو

نفسً أو مكتبًبا، لكنً أُفضل الجلوس أمام شاشة الحاسوب وتصفح اإلنترنت واللعب مع أصدقابً 

من خالل الشبكة العنكبوتٌة طٌلة الٌوم لدرجة أنً أتناول وجباتً فً ؼرفتً خالل جلوسً على 

 .نترنت.اإل

 .)المذٌع(: لكن هذا األمر ؼٌر صحً.

 .)عزام(: أعرؾ لكن ما بالٌد حٌلة.

 .)المذٌع(: ال بؤس أكمل.

)عزام(: كان لدي الكثٌر من األصدقاء على اإلنترنت بعكس الواقع فؤنا ال أملك الكثٌر من األصدقاء 

بكة العنكبوتٌة )مراد( وهو الحقٌقٌٌن.. أقصد من أقابلهم وجًها لوجه.. كان أعز أصدقابً على الش

من ))مصر(( تعرفت علٌه من خالل أحد األلعاب وأصبحنا صدٌقٌن منذ ذلك الوقت.. نقضً اللٌل 

 .أحٌاًنا فً الحدٌث والدردشة وتبادل مقاطع الفٌدٌو والصور والضحك علٌها أو مناقشة محتواها.

 .)المذٌع(: ٌبدو أنك تعز هذا الصدٌق.

ً أحد اللٌالً كنا نتحدث عبر الكامٌرا وهذا شًء اعتدنا علٌه وكنا نطفا )عزام(: نعم جًدا لكن ف

أنوار ؼرفنا كً ال ٌزعجنا أحد من أهلنا بسبب تؤخر الوقت.. كنا نشاهد أنفسنا من خالل ضوء 

ا وخالل حدٌثً معه استؤذنته للذهاب لدورة المٌاه وعندما عدت رأٌته وهو  ًٌ الشاشة والذي كان كاف

بمجرد رإٌته لً قال: أٌن كنت ومن هذا الذي معك فً الؽرفة؟! فقلت له مرتبك وخابؾ و

باستؽراب: عن ماذا تتحدث؟ فقال بصوت مرتفع قلٌاًل: بعد خروجك من الؽرفة شاهدت شًٌبا ٌتجول 

فً ؼرفتك لكنه لم ٌكن واضًحا إال عندما اقترب من الشاشة ونظر فٌها بوجهه.. لقد كان رجاًل بوجه 

ضاء مخٌفة.. هل هذه مزحة منك؟! دب الرعب فً قلبً ولم أرد على )مراد( شاحب وأعٌن بٌ

 .وتوجهت لنور الؽرفة وأشعلته.

 ؟)المذٌع(: وهل رأٌت شًٌبا

 .)عزام(: ال.. ولكن.

 ؟)المذٌع(: ولكن ماذا

)عزام(: رأٌت فراشً مقلوًبا ووسادتً مرمٌة على األرض، وأنا كنت متؤكًدا من أنهما لم ٌكونا بهذه 

 .الحالة عندما أطفؤت النور أول مرة.. أؼلقت المحادثة مع )مراد( ونمت تلك اللٌلة فً رعب.
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 .)المذٌع(: شكًرا لمشاركتك وحاول أن تقلل من السهر.. لنؤخذ اتصااًل آخر

 .(: السالم علٌكم.ٙٔ)المتصل 

 .)المذٌع(: وعٌلكم السالم.. تفضل

 .وأرؼب بالمشاركة (: لقد حدث معً شًء مرٌب قبل أٌامٙٔ)المتصل 

 ؟)المذٌع(: هل ٌمكننا التعرؾ علٌك أواًل 

 .(: أفضل عدم االفصاح عن اسمًٙٔ)المتصل 

 .)المذٌع(: ال بؤس تفضل

(: كنت ٌوًما أتصفح اإلنترنت وكنت أشعر بالملل فقررت القٌام بشًء أتوقع أن أؼلب ٙٔ)المتصل 

 .الناس قام به؛ وهو البحث عن اسمه فً محرك البحث

 .مذٌع(: أنا قمت بذلك أكثر من مرة)ال

 .(: لكن ما حدث معً ال أظنه حدث مع الكثٌر أو حدث مع أحد على اإلطالق.ٙٔ)المتصل 

 ؟)المذٌع(: ماذا حدث

(: كتبت اسمً الثالثً فً محرك البحث وكانت النتابج متنوعة بٌن تشابه وتطابق ٙٔ)المتصل 

األول والثانً لكن واحًدا من نتابج البحث لفت السمً األول أو اسمً األول واألخٌر أو اسمً 

انتباهً.. كان اسمً الثالثً مذكور فً أحد مواقع التواصل االجتماعً.. دخلت على الموقع 

 .فوجهنً لتلك الصفحة التً ذكر فٌها اسمً فاكتشفت شًٌبا مثًٌرا لالهتمام.

 ؟)المذٌع(: ماذا

هذا الموقع وكانت المعلومات التً كتبها عن (: وجدت أنها صفحة تعرٌفٌة لشخص فً ٙٔ)المتصل 

نفسه مطابقة لً.. ٌوم مٌالده واهتماماته وحتى تخصصه فً الجامعة مطابق لً تماًما.. كلما تعمقت 

 .فً القراءة عنه ازداد قلقً وتوتري.

 !)المذٌع(: أمر ؼرٌب فعاًل 
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ض المتابعٌن لصفحته فقد (: ما زاد األمر ؼرابة هو عندما بدأت أقرأ حواراته مع بعٙٔ)المتصل 

كان ٌحب نفس نوع الموسٌقى التً أحبها وٌشجع نفس النادي الذي أشجعه.. بدأ األمر ٌصبح مخًٌفا 

 ؟أكثر من مثٌر )المذٌع(: وماذا فعلت

(: الشًء الوحٌد الذي كان مختلًفا فً صفحته عنً هو برٌده اإللكترونً فقررت ٙٔ)المتصل 

اًل مصادفة.. أرسلت له رسالة أخبرته فٌها أنً رأٌت صفحته مراسلته للتعرؾ علٌه لعلها فع

ا إذا  بالمصادفة وأنً الحظت أن هناك تشابه كبٌر بٌننا وبؽباء منً أخبرته عن مكان مدٌنتً وعمَّ

 .كان ٌود مقابلتً لو كانت مدٌنته قرٌبة.

