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 أبدا عيأ مكنه ذلك العناد الذي يميز العجائز. ول يومالم افهم 

بها  أو عاشوا فيها.  نشأواببيئتهم التي  العجيب  سر ارتباطهم

ولم يكن أبي شذوذا عن تلك القاعدة. كان عنيدا في قراراته 

كان مرتبطا لك كذالتي يتخذها, صلبا في تنفيذها كالصخر, و

. وكان هذا كأنما روحه معلقة بين جدرانه وجنابتهببيته الريفي 

 سر معاناتي معه في عامه األخير.   

أعيش في القاهرة ويحيا أبي في بيت ريفي ضخم في أحدي 

قري محافظة المنيا, تقاطعت سبلنا وقد عزفت حياة الريف 

ر هو حياة الرتيبة واشتهيت حياة المدينة الصاخبة الحية, وآث

الريف الهادئة الراكدة في بيته الذي ورثه عن أجداد أجداده. ظل 

طوال الوقت يلح علي أن أعود بأطفالي للبيت للحياة فيه 

متوعدا حينا, ومتوسال أحيانا أخرى, وظللت على إصراري أال 

أعود. لقد اخترت من قبل ولن أعود لذلك البيت ثانية إال لزيارة 

 . أبي واالطمئنان عليه

تتباعد المسافات والزيارات بيننا, ويزداد الجفاء والغضب 

بجوف أبي وهو يرى ابنه الوحيد شقي عاق يأبى الرضوخ 

لرغبة أبيه. وأرى أن من حقي وقد كبرت وتزوجت أن أختار 

طريقي بإرادتي الحرة بعيدا عن تحكمات أبي ورغباته. في 

كنني حافظت النهاية هي حياتي ومن حقي أن أحياها كما أشاء. ل

على وصاله. أتصل به في كل يوم مرتان وأزوره مع أبنائي كل 

 شهر مرة. 

 وظل الحال هكذا حتى عام قبل اآلن..

 وكان ذلك حين أصيب أبي بالشلل..

.. لكنوه لوم يورد ليوهاليووم أن أتصول بوه ألطموئن ع ذلك حاولت في

 قبلغ القلووقد النهاية  وفي وقت,لطوال ا بال إجابة يرن ظل هاتفه

ألذهوووب  قطوووار  أول ّ  أسوووتقلأن  إال لوووم يكووون أموووامي ,مبلغوووه يمن  ووو

  ..ألطمئن عليه
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  وصوولتو ,علووى رصوويف المحطووة الظووالم حوولقوود و ,بلغووت المنيووا

 من المآذن المحيطة به. البيت وآذان العشاء يرتفع

وجهوه فووق علوى يرقود أبوي  كوان.. موا هوالني رأيتف دلفت البيت

بعود  ,بطويء مووت  نتظار في ا ,يأس  و عجز  بالصالة الخشبية رض أ

  .نجدة ما أن تدركهفي األمل  أن فقد  

  .لهحدث  ما حينبعد منه  علمتو

التووي  يووة العنيفووةالكهربائ تلووك الصوواعقةفووي البدايووة كانووت هنووا  

فسقط بغتة دون أن يودري بنفسوه  ,فجأة   هتعتصراعقله و تجتاحا

من جمع  وقد فرغ ,البيت صالةفي  كان يسير حينها ..مغشي ا عليه

أفواق وحوين .. فظهواليجففها ويح من الحديقةاع نبعض أوراق النع

  ..الشلل داهمهو ,منه لألبد ب  ل  قد س  بأكمله شقه األيمن  كانبعدها 

 نحووحواول أن يزحوف علوى األرض .. فلوم يقودرحاول أن ينهض 

يووورن  المحموووول اح هاتفوووهر.. هوذراعوووافخانتوووه قووودماه مكوووان أي 

 جاهوود.. إليووه يقوودر علووى الوصووول أن دون ,بإصوورار طوووال الوقووت

ا   ,اليوأس بوه ظفور  النهاية  وفي.. ز  لكنه عج   شيءأي  أن يفعلكثير 

 ,عوون المحاولووة كووف  ف ,رآهووا دانيووة قريبووةالتووي  ى بالنهايووةرتضوواف

  .ارآه حتمي   نتظار موت  افي  ستسالمورقد با

 ,فلووم أتمالووك نفسووي, اعوواجز  ا هن وووا ,رضا علووى األيتووه راقوود  رأ 

كأنمووا  ,حتضوون جسووده الضوويئل بقوووةوأنووا أ ,وأنتحووب بكوويأرحووت و

لوم أكون بجانبوه حوين جورى لوه موا  ننويألا قويوة ر  األتمس بهذا أعوذ

  كان.

 عوون تركووي ألبووي إيوواي اب وومؤن    ,داخليبوو تتأججووا  م ن ضووميريكووا

ر عون كف  وكيوف أ وأنوا ال أدري ,نفسوي ورحت ألووم.. يعيش بمفرده

 .. بيحق أفي  رتكبتهذنب كهذا ا
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ا بهويرمقنوي   ,صوامتةكتفى بنظرات مؤنبة او ,حينها نيحدثيلم 

.. رتووذم  أو  اومووةدون مق الضووعيف بووين يوودي وقوود اسووتكان جسووده

وإلوى  هحملت   كتمانهوا عجوز عون التوي  مون فضوالته ونظفتوه ,امالحم 

وذهبووت بووه  ,خرى نظيفووةبووأ المتسووخة مالبسووه لت  بوود  .. فتحووررت

 .تدعيت الطبيبسثم ا ,لحجرته

كان موا فوي م قد استكانت في جلطة   أنها ليخبرنيب الطبي فحصه

 صابتوأ.. األيمن لألبد شقهفأنهت قدرته على التحكم ب ,مخه ثنايا

.. وأخرسوته اآلخور هولسانه فأثقلته  شذرة من تلك الجلطة اللعينة

 ..ومغير مفهمبهما  ,ثقيال  ا نطقه عسير   صار

ي حاجة لمن ف وقد صار ,بمفرده البيت في  حينها تركهلم أكن أل

حبه ليعيش طسأصنني أ أخبرته.. طوال الوقت همريرعاه ويهتم بأ

, وامتقوع ذلوك الوقوت بدنوه فويرتجف فوا ,بالقاهرة معي في منزلي

وو بووذعر   ورمقنووي ,وجهووه  هتسووعت عينووواوقوود  ,مموووا قلتووه امنزعج 

 ..وتجعدت أجفانهاهنة الوا خرىوضاقت اآل ,سليمةال

الكلمووات  خرجووت منووهف ,حوودثيتكووي  بإعيوواءيجاهوود حينهووا راح  

 : غاضبةومرتبكة  .ممزقة

يمكنك أن تقويم .. مكان أيإلى  ولن أذهب ,اأبد   لن أغادر البيت -

 .البيت تر لكنني لن أ ,رعايتي لو شئت   أنت هاهنا

 معارضوتهفوي  لوم أرغوب.. وهوو كظويم قالها وراح يلهث بإعياء 

لوم .. ابود  أهوذه رغبتوه  لم أكن أللب  يلكنني .. مرضه وضعفه هذافي 

 ..أكن ألعود للبيت ثانية

للقوواهرة حيووث  نتقوواليموون االكثيوورة بعوود كوول تلووك األعوووام لوويس 

 أبويبيوت لعوود كوان مون المسوتحيل أن أ ,نجبتزوجت وأوت عملت

 فهوو أبويوبيتوه إقامتوه  رحد منا أن يغي  وإن كان على أ.. مرة أخرى

 ا. هذا واليركب رأسه عناد   يأتمنى لو ي ع   ..وليس أناا حتم  
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إلووى  ا النظوورمتحاشووي   ,وأنووا أربووت علووى رأسووه بإشووفاقلووه قلووت و

 :عينه

 حيوواتي فووي القوواهرة.. يووا أبووي ن أعووودال أسووتطيع أننووي أ تعلووم -

.. هرةبالقا إن حياتهم كلها.. ومدارسهم زوجتي وأوالديو عمليو

  .ثانيةهنا إلى  ألعود ,اكل هذ رمن المستحيل أن أغي   و

 أشوواحو ,سووالت علووى وجنتيووه ,حووارةعينيووه دموووع فووي  قووتترقر

بإحبووواط  وغمغوووم ,يه عن  وووا عينيووووجهوووه للناحيوووة األخووورى مبعووود  ب

 :وضعف

 خترتهوووااالتوووي  حياتوووكإلوووى  عووود رحووول..اوهاهنوووا  إذ ا, اتركنوووي -

  .!إنه سيرعاني للبيت.. ودعني

وا  بإبعواده قود طوالبنيفحصوه الوذي  كان الطبيوب الشوا  وا تمام  عم 

له كيووف أتركووه بمفوورده سووأن أن أدو صوومت   لووذا ..يثيوورهأو  يزعجووه

 ,البيوت كموا يظون وكيوف سويرعاهبول  ؟..هكوذا وهو مريضبالبيت 

  !؟فجأة ولماذا لم يفعل حين مرض

 ا كووي يبوووح بمووا فوويا عوواجز  راح يجاهوود لسووان  و.. لكنووه لووم يصوومت

 ..من أغالل تقيده بالبيتقلبه 

 ,أغلبهووا كلمووات لووم أع   ..ال كلمووات متقطعووة كثيوورة عوون البيووتقوو

 وعوون اللعنووات التووي ,اليمكوون مغادرتووهالووذي  عوون البيووتث تتحوود

تركتوه يبوووح بمووا فووي صوودره و.. ؤسوونا لووو تركنوواهوسوتنهال فوووق ر

 أن أن أجادله.  دون

 من حنجرتوه حانقة صرخة بائسة أطلقالنهاية  فيو ,اتكلم كثير  

 :اباكي   ل بعدهاليقو ,الكليلة
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ك سووف نوألكون لوتعلم  ,ما دام مصويرنا ال يعنيوك ,فعل ماشئتا -

ا  ا عنكرغم  أو  تعود للبيت بإرادتك هذا مصويري ومصوير  ..مايوم 

ا  أنت مصير هذا هو و ,منذ دهور كاملة أجدادي وذريتك من أيض 

ا بيتك رغم  إلى  نقليمن اآلن  در على منعكلن أق أنني علم  أ  .. عد ب  

ا  لكنك ..يعن    حتموا يومهوا وسووف تنودم  ,ما سوتعرف الحقيقوةيوم 

ووهي وو ..بووي لتووهفع علووى مووا لوون و ,عوون البيووت أيهووا الشووقي دنيا أبع 

 .بي على ماتفعلهأبد ا  لن أسامحك .. لكننيكأقاوم

سووده علووى روحووه ج بلوعووة كأنمووا سووتفارقنتحووب راح حينهووا يو

 ,مون أفكواركنت أشفق عليه مموا يكابوده  عتبة البيت حين يغادره..

 معويلكون كوان عليوه أن يعويش  ..واقه الغريبة نحوو البيوتومن أش

 .. رعاههتم به وأأل

 .. وهذا ما فعلته
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شوورفة أقطوون فووي ضوواحية المعووادي بالقوواهرة فووي شووقة تحوووي 

تلوك  أبوي أحوب   .وقوتكول فوي  ا للنيولا بوديع  نها منظر  واسعة ترى م

يجلس فيهوا لوكل يووم قبول الغورو   إليهاأن يذهب عتاد او ,الشرفة

 نفسه فيوتطفئ تريح قلبه ل بدا أن رؤيته للني.. حتى موعد نومه

 ..اغم  مر نتهي لبيت غادرهت الالتي  شوقاألمن  الكثير

ا  البيتفي  يفكر ظل    أذكور  ومازلوت ,يبرح عقله يتوذكره والدوم 

 ,وعلينوا بالقواهرة عسويرة عليوه منزلويباألولوى  كيف مضت أيامه

ا  صمت.. كتئا  الشديدبته نوبة حادة من االأصاوقد  يعود ولوم تمام 

متنوع عون تنواول وا ,الشورا أو  عون الطعوام وعوف   ,منوا اأي   دثيح

لووم يكوون .. يعبووأ بالحيوواة يبحووث عوون الموووت وال بوودا وكأنمووا.. دوائووه

للعنايوة  ات الخاصوةلمستشوف قلوه ححودى انمون  حينها د   من ب  هنا  

 .. وقد شارف الهال  ,به

متنع هو عن تناوله مون طعوام بما ا المستشفى أمدوا جسده وفي

بوالكثير موون  ,البيووتفوي  عقلووه المتوأجا بووالتفكير وغيبووا ,را وشو
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عوون  ولووو قلوويال   يكووف عقلووهكووي  ,كتئووا المهوودئات ومضووادات اال

 .. البيتفي  التفكير

حتوى يربطوه بالبيوت هكوذا الوذي  موا.. عن التساؤل لم أكف حينها

ولموواذا يوورفض عقلووه أن .. !؟نووه شووارف علووى الهووال  موون أجلووهإ

 !..؟غادره جسدهكما اآلخر  يغادره هو

.. تووروي فضوووليأو  بإجابووات تطمووئن قلبوويأبوودا ي لووم أظفوور لكننوو

 .هللا أنه لم يهلك حينهاحمد وأ

, لهوذازوجتوي  نويتنبها اليووم فهوذفوي  البورودةإلوى  الطقوس مال  

 :ونصحتني

 ابووارد   الطقووس صووار.. ن يتوور  الشوورفةأبووا  أ حوواول أن تقنووع -

 يمرضه.و  ن يسقمه هذا البردوأخشى أ

 وقوود عوودت موون عملووي ,حينهووا البسوويعلووى وشووك تبووديل م كنووت 

دون قال ف, شعر بخطواتي  ..الشرفةنحو هت تجافعدلت عن هذا و

ا  اآلن نبصوووت تحس وو, نحوووي ن يلتفووتأ منووذ عليووه عمووا كووان كثيوور 

 : شهور

 تسووتمعو جلس بجووواريلووتإذا  تعووال  .. يووا شوواكر ا فقوود عوودت  إذ   -

دوموا كموا كوان  ائوع وصواف  ر.. رائوع اليووم إنوه.. معي لنيلبرؤية ا

 الف السنين.آمنذ 

 :امبتسم  ه جيبنا أوأ, وجلست بجوارهمن الخيزران ا جذبت مقعد  

أقودر  ليتوي.. أيها العجووزا أنت تعرف كيف تستمتع بوقتك جيد   -

 ؟ كيف حالك اليوم  ,لي دعنا من هذا وقل لكن.. أفعل مثلكأن 

 ا؟!أال ترى هذ.. أفضل منك لو كنت تسأل عن صحتي -
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.. ؟ال تشعر بالبردأ.. أيها العجوز أخبرني لكن ,أرى هذا بالفعل -

 جلسوتها معوكالتوي  مون هوذه اللحظوات القليلوة لقود ارتجوف جسودي

 . إنه حقا  يوما  باردا ..هاهنا

بودا وكوأن  ,علوى فموهباهتوة بتسوامة ورسوم ا ,بجسده التفت نحوي

 موون بشوويء غمغوومكلموواتي أحوورزت هوودفا فووي مخيلتووه, وبعوود حووين 

 :السخرية

يووة ألنووك نسوويت البوود أن يرتجووف جسوود  موون تلووك النسوومات الند -

سمات البواردة تلك الن ..بعد! م أنسللكنني .. وحياته وطقسه البيت

.. رني ببيتوي وبيوت أجوداديذك   التي يرتجف جسود  منهوا هوي موا يو

وأرسوولها النيوول حملهووا البيووت لنووا طالمووا التووي  إنهووا نفووس النسوومات

 .التي لم تسقمنا يوما ولم تقشعر منها أبدانناات نسمالإنها .. إلينا

ال أعلوم .. البيوت د لحديثوه عونوعويأخورى  مرةشعرت بالحنق.. و

ووا  متووى أحدثووه .. ثووهحديفووي  مووا دون أن يقحووم البيووت أموورفووي يوم 

 : اله معاند   لوقوجدت نفسي أو

لوم تسوترد أنوت .. اليوومهوذا تصوا  بنزلوة بورد  ى أنأخشولكني  -

 .وال أظنك تحتمل هذا الطقس ,بعد صحتكو كامل قوا 

أعوودني لووه ألسووترد قووواي .. عود كمووا كنووتللبيووت وسووأ أعوودني -

كيوف حينهوا ك يونظور بعينوا ,يابني  لمرة واحدة استمع إلي  ثانية.. 

  !. افعلها وسترى.أكونس

 وهتفوت ,لحاحوهبصعوبة أموام إنفسي  وتمالكت ,الضجر غمرني

 : به

مون  مون هوذا الحوديث ألوم ننتوه  . .باهلل عليك كف عن هذاأبي  يا -

وللبيت قبل أن تصير معاف  لن تعود لقد أخبرتك أنك .. !؟قبل .. اا تمام 



10 

 

هول أم .. هتمامفي حاجة للرعاية واالمازلت و ,امريض  مازلت أنت 

  .تركنافي  لترغب حقك هاهنافي  ناقصر ترانا

لها الكثير بعجز   رمقني ثوم , مموا يعتمول بداخلوه للحظة بنظرة حم 

 :وغمغم بحسرة.. بشرود لنيلونظر ل, عن  ي اه بعيد  هوجشاح بأ

بعيد .. بعيد عنههاهنا إنني .. أنت ال تشعر بما أشعر به.. يابني -

  .غريبرجل هنا  إنني.. عن الموطن

عون أن  د أعجزتنوي كلماتوه الغريبوةوق ,للحظة لم أتمالك نفسيو

 :كثيرا رتفع  ابصوت  تفقل ,مشاعريفي  تحكمأ

.. ال أكثوورأبووي  يوواإنووه بيووت .. تتحوودث عنووهالووذي  ذاهوو وطوون   أي -

  هووو أبنوواؤالحقيقووي  إن وطنووك.. كومووة موون الحجووارة واألخشووا 

  ؟تشعر بهاالتي  غربة تلك فأي.. بالفعلأنت بينهم  وها ,وأهلك

أو  ,للبيوت أنوه اعتواد رفضوي البود.. قود أزعجوهكالمي  أن  لم يبد  

 ء:وته يقول بهدلذا وجد.. شتهر بهالذي ا ربما هو عناده

.. تلوك الغربوة أعدني للبيت وسوتنتهي.. غربةفي  بالفعل لكنني -

 إن البيووت ينوواديني.. وضوود إرادة البيووت هاهنووا ضوود إرادتوويإننووي 

.. هوذا مووتيفوي  لو كوانو ثانيةإليه  أعدني.. نداءه يأن ألب    وعلي  

 . عليوك أن تفعول.ول ب هوابتعنتك هذا  رغبتي فال ترهقنيهي  هإن هذ

 .شئت أن تطيعني وترضيني لو

 وأنوه ,ادة موان للبيوت إريورى أ أبويال أصدق موا يتفووه بوه اآلن. 

