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 ياسني أمحد سعيد،

 .داليا مصطفى صالح

 .معاذ بويدو

 .حممود الغرباوي
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 دواير يف بنلف      

 بينا تلف والدنيا

 يبننته داميا

 بتديناا ما ملطرح

 ةتايه الفجر طيور

 دينةامل ةعتم يف

 ربتدو... 

 

 

 عبد الرمحن األبنودي
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 :األوىل ةالدائر

 ةاللعن       
 :ةالدائرهذه  ةأسري
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 ،يقييق ة احل يف رؤيتها ةمواجه أستطيعس كيف علمأ ال ،خمبأ يف كنت           

 عيقل ي  داخ    ىال رؤ  م ن  ومضات طريق عن فيقط رؤيتها من سنوات ثالث بعد

 .ةمباشر ماميأ سأراها

 س اا   ع ن  يبحث و   ال فه م  ،حتدي دا  إخوتي له خيطط الذي ما أعلم ال

 ب ال  ىاملبن داخ  الدائم نائبيقا من باملل  نشعر فنحن ،أحيانا يفعلو  كما ىللمبن

 معه م  ونتعام    ،ىاملنب يف للسان ينيالبشر من جمموعة حضارإب فنيقوم ،هدف

 ،حي اتهم  إنه ا  ب نيق وم  ش اوكهم  ت دداد  وعن دما  ،طبيعي بشا  ،لنا كجريا 

 ،روح ه  ىعل   ىنتغ ذ  من ومنهم – احملظوظ هو وهذا – حتفه ىيليق من فمنهم

 .بديةاأل بلعنتنا يصاب من ومنهم

 ىعل ىتغذأ أعد مل ،تلك حياتهم عن ابتعدت ليقد ، وملعون حنن ،نعم

 ،لن ا  ةالنهاي   يع    وه ذا  ،س نوات  أربع منذ األمر هذا اعتدلت ليقد ،البشر

 ل روح ا ح املي  أح د  ن   وأل ،كهل  أ أن    يع  ةاحليا امتصاص عن قفيفتو

 أحشائها يف حتملها ىأخر فتاةل وىاأل الروح نيق  فنائي قب  يعل بجي وىاأل

 .التارار ةلغرف أنا يينف يتمو ،لي كطف 

 ،ب د ألا إى لعنه ا  يعل   ال    فت اة ال تلك عن ليقطات ةرؤي يف بدأت وقد

 لع ن  ىعل   اق ادر  أك ن  فلم ،هذا متقاو لا و ،والب  هلا وىاأل الروح ونيق 

 قييق ة ر فت اة  انه  إ ،ئاياملال الوجه ذات فتاةال تلك ةوخاص ،تلك عن بل أحد

 .لعنةال تلك عن بعيد هانئ مستيقب  أمامها ،دئةها
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 ألمر،ا مراد اكتشف ىحت السنوات تلك ك  هلا رؤي  أمر أخفيت ليقد

 ال ثالث  الس نوات  خ ال   رمسته ا  ال  صورتها ىرأ عندما هاارأ أن  عرف

 الروح لنيق  الوحيد سبيلي أنها معرفته رغم ،له هارادأو ،بها تعلق ة،املاضي

 يس تطيع  م ن  ولا ن  أن ا،  ختص  فهي هارأيت أن  مبا أنه يعلم هوأن وى،األ

 .مراد بوجه الوقوف

 أفا ار  س تيقب  أ ىحت   قل يال  عيقل ي  لف ت   ومسح ت  ،عمييقا نفسا أخذت

 أو  ه ذا  ك ا   ...أت ت  ليقد ،عيقلي بوجود يشعروا أ  قب  سريع  بشا إخوتي

 .به عرتش ما

 م ا  ،تتداي د  قل    بض ربات  وش عرت  ،جدي د  من عيقلي بغلق أسرعت

 ،قريب ا  تغذي ة لل حاج ة  يف أمينة ةالسيد أ  أعرفه ما ك  ؟فعله  وينتو الذي

 توفي ق  ت ركهم  حي    ؛كارث ة  تح دث  بش ري  حض ار إب فيه ا  قاموا مرة خرآ

 هل ذا  ،للخ ار   عن ا  أخب ار  لتس رب  أدى مم ا  ،طوي    لوقت أمرنا يف اليشاو

 .لنا خرينآ حضارإل بشري جتنيد استطعنا ىحت طويال تظرناان

 م ن  أخ ر   لن أن  خربتهمأ ليقد ،سف لأل الندو  يعل أ  عرفأ كنت

 يف رغب  ةميقاوم أستطيع لن فعلوا أ  بعد اآل  ولان ،حضروهاأ أ  ما ئيخمب

 .لوجه وجها رؤيتها

 سمعي أ  أريد أكن فلم ،متاما عيقلي أغليقت وقد سف لأل وسرت خرجت
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 .إخوتي من أي فااريأ

 نسمع ال أننا رغمف ،رؤيتها قب  بها شعرت ،االستيقبا  ةلغرف دخلت

 البش ر  استشعار مبيقدرتنا أ  إال ،البعض بعضنا أفاار نسمع كما البشر أفاار

 كان ت  أنه ا  رغ م  ه ي  اأنه   وعرفت ،سعادةال أو كاخلوف مشاعرهم معرفةو

 م   أتت وه  ي ،عج  ابواإل دهش  ةال مبش  اعر ش  عرت ل  ي، ظهره  ا وجه  ةم

  :بهدو  وقلت منها اقرتبت ،رمستها ال  اللوحات

 ؟تكجبأع ه  -

 كانت مما املرات مئات أمج  كانت إلي، فنظرت ،أةاملفاج عليها بدت

  :يموسييق بصوت وقالت ،عيقلي يف عليه

 .رائعة نهاإ نعم، - 

 كتفه ا  ف و   ت دى  وق د  طوي  أسود شعر هلا كا  ،لثوا  تأملهاأ وقفت

 للح دي   س بي   ف ت   حم اوال  فيقل ت  ،ج دا  قييقةر دئةها ومالحمها ،ةمبنعو

  :معها

 ؟كذلك ليسأ نسرين دكتورةال ابنة أنت -

 فيق د  ،قليال أحبط  مما ،جيابباإل رأسها بهد كتفتا ب  ،جتب  مل

 كمرح  ب الظه  ور حم  اوال جدي  د م  ن فيقل  ت ،ص  وتها مس  ا  يف أرغ  ب كن ت 

  :او ي أ  يعطبي شخص يبأ يفرتض كما حبضورهم
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 .مبجيئام سعيدو  حنن -

 يف متني ت  ك م  ،يقييق ي احل عوريش   ع ن  يا و   م ا  أبع د  متاما هذا كا 

 ةاألريا   ف و   جلس ت  ،ي ال   ىعل ووالدتها هي تيقدر أال نيياملاض اليومني

  :ياملوسييق بصوتها قالت حني

 ؟أمي أين تعلم الأ -

 نه ا ع بع دوا أ اذامل   ،ص وتها  يف ب دت  ال  اليقلق ةلنرب بالضيق شعرت

 حاج ة  يف أك ن  مل ،سريعا عيقلي فااراأل وطرقت ،املاا  تعتاد أ  قب  والدتها

 س يدة ال ةمليقابل ذهبت اأنه بد ال ،والدتها أين ألفهم إخوتي فاارأل ستمعأ أل 

  :تاب ان الذي الضيق  إخفا حماوال فيقلت ،أمينة

 أري ك  أ  ي ك أر م ا  ،أمين ة  س يدة ال مع الداخ  يف رج األ ىعل نهاإ -

 ؟املند  جدا أ قيبا

 رهب ة بال يشعرو  ،مندلنا زاروا أ  هلم سبق الذين البشر باقيك كانت

 ب د  ال واح د  ما ا   يف ةحمصور بدألل حياتك تاو  فعندما ،باملاا  عجابواإل

 الغ رف  من وهي ،الطعام غرفةل قدتها ،حنن فعلناه ما وهذا نهيتدي جتيد أ 

 ىل د  جي دا  انطباع ا  تعط ي  نه ا ولا ،نهائي ا  ىاملبن   ه ذا  يف تستخدم ال ال 

 :توفي ق  أفاار مسعت حني ،هاأتأمل أنا ووقفت ،غرفةال تأم ت وقفت ،البشر

 .«..ةالبشري أتت أخريا»



 
9 

  :وقلت هلا فنظرت ،اآل  ليس ،ال

 .حلظات بعد عودأس ،لي يامسح -

 ،مبنص ور  وفوجئ ت  ،توفي ق  أفاار كانت حي  إى متوجها وخرجت

 م ن  صناديق ملنحي يالتال الفتيات من وعةجمم وسط ييقف وهو ،إخوتي أحد

 ال» مفا را  عيقل ي ال سارياستف منصور أجاب ؟هنا جيري الذي ما ،املند  وإى

 يبتس م  وه و  وق ا   خلف ه  توفي ق  ظه ر  حني ،«توفيق أفاار هانإ أنا، ل أتس

  :ةبسخري

 أجع    أ  يف ففا رت  ،س عيدة  ناس بة مل نس تعد  أننا سيخربهم مراد -

 .ةواقعي أكثر ألمرا

 قل ت  ىت  ح دخل ت  أ  وم ا  ى،ليل   تركت حي  إى عدت ب  ،هجبأ مل

  :هلا

 .ىاألخر غرفةلل عودةال ميانك ه  ذنكإ بعد ،ىليل -

 وم ن  املعيش ة  غرفةل أما ب وصلت اأنه من دأتأك أن وك خلفها وسرت

 ال ذين  للخ دم  املرش د  دورييقوم ب   واقفا يدا  ال منصور كا  ،خوتيإل عدت ثم

  :قا  ثم ومن ة،بسخري يبتسم آلخرا وقف مابين ،توفيق همضرحأ

 رتحض    إ س ف  لأل تن د   ل ن  إن ك  :قل ت  أنك عنك عرفته ما آخر -

 فتاة؟ال
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 .«بهذا لك دخ  ال» :بغضب ففارت

 فأضا ثم ومن ،يعملو  كانوا الذين للخدم بفخر ونظر جتاهل  ولانه

  :املند  خلار  يسري وهو

 يف الفتي ات  م ن  جمموع ة  هن اك أ   تعل م  ه  على،األ يف عم  هناك -

 ..أيضا علىاأل

 .«لتستمتع معي تعا » :بعيقله فأضاو

 يرغ ب  اذاومل ،له ختططو  الذي ما» :بغضب أفار اوأن خلفه فخرجت

 .«؟ما ناسبةمل نستعد أننا ىليل خبارإ يف مراد

  :قائال يإل ونظر توفيق توقف حني تاليال للطابق وصلنا قد كنا

 ،مل راد  الص عود  ميان ك  عن ه  االستفس ار  يف ترغ ب  م ا  هناك كا   إ -

 .تكجابإل سيسر

 هابط ا  رييق ي ط واختذت ،بالضيق شعرت بينما الصعود وتابع رك وت

 ،فعله يريدو  ما منع أستطيع لن أن  جيدا أعرف اوأن ىليل إى عودأل الدر 

 .أحاو س ق األ ىعل ان ول ،هو ما عرفت  إ ىوحت

 ال ذين  اخل دم  ةحرك   ي نظم  ن د  امل باب عند واقفا يدا  ال منصور كا 

  :صوته يأتان فيقد ،تلك ةالسخيف لتمثيليتهم توفيق همأحضر

 .لدينا وقت ال هيا -
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 ال    لع اب األ تلك من كثريا يستا  داخله يف «منصور» أ  أعرف كنت

 مل هل ا  هه  كر كا   إو ،ومراد توفيق ةوخاص ،ممارستها خوتناإ باقي ىيهو

  أتس ا   اوأن   من ه  فاقرتب ت  أن ا،  فعلت مثلما ميتنع جتعله ال  ةباليقو يان

  :قائال

 ……رأيت ه  ؟ستنتهو  ىمت -

 ش عرت  ،ةمرتبا   ب دت  وق د  هأمام   وقفت ال  ىليل ىعل نظري ووقع

 هنأحض ر  مم ن  واح دة  نه ا أك حيدثها منصور ةرؤي من داخلي ينمو بالغضب

 تفيقل ،املوت وهو معروف هنريومص ،هنأفاار يف يريد ما ر ز أ  بعد توفيق

  :بغضب

 ؟هنا تفعلني ماذا -

  :بضيق لي ييقو  منصور صوت أتاني نيح ىليل ىعل مثبتا نظري كا 

 ...جييد ال أنه تعلم أنت ،توفيق هنأحضر نمم واحدة نهاإ -

  :هأقصد أكن مل بغضب ىليل إى ثأحتد أزا  ال اوأن قاطعته  لانو

 .غرفةال يف يتبيق أ  منك طلبأ أمل -

 ه الال   م ن  واحدة من أكثر ليست ىليل تاو  أ  ةفار من مرعوبا كنت

  :بغضب قالت عندما ت أفاج ،هنا من ر خت أ  م آ نتفا شخاص،األ

 ه  ذا أ  عل  مأ ،مع  ني ما  ا  يف بالبيق  ا  أمرنيت   أ  حيق  ك م  ن ل  يس -
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 ؟امسك أعرف ال ىحت أنا أنت؟ من ...ولان ،مندلك

 تب دو  أ  حتاو  أنها أشعر عل وج غض  من بدد هذا الشديد غضبها

  :باقتضاب فيقلت ة،قوي

 .محدة أنا -

 ل ه  فنظ رت  ،حي دث  عما ةعيقلي أسئلةب يميطرن خلفي من منصور كا 

  :وقلت

 .نسرين دكتورةال ابنة ىليل هي تلك -

  :بغضب أتابع اوأن هلا نظري أعدتو

 .فضلك من اآل  غرفةلل يعود -

 ،توفي ق  ما ا   ع ن  ل أفس   ،هجبأ فلم ،حدث عما يعتذر منصور كا 

 ب ي   فا ار األ تواص    ىليل   قطع ت  ح ني  ،هتمأ وال أعرف ال أن  هأخربتف

  :خافت بصوت تيقو  وهي منصور وبني

 .الناس هالال  -

 ىت ر  انهإ ،التارار غرفة جتاه تنظر كانت ب،جي مما أكثر ىتر نهاإ

 املستيقب  وبني بينها حو أ أ  أحاو س كنت فإ  ،رؤيتها هلا نبغيي ال  أشيا

 غرفةال اجتاه يف فدفعتها ،تراه قد مما محيهاأ أ  يفعل ينتظرها الذي املرعب

  :بهدو  أقو  اوأن
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 .الداخ  يف والدتك يظرانت غرفةلل عودي فضلك من -

 االلت  دام ق  ررت وق  د معت  ذرا قل  ت ىحت   غرف  ةال إى دخلن  ا أ  وم  ا

  :نستعد حيًقا ملناسبه ما أننا تفهم ىليل وجع  مبخططهم

 .هلذا سفآ ..اخلدم دأح أنِك منصور ظن ليقد -

  :اطبيعي ي ش ك  يبدو أ  حماوال تابعت ب جت مل وعندما

 .ىالفوض هذه ك  ترين هلذا ...ناسبةمل نستعد نناإ -

 وش  عرت ،مج  اال أكث  ر جلعه  ا م  ا وه  و ،ال  تفاري عليه  ا دوب  ي ك  ا 

 وقال  ت ه  اأمر حس مت   اأخ  ريو ،جس دها  م  ن تنبع    ال رتدد  م  ن مبوج ات 

  :بفضو 

 ؟لام جريا  جمرد أم ؟معام هم ه  ..يقابلةامل شيقةال يف شخاصاأل -

 ىم  د أي إى يت  در ال فه  ي ؟ةخافت   ةاحض   م    فلت  تأ مل عل  مأ ال

 بش ر  رأته م  م ن  ك    أ  داخل ي  رددت أن  رغمو ،ساخرا يبدو هذا سالاهلا

 ،يئاش عنه نعرف مل وبعضهم ،ةملد معنا عاش بعضهم ؛بالعذاب عليهم حام

  :بهدو  قلت هذا عوم ،اليقو  ص   إ  وجيالبيولو ناؤباآ هم والبعض

 .ىاملبن منلك حنن جريا  لنا ليس -

 ال رتدد  وحت و   ،ةللحظ   مش اعرها  دلتبت فيقد ،خفتهاأ أن  شعرت

  :قالت ثم ومن ،لتوتر
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 ؟أمي تنتهيس ىمت تعرف ه  -

  .«وصلت صغريةال عروسنا»

 را ذال   انه  إ ،ف ريوز  أفا ار  لس ما   ب اخلوف  ش عرت  ،اآل  ليس ،ال

 م ن  ه ا أفاار ت ت  أ ،هن ا  م ور األ معظ م  عن سئولةوامل ،أمينة سيدةلل منىليا

 .«قتلهاأ لن اسرتِخ ،الرعب بهذا تبدو اذامل» جديد

 .«ىحت بها يتفار ال» :مفارا فدجمرت

  :تيقو  وهي ،غرفةال مدخ  عند ماميأ وظهرت ،ةبشد اتحفض

 ؟كذلك ليسأ ىليل أنِت -

 يإل   ف ريوز  نظ رت  ح ني  بهاجت ومل ،جواري إى ىليل خبوف شعرت

  :وقالت

 ؟هنا جتلس اذامل -

 .«حضرت  إ خمبأك تغادر لن أنك تهددنا أمل» :عيقليا كملتأو

 .«بهذا دخ  لِك ليس» :جديد من فدجمرت

 ف ريوز  تتج اوز  مي أهو يقوتيف هلذا ،وىاأل الروح حاملي من ن وأل

 بل ني  قال ت  ال    ،بالطبع أمينة سيدةوال مراد باستثنا  ،هنا املوجودين وك 

  :جيدا هلا إنذاري فهمت اأنه ابد وقد

 تش  عر جتعل  ها الأ بجي   ؟ىاملبن   يف ل  ةجو يف ىليل   أخ  ذت ال اذامل   -
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 .عما األ باقيب ييقوما أ  ومنصور لتوفيق ميان ...باملل 

 ىليل   قالت حني يف ،«أفض  هذا» :أفار اوأن باشرةم عينيها يف فنظرت

  :جدا خائفة بدت قدو

 ؟الوقت من الاثري أمي مأما ه  -

  .«مراد وسياافئك خوفها ىعل حافظ ..همأفضل كما ..لذيذ ..خائفة»

  :يإل كالمها وجهةم فيقالت ،جديد من زجمرت

 .محدة يا هيا -

 ي ا  تريد عندما خميف أنت» :تضيف وهي غرفةال وغادرت استدارتو

 .«فيقط مراد هو أمينة سيدةال يهم ما ك  ،أهمية لك أ  تظن ،محدة

 ح ني  اإليه   أع ادني  ىليل   ص وت  أ  إال وغضب بضيق هاأجيب أ  كدت

  :فريوز رحلت عندما خوفها ق  أ  بعد بغضب قالت

 ؟جتب  مل  مَل -

  :وقلت اإليه نظرت ثم ومن ،هاأجيب أ  قب  نفسي ئهدأ أ  حاولت

 بعض تضيعني ىحت ى،املبن باقي سأريك ؟هنا من خنر  أ  رأيِك ما -

 ؟والدتك يتنته أ  إى الوقت

 أس  تطيع ال ن   أل ولا  ن ،هن  ا ع  ن بعي  دا هاخ  ذآ أ  يف أرغ  ب كن  ت

 قب    واقف ة  قامت ،املند  هذا من هاأخرج ق األ ىفعل ىاملبن هذا من اخلرو 
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 .هاأمام وسرت فابتسمت ،قفأ أ 

 ،م  راد  أبن  ا ح  دأ هم  ا ،غرف  ةال خ  ار  يف ييقف  ا  ومس  اح ع  دت ك  ا 

 .«ذاهب أنت أين ىإ» :روفا عدت يإل نظر ،عنه خمتلفا  ولانهما

 ال منص ور  ك ا   ،يس ري  متابعا ختطاهأ اوأن عيقليا له قلتها ،«للخار »