 ؟)المذٌع(: لم ٌكن ذلك تصرًفا حكًٌما.. هل جاءك رد

لتالً فتحت اإلنترنت وتوجهت لصفحته لكنً استؽربت بؤن حسابه قد (: فً الٌوم اٙٔ)المتصل 

مسح بالكامل وكؤنه لم ٌكن ولم ٌكن هناك أي أثر له.. حتى عندما قمت بالبحث عن االسم فً محرك 

البحث مرة أخرى لم أجد نتٌجة مطابقة السمً الثالثً لم أجد سوى تلك النتابج السابقة فقررت 

ت رسالة واحدة فً صندوق الوارد.. كانت منه.. كان مكتوب فٌها سطر االطالع على برٌدي فوجد

 .واحد فقط.. سطر جعلنً ال أنام منذ ثالثة أٌام

 ؟)المذٌع(: ماذا كان مكتوًبا

 ؟)المذٌع(: هل قمت بإبالغ الشرطة« أخًٌرا وجدتك..»(: كان مكتوب فً الرسالة: ٙٔ)المتصل 

 .ص قابما.(: نعم والزال البحث عن الشخٙٔ)المتصل 

 .)المذٌع(: شكًرا.. شكًرا على اتصالك.. وأتمنى أن ٌنتهً األمر على خٌر.. لنؤخذ اتصااًل آخر.

 .(: صباح الخٌر7ٔ)المتصل 

 .)المذٌع(: صباح النور تفضل

 .(: أنا )عبد الرحمن( وأرؼب فً المشاركة7ٔ)المتصل 

 .)المذٌع(: على الرحب والسعة.. تفضل

عاًما ووعالقتً جٌدة مع الناس ماعدا أخً األصؽر والذي ٌصؽرنً  ٕٖ)عبد الرحمن(: عمري 

بسنوات قلٌلة.. تقارب أعمارنا كان من المفترض أن ٌجعل منا متوافقٌن ومتقاربٌن أكثر لكن هذا لم 

ا كنا فً شجار وخالؾ دابم.. كانت األسباب فً الؽالب تافهة لكننا ال نستطٌع أن نبقى  ًٌ ٌحدث نهاب

 .ون شجارتحت سقؾ واحد د
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 ؟)المذٌع(: هل كنتم دابًما هكذا

)عبد الرحمن(: ال أبدا.. كنا مقربٌن جًدا من بعضنا عندما كنا صؽاًرا لكن بعد سنوات من دخولً 

ا )المذٌع(: هل كان هناك سبب محدد ًٌ  ؟الثانوٌة ودخول أخً المتوسطة بدأنا فً االفتراق تدرٌج

 .)عبد الرحمن(: ال أذكر.

 .كمل)المذٌع(: تفضل أ

)عبد الرحمن(: قبل شهر تشاجرت مع أخً شجاًرا قوٌا جدا انتهى بطردي له من منزلً فخرج 

ؼاضًبا وصفع الباب بقوة خلفه، لكنه وبعد دقابق عاد وطرق الباب ففتحت له ورأٌت على وجهه 

نفعل نظرة لم أَرها منذ سنٌن.. نظرة حزن ٌخالطها ابتسامة خفٌفة.. دخل المنزل وجلس وقال: لماذا 

بؤنفسنا ما نفعله؟.. ألم ٌحن الوقت كً نتصالح؟.. لم أَر أخً بهذا اللطؾ منذ سنوات فجلست أمامه 

أستمع له وهو ٌتحدث بلطؾ معً وٌعتذر عن كل ما حدث وبدر منه فً الماضً وٌطلب منً 

 .الصفح عنه.. كان تحواًل ؼرٌبا لكنه كان تحوال سعًٌدا.

 ؟حدث بعدها)المذٌع(: هذا أمر جمٌل.. ماذا 

)عبد الرحمن(: جلسنا نتحدث عن ذكرٌات طفولتنا الجمٌلة.. كنا نضحك ونتمازح.. وهذا أمر لم نقم 

به منذ سنٌن طوٌلة.. أخبرنً أخً خالل هذا الحوار أننا أضعنا سنوات فً خالفات تافهة وكان من 

ا.. بعد نصؾ ساعة تقرًٌبا م ًٌ ن الحدٌث أخبرنً األحرى أن نستؽلها فً صنع ذكرٌات جمٌلة سو

أخً بؤنه ٌجب علٌه الذهاب وألول مرة منذ سنوات أطلب منه البقاء وتناول الؽداء معً لكنه أجابنً 

 .بإجابة ؼرٌبة.

 ؟)المذٌع(: ماذا قال

)عبد الرحمن(: قال إنه ال ٌستطٌع الٌوم ولكنه سٌنتظرنً ٌوًما ما.. وبعدها خرج.. بعد خروجه 

من زوجته وهً تبكً وقالت إن أخً تعرض لحادث قبل نصؾ ساعة بدقابق تلقٌت مكالمة هاتفٌة 

 .وقد توفً فً المستشفى منذ دقابق.

 .)المذٌع(:... شكًرا لمشاركتك ٌا )عبد الرحمن( ورحم هللا أخاك.. لنؤخذ اتصااًل آخر.

 .(: أهاًل.. أنا )عٌسى( ولدي مشاركة إذا تكرمت.8ٔ)المتصل 

(: كنت خارًجا مع صدٌق لً فً المساء 8ٔتفضل )المتصل )المذٌع(: أهاًل بك ٌا )عٌسى(.. 

لالحتفال بترقٌته فً وظٌفته وتناول العشاء فً مطعم فاخر على شرفه.. عندما خرجنا من المطعم 

توجهنا ألحد المقاهً وجلسنا على الطاولة وقبل أن نطلب شًٌبا بحثت عن هاتفً ولم أجده فقال 
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ت له: لنعد حااًل لنبحث عنه فقال: ال داعً لذلك فالمطعم صدٌقً: لعلك نسٌته فً المطعم.. فقل

محترم ولن ٌسرقوا هاتفك خذ هاتفً واتصل به وسٌردون علٌك.. أخذت هاتفه واتصلت على 

 .هاتفً.

 ؟)المذٌع(: وهل أجاب أحد على الهاتؾ

 .)عٌسى(: نعم لكنه لم ٌكن أحد موظفً المطعم.

 ؟)المذٌع(: من إذا

عة لم ٌتكلم بل اكتفى بالتنفس بعمق فً السماعة وقبل إؼالقه للخط ضحك )عٌسى(: من رفع السما

بصوت مخٌؾ فقال صدٌقً وهو ٌضحك: ٌبدو أن أحًدا سرق هاتفك من المطعم قبل أن ٌجده أحد 

الموظفٌن انَس األمر واشتِر لك هاتًفا جدًٌدا.. تقبلت فكرة ضٌاع هاتفً لألبد حتى عدت للمنزل 

 .ووجدته على سرٌري.

قد نسٌته فً المنزل ولم أخرج به من األساس وعندما فتحته وجدت أن هناك من رد علً من خالله ل

 .فً نفس الوقت الذي اتصلت به بهاتؾ صاحبً.