ووا  ينزلووقأبووي  ن عقوولشووعرت أ.. يناديووه ليعووود نحووو  بعوود يوووميوم 

 .. الهاويه والهذيان

 .. اإنه على وشك فقدان عقله تمام  
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قلوت و ,أسوتعيدرباطة جأشويكوي  تنهدت بعمقو ,اشفاقرمقته ب

  :اهادئ  

.. رد بيوتمجونوه إ.. تزعمهالذي  هذاأبي  نداء يا وأيأرادة  أي -

وأنووت الوحيوود .. عقلووك أنووت فقووطفووي  افهووذحق ووا  اإن كووان البيووت حي وو

وعووود مووون تلوووك األوهوووام أبوووي  ق يووواأف ووو.. وقتلوووه القوووادر علوووى وأده

 .. أن تفعلمن أجل نفسك ومن أجلنا  أرجو إنني  ,لصوابك

 :صوته قائال تهدجبتسم بمرارة واف ,قه كلماتيولم تر  

ألنووك لووم .. نووك لووم تعلووم بعوودأل.. ؟كلماتووك تغضووبني أتعلووم لموواذا ال -

الوذي  ألنوك لوم تودر  الورابط.. لتعلم أسرارهبين جنباته  تحيا طويال  

ووإننووي .. يجمعنووا بالبيووت إننووي .. ا منووكغاضووب  أو  ا عليووكلسووت ناقم 

 !.وتجهله أشفق مما أنت مقبل عليه ..من أعماقي أشفق عليك

 ,لبرهوة عوالموه المجهولوةفوي  وشرد ذهنوه ه بعدها, تصمعاد ل

خفيووة عوون  ةوهووو يهووش بيووده اليسوورى ذبابوو ,بعوودها قبوول أن يقووول

 :وجهه

 في اعماقوكا تقول وربم ,ومما أقولاآلن  تسخر من  ي نكأعلم أ -

وا  كنولك.. اخرف وا قد صرت عجوز  إنني  موا سوتدر  أن البيوت لوم يوم 

إنوه .. اة فيهواحيو الجحوار األولون يكوون مجورد كوموة مون أبد ا  يكن

فوي  يات حقيقية لن تتبخرذكر.. جداد   وآباؤحياة كاملة عاشها آ

 ميثوواق ال البيووت.. خوورى مؤجلووةأحووالم تحققووت وآ.. بغتووة الفووراغ

منوذ عقوود طويلوة  ميثاق حافظنا عليوه.. يحتمل النقض بيننا وبينه

ا  دور  سيأتيو  ..للحفاظ عليه مايوم 

هووذا فووي  هالحووديث معووأو  لتووهن مجادجوودوى موو النووه ألووي  بووداو

أعلوم أن .. فصومت   احثقوال عليوهفوي  لم أرغوب ككل مرةفو.. الشأن

بيننووا الووذي  والووذكريات والميثوواق ,بالبيووتعوون الحيوواة  كوول مووا قالووه
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أننوي لون كذلك أعلم و.. ابد  أإليه  لتفاتاليجب اال هراء ,وبين البيت

 ..لبيت أبد الحياة باأعود ل

 ؤجلهووا حتووى يصوويرأالتووي و ’للبيوت فكووارموون األالكثيوور  إن بعقلوي

  .أغضبهأو  ال أزعجهكي  لن أخبره بما أنتويهلكني .. لكيم  

 :وقال طويال  بيننا دام الذي صمت الأبي  طعقو

 . ليجلسوا معي اسألهم أن يأتوا.. ؟يا شاكر  أين أبناؤ -

 ,اسووم جوودهسووميته علووى أالووذي  عبدالحميوود.. طفووالن كووان لوودي

 ذهبووت لحجرتيهمووا, ..مووه هووذا االسوومختووارت لووه أاالووذي  ورامووي

إليوه  لوذا هوروال كثيرا, كانا يحبانه.. هما يطلبهماأن جد خبرتهماوأ

فأطلقووت زفوورة .. اوبعوود قليوول تعالووت ضووحكاتهم جميع وو.. علووى الفووور

 .. رتياح لضحكاتهمحارة وتنهدت با

وتدفعووه للعودول عوون  ,تنسويه البيووت وأوهاموه اليوت سوعادته بهموو

 بالعودة للبيت.دوما ي مطالبته ل

 ليت هذا يحدث!.

 

 

 

 

 

3 
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 التعيش أختي الوحيدة أسماء بمصر اآلن. 

بعودها تزوجوت و ,منوذ خمسوة أعووام تخرجت من كلية الصويدلة 

لكنها حوين .. يعملكان حيث  الكويتإلى  وغادرت معه ,بزميل لها

جزع ووا وقلق ووا.. موون فورهووا عووادت لمصوور  ,علمووت بمووا أصووا  أبووي

 ..ها وقلقها حين رأت أبي وما وصل إليهوازداد توتر

 وقوود ,نقطوواعبووال اودموعهووا تنسووا  علووى خووديها  ,همسووت إلووي

 :ن كالدمعيناها حمراويوصارت  ,وتورما جفناها إنتفخ

 ,عبدالحميود بوك منصوور.. أصدق أن ينتهي األمر بأبي هكذاال  -

 ال ,عاجزا قعيدار يصي منه, نظرةتهتز ل بأسرها القريةكانت  الذي

 ال كثيور   إن هوذا ..لوو ضوايقته ,حقيورةذبابة عنه تطيع أن يهش يس

  يحتمل.

مون ضوعف إليوه  يحنقها موا وصول مكأدر  و ,تحب أبي أعلم كم 

نتقلووت اآلمنووي وجعهووا ف.. ض بعوود أن عاصوورت قوتووه وفتوتووهوموور

التخفيوووف  ال  وقلوووت محووواو   ,بإشوووفاق ضوووممتها لصووودريلجوارهوووا و

 : عنها

كيوف  لوم تشواهدي أنوت  .. اآلن يوهإل هللا علوى موا وصول لتحمدي -

ا  سووأأاألمور  كان.. ذلك قبل كان ومكثيور  لقود اسوترد .. اآلن عليوها م 

 .كثيرا من عافيته وصحته التي سلبته تلك الجلطة اللعينة إياها

 موا آلإننوي أبكوي .. أصوابهالوذي  فقط ذلك الشوللأبكي  ال لكنني -

هول .. يعقول الا ا غريب وصار يتحودث حوديث   ألم تلحظ كيف ,عقلهإليه 

إنووه .. لبيتنووا القووديم ثانيووة أن أقنعووك بووأن تعيووده ن  وويطلووب مأنووه  تعلووم

.. هوذاسويحدث فهم منه كيوف أحاولت أن .. ههذا شفاءفي  يظن أن

إنوه يعتقود أن البيوت سويرعاه .. بهأخبرني  أصدق ما الحتى اآلن و

 .. برئه مما بهوي
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عموا عقلوي شت وفت ,عزيها بهأجد ما أراحت تنتحب. لم قالتها و

 :امازح  قلت لها ف ,أخفف به عنها

.. بيننووا وبووين البيووت؟الووذي  حوودثك عوون العهوود والميثوواق هوولو -

 ال يكف عن الحديث عنه.. هذا ما أراهن أنه قد فعل.

أن بيننوا وبوين البيوت  حودثنيي ظوللقود .. فعولبال أخبرني بهإنه  -

ووأننوا حت ,وأن البيت يرعانا من أجل هوذا قديما, اميثاق    ا عائودونم 

 . ثانيةإليه 

 القلوت بوف ,القد سومعت هوذا الهوراء مورار  .. هلوقت ما دهشنيلم ي

 :مباالة

هوذا .. أصوابتهالتوي  اللعينوة الجلطوةتلوك إنها .. يقولهدعك مما  -

 دراكوهمراكوز إفوي  اشديد   له خلال  ببت سقد ل ..طبيبهبه أخبرني  ما

يفكور التوي  غريبوةالشياء األ تلكفي  السببهي  والبد أنها ,ووعيه

 .بها ويعتقدها

مسوحت  ..هدأ نحيبهاقبل أن ي لبعض الوقت,الصمت وغرقنا في 

 :قالت بجديةو ,وعدلت من مالبسها ,ثانيةدموعها بالمنديل 

 ألوم تور  .. ؟سوببه المورضهوذيان مجرد  ذكرهي أن ما عتقدوهل ت -

 ا أن هنوا نوت تعلوم جيود  أ.. يتحدث عن البيوت بإصورار غريوب كيف

البيوت مثوار دهشوتنا  ظوللقود .. البيوتهذا ب اومخيف   اما غامض   شيئ ا

 ا.دائم  وحيرتنا 

ال أصودق أنوك .. هثانيوة موا قلت و بواهلل عليوك  التكورري.. !يا إلهي -

الوحيود الشويء  ,يا عزيزتي.. في هذا الهراء تقديناألخرى تع أنت  

.. ت بعقولنواس ور  غ  التوي  األوهوام يتعلوق بالبيوت هووالذي و الغامض

فوي النهايوة  وموا هوو ,وهام ثوم يصودقهاننا من يختلق مثل هذه األإ

 .كل مكانفي  ات الماليين من البيوتمثله مثل مئ ,عادي ال بيتإ
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 : وعناد قالت بإصرارلم يبد على وجهها احقتناع بما قلته, و

ن يغووادر أحوودنا أ حووزم,نسوويت كيووف كووان جوودنا يوورفض ب وهوول -

ن أن كان أطفال القريوة يرفضوو أال تذكر كيف.. للضرورةت إال البي

هوول نسوويت ناديووة .. اكنووا صووغار   حووين ,البيووتفووي  لزيارتنووا يووأتوا

 ,نوويألتها لموواذا التزورينسوو حووينلووي  قالووتالتووي  صووديقتي ,شووحاتة

 يوومأي فوي أبود ا  بيتنوا لوم يكون إن.. نها تخواف مون بيتنواأفأجابتني 

ا أن نغموض نلقد تعمود  .. لكننا نحن من كان يتجاهل هذا ,اا طبيع  بيت  

 ا نحس به نحو البيت.عم   ,آذاننا ومشاعرنا صم  ننا ون  عيأ

وكنوت أعلوم األقاويول التوي تنواثرت فوي كول .. تقولوه ما فهمكنت أ

م د  ق ووإلووى  قاويوولعووزو مثوول تلووك األكنووت أ نوويلكمكووان حووول البيووت.. 

 القريوهفوي  كان أقودم بيوتوقد  ,منذ قرون بناه أجداديقد ل.. البيت

توم ول منوزل كوان ألقود .. يوموا موا جودي بوه  خبرنويأما  ذاه.. كلها

بعض الحكايات  تختلق عنهأن  ولهذا فالبد.. القريةه وسكناه ببناؤ

تثيوور الخيووال  إن األشووياء القديمووة.. موورور الووزمنمووع سوواطير واأل

 .والظنون على الدوام

قوود بنوووه  كووانوا يتعجبووون موون أن أجوودادي البوود أن أهوول القريووة

كول البيووت  كانوت وقت, في سقف المرتفعةواألباألحجار الضخمة 

ذو  ,والبود أن بنواءه علوى هيئوة قصور.. من حوله طينيوة منخفضوة

 ذهوانهمعلوى أ حينهوا اكوان غريب و ,يصل للسوماء رتفعخلفي مبرج 

وكوان  بالشوك, كوانوا أثريواء لكن أجودادي.. ا كهذالم تعتد شيئ  التي 

 .. من حقهم أن يشيدوه كما يشاءون

ال أوهوام صونعها إ ,هوذا البيوتفوي حقيقوي  شويءال هإننى أوقن أن

 :امحتد   قلت ألختيلهذا و.. والغرابة الجهل والقدم

 ال تحوواولي أن تختلقوويو ,عوون هووذا الهووراءأنووت  األخوورى كفووي  -

  .منها اليمل  أبي التي  أساطير يكفيني.. حوله ا  أساطير  
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 :عترضةمإال أنها قالت 

, أم توورا  قوود تووتتووذكر كيووف ما أمازلووت.. !؟يوموواذا عوون أموو -

  ؟نسيت

تلووك ثانيووة  إلووي لووم يكوون عليهووا أن تعيوود.. بووالحنقحينهووا شووعرت 

 أحوواول أن أتناسوواهاالتووي  للووذكرى كانووت تجرنووي.. الووذكرى األليمووة

ا   .. أعود لها وما أنفكدوم 

 !.كيف ماتت أمي؟

إلوى  بشورودوتطلعوت  ,النافوذةإلوى  تجهوتوامن مقعدي, نهضت 

, الحموووراء اء أعمووودة احنوووارةوأضووو تحوووت النيووول الووورابض بسوووكون

لفنووا الظووالم .. كطحالووب قميئووةتكسووو سووطحه  وعشوورات المراكووب

 لتفت إليها:دون أن أ غمغمتواألفكار لبرهة, ثم 

 . ال أكثرمجرد حادث .. اكان حادث  لقد  -

أنوت تعلوم .. لم يكن كوذلك ومون المسوتحيل أن يكوون كوذلكلكنه  -

و ودأتو. .هوذا مون قبولأنت من أخبرنوي بكنت بل  ,هذا ر  بموا أن أذك  

 .؟حينها لنا ذكرته

 ببرود: وأجبتها

لألوهووام والخيوواالت  والبوود أن ,ا فووي ذلووك الوقووتلقوود كنووا صووغار   -

  أهذي حينها حتما.. لقد كنت .فيما تخيلته قد حدث   ادور  

بوول أنووت .. بعينيووك مووا حوودثرأيووت هووذه ليسووت الحقيقووة.. لقوود  -

هذا ما هددها به جدنا قبل و.. !لقد قتلها البيت.. رأيتهالذي  لوحيدا

 !؟ليس كذلكأ.. رحيلها
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 نحوو  مرة واحدةعقلي  سبحو.. وصمت   أعقب على ما قالته,لم 

 ..أميإلى .. البعيد الماضي

 . ريبص أمامالمشئوم البيت ذلك في  ماتتالتي  أمي لىإ

 ا..أنساها يوم   ليتني كريهة   كرى  ذ   ذاكرتي, وطفت على صفحة

 

 

 

 

4 

 .. أن يتزوج من أميأبي  نم كان خط أ

 .. للغاية امتأخر   حدثهذا  لكن ,بعد حين هماخطأ أدركه كال

فووووي  نطووووالقاعاشووووت وتربووووت بحريووووة والتووووي  فتلووووك الفاتنووووة

جوودران  حبيسووة , بووين ن تحيوواأ كوون لتتقبوول طووويال  لووم ت ,سووكندريةاح

فوي  هوذاتعوي  كوان عليهوا أن.. احتى لو كان قصور   ,ممل بيت ريفي

 ا لم تفعل.لكنه ,البداية

.. توه لسسوكندريةادى زيارإحوفوي أمي  علىف قد تعر  أبي  كان   

عون  اراضوي  جودي  لوم يكون.. على الفورفخطبها  ,عجبتهأعجبها وأ

ا كيوف حوين خمون مبكور   ,م حكمةويبدو أنه كان أكثره ,اختيار أبي

إال القبوول جودي  فلوم يملوك ,اكوان مصور  أبوي  لكن.. ستكون النهاية

  .امرغم  
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 أذكوور الكثيوور عوون ال.. أختووي بووأعوام جوواءت عووديوموون ب   انيأنجبوو

أذكر أنهوا كانوت  ,ذاكرتي أسرارومن بين  لكنني ,طفولتيفي أمي 

 ,نوادرة الضوحكة بتسوامقليلوة اال كانوت كموا.. أبي الشجار مع دائمة

بووين  حموول  , الووذي رهالبوووم صوووأفووي  راهووا عليووهمووا كنووت أ خووالفب

 ,واجبها المبكوور قبوول الووزات صووباها وشووباالكثيوور موون ذكريوو طياتووه

وووا  كانوووت تحوووب والوووذي  اذكرياتهوووفوووي  سوووابحةإليوووه  أن تتطلوووعدوم 

 السعيدة البعيدة.

 شوويئ ا ت أن هنووا تعلمووهووذا حووين  أدركووت  .. سووعيدةأمووي  لووم تكوون

 ,كانت تكره البيوت.. ةالتعاس يدعى في المقابل اسمه سعادة وشيئ ا

سوور ي أدر والجوودي  وكانووت تخشووى, بووه وجووديأبووي  قوتكووره تعل وو

ا معاملتها ه يسيءفلم أر  .. ذلك  .يغضبهاأو  يوم 

ة أسوير ,تحتمل الحياة هكوذاتعد أنها لم  ت  النهاية وحين أدرك   في

 هتوووبوطالأبوووي  نفصوووال عووونالاقوووررت  ,لجووودران هوووذا البيوووت لألبووود

 .. الطالقب

 ,ص عليهمالصأتحينها  كنت.. وقد كان يحبها بشدة,أبي  رثا    

أن فوي  كنوت أرغوب.. ا كهوذاأن أفعول شويئ  من دون أن أشعر بالعار 

األمور إليه  ماستؤولإلى  وأن أطمئن ,أعلم كل شيء يدور بينهما

 ا بصورة موا علوى مصويريوقرارها سيؤثر حتم  أمي  إنها.. بينهما

 .. الصغيرة حينها أنا وأختي

 ت عليوه بأنوه لوو كوان يحبهواحتود  لكنهوا ا.. نه يحبهواأأبي  هاأخبر

حيوث يمكنهموا آخور  مكوانفي  اوعاشا سوي   ,معهالغادر البيت حق ا 

 . ن يجدا السعادةأ

 :وعجز برجاءحينها لها  هقال أذكر مامازلت و

.. هوذا أفعول يمكننوي ال.. البيوتأو  ع أن أتر  أبيأستطي ال ننيإ -

 هذا أكبر مني.



19 

 

 : ثائرة   ,محتدة   سألته 

. .؟هووا عنووييموواذا بالبيووت موون أسوورار تخفو.. ؟تفعوول ولموواذا ال -

لووو  ,أبقووى معووكأن و ,حينهوواقبلهووا بالحقيقووة وأعوود  أن أتأخبرنووي 

 .مفهومةو كانت مبررة

 :بأسفها أجاببل  ,تبغيهاالتي  لم يعطها احجابةأبي  لكن

 .. أن أفعل ليس من حقي.. أن أخبر  بشيءال أستطيع  -

 :وعناد بثورةفيه وصاحت  ,أمي وجهفي  شتعل الغضبهنا ا

الطووالق أريوود إننووي .. هنووا ثانيووةن أحيووا أنووا كووذلك ال أسووتطيع وأ -

 عويشألوبيتوك. أسورار و نوت بأسورار ولتحتفظ أ ,وسأحصل عليه

  .يحلو ليكما  حياتيأنا 

وحوين .. لكنها كانت عنيدة للغايوة ,عن رغبتهاإثنائها أبي  حاول

 حينهواجودي  لم يوتكلم.. ليمنعهاجدي  أرسل لهاعجز عن إقناعها, 

ا  : اقال لها مهدد  اكتفى بأن و.. اا مخيف  صارم   كان ..كثير 

فوردا  لقود صورت .. ابنوي ولون يطلقوكأبد ا  هذا البيت لن تغادري -

سويتر   البيوت أن فال تعتقدي من أفراد العائلة.. صرت واحدة منا,

ليأو األمر  ليتقب  .. تغادرينه  ..عواقب قرار  تحم 

 مماثل: وردت عليه بتحد   بل .. ردعها تهديده المستترلم ي  و

ر علوى شواك.. من فعول هوذا ما أحد   ولن يمنعني ,إنني سأغادره -

. .فهنوا  الطوالق وإال ,لحوق بوييف إن كوان يريودني ,أن يحدد بعدها

  لكنني لن أمكث في هذا البيت بعد اآلن.
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 ,تها وأشيائي أنوا وأختويجمعت حاجاف ,تعقيب بالجدي  تركهاو 

 .. ستعد للرحيل معهاوطلبت منا أن ن

كانوت بالثالثوة أختوي التوي  ا وحملوتمالبسونا جميع وحملت حقيبوة 

كوان الوقوت حينهوا لويال  وال .. للخوارج وتقودمتني حينها من عمرها

 .. !أدري لماذا لم تنتظر الصباح

وسرنا  ,للحديقة الضخمة الواسعة التي تحيط بالبيت بلغناوحين 

وبوودت  ,, اضووطربت أمووي فجووأةة المتشووابكةسووامقبووين أشووجارها ال

ما هنا  ما يفزعها ويخيفها, حتى إن حقيبتها سوقطت مذعورة كأن

 من يدها.. 