  :هلا قا  ىحت ىليل رأى أ  وما املند  باب عند واقفا يدا 

 .بالاثري منر حنن ترين كما ..حيقا سفآ ناأ -

 يه دأ  أ  من ه  فطلب ت  ،وتوفي ق  م راد  من دعا ناال عيقله يف رأيت وقد

 ،التا رار  غرفة اجتاه يف تنظر كانت متاما توقعت كماو ،ىليل ونظرت ،قليال

 ،فيه ا  م ن  ىت ر  الأو ،مغليق ة  اأنه  ب يهامهاإل ااملةال عيقلي ةقو استخدمتف

  :قالت ثم ومن لثوا  املغلق الباب يف حدقت

 .املند  هذا يرنأ بنا هيا ..حسنا -

 يق  و عيقل  ي له  ود تج  تحا ،ت  اليال للط  ابق ص  اعدين مع  ا س  رنا

 ىلع أقدر فلم عيا باإل أشعر كنت هلذا ،مغلق التارار غرفة باب أ  هاميهاإل

 وال شيقق بال مظلمة الطوابق كانت فيقد ،ةبهج أكثر املاا  بأ  هاإيهام متابعة

 أقوى عيق  من يصنع قد مما محايتها يف قوتي من ىتبيق ما ركدت بينما ة، ضاإ

 .م 

  :سائلةمت قالت حني تركيدي قاطعت
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 ؟ذاهبا  حنن أين لكفض من ةمحد -

 ه ذا  رغ م و ،مش اعرها  يف واليقل ق  اخل وف  استشعار سهولةب استطعت

 م    قريب ة  كان ت  ،اإليه   ونظرت ،صوتها مسعت عندما ببس بال ابتسمت

 ،باملث    اليقي ام  م ن  نفس ي  منع ستطعأ ومل ،بفضو  أمل تت بها وشعرت جدا

 كا  ،ةصالب أكثر نفسها تظهر أ  حتاو  كانت  إو ،قييقةر ،داج ةهش كانت

  اص غريت   اش فت وهل ا   ،واس عتني  بني تني  ه ا اعينكان ت  و ،ي ا دائر اهوجه

 ..طوي  سودأ وشعرها ، اورديت

 سأخفيها ،يمرمس إى خذهاآس ،هاخذآس أين إى عرفت ةظحالل تلك يف

 الوحي د  احل    ه و  ه ذا  ك ا   ولا ن  ،ض افية إ ةليق و  م    هذا سيحتا  ،هناك

 .هنا من اجهاخرإل ةمناآل ةطرييقال جدأ ىحت أما ب سأبيقيها ،ماميأ

 ستس تمتع  اأنه املالكد فمن ،فنيةال واللوحات الرسم حتب اأنه ابد ليقد

 أمام عيقلي أغلقو مرمسي ستحضرأل قواي جتميع أحاو  اوأن هلا فيقلت ،هناك

  :إخوتي

 وييقل    وقتك سليي ما أجد قد حي  على،األ يف شيقة إى ذاهبا  حنن -

 .والدتك تنتهي حتى قليقك من

 أفه م  مل ،داخل ها  يف ددادي   اليقل ق  ب دا  ،كالمي تستيقب  وهي راقبتها

 الطوابقيف و حولنا الظالم يف حتد  تأخذو ،ههاوج ىعل ارتسم الذي التعبري
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  :شديد حبذر قالت ثم ومن ،علىاأل يف ال 

 .سف األ يف أمي ظارنتا أفض  ،سف لأل سأعود -

 يفم   ف ت  أ أ  وقب  ،تهادلال فرصة ماميأ جتع  ال لاي واستدارت

 .«سيبدأ املرح هو وها» :توفيق أفاار تت أ ،ادهلاجأل

 ،خفوت ا  أكث ر   ض وا األ ،سرعةب ي ش ك  بدأ ،منعه أستطيع أ  وقب 

 ةاملظلم   الطواب ق  من يقةمغل ةدائر يف تسري ابأنه اهيوهمل عيقلها يف يعب  أخذ

 .الشديد  عياباإل شعرت ،هلا ةنهاي ال مظلمة سالمل تند  كانت ،شيقق بال

 أن ا  يعاس   ىيتغ ذ  هأن   خاص ة  ،السه  ألمربا توفيق ةبحمار تان مل

 .«اآل  توقف توفيق» :عيقليب فيه فصرخت ،منه أق  دراتيق تأصبح الذي

  إ ع م ن ا ؟ك ذلك  أل يس  ،للمرح تفتيقر نتأ» :ةبسخري وفار فابتسم

 .«استطعت

 ةتهدئ   حاول ت  لا   و ،لحظ ة ال تل ك  يف ةقو أكثر كو أ أ  متنيت كم

 اأخ ري و ،اخل وف  ه ذا  تس تحق  ال انه  إ ،ئا ي املال هه ا وج وت ذكرت  نفسي

 :ساخرةال توفيق أفاار ومسعت ،ماميأ سوداأل شعرها يف  أحد نفسي وجدت

 .«محقأ من لك يا»

  :أقو  اوأن وابتسمت جتاهلته لا و

 ؟سف لأل عوديت الأ قررت ه  -
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 ال لا  ي أس  لوب نس  بأ ه  و ،ش  ي  حي  دث مل بأن  ه بالتظ  اهر فا  رت

 ،داخل ها  اخل وف  اومن   التف اجئ  عليه ا  بدا ؟قوله ان مي الذي فما ،جتد 

  :قويا ياو  أ  اولتح ولان خافت بصوت تيقو  وهي أتهد بدت ولانها

 .مرافيقتك  أفّض أن  أعتيقد نعم، -

 ك   يرت الأ ق رر  كم ن  بدا الذي توفيق تعليق كا  ،«ةانجب من هلا يا»

 تس ن    إ ما لكسأقت» :بضيق وفارت هرأفاا أتت  حي  يإل فنظرت ،شأنيل

 .«فرصةال لي

  :وقلت ىليلل جديد من ونظرت جتاهلته ان ول ،كضحف

 .عي اتب جيد -

 للمرس م  هاأخ ذ  أس تطيع  ل ن  ،ته ا حاال أس و أ يف ةالعيقلي دراتيق كانت

 ب دت  فارة تت وا هلذا ،اآل  بابه فتحت  إ إخوتي من سريته ىعل واحلفاظ

 ىي ر  أ  من ا  يأل ميا ن  ال ةكئيب   مظلم ة  غرفة ،ىملبنا أعلى يف غرفة ،جيدة

 م ن  أنه فارت ،فيها يريدو  ما ةرؤي يستطيعو  البشر ولان ،شي  أي فيها

 حت ى  امناس ب  اماان   ل ي  توب د  ،فيه ا  ىليل سرتاه الذي ما أعرف أ  الرائع

 .للمرسم هاخذآو قوتي أستعيد

  :أقو  اوأن الباب هلا تفتح ثم ومن ،ىاملبن ةنهاي يف غرفةلل قدتها

 .تفضلي -
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 تأم   ت وه ي  هاأتأمل   تأخ ذ و ،غرف ة ال ت دخ   وه ي  ب الرتدد  شعرت

 اأنه   عليها بدا ،هتأملت الذي ما أعرفو تراه ما رىأل لهفةبال شعرت ،املاا 

 رك ن  ك    جي دا  تأم لت نفسها حو  تدور تأخذو ،هاأمام تراه مبا ةمستمتع

  :ربص دبنفا قلت حني ،غرفةال يف وجدته ميقعد فو  أنا جلست ،غرفةال يف

 ؟رأيك ما -

  :هاأمام تنظر وهي ةساطبب فيقالت

 .اللي  ح  ليقد -

  :أقو  أناو حبا اإل من باليقلي  شعرت

 وق ت  من ذ  س اعة ال يف وىاأل للم رة  نظ رت  ن ك إ :ييق و   يسمعك من -

 .طوي 

 وك    ،هن ا  إى الفتي ات  ىدإح توفيق أخذ عندما مرة ذات تذكرت فيقد

 الس اعات  م ن  ك برية  جمموع ة  وحوهلا املنتصف يف خمةض ساعة هي تهأر ما

  :جببتع تيقو  وهي م  اقرتبت حني يف ،هلا وابتسمت ،جماح صغراأل

 الل  و  إى الس  ما  وتتح و   الش  مس تغي  ب عن دما  أن  ه الواض    م ن  -

 .ح  قد اللي  أ  أعرف أ  المعةال البيضا  النيقا  تلك وبها ،سوداأل

 غرف ة ل رؤيته ا  فا رة  كانت فليقد ،للي  تعريفها مسعت حني ضحات

 تالكد الالمات بتلك هي وها ،عنها تصورته مبا تليق ال ،تناسبها ال الساعات



 
20 

 ت راه  م ا  لي تصف جعلها حماوال فيقلت ،صحي  عنها استنتجته ما ك  أ  لي

  :كله

 ؟أيضا هنا ترين ذاوما ..حسنا ،لافيف املشهد تصفني وكأنك ..نعم -

  :قالت ثم ومن يقاعمي نفسا تأخذو حوهلا نظرت

 ص عدنا  أنناب أشعر مل أن  رغم ،كبري ارتفا  ىعل أننا يبدو ،حسنا -

 جمموعة أيضا هناك ،حولنا مبا  أي وجود عدم بببس وهذا ،سافةامل تلك ك 

 .فيقط ...صفرارلال املائ  األبيض الرخام من ةوأرضي ،ةالوثري امليقاعد من

 فابتسمت ،كافيا كا  هاوصف ولان ،عي ب تهأر ما أرى أ  ىنمتأ كنت

  :هلا وقلت

 .بهذا سأب ال -

 ةتلفخم ةإنسان نهاإ ،ىليل تهأر فيما أفار فأخذت ،علينا الصمت وعم

 هي ةالطويل يحيات مدار ىفعل ،قب  من يحيات خال  ميقابلته أعتاد عما متاما

 كن ت  ،ظلم ة امل غرفةال تلك يف السما  ةرؤي استطاعت ال  ةالوحيد ةالشخصي

 أ  قب    ولان ،مشاعرها ىعل يسيطر شي  ،خلهااد يف ما ئاشي هناك أ  أشعر

  :قالت ،أكثر مشاعرها ةقرا  يف تعمقأ

 ؟هيتنتا أم تدرس زلت ام ه  -

 يف س نوات  من ذ  داخل ي  اعتم رت  ال    رغب ة ال مت ذكرا  اإليه فنظرت
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 ك ا   ولان لي، للتدريس هنا ىإ املعلمني أحد استدرجت أن  وكيف ،التعلم

  :هلا فيقلت ،طوي  زمن منذ هذا

 .أعوام ةعد منذ هيتنتا ليقد -

 ،اخلار  يف يتحرك توفيق كا  ،خائفة بدت وقد سرعةب خلفها نظرت

  :قائال سألتها هذا مع لا و ،هأفاار مسا  استطعت

 ؟بك ماذا -

  :تيقو  وهي وابتسمت يإل نظرت

 ؟ إذ تعم  ه  ..ي ش ال -

  :تهاجبأف ،هب شعرت عما تتحدث الأ يف برغبتها شعرت

 عائل ة ال وأعم ا   ..حديثا هنا إى يقلنانتا ليقد ،يالاحل الوقت يف ليس -

 .تنتهي ال

 ؟ةخوإ لديك ه  -

  :وقلت ،اليقلق من مبوجات أشعر اوأن هلا فابتسمت

 ..أش يقا   غ ري   وخ ر آ ةخ و إ يول   ،يش يقييقا  ومنص ور  توفي ق  نعم، -

 ؟نتأو

  :أمامها تنظر وهي فابتسمت

 .يوالد ةوحيد أنا سفلأل -
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 كان ت  ك م  ،غرف ة ال يف ت راه  الذي ما أرى أ  او أح اوأن هلا فابتسمت

 الص مت  وس اد  على،أل رأسها هي رفعت حني يف ،تراه ما ةلرؤي ةقوي رغب 

 ما كتشفأ أ  أنا أحاو  كنت حني يف ،غرفةال يف تراه ما تراقب كانت ،بيننا

 ال    اعرهامش   ه و  الياحل   الوق ت  يف هأعرف   كن ت  م ا  ك    ولان ،رأسها يف

 .الياحل الوقت يف يافي  هذا وكا  ،تأهد

 ج الس  ن ت أو أروع ك   م ا » عيقل ي  يف ل ترتدد  توفي ق  أفا ار  عادت حني

 .«؟املل  شديد أنك تعلم ه  ،هاذا

 .«توفيق يا بهذا لك دخ  ال» :تالمأ أ  دو  تهجبأو عي  تأغليق

 كس أري » :عيقلي ا  ييق و   وهو ماميأ ييقف كا  كالمي يأنه أ  قب  ولان

 .«ممتعا تاو  كيف

  :ةحبد له فيقلت نفسي متالك أستطع مل

 .سف لأل عد ..ال -

 ىعل   دهش ة ال وظه رت  يص وت  ىعل   ىليل التفتت حني يخطئ دركتأ

  :وقا  هلا نظر ثم ومن ،لي ابتسم الذي أمامها توفيق تأر عندما ههاوج

 .توفيق أنا ..نفسي قدمأ مل -

 يف ملس ته  ال ذي  طمئن ا  باال وش عرت  ،ةجبمتع تدا  ال هي ،تهصافح

 ب دا  الذي توفيق تابع حني يف ،لهحم التوتر وحي  تدرجييا ىيتالش مشاعرها
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  :مشاعرها يف ظهر الذي التوتر بهذا مستمتعا

 .هذا يف يرغب مل ولانه اإليام نضمأ أ  محدة من أطلب كنت -

  :ةداحل بذات قلت حني يف ،تتالم ومل توترها ازداد

 .سف األ يف عم  لديك أليس ولان ..عأمان ال أنا بالطبع -

 .«سهولةب م  تتخلص لن»

  :اهتمام بال وييقو  ىليلل ينظر وهو ،هذا يف فار

 .هينانتا ليقد -

  :وقلق سرعةب ىليل قالت تالمأ  أ وقب 

 ؟ال أم انتهت قد أمي كانت إذا تعرف ه  ،فضلك من -

  :متلذذا توفيق قا  ،هأقول ما أجد أ  قب  جديد ومن

 ؟انتهت قد تكان إ  ما ىونر نند  أ  يف رأيِك ما -

 ولانه «توفيق يا تفع  ال» بضيق لتوفيق ونظرت ى،لليل النظر جتنبت

  :قالت أخريا ال  ىليل يراقب وظ  ،له عيقليال ندائي يسمع مل نهأوك تظاهر

 .حسنا -

 لتوفي ق  نظ ر أ أزا  ال كن ت  ح ني  يف ،ق راره  ييق يم  كمن للحظات تلظ

 بض حااته  ىس و  ل ه  رائ ي ازد ىعل   ي رد  مل ولانه لي، معيست جعله حماوال
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  :تيقو  وهي ىليل قت فاأ ،رورةاملغ

 ؟معنا تأتي ألن -

 معن ا  تع ا  » ل ي  ق ا   ال ذي و ،صعوبةب توفيق أفاار من نفسي بتحس

 .«املرح ياو  كيف تتعلم ىحت

  :بهدو  وقلت ىليلل نظرت لا و

 .به اماليقي أريد أمر هناك ...سف األ يف أراِك ..ال -

 أو ض رر  أي مس ها   إ» لتوفي ق  ةبيق و  فا اري أ موجه ا  عيقل ي ب وتابعت

 .«هذا ع أ اوأن ،تفعله ما آخر هذا و اسي ملراد قدمتها

 ىعل   رتيق د  م ن  أك د والت الذهاب أردت ،غرفةال من مسرعا وخرجت

 عائلةال تلك مع طابيقه يف مشغوال يدا  ال مراد أ  من أكدوالت ،مرمسي ةمحاي

 ىحت   الط ابق  ه ذا  يف ييقيم و   مب أنه  ق نعهم أو أم س  هاأحض ر  ال  ةالبشري

 .التجهيدات من شيقتهم تنتهي

 ب يض األ باب ه  وجدت ىحت مرمسي يف ىسو أفار ال اوأن طابيقني ندلت

 يص    أ  إخ وتي  م ن  ألح د  ميا ن  ال اأخ ري  ،وجلست سريعا دخلت ،ماميأ

 ع ن   أحب تأخذو ،جديد من وخرجت ،الصعدا  تنفست ،اصةاخل فااريأل

 ،مش غوال  طابيق ه  يف يدا  ال كا  ،وجدته اأخريو ،املوجودين عيقو  بني مراد

 .«؟تريد ماذا»  تسا  رأسه يف فااريأو عيقليب شعر وعندما
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 .«؟منصور أين تعرف ه  ي ،ش ال»

 .أفار اانيميف  لثوا  ووقفت هأفاار من خرجت جييب أ  وقب 

 م راد  ه ا علي حيص    أ  ةفا ر  ،عنه ا  مراد إبعاد اانيإمب سياو  ه 

 هاخذآ أ  أفض  ه  ولان لي، نسبةبال التيقب  صعبةو ،ةالصعوب ةشديد كانت

 ...ملراد هاأترك أ  ىعل نفسيل

 س ياو   كي ف  ؟هن ا  من هاخرجأل فعله اانيإمب الذي ما ،أفار وقفت

 يف ه دمي   يس تطيعو   ةعيقلي  ال سيطرةبال ىحت ؟إخوتي هدمأ أ  طاع باست

 أنا ،كثريا منه ضعفأ انأف ،بالبشر يفع  كما م يوه أ  هإماانب مراد ،ثوا 

 ...سنوات منذ تغذأ مل

 ه ا أترك ل ن  ،س ف  لأل أع ود  أ  ق ررت  لا و ،رها باإل ،بالتعب شعرت

 .بها ةوالتسلي اللعب عن ىيتوان لن الذي توفيق يد يف ةلعب مبفردها

 ألم ر ا يان مل ،شعورها عن  أحب تأخذ ،خبري اأنه من أكدالت بدافع

 ،مع ه  وم ن  م راد  عن د  من ةتياآل سعادةوال بهارناال عن االبتعاد دفبع ،صعبا

 أن    ل و  متمنيا سف لأل عدت ،اليقلق املتوتر وشعورها ىليل أجد أ  سهال كا 

 .فيه تفار الذي ما أعرف أ  ،عيقلها ا ةقر أستطيع

 ،م امي أ تيق ف  فاان ت  ،هذا م لت حاجة يف عدأ مل خطوات ةعد وبعد

 أق و   اوأن   جواره ا  إى انتيقلت ،الشديد بالغضب تشعر ،التارار غرفة أمام
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 إى الدخو  يف فارت ما إذا حيدث قد فيما فارت عندما داخلي تعاظم بغضب

  :غرفةال تلك داخ 

 ؟توفيق أين ى،ليل -

 .«ىأت وقاتاأل مفسد» يقفتو أفاار أتت  عندها

 ؟ع  تسأ  ه  -

  :أقو  اوأن صوتي مأل الذي بالغضب أشعر مل

 ؟والدتها حي  إى ىليل ترافق أنك فرتضامل من -

 ال ..وال دتها  حي    إى ىليل   وص   أ أ  حيق ا  يتريدن ه » بتهام ففار

 .«هذا أظن

  :وقا  ىليل را ذب كأمسو

 .أفع  أزا  وال -

 .«كئخمب إى عد» بعيقله فأضاو

  :شديد بغضب قلت حني يسري أ  وكاد

 ....نكإ توفيق -

 ب دت  وق د  توفيق يد من ةبيقو عهاراذ تسحب وهي ىليل قاطعت  وهنا

 ش الها  مع تتناسب ال ةحبد وقالت ،قب  من بشريا أر مل كما ،الغضب ةشديد

  :ورقتها
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 أ  أري د  اآل و ،هلن اك  هن ا  م ن  تس حبون   ةدمي لست أنا ،اامسع -

 ال وكأنهم يجتاه ينظرو  نهمإ ؟الناس هالال  من ؟هنا حيدث الذي ما أعرف

 للتص وير  األوض ا   و تب ادل ي ،سنوات منذ ضتنيقرا مالبس يرتدو  ،يرون 

 ...الطوابق ،وتظهر يختتف ال  الطوابق ،الصباح منذ

 يبعيقل   توفيق لعنأ تأخذو ،والضيق باحلد  شعرت حني يف ،وساتت

  :بهدو  وتابعت ،إليه نظرت حني ،لعنات من أعرف ما با 

 ؟أمي أين -

  :هلا قا  حني يإل ينظر يدا  ال كا 

 . يعاتب -

 م ن  ع ن  تل تظ    أ  ميان ك  ،فض   األ يفوز» مفارا يضيف وهو اروس

 ..«بدألل هذا ماانك

 ،التارار ةغرف يف والنسا  للرجا  نظرأ اانيم أنا ظللت بينما ،وابتعد

 منهم ،همرأيت ليقد ،همأعرف كنت ليقد ،قب  من نصفهم من أكثر مع عشت ليقد

 العث ر  حظه م  دهمق ا  بش ر  وم نهم  ،مثلن ا  ول د  من ومنهم ،بلعنتنا لعناه من

 السخيف الوضع هذا يف بدألل يدورو  املطاف بهم ينتهيل ىاملبن هلذا للدخو 

 .اأبد تأخذ لن أبدية ةصور هلم سيلتيقط من هناك وكأ 

 ع ن  توقف ت  عن دما  غرف ة ال لتل ك  ال دخو   يف فا رت  أ  ل ي  س بق  ليقد
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 عن دما  ولا ن  ،ةحمال   ال يت  اآل ي والش   ،م امي أ الوحيد احل  كا  ،يالتغذ