 ؟)المذٌع(: من الذي رد علٌك إذا

 .)عٌسى(: ال أعرؾ.. حقٌقًة ال أعرؾ.

 .عد الفاصل.)المذٌع(: شكًرا التصالك ومشاركتك ٌا )عٌسى(.. لنؤخذ فاصل ونعود ب

)المذٌع(: عدنا لكم فً الساعة الثالثة واألخٌرة من البرنامج لذا لن نضٌع الوقت وسوؾ نتوجه 

 .للمتصل التالً.. آلو تفضل أنت على الهواء.

(: السالم علٌكم أنا )كوثر( وأرؼب فً المشاركة )المذٌع(: تفضلً ٌا )كوثر( ماهً 9ٔ)المتصل 

 ؟مشاركتك

)كوثر(: أنا من عابلة أفرادها كثر.. لدي أربع أخوات وخمسة إخوة ترتٌبً بٌنهم الثانٌة بعد أخً 

األكبر.. كنا مقربٌن جًدا من أمً وأبً ومن بعضنا البعض ومن النادر أن تجد بٌننا خالؾ أو شجار 

ا.. كان ال ًٌ بنات ٌنامون فً وهذا أمر حسدنا علٌه الكثٌر.. كنا نعٌش فً منزل صؽٌر لكنه كان حمٌم

ؼرفة واألوالد فً ؼرفة وأمً وأبً فً الؽرفة الثالثة واألخٌرة فً المنزل.. كنا جمًٌعا نتشارك فً 

 .دورتً مٌاه فقط كان المطبخ صؽًٌرا لكننا كنا سعداء جًدا.

 .)المذٌع(: ٌبدو أن عالقتكم ببعض متٌنة
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 .)كوثر(: أكثر مما تتصور لكن فً ٌوم تؽٌر كل ذلك.

 ؟(: كٌؾ)المذٌع

)كوثر(: لم نشتِك ٌوًما ألبً عن ضٌق أو صؽر المنزل لكنه كان دابًما ٌبحث عن مكان أكبر كً 

ننتقل إلٌه لكن ظروفه المادٌة كانت محدودة لذا لم ننتقل بسرعة.. لم ٌكن أحد منا ٌعرؾ بنٌة أبً 

ا أخً الكبٌر وهو لالنتقال سوى أمً وأخً األكبر الذي كان ٌساعده فً البحث.. فً ٌوم دخل علٌن

 .مبتسم وقال: لقد وجدنا منزاًل أكبر من هذا المنزل وبنصؾ قٌمة اإلٌجار التً ندفعها اآلن.

 ؟)المذٌع(: لماذا كان المنزل رخًٌصا هكذا؟.. هل كان فً حً سًء

)كوثر(: بالعكس تماًما كان فً حً أرقى وشوارعه كانت أوسع.. كان أفضل من منزلنا الحالً من 

 .نواحًجمٌع ال

 ؟)المذٌع( باستؽراب: لماذا فرق السعر إذا

)كوثر(: لم ٌخبرنً أخً فً البداٌة لكن عندما انتقلنا أصررت على أمً حتى أخبرتنً تحت وعد 

 .منً بعدم إخبار بقٌة أخوتً

 ؟)المذٌع(: بماذا أخبرتك

 .)كوثر(: أخبرتنً أن المنزل لم ٌكن مرؼوًبا به ألنه مسكون

 ؟)المذٌع(: مسكون

)كوثر(: نعم.. هذا ما أخبر صاحب المنزل أبً به من باب إبراء الذمة فلقد كان صاحب المنزل 

 .صرًٌحا منذ البداٌة لكن أبً لم ٌصدق كالمه وانتهز الفرصة وكتب معه عقًدا فً الحال

 ؟)المذٌع(: وهل كان المنزل فعاًل مسكون

مرت أعوام طوٌلة على تلك األحداث فً )كوثر(: أنا اآلن أكلمك بعد خروجنا من ذلك الجحٌم فلقد 

 .ذلك المنزل ولقد استمعت لبرنامجك بالصدفة وأحببت مشاركة بعضها معك

 .)المذٌع(: تفضلً.

)كوثر(: القصص التً حدثت لنا فً ذلك المنزل كثٌرة ولن أذكر إال أبرزها فلقد اضطررنا على 

 .نستطع االنتقال قبل انقضابهاالبقاء سنة كاملة فٌه وهً مدة العقد التً وقعه أبً ولم 
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 .)المذٌع(: كان ٌمكنكم ترك المنزل لستم مجبرٌن على البقاء.

)كوثر(: ظروفنا المادٌة لم تكن تسمح فً ذلك الوقت لدرجة أن أبً فكر بتجدٌد العقد سنة أخرى 

 .لوال إصرار أمً على االنتقال.

ا حدث.  .)المذٌع(: حدثٌنا عمَّ

دثت فً الٌوم األول ألخً األوسط عندما ذهب لالؼتسال فً أحد دورات )كوثر(: الحادثة األولى ح

المٌاه األربع التً كانت فً هذا المنزل.. سمعنا صراًخا قادًما منها ونحن ال زلنا نفرغ أمتعتنا فً 

بقٌة الؽرؾ.. توجهنا مسرعٌن نحو مصدر الصراخ ودخلنا دورة المٌاه لنجد أخً ٌبكً على 

عن السبب قال إنه رأى ظاًل خلفه فً المرآة.. لم نعر األمر اهتماًما كثًٌرا  األرض وعندما سؤلناه

ونسبناه لخٌاله الذي قد ٌكون بسبب انتقاله لمنزل ومكان جدٌد، لكن األمر تكرر مرة أخرى فً نفس 

 .الٌوم مساًء مع أختً الصؽرى

 ؟)المذٌع(: ماذا حدث

لمطبخ وعندما ذهبت أنا وأمً لها وجدناها )كوثر(: سمعناها تصرخ أًٌضا لكن هذه المرة من ا

ترتعد فً أحد زواٌا المطبخ وتشٌر بإصبعها نحو الثالجة.. فتحت الثالجة بحذر ولم نجد شٌبا؛ 

فسؤلناها عن سبب صراخها فقالت إنها عندما فتحت الثالجة قفزت منها قطة سوداء.. نظرنا لها 

أعرؾ فقد أؼمضت عٌنًٌ.. توزعنا تلك اللٌلة  باستؽراب ثم قلت: وأٌن ذهبت تلك القطة؟ قالت: ال

على الخمس ؼرؾ التً كانت فً المنزل كنت أنا وإحدى أخواتً فً ؼرفة والثالث األخرٌات فً 

 .ؼرفة أخرى افتقدتهم ولم أحب التوزٌع الجدٌد.