الوذعر  مازلوت أذكور, لكنوي غريب بالمكوانأي شيء  هاحين لم أر  

صووارت أنفاسووها متالحقووة كيووف و ,أمووي وجووهعلووى رتسووم االووذي 

نحوو  راحوت تهورول ..البكواءفوي  فبودأت بوالفزع شوعرت  و.. سريعة

تركوت حقيبتهوا وتمسوكت  وقود ,ما تالحقها الشياطينكأنبا  البيت 

وأنوا  , فرحت أجري,وطلب ت  مني أن أعدو مثلما تفعل ,فقط بأختي

 .. دون أن أقدرا اللحاق بها أحاول جاهد  

أختووي هووي  وسووقطت ,مووا فسووقطت بشوويءفجووأة  لكنهووا تعثوورت

 ..ما بال سببهيخلفاآلخر  طت أناقوس ,على مقربة منهااآلخرى 

 م أن هوول الصودمة لفقودانأ, ال  قود حودث فعو أتذكره بعودها هل ما

  ؟ختالق ماحدثالعقلي  هو ما دفعأمي 

 .. أدري الحتى هذة اللحظة و

أو  كالضووبا  موواشوويء  وقوود أحاطهووا يووت أموويرأننووي أ مووا أتووذكره

 كوان الضوبا .. من العدمبرز من حولها فجأة وقد  ,األسودالدخان 

 رأسويفوي  ثير من الخياالت والهواجسوقد أطلق الكللغاية  امخيف  

هوو ذلوك العبود األسوود الوذي بودا حق وا  وما أثار هلعي.. أثار رعبيف
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بقامتوه  ا للغايوةكوان مخيف و.. وهو يحيط بأمي ,ا بين الضبا واضح  

وعيونوووه السووووداء الواسوووعة الالموووع, الضوووخمة ورأسوووه األصووولع 

 .ووجهه الجامد ,المخيفة

 غمرهواكوان قود الضوبا  األسوود لكون  ,وأنوا أناديهواأبكوي  رحت 

ا وسومعت حينهوا .. مامقاومة أو  استغاثةدون أن يصدر منها  تمام 

 التنتموويالتووي  بووةواألصوووات المرع ,الزمجوورات القويووة الشووريرة

 .. للحناجر األرضية

حينها أم فقودت نمت قد إن كنت أدري  وال بعدها لم أشعر بنفسي

 أخبرنوي.. قود ماتوتأموي سوتيقظت علموت أن حوين الكنني .. ييوع

شوهادة فوي  ان  مودو   وجدتوه هوذا مواقود كوان ة ونها سكتة قلبيوأجدي 

 .. وفاتها

أم أنهووا ماتووت ميتووة .. ؟جوودي مووا هووددهاكحق ووا  هوول قتلهووا البيووت

 !.؟يدعى جداكما  طبيعية بالسكتة القلبية

وقود , عقلي ختلقهاوهم  أنهأم .. احينها كان حقيقي  وهل ما رأيته 

مووا نهايووة مزيفووة لعقلووي  أن يرسوومفووي  ي,ألمجوودي  سوواعد تهديوود

 .. حدث لها

 .. !أدري الاآلن  حتىإننى 
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ووووي ,اكثيووور   ابنوووي   أبوووي يحوووب   ا حوووين صوووير أكثووور سوووعادة ومرح 

 .. اويحدثهم ايالعبهم

 بعووضرامووي  عوونلعبوود الحميوود بمشوواعره يميوول أنووه  أعلووم نووتك

.. ان الشبه يجمعهما سوي  وربما أل ,سمهربما ألنه يحمل ا.. الشيء

اآلخور  فقود كوان يغموره هوو ,اأبود   بهوذارامي  رشع  لكنه مع ذلك لم ي

ا  كووان.. ودعاباتووهبمحبتووه  حيووث  ,أوقاتووه معهمووا مووا يقضوويكثيوور 

 .. يسليهما بحكاياته ومسامراته

ا  كان  لكون.. جد يحب أحفاده ويوأنس بهوم.. ا كما ظننتهطبيعي  أمر 

 وقود أدركوت مايصوبو ,منزعجوة بودت.. خوركوان لهوا رأي آزوجتي 

 الطفلين.. يلقيها على أذني  تي الال كاياتهمن حإليه أبي 

ألقوت علوى أذنوي وولم تحتمل كثيرا كتمان مخاوفها في صدرها, 

 : بمخاوفها ذات يوم

البيوت فوي  األطفوال للعوودة للعويش يهويء شاكر أعتقد أن عمي -

بمووا يقصووه علووى آذانهمووا موون إليوه  أن هووذا مووا يصووبو رعأشوو.. ثانيوة

  .عن البيتحكايات مشوقة 



23 

 

ضوحك لطرافووة طمأنتهوا وأنووا أ ال  قلوت محوواو  ف ,تقولووه موا يأدهشون

 مر:األ

فحتوى .. كثر مون حجموهوالتعطيه أ يا حبيتي األمر من ليالتهو    -

القاهرة األطفال  يغادرفلن يحدث. لن  إليه أبي لو كان هذا مايصبو

الحيواة فوي العوودة للبيوت القوديم و, ولن يحتملوا أبدا ليرحلوا عنها

 الريف. 

لمواذا  لنيلقود سوأ.. بواألمس به عبدالحميود تعلم ماحدثنيال أنت -

األمور  لوو كواننوه إلوي  وقوالبول  ..للعيش ببيت جودها جميع  النذهب 

 . لألبدبه هنا  ليعيش إلى  بيده لذهب

الكثير بو كالموه محموال  أن ورأيوت  ,لها طفلي ما قاله  نيزعجيلم 

 :ستخفاففقلت با ,والحماس الطفوليمن المبالغة 

ن البوود أ.. طفوول تداعبووه الخيوواالت ,مجوورد طفوول يوواحبيبتيإنووه  -

قود ألهبوت  ,اء الواسوعةوعون حديقتوه الغن و ,حكايات جده عن البيت

 كأي طفولينبهار نه مجرد اإ.. عمره هنا  ه فتمنى أن يقضيخيال

هوول هنووا  موون طفوول .. كوول لحظووةفووي  يووراود األطفووالآخوور  نبهووارا

إنهووا األوهووام .. الهوويمدينووة المفووي  عمووره كلووهاليتمنووى أن يقضووي 

 .فال تقلقي طفاللأل الساذجة

.. لم تهمدتضطرم بداخلها التي  ن بدا أن هواجسهاوإ ,لم تعقبو

.. يوتعون الب بنوائيألأبوي  يخبورهالوذي  موا ن أرى بنفسويقررت أو

درءا  فيحجم عما يخبرهما به ,بي اليشعركي  لكن ليكن هذا خلسة

 .. عليه حينها العتراضي واحتجاجي

 وكوان ,ن كول يوومموا يفعوالالشورفة ك نطفالال دخل ,لمساءا فيو

ثم  ,وبش   الهم هش  .. النيليرقب المارة وكعادته,  على مقعدهأبي 

كنوت .. ا بمقعودها مقعديها ليلتصوقفحرك ,ن يقتربا منهأ اطلب منهم
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مكان كان مون الصوعب في  ا  الشرفةحينها أجلس مباشرة خلف ب

 .. وجودي ن يدركوا من مكانهمأ

 النيول حينهوواإلوى  والبود أنوه كوان يشوير ,يقوول لهومأبوي  سومعتو

 : بيده

إنه .. وعظيمكم هو رائع ومبها  أالتريان.. الجميل النيل اانظر -

متعووة فووي هووذا العووالم تضوواهي  ال.. اسوور الحيوواة الحقيقووة لنووا جميع وو

  . آه لو تدركا كم يبها هذا صدري وفؤادي.والنظر إليه. ,لهتأم  

 : طفل في العام السامن من عمره بحماس ,ميرا عليه رد  و

إن الكثيورين مون .. اكثيور   وأنا أحبهجدي  يا اإن النيل جميل جد   -

 لنيوولمنووزل يطوول علووى افووي  عوويشأألننووي  ,ييغووارون منوو أصوودقائي

  . يقولون أنني محظوظ بهذا..كل وقتفي  وأراه منه

 :بظفرأبي  أجابه هنا

ا يشوبه ن لوك بيت ووا أوسيشتعل غيظهم وغيورتهم منوك لوو علمو -

.. مباشرةعلى النيل اآلخر  ويطل هو ,اتمام   لف ليلة وليلةأ روقص

المنيوا فوي  بجمالوه هنوا أبود ا  نقوار  ي   اللكنوه  ,اجميل هاهنإن النيل 

الشوورفة العاليووة المواجهووة كمووا أن  ,اأمووام البيووت القووديم ألجوودادكم

لتقوار  حجوم نهوا حتى إ ,عةمتسا وجد  كبيرة  البيت القديمفي  للنيل

ا ا أن تلعبووا وتمرحووكيووف يمكنكموو نهوول تتخوويال.. كاملووة   هشووقتكم هووذ

ا  هنوا  ابأوقاتكم عامتلتست اكنتم.. لو كنا نعيش هنا  بداخلها كثيور 

 هنا . تعيشون تملو كن

 :بحيرةعبد الحميد  سأله

 عنا أن نفعل؟يمنالذي  ما.. اإذ  هنا  إلى  ولماذا النذهب -



25 

 

 : على الفورأبي  أجابهو

البيوت يريد أن يفهم أن  إنه ال.. من يرفض هذاإنه .. ! ل أباس   -

 طوووال هووذاا بعيوود  البيووت لووم يتركووه  نيعلووم أ وهووو ال.. اقوودرنا جميع وو

ن يسوووتمر هوووذا بعووود أضووومن أ ال لكنوووي.. موجوووود الوقوووت إال ألننوووي

. ليتوه ينسوى عنواده ليوهإ اليتوه يودر  هوذا ويعوود بنوا جميع و.. موتي

  ويفعل.مرة 

 : بحيرةرامي  لهسأأيهما لم يفهم مايقصده, فالبد أن 

 .. أفهم ماتقوله ياجدي ال إنني -

وووا سوووتفهم فحوووين تصوووير بالغ ووو ..تفهوووم نأاآلن  يهوووم ال - موووا  احتم 

 ..أعنيه

أبوي  لكون.. ن هوذا كواف  للحظوات قوررت خاللهوا أ الصمت غمرهم

لمووا  سووتمععوودت ألو ,د حديثووه فعوودت أدراجووى ولووم أقوواطعهمعوواو

 يقوله:

 ؟ن ما هو الوطن وما يمثله لناعلماهل ت -

 : أجابه عبدالحميد بسرعة

 . ا به ونعيش فيهدن  ل  و  الذي  إنه البلد -

 : بصوت رخيم ثم قال ,للحظةأبي  صمت

الووذي  إنووه المكووان.. أكبوور موون هووذا بكثيووريووا عبدالحميوود الوووطن  -

ذكرياتوك وأحالموك وهوواءه ثراه  يتعيش عمر  كله فيه ويحمل ف

التوي  كل متطلباتك يأويك ويلبييحميك والذي  المكان إنه.. وآالمك
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 هنك مستعد للذود عنتشعر أالذي  إنه المكان.. اجة لهاحفي  تكون

 , وتشعر بالتيه لو ابتعدت عنه حينا . ما بحياتك لو مسه مكروه

 : صمت بعدها فقال عبدالحميد بحماسو

 .. إنها تفعل كل هذا.. وطنناهي  لهذا مصر -

النهووا  ابوور لنووا جميع ووكالوووطن األهووي  إن مصوور لك..أجل,إنهووا كووذ-

.. أصغر وأكثر خصوصيةأخرى  لكن هنا  أوطانا.. تمنحنا كل ذلك

هوي  قريتوك الصوغيرة.. طنن شارعك الصغير هو وطن داخول الووإ

مثلموا هوو بيتنوا  ,وقود يكوون الووطن الصوغير هوو بيتوك.. خروطن آ

ا  إليه سنذهبالذي  الكبير   .رىا مرة أخما جميع  يوم 

 ا:منبهر  الحميد  عبدقال له و

التووي  شووياءبووه كوول تلووك األجوودي  بيتووك الكبيوور يووان أ نوويهوول تع -

 . ذكرتها

 :بلهجة مملوءة بالشجن , وأجابهأبي تهدج صوت

الحمايووة أو  يمنحنووا المووأوى البيووت لووم.. بنووي كوول هووذا وأكثوور يووا -

لتوي ا إن بوه الكثيور مون األسورار والخفايوا.. لقد منحنا الكثيور.. فقط

  . إنه وطننا الحقيقي !...فيه اوعشتم الو ذهبتم لن تدركاها إال

 : طفولى هنا قال عبد الحميد بإصرار

فسووف , إليه نعودن أأبي  لو رفض.. ؟ياجدي هل أخبر  بسر    -

عويش مثلك أحب البيت وأتمنوى أن أإنني .. أنا حين أكبرإليه  أعود

 بر.. أعد  أن أعود إليه حين أكا.مثلك تمام   به
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ذا حوين قطعوت كول هولكننوي  ,بشودةأبوي  قاله قود أسوعد ن ماالبد أ

 ,خطيرأبي  كان ماقاله.. فجأة وقد اكتفيت بما سمعته دخلت عليهم

 .. من هذازوجتي  نزعجتلماذا ااآلن  وأدركت

فوي  قود نجوحنوه شوعرت أو ,حوب البيوت ايغرس بداخلهمأبي  كان

لكون حتوى لوو فعلووا  ..ثانيوةإليوه  أنهم قود يعوودون أهذا يعني.. هذا

ووفحينهوا حتوى .. يكون لالمر أهمية حينئذفلن  ا لوو ظول البيوت قائم 

 ..لناا لك  ولم يعد م   كون قد بعتهفسأ

.. أبووي حتفوواظ بالبيوت بعود مووتنووي االأالننوي جمويعهم اليودري أ

وظللت طووال ذلوك اليووم .. مما سمعتهأبد ا  لم أشعر بالراحةلكنني 

 .متعكر المزاج
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ستاذ شاكر ة األزوجحلمي  مذكرات السيدة كوثرن م
 : عبدالحميد

 

ولوم  رجل طيوب القلوب إنه.. هذا الشعور وال أ بالفعل,حماي  أحب 
وو ووفضوووليا أو  ايكوون مزعج  ووا  هلووم أر   فمنووذ اقترنووت بزوجووي.. طق  يوم 

كانوت هوذة الصوفة مموا .. شوأن  مون شوئوني أنوا وزوجويفي  يتدخل
ووأ   ولهووذا حووين ,الرجوولفووي  أحبووه لووم  -شووفاه هللا منووه -بالشوولل يب  ص 

ت لقي وعبواء أ  موع موا يحملوه هوذا مون أ ,للعويش معنوا نتقالهنزعا الأ
 ,أن أهوتم بغذائوه وأن أهوتم بدوائوه صوار علوي  ف ,نحوه على كاهلي

 ..اأحيان  وكذلك نظافته الشخصية 

إننووي  شووهد هللاوي.. حقووايزعجنووي أو  كوول هووذا لووم يكوون ليضووايقني
الووذي  المووريضأبووي  كنووت أرى فيووه.. عيووههووذا وال أدفووي  صووادقة

 ,طويلوة لشوهور   من آالمه وقسووته وظل يعاني ,أصيب بالسرطان
و حينهواكنت أنا  لهوذا لوم .. حتوى توفواه هللاشويء  كولفوي  ن يرعواهم 

قمت به راضية مون أجول و, ا علي  جديد  حماي  به نحوأقوم ا يكن م
 .جل زوجيهللا ومن أ

ن عقوول حموواي وتفكيووره ومنووذ البدايووة الحظووت كيووف كووا لكننووي
تربووى الووذي  ظوول طوووال الوقووت يتحوودث عوون بيتووه القووديم.. غووريبين

ووا  لم يموول  ,ووعوواف فيووه أن يعيووده للبيووت زوجووي  مطالبووة موونيوم 
حمووواي  أوعزتووه لطبيعووةلكنووي , اكووان إلحاحووه هووذا غريب وو.. ثانيووة

 ,راضويهم بشودةبط هوؤالء بمسواكنهم وأحيث يورت ؛ونشأته الريفية
 .. ن يفارقوهايهم أويكون من العسير عل

وو ووردد كالم  يوودعوه ونووداء غووامض  ,ا عوون ميثوواق موواا عجيب ووا مبهم 
بووول  ,كتووراثسووتخفاف وعووودم االباالزوجوووي  حوووديث قابلووه.. للبيووت
ما يوؤمن  ه بمجادلته فيزعجال أأو ,فيما يظنهأن أسايره  يوطالبن

زوجوي  اقع لم أكون بحاجوة ألن يطلوبالو في.. ال أثقل عليه, كي به
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األمر  كنت أشعر بالحيرة منلكنني .. لم أكن ألفعل ننيأل, مني هذا
 كله.

 ,علوى أسوماعييرددونوه أبنوائي  هو موا بودأحق ا  لكن ما أزعجني
شعرت بالهلع وقد هنا .. القديمالعيش ببيت جدهم في  عن رغبتهم

عقوووولهم فوووي  تلوووكزرع أوهاموووه فوووي  أن يكوووون قووود نجوووح خشووويت
 ,فوووات ال أصووول لهوووايموووانهم بخروموووا يعينوووه هوووذا مووون ا ,الصوووغيرة

 ..وتعلقهم وتصديقهم لها

لقود . . -أقسوم علوى هوذاو–لم أفعلوه مون قبول  وفعلت حينها شيء
 لووق  وهووو خ   كوان هووذا تجسسوا  .. مايقولووه لهوومإلوى  إسوترقيت السوومع

 ,أم تخواف علوى أبنائهواالنهايوة  فوي لكننوي ,ع لو فعلوه المورءوضي  
ن تودفع وأ ,ويودور حوولهم ,يخصوهم تعلم كول شويءن ومن حقها أ

 هذا.خطر ما لو شعرت بأي  عنهم

عشورات الحكايوات .. ا وجميال  رآسا حديث  عن البيت  ماثهحديكان 
رض والسولطة الوذين عاشووا فيوه وصوراعاتهم موع األجوداد عن األ

بووه موون  البيووت ومووا حكايووات مشوووقة عوون.. موون حووولهماألهووالي و
القووووص فووووي  للغايووووة هووووذا بووووارع   إن حموووواي.. أسوووورار وذكريووووات

األبنواء  ولهوذا فهموت لمواذا تعلوق ,أعتورف بهوذاإننوي .. اتوالحكاي
 .نتقال للعيش بهاالفي  وصاروا يرغبون ,بالبيت

ن الحول أ لكنوه طموأنني وأخبرنوي ,حدث على زوجوي صت ماقص
حوزتوه إلوى  نتقال البيت هوذابيع البيت فور اسوف ي.. بسيط للغاية

 توروادالتوي  حوالمتلوك األنهاء بإبرأيه جراء كفيل وهذا إ ,بالميراث
بعودها مور فلوم أعود أكتورث لأل معقووال   كان حال  .. حول البيتاألبناء 

 .لجدهم وحكاياتهاألبناء  وتركت ,اكثير  

ا  كنت ا  كوان.. أشياء غريبةحماي  عتدت منقد احينها أيض  كثيور 
كنووت  حتووى لووو ,أعيهوواأو  غامضووة ال أتبينهووا يهمهووم بكلمووات مووا

علووى محادثووات مبهمووة بينووه عتوودت كووذلك وا.. بجوووارهمالصووقة لووه 
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ا ببكواء غالب و لبيوت وتنتهويتدور كلها حوول ا ,شخاص خفيةأوبين 
 .. طويل من أجله

يتوووهم  فصووار ,سوون إدراكووهلووت ح  عط  قوود  ال بوود أنهووا الجلطووة التووي
مووون هوووذا وربموووا كوووان .. هوووؤالء األشوووخاص واألشوووباح ويحوووادثهم

 ,ه بقليولمن قبله قبول موتوأبي  لقد فعلها.. المماتاقترا  عالمات 
ا منوذ لنوا مواتو اأقارب وأشوباحا  خفي وة, و ويناجي حينهايحادث  وراح