 أن ه  أشعر اآل  ،فارةال عن ختليت مراد لي وصف كما ضعفأ ال أن  جدتو

 .سنوات منذ غرفةال تلك يف نفسيب يأليق أ  فض األ من كا 

 ه   » تهام ة امل توفي ق  أفا ار  أت ت   ح ني  ا اني م واقف ا  أزا  ال كنت

 .«خائفو  وهم رؤيتهم أحب ال ،شي  با  اآل  هاأخرب

 إى وج ه تأ اوأن   عن ة للا أخ ذ  ،ن ة عالل ىسو هأفعل ما أجد مل جديد من

 ،هن ا  وجوده ا  يف ببالس   أنا ،معه تظ  أ  قحتست ال انهإ ى،ليل أخذ حي 

 .منهم يهاأمحس لي فرصة آخر ىوحت

 ولا ن  ،اإليه   النظ ر  ىعل أقو مل ،فيها كانوا ال  غرفةال لباب وصلت

  :ىليل تسمعه حتى لي وهمس قام توفيق

 ..ةاملالئا تحضر  إذ -

 وه و  ض حك ي اندفع ما ببولس «الشرير املالك يهاأ» ضيفي وهو وخر 

  :هلا أقو  اوأن يهدوئ ىعل أظ  أ  تحاول لا و ،خيتفي

 .سفآ أنا -

 ص وتها  مس ا   أري د  كن ت  ،هذا ياف  مل ،سأب ال أنه رأسها حركت

 أ  دو  في ه  ه ا تورط م ا  ىعل ،اآل  حتى معها حدث ما ىعل ساحم ت وهي

  :أقو  اوأن منها فاقرتبت ،هلا حيدث قد ما ك  ىوعل ،أشعر
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 جيع    مم ا  املن د   يف جي ري  مما الاثري هناك ،ييقِكأضا أ  أقصد مل -

 .جديد من عتذرأ ..هاذا يتصرفات كانت هلذا ،جدا ةمشدود أعصابي

  :خافت بصوت تيقو  أ  قب  قليال يإل نظرت

 انفعل ت  ليق د  ،دثح   مما االعتذار عليها ال  أنا ...شي  حيدث مل -

 .اكثري

 والغض ب  الض يق  مالم  اختفت وقد يإل تنظر ظلت حني هلا فابتسمت

 مسع ت  جدي د  م ن  ثأحت د  أ  وقب    ،مت وترا  قليقا عيقلها ظ   إو ،وجها من

 .«املرح سيبدأ» :ييقو  توفيق

 ارح  محدة يا وأنت ،توفيق يا لي حضرها» :مراد أفاار أتت  وبعده

 .«هنا من

  :و أق اوأن رع   إخفا حماوال هلا فنظرت

 .سفآ أنا ..قليال الذهاب يعل -

 يوعل   ،حان ت  ق د  ةالنهاي   أ  ييق ني  ىعل   اوأن   غرف ة ال م ن  وخرجت

 ييقف ا   كان ا  ،عنه ا  مراد أفاار حتوي  أو ،هنا من ىليل خير   ح يف التفاري

 كان ت  وق د  ،ال تحمس  م راد  ىعل   يبدو كا  ،خرجت حني ،املند  باب أمام

 متحمس ا  ك ا   ،هل ا  به ا  نفس ه  مس ييقد  ال    ةالايفي   ح و   تتمحور هأفاار

 .ىالارب متعته تلك كانت وقد ،عليها ةالعيقلي قدراته ةلتجرب
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  :ملراد توفيق قا  حني يف

 م ع  الل هو  علي ك  أ  أعتيقد ال ..بجي مما أكثر تشك فتاةال  إ :مراد -

 .فتاةال تلك

  :وقا  متهاما يإل هو نظر حني يف ،منه مستا  لتوفيق نظرت

 .هنا عن ارح  ..مراد منك طلبه ما تسمع ملأ -

  :مراد وقف أ حني عرتضأ أ  كدت

 ؟محدة يا تريدها ه  -

 وطف ت  ،س ياب ناال م ن  فا اري أ عأمن أ  أستطع مل سفولأل ،تجبتع

 ه  ،مميد ي ش» مراد ففار ،فااريأ ميقدمة يف هنا من ىليل إخرا  يف رغب 

 تهري ب  يف وىاأل ال روح  ةمحل   أح د  فيها يرغب ال  وىاأل ةاملر أنها تعرف

 .«ىاملبن خار  إى بشري

 ،علي ه  أنت ما نسيت ه » :تابعي وهو للغضب هأفاار حتولت ثم ومن

 ال ولا ن  أهمي ة،  ذا يع د  مل وجودك أل  لتغذيا عن بالتوقف لك مسحت ليقد

 .«هذا من مفر وال ،ستمررها كوأن وى،األ الروح حام  أنك تنس

 رغب ل   تتج ه  فا اري أ جلع    وأ ،قناع ه إل ش ي   يف أفا ر  أ  حاولت

 نفس ي  منع أستطع مل ى،جدو دو  ولان ،للتو قاله فيما فارأل ىحت أو ،فيها

 ع دم  من ع  أيض ا  أس تطع  مل وى،األ ال روح  نيق    فارة من ضييقي يف التفاري من

 ،غض به  ازداد الذي ،مراد أفاار إى تيقا ناال يف وىاأل الروح مترير يف رغب 
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 ،عيقل ي ال التواص  من بدال يإل يتحدث أ  ،تهاداع غري ىوعل ،ملرةا تلك وقرر

  :وضيق بغضب وقا 

 ،تيقل ق  ف ال  التا رار  ةغرف   دخ و   يف ترغ ب  كن ت   إ ؟جنن ت  ه  -

 ال روح  تنيق    أ  قب  ليس ولان ،شاهدكأل هناك سأضعك ،نفسيب هذا أفع س

  إ أمين ة  س يدة ال س تهلانا  ،هل ا  نيقل ك  ع دم  يعنيه الذي ما تعلم ه  وى،األ

 .بهذا شعرت

 ال ذي  الش خص  ه و  وىاأل ال روح  حام   إ ،ييقوله ما متاما ع أ كنت

 ه م ف لعن ة ال  أبن ا  أم ا  ،نفس ها  أمين ة  نس  من وىاأل لعنةال من جد ا حيم 

 .وىاأل الروح ةمحل  أبنا

 كم ا  أمين ة  سيدةال نس  من لست أنا ،وىاأل الروح محلة من أنا وكنت

 ب    ،م راد  م ن  قيمة أق  ل عجي ال وهذا لي، مررت ولانها ،مراد حا  هو

 غض بها  س ياو   وحينه ا  ،نفس ها  أمينة سيدةال ضعافإ يع  يعل اليقضا   إ

 .جدا عنيفا

 يف الغض ب  رأي ت و ،فيه ا  فا رت  فارة ك  قرأ كا  وقد مراد يإل نظر

  :حبدم وقا  ،هيعين

 وهذا ،رغبتك دو  ىوحت أريد ما تنفذ كأجعل أ  أستطيع أن  تعلم -

  .يهم ما

  :وتابع توفيق إى ونظر

 .تستحق تاو  أ  فض األ من هذا ك  فبعد ؟تلك ىليل هي ينأو -
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 هأفا ار  كان ت  وق د  ،نظرات ه  فه م  أس تطع  مل ،مط وال  توفيق يإل نظر

  :وتابع مراد إى نظر ثم ة،خاوي

 .اجللوس غرفة يف انهإ ..معي تعا  -

 ليق د  ،املن د   داخ    إى س بيقتهم  ،ب العجد  ،بالضيق ،بالغضب شعرت

 م ن  م راد  عأمن   أ  أس تطيع  ول ن  ى،ليل   إنيقاذ أستطيع لن ،متاما عاجدا كنت

 .التارار غرفة إى ييونف وىاأل الروح نيق  ىعل يرغامإ

 الرع ب  ،ب اخلوف  ،خرآ بشعور شعرت ىحت املند  إى دخلت أ  وما

 .ىليل كانت ليقد ،بهذا يشعر من أنا أكن مل ،الشديد

 م راد  ب دأ  ه    ،رده ا مبف اأنه   نس يت  ليق د  ،قل    نبض ات  تسارعت

 .رؤيتها قب  معها العيبهأ ةممارس

 م ن  خت ر   كان ت  ،مشاعرها مصدر كا  حي  إى سرع  با  هرعت

 ،خب وف  ف ريوز  فا ار أل نظ رت  ،تيقوده ا  ف ريوز  كانت ،أمينة سيدةال غرفة

 م ع  انه  إ ة،مشوش   أمينة سيدةال كانت ليقد تيقلق ال» تفار وهي تضحا ال 

 .«خبري فتاةال ،اآل والدتها

  :فااريأ تأكيد حماوال وقلت حةبالرا شعرت

 .غرفتك إى رشدكأ أ  ان مي ..عيم يتعال -

 وه ي  الفراش فو  جلست ،دخلت وعندما ،أخرى غرفةل معها وسرت
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 ،مض طربة  ومش اعرها  ،خائف ة  ت دا   ال كان ت  ليق د  ،صعوبةب نفاسهاأ طتلتيق

  :قلت ثم ومن ،لثوا  هاأراقب ظللت

 ؟خبري أنت ه  -

 ش  عورها يالك  د ي  دا  ال ش  الها ك  ا  وق  د جي  اب،باإل هارأس   ه  دت

  :يإل تنظر أ  دو  قالت ثم ومن ،واليقلق ،باخلوف

 .خبري لست ال -

 ،يإل   تنظ ر  مل أيضا، أنا اخلوفب أشعر بدأت وقد جوارها إى جلست

  :تضيف وهي هاأمام حتد  ظلت ب 

 .باخلوف أشعر -

 هاأش عر  لا ي  فعل ه  ا اني إمب ال ذي  م ا  ،فعل ه  ّيعل الذي ما أعرف مل

 وقل ت  ه ا يكتف ىعل   فرب ت  ،اخل وف  يعل   يس يطر  ال ذي  الوقت يف ما ،باأل

  :املستطا  قدر هادئا جعله حاولت بصوت

 .عمييقا نفسا خذي ،نفسك من هدئيت أ  يولاح -

 ي الش   هي فاملياه ،لتشرب املا  بعض ضارحإل قمت حني يف ،وعت طا

 بشريال اجلسم تساعد فاملياه ،نهاتواز ةاستعاد ىعل يساعدها قد الذي يدحالو

 يف يبيق و   ال ذين  البش ر  ن دود  كنا فيقد ى،املبن يف وجودةامل الطاقات حتم  ىعل

 .دائما باملا  املند 
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 ظلل ت  ح ني  يف ،وش ارت   ،قليال منها وشربت م  الدجاجة تأخذ

  :تيقو  وهي االبتسام فحاولت ،هاأراقب

 .اآل  أفض  ن إ -

 ولانه ا  ،مت وترة و مض طربة  تدا  ال اعرهامش كانت فيقد ،هاأصدق لن

  :سائلةمت يإل نظرت متاما تأهد وعندما ،تهدأ بدأت

 ؟بها قرابتك ةصل ما أمينة؟ سيدةال تلك من -

  :هاأجيب أ  قب  قليال بالرتدد شعرت

 .أمي نهاإ ..قو  تستطيعني ..نهاإ ..نهاإ -

 دي د ج م ن  ب دأ  ،أمين ة  س يدة ال به ا  ص ف أل ةالالم تلك ىسو أجد مل

  :فتابعت ،ينمو توترها

 .األيام تلك جدا مريضة نهاإ -

 مل ي ام، األ تل ك  ج دا  ةجائع   ه ي  د أ بشا  تصفها ال  ةالالم ولان

  :خلفي من ييقو  وهو صوته مسعت عندما إال بتوفيق أشعر

 .معاجلتها يف والدتك تستطيع أ  ىمننت -

 .«التعبري  ص  إ تشبعها  أ» ضاحاا بعيقله فأضاو

 ت تالم  أ  قب    ولا ن  ،يإل   نظرت ى،ليل أراقب وظللت ،له رستدأ مل

  :لتوفيق موجها كالمي جع  حماوال قلت
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 ؟رأيك ما ،يلرتتاح اآل  سنرتكك -

 أفا ر  اوأن   فواجهت ه  ،خلف ي  ييق ف  ي دا   ال كا  الذي لتوفيق والتفت

 .«اآل  ةيقهمر انهإ هيا»

  :وييقو  اإليه ينظر وهو اهل جت توفيق ولان

 .عليك والتعرف رؤيتك يف رغبي شخص هناك -

 .«لك يفرغ حتى رؤيتك يف يرغب ال وأنت» لي فأضاو

 ىليلل ينظر بدوره كا  الذيو لتوفيق أنظر أزا  ال اوأن بالغضب شعرت

 م  ن فخرج  ت ،ةالغاض  ب فا  اريأل اهتم  ام أي يع  ر ومل ،يظه  ر خل  ف م  ن

 ال ،فااريأ ىعل سيطرةال ستطيعأل ،يتوازن ةاستعاد حماوال خرجت ،غرفةال

  واخل ر  يف اختفيت ،فيه أفار ما معرفةو فااريأ ةبرؤي هلم السماح ان مي

 ب دت  وق د  ى،ليل   خرج ت  ب دقائق  وبع دها  ،مل راد  عائ دا  توفي ق  خر  حتى

 .ةكبري ةبصور فيها تالثر املند  يف الشحنات ة،مضطرب

  :يع تط أ  متمنيا مساه بصوت هلا قلت ىحت م  اقرتبت أ  وما

 مع ك  احل دي   أود م ا  هن اك  ؟للخ ار   التس ل   ان ك ماإب ه  ،ىليل -

 .ظري وانت تاليال للطابق يصعدا ..بشأنه

 ةكلم   ك    يف راجي ا  ،س ريعا  ض فت أف ةدلاللمج رغبة عينيها يف رأيت

  :قلتها
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 .سأنتظرك ...هذا فعليت أ  بجي -

 ،هن ا  ع ن  ه ا إبعاد يف ،محايتها يف حيقا أرغب كنت ،مسرعا وابتعدت

 ع رف  مل ا  يرؤي ا  فل وال  أن ا،  ذن    ال ذنب  فس ياو   همارو أي هلا حدث  إ

 ع دت  فا ر  أتال م  أ  وقب    ،الغرف ىحدإ يف مساحو عدت كا  أحد، مرهاأب

 .«هاعدتامس م  تريد ه »

 ك    رك د أ اوأن   مرمسي إى واجتهت غرفةال من وخرجت له فابتسمت

 .اانيم إى إخوتي من دأح أي وصو  عدم ىعل قوتي

 اأخ  ريو ى،ليل   مش  اعر اللتيق  ا  منص  تا جس  دي ك  ا  الوق  ت ذات ويف

  :نفسي عأمن أ  دو  قلت حتى هارأيت  أ وما املرسم باب فتحت ،بها شعرت

 .منك طلبته ما فعلت نكإ ،سعيد -

 وه ي  املرس م  إى دخل ت  ب    ب جت   فل م  ،ةوقليق   متعجبة تبدو كانت

 ث م  وم ن  ،املرس م  تفاص ي   ك    تأم   ت ىليل   كان ت  دقائق بضع مرت ،هتأملت

  :ةقائل يإل نظرت

 ؟تريد ماذاو ؟حيدث الذي ما أرجوك محدة -

 املا ا   ةسري ىوعل عيقلي ةقو ىعل حافظأ حتى قويا جمهودا بذ أ كنت

 ةمائ ىوقأ اخلوف فمشاعر ،هأقول قد مما ختاف هاأجعل أ  أريد أكن مل ،هنا

 وطلب ت  جلس ت  هل ذا  ،البشر من التيقاطها نستطيع أخرى مشاعر أي من مرة
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  :أقو  اوأن اجللوس منها

 الياحل   الوق ت  يف ل ك  أفض    وه ذا  ،جيدك أ  أحد يستطيع لن هنا -

 .هنا من كخرجأل ىأخر ةطرييق أجد ىحت

 س رعة فب ،اخلط أ  الالمات اخرتت أن  نطيقته حرف آخر مع دركتأ

  :قائال تهدئتها تحاولف ،منها املنبع  باخلوف شعرت كبرية

 .ىليل يا أخيفك أ  أقصد مل -

 يف رغب ت  ،مشاعرها يف يدا  ال اخلوف كا  ،صامتة توظل دثحتت مل

 وفهم ا  عنها  حالب يف بالفع  او بد ومراد توفيق كا  إذا ما عرفةمل عيقلي  فت

 أ  قب    ريفااأ ىعل  ايعثر فيقد ،كبرية كانت خاطرةامل ولان ،ال أم حدث ما

  :فسألتها ،ليعيق غال إ عيدأ

 ؟لككذ أليس هنا إى تأتني وأنت توفيق يرك مل -

 اخل  وف ك  ا  إل ي،  تنظ  ر أو جتي  ب أ  دو  ،ال بأن ه  س  هاأر فه رت 

 حم اوال  فيقل ت  ،م ري   غ ري  ص متها  ك ا   وق د  ، أقليق   مما ،داخلها يتدايد

  :تتالم جعلها

 ؟خبري أنت ه  -

  :وتيقو  يإل تنظر وهي قوي غضب إى داخلها يف اخلوف حتو 

 ؟أمي مع والبيقا  عودةال ان مي ه  ،خبري لست بالطبع -
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 إلين ا  ييق ودهم  قد هذا وخوفها ،خفتهاأ ليقد ،نفسي من بالضيق شعرت

 ،حلظ ات  يف ها فنا يع  هنا من خروجها أ  إى ةفضاباإل ،أرغب مما بأسر 

  :ملرةا تلك يكلمات ييقأنت أ  حماوال فيقلت

 ه    أمين ة؟  س يدة ال رأي ت  عن دما  ب ه  ش عرت  ما تذكرين ه  ىليل -

 أو س ذاجتك  بببس   ه ذا  يان مل ؟ليكع سيطر الذي باخلوف شعورك تذكرين

 ...به يتشعر أ  أرادت ماهذا  ،تفعله ما هذا كا  ليقد ،املخيف شالها

 يفهم   امليقاب    يف حت او   اأنه   اوب د  ،كلم ات  م ن  ب ه  أتابع ما أجد مل

 مب دي   مل رة ا تل ك  ولان ،جديد من غرفةال تأم ت أخذت حني يف صمت ،هلذا

 .والضيق واليقلق اخلوف من

 ال    للوح  ات تنظ  ر كان  ت ،جتاهه  ا فنظ  رت ،خوفه  ا ازداد فج  أة

 وس ارت  قام ت  ،عنه ا  ه ا أرمس كنت ال  اللوحات تلك ،سنني منذ هاأرمس

 ،برع ب  اإليه   تنظ ر  خ رى األ تل و  واح دة  لوح ات لا حتم  تأخذو جتاهها

  :معتذرا امساه قلت حينها ،عينيها يف الدمو  رأيتو

 م ن  أن ا  الرس ومات  تل ك  ؟ل ك  حي دث  ما ك  ،هذا ك  يف ببالس أنا -

 ه ي  صورتك ...أنت سواك ئاشي أرسم ال وأنا سنوات ثالث منذ ،عنك رمسها

 .الرسم يف أبدأ عندما أراه ما ك 

  :خبوف سألت  حني هايعين من تتساقط تدا  ال الدمو  كانت
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 ؟اذامل -