 ؟)المذٌع(: وهل حدث شًء أٌضا تلك اللٌلة

من إخوتً ٌلعبون فً ؼرفة المعٌشة بؤلعاب الفٌدٌو  )كوثر(: نعم.. عندما أوٌنا للنوم جمًٌعا بقً اثنان

وبعد أقل من ساعة سمعنا صراخهم قادًما من الطابق السفلً فخرجنا جمًٌعا من ؼرفنا لكن أبً 

منعنا من النزول ونزل بنفسه.. علمنا الحًقا أن شخًصا دخل علٌهم ونهرهم بقوة ألنهم الزالوا 

 .ا.مستٌقظٌن وأمرهم بالذهاب لفراشهم فورً 

 ؟)المذٌع(: كل هذا فً الٌوم األول

ا  ا بدأنا ال نتحدث عمَّ ًٌ )كوثر(: نعم لكن مع مرور األٌام بدأ الجمٌع ٌتعرض لحوادث منفصلة وتدرٌج

ا ٌحدث لنا مع  كنا نمر به ألننا الحظنا أن ذلك ٌحزن أبً كثًٌرا.. كنا نتحدث من وقت آلخر عمَّ

نه مسكون إال بعد أسبوعٌن تقرًٌبا عندما ألححت على أمً بعضنا البعض لكن لم أعلم بسر المنزل بؤ

 .وأخبرتنً
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 .)المذٌع(: وما الذي جعلك تنتظرٌن كل هذه المدة ألم تتعرضً لشًء خاللها

)كوثر(: بلى لكن كل ماكنت أتعرض له خٌاالت وأمور أشاهدها لكن بعد مرور أسبوعٌن تعرضت 

 .وبإصرار.لشًء مخٌؾ جًدا دفعنً لتقصً حقٌقٌة المنزل 

 ؟)المذٌع(: ما الذي حدث

)كوثر(: كنت نابمة فً ؼرفتً وقت الظهٌرة وخالل نومً أحسست بشخص ٌندس معً فً 

 .الفراش.. كان جسمه صؽًٌرا فتوقعت أنها أختً الصؽرى ألنها تقوم بذلك من وقت آلخر.

 ؟)المذٌع(: ألم تكن أختك

رفعت الؽطاء ألرى مصدر الرابحة رأٌت مسًخا )كوثر(: ال.. لقد كان شًٌبا برابحة كرٌهة وعندما 

 .مخٌفا جًدا وبمجرد أن أؼمضت عٌناي وصرخت اختفى.

 ؟)المذٌع(: وماذا فعلتِ 

)كوثر(: لم أفعل شًٌبا سوى مواجهة أمً التً أخبرتنً بؤن المنزل مسكون وهذا هو سبب رخص 

 .سعر إٌجاره

القتنا لم تعد كالسابق فخالل إقامتنا فً ذلك )المذٌع(: الحمد هلل أنكم خرجتم منه بسالم )كوثر(: ع

المنزل كثرت المشاكل بٌننا وأحد إخوتً أصٌب بمرض خطٌر لم ٌشَؾ منه حتى اآلن وأؼلب 

 .إخوتً متخاصمٌن فٌما بٌنهم اآلن وأبً كاد أن ٌطلق أمً أكثر من مرة

 .)المذٌع(: قد ال ٌكون ذلك بسبب المنزل

 .منزل اللعٌن كان السبب)كوثر(: أنا متؤكدة من أن ذلك ال

)المذٌع(: شكًرا ٌا )كوثر( على مشاركتك وكنت أود سماعك أكثر لكننا نرؼب فً إتاحة الفرصة 

 .لبقٌة المستمعٌن

 .)كوثر(: أتفهم ذلك شكًرا الستماعك.. فً أمان هللا

 .)المذٌع(: معنا اآلن اتصال من )ؼدٌر( تفضلً.

 .ة.)ؼدٌر(: السالم علٌكم.. أرؼب فً المشارك
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)المذٌع(: وعلٌكم السالم تفضلً ٌا )ؼدٌر( نحن منصتون )ؼدٌر(: لدي عادة ؼرٌبة أمارسها منذ 

الصؽر كنت أحب دابما التحدٌق فً نفسً فً المرآة.. لٌس التحدٌق فقط بل الحدٌث كذلك.. كل من 

بشكلً علم بهواٌتً هذه ٌنعتنً بالمجنونة لكنً ال أكترث.. أحب نفسً فً المرآة لٌس ؼروًرا 

 .ولكنً أجد راحة ؼرٌبة فً تجاذب الحدٌث مع نفسً ورإٌة تعابٌر وجهً وأنا أتحدث.

 .)المذٌع(: الكثٌر ٌفعل ذلك على ما أظن ال أجدك ؼرٌبة.

)ؼدٌر(: لكنً أكره ذلك اآلن.. لقد تخلصت من جمٌع المراٌا فً ؼرفتً وأسعى للتخلص منها فً 

ً.. لم أعد قادرة حتى على رإٌة انعكاس وجهً فً الماء أو منزلنا بالكامل لكن مقاومة أهلً تعطلن

 .على أي سطح عاكس

 ؟)المذٌع(: وما سبب هذا التحول المفاجا

)ؼدٌر(: كنت دابًما أثق فً انعكاسً فً المرآة وفً ما سٌقوم به من محاكاة لحركاتً ووقفاتً لكن 

فً مرآة دورة المٌاه الخاصة بً هذه الثقة تهشمت عندما حدقت مطواًل ٌوًما فً المساء عن قرب 

داخل ؼرفتً دون إظهار أي تعبٌر لمدة تجاوزت الخمس دقابق كان طرؾ أنفً ٌكاد ٌلمس المرآة 

من شدة االقتراب. انتهى تحدٌقً الصامت وتحول لصرخة مدوٌة عندما لمحت انعكاسً ٌبتسم ألقل 

صب على عٌنًٌ لكنً أكاد أقسم من ثانٌة أمامً.. لم أكن متؤكدة مما رأٌت ألن تركٌزي كان من

 .وقتها أنً رأٌت انعكاس شفتاي فً المرآة ٌنحنً البتسامة بسرعة خاطفة وٌعود لطبٌعته بسرعة

 .)المذٌع(: ربما كنِت تتخٌلٌن ما حدث

)ؼدٌر(: هذا ما أخبرت به نفسً قبل خلودي للنوم تلك اللٌلة لكن تلك القناعة تبددت فً منتصؾ 

بسبب نقٍر متواصٍل على المرآة قادًما من دورة المٌاه فً ؼرفتً.. نهضت  اللٌل عندما استٌقظت

 .وأشعلت اإلضاءة وحدقت فً المرآة وفً انعكاسً لدقابق لكنً لم أَر أو أسمع شٌبا.