عووداد فووي  دواا لووم يعوووناس وووصووار يووزعم أنووه يوورى أ ,عوووام بعيوودةأ
 .. حياءاأل

 ا.. ا ومخيف  حدث بعد ذلك كان غريب   لكن ما

ممتلئووة  شوعرت بمثوانتي.. ذات ليلوة كوان هوذا بعود منتصوف الليوول
 مون أموام حجورة أعبورأن  كان علي  .. امفنهضت مترنحة نحو الحم  

مسووامعي إلووى  هنووا تناهووت.. نحووو الحمووام طريقوويفووي  نوواوأحموواي 
 في.. من خلف البا  المغلق لحجرته أصوات غامضة مبهمة تأتي

ووحموواي  نالبدايووة فكوورت أ أو  ,حالمووهأفووي  يتحوودثا ربمووا كووان نائم 
  .عتاد أن يفعلاحه الخفية كما اا يحادث أشبمتيقظ  ربما كان 

 حوين عودت لكننوي.. مر بواال  لأل طريقى ولم ألق  في  مضيت حينها
ا كثوور وضوووح  كانووت األصوووات أ ,ومووررت ثانيووة موون أمووام غرفتووه

ووع اوتمووايز   ن بينهووا ميووزت مووتوقفووت أمووام الحجوورة وقوود .. ن قبوولم 
هنوا .. أكثر غلظة وأكثر قسوة ا آخركما ميزت صوت   ,حماي صوت

هنوا   أيكوون.. بجنوون فكورورحوت أ ,موبهم رجفة وخوف غمرتني
 !..؟ما بالغرفة معهآخر  أحد

غير صوت آخر  بالفعل لصوتتمع أس ننيإ.. كنت أوقن من هذا 
 بالداخل.. ا يدور بينهمام كنت ال أعي وإن ,حماي

وفربما كا.. ا للنجدةطلب   ن أذهب لزوجيت أفكر قود يوؤذي  ,ان لص 
ن أو ,أفعوول أردت أن أسووتيقن موون الصوووت نقبوول ألكننووي .. حموواي
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 ففعلووت موورة.. موون حووديثحموواي  يوودور بينووه وبووينالووذي  أعلووم مووا
علوووى البوووا  المغلوووق  ت أذنووويوضوووعو.. ن أفعلوووهموووا أكوووره أأخووورى 

 .. وتنصت لما يقال

كوووان الصووووت الغوووامض يطالبوووه .. شوووعرت بوووالفزع مموووا سووومعت
ويقوول مون بوين بكائوه أن  يبكويحمواي  كوانو.. البيوتإلوى  بالعودة

ا وراح يهدد تهديد   اصر  غريب كان م  لكن ال.. مرضه يعوقه عن هذا
به الشفاء وسويفعل حينهوا موا أن يه فطالبه حماي.. ها لم أع  غامض  
  ..يريده

نودفعت لبا  واففتحت ا, وليحتمال فضكان هذا فوق احتمالي وا
 .. بالداخليحدث الذي  ما رى بعينيللداخل بال تفكير أل

شويء  ا وبجووار نافذتوه كوان هنو علوى فراشوها جالس و عموي كان
ه ا فأنوا لوم أر  حديود  تأدري  لسوت.. هوو ضوبا  مواأو  طيف موا.. آخر
ووزلووت أذكوور زال  ينوولكن ,اجيوود   لعيووون المتوهجووة وسووط ا موون اوج 

فقووودت  فقووودأي شووويء  بعووودها لوووم أع  و.. بغضوووب الضوووبا  رمقتنوووي
 .. وعيي

ا أن يحوواول جاهوود   ا بجووواريقوود  راحموواي  جوودأفقووت بعوود قليوول أل
.. يعتصووورني نوووت أشوووعر بالتيوووه والووودوارك.. لحيووواة ثانيوووةل يعيووودني

 وعودت مريضوة واهنوة ,الحوائطإلى  ستندتوا تحاملت على نفسي
 .. حمايإلى  دون أن أجسر على النظرفراشي  إلى

وطوال الليل خوف  م لم أن   هول موا رأيتوه كوان  كون أدريلوم أ.. اا وأرق 
 ..اوهجة المخيفة كانت موجودة حق  المتأم أن تلك العيون  ,اوهم  

بموا زوجوي  رخب ووهول أ  , ن أفعلوهأ كوذلك موا علوي  أدري  كنأ مول 
 ..رأيته أم أكتمه بداخلي
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وأن أحوتفظ بموا , لوي ما حدث عنهأخفي  نلماذا قررت أأدري  ال
.. !أدري  ال.. ؟لهووذا ولموواذا فعلووت موواهي مبرراتووي.. حوودث لنفسووي

 وفعول  حمواي  تحاشى الحوديث الطويول موعأليام بعدها رحت ألكنني 
 .. هو المثل

وهنوا  خووف .. فهوم موا يحودث حووليحائرة مضطربة وال أ إنني
 .. يؤرقنوي داخلي يوسوس غامض ونذير مبهم

 ؟كيف أتصرف وماذا أفعل

  ..إن هذا ما ال أدريه
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  !.؟بالضبطأبي  يدور بعقلالذي  ما

 ..فهمهأأعلمه وال ال  هذا ما

 .. !؟عقله نج  أو  ,هل أصابه لوث ماو

 .. وخاصة بعد ما فعله اليوم ,ذا ماحدثن يكون هأخشى أ



33 

 

نووت طمأن ابعوود أزوجتووي  وتركتووه, لينووام كنووا قوود أدخلنوواه لفراشووه

ال بعدها ولوم نسوتيقظ إ غفونا.. ما لشيءجة بحا نه لم يعدوأ ,عليه

.. وملحووة مزعجووة وهووو يوورن بصووورة متالحقووة علووى جوورس البووا 

القلوق فوي  يتخبط وعقلي ,هنا  رى ماذاا ألهببت من النوم مسرع  

 ..والحيرة

أموام  ايلهوث مضوطرب  وكوان  ,قطنهواأالتوي  كان حوارس العموارة  

بوه يزحوف علوى  فووجئالوذي  بىأن ألحوق بوأطالبني بتوتر .. البا 

 ا مواشويئ   ن كوان يبغويليسوأله إإليه  فهرع ,ا المصعدمغادر   ضراأل

مون  أن يسوتوقف تاكسوي ,أبوي منوه هطلبوكان ما .. ما مساعدةأو 

  ..أجله

اد عوبتوتعجلوه لال ,ولهفتوهأبوي  ضوطرا ارس العجووز االحالحظ 

وهورع  ,أموام المصوعد تركوهأموره وفوي  فشوك   ,بسرعة عن المكان

 .. ريحضانحو شقتنا ح

.. ربه مموا فعولوقد تخيلت مأأبي  شعرت بالذهول مما أقدم عليه

أن  هكووذا تخيوولأو  ,االبيووت طبع ووإلووى  العووودةفووي  يرغووب ال بوود أنووه

 ,ال أفهمه فهذا ما, أن يفعل ف كان ينتويأما كي. .بإمكانه أن يفعل

وغيره من  ,ييدفع حسا  التاكسكي  ين له بالنقودأمن أدري  وال

 ..يعود للبيت بالمنياكي  وسائل المواصالت

 ,مازلووت بمالبووس النووومننووي أإلووى  تلووم أنتظوور المصووعد ولووم ألتفوو

ا حتوى وصولت لبوا  العموارة منقطوع وثب و هبطت الطوابق الخمسو

إليوه أبوي  فصعد ,ألبيقد توقف أبيض  كان هنا  تاكسي.. نفاساأل

أبوي  صووت وصولني.. بجووارهحينهوا كوان الوذي  السوائق بمساعدة

في سوائق التاكسوي فصرخت  ,بالتحر  حين رآني سراعيأمره باح

 .. أن يتوقف بأقصى سرعتينحوه  وأنا أعدو

الوذي  السويارة با ندفعت نحو فا ,جا  السائق لندائيستبالفعل ا

 من الغيظ: وصحت بشيء, اه الهث  تخلفه وفتحأبي  يجلس
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تفعلوه قود الوذي  لكون هوذا.. يودور بعقلوكالوذي  مواأدري  ال إننوي -

 يبدو انك قد فقدت عقلك... فاق كل التصور

 جووابنيأو ,ولووم يأبووه لغضووبي متماسووكا, بوودا ثابووت الجنووانلكنووه 

 بثبات:

 إنه قراري!... اآلن سوف أعود للبيت.. يا ولد وإبتعد اتركني -

 قلوتتجاهلتوه و لكنوي, يودور بيننوا موابدهشوة  راح السائق يتوابع

 اليسرى من جذ  البا  ليغلقه عليه: يده منعنا أوأ, اررصبإ ألبي

دع عنوك رغبتوك .. هاهنوان بيتوك إ.. مكان يألأبي  لن تذهب يا -

موا بحوق كفوى .. بهودوءمن فضلك نصعد للشقة  هياو ,الغريبة هذه

 .حتى اآلن ئحسببته من فضا

فووي  وراح يصوورخ بكلماتووه ,انهووار  م.. اباكي وو.. انفجوور غاضووب  هنووا ا

 : وجهي

موا أفعول كول إننوي .. وال تريد أن تفهمحمق يها األتفهم أ أنت ال -

 تريوود أن وال ,شوويءأي  تفهووم نووت الأ.. هووذا إال ألحميووك موون نفسووك

سوتنال أو  ,للبيوتعوود ألاآلن  اتركنوي.. بعنواد  هوذا شيءأي تعي 

 ,يوا شواكر أذهب دعني.. قبلهممن جداد  والبيت أوغضب  بيغض

 والأعووود  دعنووي.. يووا ولووديأن تفعوول رجووو  أ.. ثانيووةإليووه  وأعووود

ا علووى ولووم أعوود قووادر  , الكثيوورلقوود تحملووت .. أكثوور موون هووذا تعووذبني

 .ل المزيدتحم  

و.. وتجاهلوت موا يقولوهإليوه  لكننى لم أسوتمع ا عنوه أخرجتوه رغم 

يتمووزق ممووا يعانيووه  وقلبووي, ا لألعلووىصوواعد  وحملتووه  موون التاكسووي

 .. أوهاموما يسيطر على عقله من 
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 شاحأف ,هدئ من روعهعلى جبهته أل ت  ه ورب  أرقدته على فراش

 وهو يتمتم ويكرر:عن  ي  اوجهه بعيد  ب

 .لست تفهم شيئ ا.. شيئ ا لست تفهم -

غووالق بووا  الشووقة إثووم تأكوودت موون  ,عليووه أغلقووت بووا  حجرتووه

, يكورر فعلتوه ثانيوة ال كي ,ي جيبيحتفظت بالمفتاح فوا ,بالمفتاح

 .. لفراشي وعدت

عسوى  ,ثانيوة طبيبه النفسويلفي الغد  أن أذهب بهحينها  فكرتو

, خشويت ان يفعول أمورا رشوده وصووابهإليه  بعقار ما يعيد أن يمده

 أحمقا إو يوذي نفسه يوما ما.

 .. مفاجاة جديدة لكن الصباح حمل إلي  

إلوى  عت بوهأسور.. غيبوبة عميقةفي  ا وقد راحم  محمو بيكان أ

 أجرى األطبواء عليوه.. العناية المركزة ثانيةب المستشفى حيث رقد

 وير بأشعة إكس والرنين المغناطيسويفحوصاتهم وأخضعوه للتص

وهووو يهووز يديووه المعووالا الطبيووب أخبرنووي  النهايووة وفووي ,وغيرهووا

 بحيرة:

 المغناطيسويك الورنين لشوعة المقطيعوة وكوذاأل ..هنالك جديد ال -

ال .. قديموةبمخوه غيور الجلطوة ال رقود تغي و أنوه الشويءإلوى  يشيران

 .. حتى نزيف بالمخأو حدثت  ديدةجلطة ج

 ما دام ,اغيبوبة جديدة إذ  في  لماذا راحفهم نا ال أوأ ,بحيرةقلت 

 :ثانية عقله لم يتأذ  

في  يدخل إنه لم.. ؟إذا يعانيها األنالتي  يبوبةسبب تلك الغ ماو -

 .ولىالمرة األفي  لة حين أصيب بالجلطةغيبوبة مماث
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سووف .. عودمون فحوصواتنا ب   ننا لوم ننتوه  لك.. ندري الاآلن  حتى -

ن كوان هنوا  عودوى موا لنورى إ ,نستخلص بعوض سوائله النخواعي

مووالح فووي األكووذلك كيووف حووال سوونرى و ,نخاعووه الشوووكيأو  بمخووه

 . اآلن مايعانيه سبببعدها ربما اتضح .. ائهمد

 ؟يق ثانيةوهل سيف -

 قتضا :باوهو يجيب  ,غادر الطبيب الحجرة حينها

 .هذا أمر يعود لمشيئة هللا.. أعلمهال  هذا ما -

حوودث  أخبرتهووا بمووا ..للمستشووفىاألخوورى أختووي هووي  هرعووتو

كووان  هوراحوت تووردد أنوو ,هووارةكانووت من.. مس ومووا جوورى اليوومبواأل

لوم .. اداموت تلوك رغبتوهوأن نعيوده للبيوت م ,ن نسوتجيب لوهعلينوا أ

 . الجدال فصمتأو  لشجاريسمح باحال في  اكن

 طلبنويوأبوي  فواقالمسواء أ وفوي ,ا ومموال  بطيئ و الوقت طويال   مر  

ه مون ا كموا لوم أر  رأيته ضعيف  .. إليه فهرعت ,بمفردي معه للحديث

والخووراطيم  تووي تلتصووق بجسووده,, محاطووا بعشوورات األسووال  القبوول

كئيبوة مقبضوة  ت هنوا  هالوة مواوكانو دمويوة,المثبتة في أوعيته ال

 ن والودييقنت أأو.. ال أراهاو أشعر بهاهالة خفية,  رأسة..تحيط ب

 : يتحدثكي  اا شاق  مجهود   هو بذلبينما  ,يحتضر

لوي.. نتهى أمري يا شواكرلقد ا - لهوذا .. أعلوم هوذا وقود اقتور  أج 

  .حان دور  لترعى البيت فقد

ل قب  وا وانوا أفقلوت لوه مشوفق   ,ماتهيخرج كلل كنت أرى كيف يعاني

 :ودموعي تغرق وجهي جبهته

أي شووويء  ترهوووق نفسوووك بالحوووديث عووون الأبوووي  أرجوووو  يوووا -

 ..حواستر  
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 :حديثهفي  ستمراو ,الكنه كان مصر  

 عود.. إلوي   سوتمعتجهودني أنوت وا فال يابنياآلن  الوقت للراحة -

 اعوود وعووش بووه وحينهوو.. قبوول فوووات األوانيووا شوواكر البيووت إلووى 

.. بموا اخفيتوه عنوك أخبور كوي  يمأموالم يعود هنوا  وقوت .. ستفهم

 .. قبل أن أموت أن تعود للبيت عدنيلهذا 

إال لوون أفعوول ننووي أ اعلووم يقين ووبووالعودة وأنووا أ عووده  أن أ  فووي  توورددت

, بأنفوواس الهثووة جتهوود ليقووولفا ,وجهووي علووى عووه..رأى تووردديبيل

 : وصدر يعلو ويهبط باضطرا 

دني -   .خير منكاأل إنه طلبي.. ات مستريح  ألمو يابني ع 

قتضوا  قلوت باف, جهواده أكثور مون هوذاحاجة ح ه الهنا شعرت أن

 :ريحهأل

 . يا أبي أعد  أن أفعل -

بعوض الحبوور  وجهوه وبوان علوىوالنوت, سوترخت مالمحوه هنا ا

ن يموت بعدها قبل أ ,ثانيةيعود بعدها لغيبوته العميقة ل ,والسرور

 . بساعات

ن هول أفواق فقوط مون أجول أ.. ة مما حودثوالحيرشعرت بالذهول 

 .. ؟!عود للبيت ثانيةأن أنفسي  ا علىأقطع وعد  يجعلني 

 .. ار  ا ومحي   غريب  األمر  كان

في  ن مع أجدادهدف  ن ي  وصى أكان قد أ.. أبي بعدها بدفنتشاغلت 

الوتخلص قد قوررت ولكنني .. وها خلف البيت القديمبنالتي  المقابر

ووموون البيووت   شووتريتهاالووذي  ة بووالقبردفنووقمووت بو ,ذ وصوويتهلووم أنف  

 .. ومن أجل عائلتي جليمن أ ,بالقاهرةبمقابر البساتين 
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ا  ا أختيلم تحت   .. لوه كموا خططوت  األمور  ضوىوم ,لموا فعلتوهكثير 

 ياته الغامضة وعشقه للبيوتمعه أوهامه وذكر حامال  أبي  لقد مات

ا  لووم أنووزعاو.. قبوورهإلووى  فقوود  ,ة للبيووتبووالعود موون وعوودى لووهكثيوور 

 .. فعلته فقط حرضائه

وقررت  ,أمر البيتفي  لوقت قد حان للنظرام شعرت أن ابعد أيو

  .ليهإ العودة

***  
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ال  التوويوتنتهووي  الالتووي  العيووبهمال أثووق بالسماسوورة وال أحووب أ

ن بيتوك حودهم بوأن يقنعوك أالسوهل أمن .. احمسا  بهاأبد ا  يعتستط
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وأن  ,ما هوو معوروض عليوك مون سوعر ضوئيلثر مكأ اليساوي هذا

 ..اأبوود  فرصووة لوون تعوووض ال ألن هووذه ,ه علووى الفوووريعوون تبعليووك أ

 . مقابل مبلغ ما قد باعك للمشتري النهاية تكتشف أنه وفي

.. خوورىالبيوت مورة أإلوى  ولهووذا عودت ,ل هوذافعوأل حموق  لوم أكون أ

 سووف أمكوث بالمكوان بعوض.. ستقرار به طويال  االأنوي  بالطبع ال

 يراضووأسووعار األإليووه  مقوودار مووا وصوولت ,الوقووت ألعلووم عوون كثووب

يكون ثمنوه كم  ريأل ,تلك المنطقة المحيطة بهفي اآلن  توالعقارا

 .. لألبدعنه  ثم أرحلبعدها, بيعه أل ,الحقيقي

شووعرت  ,ت فيهووا المكووانوطووأالتووي األولووى  منووذ اللحظووةلكننووي و

 ي يخبرنويلكان هنا  هواتف خفوى بوداخ.. مصدرهاأدري  برهبة ال

 كانووت.. لووي يضوومر العووداء بوول وشووعرت أنووه ,يريوودني أن البيووت ال

ربمووا كانووت .. فووي الواقووع سووخيفة وحمقوواء المبوورر لهووا أحاسوويس  

لكوون ألكووون .. مصوودرهاهووي  يووتعوون الب وتهديداتووهأبووي  حكايووات

يبودو  شوعر بوهموا أ ..قنعنيأن هذا التفسير أشعر ألم فإنني  ,اصادق  

 .. اا تمام  حقيقي  

 ..!!! يرغب بوجودي وال ,يحبني بالفعل لبيت الذلك ا

ووسوويارتي  قوودت   يختوورق مووبطن باألحجووارمموور إلووى  ابووبطء متجه 

ثووم , صووفان موون الشووجيرات اليابسووة الذابلووة علووى جانبيووه ,الحديقووة

 لبا  البيوت يرتقيالذي  د أمتار من الدرجع  على ب  بالسيارة توقفت 

 .الكبير

 عودتالوذي  تامول البيوتأ لبرهوةثوم توقفوت  ,سيارتي من ترجلت

هوذه المورة لون يكوون أبوي داخلوه. هوذه المورة أنوا  .مورة أخورىإليه 

 سيده وصاحبه.