 فيقل ت  ،س نوات  ث الث  من ذ  نفس ي  ىعل   طرحهأ الذي السالا  هذا كا 

  :ثهاأحد مما أكثر نفسي أحدث أن وك ةحبري

 ..ولان ..؟أنت مل أعرف ال ..ةجابإ له أعرف ال ما هذا ؟اذامل -

  :أتابع اوأن ةلألريا ألعيدها يديها اتأمس

 ،معيق وال  يا و   ل ن  هأقولس   م ا  أ  أعل م  لا و ،أقو  كيف أعلم ال -

 .شي  با  كأخربس ..أرجوك هدئيت أ  عليك ولان

 خل ف  ةخدان   إى فيقم ت  ،هن ا   املاا لعنةب متأثرا ديرتع جسدها كا 

 وطلب ت  زجاج ة  هل ا  تأحض ر و ،املي اه  بع ض  فيها وضعت قد كنت رياةاأل

 دموعه  ا ىعل   س  يطرةال حت  او  وه  ي وعت فط  ا ،قل  يال تش  رب أ  منه  ا

  :قالت ثم ومن ومشاعرها

 ؟هنا حيدث الذي ما م ستفه ه  -

 ،يقييق ة احل تع رف  أ  حيقه ا  من أ  قررت فليقد ،اإليه النظر أستطع مل

  :فيقلت ،منها طلبهأ ما تفهم أ  حيقها من ،فيه هاتورط ما تعرف أ 

 بعي د  زم ن  من ذ  أن ه  هأعرف ما ولان ،تلك لعنتنا بدأت ىمت أعلم ال -

 األطف ا   ىعل   اطيقوس   متارس بأنها اتهمت ةالرواح مسهاا ةقبيل هناك كانت

 يف ش هرتها  بببس   يقبائ   ال أعظ م  م ن  كان ت  فيق د  ،الس حر  يف أدائهم ةلتيقوي
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 ببس  ت م ن  ىعل لعنته أطلق مهكبري ولان ،أرضهم من اطردو وهلذا ،لسحرا

 في ه  أن ا  ما ببس هي تلك أطليقها ال  لعنته وكانت ،قبيلته ةمسع تشويه يف

 .اآل 

 حاولت ،تلك لعنتنا عن حالشر يف صعباأل اجلد  أتابع كيف أعرف مل

  :أتابع اوأن يالتأن

 ب ني  – ةاألش ع  ش ار نتا ببس  ب – أمين ة  بتح و   يتيقض   لعن ة ال تلك -

 ةحيا أخذ من حياتها تستمد وأ  ةميت وليست ةحي ليست فهي ،واملوت ةاحليا

 ،هل ا  ح دث  ما ةالبداي يف تفهم مل ةومجيل صغرية ةشاب أمينة كانت ،خريناآل

 ال    ةالس حري  قدراتها باكتشاف وبدأت ،نهائيا بيتها من اخلرو  تستطع مل

 ،البش ر  أفا ار  ىعل   سيطرةال ىعل قدرتها اأهمه من كا  ال و متتلاها تان مل

 الش ديد  حبه ا  بببس   علي ه  تيق ض  مل ،زوجها ىعل سيطرةال هو فعلته ما وأو 

 س يطرة ال ع دم  بدأت هلذا حتبه كما حيبها أنه ظنت حينها ،منه ومحلت ،له

 ح ني  ه ذا  كا  ،اهلرب حاو  ولانه ،معها حييا أ  سيختار أنه ةمتوقع عليه

 يف ترينه ا  ال    تل ك  – التا رار  ةغرف   وبن ت  ةحلياا منه متصتاو استسلمت

 ،هتأمل  ت غرف ة ال ب اب  أم ام  جتل س  ي وم  ك    وكانت ،فيها وحبسته – سف األ

 ل ه  ش ي   ك    فيق دت  حينه ا  ،مثلها ملعو  أنه واكتشفت األو  بنهاا تبوأجن

 .نسانيتهاإب ةعالق

 انفج رت  عن دما  ت أفاج   ولانه ا  ،فعل ها  رد من خائفا اإليه نظرت

  :تيقو  وهي ةبيقو ةاحضا
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 ه    ..علي ك  خط ر  ه ذا  ..ك ثريا  ةاإلثار أفالم حتب أنك تعرف ه  -

 ..حيقا يخدعتمون ليقد ...ةالدعاب هذه معك جهدت من هي أمي

 ب ه  ش عرت  ما وهذا خائفة كانت ،وكالمها ضحاها رغم خائفة كانت

  :وصرخت عيناها دمعت فجأةو ة،بيقو

 .اآل  ستييقظأ أ  أريد ..يياف هذا حسنا -

 ةبيق و  عنه ا  يي د  فأزاح ت  كتفه ا  فو  يبيد ربت ،ةبشد يتبا انتك

  :يهستري بشا  تردد وهي واقفة وقامت ،تباي تدا  ال وهي

 ..اآل  ساابوال هذا من سأستييقظ ..ع  ابتعد -

 ،ث وا   يف مرمس ي  إى اجلميع جبذب كفيال هذا ياهلستري خوفها كا 

  :وقلت لتواجه  يقوةب اتهاأمسو خلفها فيقمت

 نفعال ك او ..حيقييقي هذا ولألسف حتلمني ال أنت ى،ليل يا عي مسا -

 ولان ،عنهم بتعاداال ستطبعأل مضنيا جمهودا بذلت ليقد ،إلينا دهموسييق هذا

 .هنا جندهم قد ىوأخر حلظة بني

  :فتابعت جلست ثم ومن لثوا  يإل نظرت

 .املا  يشربا -

  :ع تسم مل نهاأوك وقالت هلت جتا

 ..سف األ يف شيقةال تلك يف الناس ك  ه  -
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  :فيقلت إليه رمت ما فهمت

 همرأي ت  كم ا  واح دة  حلظ ة  يعيش فيها يعيش من التارار غرفة  إ -

 يف لنس مرت  ،هلم حتتا  أمينة سيدةال ،للبشر حنتا  حنن ..ستمراراب تتارر

 ..ع ن  نتوق ف  عن دما  ،أكثر فيها نستمر ال معينة رحلةمل نص  حنن ،ياةاحل

 أ  علين ا  يا و   قبلها ولان ،التارار غرفةل ننتيق  ،البشر أرواح ىعل لتغذيا

 نص ب   ث م  وم ن  ،لعن ة ال روح ،األوى ال روح  س تحم   ال    فت اة ال ىعل نعثر

 ....التارار غرفة يف كالرجا 

  :أتابع اوأن حبد  فابتسمت فهم بعدم يإل نظرت

 م ن  أمين ة  س يدة ال أبن ا   وه م  وىاأل الروح محلة ،منا نوعا  هناك -

 فتي  ات م  ن حن  ن ن  اؤأبنا وه  م لعن  ةال  أبن  ا وهن  اك ،املخ  تلفني اجه  اأزو

 س يدة ال ستمرارا أل  االستمرار عليهم من هم لعنةال محلة وبالطبع ،بشريات

 نيق    علين ا  يا و   حينه ا  «تغذي ة ال» ع ن  فن ا دع إذا هلذا ..بهم مرتبط أمينة

 .ألطفالنا األوى الروح

  :قائلة وهمست هاأمام تنظر كانت هلا نظرت

 ..أنا -

 أ  أس  تطع مل ،به  ا همس  ت ال    طرييق  ةلل الش  ديد بالض  يق ش  عرت

 تت ور   أ  أرد مل ن   إ ،ه ذا  عنأ مل أن  هلا شرحأ كيف أعرف مل ،هاأجيب
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  :وقلت عليه أقدر ما شرحأ أ  وحاولت هلا فنظرت ،اأبد هذا يف

 حيدث الذي ما تعلمني ه  ،حياتنا يف وارد غري أمر باحلب الشعور -

 ىعل أكو  حينها ،التارار غرفة أدخ  أ  قب  يلطفل األوى الروح أمرر مل إذا

 ام درك  س أكو   ،هاريتغي ىعل قادر غري لا و لحظةال ذات كررأ أن ب يوع

 ش ي   فع    ىعل   أق در  ال لا   و غرفةال تلك حدود خار  آخر ئاشي هناك أ 

 .التارار ىسو

  :تابعأ اوأن قليال ابتسمت

 م  ن نس  لبها ال    األرواح طري  ق ع  ن تل  ك اةي  احل يف نس  تمر حن ن  -

 حينها ياةاحل تلك عن أحدنا يعدف حني ولان ،ةومهار ،قوة وندداد ،البشر

 التا رار  غرف ة  يف ىنفن   أ  قب    األوى ال روح  نيق  علينا وياو  ،قدراتنا تيق 

 من ذ  ....اه  لعن علينا ال  فتاةال عن ؤىكالر الومضات تلك ةبرؤي فنبدأ ،تلك

 يعل   وأ  ،الفن ا   وشك ىعل أن  عرفت ،عيقلي يف رؤيتك بدأت سنوات ثالث

 طويل ة  لف رتات  هن ا  نفسي سأحب وظللت أفع  مل لا و ،هنا إى كأحضر أ 

 فه و  ذل ك،  معرف ة  س تطا  ا م راد  ولان ،هذا عن ئاشي إخوتي يعرف ال لاي

 ..أقوانا

 مب راد  فيه ا  فوجئ ت  ال    لحظ ة ال تل ك  ت ذكر أ اوأن للحظات وسات

 ال    اللوح ات  ىعل   مي ر  أخ ذ  ثم ومن ،يقوتيب ئيستهد وهو مسيمر ييقتحم
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 «من ك  لنرت اح  هاحض ر فلت ، إذ فت اة ال ه ي  ه ذه » ضاحاا ييقو  وهو رمستها

 هل  عيق يف بوض وح  أرى ع   جل أ  بعد رك ت عيقلي يف الرفض قرأ عندما ولان

 ش  عرت ح  وا ،األ ك    يف لنفس  ه يفض  لها هوأن   ،حاهل  ا يف يرتكه  ا ل  ن أن  ه

  :فتابعت ىالذكر لتلك بالغضب

 أ  وأراد ،ش ي   ك  عرف ىحت مراد كآر أ  فما ،غلط  تلك كانت -

 أي يرفض   يع ر  فل م  ..رفضت لا و ،األوى الروح ىعل حيافظ ىحت حيضرك

 من طلب الذي ىالفت هذا ىعل سيطر هلذا ..لنفسه أرادك أنه وعرفت ،اهتمام

 توفي ق  أرادك يال ذ  الش خص  ه ذا  ه و  ك ا   وق د  ...هن ا  إى احلضور والدتك

 .هذا من يبأ أمس  لن لا و ميقابلته

 ب دأت  ح ني  ههاوج ىعل تظهر مشاعرها وبدأت خائفةو حدينة كانت

 ىنمتأ اوأن ،مشاعرها لتفرغ الا  هلا تركت ،وجنتيها ىعل تنساب الدمو 

 متالك استطاعت وأخريا ،هنا إى والوصو  ،مشاعرها يتليق من أحد يتمان الأ

  :قائلة سأل ت وهي نفسها

 ؟هنا من تهرب ال اذامل -

 تهاجبفأ ،هنا البيقا  ستحقأ ال يتران األنه ةالراح من باليقلي  شعرت

  :بأمل

 ،املن د   ةمغ ادر  ىعل   قادرة غري أنها كتشفتا أمينة أ  كأخرب أمل -
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 مب ا  لن ا  لييق وم  نبيقي ه  بش ري  بينن ا  الغال ب  يف هل ذا  ،علينا أيضا ييسر هذا

 .اخلار  من حنتاجه

  :جديد من تفسأل

 ؟هنا ةمنآ أكو  كيف -

 هل ا  وش رحت  ،ىن  متأ كم ا  حيق ا  ةمنآ تاو  وأ  حميقا أكو  أ  متنيت

  :قائال

 الياحل الوقت يف أن  رغمو ،كتأخرب كما اليقدرات بعض منتلك نناإ -

 ،ع نهم  وأخفيه ا  دراتيبيق   غرف ة ال تل ك  أب  أ  ستطعتا أن  إال ،أضعفهم

 رك د أ أن    طامل ا  أح د  جي دها  ل ن  ..ي ه وا  ممارس ه  ىعل   قادرا أكو  لاي

 .صدهم يف يتفاري

  :موضحا فتابعت الفهم عدم عليها ابد

 نس تطيع  رس ا  إ جه از  وكأنه ا  ،أفاارن ا  طري ق  ع ن  نتواص    نناإ -

 .معينة أفاار أي رسا إ أو البعض بعضنا لعيقو  الدخو 

  :متابعا دموعها  مسأل ييد فمددت تباي تدا  ال كانت

 ستش عار ا نس تطيع  حنن ،يدةاجل األفاار من ىأقو ينةداحل األفاار -

 ..أن  إى ةباإلضاف ،هدئيت أ  يولاح هلذا ،عليهم والعثور البشر أفاار

  :وتابعت نظراتها متجنبا ،ماميأ فنظرت ،أتابع كيف أعرف مل
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 ل و  ىن  أمت ..في ه  أن ت  فيم ا  ببالس   أنا ..تباني رؤيتك ان مي ال -

 .تساحمي 

 مش اعرها  ت دا   ال كان ت  ،الصمت وعم ،تفع  أ  قعتوأ ومل جتب  مل

  :بهدو  فيقلت ،ةدرج ىقصأل خائفةو جدا حدينة

 ش ي   ب ه  كت  أخرب م ا  أ  عل م أ أنا ..جدا ةقوي ائفةاخل مشاعرك  إ -

 .علينا يعثروا بأ  خاطرةامل مياننا ال حنن ...ولان مرعب

  :متابعا املياه زجاجة وناولتها

 ىعل   ووظائف ه  سرتخا اال ىعل جسدك سيساعد املا   إ ..املا  يشربا -

 .املاا  بهذا يتتأثر ال لاي سليم بشا  العم 

  :جديد من فيقلت ،ائفةاخل مشاعرها أراقب كنت حني يف طاعت أ

 .خرآ شي  أي عن ،نفسك عن حدثي  -

 ؟مصريها ما ،محدة يا أمي -

 أ  ىس و  أس تطع  ومل ،قول ه  أس تطع  مل ما ففهمت ،تهاجابإ أستطع مل

  :سأهم اوأن ةاملنهمر دموعها لتمس  منديال عطيهاأ

 .سفآ -

 مل أن    يف رغب ت  ك م  ،والض يق  د باحل شعرت ،حدينة ةمتأمل كانت

 جديد من ،الشا  بهذا ؤذيهاأ ال ىحت خلقأ مل أن  يف ة،احليا تلك يف أوجد
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  :قالت

 ؟لألبد هنا ىسأبيق ه  ؟معي سيحدث ماذا -

  :كالمي يف أستطيع ل ا ةالثيق ك  وضع حماوال تهاجبأ

 .هنا من كخرجأل طرييقة سأجد -

 ريا ة األ ف و   ساقيها رفعت ثم ومن ،كالمي من واثيقة غري يإل نظرت

 م ا  ك    ،نفس ي  الئم ا  هاأتأمل كنت ،نفسها دعم ةحماول صدرها إى وضمتهما

 ش ي   أي فع    يف أرغ ب  ،نفس ي  م ن  اغاض ب  كن ت  ،في ه  ببالس أنا فيه هي

  :متأمل نادم بصوت حتدثت جديد ومن ،هنا من اجهاخرإل

 تيق و   وكان ت  ةمصر كانت أمي ولان ،هلنا ي ال يف أرغب أكن مل -

 ؟هنا أننا  والباق يعرف حني سيحدث ماذا ،لي يل يا يخري عم  هذا لي

 جميب ا  يوجه   درتأف ،إليها النظر متابعة أستطع مل ،كلماتها ملت آ

  :ياهاإ

 .هذا حيدث أ  قب  هنا من ستخرجني -

  :جديد من قالت كالمي يأنه أ  قب  ولان

 ؟أنت لك سيحدث الذي ما وحينها -

 ك اف  ببس   ه ذا  أن ا  حينه ا  سيجد مراد كا  إ  ما علمأ ال ،هاأجب مل

 ال ؟وىاأل ب الروح  يسيض ح  ه    ،ه ذا  م ن  أك رب  قيم  أ  أم ،م  للتخلص
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 .ةعرب عل ليج يب ينا  أ  قب  نيقلها ىعل ينجربسي نهأ بد ال ،هذا أعتيقد

 مجاال أكثر وبدت ركبتيها فو  هارأس راحتأ قد كانت ،هاأتأمل كنت

 .الصغريتني عينيها يف ةاملتجمع الدمو  بتلك

 زجاج ة  هلا تأحضرو قمت ،ةنائم وهي تباي تدا  ال كانت ،وغفت

 أ  م ا  ولا ن  ،س عادة ب عينيها ففتحت ،لتشرب برفق ييقظتهاأو أخرى، مياه

 أمل ت  ت تأخ ذ و وش ربت  ،عينيها من سيابناال الدمو  عاودت ىحت ت أر

 .جديد من غفت ىحت دامعتني بعينني

 م ا  أع رف  أكن مل ،ةبالفرشا اتأمسو ،الرسم حام  إى وجلست قمت

 ةبعش وائي  تتح رك  ةالفرشا كانت ،ماميأ تأصبح أ  بعد اآل  هأرمسس الذي

 .سعيدا حرا ههاوج أرسم أن  وجدت حني ،الور  فو 

 م ن  ابعض   ش ربها أل وقمت هلا فنظرت ،الرسم سأكم  كيف أعرف مل

 ال ذي  الاتي ب  به ذا  أمس ات  ،الرس م  حام  إى جديد من عدت ثم ومن املياه

 تت وا حني ،اليوم معي دثح ما ك  وكتبت ةاملاضي السنوات يف يرفييق أصب 

 .سريعا فارةال

 نع م  ...يب إرادت  ،نفسيب التارار غرفة سأدخ  ،يراقر ختذتا اآل 

 أ  أمس    ل ن  ل ي،  دافع أكرب هاذا ماميأ ةنائم وهي رؤيتها  إ ،هذا أفع س

 أتع ذب  ل ن  أن  أعلم ،مستيقب  بال ،حياة بال ،روح بال ،منهم واحدة تصب 
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 ه و  ه ذا  ،ش ي   ك    س تهو   ...به ا  حمتفظ ا  ظللت  إ ..فذكراها الداخ  يف

 أ  ه ا أراقب وأن ا  متني ت  ك م  ،قب  من مراد منه يحذرن الذي باحلب الشعور

 ولا ن  ،قب  من هاذا فارت أ  لي يسبق مل ..ملعو  غري عياطبي شخصا أكو 

 لي وم  ول و  اطبيعي   ألص ب   ع امل ال يف مث ن  أي أدف ع  ل و  متنيت ...رؤيتها بعد

 فه ي  ،للبشر ةاملخصص ىاملبن ىأعل يف ال  غرفةلل اليوم تهاذأخ ليقد ...واحد

 للبش ر  و تا   ولانه ا  ،تفاص ي   أي بال مظلمة غرفة ىسو ليست لنا نسبةبال

 الس ما   رأت ليق د  ،رأته مما تجبتع ،رؤيتها يف يرغبو  كما يدخلونها الذين

 يوما ىتنس قد لعلها ..هذا يف يوما تتور  أ  يف أرغب مل ...رتفا واال والنجوم

 ...أتعذب لن أن  علمأ حينها ...ساحم وت

 ه ذا  يا ن  مل  إو ،باحل ب  الش عور  هو هذا نعم ،جديد من هلا نظرت

 .به حنوها عوريش صفأ أ  ان مي الذي ما أعرف فال احلب هو

 (متت)
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 :ةالثاني ةلدائرا

 

 الظالم خيوط     
 

 

 :ةالدائر هذه أسري

 سعيد أمحد ياسني                         
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 :األول اخليط

 والد ،اللجل بعد فيما وحكاها ..خطاب  الوقائع ههذ عايش

 .وعالء ضياءالطفلني 

*** 

 ده،ت  نامل يف ييقع رج ال عم  ميقرف ،اًثحثي يوميال مشواره طابخييقطع 

 تبلغ   ةالس اع . .الوق ت  ب ه  يت أخر  أ  قب    مش رو   يب أ   الح  ال حياو  لذا

 .فع بال مساً  والنصف ةالسابع

 .الساندرية ةالدارج ةاللغ يف (مياروباص) ترادف "مشرو "

 في ه  يس ري  ال ذي  الطري ق  جان ب  ىعل   هائأض وا ب ة ضااإل ةأعمدأليقت 

، ةممتازتظ   -مع ذلك– ةالرؤي أ  إال ة،معطل املصابي  بعض ،خطاب أستاذ

 .األفق جبحي الذي الدخا  ذلك ىسو خلطاب ةبالنسب يعيبها ما يوجد ال

 فييق ع  حول ه  م ا  أم ا  ،ه و  خطواته وقع عدا الرج  أذ  يطر  صوت ال

 .الصمت ستبدادا ةطائل حتت

طيع أ  حتدد بالضبط تست ، والتى الةاملدوي ةالصيح تلك خرجت ةفجأ

ف ى  –من ضحاة مارد وأنني حيوا ، مما جع   خط اب   مدي  رمبا  ماهيتها؛

 .يبتلع رييقه -امليقاب 

 أذن ه  ةطبل   خي ر   ال ذي  اهلتاف لان ،سهولةب يفدعو  ممن ليس هو
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 .النخا  ىحتذلك ب أصابه

 ال ذي  ه ذا  خط اب  يتجاه    أ  ؛اخل وف  ه ذا  م ع  ختي ار ا أسلم رمبا

 .يبتعدو ، يسمعه

 .العاس هو حدث ما لان

 أ  مخ ن  ال ذي  املا ا   م ن  اق رتب و، رهبتهتراكمات  هفضول احأز يقدل

 ةكثاف   ةخط و  ك    م ع  ،نهايته ىحت الدقا  يف رج ال سار .به الصوت مصدر

 .الدخا  ةرائح

وللعج ب   ،ةالبيقع بهذه مر كلما ادائًم دخا  ىير أنه خطاب غربيست

 يا و   أ  ل دخا   كي ف  خط اب  ييدر ال !منعش كم لذلك الدخا  من تأثري..