 ؟)المذٌع(: وماذا حدث بعد ذلك

)ؼدٌر(: هممت بالعودة إلى فراشً لكن وبمجرد رفعً للحاؾ سمعت النقر مرة أخرى وكان هذه 

المرة بشكل أقوى وبتسارع أكبر.. عدت لدورة المٌاه بسرعة قبل توقؾ النقرات ودخلت ووجهت 

نظري مباشرة للمرآة فلمحت انعكاسً منحنً وٌنقر بؤصبعه على المرأة من الطرؾ اآلخر لكنه 

عندما رآنً عاد بسرعة خاطفة لوضعه الطبٌعً.. سرعته كانت سرٌعة وخاطفة لدرجة أنً 

ا كنت واهمة أم ال..! لكن الحقٌقة جاءتنً وهزت كٌانً عندما حاولت أنا النقر على تساءلت عما إذ

 .المرأة فقد صرخ انعكاسً صرخة حادة ومدوٌة أفقدتنً الوعً.

 .)المذٌع(:..
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)ؼدٌر(: استٌقظت فً الٌوم التالً ألجد زجاج مرآة دورة المٌاه مهشم بالكامل والزجاج متناثر 

جروح جراء تقلبً خالل إؼمابً.. لم أعد أمارس هواٌتً ولم أعد حولً وجسدي مصاب ببعض ال

أنظر فً المراٌا لكن من وقت آلخر ألمح نفسً صدفة فً زجاجة محل أو مرآة تباؼتنً على حٌن 

ؼفلة منً فً منزل أحدهم ومن بٌن تلك الصدؾ أكاد أجزم أنً ألمح انعكاسً ٌبتسم من وقت 

 .آلخر.

مشاركتك.. لنؤخذ استراحة مع اإلعالن ثم نعود لكم عدنا أعزابً  )المذٌع(: شكًرا )ؼدٌر( على

 .المستمعٌن ومعنا اتصال آخر.. تفضل.

 .(: السالم علٌكم.. سعٌد ألنً تمكنت من االتصال بالبرنامجٕٔ)المتصل 

 .)المذٌع(: ونحن أسعد بمشاركتك.. هل ٌمكننا التعرؾ علٌك.

 .لطبٌعة عملً. (: أفضل االحتفاظ به سًرا نظًرإٔ)المتصل 

 ؟)المذٌع(: هل تعمل فً جهة أمنٌة

 ؟( وهو ٌضحك: فً الواقع أنا لص )المذٌع( باستؽراب: لصٕٔ)المتصل 

(: مشاركتً ٕٔ(: نعم لص.. لص سابق لقد تبت اآلن )المذٌع(: قرار حكٌم )المتصل ٕٔ)المتصل 

 .هً نوًعا ما سبب توبتً )المذٌع(: كٌؾ؟.. أخبرنا.

رق للمتعة ولٌس للحاجة.. أجد متعة ؼرٌبة فً السرقة.. سرقة األؼنٌاء تحدًٌدا (: أسٕٔ)المتصل 

 .أحب إفراغ القصور من كنوزها

 ؟)المذٌع(: وهل تتصدق بها مثل روبٌن هود

 :( وهو ٌضحكٕٔ)المتصل 

 .ال بل أحتفظ بها لنفسً.. لست كرٌما لهذا الحد )المذٌع(: أكمل.

بالعمل فً القصر الذي أرؼب فً سرقته لفترة وجٌزة إما (: طرٌقتً بسٌطة.. أقوم ٕٔ)المتصل 

كحارس أو سابق أو أي عمل آخر ٌمكننً من خالله حفظ روتٌن أصحاب المنزل وإٌجاد الثؽرات 

فً ذلك الروتٌن كً أستؽلها لسرقة محتوى القصر وبالطبع ٌكون ذلك بعد أن أقدم استقالتً قبلها 

 .بهات.بفترة ال تقل عن شهر كً أبعد عنً الش

 ؟)المذٌع(: وهل تنجح هذه الطرٌقة
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(: لم تخب معً قط.. إال مرة واحدة.. وهً المرة التً قطعت العهد على نفسً أن ال ٕٔ)المتصل 

 ؟أعود بعدها للسرقة أبًدا )المذٌع(: ماذا حدث

(: كعادتً وضعت عٌنً على أحد القصور الكبٌرة والحظت فً بادئ األمر أن القصر ٕٔ)المتصل 

سكنه إال صاحبه وزوجته اللذان نادًرا ما ٌخرجان منه وكان عدد العاملٌن فً القصر محدود ال ٌ

فتقدمت لطلب العمل برسالة وضعتها فً صندوق برٌد المنزل والذي كان مخصًصا للجرابد 

 .الٌومٌة

 ؟)المذٌع(: بهذه البساطة

أعرؾ لماذا لكنها طرٌقة  (: تستؽرب لو أخبرتك أن هذه الطرٌقة تنجح فً الؽالب الٕٔ)المتصل 

 .فعالة للحصول على عمل ربما ألن بعض األؼنٌاء ٌحبون من ٌتقدم لهم بطلبات مباشرة.. ال أعرؾ

 .)المذٌع(: ال بؤس أكمل.

(: حصلت على العمل بالرؼم من وجود سابق آخر لصاحب القصر لكنه أوكل لً ٕٔ)المتصل 

ا لعمالة المنزل وقضاء حوابج زوجته من قضاء مشاوٌر أخرى خاصة كشراء الحاجٌات وتسلٌمه

وقت آلخر مما مكننً من رصد مداخل ومخارج المنزل بدقة ومع مرور الوقت وجدت الثؽرة التً 

 .أبحث عنها.

 ؟)المذٌع(: ماذا كانت

(: صاحب القصر وزوجته ٌسافران فً السنة ثالثة مرات أحدها تكون لفترة طوٌلة ٕٔ)المتصل 

ل تلك الفترة ٌحصل جمٌع العاملٌن فً القصر على إجازتهم السنوٌة الوحٌدة تمتد لثالثة أشهر وخال

ا تماًما )المذٌع(: وهل أمضٌت سنة كاملة كً تحصل على تلك المعلومات ًٌ  ؟وٌكون خال

(: لم ٌكن الحصول على تلك المعلومة أمًرا شاًقا عندما تتحدث مع العمالة فً المنزل ٕٔ)المتصل 

 ..خاصة إذا اعتادوا علٌك

 ؟)المذٌع(: وهل انتظرت حتى حل موعد تلك السفرة الطوٌلة

(: ال.. كنت أرؼب فً أن ٌنسانً صاحب القصر وزوجته وكل من كانوا فً القصر ٕٔ)المتصل 

 .لذا قدمت استقالتً قبلها بشهرٌن تقرٌبا

 ؟)المذٌع(: ألم ٌستؽرب صاحب القصر من طلبك

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


عة وهً بؤنً وجدت عماًل أفضل فً مدٌنة أخرى (: بلى لكننً تحججت له بحجة مقنٕٔ)المتصل 