و البيووت بودللوم يت  ا بلونوه الجيووريموازال محتفظ وو.. اعموا كووان دائم 

.. الكئيبوووة بحجووورات المستشوووفيات طالموووا ذكرنووويالوووذي  ,األبووويض
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لووى ع اوية الطويلووة الشووبية بووأعين القطووطنوافووذه البيضوو مازالووتو

ا مون ا خفي والقوادمين تحوذير   كأنموا تلقوى علوى ,حالها مخيفة منوذرة

 .. البيت

طالمووا  والووذي, عووت عينوواي نحووو السووطح الخشووبي المنحوودر رتفا

 مازال ا بالسقوط.. ومن خلف البيتا غامض  إحساس  في نفسي  أجا

مخيووف غووامض يحوووي موون .. علووى حالووه الضووخم البوورج الحجووري

موا مون  رأيوت, وطي الطوراز قو ابرجان األسرار الكثير والكثير .. ك

 .. ندية القديمةلالقالع األسكتلبعض صور في  يشبهه

وأنوا ال  ,ة اسوتفهام دائموة لخيوالي وفضووليالبرج عالمذلك ظل 

عنوه كوان أبوي  سوالوحين كنت أ.. أعلم له فائدة وال أرى له مدخال  

 : بغموض يجيبني

  البيت.. إنه أحد أركان .إنه يزيد البيت هيبة ورهبة -

نعكسوت السماء بحمرة قانيوة ا خضبت الشمس الغاربة من خلفه

 .بالكثير من الهواجس والتخوفات فبدا البرج مثقال  , عليه

فوي  كتسوىقود ابوي  يحيطالذي  ن الهواءشعرت أف ,تنفست بعمق

بوودت السووماء موون .. بوورودة غريبووة وسووكون عجيووب ,اللحظووة ههووذ

أن الوقوت كوان  رغم, كثيفةال ةكئيبال الرمادية مثقلة بالسحب فوقه

 . .اصيف  

.. كول شويء يصورخ فوي كالنذيرمن حولي اآلن  يدور كل ما كان 

هنا  نووع بدا وكأن  ..وأعود أدراجي المكان, أن أبتعد عنوجهي 

حدث لم أشعر مست شيءبيني وبين هذا البيت.. قد نمى من النفور 

بموا الوحشوة, ور .. ربموا كانوتكنوت أحيوا بالبيوتحوين  من قبل,به 

هي رهبة األماكن المهجورة التي تشوع بورودة ورهبوة فوي نفووس 

 القادمين إليها.. 
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لحديقووووة المهملووووة فشووووعرت جنبووووات افووووي  تجولووووت عينوووواي    

 سووتطالت األشووجار وتشووابكت أغصووانها اليابسووة بووالا.. بالوحشووة

  بين بقايا ضوء النهار الظالم المتسرفي  فبدت ,تهذيبأو  رقيب

وبووين  مخيفووة لموون ينظرهووا.. لقووت ظووالال  أ كأشووباح هائلووة ,الغووار 

األشجار المتشابكة ترعرعت وشوبت النباتوات الطفيلوة بحريوة مون 

اليخشى االقتالع, فصارت كالشجيرات الصوغيرة.. وتسولقت بعوض 

األعشووا  الجوودران الحجريووة, حتووى وصوولت إلووى إطووارات النوافووذ 

 أحضر داكن..,طحلبي فكستها بلون 

 حوينننوي أ ومازلت أذكر.. مهملة هكذا هذه الحديقةأبد ا  لم أعهد

 كانوت.. كوذلك لم تكن ,معيأبي  صطحبتواهنا منذ عام إلى  قدمت

علووى  اعووام واحوود موون احهمووال قووادركووان ل هوو.. مزدهوورة كالجنووان

  !.؟الدمار بها حداث كل هذاإ

نحو البا   تنبهت لطول تجمدي وغرقي في خواطري, فتحركت 

 ينتهي ,اا ضخم  نحاسي   اتاح  فم أخرجت من جيبي.. الضخم الخشبي

ووق  بحلقووة ن   ا جيبووة منمقووة طالمووا تأملتهووحوافهووا كتابووات عفووي  تش 

 الثقوب الكبيوربولجوت المفتواح أ.. بحيرة ألعرف كنهها دون جدوى

 ,ح البا فت  تكة المعتادة قبل أن ي  فصدرت ال ,بطن البا  وأدرتهفي 

 دخلت..دفعته وف

ألهب و اثير  ك دهشنيا ما أوهذ مرتبا انظيف  من الداخل البيت  كان

 يعتنويولوم يكون هنوا  مون  ,لعام كامل امهجور  ظل البيت  حيرني..

كول  غبوار تغطويطبقوات كثيفوة مون ال رى بوهلهوذا توقعوت أن أو ,به

أو  الزواحوووف والكثيووور مووون أعشووواف العنكبووووت ربموووا جنباتوووه و

سوويماء هووي  هووذه.. جوانبووه وأركانووهفووي  القوووارض والخفووافيش

البيووت أن يكووون  وهووذا مووا كووان علووى علوومة كمووا أموواكن المهجوووراأل

 . عليه

وا ا كموا كوانا ومرتب وا نظيف ولكن المكان بد وكأنموا لوم نفارقوه , دوم 

إحكوووام إغوووالق بابوووه إلوووى  وأوعوووزت هوووذا ,هلوووت دهشوووتيتجا.. قوووط
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لوم .. إليوه منعت الغبار والحشرات من التسللربما  والتي, ونوافذه

  .فقبلت به  أملك غيرهال لكنني اا منطقي  بالطبع تفسير  يكن 

التوي  ضويغراوأ جلبوت فيهوا بعوض مالبسويالتي  حملت حقيبتي

 كوائنال واتجهت نحو الدرج الخشبي, هنا لبضع أيام فينى للحياةتك

 .. القديمة يث حجرتيللطابق العلوى ح تعد  صو ,قلب الصالةفي 

الوذي  الطويل بواألعلى رواقالفي  ةخيرالحجرة قبل األهي  كانت

 بوا النوا أقوف أموام وأ ا طوويال  نفس و التقطوت  .. الحجورات يفصل بوين

 .. البا  وفتحت ,ببطءثم أدرت مقبض باباها  ,بإثارة

لم أتنفس .. األخرى كالبيت كلههي  مرتبة ونظيفة كانت حجرتي

كانووت .. ة غبووار واحوودةر  هووا ذ  أثاثولووم أجوود علووى  ,افيهووا هووواء راكوود  

.. عووام بعيودةمنوذ أبود نظيفة كيوم تركتها حوين غوادرت المنوزل لأل

 ..األعموودة الطويلووة حاسووي العتيووق ذيبووالفراف الن تعلقووت عينوواي

مسحت  ..مرةآخر  هذا الفرافعلى ت منذ رقدت مض أعوام كثيرة

رات الووذكريات التووي بعينيووي  جنبووات الحجوورة فتووداعت لرأسووي عشوو

 الحجرة..  هعايشتها في هذ

حوين أختوي  نمو كنوت اختبوئ ,حائطالمنحوتة بال هذة الخزانة في

 .. معاقبتي غبحين تغضب وتأمي  ومن, انلعب سوي  

فقوت مون لمجاور للبوا  تبولوت ذات مورة حوين أهذا الركن ا فيو

وخوووف  ,ا بمثووانتي تكوواد أن تنفجوورشوواعر   ,ت مسوواء بوواردذا نووومي

فواخترت , امالحم  إلى  تر  الحجرة ألذهبدفعني أال أيطفولي مبهم 

موور  األموور  ن هووذاسوون حظووي أموون ح   ..هووذا الووركنفووي  فرغهوواأن أ

 .. حدأ شعر بهن يبسالم دون أ

والمنووبعا للفووراف  الخلفوويالمعوودني, القووائم إلووى  انتقلووت عينوواي 

ا منهوا الودم غزيور  فتفجور  ,ذات مرة سيرأدمت طصهنا قد ا.. قليال  
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 ت الجورح الكبيورحوين رأأموي  .. صورختيووجهو وأغرق جبهتوي

 .. سوأتوقعة األنحو الطبيب فزعة مبي  وهرولت ,الغائر

ن يعودو أ ا الكوان الجورج صوغير  .. اا مختلف وى شيئ  لكن الطبيب رأ 

ذكور مازلوت أ صوغير.. ال لغيوار طبويا إلم يحت   ,اا صغير  ش  ديكون خ

أخورى  الجورح مورةين فحصوت بنفسوها مذهولة حوأمي  كيف كانت

بودا .. األولوى المورةفوي  رأتوهالذي  ه ليس الجرح العميقنلتالحظ أ

ا ت امختلف    .. التئم تقريب  وقد امام 

أذكر .. حين عادت للبيتأبي  خبرتلم تخبر الطبيب بهذا لكنها أ

 ,بحنانرأسي  بت علىوير وهو يحتضنني ,قالأبي  نيومها أ

 :غريب   متنان  ركان البيت باأ انوعيناه تجوب

 . إنه البيت !!!...ياحبيبتي يحمي قاطنيه, فال تقلقيإنه البيت  -

 .. كيف يحمينا البيت ع  ولم أ, يومهاأبي  اهلم أفهم ماذا عن

أبد ا  فلم يحدث.. طالما حيرتنيأخرى  ذكرىرأسي  في تهنا جال

ووا  حوودناأن موورض أ ووا  ىلووم أر  .. هووذا البيووتفووي  مووايوم  جوودي يوم 

 وال أذكور ,بنزلة معوية ككل األطفوال أبدا  أختي  بولم تص   ,اوعك  مت

شووجت فيهووا التووي  ةالموورة الوحيوودتلووك ال ي طبيووب إذهبووت ألننووي أ

 .. رأسي

حوين أصويب بتلوك  ,أبوي هوذا البيوت هووفوي  كان أول من يمرض

األموور  كووان.. النهايووةفووي  بووه للتهلكووة أودتالتووي  ,الجلطووة اللعينووة

سورار ا آخور مون أكوان سور  , بالعجب والحيرة طالما أشعرنيا غريب  

 . !!! البيت

 المسوووافة هبعوود هووذ جهوووادالتعووب واح ينهكنووي فووي هوووذه اللحظووة

 عبور طورق ال ,هنواإلوى  من القاهرة ها بسيارتيتعطقالتي  الطويلة



44 

 

الفووراف بووإخرى جديوودة  مووالءاتلووذا غيوورت , تصوولح للسووير عليهووا

 .. على الفور وغفوت ,فراشي ثم رقدت على وبدلت مالبسي
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 داخوولتوودق التووي  بأصووداء الطبووول ,الهوواتفرنووين خووتلط صوودى ا

لحظوات حتووى أدر   ن  وويماألمور  سووتغرقاو, حلووم غريوبفوي رأسوي 

وراح  ,لحوواحن بإيوور ان محموووليكوو.. يهمووا الحلووموأالحقيقووي  أيهموا

 .. الظالمفي  ضوء شاشته يومض

وراحووت زوجتووي  كانووت. .  نحوووه وقربتووه موون أذنووييوودي  ددتموو

 ق:قل  تتحدث بصوت يقتله ال

. إنهوا .عليك حتى الموت قلقتنيلقد أ ..؟أين كنت كل هذاربااه.  -

 لتي أتصل فيها بك وال تجيب.المرة الخامسة ا

 بصوت ناعس: هاجيبل أن أقب ,على الفراف بت معتدال  تثاء

نين إال لووم أشووعر بووالرلهووذا و ,كووالموتىكنووت نائمووا  يبوودو أننووي  -

  أقلقتك. . آعتذر  أني.ناآل
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البيوت إلوى  حين وصلتبي  اذا لم تتصللم..؟ ماذا عن األمسو -

 تفقنا؟كما ا

ا. عن هذا أعتذر  - و لقود تواه هوذا عون بوالي. أيض  الطريوق .. اتمام 

وا عظوامي مهش ونوه حتوى إ ,للغايوةا ق  كان مره    وصولتوحوين  ..تمام 

 .شيءأي  نمت دون أعيف ,رهاقاإ مغشيا عليكدت أسقط البيت 

 تثاءبوت.. قوتوران الصمت بيننا لوبعض الو ,رتياحتنهدت باهنا 

وء بهودهوي  ن تكمولقبول أ ,فوي ظوالم الحجورة رحت أ حودقو ثانية

 هذه المرة:

 إننوى أشوفق عليوك .. سوأ حالأفي  ..البد أنه؟ وماذا عن البيت -

أظون أن  ..ا للسكنى كما كاند صالح  ومما عليك أن تقوم به ليعحق ا 

 . ن تبحث عمن ينظفه من أجلكأ عليك

ا النظيفالمرتب وتذكرت المكان   : جبتهاوأ, بتسمتفا ,تمام 

إنوه سووف أخبور  بوه.. لون تصودقي موا .. ؟ كيف وجدته خمني -

هول تتخيلوي  ..ي عناية أو تنظيفأ يحتاج أقصى حد والإلى  فنظي

 لم أصادف به ذرة غبار واحدة.أني 

بعود  ,بالبيوت هنوا  ليعتنويحد نه ال أأ أخبرتني.. !!! أنت تمزح -

 .بعد كل هذا الزمن الطويل نظيفا   فكيف يكون..  بون غادره أأ

ما زالتوا وعيناى  ,كتراثبال ا وأجبتها ,أخرى تثاءبت بكسل مرة

مووع تلووك  ,السوواكنة كاألشووباحوقوود بوودا أثاثهووا  تجوبووان ظووالم الغرفووة

 :يرسلها القمر عبر النافذةالتي  احضاءة الضئيلة

 دعك من هوذا ,لكن.. هذا ألن البيت كله محكم الغلق حدثربما  -

 يةرضووبصووورة م   أن البيووت يصوولح للسووكنى مووا يهمنووا هووو اآلن..
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ووا أو إصووالح, لسووت بحاجووة حنفوواق أي عنايووة  يحتوواج أليوال ,تمام 

 . إنه الشيء المشرق في هذا األمر. أموال عليه.

 لكووون.. بالفعووول رائوووع أعتقووود أن األمووورال أدري مووواذا أقوووول؟..  -

 ؟تنوى أن تعودمتى أخبرني, 

 تهوينهنوا حتوى أأمكث وف س .. ! حبيبتييااآلن  حتىأدري  ال -

ن قيمتوه والبود أ ,البيوت ضوخم.. ل هوذاع  تعجل ف  لن ألكني  ,من بيعه

ا  فعوترتقود ا  نوويموا هنوا أ حودوال أريود أن يشوعر أ ,يوامهوذة األكثيور 

 .فيبخسون ثمنه, بسرعة بيعه أريد

أنفاسووها المعبقووة  نيتووصوول ,أخوورى موورةليغرقنووا  الصوومت عوواد

.. يووم واحودعنهوا لغيابي  لم تعهد من قبلالتي  وهي ,علي  بقلقها 

 بووأطرافقويووة بضووغطات  ,رحووت أدلووك جبهتوويرهووا وافكركتهووا ألت

لوم أطمووئن ننوي أ توذكرتبعودها  ..عقلوويليصوفو  ,الحورةيودي  أنامول

 : التها عنهمفسأ ,على األطفال

 ؟هل سأال عني؟ كيف حال عبدالحميد وراميو -

ووا ثووم ,ا عنووك موورار  الألقوود سوو.. بخيوور انهمووإ - ا  احتج  حووين كثيوور 

رؤيووة البيووت قبوول فووي  نبوواكانووا يرغ.. نووك بالبيووت لتبيعووهأ اأخبرتهموو

إننوا  .والتقلوق بشوأننا ,هتم أنت بنفسكوا, لكن دعك من هذا.. بيعه

 جميعا على ما يرام.

ا ليهمووا سووريع  سووأعود إننووي أ اأخبريهموو.. بالفعوول ليهموواأتوووق إ -

سووف أجلوب ننوي أ عبدالحميودي أخبور ,بالكثير من األلعوا  محمال  

سووف أجلوب ننوي أ رامي وأخبري ,طلبه منىالذي  "باد له "األي

 يتمناها.التي  له الدراجة

بصوووت  غمغمووتثووم  ,ولووم تعقووب علووى ماذكرتووه ,ثانيووة تتنهوود 

 : واهن
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بوي  تصولا ..أرجوو  وقوتقور  وفوى أيا شاكر, ا سالم  إلينا  عد -

  ..ثانيةهكذا  قلق عليكال أريد أن أ كل يوم..في  ومساء   صباحا  

قبلووي سووك ويوواحبيبتى بنف اهتمووي.. أعوود  أن أتصوول كوول وقووت -

 إلى اللقاء. ..وأبلغيهم سالمى ,أجلي األطفال من

تمطيووت وتثاءبووت .. لفوورافوغووادرت ا ,بعوودهاتصووال ت االنهيووأ

 تفقودت أعودو ,ثوم أشوعلت المصوباح الكهربوائي ,أخيورةبكسل مورة 

بتسووامة اوالحووت  ..بهووا ذكريوواتي ابأثاثهووا وجوودرانهامجتر  الحجوورة 

فوي  عض تلك الذكرياتبأخرى  نا أستعيد مرةخفيفة على شفتي وأ

 .. تلك الحجرة

.. وجودة علوى أحود أبووا  خزانوة مالبسويلمرآة الماإلى  تجهت  ا

ة ر  نظيفووة بووال ذ  كووذلك كانووت .. المعووة كمووا كانووتومصووقولة  مازالووت

تي كووول تحووووالشوووهدت التوووي  إنهوووا مرآتوووي.. غبوووار واحووودة تلوثهوووا

بالسوووروال  صوووورتياآلن  ونمووووي. لوووو كانوووت لهوووا ذاكووورة ألرتنوووي

أمي بجواري تصوفق بيوديها و ,األولى خطواتىو خطير وأنا أالقص

وربموا كانوت قود احتفظوت , إياى أن أزيد من عدد خطواتي مشجعة

شووعيرات إلووى  بصووورتي حووين تحووول الزغووب الرفيووع أسووفل أنفووي

متلكووت المرايووا الووذاكرة لمووا نعووم لووو ا.. حقيقيووة منووذرة ببوودء البلوووغ

ا  بنا فاتنا أمر مر    . مايوم 

المرهق.. وشعرت ببعض الدهشة وأنوا ألحوظ وجهي  هاتأملت في

نووف المسووتقيم الحوواد نفووس األ ؛أبووي كووم صوورت أشووبهاألولووى  للموورة

الالمعوة الصولعة  ..نفوس العيوون العسولية العميقوة.. والذقن الدقيقة

بوول .. هووي نفسووها كانووت بوورأس أبووي سوويالزاحفووة علووى مقدمووة رأ

 ..ديهكانت ل رأسي جانبي   ونفس الشعيرات البيضاء على

ووأبووي  أشووبهاآلن  لقوود صوورت شووعرت بووالكثير موون الدهشووة .. اتمام 

 .. من قبلاألمر  كيف لم ألحظ هذا, وتساءلت
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 لووودقائقالمنعكسوووة علوووى سوووطح المووورآة  راقوووب مالمحووويظللوووت أ