 ؟هاذا

 ح د  إى،م ا  اطمئناًنا منحته ةالرائح أ  رج ال ينار ال األحوا  ك  يف

 .العطار منري عند املميد بالبخور تذكره بعيد

 أصوات هناك ..اجًبع ، الصوت مصدر جتاها يف مشيه خطاب أكم 

 .التيقدم يف ستمراو ، اعمييًق انفًس خطاب لتيقطا ،تتأمل كائنات ألناتى خرأ

 .النظر  واسرت ..الدقا  آخر بلغ أخريا

* * * 
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 اجملذوب
 

 ، حيكي هذه الوقائع الصيب سعد

 .سيحكيه شاهده أغلب أهل الضاحية ويؤكدونه وأغلب ما

 

*** 

 

امرأة أو فتاة تعرب الشار  تلتدم أقصى الطريق إذا تواج د ه و ب ه،     أّي

مام بيوتهن، يتاه رب اجل و ل و م ر     إذا جلسن يثرثر  وهم ينيقني األرز أأما 

 .على مسافة منهن

، وال نوًع  ا "غريب ة "شخص ية   (م نري )ع م  ل ديهن ح ق إى ح د م ا، ف    

 . يستبعد البعض أ  تاو  هذه الصفة ضمنت يف املعجم خصيصا من أجله

هذا الرج  ال ياف عن طي ك  املتناقضات داخله، أحيانا ياو  طي ب  

  .جمنو .. انفعالي.. ده يتحو  إى عص وبغتة جت.. متدنا.. بشوشا.. اليقلب

من أو  مظاهر غرابة الرج  وليس آخرها؛ أنه ج ا  للعامري ة من ذ    -

 !شهور فحسب، وإذا به خيتار أكثر ماا  ناٍ  فيها كموقع ملتجره
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ك  أهالي استناروا طرييقة تصور منري لنتيجة ه ذا، م ن ه م الدب ائن     

 !طرفة؟الذين توقع أ  يأتوه إى تلك املنطيقة املت

ويع ود  .. دائما ما خيتفي منري فجأة من الض احية اهلادئ ة بأكمل ها   -

ليظهر فجأة كذلك، وال يعلم أحد أين هذا املاا  األصلي اآلخ ر ال ذي ينتم ي    

 !إليه

أحيانا يالمك بطرييقة طبيعية، وفجأة جتد وجهه انيقلب، ويب دأ يف   -

ع ن األرواح   موضوعات غري مرتابط ة؛ وغالب ا م ا ي دور هذيان ه     احلدي  عن 

فيح ذر م نري منه ا    وكيف تتجمع على التحج ر أو حج ر،   املعذبة اليقريبة، 

أ  رسالته يف احلي اة ميقاوم ة ه الال ، ودوم ا يف وح م ن        يارر كماباستمرار، 

إن ه ييق ي م نهم، ومل يتوق ف أب دا ع ن       : متجره خب وره املمي د ال ذي ييق و     

 !التدفئة ليًلاستعما  تلك اخللطة، مل يد  يليقيها يف ك  نار يشعلها ل

 : ك  هذه األسباب األخرية أحليقت بالرج  ليقبه الذين اشتهر به

* * * 

 .. الذوب

* * * 

نري هو الص  سعد، وذلك حبام أنه يعم  لدي ه يف  أقرب من احتك مب

 .. متجر العطارة
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، حااي  ة متث    للفت  ى م  دى  هن  اك حااي  ة ال يناس  اها س  عد مثلًُ  ا؛ 

 . منري ال  ميلاها الشيخ( كرامات)ال 

ص داعه، س عد يع رف الدائ ر     ل ايطل ب عالًج    زبو  همفذات مرة جا 

 . ا فهو يدعى جابر، ويعم  يف مصنع الرخامجيًد

ال ذي   -جتم د س عد   ويضع يده على جبه ة ج ابر،   « منري» سعدوجد 

 حي    ، ما حدث للرج  إثر اللمس ة فيقد هاله  يف ماانه، -ييقف على مبعدة 

  .جرائها جابر أنه ختدر

مل يستطع أ  يطل ب م ن س يده    .. رد فع ، مل يستغ   خذ الص مل يت

 .أ  يتوقف عما يفعله

  .اختاذ رد فع  حيتا  أ  تفهم ما حيدث أوال، وسعد مل يفهم

وأخريا رفع منري يده بغتة عن رأس الدبو ، وسأله وهو يشي  ببصره 

 : ابعيًد

 .ما يرامخري ه  أنت واثق أنك مصاب بالصدا ؟ أنا أراك على  -

ك ا  يش عر من ذ ث وا       يق د فجابر مل يتالم أل  ال ذهو  أجل م لس انه،    

 .فال شي .. ير  رأسه، أما اآل بطنني 

 . ، وهو نشيط كأفض  ما ياو إ  عيقله صاٍف

*** 
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 : من أقوا  منري العطار املأثورة

الرج  احليقييقي هو ال ذي يع دز األمل م ن وقوف ه عل ى قدمي ه، ال أ        »

 .«ايسيقطه أرًض

فألرك ب العرب ة م ع الش يطا ، ث م ألح ر        )أب دا مبب دأ   ال تتصرف »

 (.العربة وأحر  الشيطا 

فالركوب مع الشيطا  سيدخلك يف دائرة مغليقة ال فااك منه ا، جم رد   

جلوسك جبواره سيجعلك بعد مدة تعتاده، وبعد مرور ف رتة أخ رى س تفاجأ    

 .«وقد صرت صدييقه.. بنفسك

تجاهلها لتتم سريها، اآل  حنن الاالب تعوي واليقافلة ت: قدميا قالوا»

 .«يف زمن انيقلبت فيه اآلية، الاالب العاوية هي من صارت تيقود قوافلنا

 ** * 
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  :الثالث اخليط

 .وائل :فيه  ساسياأل الطرف

 .عبد الرمحن وسالمة يليه

*** 

 .الرمحن عبد.. و ةسالمو وائ  الصغري؛ ىامليقه ىعل اجمدًد جتمع الُصحبة نفس

، من ذ غ ادر   ازائدة بعبد الرمحن حتديًدا، أل  انضمامه إليهم ن ادرً سعادتهم 

 .وعائلته السانى بالعامرية قب  أعوام

بأنهم ال دومينو وال طاولة وال غريه، ش طرن    ،املاا  رواد بني الثالثة ميديت

 .فيقط

ترتيب قطعه البيض ا ، نف س الش ي     بدأ فى   وائ ، ثم جن  سالمة فى إقصا

 .ديد عبد الرمحن مع جنوده الُسمرفعله منافسه اجل

ه ضوض ا  التلف از ودحرج ة الن رد     صوت ارتصاص اليقطع، نافس ف ى محاس ت  

عل ى الطاول ة    وهش ام  ىعيس   ب ني  حوارسر  االنتباه بني هذا كله ي  قب  أ ، حوهلم

 .الاورة

 ،ض احيتنا  خلف ما إى ب جيتذ أ  حاو  ليقد ..يا هشام الفور ىعل عرفته -

تل ك   يتخ ذ  ش ب   ب    ،يبدو علي ه الذي  احليوا  ليس نهأ وأدركت ، أخند مل ان ل

  .بالتأكيد ةاهليئ

*** 
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 .ا عن ذلكاب إى إحبا  ، وبصق على األرض تعبرًيانيقلب تهيب خّط

 أهذا هو ما يصدر الصوت اخلرايف؟

 !ليس سوى كلب

محد خطاب اهلل على أن ه وفيق ه لتيقص ي الص وت، فل و مل يفع   لتس ا   بيقي ة         

 : عمره

 ما كنه ضحاة الشيطا  ال  مسعتها يف ليلة ظلما  قدمية؟ -

كتفس ري،  خطاب تصور  ، أو هاذاةهذا الالب حيتا  لعملية غدة درقية عاجل

 !الذي خير  من أي كلبالعادى نباح لانربة ا عن كلًيوإال ملاذا يشذ صوته 

 خط اب النظ ر يف  فى نفس الوقت الذي دق ق في ه    العوا / الصراخ/ تارر التآوه

رف ا  قطيع ه   ك    بينم ا  ا، خصوصا أنه مبف رده،  الالب ب  اللو ، بدا مظهره ميقبًض

 .يف اخللف يتيقهيقرو  

شجارات الاالب شي  طبيعي يف أي وقت، أما هذا االلتحام فاا  غري تيقليدي 

 .ةباملرة، وكأ  األرض تنشق لتخر  ك  شياطينها السفلي

حن و مثاني ة م ن أقران ه،      َ َرالالب الشيطاني َص ؛نتيجة املعركة أمام خطاب

 .يندف منها ومن يعر من أمامه بني  تراجع مجيعهم

 ..خط وات خل ف ح اجد ال دخا  ويع اود النظ ر إى خط اب        ، فابتعد أما هو

 .ا، جمدًدويارر نفس الوتريةيبتعد خطوات أخرى 

أ  من ه   احلي وا   طل ب ا غري طبيع ي، ه   ي  طاب بأ  هناك شيًئخل أوحىهذا 

 يتبعه؟
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 ..خطوة.. سار إثر الالبف. .ااب لألمام وكأمنا يتأكد من هذا عملًيحترك خط

 .. اخطوت

 ..ثالث خطوات

هناك شي  ما يف عي  هذا الالب، إنه وكأمنا يغوص إى أعمق أعما  كيا  من 

 .ينظر إليه

طبعا رد الفع  املتوقع من حا  خطاب إزا  هذا ه و ش ي  واح د؛ بص ق عل ى      

 .يقبيه عائًدا، ودار على عأخرىاألرض مرة 

* * * 

 ةجانبي ةنظر الرمحن عبد تلسالنظرات، قب  أ  خي( ُثالثى الشطرن )تباد  

  :بصوت خفيض ويعلق ،وهشام ىعيس إى

 الا الم نف س   ،التخ اريف  ه ذه  م نهم  مسع ت  واح د  من أكثر ؟مسعتم ه  -

 .ذاك الالب الشب  عن حبذافريه يتارر

  .الرمحن عبد ةكلم إثر األفعا  ردود تاختلف

  .أسبابه ولديه يعلق مل ةسالم

- أ  دو  ،همشوارع يف طلييقا جيو ، فأعلن تعجبه من أ  هناك شب  وائ أما 

  .همن اإذن  اين -على األق 

 يس أله إذا ك ا    االئًم   وائ    فح دث  ،خ اص  بشا  سالمة ةالالم هذه أغاظت

 أ  عب ده ب    ، ةاحلااي   ناق   تت ن ا يح يف كلها الدنيا؛ أم ماذا آخر كوكب ىعل عيشي
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 !الذي يعيش خار  العامرين، وصلته أخبارها

 فيق د  ة،سالم عن أما ،اليقصة من أطرافيف شرح عبد الرمحن  استفاضوهاذا، 

 .تبالساو والتدم ،الشطرن  قطع ترتيب عن يده رفع

 !ةسخري لشبع، الالبأنه كا  أحد من التيقوا ذاك  عن ىحا لو

  :بيقوله كالمه الرمحن عبد ختتما

 .اخلرافات بهذه الناس قتنا ا سف يال طبعاو -

أنه يالمن بعامل الالماديات واألرواح،  يام  على نفس اخلطبينما وافيقه وائ ، 

 يف اهوح د  يس ت ل ض احيتهم  أ   ع دا ثم خفف من األمر بلان ليس لدرجة األشباح، 

 ،ال دنيا  يف ما ا   م ن  أكث ر  يف موجود (سوداأل الالب شب ) وهم ، وشرح أ الدا  هذا

 .التحضر يف ةقم األماكن ذهه وبعض

  :فأوض  ،وائ  عبارات آخر األصدقا  يستوعب مل

 يف ةاخلراف هذه تنتشر ،عنه أكلمام ملا كمث  ةالربيطاني ةاجلدير عندكم خذوا 

 منطيقة ك  يف خمتلف سماب الشب  هذا يسمو  ىحت إنهم ، فيها كثرية أماكن

قي، آسف، ب  قصدت الشر يالشمال اجلد  يف «تراش»و «شريار» إنه ،منها

، يوركشايرمانشسرت، عفًوا ب  يف   «البادفوت»يف حني امسه  غربي،الالشمالي 

كما ألن  فاش  فيها، لان  أتذكر األمسا  جيًدا  -عموًما–انسوا اجلغرافيا 

 .أؤكد لام

  :، مالكًدااإلكما  ىعل صدييقهعبد الرمحن  استح 

مل اذا طلب ت   ، اآل  عرفت امضالغو عن ةاملخبول قصصك صاح يا تروق لام  -
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 .الطال  منك أختى 

من عبد الرمحن، فيق د تاه رب اجل و، حت ى      اتض  أنها مدحة مل تان موفيقة

 .احلر  من طرح هذه النيقطة العائلية احلساسة أمامهاستشعر سالمة 

وق و   جن  وائ  وعبد الرمحن فى االحتف اظ بتطبي ع عالقاتهم ا، حت ى بع د      

وم ع ذل ك تظ   تل ك املس ألة منطيق ة ألغ ام يتالفي ا         الثاني، شيقييقة والطال  بني األو  

 .ذكرها

امليقول ة الش هرية   يقت بس  داعب حليت ه بينم ا ي  لتغ يري املوض و ، ف    وائ  سعى 

 :ألجاثا كريس 

 ".إذا ضعفت النفس، استسلمت للخرافة"

 ةص  ور يف األرواح أو األش  باح جتس  د الن  اس ختي    ،ال  دنيا يف ما  ا  ك    يف

 أخرى مناطق يف ،السودا  اليقطط عرب جتسدها ةفار مصرنا يف أكثر الشائع. .حيوانات

 الرام د  فه و  ،ادائًم   مشرتك رابط سوداأل اللو  أ  نالحظ ،السودا  الاالب عرب تاو 

  .للخوف ياألزل

 الا الب  تل ك  مع ةاملباشر ةاملواجه أ  ، ُيشا ةنادر مناسبات يف-:أضاف وائ 

 .ةجيد غري ةنتيج إى

 ؟يه ام -: عبد الرمحن

  .فوريال ...املوت -

 عب د  اس تمر  الوق ت  نف س  يف ،س المة  ىعل   ةالالم   وق ع  نتخي    أ  لن ا  طبعا

  :سليامل كالمه يسرد الرمحن
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 ح دث  ةستضافا شرف نالت ضاحيتنا إ  ،أصدقا  يا بالفخر تشعروا أ  لام -

 .سوداأل الالب شب  من نسختنا اآل منتلك  صرنا ؛هام

* * * 

  .افعًل األصدقا  همسرق ، فوجد األصدقا  أ  الوقتةعشر ةالثاني ةالساعبلغت 

، مندلهو ىامليقه بني ةمساف األبعد فهو ،الرمحن عبد هو منهم ستأذ ا من أو 

  .واحد أ  طرييقهماحبام  ،عيقبه بساعة ونصف بينما غادر وائ  وسالمة مًعا

 داخ  راآلخ دفنهما بينما ،واآلخر احلني بني يديه فرك األو   ..بارد الشتا 

 .خيرجهما ومل جيبيه

و  وائ   ف ى الط و   بش ا  واض  ، فب دا الثن ائي        سريهما املتجاور أوض  تف

 .مضحًاا لاو  قامة سالمة حتاذى بالااد كتف وائ 

 ص ابه أ امرعًب   اكلًب   ي رى  أح دهم  ؛أتعرف ما املشالة الرئيس ية ي ا س المة   -

 وها ذا  ..لثال  نيقلها دماعن تفاصي  ثانيال وزاد ،آلخر ةاليقص بعدها ىحايف ،بالفد 

  ..دواليك

 :ذلك من أكثر صدره يف ما كتما  ةسالممل يستطع 

 ع ن  .....ع ن  أؤكده أناأما  ة،قناع عن تيقو  ما تيقو  أنت ،وائ  يا معك أنا -

 .، فبوسعك أ  تعتربني أحد هالال  املوهومنيافعًل الالب ذاك لتيقواا ممن انأف ة،جترب

 أل  ةس الم  دف ع  وه ذا  ة،بغت   الس ري  ع ن  توق ف  ىحت   ذلك وائ  مسع إ  ما

 ه    ؟أي ن  ؟ىمت :حو  رفييقه ةأسئل من اجارًف سيال ستيقب يو ،غريدًيا بدوره يتوقف

 ىعل   انواك   من ذ  ب ذلك  همربخي   مل م اذا فل ص حي   هذا أ  ولو ؟بصد  تتالم أم متدح
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 ؟ىامليقه

  :صدييقه طوفا  بهما يصد وكأمنا امحنوه كفيه ةسالم مد

 األح د  مس ا   الال ب  ذل ك  رأي ت  فيقد ،اصدًق أتالم أنا ..قيرف يا كرسل ىعل -

 ...عندما اضيامل

  ..ةتفصيل ك  ..نفعا ا ك  ..حدث ما ك  يحا يف ةسالم س واسرت

 .خطاب عم مر به ما يطابق ،سالمةل حدث ما وتيقريبا

 .ةامليقاطع ىعل رؤجي البينما لسانه  ،تتابع وائ  ّ عي 

  .نهايته يف ييقطن الذيد بلغ الشار  ق سالمة، وجد نفسه ىهنتا عندما

 هوتعبريات   هكلمات   رفييق ه، أخ  ربه أ    كت  ف ىعل   ي  ده يض ع ؛ وائ    توق ف 

 أًيا من ِكحي مل من أنه هباغرستكرر ا كما ،صاحبه حضور معه الواقعة اوكأمن تهشعرأ

 .ىامليقه لىععندما ُفت  املوضو   هذا

أثن ا  الش رح،   ب األعلى  ُأصيب رقبة سالمة باإلرها  نتيجة النظر حي  وائ  

 أن ه  ؛بببالس ة صدييقهصارحم من تحر ال يدا  ي، فأراحها بتحوي  بصره إى األمام

 .سخريتهم يخش

  .حينها سوداأل الالب عن وائ  برر كاذبًَا أنه انبهر باالم

  .د ،ك ،يتاف ةإثاربه  حديثك  إ :يقلتف.. -

تع   يف  ( د.. ك) حيب اختصار الالم ات إى حروفه ا األوى، ل ذا ف       سالمة

 (.كرب دماغك)قاموسه 
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ه، ث م ط رأ س الا ،    ص دييق اختص ارات  على بدوره بدوره العتياده  وائ ابتسم 

 :سرعا  ما طفا على السط 

 ترى مبا شعرت وقتها؟ أع  ه  خفت عندما التيقيت ذاك الالب؟ -

أ  قادر على أ  أطوي ك  خماوف الدنيا يف جي ، وال دلي  ه و   .. كال طبعا -

 .....و ، مل أهرب عندها، ب  تبعته ألرى أي سر ورا هأن 

 : قطع سالمة كالمه بغتة ليطر  برأسه، وحلظتها أفلتت احليقييقة من شفتيه

أي ب  آدم طبيعي كا  سيفد  إث ر املفاج أة، وأن ا فخ ور     .. بصراحة خفت -

 .الرهبة، والدلي  كما قلت لك إن  تبعتهتلك أن  كسرت ب

 .  ..س ،يا سالمة خري ىعل تصب  ..ثانية رويته يماف سأناقشك ..حسنا -

  .طبًعا «عليام سالم» ع ي

وائ     ستمرفى حني ا ،امودًع ولوح ،جيبه من ةمر ألو  يده ةسالم أخر  هنا

 .وحيًدا السري فى اكما 

 .ةالليل يةمسرح شرياه الوحيد فى بطولة صار الصمت

 ه ذا  ،األفق يلو  لدخا ا يرىو ،يسان حي  ةالضاحي يأقاص من يدنو وه ها

 اورا ه ،يسان حي  ة النائيةعمارال هعربشاهد و ،نطيقةامل يف داامعت أمرا صار الدخا 

  .الصحرا  غري شي  وال الصحرا  توجد

هامًس ا يف   عيق ب  ث م  ،نطاق ه  يف دخ ال  ال ذي  ال دخا   ..بأنفه اهلوا  تشمم هنا