 .لذا لم ٌمانع

 ؟)المذٌع(: وماذا حدث بعد ذلك

(: انتظرت انقضاء الشهرٌن حتى تؤكدت من خلو المنزل من أصحابه والعاملٌن فٌه ٕٔ)المتصل 

 .تماًما وذهبت ألسرقه

 ؟)المذٌع(: هل ٌعقل أن ٌترك صاحب القصر منزله بال حراسه من أي نوع

(: ال طبًعا فقد كان ٌعتمد على كامٌرات مراقبة استطعت تعطٌلها بسهولة لعلمً ٕٔ)المتصل 

المسبق بمكان مصدر تزوٌدها بالطاقة وكذلك كان ٌملك ثالثة كالب للحراسة تؤلفنً جًٌدا ولم 

تهاجمنً عندما رأتنً وكانت هذه الكالب تحصل على طعامها من خالل إطعام أحد العمالة لها بٌن 

 .لحٌن واآلخر بؤمر من صاحب المنزلا

 .)المذٌع(: ٌبدو أنك خططت لكل شًء.

 .( وهو ٌزفر: كل شًء ماعدا شٌبا واحدا لم أتوقعهٕٔ)المتصل 

 ؟)المذٌع(: ما هو

(: عندما تجاوزت كل العقبات من كامٌرات وكالب توجهت لنافذة المطبخ والتً كنت ٕٔ)المتصل 

ا بسبب علة فٌها ففتحتها ودخلت للمنزل.. كان المنزل من الداخل على علم مسبق بؤنها ال تقفل جٌدً 

مؤلوًفا نوًعا ما بالنسبة لً بالرؼم من مساحته الشاسعة وؼرفه المتعددة كنت ملًما بالطابق األرضً 

من القصر بحكم أنً تجولت فٌه أكثر من مرة عندما كانت السٌدة تطلب منً حمل بعض األؼراض 

 .للداخل

 ؟ل كنت تعرؾ ماذا تنوي أن تسرق أم أنك فقط تتجول وتبحث حتى تجد شًٌبا ٌستحق)المذٌع(: وه

(: خلٌط من األمرٌن.. كنت قد لمحت لوحة جمٌلة وؼالٌة الثمن فً بهو المنزل وكانت ٕٔ)المتصل 

 .هدفً الربٌسً لكنً كنت عاقد العزم أٌضا على استكشاؾ الطابق العلوي كذلك

 ؟ا ٌستحق السرقة)المذٌع(: وهل وجدت فٌه شٌبً 

 .(: لم ٌتسَن لً الوقت.ٕٔ)المتصل 

 ؟)المذٌع(: ماذا تقصد
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 .(: بمجرد أن انتصفت فً الساللم صعوًدا حتى توقفت مكانً.ٕٔ)المتصل 

 ؟)المذٌع(: لماذا

(: رأٌت.. رأٌت شًٌبا مخٌفا ومزعًجا فً نهاٌة السلم.. شًء كالؽٌمة السوداء لكنها ٕٔ)المتصل 

جل.. كان بال مالمح واضحة.. لم ٌملك سوى تلك االبتسامة العرٌضة بحجم وشكل جسم ر

 .والمشعة.

 !)المذٌع(: مشعة!

(: نعم مشعة.. كانت أسنانه أو ما أظن أنها أسنانه تشع وتلمع.. بدأ بعد ابتسامته لً ٕٔ)المتصل 

 .بإصدار زمجرة مخٌفة.

 ؟)المذٌع(: لماذا لم تهرب من المكان

أرجلً تجمدت مكانها وأنا أحدق به مرعوًبا ولم أكن أقوى على  (: حاولت لكنٕٔ)المتصل 

ا نحوي.. لم ٌكن ٌمشً بل كان.. كان وكؤنه ٌحلق فوق الساللم.. ال  ًٌ الحراك.. بدأ بالنزول تدرٌج

 .أعرؾ.. كان المشهد مرعًبا جدا

 ؟)المذٌع(: وماذا حدث بعد ذلك

بنبضات قلبً القوٌة وهً تدك  (: زاد الرعب فً صدري لدرجة أننً كنت أحسٕٔ)المتصل 

صدري وفً لحظة وجدت نفسً أجري بال شعور للطابق السفلً متوجًها للباب الربٌسً وحاولت 

فتحه لكنه كان مقفاًل فالتفت خلفً ألجد ذلك الشًء وقد انتهى من النزول عبر الساللم وبدأ بالتوجه 

 .نحوي وابتسامته المفزعة ال زالت مرتسمة على وجهه.

 ؟ٌع(: لماذا لم تتوجه لنافذة المطبخ التً دخلت منها)المذ

(: الخوؾ الشدٌد الذي اعترانً أنسانً كل شًء لذا جرٌت بسرعة نحو أقرب ؼرفة ٕٔ)المتصل 

رأٌتها وهً ؼرفة استقبال الضٌوؾ.. اختبؤت خلؾ أحد أرابكها الكثٌرة المنتشرة فً تلك الؽرؾ.. 

مرتفًعا فً الهدوء الذي ٌعم المنزل ولم ٌكسره إال  كنت أحاول كتم صوت أنفاسً الذي بدا لً

 .سماعً لصوت جمد الدم فً عروقً.

 ؟)المذٌع(: ماذا سمعت

 ؟)المذٌع(: وماذا فعلت« ال تحاول االختباء»(: صوت خشن ومتحشرج ٌقول: ٕٔ)المتصل 
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اهً (: نظرت من أسفل األرٌكة فرأٌت ذلك الشًء ٌدخل الؽرفة وٌحلق بسرعة باتجٕٔ)المتصل 

ًٌا على األرض بجروح  ولم أجد نفسً إال قافًزا من الشباك الذي خلفً مهشًما زجاجه ومرتم

 .متفرقة.

 ؟)المذٌع(: وماذا حدث بعد ذلك

(: بدأت الكالب تنبح فنهضت وجرٌت وخرجت من المنزل مثلما دخلت قفًزا من فوق ٕٔ)المتصل 

 .ٌوت وال ؼٌرها.السور ومنذ ذلك الٌوم لم أعد للسرقة أبًدا ال فً الب

 .(: آلو.ٕٕ)المذٌع(: شكًرا التصالك والحمد هلل على توبتك.. لنؤخذ اتصااًل آخر )المتصل 

 .)المذٌع(: تفضل عرفنا باسمك

 .(: صباح الخٌر أنا )كمال( ولدي مشاركةٕٕ)المتصل 

 .)المذٌع(: تفضل.