 أسوتيقنكأنما  ,على بشرتي ووجهي رحت أمرر أصابعيو ,أخرى

 ,زجاجهوا النافوذة ألفوتحإلوى  تجوهقبول أن أ ,ما أراه بمقلتي بأناملي

.. ة بالدخول لتجديود هوواء الحجورةلنسمات الهواء الليلي محأسكي 

التووي  ألرى الحديقووة, ابوود  تتغيوور ألووم التووي  زحووت السووتائر الرماديووةأ

 .. بحمرة قانيةاآلن  شعة الشمس الغاربةها أتصبغ

 واللوووون العشوووبي, جميلوووة وارفوووة الظوووالل مووواميبووودت الحديقوووة أ

 شووجار النخيوولموون أ لهووا الكثيوورتتخل أرجائهووا,فووي  األخضوور ينتشوور

نفوووس إنهوووا  ..المثقلوووة بعناقيووود العنوووبوعوووروف الكوووروم  المثمووورة

 .. جنباتها الرائعةفي  طالما لعبت ومرحتالتي  مزدهرةة الالحديق

.. فأنعشوتهوجهوي  ضربتالتي  لنسمات الباردةشعرت بالنشوة ل

هوذا البيوت فوي  عشوتهاالتي  لخواليكل ذكريات األيام اإلى  عادتو

قووة بالحديقووة معل   ظلووت عينوواي.. اغووادره أبوود  لووم أ يأننكووشووعرت ف

 .. أمرين غريبينإلى  نتبهت بفزعالرائعة حتى ا

وا  ى وشوك الغورو علوفحين أتيت كانوت الشومس   كموا أراهواتمام 

,لكنها حتما لن تصل عتقدطويلة كما أساعات قد نمت ل ننيإ.. اآلن

 .. ولم تغر ت الشمس على حالها فكيف ظل ,للنوم يوما كامال

لقود , اآلن أراهواالتوي  كان الحديقوة الخضوراءحق ا  األمر المخيف

قود وبول حينهوا,  ياعين هترأ هذا ما.. حين أتيت كانت قاحلة جدباء

تلووك فووي  تبوودل حالهووا تمامووافكيووف  ..حينهوواعليهووا  شووعرت باألسووى

 ؟نمت فيهاالتي  الساعات القليلة

 ..املي ترتعشوراح أن ا مما أراهفزع   تسارعت دقات قلبي

 !!!..كيف حدث هذا؟ 

 مخيف لو شئت  رأيي.لكنه سحر .. كالسحر األمر  بدأ
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بوودا وكأنووه قوود عوواد البيووت ف.. اآلن يوودور حوووليالووذي  موواأدري  ال

 .. خرىللحياة مرة أ

موا بعود  ,خرج بعد من حيرتي وتووتريولم أخرجت من حجرتي 

ن كول هوذا وهوم غيور أحلوم وأننوي أ للحظات شعرت.. حدث للحديقة

كوول لحظووة تموور علووي بالبيووت تنفووي أن يكووون األموور لكوون . . حقيقووي

 .. حلما

يقولوون إن .. امريح   جميال  وا فبدا دافئ   ,أشعلت أضواء البيت كله

لوم لكني , القلو في  ببرودة تبعث الرهبةميز البيوت المجهورة تت

 والراحوة ءشوعر بالودفأ بول رحوت.. الرهبوةأو  شعر بتلك البرودةأ

 .. والسكينة

وا  متاز بوه البيوتاالذي و ,اللطيفالخريفي إنه نفس الطقس  دوم 

 كوان.. كنت أراه أعجوبة من قبول.. شتاء   وأ ا  صيف الأبد ا  ولم يتغير

وا  لوم نعورفو ,ا داخل البيتا دائم  ربيع   يشبهاألمر  ا جوو   بداخلوهيوم 

 . ا كما كان يحدث خارجهمتقلب  

ووإلووى  تجهووتا .. رائحووة طيبووةب ا مشووبع  عش ووا منكووان نظيف وو. .امالحم 

غتسولت بكفواءة.. ا عمولت تمازال صنابيروال ,سليمة الصنابير كلها

وو, وتوضووأت ا موون كوب وو ألعوود لنفسووي ,ا للمطووبخثووم خرجووت متجه 

 .. الشاي

 ,لوي المواءلغ إناء   التقطت.. اا ومرتب  نظيف  هو اآلخر كان المطبخ  

.. منوه ه وقود أم أنه قد فورغإن كان ب ال  وضعته على الموقد متسائ

رموق رحوت أ.. شوتعل علوى الفووروقربتوه منوه فا أشعلت عود ثقا 

بيوت مهجوور منوذ فوي  وأنوا أفكور ,أنتظر غليانه بشرودالذي  لماءا

أو  بوال أعطوال ,اودافئ وا ا ومرتب  نظيف   ,أكثر من عام ومازال كما هو

 .!! تلف

 ..لتساؤليلنقل إجابة مرعبة , أو خاطر مفزع هنا الح لذهني
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كوان  ..؟له تخذه مأوى  فا يكون أحد ما قد الحظ أن البيت مهجور  أ

 , فهووحتمالذا االهلو كان صحيحا .. قالقل عاودنيف, اقائم   حتماال  ا

 وارتجوف قلبوي.. اآلن تالبيو يبودو عليهواالتوي  يفسر الحالة الجيدة

 .. خشية أن أكون مصيبا

.. البيوت موأوى لوهتخذ اقد يكون الذي  ذا الشخصمن ه أدري ال 

.. أم ؟ البيوتفوي  فوجد ضالته ,متشرد يبحث عن مأوى لههل هو 

 أم.. ؟ هفيو ن العدالة يبحوث عون مكوان يختبوئيكون مجرم هار  م

 .. ؟!امادام مهجور   ستيالء على المكان بأكملهاال ا قررلص   تراه

ن أواجهووه إن أ فعلووي   هووذا الشووخص,ومهمووا كووان , النهايووةفووي 

ضووطررت حتووى لووو ا, جبووره علووى توور  المكووانن أوأ, تطلووب األموور

 .. لطلب الشرطة

حوود أوحملووت بيوودي , أطفووات الموقوود علووى الموواء قبوول أن يغلووي

.. لووي ياهووا كسووالحا إة بووالمطبح متخووذ  القوووائم الخشووبية الموجووود

  ..فتش المكان كلهوبتحفز خرجت أل

لكنوي .. من تفتيش البيت كلوه نتهيثلث الساعة ألاألمر  ستغرقا

ن هنووا  موون يعوويش أثوور يوودل علووى أأي  كمووا لووم أجوود, اأحوود   لووم أجوود

 .. بالبيت

 ,الشوايأخورى  فعدت للمطوبخ وأعوددت مورة طمأنينة,الاستعدت 

 ا  هنوووا  مقعووودكوووان . .فيهوووا تجهوووت للحديقوووة ألشوووربهثوووم حملتوووه وا

اعتوودت فيمووا مضوووى أن , خشووبيهكوووروم تظللووه تعريشووة  حجووري,

أرتشووف الشوواي  وأنووارحووت أفكوور وفاتجهووت إليووه..  ,أجلووس تحتهووا

 .. الجلسة هبمثل هذ كيف مضى عمر كامل لم أنعم فيهببطء, 

زدهوورت اتبوودل حالهووا, والتووي و ,تجوبووان الحديقووة راحووت عينوواي

عادت فاسووووتوتهووووذبت حشائشووووها .. وأثموووورت ورقووووتأفأشووووجارها 
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وعجز عقلوي عون كالسوحر, اعجائبي واألمور  بودا.. وأينعوت خضورتها

 ..قليلةالساعات تلك الفي  ةلما جرى بالحديق تفسير   العثور على

حوودثت التووي  تلووك المعجووزةفووي مشوورقا, آخوور  الكوون هنووا  جانب وو

.. اثموون البيووت كثيوور  موون سووترفع  ,فهووذه الحديقووة الرائعووة.. للحديقووة

.. يووور مووون بيوووت بحديقوووة جووورداء قاحلوووةخ ’اءفبيوووت بحديقوووة غن ووو

تلووووح التوووي  القريوووةإلوووى نظوووري  ثوووم أرسووولت ,بتسووومت برضوووااو

 .. الذي يغمرها مبددة الكثير من ظالم الليلها من بعيد أضواء

 هيف صارت بعد كول هوذرى كأل ,ليهاأن أهبط إ الرغبةراودتتني 

فلوويس هنووا  مووا قرتووت زيارتهووا اآلن  ..التووي فارقتهووا فيهووا األعوووام

 هنا.أفعله هذه الليلة 

وبوودلت مالبسووي ثووم اتخووذت الطريووق الترابووي ثانيووة, عودت للبيووت 

 . ليهاالمؤدى إ
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لووم  ,وظوول عووم عثمووان كمووا هووو, عوووام الطويلووةموورت كوول تلووك األ

 مصونوع مون الخووص,ال البواليا علوى مقعوده موازال جالس و.. يتغير

عوواف والتوي , والقوش كوذلك مون الخوووص أموام عشوته المصونوعة
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 فلووم أر   ,هووه وأنووا أقتوور  منووهوجإلووى  نظوورت ..عمووره بأكملووهفيهووا 

تأل موا نفسوه, الوذي عجوزال مازال هو.. على قسماتهأو تبد ال  ا ر  تغي  

 .. المعاناة والقسوة نتشي بعمر طويل مالتي و ,التجاعيدب وجهه

فيووه  مدقوويكووان  يووديره.. اصووغير   فيمووا مضووى كووان المكووان مقهووى  

بعوض الممنوعوات كوالبيرة والحشويش ووالقهوة والشيشوة  الشاي

فالحوة في  جراء الذين يعملونلزواره من الفالحين واأل   واألفيون,

ا ولوم يعود قوادر   ,السن ووهنوت قوواه لكنه حين تقدمت به.. ضاألر

بوالعيش  يكتفوي صوارو ,كوف عون جعلوه مقهوى ,دارة المكوانإعلى 

أبووي  وكووان ,يجووود عليووه بهووا سووكان القريووةالتووي  علووى الصوودقات

كنووت أعلووم أنووه يستضوويف وإن  ,أبوود ا لووم يتووزوج الرجوول.. حوودهمأ

 .. بعضهن في عشته من حين آلخر

بعود كول هوذه  موازال علوى قيود الحيواةن الرجول أ كان مون الغريوب

 اتجهووت.. اآلن قوود تجوواوز المائووة بووأعوام كثيوورة البوود أنووه.. عووواماأل

 ..أم ال زال يوذكرنيوهل ما  ,ألرى كيف صارباشتياق حقيقي إليه 

 : يةحييته بحرارة حقيقو ,إليه وصلت

أيهوا تورزق ا مازلوت حي وأنوك  .. أرى؟ عوم عثموان كيف حالك يا -

 يبدو أنه مازال مقدرا لي أن أرا  ثانية... وزالعج

ونتفت  , به إلي  نتا ن وهوو يحودق نحووى بعينوي ,تجاعيود وجهوه غض 

 عوون ترحووا  خلجاتووهقبوول أن تنفوورج , البيضوواء التهمتهمووا الميوواه

 : سعادةب وهو يقولوينهض من فوره,  ,حقيقي

.  .وخيور  يوا عبدالحميود بوك على خير حوال بفضول كرموك ننيإ -

  ك يا سيدي.. مرحبا بك.مرحبا ب

وينووواديني بووول , الراحووولأبوووي  اه يظننووويرأنوووا رمقتوووه بتعجوووب وأ

تووذهب بووإدرا  الموورء حووين التووي  يالقسوووة األيووام والليووالي.. سومهبا

علوى صوخرة  جلسوت.. !!ا عون التمييوزفيصوير عواجز   ,يشيخ عقله
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رانوووى ن يعسوووى أ ,منوووهوجهوووي  بوووتوقر   ,مقعووودهبجووووار ضوووخمة 

 : ليسمعنيمرتفع  صوت  وصحت ب ,ليميزني بصورة أوضح

 الأ, بنووه شوواكر..إنني ابووك يووا عووم محفوووظأنووا لسووت عبدالحميوود  -

 ؟ تذكرني

يوة حاملوة بدهشة حقيقوجهي  تجوبان هوعينا فجأة, جبينه قطب

السوووداء سوونانه فبانووت أ ,وفغوور فوواه بحيوورة ,الكثيوور موون التشووكك

 : عتراضبا ا بكفهح  ملو   قبل أن يقول, النخرةالمتآكلة 

لووم إننووي .. تسووخر منووي حميوود بووك واليووا عبدالف عوون مزاحووك كو -

 أنت عبدالحميد بك وليس أحد آخر. ..ألجهلكب بالعمى بعد ص  أ  

شووديد فووي  موون ضووعف   أنووه يعووانيلووي  وقوود بوودا, قاشووفإب رمقتووه

نهووا الشوويخوخة والعموور إ.. قدرتووه علووى التميووزفووي  خلوولو ,ذاكرتووه

ا عون تلوك ت لوه متغاضوي  قلوو. . دراكوهالبد أنهما قد ذهبا بإ.. المديد

الممتلئوة بوأعواد الوذرة  الرزاعيوة يراضاألإلى  تطلعنا أوأ ,النقطة

 : فصارت موحشة للغاية, اآلن سربلها ظالم الليل التيو ,السامقة

 كيووف تعوويش أخبرنووي.. يارجوول   فيووهمضووى زموون طويوول لووم أر   -

 ..  ؟اآلن

 : فؤجئت بة يقول بحدة لكني

هووذا  ..لقوود زرتنوي؟ يوود بوكدالحمياعبمضوى الووذي  زمون هوذا يأ -

ا  اطعام   عطيتنيوأ ,الصباح  ض المال كما تفعل كول مورة..وبعكثير 

وب لم أ إنني.. يا عبدالحميد بكبي  ستهزاءأن تكف عن اال أرجو ص 

 .خرف بعدبال

ووبوودا  بمحاولووة  ,أال أرهقووه علووي يووت أنرأ.. ا بشوودةوجهووه ممتعض 

 نحووو القريووة يسووير تابعووتلووذا تركتووه و.. أبووي لسووتننووي أ هامووهفإ
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ظول غيوور الوذي بوين األراضوي الزراعيووة, و ا الطريوق الضوويقمتخوذ  

فوي مون السوير  عشور دقائقوبعد .. ا من قبلكما عهدته دائم   ممهد

 .. بلغت القرية الظالم

القرية كلهوا بودت كموا .. بدت البيوت الطينية كما كانت منذ قرون

 لووهكمبأ أن العووالم رغوومبهووا شوويء, تغيوور يلووم  ,منووذ أعوووامتركتهووا 

مازالوووت عالقوووة  تووويلا وجووووهقابلوووت بعوووض ال.. خارجهوووا قووود تغيووور

أحيويهم وأنوا بالكواد  رحوت.. بهااحقود نسويت أصوبذاكرتي وإن كنت 

شور  الشواي بودعوة ملحوة ل أتذكر أسماءهم وكانوا يردون تحيتي

 ..ببيوتهم

 أشعر أن كول مون أقوابلهم.. اا عجيب  رحت أتوهم شيئ  أخرى  مرةو

البوود أنووه الظووالم .. لووم يتقوودم بهووم العموورأو  ار  إمووا كووانوا أصووغر عموو

قوى بتلوك األفكوار الغريبوة هو ما أل ,أعانيهالذي  والظالل واحرهاق

 ..نحو عقلي

بيووة حيووث بيووت نحووو حووارة جان ينعطفووت موون الطريووق الرئيسووإ 

بوراهيم كبور إوالبود أن ابنوه األ, اآلن البد أنه قد توفىالذي  ,العمدة

كة ريرأيته يجلس على األ.. هو معتادكما  منصبهفي  و من خلفهه

, عووامعليهوا منوذ أ السواجطالموا رأيوت أبواه التوي  الخشبية العتيقوة

اصوطفت  خشوبية اولوةطأمامهم  حاشيته,بعض  وقد أحاط بمجلسة

موقووود ملوووئ بوووالفحم  بجووووار الجوودار رقووودو ,عليهووا أكووووا  الشووواي

الشوواي األسووود و ,اسووودت حوافووه ,نحاسووي   إنوواء   يحوووي ,المشووتعل

 .جوفه بال انقطاعفي غلي ي

و اهوكما اعتودت أن أرا دارهازال م  ابهو ولوم يتغيور, ا مون قبولدائم 

مازالوت و ,هوي لحووائط كمواعلوى االتي  مازالت الخربشات.. شيء

قلبهوا في  تسكن والتي ,لخضراء المرسومة على الحائطاالسفينة 

بودا المكوان .. صدر البيوتفي  بمكانهاهي  صورة بدائية للكعبة كما

الرجول  لمحنوي.. البتوة ثر فيوهنما قد توقف الزمن عندة ولوم يوؤكأو

 : ا بحفاوةمرحب   واتجه نحوي ,فأسرع بالنهوض ,ا من بعيدقادم  
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لقووود شووورفتني  ..زيوووارة عزيوووزة.. ياعبدالحميووود بوووكأهوووال بوووك  -

 ؟.بقدومك

بعبدالحميود اآلخور  هوو لمواذا ينواديني.. موذهوالتجمدت بمكواني و

 !.؟ الدرجة لهذهأبي  هل صرت أشبه.. ؟بك

أبوي  لوى وجوهن ترتسوم عفالبود أ ,ا صحيحاكان هذ حتى لو ,لكن

الظالم هوو  أيكون. . عن  ي رالعمفي  ا عالمات التقدملو كان موجود  

صوافحه وأنوا أ ,اجانب واألمور  طرحوتربموا!..  ..؟وحوى لوه بهوذامن أ

 قول:بود وأ

  .؟ليس كذلكبراهيم ابن الحاج عبدالعظيم..أإالبد أنك  -

نتقلوت وا ,ومالمحه تختلا بدهشة حقيقيةبحيرة, ظة للح مقنير

ن بول أق ,الذين نظروا إلي بدهشة مماثلوة ضيوفه وبين يعيناه بين

مازلوت بوين التوي  وهو يضغط على قبضوتي ,لق ضحكة صاخبةيط

 ويقول: ,كبربقوة أأصابعه 

.. ؟براهيم من يارجلإ المزاح ياعبدالحميد بك..عن أبد ا  التكف -

  . كم أوحشتنا دعابتك يا رجل..ليحل محلي امازال صغير  الولد 

.. كول هوذا الجنوون مون حووليرى نا أوأ ,رتعافاالفي  قلبي بدأو

و ه نهأهنا  بداخلي من يوسوس في صدري, أرمقه بقلق و رحت

في  درجة التشابه مهما كانت.. بنهالحاج عبدالعظيم وليس ا نفسه

.. لووك الدرجووة موون التماثوولتلأبوود ا  فلوون تصوول ,ثنووينالمالمووح بووين اال

 والتووي ه,قديموو جووراء مشوواجرةة سوورى المعطوبووالي رمقووت عينووهو

صوعب أن مون ال.. من قبول بها هميزت  و ,هالني شكلها المريعطالما 

فوي ألبيوه, أن يصا  إبوراهيم هوو اآلخور بإصوابة مماثلوة  أتخيل أن

 ه..نفس العين وبنفس الدرجة من التشو  
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وهووو لووي  ولهووذا قووال ,طرابينووه قوود الحووظ شووحوبي واضووالبوود أو

 : بقلق فقد وجهييت

لمواذا أدري  ال.. ؟ نت موريضهل أ ..؟عبدالحميد بك ماذا بك يا -

 . هل أبعث من يأتي بالدكتور كمال من أجلك؟..ا هكذاتبدو شاحب  

نوا أشوعر وغمغوت وأ, بجوواريريكوة علوى أقور  أ ألقيت بجسدي

 : قيحلوجفاف عنيف يحرق يعتصر عقلي, العنيف  لدواربا

الحصووول علووى  يأيمكنن وو ..فحسووبرهوواق اح إنووهال داع لهووذا..  -

 ؟كو  ماء من فضلك

 الموواء ححضووارلمنووزل ل قبوول أن يتجووه ,تفحصووني بحيوورة لبرهووة 

منوذ لوي  كل موا حودثفي  يفكر بجنونأخرى  مرةعقلي  وعاد.. لي

 عدت للبيت..