  :سره
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  .ةالعادك املميد منري عم خوربب املعبق الدخا  ذلك إنه -

 ،ةمش تعل  ن ار  أم ام  جيلس رجال رأى حي  ،الشار  ةناصي عنده بصر جتمد

جيل س ، بع د    ثم متجره يغلق ،يالليل بروتينه يلتدم يدا  ال ،افعًل العطار منري نهإ

  .ةللتدفئ اناًر أمامه يشع 

 يبص ر  رج  ، ال مالم    الن ار  ض و   ىعل   يت بني  فإنه النس  ةاملساف بعد رغم

  .ةالنابت حليته ،يالبيضاو هرأس ،ةالطويل قامته

 يص د   مل ة،ب املر  طبيع ي  غ ري  فع ال  يرتاب «منري» وائ  رأى ةالثاني هذه يف

لو أ  عبده أو سالمة ال يداال بصحبته، على األق  يالكد  ىومتن ،األوى ةللوهل ناظريه

 .له أحدهما أو ينفي

 ةس اط بب ها ذا  ،بي ده  وض عها  من يعد  ،النار من ةجذو ميسك «منري» شاهد فيقد

 .أمل ىأدن عليه يبدو أ  دو و

* * * 
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  :رابعال اخليط

 .الوقائع هذه ماهر عايش

 .وعالء ضياء ناالشقيق هاصديق وأكدها

 

*** 

 

  .ةاملهرول ضيا  خبطوات حقكي يل ،أكثر ماهر الطف  أسر 

 يروق ه  ال إذ ،ب األو   تطف    الض يق   يي  ماا ب دأت  أكثر توغلهما ومع

  .للعب هاذا ٍ نا اا م ختيارا

  :وعلق ة،قصري ةجانبي ةبنظر ضيا  لتفتا

 فيق ط  ،هن اك  ينتظرنا عال  أ  كما ،الصغري سرنا يامن فهناك صربا -

  .تصرب أ  منك أطلب

 ة،قليل   عم ارات  توج د  هن اك  ،ت الي ال الض يق  الش ار   الص بيا   دخ 

 نطيق ة امل تل ك  ثن ا  اال جت اوز ، ث م  ةللعطار وحيد متجر يوجد إليها ةباإلضاف

 .تليها ال  اخلرائب من لييقرتبا

 ،الس ري  يف ماهر يهذحيا وبينما ة،احلثيث خطواته بنفس ضيا  دخلها

 .مسعه ما إثر ماانه يف ةفجأ ىالفت حتنط
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، ال يعرف ه  هو ض حاة م ارد،   ياجلهنم الصياح نطال ا أفدعه فيقد

 .أم أنني حيوا  يتعذب

 ن ؟اختدع يأذنا أ  أم ،حيقييقي أمسعه ما ه  ؟هذا ما -

 وذه    ،امتاًم   طبيع ي  أم ر  أن ه  ىعل   املوضو  ضيا  ىتليق النيقيض على

 غ ري ) غ ري  ي الش هو هذا، وخيربه أ  بثيقة لألمام جيذبه رفييقه من أ  ماهر

 أسري يتران ذا أنت ها ،الدخو  ىختش ه   ؟ ماذا ،به هوعد الذي (يتيقليدال

 ؟خوف دو  جبوارك

 ،اش يئً  يفع  أ  هأردت إذا ،طف  أي مع التعام  يف ةمعروف ةوسيلتلك 

  .بالعاس اليقيام عن اجلنبب تهمهإ

 .السري ويعاود ة،الصغري قامته يشد ماهر ناشاهد هاذاو

 العن اد  ىوتبيق   ،أعماق ه  م ن  تهاجر اخلوف أسراب جعلت ضيا  ةكلم

  .فيها وحده يتوطنكي  فيقط

  ..ةخطو

  ..خطوتا 

  ..خطوات ثالث

 .يستمراملهيب  الصوت

 ..طواتخ أربع
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 ..مخس

 ..تتوقف أ  تريد ال ةاملظلم ةالضحا تلك

 ..ست

 أ  ولو ة،مر ألو  لوجه اوجًه الالب ماهر شاهد بعةالسا ةاخلطو عند

  .هعلي أهو  لاا  هرأس ىعل هط  ابارًد ادًش

 ع ن  أكث ر  ومسع ،البلد جيوب الذي الشب  باحليوا  اطبًع ص المسع 

  .الغريب صوته

 ةالبس اط  وأدهش ته  ،حجم ه  ةوض خام  ،ب ال   الال ب  لو  ماهر تأم 

 األيًف   ب دا  ،وش اله  الالب صوت من النيقيض ىفعل ،معه عال  بها يلعب ال 

  .عال  مالبس أطراف يلعق وهو اودوًد

 .ال ميان. .ميان ال -

يف أذ  م اهر، ث م قطعه ا ن دا      استمرت هذه الالمة كضربات الطبو  

  :بعد عن ال ع

 اجلدي  د ص  دييقنا ..تعالي  ا ..عن  دكما تيقف  ا  اذامل   ،م  اااهر ،ض  يااا  -

  ..ينتظركما

 يا ن  مل احل ا   ةع  طبيب ،اجل دد  لل دوار  متجه ا  يندفع بأ  الالب هم

 ىعل   ضيقبي عال ، فه ميقيدأن اهلل ومحد ،منه حار ترحيب أي يف لريغب ماهر
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  :للالب مبرح يهمس صدييقهماهر  مسعبينما  ، هعنيقربطه ب يبدائ حب 

  .اللعب مجيعا ركسنتشا ..تتعج  ال -

 ال وكي ف  وقا  أنه ال يعلم كيف فار فى ذل ك،  عال  صوب ماهرتيقدم 

 ل و  همعظ ام  اس يحطمو  هملياأه   ،هن ا  الي  هاببسيس املشاك  من كم علمي

  .احلد هذا إى همبتعاداب علموا

 أج    م ن ذل ك   فع  هأن كما ،اأحياًن ةاملغامر من بد البرر رفييقه ألنه 

 أ  ،ياملتبيق   الوحيد البدي  هو وهذا ،كلب قتنا ا ترفض ماأل ،اجلديد هصدييق

  .هنا وإطعامه معه للعب يأتيو هنا ريسك ربطي

 كي ف  أع رف  ال ، اجلدي د  ص دييقك  ةمس أل  ذك رت  أن ك  اجلي د  من -

 ك  ،كالب شا  ىعل تتجو  ال  األشباح عن تسمع أال ،الالب هذا تستسيغ

 شي  ك  ..نباحه ةطرييق ..لهشا ..أحدها بأنه لي ييوح املخلو  هذا يف شي 

  .الشك إى يبع  فيه

  :امليقرب صاحبه يرأ من شديد إحبا  عال  ىعل بدا

 ،اآل  ةالع ود  بإماان ك  ،تش اركنا  أ  ىعل   كربجي   أح د  ال ..احسًن -

 ت ذيع  أال بالتأكي د علي ك   ل ي  ةحاج   وال، )تدارك بعد أ  تذكر نيقطة هام ة )

 .سرنا

 ين بض  قلبه امليقاب  يف ،اأبًد اجعالرت حيب ال هو ؛ةبالورط ماهر شعر
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  .احليوا  هذا جتاه التوجسب

  :ماهر إى كالمه يوجه بينما ،الالب من ضيا اقرتب 

 لتب قَ  ؟لطيف ا  يبدو كم ىتر أال ؟ريسك من اموقف تأخذ اذامل أعرف ال -

  .اليوم تفسد وال ماهر يا

 وكأمن ا ( خم اطرة )تعنى  Riskغرف ماهر من معلمة اإلجنليدية أ  

 .اختاروا االسم متعمدين كي يديدوه قليًقا

 ..وجهه بافيه وكأمنا مين  نفسه وق ت مس تيقطع لل تفاري    غطى الفتى

 فليش اطرهم  ..اللع ب  ..الطع ام  ،ش ي   ك    أص دقائه  م ع  ييقتسم أ  عتادا ليقد

  ..إذ  اخلطر

  .ىيبيق أ  - قتنا ا غري ىعل - الصغري قرر

* * * 

 .ومفد  وا مت بشا  املميد، الالب ارتفع صوت

 جت اه اال إى نظرواف ة،بالعصبي مجيعا أصابتهمالعوا  / الضحااتهذه 

  .الطريق يف هنالك أحد ال ة،نتيج دو  حنوه ينب  الذي

 أث ار  ه ذا  أ  ويبدو ،هذه جهنم ةفونيمسي إطال  عن الالب يتوقف مل

  :ضيا  ةعصبي

 ؟أصابك الذي ما ؟دهاك ماذا -
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، ويف اللحظ ة نفس ها   ت ه ئتهد والحم ا  الال ب  م ن  بدوره اقرتب عال 

  .ظهورهم خلف ةنيقط إى ينظر ماهر أ  ضيا  انتبه

 يق   وانت ،ةبس رع  ض يا   نظ ر ، ف ى ح ني   اارتفاًع   ي دداد  الال ب  نباح

 .بدوره عال  إى هلذا تباهناال

 حبف    ج دير  اليق ادم  ف ذلك ، ةمربر الالب هلعو ةعصبي أ  عرفوا اآل 

 .بنفسه منري ذوبال إنه ..ةسخونال له مث  هذه ةتشريف

 وقته ا  ىارت د  رج   ال ،طباعاتناال من اخالًي ةالضاحي عطار وجه بدا

 .ةغليظ ةخشبي عصا ىعل وقفته يف ستنداو ة،احللييق هرأس أخفت كاسايت

  :وهمس ،الالب إى عال  نظر

 أنه رغم ،هاذا تتصرف منري العم افيه ىتر ةمر ك  ..صاح يا هدأا -

 .بأمرنا اأحًد خيرب مل كما أنه ى،حت منا ييقرتب ال

 إى وع ادوا  ،وت ده  يف امربوًط   الال ب  ت اركني  ةالثالث   ىتنح ..بهدو 

 وق تهم  ييقضو  أبريا رفا  )، يتمساوا مبظهر؛ منه أمتار بعد ىعل جملسهم

 .(بالتسامر

. .ىحت   م نهم  ييقرتب أ  دو  مير العطار منري  إ :ثوا  منذ قا  عال 

 .عادته سرك اللحظة تلك قرر الذوب أ  يبدو

 .ةالثالث األطفا  حنوه جتهاو عصاته رفع فيقد
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* * * 

  ..ةالصغري اليقلوب ىعل الفد  استوى

 نب اح  أطو  أطلق الالب ،همإنيقاذ يستطيع اجلوار يف أحد هناك يان مل

  .داألوال مسعه له

 :نيأتمفاج إى حتولت هذه ةاملفاجأ وجدوا أعينهم وأمام

 وإمنا ،هم جتاها يف يان مل لذوبا مسار أ  ةحلظ آخر يف تض ا ليقد

 .ةالغليظ بالعصا عليه منري ىوهو ،املربو  الالب حي  إى ثالثتهم ترك

 الال ب  أ  ةبشد ةالفتي غرباست فيقد ة،ثالث إى املفاجآت عدد رتفعا ثم

  .صمت ةبنظر ضاربه إى يتطلع وجدوه ب  ،أمل ةصرخ يطلق مل

 م ا ذن ب  ) أو. .(؟هذا فعلت مل) باستناار مبنري يهتف أ  ملاهر خطر

 داخ    جتم د  الص غري  ىالفت   لس ا   إال أ . .(امليقي د؟  الض عيف  احلي وا   هذا

 أكث ر  يرتا ب  ع ال   وج دا  ،ةاملفاج أ  من وضيا  ماهر يتحرر مل بينما.. حليقه

  .أحد يرتابه أ  ممان أمحق فع 

 مصوب وبصره ة،ناحي من جبسده وحيميه الالب ليحتضن عال  ىجر

 .خرىاأل ةالناحي ىعل بتحد منري إى

بش ا  أو ب آخر؛    ،رفييق ه  م ن  التص رف  ه ذا  يص د   مل بال ذات  ماهر

  ماان ه  من يتدحدح مل الذي ماهر :ةثابت ةفوتوغرافي ةصورإى  املوقف حتو 
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 املس افة  منتصف فى يا ض.. الذوب ةمواجه يف  والالب عال .. ةاملفاجأ من

 .بينهما

 ع ن  ادفاًع   للت دخ   أيًض ا  أهيت ، فيقد بتحفد قدميه بني ما الفتى باعد

 .يالشيطان الالب

 ش عورهم  يداخ  أل  األطفا  دعا هذا ة،كامل ةلدقييق الوضع هذا ستمرا

 هل ذا  ةنهاي   م ن  أم ا . .داخ   ثالج ة  جتم دوا  ب أنهم   آخ ر  حس اس ا باهللع

 !؟املوقف

  ..جابواست ..ةأفاارالثالث قرأ «منري» أ  ويبدو

 .ماانها إىنخلعة امل ة الصبي قلوب وعادت ،عصاه أند  ط بب

 يذراع  ت واري داخ     امل الالبو منري مت تبادهلا بني متوحشةنظرات 

  :بصوت عا  الذوب توعدثم  ،عال 

 س تحم   ةاليقادم   ةاليقليل   األي ام  ،هن ا  س ياو   بينن ا  ةالنهاي   خط" -

 ."أنت، أو أنا إما ؛أحدنا مصر 

 .لالبحديثه ل وّجه

* * * 

 .وائ  عي  النوم ىجاف

  .ييقرأ أ  يف احل  الشاب وجد ةلعادوكا
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 ةاملص فوف  ات ب لا ب ني  بقّل   ،احل ائط  يف نياملثبت نيالرف إى وائ  جتها

 .ةبعناي عليهما

 ال ذي  عنوا ال سحبي يده وائ  ومد ،مناسب ختياراوقعت عيناه على 

  .(حممود ىمصطف) الراح  للرائع (ةالغاب) إنه؛ انتيقاه

 أن ه  ويعل م  ايًقس اب  ةم ر  ق رأه د ليق  ، س ريره  إى الات اب  وائ  اصطحب

 ميا ن  وتيقاليد تدااع غربأ ويتناو  ،ياأفرييق يف ةالبدائي اليقبائ  عن يتحدث

  .أحد يتصورها أ 

 ،الات اب  ص فحات  بأنامل ه  ييقل ب  وش ر   ،سريره ىعل وائ  ىاسرتخ

 ب دأ  فيق د  ،ل ألر   الن اجع  ال دوا   هي ةاليقرا  أ  الشاب أدرك الوقت مع اوفعًل

  .عيقله حصو ما ورا   إى ل يتس بالنعاس يشعر

ف ى  " تش تى "ما هذه النيقرات عل ى الناف ذة م ن اخل ار ، ه   الس ما        

 .بلهجة أه  اإلساندرية" متطر"اخلار ؟ 

ف ى     االس تمرار ّضمل جيد وائ  فى نفسه طاقة كي ينهض ويتأكد، فف

 تحت دث  ال  فيقراتال اجًد هجبأعكما  ،اإلكما  ىعل ةلذال محلته وقد اليقرا ة

 .منري صورة ذهنه يف حلت مل وائ  ييدر ال ة،اليقري ساحر عن

 كن ت  حينه ا  ،عم م نري  يا الاتاب يف ال  األماكن بأحد عشت لو.. آه

 . عراف أو كساحر يناسبك برستي  ىعل تحص س
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رآه سابيًقا، ومب ا ح دث عن دما نيق   احلااي ة لعب د        مبا وائ  ذلك رذّك

 .الرمحن وسالمة

 :أجابه عبد الرمحن

 فعب    ،ليلته ا  الغوامض عن حبديثنا تأثرتعلك ، قيرف يا  صدق-

 .كبعيقل اخليا 

م  ن يعم     -باملناس  بة- مبهنت  ه، وأن  ه ذكرهف   ،وائ    اليق  و  س  تفدا

من يوجه له مث  هذا الاالم، كما أبدى استعداد هو ليس أى  أخصائًيا نفسًيا،

  .لليقسم على صد  كالمه

 حاو رمبا  ،صدييقه تصميم ىعل يرد مبا يعرف ومل عبد الرمحن صمت

 ،بيقصري ليس لوقت النار يف يده ميد منري ،مت وصفه الذي املشهد يستوعب أ 

 .أملأى ت عليه يبدو ال ةاملد هذه وطوا 

يعذر البشر مجيًع ا ف ى إنا ارهم ألي ش ئ     عمله علمه أ  عذره وائ ، 

 .غري مألوف

 ،أخ رى  ةمس أل  فهووجود الصبية،  يف الالبو الذوب عراك عن أما

 ة،الدائم هالوسه من ييعان فمنري غرب،يست مل وائ  عنها مسع عندما ةسألم

 طبيعي لذا ،ال  جتتمع داخ  حجر ةامللعون باألرواح تتعلق هالوسه وأغلب

  .امليقبضالب ال بذاك حيتك أ 
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 .النوم يف اندلق بالضبط ىمت وائ  يشعر مل

 بعي د  ومن ،ةالعامري من ةالنائي ةالبيقع تلك ىعل نفسه رأى أحالمه يف

 ةص ور  فهذه لذلك ،قب  من يره مل وائ  ،شيطانيال بنباحه قادما الالب ظهر

  .عنه اآلخرين أحادي  من عيقله كونها

  .اميقرتًب يدنو الالب

 ص دره  م أل  منري خوربب املعبق الدخا  ،بظهره يرتاجع أ  وائ  حاو 

 حض  ور ىعل   ةش  ارإ ه  ذه أ  ن  ارجل أدرك هن  ا، يس  ع  وجعل  ه حلظته  ا

 م ن  اقادًم يتحرك فمنري ،ياتملو  لحف ل و دعوامل هم ها وبالفع  ،ذوبال

  .خرىاأل ةاجله

 ىعل   امش يً  اث نني  غ رب أ ب ني  حماص ر  اآل  أنه ،مفر ال هأن وائ  علم

 .والذوب الالب ؛قب  من ةالعامري أرض

 .ما ةنيقط نظره لفت هناو ،بينهما بصره نيق 

 .إليه وليس ،دتوعب همايبعض إى ينظرا  والذوب الالب

 .....و ،سكابو أنه بد ال ،سكابو يف أنه نفسه ييقنع أ  وائ  حاو 

  ....و

 .امستييقًظ هبو

 ،جب واره  ةالس اع  إى ونظ ر ، ةالالهث   أنفاسه يتمالك أ الشاب  حاو 
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  .اصباًح والنصف ةالسابع إى تشري عيقاربها وجدف

 ورا  الرغ اوي وحليت ه  غاب ت مالحم ه    وبينم ا  ،هوجه   يغس  نهض

  :، حتّدثهخلفه من والدته صوت مسعالبيضا ، 

 نائم ا  كن ت  أن ك  الواض  من ،أفل  ومل مرتني أوقظك أ  حاولت ليقد -

  .بعمق

  :..و ، صابوبال ممتلئ بوجه وائ  إليها لتفتا

  .ةثالث ةمر حاولت ليتك -

 احل ني  ب ني األخص ائي النفس ي    ذه ن  يط ارد  واملوضو  طوي  وقت مر

 .الفار  املوقف جا  ىحت هاذا وظ  ،واآلخر

 .منري بعم اخلاص ةلعطارا متجر أمام وائ  مر أ  حدث فيقد

 السرحا  إما :املتناقضتني احلالتني إحدى ىعل دائما هجيد فى العادة،

  .اليقلق تثري ةلدرج الدائد املرح أو ..الشديد

 ىعل   اض مادً  يثب ت  هشاهد ،نوًعا ةخمتلف حالة يف ليقيه فيقد ساعتها أما

حي     ،رلع اب ا س ريه  ع ن  يتوق ف  فجعله وائ  صدم هذا ،ما اتفقكيف ذراعه

  .ةرقبال يف أكرب جرح حلظو دقق النظر

بينم ا جيي ب حتي ة     ،جرح ه  مع التعام  واص  منري ةتام ةمباال بال

 :الشاب امليقرتب
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 .وعليام السالم ورمحة اهلل وبركاته-