وهً هواٌة أمارسها من وقت )كمال(: كنت أحفر ٌوًما فً الصحراء بحًثا عن الفطر بعد ٌوم ماطر 

آلخر وخالل الحفر تعرضت لألذى ألنً كنت أحفر بٌدي.. جرحت جرًحا بسٌطا فً إصبعً 

وعندما أمعنت النظر وجدت سكًٌنا صدًبا فً المكان الذي كنت أحفر فٌه.. التقطته وأعجبنً شكل 

ألنً وقتها اعتقدت  نصله الؽرٌب بالرؼم من أن الصدأ قد أكل معظمه.. أخذت السكٌن معً للمنزل

أنه قد ٌكون تحفه أثرٌة ذات قٌمة وكنت أنوي عرضه على قرٌب لً مهتم باألثار وٌفهم فٌها 

 ؟)المذٌع(: وهل عرضت السكٌن علٌه

)كمال(: عدت متؤخًرا للمنزل ذلك الٌوم وقررت فعل ذلك الحقا.. أوٌت للفراش قبل منتصؾ اللٌل 

ي.. بعد عدة ساعات استٌقظت بسبب ألم مفاجا فً ووضعت السكٌن فً الدرج المجاور لسرٌر

صدري.. أشعلت النور وتفاجؤت عندما رأٌت السكٌن منتصًبا ورأسه مرتكزا فً صدري.. لم 

ٌؽرس بالكامل لكنه أحدث جرحا صؽًٌرا برأس النصل.. قمت مفزوًعا بعدما ضربت السكٌن بٌدي 

لصدأ قد نفذ إلى جسدي بسبب الجرح وأوقعته على األرض.. أحسست بالدوخان فجؤة وخشٌت أن ا

 .الذي كان فً إصبعً وصدري فنهضت من الفراش وتوجهت للمستشفى

 ؟)المذٌع(: لماذا لم تذهب عندما جرحت أول مرة

)كمال(: لم أكن أظن أن األمر مهم خاصة وأنً لم أشعر بؤي تعب.. على أي حال.. وصلت 

دئ فوجهنً للمختبر ألجراء تحلٌل للدم للمستشفى وأخبرت الطبٌب أنً جرحت نفسً بمسمار ص

 .لتؤكد بؤنً لم أتعرض للتسمم
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 ؟)المذٌع(: وهل كانت النتٌجة سلبٌة

)كمال(: خالل انتظار نتٌجة التحلٌل تدهورت حالتً ولم ٌنتظر الطبٌب النتٌجة وبدأ بحقنً 

 .بمضادات تسمم الصدأ لكنها لم تجدي معً

 ؟لصدأ)المذٌع(: لماذا؟.. ألم تكن مسموًما با

)كمال(: كنت مسموًما لكن لٌس بالصدأ.. نتٌجة التحلٌل أظهرت أنً تعرضت لسم مختلؾ تماًما.. 

كان شبًٌها فً تركٌبه لسم العقارب لذا سؤلنً الطبٌب مرارا قبل أن أفقد وعًٌ عن شكل العقرب 

 .الذي لدؼنً لكنً لم أستطع اقناعه بؤننً لم ألدغ من قِبل عقرب.

امل الطبٌب إذا مع حالتك؟.. أنت تتحدث معً اآلن مما ٌعنً أنك نجوت وهلل )المذٌع(: كٌؾ تع

 .الحمد.

ا جدا، وفتك بالكثٌر من أعضاء جسدي قبل أن ٌستطٌع  ًٌ )كمال(: نجوت نعم لكن السم كان قو

الطبٌب السٌطرة علٌه بؤحد األمصال.. أنا اآلن مشلول بالكامل وأمً هً من ٌمسك لً سماعة 

 .حدث معك.الهاتؾ وأنا أت

 .)المذٌع(:..

)كمال(: عندما عدت للمنزل من المستشفى بعد أسابٌع لم أجد السكٌن ولم ٌره أحد من أهلً أو 

 .ٌؤخذه.. لقد اختفى بكل بساطة.

 .)المذٌع(: أتمنى لك الشفاء العاجل.. لنؤخذ اتصااًل آخر.

 ؟(: هل أنا على الهواءٖٕ)المتصل 

 ..)المذٌع(: أنِت على الهواء تفضلً

 .(: أنا )دانة(.. حدثت لً حادثة بسٌطة قبل سنوات وأحب المشاركة بها.ٖٕ)المتصل 

 .)المذٌع(: تفضلً.

)دانة(: أبً ٌعمل متطوًعا فً أحد الجمعٌات الخٌرٌة وكانت مهمته جمع المالبس التً ٌتصدق بها 

ً أنا وأخواتً الناس وفرزها وؼسلها ومن ثم تؽلٌفها وتوزٌعها على المحتاجٌن وكان ٌستعٌن ب

لمساعدته فً فرز تلك المالبس عندما ٌقوم بجمعها وإحضارها للمنزل، وألنه كان ٌثق بنا فقد كان 

ٌتركنا نعمل أحٌاًنا وحدنا ألنه وكما كان ٌقول ٌرٌد أن ٌشركنا فً األجر.. ذات ٌوم وقعت عٌنً 

 .ا وهبها للصدقة.على كنزة جمٌلة جًدا ومن الواضح أنها ؼالٌة الثمن، ولم أصدق أن أحدً 
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 .)المذٌع(: األصل أن المسلم ٌتصدق مما ٌحب ولٌس مما ٌكره

)دانة(: بت أعرؾ ذلك اآلن، ولكنً فً ذلك الوقت كنت صؽٌرة وجاهلة.. المهم.. أردت تلك الكنزة 

 .لنفسً فانتظرت حتى ذهب إخوتً وأخذتها وخبؤتها فً ؼرفتً.

م ٌنتبه أنها ناقصة واحدة ألنها كانت كومة كبٌرة ولم عاد أبً وأخذ المالبس التً قمنا بفرزها ول

 .ٌعدها قبل أن ٌسلمها لنا.

 ؟)المذٌع(: ألم ٌنتبه أحد من أخواتك أو أهلك أنك تملكٌن قطعة مالبس جدٌدة

)دانة(: ال فلقد كنت حرٌصة على أالَّ ألبسها أمامهم.. كنت أستمتع بلبسها وحدي والنظر لنفسً أمام 

 .سها، ولم ألبسها ٌوًما أمام أحد.المرآة وأنا ألب

 ؟)المذٌع(: ما الفابدة من أخذها إذا

 .)دانة(: كنت أرٌدها فحسب.. أمر قد ال تفهمه لكن كان هذا شعوري وقتها )المذٌع(: ال بؤس أكملً.