الووذي  عووم عثمووان.. عووادت وارفووةالتووي  الحديقووة.. البيووت النظيووف

علوى  موازالالوذي  الحواج عبودالعظيم.. أبوي كما هوو ويظننويل مازا

إلوى  نما عدتوكأاألمر  بدا.. لم يكبرالذي  براهيمه إقيد الحياة وابن

وا  اكان هذا جنوني  .. اعام   ثالثين منذ ىمض زمنلى إ.. ضيالما تمام 

وننووي أ البود.. وغيور معقووول  ,اقليوول الهث ووسووتيقظ بعود سأ اأحلووم وحتم 

 .. الغريب ذا الحلممغزى هفي  ألفكر

 .. كيدإنه حلم بالتأ

 .. يمكن أن يكون غير ذلك الو, عجيب حلمنعم 
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أم أن العووالم موون  ..؟الجنووون موواذا يحوودث لعقلووي؟.. وهوول أصووابني

  ! .؟بأكمله ن  قد ج   حولي

حلوم بمثول أبودا يوجود  فوال.. اآلن بوي يمر أحلم بكل مانني أ ظنالأ

 .. احصرارالرتابة و هذه

عبدالحميد نني على أ لماذا يصر الجميع ,ن أفهمأت درقط أف 

 ؟الراحل والديهو الذي و ,بك

 م,الحاج عبد العظي سهنفيؤكد أنه هو مازال الذي  العمدة تركت

  ..براهيمإ بنهوالذى ظننت أنه ا
أتذكر ماحدث حوين لكنني .. لي ما قالهأو  ال أذكر الكثير مما قلته

موا  وطالبتوه أن يبحوث عون مشوتر  , تبيوع البيوفوي  خبرته برغبتيأ

مزيا مون .. من قبل هتعبير غريب للغاية لم أر   لى وجههبدا ع.. هل

صوووف تلوووك كيوووف أأدري  ال.. لدهشوووة والخووووف وعووودم التصوووديقا

 ,تعبيرات تراها وتعيها.. حينها طرأت على خلجاتةالتي  التحوالت

 .. مهما أوتيت من الفصاحة وتعجز عن وصفها

 ,سوتنكاروعينوه السوليمة ترتجوف با امتشوكك   غمغم ,النهاية فيو

 : اجيد   يسمعنينما لم كأ

 ؟ عبدالحميد بك تبيع ماذا يا -

 امناسووب   ي اجوود مشووترأريوود أن أو.. بووراهيمحوواج إ يووا بيووع البيووتأ -

 .للبيت
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يد بك فوي حيرتوي بدالحممعذره يا ع ..؟تريد بيعهالذي  بيت أي -

  ماتعنيه. فهملست أهذه, ف

فوي ثوائرا  نفجاراال على وشك أننيشعرت .. يفهمهالالذي  ماهذا

وب  ريود نوا أأ.. وجهه  الوذي ورثتوه عون أبوي وصورت مالكوه, ع بيتويي 

ا  فعولأريد أن أنني ه أكأنما أخبر ,هكذا إلي   فلماذا ينظر ا عجيب وأمور 

ا لك ومتمالوه قلت وبعد حين من الصمت والحيرة والدهشة, .. امنكر  

 قصى درجة:أل أعصابي

هاهنووا ياحوواج  أملكووهالووذي  أريوود بيووع البيووتخبرنووك أننووي إننووي أ -

 هذا؟في  ما الغريبحقا ال أدري .. عبدالعظيم

, فهم ما أقصودقد  ه وقد تيقن من أنههنزعاج على وجا االهنا بد

 : ستنكاربافي وجهي ا بذراعة فصاح ملوح  

ن هوووذا أنوووت تعلوووم أ.. عبدالحميووود بوووك تقولوووه يووواالوووذي  ذاموووا هووو -

وال البيوت سيسومح  عهال أنت سوتبي.. كلنا يعلم هذا ..اتمام   مستحيل

سوويجرؤ علووى التقوودم  ,نكووامكووان أي  وال أحوود موون, كهووذا بشوويء

ا  وسيظل ,نه بيتكم منذ األزلإ.. لشراء البيت , نوتم فقوطبيوتكم أدوم 

. ال أعلوم مالوذي .اظننتوك تودر  هوذا جيود  .. حود غيوركمولن يقطنوه أ

  دعا  للتفكير في هذا األمر العجيب.

كتفيووت موون كوول هووذا الخبوول قوود اننووي أ اللحظووة شووعرت تلووك فووي

فوي  نفجرتفوا, تلك القرية اللعينةفي  وأعيشه أراهالذي  ,والهراء

 ,بيووت الرجوولفووي ألننووي  دون مراعوواة فووي وجهووه, حقيقووي غضووب

 :ت فيهرخوص

 ننويأ كول موا أعلموه, ..تقوله لذيا وال أفهم ما شيئ ا أنا ال أدر  -

موا أدري  وال, وأريود أن أنتفوع بثمنوه, يوتهذا البفي  لم أعد أرغب

  . ؟ا يتحدثكما لو كنت مجنون   إلي   ولماذا تنظر ,هذافي  الغريب
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ذهول أعجوزهم .. الرجل وضيوفه يرمقونني بذهول حقيقي وظل

 وتذكرت.. ا بحقلكننى كنت حانق  عن مجادلتي بعدها فلم يتحدثوا.. 

ا حينها   :ضي قائالثورتي عليهم واعترا كملتاستف آخرأمر 

.. لسوت عبدالحميود إننوي.. آخر بشيءخبر  ريد أن أأإنني  كما -

.. د العظويمنوك كوذلك لسوت الحواج عبواكود أنا متوأ.. ابنه شاكر إنني

أدري  ال لكنووي.. لووهآخوور  ابوونأي ربمووا أو  بووراهيم ابنووهربمووا كنووت إ

هنووا البيووع  لكنووي.. ؟هووو غرضووك ممووا تدعيووه ومووانكوور هووذا, لموواذا ت

 .هووذه رغبتوويفووي  موا حوودأ ولون يقووف أمووامي ,عووهالبيوت وسوووف أبي

 سوف أبيع البيت رغم أنف الجميع.

فووي  ئغتووانزا عينوواه قولووه..ا ممووا أبجسووده مصووعوق  الرجوول تراجووع 

 .. غير تصديقفي  يتدلى السفلي وفكهحقيقي  ذهول  

 ,فغادرتووه بغضووب ,أكثوور موون ذلووكاألموور  لووم أرغووب أن يسووتمرو

مون أموور غيور  ن حوولييدور مو مافي  فكروطوال الطريق رحت أ

 .. معقولة

ربما كانوا هوم المجوانين و.. نا متاكد من هذاأ.. أبدا   الست مجنون  

  ؟الحقيقين

ووا  لكوون هووذا عبووة محكمووة لاألموور  ربمووا كووان.. يعقوول أحتمووال الأيض 

ربموا .. لبيع البيت بسعر بخس ثارة جنوني وخوفي ودفعيمنهم ح

التووي تفسوور مووا  نطقيووةحتموواالت المالحتمووال هووو أكثوور االهووذا ا كووان

 .. يحدث

, البيت إقتناءفي  اغبارلم أعد نني أ وا بطريقة مانهم علمالبد أو

وبالتوالى  ,قبول ذلوك هو من أخبرهم بهذا بنفسوهأبي  بل وربما كان

وا عود  أ ربمواو ,بويبيوع البيوت فوور وفواة أفي  فقد توقعوا أن أشرع

لص موون للووتخ ي ودفعويلتشووتيت ,العقليووة قووايفووي  العودة لتشووكيكي

 ..حينها ي ثمن يعرض علي  البيت وأوهامه بأ
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أقووى مموا إننوي  ..الن أحقق لهم مأربهم الخبيث هذا حتم  لكنني  

 يظنون.

لسوت الشوخص . . كالمرجول للبيوت والغضوب يغلوي بوداخلي دتع

لبيوع أو  للجنون ني بأفعالهم هذهلن يدفعوو يظنونهالذي  الضعيف

 صنع الفتوة ضوخمة وأضوعهاأأن في  فكرت.. لبيت بثمن ال أرضاها

علوى بيوع البيوت ألفوي  ا فيها رغبتويمعلن  مام البيت مكان بارز أفي 

 لون أتسورع.. نشر إعالن عنه بجريدة مافي  بل ورحت أفكر ,سعر

 ض يكووافئ قيمتووهالمعوورو ن السووعرشووعرت بووأ ال لوووإأبوود ا  بيعووهفووي 

 .. الحقيقة

ف وسووو ,لضووحك علووي  افووي أبوود ا  نجحوووان لوون يهووؤالء الفالحووو

 .يتخيلونهالذي  ابن المدينة الساذجلست نني أ أريهم

, فهدأت خطوواتى المهرولوة ,بعدها وعاودني شعوري باحرتياح

ستمتع بالهواء النقى رحت أو بل.. ت أنفاسى االهثة المتوترةأوهد

 .. هافيسير أالتي  عيةراضى الزرامعبق برائحة األالندى ال

 .. ا  دت مختلفباألولى  ومن الوهلة.. البيتإلى  وصلت

 ختفوووتاأخووورى  مووورة.. مووون هوووذا حوووين دخلوووت الحديقوووة كووودتتأو

لت مكانهوا األرض الجورداء الميتوة وح   الوارفة, الحديقة الخضراء

إختفي كل أثر للحياة بهوا وعواد المووت .. بسةياال شجار الذابلةواأل

 ليعبث بها.

 البيوت نأ أحسسوتللحظوة و. .وأشوعر بالتيوهبوذعر, لبيت ا أرمق

 ..يفعله بما ييسخر من

أن  إن كوووان علوووي   يأدر والبوووداخلي باحرتبوووا  الخووووف يمتوووزج 

بوه أم أبقوى , والتوي ال أفهموا ,لعينة تلوكا أغادر هذا البيت بأالعيبه

 .. حتى أنتهي من بيعه؟ منه ا رهبتي وحيرتيب  مغال  
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ماهووذا .. قاحلووةالالحديقووة  بمكوواني طووويال أمووام أرتجووف وظللووت

 ! . البيت؟ هذافي  يحدثالذي  العبث
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 لكن البيت من الداخل ظولاألولى  وعادت لحالتها تغيرت الحديقة

ي وأحشواء الشديدبالجوع  تشعر.. ودافئ   ,ا  تبمر ا  نظيف ى حالهعل

كنوت .. منذ عودت للبيوت شيءأي  تتناول كنلم أ احتجاجا,تتقلص 

الكثير من الخبز والجبن وبعض المعلبات مون علوب  معي جلبتقد 

 مطووبخلل  وقووادتني قوودماي.. ووضووعتها بالثالجووة ,هوواغيروونووة الت

 .. ألعد بعض الشطائر

.. جووبن.. خرهووا بالطعووامفتحووت الثالجووة فوجوودتها ممتلئووة عوون آ

وموواء .. عصووائر وفاكهووة.. لحووم مجموود ودجوواج.. مربووة.. النشووون

 مثلا.
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 ها لم تكن كل هوذوأيض   ,كيد لست أنا من جلب كل هذا الطعامبالتأ

ا محيور  األمور  بودا. . بواألمس ودة بالثالجة حوين أتيوتطعمة موجاأل

حملق فيها بوال توقفت للحظات أمام الثالجة المفتوحة أ هو اآلخر..

شوورائح موون الجووبن  هبوو يزجوواجنحووو طبووق يوودي  ثووم مووددت ,فهووم

ة الجووبن بوودت رائحوو.. وشووممته ينفووموون أ الطبووق قربووت.. الرومووي

فبودت شوهية  هاوتوذوقت الجوبن شوريحة مونإلتقطت .. طازجة طيبة

فمون , ولسوت أنوا مون أتوى بوه, ذن فهذا طعوام طوازجإ غير فاسدة..

 ؟ ذنجلبه إ

 اقتربوت منوه.. فوقوهكوان هنوا  إنواء للطهوي .. لموقدنحو ا التفت  

حوت فت, ن ألمسوهنحوه فشعرت بحرارته قبول أيدي  ددتوم, بحذر

تووم قوود كأنمووا  ,اكثيف وو اسوواخن   الغطوواء بحوورص فتصوواعد البخووار منووه

مخلوطوة  "سبجتيإ"كان بالوعاء مكرونة .. حاال   م بهعاإعداد الط

تناولهوا فيموا كما كنوت أحوب أن أ كانت.. والبيض بصلصة الطماطم

 فألقيته مونيدي  الغطاء الساخن ألهب.. اعندما كنت صغير   ,مضى

للحظووات مبووددا  رضطدم بوواألصووا ا حووينرنينووه حوواد   ليوودوي ,يوودي

 .. دأ حيرتيالسكون حولي قد أن تهمد حركته دون أن ته

قووذر يووتم شوويء  هنووا .. هنووا هووا يبعينوو كنووت حووائرا أمووام مووا أراه

ن هنوووا  أن أتووووهم أ ال تنتظووور منوووي.. هوووذا البيوووتلوووي فوووي  تووودبيره

 .. من تفعل هذا بالبيتهي  اأشباح  أو  عفاريت

في  يعلم برغبتيربما كان هنا  من  أنه رحت أفكرأخرى  مرةو 

يودفعني للوتخلص كوي  ,لقوذرةعداد تلوك الخدعوة افقام بإ ,بيع البيت

حووودى الروايوووات قووورات ذات مووورة إننوووي أ أذكووور ثمووون.. منوووه بوووأي

يحتواج األمور  نأ فكورتلكنوي .. كهوذاشويء  ة تتحودث عونالبوليسي

أمور كهوذا بتلوك البراعوة  ر والوذكاء والجورأة لتنفيوذللكثير من المكو

القريووة يتمتعووون بكوول هووذا أهووالي  نال أظوون أ التووي تووم بهووا األموور..

 . .حكامبهذا اح ه األفعاللتدبير كل هذ ,والمكر والخيال الذكاء



64 

 

نووه ال بمفووردي بالبيووت وأننووي أ ,أخوورى موورةكوود تأأن أ ن علووي  كوواو

 ..يدبر كل تلك األالعيب ليما  ,مكانفي  مختبئ أحد

كووول ركووون وحجووورة وزاويوووة فوووي  بحوووثأ ,إنووودفعت كوووالمحمومو 

وأي  دع فيوهلوم أ امحموم   ابحث  كان .. بالبيت .. فحصوهأن أ بر دونش 

مون كوت وتأ.. نوافذ محكمة الغلق من الوداخلن جميع التأكدت من أ

بإحكوام مون الوداخل كموا اآلخور  هووا مغلق وأن البا  الخلفى للمطوبخ 

 .. تركته

  هذا الطعام؟ عد  إذن من أ ..غيريبالبيت  احد  لم أجد أ 

يقوة نالصوالة الواسوعة علوى أحود المقاعود الخشوبية األفي  جلست

 .. ا فيما يحدثمفكر  , رابيسكباأل ن مسندها الخلفيي  ز   والتي

هوول مايحوودث فيووه موون أمووور و.. ؟مووا هوول البيووت مسووكون بشوويء

رتجفوت ا.. ؟األشوباحأو  فعوال الجوان والعفاريوتأإلوى  غريبة ترجع

ق صود   لواقوع أافوي  لوم أكون بوالرغم مون أنوي ,ا كهوذاوأنا أتخيل أمر  

, لكنوي ؤمون بوجودهواأ ال ننويبالتأكيود ال أعنوي أ.. دعواءاتهذه اح

لمجورد أن  ,تتركوه لونالوذي  كيد لها عالمها الخاصأنها بالتأ أعني

 . عالمهمفي  تزاحمهمأو  تعابث البشر

 لموا يحودث يجواد تفسوير منطقويالتفكير عن إ أعجزني حينبعد و

والتلووي افوي  وبودأت معودتي ,لي  نهضوت بتثاقولف ,اا وجوع وحتجاج 

ن كوان مون الصووا  إ ,اكرونوة مفكور  وتأملت إناء الم.. المطبخإلى 

اتف غووامض يهمووس كووان هنووا  هوو.. تخلووص منهوواأن أتناولهووا أم أ

أحوود فووي  لووذا فقوود وضووعت بعضووها.. خووافوأال أ كلهوواأن آ بأعموواقي

الطبع ن غسوولتها بووبعوود أ -األطبوواق الموجووودة بالخزانووة الخشووبية 

 .. تناولهاالصالة ألإلى  وعدت -بالرغم من نظافتها الواضحة

 كانوتالوذي  هوا نفوس الموذاق الوالذعلذيذة شوهية حاملوة معكانت 

 .. فيما مضى تجيد صنعهأمي 



65 

 

 بمفوردياآلن  نواأ.. هاهنوا بوه مت وأنا أشعر بغرابوة موا أمور  بتسا

تصونعها التي  الوحيدة هيأمي  وأتناول مكرونة كانتأبي  بيتفي 

 ..ا بالضحكمغري  األمر  بدا.. من صنعهاأدري  وال, هكذا

وأخووذت  ,ةصوواخبالتعووالى صوووت ضووحكاتي و.. ضووحكبوودأت أو 

كنوت التي  رت بعض بقايا المكرونةتناثو.. تتردد بين جنبات البيت

 ..ومالبسي لوكها حول فهميأ

.. لوقووت غيوور قصووير توقووفدون أن أ المجنووون الضووحكواصوولت 

 ,نتهيووت موون هووذا الضووحكا حووين اسووتغرق دهوور  قوود ااألموور  بوودا أنو

تسواءلت و.. جبهتويحتشود بت ت من العرقوحبا ,لهث بعدهارحت أ

 ؟ الطريق لهذافي  إن كنت قد جننت أم إني

الراديوو الخشوبى العتيوق ماركوة إلى  اتجهتف, انتهيت من الطعام

منوه  إرتفعفتحتوه فو.. ذ عقوودمنو الذي طالما جلسنا حولهوفيليبس 

نها نشورة الحاديوة البد أ.. يذيع النشرة هادئا, اصوت المذيع رخيم  

 ..مساء  عشر 

ادات لدمشوق المذيع يتحدث بصووته الورخيم عون زيوارة السوكان 

موووع قناعوووة بجووودوى مفاوضوووات السوووالم سووود حولقائوووه بحوووافظ األ

سوبعينيات واخور أفوي  تعود لتلك الفترة ا  يذيع أخبار راح.. ئيلسراإ

ثيريووة موون بوودا الراديووو وكأنمووا يسووتقبل موجووات أ.. القوورن الماضووي

 والبود قفوزت مون مقعودي.. ذة المورةهونفسي  لم أتمالكو.. الماضي

موازال الوذي  ,الراديوو القوديمببالهوة رحت لزمن طويل أرمق نني أ

هنوا ننوي أ هذه المرة من المسوتحيل أن أزعوم.. يبث أخباره القديمة

 .. بشريأي  ا من قدرةفما يحدث أكبر حتم   ..امرة ماضحية مؤ

لم أحتمل صووت  ..؟كيف حدث هذاأدري  نتقلت للماضى واللقد ا

ا عقلي فقدقبل أن أ غلقتهأف الراديو حدود  وشعرت بإعياء ال ,تمام 

كي حق ا  بحاجة للراحةإنني .. نامأل تيحجرإلى  اتجهت مترنح  له فا

 .. جنال أ
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لووم لكنووي .. زوجتووى ألطمووئن عليهووا وأبنووائي أهوواتفن أ تووذكرت     

  ..؟ ة نوميحجرب نسيته أأكون قد ..اجد هاتفي المحمول

يئسوت مون  ..مر سوخيف آخورأ.. جدهأ فلم الحجرةفي  بحثت عنه

 عنوه قررت أن أكف عن البحث عنه اليووم وألبحوثالعثور عليه, ف

 .. مكان بالبيت الواسعفي أي  ربما سقط منى.. الغدفي  انيةث

لوم . . بإعياء وانها  الحدود له ورقدت عليه ي,لفراشتجهت او 

 ا كصوفحةفارغ وعقلوي  بودا.. اآلن يودور بعقلويأي شويء  يكن هنا 

مفاصولي إلوى  حسواس لذيوذ بالخودر يتسوللبدأ إ وفي الحال .بيضاء

وو.. وعضووالتي علووى جووواده الووذهبي  ,ا بلهفووة نحووويبوودا النوووم قادم 

 و... و... ليمسح بفرشاته الذهبية شكوكي وقلقي

 ..نمت
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سووووتاذ شوووواكر زوجووووة األ, حلمووووي موووون مووووذكرات السوووويدة كوووووثر