 .ئ  أكثروا دنا

، (بنظ رة متفحص ة   إى األم ام  وائ    م ا  ) ؟م نري  ع م  يا مصاب أنت-

  ، ه  أساعدك؟اجلرح هذا تطهري بجي

  .مسعه «منري» أ  يبد مل

 كأحس د  أن ا  ،م نري  ع م  يا اجلروح لتلك ومطهر ملسان ةحباج أنت -

 !لألمل يداالب حتملك ىعل

  :ط بب إليه منري لتفتا هنا ،خاص ىمبغد ةاألخري كلمته وائ  نطق

 تعل م  ال أن ت ..أى بن ى   ؟حس ني  احل ا   اب ن  يا األمل عن تتالم نكإ -

 بوس ائ   أو ةبالعط ار  س وا   مع ه  التعام  أجيد انأف ، باألمل عالق  عن شيئا

  .سعد يا اشاًي هات ؟جتلس ال اذامل ..أخرى

* * * 

  :معاونه ىعل منري دىان وائ  نصرافا بعد

  .يولد يا تعا  ..سعد ..سعد -

 ف اتي  م طارًح ا ، ليجد منري ندا  ليجيب ةسريع خبطوات سعد حضر

 .ويتلو عليه تدابري جديدة ،على الطاولة املتجر

 أي ام  ا تج فإذا ،همع ستظ  املتجر مفاتي  اعًدافصأنه من اآل   أخربه
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 ةنهاي   ىحت   البيع يفساعتها  ستمرميان للصبى أ  ي ،إطالًقامنري مل يظهر و

 امل ةبالنسب أما ،للمالك احمل  سلمعلى سعد أ  ي ،غيابال تواص  فإذا ،الشهر

 ...ةبضاع من املتجر يف

 ،س عد  ي ا  خملص ا  ومعاون ا  بن ا ا كنت لام. .ملاك حينئذ عتربها.. -

 ه و  ه ذا  أليس ،(جمذوب) مع قضيتها ال  تلك ةسيئ ةفرت تاو  أال ىنوأمت

 ؟به الناس يصف  الذي النعت

 أوغض ب   خالية من أدن ى  ة،حاني ةبتساماب ةاألخري كلمته منري نطق

 خ  رفامل ذل  ك إمن  ا ه  و ييق  و  م  نا أ  م  دافًع دس  ع ن  تفضا، يف ح  ني ض  يق

 .معه بالعم  سعد صاحل رج  هأنو ؟ذوبال

 ق د  هذا أن ه  ع ي ه  ،من كالم العطار ثم انتبه الصبى للجانب امليقلق

 ؟هرتكيوهذا املبارك  ذهبي أ  ميان أين ؟اليقريب يف ةفجأ رح ي

 يفمتاًم ا   س ارًحا  ك ا   فعيقل ه ، بجي   ومل س عد  كت ف  ىعل منري ربت

  .فعله عليه جبيتو ملا اتالرتتيب

* * * 

دو  املسألة فى مفارت ه الص غرية، ث م ق رأ      فيقد،ينسي كثرًيا وائ  أل 

  :مجعتهما ةجلس أو  يف عبد الرمحنمنه على 

 .قب  أي شي ، أنت مدين لي باعتذار -
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 .سالمة نوم ةغرف يف اآل  األصدقا 

 ل ه  ح ال  فيق د  ال رمحن  عب د  أم ا  ،ينيكرس   ىعل   جلس ا  ومض يفه  وائ 

  .صاحب الغرفة سرير ىعل جا طضاال

 ؟ةناسبمب -

 :أغلق وائ  املفارة، معيًدا إياها إى جيبه

، وك دت جتعل     العط ار  م نري  ع ن  كل   قلته الذي يف شاات كنأل -

 أ  ةس تحال ا. .أمل دو  م ر اجل يف لي ده  وض عه  ع   أ.. أكذب عيناي أنا أيًض ا 

 !!بهذه السرعة نسيت تاو 

  .ابًعط أذكر كال -

  .مشابه موقف يف ثانية هرأيتأن   اآل ،ما جعل  متأكًدا  -

بيقول ه لعب د    حديث ه  ختتماو ،الذوب أمر من رآه ما لصاحبيه ىحا

 أ إى التفسري  رجعي لن لذا ،بوجود منطق ورا  األمرالرمحن أنه أيًضا مالمن 

 ،األمل  احتم ا  ىعل   منري اعتاد رمبا ،مثًلا آخر كوكب من قادم خار  رج ال

وائ  حبام ختصصه ض رب   ..اذلك مرًض ياو  أ  وحمتم  ،عليه تدرب رمبا

 .امنعدًم باألمل الشعور جتع  ةعصبي مراضهلم أمثلة كثرية أل

  :يتابع وهو اهتمامب إليه وأنصت ،وائ ل موافيقا الرمحن عبد أومأ

 للموض و   تنظ روا  أل  أدع وكم  ان  أف ؛اآل  أم ا  ..األمل وصصخب هذا -
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 قص  تني حس  باه م  او ،فراوتتض   ىتتالق   ةالبعي  د اخلي  و   س  تجدو ،كا   

  ..ةواحد ةقص هما إمنا منفصلتني

  .والالب الذوب من كال ع أ

* * * 

 .ةقليل شهور منذ إال يظهرا مل كالهما والالب الذوب

  :(الذوب)

 يف نس  يقط ق  د اليقري  ب يف ةمعذب   أرواح م  ن حي  ذر وه  و جميئ  ه من  ذ

 .حبائلها

 (الالب)

  .منري منها حيذر ال  نطيقةامل تلك إى ةاملار جتذابا حماوال هرظ

 (الذوب)

 سهر هلذا ،األرواح لتلام جتسد هو الالب أ  ىعل التصرف إى حتو 

  .ةالضاحي أطراف حو  ةدائر يف خبوره يشع  يالليال

 امرش حً  ص طدام اال وك ا   ،الا ائن  ذل ك  م ع  املباشر صطداماال حدث ثم

 .ةالصبي ودوج لوال للتصاعد

 (الالب)
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 بدوره ببس من هإن :يتصورواو ،ابعيًد يا اخلب واسرحطلب وائ  أ  ي

  .مثًلا ملنري اجلروح تلك

 رتيابلال مثري فاالهما ،طرف يأل يازحناال عن تعجد أنك ةاملشال -

  .كبري بشا 

  .إى أكثر من ثغرة ةشارباأل ، وائ افرتاضفى صميم  الرمحن عبدطعن 

 إل يهم  ييقودو ،الذوب يدعمهم الذين  وامللعون ولئكأ مات أين :أوال

 ملع ونني  ة،الض احي  أطراف يف ألشخاص موت حادث نعرف ال حنن ،الالب

 ؟ملعونني غري أو

، أمل ياف رفييقه جدو  امليقارنة الشا  «عبده»كلمات  جرا  وائ  ُأحبط

  !الذي صاغه له

وج د   ؛، أخ رًيا فارت ه  ب ه  ينيق ذ  خمر  عن فّتشي ثم جتاوز شعوره؛

 ذل ك  ،الايل ومرتات  عش رات  بع د  ىعل  حادث ق ديم وق ع    اإلنيقاذ املالقت فى 

 تس ليم  امله ربني  رف ض  ةونتيج   ،للسالح مهربني عرتضا الذي يالدام الامني

  .ةحبذم إى مراأل حتو  ،أنفسهم

  :سالمة

 ةاجلرمي أرشيف أنعش كالمام كما أ  ..أنا أيًضا هذا ىأنس ال ..نعم -

 ي ات نبوأج اتيمص ر عدة نسوة  كذلك؛ اجًد ةقدمي ةحادث هناك ،عيقلي داخ 

انتح  ر  أو ق  تلن ال أذك  ر  ،عل  ى أط  راف الض  احية يمج  اع بش  ا   ح  رنتا

  .اآل  ىحت ةمبهم املالبسات واألسباب ؛بالضبط
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 ل ديك  ماذا ،عبده يا عليك ناجبأ سالمةو أنا حنن ها ..صحي  ،نعم -

 ؟أيضا

  ، فلفت نظر وائاألهم ةالنيقط ، وأشار إىةاليقاضي ضربتهوّجه رفييقهم 

 ،ال ذوب  يطارده ا  ةحيقييق   ة،حيقييق األشباح ى افرتاضاته على أ إى أنه بن

 .الالب وجيسدها

 -وهو األخص ائي النفس ي امل تعلم   – الدائم هارناإ مع هذا ىتأتي كيف 

  ؟للخرافات

 ناقضت أنك ىعل توافيق  أال! أصي  لديك مثلي يا وائ ؟ مبدأ هذا أليس 

 !؟اآل  نفسك

بأن ه ال   ف رد  ة،النيقط   ه ذه   وائ   يفت ومل ،يمنطيق الرمحن عبد كالم

 اًديجتس   الال ب  عتب ار ا يالض رور  من هإن :قا  من يناقض نفسه بالضرورة،

 حي او  و ،ك انوا  أي ا  ىامل وت  أولئ ك  أح د  امتلا ه  اًي  داع اكلًب   رمب ا  ،لألشباح

هناك العديد من اليقصص ، بصاحبه دفن ماا  ىعل شخص أي يد  أ  احليوا 

 اأ  بعضهم قطعوا مئات الايلومرتات تتبًع حاىاملماثلة عن وفا  الاالب ، وُي

 .ألصحابهم

 مرر وائ  أصابعه بني شعر حليته اليقصرية، وعجد عن إخف ا  تش فيه  

 .عن رأيه يف التفسري الرمحن عبدبينما يسأ  
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 يف ىحت   وال ،دوهوليو يف ال ،أبدا مثله جتد أ  تستطيع ال أنك أعتيقد-

 .دوبوليو

  :غرميه فى امليقاب أصّر 

 ؟الغريبالب ال وصوت -

  ..عنده ةمرضي ةمشال أو ةطفر ياو  أ  وارد -

ك   ذل ك ل رد     ،مس تفد  ه و  كم: حو  صدييقهل ضيفي بأ  وائ  هّم

 ت شيقييقتك؟طليق أن 

 ح ني  يف ،الب اب  حن و  س المة  جتها ،اخلار  يف ةحرك األصدقا  قاطع

 .ةاجللب هذه ببس حو  الظنو  بهما ذهبتقد و ،ترقب يف اآلخرا  تسمر

 .سالمة يدعوهم للتوجه إى الشرفة، كي يروا بأنفسهم عاد ةفرت بعد

 ع ال   من د   أم ام  الناس جتمع رأواو ة،الابري ةالنافذ إى ةالثالث هر 

 ؛ةفج أ  ًيانفس انهياًرا أصابهم الشيقييقا  كيف ييقا  أ  بينما شرح سالمة ،وضيا 

 فيق د  ضيا  اأم ،أمامه شي  ك  كسرو ة،عنو اخلرو  حياو  عال  وجدت تهماعائل

ة وهمي ة، يت أمل ب آالم    معرك   داخ    نفس ه  يتخي  وأخذ ،نفسه ىعل الباب أغلق

 .جرحاها

أّي ، اخل رو   ف ت  هل م طري ق   أ  ي -رب املند   ك–سالمة طلب وائ  من 

 .يف موقف كذاك املساعدةالتيقاعس عن ع نفسي لن يستطأخصائي 

 :ؤلهطرح عبد الرمحن تساأثنا  هبو  الفرسا  الثالثة على السالمل، 

تصور مب دئي ع ن    لديك فه  ،بروفسر يا التفسريات خمد  أنك مبا-
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 ؟واحٍد

 أ  ىمنيت تضاافرتا ،افعًل تضاافرتا كو  عيقله الواقع يف ..وائ  صمت

  :لصدييقيه ينيقلها ومل لنفسه بها حتفظا لذا ة،صحيح غري مجيعها تاو 

 حي     ،الش يقييقا   ل ه  تع رض  لابت نظرا ةنفسي ةصدم تاو  أ  إما-

 العيق اب مل يا ن  .. اقبهما أهليهما على لعبهم فى أطراف اليقري ة ، وللح ق   ع

  .ابسيًط نااله الذي

 ،الال ب و نيالطفل   ب ني  ح دث  التخ اطر  م ن  انوع هذا ياو  أ  وإما-

 مي ر  احالًي   احلي وا   أ  وهو ،هليسرتيتهم واحد ببس ىسو يوجد ال وهاذا

 .ةوحرج ةحامس بلحظات

* * * 
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  :خرياأل اخليط

 شاهد سواه أحد يوجد ومل ،سعد صيبال الوقائع هذه شاهد

 .ةاحلادث هذه

*** 

 ةبالعود هميو ،املتجر باب غلقكا  سعد ي قب  ثل  ساعة بالضبط،          

  .املند  إى

 ه ذه  أ  يس تحس  «س عد » أ  إال ،كعادت ه  خمتفيا يدا  ال منري السيد

 بأ  ميقتنع ىالفت ،ا طمئنباال يشعره ال الذوب كالم ة،مر كا  ليست ةاملر

 .تدنو عندما نهايتهم يستبصرو  األوليا  ك 

 .ةمر آخر منري من سعد استشعره الذي الوحيد ىعنامل هو هذا

 ةباملص ادف  ش اهده  ،أخ رى  ةم ر  هس يد  شاهدسعد  أ واملفاجئ اجلديد 

  .املتجر عنمباا  ليس ببعيد 

 !ييقولو  كما بعضها عند اليقلوب وكأ 

 م ا  ه و  العا س  أ  ل وال  ،املتجر إى يتجه أ  يدير «منري» أ  سعد ظن

 .البلد من نائيال اجلد  حنو ةسريع خبطوات يسري رج ال وجد فيقد ..تض ا

 قي د  ىوعل   ..خب ري  حيب ه  ال ذي  رج ال ةرؤي من بالسرور سعد أحس

  .ةاحليا
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  :عا  بصوت هداان

  .منري السيد -

  .سرعته نفسب يميش واستمر ،إطالقا يسمعه مل «منري» أ  لسعد يئُه

 ال ،حب ذر  العط ار  ورا  فسار ،أخرى ةمر الولد يعاود اليقلق جع  هذا

 ؟«منري» ماروه أي أصاب لو سيشعر مب ييدر

 عام  ةعالق جمرد من أعمق ة،عمييق صارت املبارك رج ال بهذا عالقته

  .عمله برب

 ال ذوب  فى هواجسه، ثم أفا  على توغ    اواهًم ياو  أ  سعد ىنمت

 -الض احية  حاف ة  يا اد يبل غ  –متاًما  الص  ابتعد ليقد ،أكثر وأكثر ةاألزق يف

 أقرب صوتا ،بعيد من ييأت صوت إى فجأة انتبه ، ثمهذه التتبع ةعملي خال 

  .ةوليل ةليل ألف من ج  ةلضحا

 ال ذي  الش ب   الال ب  ه و  أه ذا  ،احل د  ه ذا  عند ماانه يف الفتى جتمد

  .عنه يتحدثو 

 ،النيق يض  ىعل ب  ،التيقدم عن حيجم «امنرًي» سعد شاهدمل ي للغرابة،

  .بغيته وجد وكأمنا الصوت جتاها يف يهرو  جدهو

 ورج   ، الش ب   الالب مع الذوب عراك عن علمه ما الف  اسرتجع

 .رمبا لن يظ  كذلك لفرتة طويلةف ،الذوب سالمةجرا   تهحرفأنه تعج  ب
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 تف و   ةاملس أل  لا ن  ،هس يد  ةملعاون   شيئا يفع  أ  ود لام ،رييقه بتلعا

  .باثري طاقته

 ان  اجب يغ  دو أ  ىحت   أو ،ليتيق  دم ةالش  جاع هس  عفتأ ل  و س  عد ىن  مت

 وأضعف ،يرتاجع أ  من ىأقو فهو ،قاس وضع يف علق نهأاملالسف؛ ، يهربف

  .يواجه أ  من

 م ن  تيقابلها ةالشيطاني صواتاأل وتلك ة،ناحي من منري ةوزجمر صراخ

 .للتماسك سعد حماولة مد  هذا ك  ،أخرى ةناحي

 ص  وت ه  در عن  دما ةخاص   ،املس  ا  ث  وب ل  ه ش  يققت الع  راكص  خب 

  :اعالًي الذوب

 .اأيًض نهاي  معها هذا جلب لو ىحت ،ايتكنه إنها -

* * * 
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 مؤقت وداع
، ف ى خان ة   (أمح د ر وف )امسه ممتلئ اجلسد رج   -الحيًقا-زار الضاحية 

 ح ر " صانع أفالم وثائيقية"أما صفته ال  جا  بها؛ ، "مهندس أجهدة طبية" :املهنة

 (.اجلانب املبهم)وله برنام  حيقق قدر من االنتشار يدعى  ،على يويتوب

حس ب   لهااس تيقب قدم ه ف ى املنطيق ة، وج د وائ   يف       هندساملمبجرد أ  وضع 

 .االتفا 

كمرش د ميا ن أ     ؛األخص ائي النفس ي  ذاك بعض األصدقا  دل وا ر وف عل ى   

 على منحه واجب الضيافة الساندري املعروف أوًلا، ثم وائ أصّر يساعده فى املنطيقة، 

 .الالب والذوبإى ماا  الصرا  األخري بني  صحبه

ودم ا  عل ى األرض ردم ت    .. فيق ط جلب ة مبعث رة   .. ا ي ذكر شيًئ الوافد دجيمل 

 .. الرما  أغلبها

 جس د  من شعريات.. ات متناثرة على مساحة واسعة من املاا ريشع ،وأخريا

 !كلب

 كم سيتضايق اميقدًم علمقا  ر وف أنه سيصور حليقة شاملة عن املوضو ، وإ  ي

 .ةاملبتور تهانهايبسبب   واثريال

 نهاي ات ب اأحياًن   يبخ    الواق ع  أ  ن ا ل ذن ب  وال ة،واقعي   اقصًص أنت تنيق -

  .ترضينا

للربن ام   ، أرس  أكثر من ص ديق  مبدئي عن اليقصة (برومو) موجدنشر  عيقب
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  .يالكدو  مشاهدتهم لالب مشابه، كلب حيم  ذات األوصاف املذكورة يف قصتنا

  !اوك  مناطق املشاهدات قريبة من العامرية أيًض

، ذاكمجيع حاالت ظه ور الال ب الش يطا      ا راجعي وائ  ور وف ع هذا ج

بدقة، ومبيقارنة ه ذه   مالالب عنده واختفا  عن تاريخ ظهور هملوك  من راس واسأليو

أ  الالب مل يبح  عن أحد يستدرجه من الضاحية فحس ب، ب   دار   ؛ اتض  النتائ 

حي   يس ان   -وكان ت الض احية   ، نف س الغ رض  أغلب مناطق العامرية أيض ا ألج     

  .زمنًيا لههي احملطة األخرية  - وائ

ط ارد الال ب    ش خص  م ن ذك ر  رسائ  اليقرا  األخرى  خلت نفس الوقت،فى 

، حمتم  قام به حتت اس م  فع  ذلكأ  العطار منري  يف حني مل يستبعد وائ عندهم، 

 .. وهوية أخرى.. آخر

فيما بعد، سيرتبط وائ  ور وف بص داقة وثييق ة، وسيتش ارك اإلثن ا  تيق ديم      

 .يقال من قضية غرائبية إى أخرىلينتالربنام ، 

بالرغبة  ظمآًنا لانهما مل ينسيا قط ما حدث على أطراف العامرية، كالهما ظ 

 ؟اآلخر هدم الذي ومن؟ .بالضبطهناك  الالب أو الذوب بني حدث ماذا: ملعرفة

 ط ريف الص را    ة،ثاني   بعدها يظهر مل منهما أحدا أ  ةالثابت ةالوحيد ةاملعلوم

  .حتى اآل  امتاًم ياختفا

 ومل ،ح ا   خب ري  نيالطفل   أ  وه و  ة،امليقبض ةالظلم هذه وسط جيد خرب هناك

  .أخرى ةمر ةاحلال تلك تعاودهما

 وم ا  ةالعامري   إى أه    ، رس الة (اجلان ب امل بهم  )هذا، وتوجه أسرة برنام  
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إى بري د   ةلس  ارمرج ا   ب ..شيطا  ةضحاقرب لنباح أ له كلبا منام ىير من ،حوهلا