)دانة(: احتفظت بالكنزة لمدة تجاوزت األسبوع وكنت ألبسها بعدما أؼلق باب ؼرفتً بعدها أقوم 

وتخببتها مرة أخرى لكن فً أحد األٌام لبستها بعد عودتً من المدرسة مباشرة وكنت مرهقة بخلعها 

 .وؼفت عٌنً على سرٌري وأنا ألبس تلك الكنزة وهنا حدث ما حدث.

 ؟)المذٌع(: ماذا حدث

)دانة(: رأٌت فتاة فً نفس عمري تقرًٌبا وكانت تبدو مستاءة جًدا وكانت تنظر لً بؽضب وتشدنً 

استٌقظت ولم أعِط األمر أهمٌة ولكن عندما خلدت للنوم « اخلعٌه!.. اخلعٌه!..»وتقول  من لباسً

لماذا سرقتٌها؟!.. »فً المساء زارتنً نفس الفتاة فً منامً وقالت بصوت مرتفع أقرب للصراخ: 

استٌقظت مفزوعة هذه المرة وبدأت أفكر فً الشًء الذي كانت تقصده تلك الفتاة « لماذا سرقتٌها؟!

 .ً منامً فلم أجد سوى تلك الكنزة التً أخذتها من كومة المالبس المعدة للتبرعف

 ؟)المذٌع(: وهل أعدِت الكنزة ألبٌك

)دانة(: قررت ذلك فعاًل بٌنً وبٌن نفسً قبل أن أحاول العودة للفراش مرة أخرى لكن تلك الفتاة 

رخ وتلطمنً على وجهً أبت أن تتركنً وشؤنً وعادت فً منامً وهً بصورة مرعبة جًدا وتص

 ؟)المذٌع(: ماذا حدث بعد ذلك« ال تحرمٌنً!.. ال تحرمٌنً!»وتقول:

)دانة(: لم أستطع النوم تلك اللٌلة بالطبع وبقٌت مستٌقظة حتى الصباح إلى أن استٌقظ أبً وأعطٌته 

زرنً تلك ومنذ ذلك الوقت لم ت« بارك هللا فٌك»الكنزة وأخبرته أننا نسٌناها بالخطؤ فابتسم وقال 
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الفتاة مرة أخرى ونسٌت الموضوع تماًما حتى زارتنً قبل أسابٌع فً منامً وكانت مبتسمة ولم 

تتحدث معً لذا تذكرت الموضوع )المذٌع(: شكًرا لمشاركتك ٌا )دانة(.. المخرج ٌشٌر لقرب انتهاء 

 .خٌر(: صباح الٕٗوقت البرنامج لذلك سنؤخذ آخر اتصال معنا اللٌلة.. تفضل )المتصل 

 .)المذٌع(: صباح النور تفضل ماهً مشاركتك.

 .(: بصراحة لٌس عندي مشاركة ولكن عندي طلب.ٕٗ)المتصل 

 .)المذٌع(: طلب؟.. تفضل

 ؟(: برنامجك السابق كان لتفسٌر األحالم ألٌس كذلكٕٗ)المتصل 

لً حلمً.. (: أعرؾ لكننً أتمنى أن تفسر ٕٗ)المذٌع(: نعم صحٌح لكنه ألؽً منذ أشهر )المتصل 

 .هذا هو طلبً.

 .)المذٌع(: لم أعد أفسر األحالم.

 .(: أرجوك.ٕٗ)المتصل 

 .)المذٌع(:..

 .(: الحلم متكرر وٌزعجنً كل لٌلةٕٗ)المتصل 

)المذٌع(: حسًنا تفضل لكن أرجو من السادة المستمعٌن أن ال ٌتصلوا بالبرنامج لطلب تفسٌر األحالم 

(: شكًرا لك.. أحلم كل لٌلة بثالثة ؼربان.. ؼراب أسود ٕٗ فً المستقبل ألنً لن أفعل )المتصل

وؼراب أبٌض والثالث بال رٌش.. الؽراب األسود أعور وٌجلس على كتفً األٌمن وٌنعق بقوة فً 

أذنً كلما قررت المشً، والؽراب بال رٌش ٌجلس على كتفً األٌسر وٌنقر كتفً وٌعض أذنً 

راب األبٌض والذي هو أكبرهم حجًما ٌجلس على رأسً أٌضا كلما قررت التحرك لألمام، أما الؽ

فقط وال ٌفعل شًٌبا على اإلطالق سوى النظر إلٌهم وإطعامهم بفمه من وقت آلخر.. هل من تفسٌر 

 ؟لهذا الحلم

 .)المذٌع(: نعم هل ترؼب بسماعه.

 .(: لم أتصل إال رؼبة فً تفسٌره.ٕٗ)المتصل 

 .هللا والتفسٌر لٌس بٌقٌن لكنه مجرد تعبٌر لرموز الرإٌة. )المذٌع(: كما تشاء وتذكر أن العلم عند

 .(: حسًنا.. أنا منصت.ٕٗ)المتصل 
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)المذٌع(: الؽربان فً الحلم هً العوابق الثالثة التً تعٌقك عن التقدم والمضً قدًما فً حٌاتك.. 

لكنهما الؽراب بال رٌش هو اإلحساس بالعٌب والخجل من بعض األمور التً ال عالقة لها بهما 

ٌمنعانك من استكشاؾ وتجربة الكثٌر فً حٌاتك القصٌرة، أما الؽراب األسود فهو الخوؾ الذي ٌشل 

حركتك كلما عزمت على المضً قدًما فً مستقبلك القابع أمامك وٌجعلك متسمًرا فً مكانك تراه 

 .لكنك ال تستطٌع الوصول إلٌه

 ؟(: وماذا عن الؽراب األبٌض..ٕٗ)المتصل 

.. الؽراب األبٌض هو أسوأهم.. هو الذي ٌبقً بقٌة الؽربان على قٌد الحٌاة لٌستمروا فً )المذٌع(:

تعذٌبك وتقوٌض حٌاتك.. هو من ٌجدد قوتهم بإطعامهم كلما ضعفوا بسبب مقاومتك لهم.. هو أساس 

 .المشكلة بل هو المشكلة بحد ذاتها.

 ؟(: وماذا ٌكون هذا الؽراب األبٌضٕٗ)المتصل 

 .ألمل.)المذٌع(: ا

 .(:..ٕٗ)المتصل 

)المذٌع(: شكًرا التصالك.. كنتم مع برنامج )هذا ما حدث معً( نرجو أنكم استمتعتم بحلقة هذا 

 .األسبوع ونراكم األسبوع القادم بإذن هللا فً نفس الموعد.

   إلى اللقاء.. وتصبحون على خٌر
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