 . الربنام  اإللارتوني

 ل ه  اشخص   التيقي تم  م ا  إذا إش عارنا  منام أرجو ،العموم يف املشاهدين ك  ىوإ

  .ةالعادي فو  كاريدما

 .للصدا  أثر ك  أنامله من ةبلمس يذهب شخص

  .يشعلها نار ك  يف معينا خبورا يليقي أ  على يصر شخص

 ..خبري دمتم

 .وائل حسني.. رءوف أمحد

 .(املبهم اجلانب)

 .م3102 مارس 01: يف حتريرا
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 :نحىت اآل (اجلانب املبهم)من سلسلة صدر 
 

 .التوزيع، عن دار أطلس للنشر و(املنحوتة) 

 .الاتابة، قيد (أمازو ) 
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 هن اك  ك ا   اليق اهرة   أحي ا  ىرقأ يف ةاليقابع ةالساحر الفيالت إحدى يف

 م نهم  كال أ  رغمو ،الفاخر بهوها يف احلدي  أطراف و لتبادي ا أصدق ةثالث

 الش خص  ذل ك  وهل م أ ةالطفول   من ذ  ا أص دق  مأنه   إال خمتلف جما  يف يعم 

 كي ف  تس أله  وح ني  بطبي أنهمن  بالرغم حنيالتد يف دوما يفر  يالذ البدين

 صنعأ أ  أريد هاذا وييقو  يضحك نيخالتد بعدم غريه ويأمر يدخن أ  بطبيل

 ال  دكتور ن  هإ أكث  ر، ال إرادة جم  رد نيخالت  د  إ ،تص  نع الأ كي  دأر وها  ذا

 خل ف  هوجه   يخيتف   يال ذ  يالث ان  ماأ ،الثالثينيات واخرأ يف بطبي يجمد

 فه و  الثال    أم ا  ة،س ياحي  ةش رك  ص احب  وحي د  ستاذاأل هوف الا  شاربه

 ي دخ   مغ امر  بأن ه  دوم ا  يش تهر  يال ذ  يسام عما األ رج  ةالضياف صاحب

 ال ها ذا  ةطائل   مااس ب  إى ليحوهل ا  ةخاس ر  اجلمي ع  يظنه ا  ال  الصفيقات

 فيم ا  ل ك  ىتن اه  رمبا منهم يمع اقرتبت لو ،شيئا ىخيش أو ةاملغامر ىخيش

 ياملاض   الش هر  يف :ييق و   وه و  يالش ا  يرتشف وحيد ستاذاأل كا  ،يتحدثو 

 ؛ةالس ياح  ةش رط  م ع  املش اك   بعض يواجه كا  طواراأل غريب سائحا قابلت

 قل يال  أك رب  ولان ه  ،ةبالس حلي  ش به أ غريب ا  حيوان ا  معه طحبيص كا  ألنه

 بع ض  ن ا تبادلو ص دييقني  صرنا ةالشرط مع ةاملشال تلك ح  يف هعدتاس وحني

 ييقو  كا  رواحاأل عامل عن فتحدثنا السحر مبجا  املهتمني من كا  حادي األ

 آخر اجسد وتسان اجلسد تغادر أ  ميانها ةالبشري رواحاأل أ  تعلم ه  :يل

 للج ن  أ   أج اب ف ،ييق و   مب ا  قتن ع أ مل ب الطبع  ؟حياته منط تغريو وحتتله
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 حا را  ليس اآلخرين ةحيا خيرتقوا أ  يستطيعو  وكونهم سناإل مث  أرواحا

 ع امل  حي ويهم  لان ياملاد ناعامل حيويهم ال اجلن إ  :يقو ست نعم ،اجلن ىعل

 ق د  ال بعض  مي وت  حني أليس لان فيه معك تفقأ قد ذلك ك  أخرى بعادأ له

 م وت؟  هو النوم ليسأو اآلخرين؟ الناس بعض لتمس ةالشرير همأرواح ىتبيق

 أ  يس تطيع  لعيق ار  التوص    اس تطعت  ىحت   ك ثريا  ألمرا ذلك يف حبثت لذلك

 .آخر جسد يف وجيسدها ناأرواح ينيق 

 تلك تفهمأ أ  أستطيع وال عيق  يصدقه ال جنو  تيقوله ما :يسام قاطعه

 ال  يه فيقط ةاملنطيقي تعادالامل أ  دوما يعلم  عما األ عامل ةالغريب ةالنظري

 إال يا و   ال واح د و واح د  مج ع  فحاص    ةمنطيقي ليست تكعادلوم وجود هلا

 .اثنني

 أرس    النو  السائ  ذلك ولان ،يصدييق يا معك تفقأ :وحيد هأجاب

 .عنه يتحدث يالذ العيقار هو ذلك :قائال ةاليقنين تلك مسباأل يل

 رائحته ا  ليتنس م  نفهأ من وقربها وفتحها ةبره ةينباليقن يسام كأمس

 مل ةأاجل ر  ىومبنته   اجلمي ع  من ذهو  يف فمه من أدناها ثم ةالرائع ةالعطري

 .املوج    ود الس    ائ  احتس    ا  يف ةاملغ    امر روح    ه مين    ع أ  يس    تطع

 جمنو ؟ يا فعلت ماذا :يجمد الدكتور

 يالش ه   املذا ذلك وهأ ،فشربتها رائحتها ت جبعأ ..شي  ال :يسام
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 والليم و   ةالفراول   م ن  م دي   كأن ه  أش عر  ،رضاأل فواكه ك  من عصري كأنه

 جم رد  ن ه إ ،ش ي   يل حيدث مل امأمام أنا وها يشه مذا  من له يا وملاجناو

 .هرا 

 للحف  ستذهب ه  ينأخرب يصدييق يا حسنا :قا  ثم قليال يجمد هدأ

 ؟س           بو األ ذل          ك  ةنهاي            يالس          نو  ياخل          ري 

 م ن  ينفس   عأمن أ  أستطيع وال ،ستحضره ةفجومان ،يصدييق يا قطعا :يسام

 س  ياو  جس  د يف جتس  د اجلم  ا   إ قي    إ  ةس  احر م  ن هل  ا ي  ا ،راه  اأ أ 

 يف يه   ،أيض ا  ةجومان   س ياو   روح يف جتس د  اجلم ا    إ قي  وإ  ،ةجومان

 .اجلاف ياملاد عاملي من اإليه هربأ ال  ةالظليل ةكالشجر يحيات

 ال ه و و املغ رم  ص دييقهما  يت ابعو   وه م  االبتس امات  الص دييقا   تباد 

 الوق ت  ييقت    حدي  ،ينيقطع ال حدي  ، إنهةجومان عن احلدي  عن يتوقف

 ،ا ص        دقاأل فرح          ،الرحي          وق        ت ىت        أ ىحت        

 ك م  نفس ه  حدث ،ةجومان واحد  شي يف إال يفار وال للنوم يسام ذهب بينما

 رمب ا  اأنه   يعلم ومل يسام ونام ،عمره طوا  معها يظ  أ  ىمنويت يهواها هو

 وما يتنفس زا  ما لانه ،جسده غادرت روحه أل  ؛فيها ينام ةمر آخر تاو 

 جبواره ا  لتحل ق  رواحاأل عامل يف وليفتها عن لتبح  روحه رحلت ،حيا زا 

 .الصفا  مسا  يف

* * * 
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 .. احلساب باقي نسيِت ليقد،  جومانة آنسة -

 اش رتت  ال    ا اجلم   ةباهر ةالسيد تلك ىعل ييناد وهو البائع قاهلا

 م ن  خت ر   يوه   قلبه ا  إى ض متها  ب  ةحيقيب يف وضعها ورفضت ةالدمي تلك

 عي و   ،يتبعه ا  م ن  هن اك  أ  إى تنتبه مل املتجر ذلك غادرت وحني ،املتجر

 حي    ج ان   لش ار   انعطف ت  وح ني  ،الش ره  ميلاله ا  وقلوب اجلو  ميلالها

 .بعي  دا به  ا ا ويهرب   ةس  يار يف ليض  عاها  رجالال   هامجه  ا س  يارتها

 عين اه  بينم ا  هماأحد قا  كروحيهما أو كرائحتهما ةالرائح كريه ميقيت وكر

 :ةعصبي ةبطرييق وتفت  تغمض جتعلها ةعصبي ةحرك عن تتوقف ال

 منل ك  أنن ا  هأبلغ  و الس نرتا   من يالثر بوالدها اتصاال ِرج أو اذهب -

 .ةالفدي فليدفع هارادأ  إ ،ةجومان

 ؟صاحل يا سنطلب كم -

 .يرفض ولن جنيه ينيمال ةمخس -

 ص احل  بينم ا  ،االتص ا   ىج ر أو السنرتا  إى وذهب بشره سامل ضحك

 وجنته ا  ةالغليظ   نامل ه أب يلم س  ةجومان   م ع  اخل اص  ال وكر  يف وحيدا يبيق

 عن تتوقف ال عيناه بينما ياحلرير شعرها ىعل ةاليقذر هأصابع وميرر ةالنضر

 تنأف يل ستاونني ةفديال نيقبض أ  بعد :ذنيهاأ يف ويهمس ةالعصبي حركتها
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 .ةقذار يف وابتسم ،أخرى ةمر لبيتك يتعود لن

 صاحل أوال فذهب ةساراحل ةنوب تبادالي أ  ىعل االثنا  اتفقو سامل عاد

 .ساهرا سامل يبيق بينما للنوم

 إلي ه  ةاليقادم   الينيامل يف عاليا حتلق هأفاار كانت صاحل جسد رقد حني

 ،وقص ور  ع امل ال ح و   ب رحالت  هنفس   ومي    ؟سيفع  ماذا يفار ،ةبسهول

 ،طموحات    ه  م    ن  يفلت    ا  مل ةالس    باح ومح    ام  ياجل    اكوز  ىحت    

 ،ةبيق و  الض رب   تب ادال وي آخر رجال ييقات  رجال ىلري للنوم حالمهأ وقادته

 هم ا   رجالف ال  ،ةللمرآ ينظر كأنه هماأحد وجه يف ينظر ،أكثر منهما ييقرتب

 ،حي دث  ما يراقب ييقف ثال  وصاحل ا،صاحل ييقات  نفسه صاحل نهإ نعم ،هو

 .كحالته ميقيت اآلخر وصاحل املنظر يبه صاحل هماأحد كا 

 ما لان ،ىجدو دو  الشجار يوقف أ  وحياو  جبع يف املشهد يشاهد

 .ةاملراقب ةنوب يتسلم أل  تهده سامل يد هو وقفهأ

 ييق وم  أ  قب    هن ا  هو اذاومل هو أين ليعرف الوقت من ةبره صاحل أخذ

 .ةقباملرا ةنوب ليتسلم

 ةط اهر  روح ا  ىي ر  ؛قب  من يرها مل كما لرياها ةجومان جبوار جلس

 يا ره  مل كم ا  تا رهين   أن ك  علمأ :حيدثها اإليه نظر ا،بديع جسدا سانت

 دميتها حتتضن ةفتا رأى طفال متيق  كيف ولان ، متيقتين أنك علمأ ،إنسا 



 012 

 ةاحلي ا   ع ر  م ن  ييرتو ىمأو بال يالضواح يف ىمليق وهو ما األ منها لتستمد

 ؟هأيام ةمرار يديد كالعليقم شرابا املر

 جي د  ومل عليه ا  يدل ه  ش يئا  جيد فلم نفسه عن حب  طفال متيق  كيف

 ،ينفس   خافأ أيضا أنا ب  م  ةخائف أنك علمأ ؟لروحه يص  ىحت ييقتفيه اأثر

 ،ثأحت د  أ  أري د  ن ب أ  أش عر  لا ن   ؟الا الم  ه ذا  ل ك  أقو  اذامل أعرف وال

 .همأحد مع ثأحتد أ  ريدأو ينفجر أ  يدير بركا  يبداخل

 أيضا يوه ،تصرخ أ  خيف مل فمها ىعل من الالصق الشريط صاحل زاحأ

 .الصراخ عدم ىعل حثها بداخلها  شي

 ي ا  ةال ربا   يتت دع  ال ؟يغتصب أو ييقت  أو خيتطف الطف  وه  :قالت

 .هذا

 .وحشا الطف  صار م األ بداخله مات  إ-

 ؟ميا اإل عن ماذاو-

 ينفس   ممني ا  جائع ا  وكنت ةمر املسجد إى ذهبت صغريا كنت ماعند-

 م ن  فخرج ت  فريزق ه  ،له يويصل يطيعه من حيب اهلل  إ يل قي  مبا

 .لي ةبالنسب ميا اإل ةنهاي هذه وكانت ،أيضا جائع اوأن املسجد

 ال وأن ت  مي ت  نكإ إميا ؟و أم  بال حتيا كيف !هذا يا فيقري أنت كم-

 .تعلم
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 يستمد ةدمي منا ك  بداخ   إ :ةقائل الوكر أطراف ىعل ةليقاامل لدميتها نظرت

 ع ن  بعي دا  اهمحل  و للجحيم نفسك حا أ وحش يه دميتك لان ،ما األ منها

 .ةالش         فيق ت         ثري حيق         ا أن         ك .الص         واب طري         ق

 اجتاهه  ا يف ذه  ب ث  م بعي  دا ةاملليق  ا ةللدمي   ينظ  ر وه  و ص  احل اعين   دمع  ت

 حركته ا  عن توقفت عينيه  أ الحظت .العيو  وتالقت هلا وقدمها هاأحضرو

 ،ةبعفوي   النظ ر  تيقاوم ا   العي نني  أ   تالحظ حني تشعر كانت ال  ةالعصبي

 .يش       ا  م       ا لرييه      ا  عليه       ا يس      يطر  م       ن هن      اك  وأ 

 ها ذا  ،اإليه   أنظ ر  ةالليل   تأب د  منذ ةمر أو  هذه ، عيناِك ةرائع يه كم -

 .. هاداخل متلاينه خاص سحر تأثري حتت ن أ أشعر

 .عن    ه هارأس     زاح    تأو عينيه    ا غمض    تأف ، باخلج     ش    عرت 

 ةم ر  أو  ك أن   أش عر  ، يديِك ىعل جديد من ولدت كأن  أشعر :قائال تابع

 .حياتي طوا  به تييح يالذ امللوث اهلوا  غري نيقيا هوا  تنفسأ

 هرب ا  ،ال وكر  من هاأخرجو برسغها كوأمس معصميها عن اليقيود أزا 

 .نومه يف يغط زا  ما سامل بينما معا

 يوه هو بينما ،لعملها ختر  الناس وبدأت يتنفس أبد قد الصباح ا ك

 ع رف   إ يرمح ه  ل ن  فس امل  ،باملخاطر احملفوف ماهطرييق يف يسريا  زاال ما

 .ةخيان صاحل فعله ما سيعتربو مالحمه تعرف ةفجومان ،صنع مبا
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 يس تجيب  ال يفس ام  ،ىج دو  دو  يس ام  ييق اظ إ ةمبحاول   اخلادم قام

 ص ديق  يجم د  بال دكتور  اتص    أ  إال اخل ادم  م ن  كا  فما ييقاظ،اإل ةحملاول

  اذل  ال  االوحي د  فإنهم ا  ،وحي د و ه و  عج    ىعل   ق دم  يالذ الصدو  يسام

 .مسباأل بنفسه يسام فعله مبا يعلما 

 ةح رار  ك أ   ج دا  ب ارد  جسده أ  إال يعطبي والنبض يعطبي التنفس-

 (.جمدي الدكتور قا  هاذا) جسده غادرت ةاحليا

 ؟ةالغيبوب تلك يف سيظ  ىمت وإى ؟النو  ذلك بنفسه فع  اذام -

 .هييقاظإل عال  يوجد أنه أعتيقد وال ،نائما سيظ  ىمت إى أعلم ال -

 ع ال   لدي ه  ك ا   رمب ا  الغري ب  الس ائ   يلص دييق  أرس  أ  أحاو س -

 .حلالته

* * * 

 ه    :ةقائل   اس توقفته  اأنه   إال ،ةب العود  وه م  ملندهل ا  ص احل  وصلهاأ

 جمددا؟ اكسأر

 .صاحل ينطق مل

 كأن ك  ةواح د  ةليل   يف منه ا  وخرج ت  يحيات دخلت نكإ يل تيق  ال -

 .سبي  عابر

 وق ت  وح ا   س بي   ع ابر  إال أن ا  م ا  يس يدت  ي ا  ةاحليقييق   يه   هذه -
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 .رحيلي

 .ترحم ال ال  ةاحليا لوثتها لان ةطاهر روح بداخلك مالك أنت ب  -

 عينيه ا  ك أ   يش عر  ألن ه  ،عنها بعيدا محال نفسه حيم  صاحل انطلق

 بداخل ه  يتول د  والصرا  تغتاله فاارواأل انطلق ،اإليه جذبا جيذبه مغناطيس

 ؟الن      و  أيه      ا بنفس      ك فعل      َت م      اذا ،روح      ني ب      ني

 .حياتي يف ةمر ألو  الصحي  الشي  فعلت ليقد

 .يرتكك لن سامل ،بيدك قربك حفرت ليقد ،كال-

 .حي أن  شعرت ةمر ألو  فيقط ،يهم ال-

 قب ؟ من حيا انتأمل -

 .النور تذو أ ةمر أو  هذه ،ىكاملوت ايح كنت-

 ةمط وا  حيم  وهو ةالغاضب سامل عيو  إال بداخله الصرا  ذلك ييقطع مل

 أ  أردت صاحل يا جشع أنت ةكالعاد :ييقو  وهو صاحل قلب يف ويغرسها ةحاد

 .اآل  عليها فاحص  ،وحدك ةالفدي ىعل حتص 

 روحاه تغادر بالدما  مثخن رضاأل ىعل ىمسج صاحل بينما سامل هرب

 .جسده االثنتا 

* * * 

 بينم ا  ةي  جنباأل ت ه بلغ الس ائ   م ع  احملم و   بهاتف ه  يتالم وحيد كا 

 وحي د  وجه ىعل حبا اإل أ  إال ،يسام ةحلال شافيا جوابا ينتظر يراقبه يجمد



 016 

 وييق و   هاتف ه  وحي د  يغل ق  أ  قب    يجم د  وج ه  ىعل   والت وتر  ب اليقلق  يق نتا

 وذل ك  ،سانته يالذ اجلسد من أخرى ةمر الروح تتحرر أ  هو  احل :يلد

 .اجلسد ميوت أ  أو للعيقار اجلسد ذلك أخذب إال يتم لن

 سانته؟ يالذ اجلسد ذلك نعرف وكيف -

 م ن  جب وار  ةقابع   ىوتبيق   وليفته ا  ع ن  تبح    رواحاأل أ  ينأخرب -

 .حتب

 ؟هلا قرباأل ومن ؟ةجومان -

 .أعلم ال -

 ،يس ام  س عا   وقفهم ا أ أنه إال ،ةجومان لبيت ذهاببال منهما ك  هّم

 ؟ناأ أين   ويتسا عينيه يفت  وجداه ،إليه فنظرا

 ن ا أخرب ،إلينا عدت أنك هلل احلمد بنفسك؟ فعلت ماذا النو  أيها -

 ؟رأيت ماذا

 .نائما كنت فيقط ،شيئا أر مل -

 .سالمتك ىعل هلل محدا يصدييق يا عليك ال -

 ذه ب  ياخلري احلف  ويف ،ياخلري للحف  لذهابل يلتيقيا أ  ىعل اتفيقا

 أق  هاوأن ،ينتابها يالذ التوتر يلحظ مل .ةجومان معشوقته مع ليجلس يسام

 اخلرب خفتأ قد فعائلتها ،اختطافها ةقص يعرف ومل ،ةمر ك  من به ترحابا
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 .له حدث ماذا تعلم ومل ،ومصريه بصاحل تفار ةجومان كانت ،اجلميع عن

 ومش روعاته  هأعمال   ع ن  حي دثها  أ  حي او   جالس ا  يس ام  كا  بينما

 حنو تنظر كانت حي  ،ةالسهر طوا  إليه تنظر مل يوه، ةاملستيقبلي وصفيقاته

 ةاحلرك   تل  ك ت  ر مل ل  ذلك ،ةحلظ   أي يف ص  احل بيق  دوم نفس  ها مت    الب  اب

 .سامي عينا تصدرها ال  ةالعصبي

 (متت)
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 .، ملن يرغبكمئاآريسعدنا 

 على صفحة الكتاب مبوقع جودريدز
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