 :عبدالحميد

  

 وال,شواكر خوارج نطواق الخدموةجوي زو هواتف يصيرأخرى  مرة
 .. به المتكرر ييستجب التصاال

 اسوببأدري  وال ,زوجوي القلق علوىينهشني و, نقباضأشعر باال
تسوواءل أف  كرتووهويضووطر  كلمووا تذ يخووتلا قلبووي.. تلووك مشوواعريل

 جيبني إال تلكوال ي ثانية تصل بهأو ؟..اآلن ترآه ماذا يفعل.. بلهفة
أو  االهاتف المطلو  ربما يكون مغلق  ) :العبارة المزعجة السخيفة

 . اضطراب  فأزداد ا , خارج نطاق الخدمة(

.. مون التشواؤم والخووف لماذا صرت أفكر بالبيت بشيءأدري  ال
ووا صوورت أخشوواه لووم  الووذيو, الراحوولحموواي  ن حووديثوالبوود أ ,حق 

ا تخيله وحش  صرت أ.. عنه قد سمم أفكارى عن البيتيوم ا  يتوقف
أعلووم أن مووا .. زوجووي يبتلووع كالمغووارة,مظلووم واسووع  بفووما سووطوري  أ
 تفكيوري ال أسوتطيع الفكوا  مونلكننوي , فكر فيه سخف المبرر لوهأ

 .. وال حيلة لي في ابعاده عن عقلي ,هذا

محملووووة فراشوووي  إلوووى أويوووتف ,البيوووتزوجوووي  س غوووادرمبووواأل
لنقووول أو  وكوووان هنوووا  الحلوووم المخيوووف.. عليوووه بهواجسوووي وقلقوووي

 ..عالمرو   الكابوس 

ا ظهوره ممسوك   ينيكوان يوول.. الراحلحماي  بداية كان هنا ال في
.. ا مون التورا كوام وتوقف أ يزيح بالهو األرض و ينقب به ,بفأس
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رى قتر  منوه ألأحسست بالحيرة مموا يفعلوه وغلبنوي فضوولي, فوا
فلوم  فوي مكوانيرض األثبتنوي فوي  ,خفيواا موا لكون شويئ   ,ماذا يفعول
 ..  احرأستطع ال

ظللووت هكووذا  و..تبووين مووا يفعلووهتظووار أن أانفووي  صوولبت بمكووانيت
ا حصووان   اممتطي وو ,رجوول ضووخم حتووى جوواء موون خلفوويحموواي  أراقووب
 إلووى تجووهوا هووو, تجوواهلنيو ,وجهووهى لووم أر  .. اآلخوور هوووا ضووخم  
 ,اآلخوور هووولووي  ا ظهوورهثووم توقووف بجووواره مولي وو مباشوورة,  حموواي

 : بصوت أرعبني ههتف فيو

 .. البيتفي  هل انتهيت من غرس بذرتنا -

 : عن تنقيبه ن يتوقفدون أحماي  عليه رد  

   .أبي ياال القليل إ لم يبق  .. أوشك أن أفعل -

  .ه.. علينا أن نقدمه لهب ناالبيت يطالب!.. اإذ  سرع أ -

وهوو  ,لوي وقوال ,لوي  ولموا انتهوى التفوت إ ,بالحفرحماي  سرعوي
بتسوامة وا ,فصارت كالمخالب ,ظفارهاستطالت أنحوى بيد ايشير 
 ة ترتسم على وجهه:مخيف

 ..تخوووافي تقووودمى وال.. تعوووالي يوووا كووووثر لتوووري نبتتنوووا الجميلوووة -
  انظري ما فعلت!..

 ,بخووف وتورددتقدمت نحوه .. تحر لني قدرتي على ادتاوهنا ع
 : وقال بصوت كالفحيح ,الحفرة العميقةإلى  شارفأ

  .!انظري -
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زوجووي  سكوان رأ.. افكودت أن أمووت هلع و ,حيوث أشوار  نظورتو
صوورخت و.. رضاألفووي  كبووذرة , مغروسووا فووي الثوورى, ا طوع وومق

 النووة المخيفووة.. هنووا اسووتطالمجنو حموواي فتعالووت ضووحكات ,اهلع وو
 رتفعوتا إلوي أغصوان شوجرة ضوخمة, تحولو ,الناعمزوجي  شعر
و هواوراقوراحوت أ, عنوان السوماءإلى  ومون  فووق رأسوي اتقطور دم 
 ,البيوت أمام ينحنيحماي رأيت صرخ بال توقف وأ ورحت ..ليحو

 : مخيف غليظ, ويقول بصوت

 إنه عبد !.. ..ياسيديه لقد عاد إليك فا رع  

 أغورققود و ,فعول مون قبوللهوث كموا لوم أأ ورحت.. ستيقظتهنا ا
 .. مالبس نوميبلل ورأسي  أسفل الوسادة العرق الغزير 

فأشوووارت لتخطيهوووا الرابعوووة  ,السووواعة الفسوووفوريةإلوووى  تطلعوووت
 تصول بوهوفكورت أن أ ,حينهازوجي  ا علىكنت أموت قلق  .. اصباح  

ووولكنوووي  ,ألطموووئن عليوووه فأزعجوووه وأقلقوووه  ,اخشووويت أن يكوووون نائم 
 أفكووورفراشوووي  علوووى ظللوووت بمكوووانيو.. وقوووت كهوووذافوووي باتصوووالي 

حتووى  مخيلتوويوفووي عقلووي  فكووار السوووداء تتووراقصوعشوورات األ
 .. صباحأشرق ال

ن أ اكنووت قوود أخبرتهموو.. ابنوواي ر هوووالمحي  وواآلخوور األموور  كووانو
هنوا .. ي ا موا لوهيجود مشوتركي  ,الراحل اقد ذهب لبيت جدهم ااهمبأ

المعترضووة علووى مووايقوم بووه  اتهماخوارتفعووت صوور اوغضووب  اثووار
 رتسم على وجها ساعات أتاني ابني عبدالحميد وقد بعدو.. اهمأبو

 : بلهجة غريبةلي  وقال, من قبل  عليه هر  تعبير مرعب لم أ

 .. األبدإلى  يظل هكذاإنه بيتنا وس.. يا أمي لن يبيعه -

هوي موا يقلقنوي فوي هوذا كلماتوه  تكونلوم .. كنت ذاهلوة مموا يقولوه
لكن ما .. ا عن البيتيقوله دائم   فالبد أنه يردد ما كان جده.. الوقت
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كيووف أصووبحت و ,هكوذاهووو كيووف صوارت نظراتووه وحشووية  رعبنويأ
 .. لهجته باردة مخيفة

.. األعوام العشور ذاأبد ا  ابني ليس رت حينها أن من يحدثنيشع 
.. وأخشواه عرفوههو رجل بوالغ مخيوف ال أاآلن  هو إن من يحدثني

بعض بوواردة لوومخيفووة  بعيووون النظوور وبووادلني حيوورة,رمقووه بظللووت أ
وجهوه إلوى  ويعوود ,هذا التعبير من وجهه تالشىن يقبل أ  ,وقتال

 .. عرفهاأالتي  مالمحه الطفولية البريئة

 : قةوقال ببراءة حقي ,لي ابتسم حينهاو

سوووف  يوأننوو ,نتظووارهبا نوويوأخبريووه أن, يسووالمأبووي  بلغووي -
  .البيت لنراهإلى  نه لم يأخذنا معهأل ,خاصمه حين يعودأ

وتعوالى , همواحجرتإلوى  تجه بوهبيد أخيه وامسك فأ ,لم أرد عليه
 .. ثانية وهما يعودان إلى ألعابهماصخبهما 

رت موا كتوذو.. شواهدته اآلن منوهموا في رحوت أفكور بجنوون لكنني
حموواي  خيوواليفووي  رتسووموا.. قبوول موتووهحموواي  حجوورةفووي  يتووهرأ

حلمتووه الووذي  وتووذكرت الحلووم المخيووف, وحديثووه الوودائم عوون البيووت
ومازلت , اآلن شيء ال أعلم عنه أيالذي  زوجي في وعدت ألفكر

 .. تليفونه غير متاحو تصال بهاول االأح

 عوودت لحجرتوويو ..وعجووزا  احيوورة وتوووتر   نتحووبنفسووي أ وجوودت
 ..منذ وقت طويل أبك   كما لمأبكي  ورحت

 ..أخشى ما تخبأه األيام لعائلتيألنني  أبكي 

*****  
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رني اجدي  لم يكلمني  ا..حاولت أن ألفت انتباهه إلي  هتمام  ولم يع 

, لكنوي وجهوه فوي رؤيوةرغب كنت أ.. إلي   فلم يلتفتكثيرا  حدثتهو

ال يتعموود أكأنمووا ,اآلخوور  جوواهتاالفووي  بوجهووه دار ,كلمووا درت حولووه

بووي ممووا يفعلووه والحنووق فووي النهايووة شووعرت بالمموول .. أرى وجهووه

 :بكل قوتيفيه رخت وص

.. ؟هكوذا لماذا تخفي وجهوك عنويويا جدي,  بيلماذا تفعل هذا  -

 .أرا  دعني
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 : امردد   ,آخر نما يصدر من شخصكأ ,أتاني صوته من بعيدو

 ال تغضبه!.. .يا ولد .. البيتاإنه قدرن.. إيا  أن تتركه.. بيتال -

 :ثانية صرخأنفسي  فوجدت ,توقف ظل يردد كالمه بال

.. لوون أعوويش بووه, وبيعووهسوووف أإنووه لوويس قوودري وال أريده..  -

 .بيعهسوف أ

 أتوواني صوووتهو, بتعموودعن  ووي  امخفي وووجهووه وظوول  لووم يلتفووت إلووي  

 ا:غاضب  

 نت ابون عواق ولسوت  ..أيوا شوقي أجداد و وجذور تبيع أصلك  -

  .أبدا   لست منا.. ان  م  

للناحيوووة بوجهوووه يووودور ظووول هوووو و ,دور حولوووهأل حينهوووا عووودت

 بجنون: فيه صرخآ وكنت ,اآلخرى

بيوع سووف أ لكنوي ,أنا منكم.. اأنا لست عاق  أنت ال تفهم.. .. الك -

  .البيت

, عن  ووي وهووو يبتعود فوي عقلووي مخيفوا, صودى صووته يتوورددراح و

 يتراجع للخلف نحو الظالم: وجسده

  .ان  لست م  .. ان  لست م  .. ان  نت لست م  أ -

وقود صوارت  ,بالكواد سواقي ر ورحت أصرخ فيه بجنون وأنا أح

 : اآلن اتزن أطنان  

أنووا .. د عجوووز تخوورفنووت مجوورأ.. أنووت تخوورف.. بوول أنووا موونكم -

 .نا منكمأ.. منكم
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التفوت , مباشرةإليه  ن أصلوفجأة وقبل أ.. ألحقهكي  كنت أكافح

و ,مون وجهوه رى بودال  رحوت أصورخ وأنوا أو ..نحووي بوجهوه  اوجه 

رفوع فوي وجهوي , الزرقواءبوالبثور والكودمات  اممتلئ و امخيف   كال  آمت

وراحت مئات الديدان البيضواء المقوززة, ,  عظميتين بال لحمن ديي

 ..كلالمتآالمهترئ  لحمه  من توقف  تدخل وتخرج بال

وهووو يموود  ,مخيفووة صوواخبة ضووحكةبجنووون, حينهووا كووان يضووحك 

, بهووا علووى رقبتوويالقووبض فووي  نمووا يرغووبكأ ,عظميووةال هيوود   نحوووي

 :ترددت في أذني كلماته المفزعةو.. مامهأ تراجع برعب أ رحتو

إن .. أن تفعوولأبوود ا  ..لن تسووتطيعأيهووا األحمووقلوون تبيووع البيووت  -

 حتى قيام الساعة.بيننا وبينه,  أبدي.. الميثاق أبدي

ا ن صووت  لكو ..نوك "ا عرغم   بيعه"سوف أ فيه , ردت أن أصرخأ

 بوووال ,نطوووقن أا أاهوود  حووواول جأ وظللوووت.. لووم يخووورج مووون حنجرتووي

 ,عنقوي العظميوة المشووهة مس يودهفى النهاية وقبل أن ت.. جدوى

 .. فقت بعدهافأ يةطاوعتني صرخة عال

 بل كان كابوسا!... القد كان حلم  

.. منوذ زمون طويولما حلم في  فيهاجدي  رىكانت هذة أول مرة أ

ا  كنت مبلال    ا طوويال  خواض سوباق   لهوث كرجول  وكنوت أ ,بوالعرقتمام 

ال موون شووعاع طافووت عينوواي بجوانووب الغرفووة المظلمووة إ ..بووال راحووة

ازدادت و. . شوواحب يختوورق النافووذة الزجاجيووة فضوويبلووون  قمووري

للووركن المالصووق لبووا   طرقووات قلبووي الفزعووة حووين وصوولت عينوواي

 .. ظالميدثره ال تيكان هنا  شبح رجل يقف قبال.. الغرفة

وخووانتي  ,تووى صووار كالحطبووة المشووتعلةحفجووأة,  جووف حلقوويو 

 : برعب أسألهالصوتية حين أردت أن  أحبالي

  من أنت؟ -
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كنوت أشوعر .. ال همهموات مرتجفوة مرعوبوةإ لم يخورج مون فموي

وووقلبووي يكوواد أن يتوقووف ا ,موون قبوول بفووزع لووم أشووعر بووه  ,احتجاج 

  ..اتو   خرجت منهالذي  بعد من الكابوس ومازال لم يبرأ

ا مووويخفيه والتوووي تينه المجووووفيووون, عيالخيوووال كنوووت أرى بعينوووي

.. جودي نوهإ.. أعرفوهنني أ كنت أدر .. ترمقنى بثبات وهي, الظالم

 : نا صغيروأ طالما أرعبنيالذي  هتف فجأة بصوته الرخيمو

.. أيهوا األبلوهأن تفعول أبد ا  لن تستطيع.. يا شقي لن تبيع البيت -

 .ي أيها العاقأبد.. ديأببيننا إن الميثاق 

وكوان ي.. ليدخل وجهوة دائورة الضووء الخافوت تحر و  احمول وجه 

ا  ..امشوه   اعظمي    .. كما كان بالحلمتمام 

عن يوده  بتعدأن أ حاولت.. ا يده العظمية نحويتقدم نحوى ماد    

فكوورت أن .. موون الرعووب مكووانيفووي  تجموودت لكننووي.. هوور ن أوأ

ملوول وهووو  يهتووف بوال نمووا ظولبي بحووث عون نجوودة موا..ن أأ.. صورخأ

 .. يتقدم نحوي

ن ا. . لست منا.- ن ا.. لست م   لست م 

 .. فلتت صرخة من فميالنهاية أ فيو

ووكووان .. حلوومكنووت أننووي أ ألدر أخوورى  أفقووت موورةو وو احلم   امزدوج 

إلوى  انتنظور سورعت عينوايأو.. مون الرعوب ن يقتلنويكواد أ ا,لعين  

تنهوودت و, الحلوومي فووجوودي  كووان يقووف فيووه لووذيا, الووركن المظلووم

 ا ومثوانتيالمبلول رعب و شعرت بجسودي.. ايته فارغ  رتياح حين رأبا

الجوواف  وحلقووي, بوودأت تضووا موون البووول المحتووبس بووداخلهاالتووي 

و, في ظهيورة صويفية كرمال الصحراء الغربية إلوى  افنهضوت متجه 

وو  شووربتللمطووبخ وبعوودها توجهووت  ..فرغووت مثووانتيام حيووث أالحم 

 .. وعدت ثانية لحجرتي ,تفاحلاعصير  جرعات صغيرة من
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.. اللرابعة فجور  حينها تشير كانت الساعة العتيقة بجوار الفراف 

هذا الحلوم في  مفكرا ,فراغ الغرفةفي  حملقأ وقت طويل,ظللت لو

موون  البوواطن هوووعقلووي  نالبوود أ.. عايشووته منووذ قليوولالووذي  المخيووف

 ى هووو المسووئول عمووا أتخيلووهتوووتروالبوود أن  ,ا كهووذاصوونع كابوس وو

 .. اآلن

هذا سر كان ربما و ,ما لهذا البيت فسي ان   ان هنا  وجود  شعرت أ

أن  علوي  كوان .. اآلن أعيشوهاالتوي  وسور األحوداث الغريبوة, توتري

 .. من كل تلك األشياء المفزعة أنتهيكي  ,بيعهأسرع في 

بيوع فوي  عون نيتوي لم أعلن للجميوع هنوااآلن  حتىنني أ وتذكرت

 اأصونع إعالن وسووف ..في الصوباح ال العمدة بهوذاولم أخبر إ ,البيت

 . .ن البيت للبيعالجميع أأخبر فيه 

ووا  تووذكرت القلووق البوود أنهووا .. لوويال   لووم أتصوول بزوجتوويننووي أأيض 

 عوون هوواتفيأخوورى  علووي  أن أبحووث موورة.. اآلن يسوواورها نحوووي

في  البحث عن هاتف ما فعلي   جدهوإن لم أ ,المحمول حين أستيقظ

 .. هاحدثالقرية أل

النعوواس موورة  وقوور  الخامسووة عوواودني ا,الوقووت بطيئ وو ضوويمر  و

 أحالم هذه المرة. بال نمتو.. آخرى
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البدايووة ظننووت أن  فووي.. ظتووانيطرقتووان خفيفتووان علووى البووا  أيق

, البيت القوديم بمفوردينني في أ تذكرت لكني ,أبنائي مصدرها أحد

 .. ا وتساؤال  فوثبت من الفراف توجس  

 !.احب تلك الطرقات؟ن صم  

ونني أ فظننت ,صمت بعدهامن المرت فترة و أو  اربما كنت واهم 

 .. نفسي عن زالت الشكأ ,على البا أخرى  لكن طرقة قوية, أحلم

 .. !أتوهم أو نا ال أحلموأ, من يطرق البا بالفعل هنا  

يصوولح  موواشوويء  عوونبووالجوار,  انتبحثوو هتفووت بقلووق وعينوواي

 األمر: به لو لزم أحتمي ,كسالح

 !.؟ن بالخارجم   -

 : ال أعرفه نثويبصوت أ ,االجوا  صاعق   وأتى

معود  فطارأسرع بتغير ثيابك فاح.. ذن فقداستيقظت يا منصورإ -

 . ينتظريحب أن  ال وجد  ,المائدةعلى 

 وهوي, خطواتها المبتعودةطرقات بعدها  ثم تناهى لسمعي ,قالتها

 .. رضية الخشبيةعلى األ ترددت
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ال ومحووواو  , نفسوووي تمالوووكأن أ حووواوال  م ,فراشوووي جلسوووت علوووىو

و.. تلك السويدة الغريبوةلي  قالت ستيعا  ماا ي الوذ هوذامنصوور  نم 

  !؟يهتكون البداية من في  بل.. ؟بهنعتتني 

رم الصووواجووودي .. جووودي كوووان أعرفوووهالوووذي  إن منصوووور الوحيووود

 هوول تعتقوود تلووك الموورأة.. أحالموويفووي  اليوووم الزمنوويالووذي  المخيووف

 ؟منصورنني أ

 ,وتحسست جبهتي وضغطت عليها بأصوابعي.. رتبا شعرت باال

 الحظووتلكنووي .. عقلووي يوونهش راحالووذي  موون الصووداع ألزيووح قلوويال  

.. موورد  أوجهووي  كووان.. وجهووي حووين المسووت ا مووا غيوور مووألوف  شوويئ  

وو  ,نحووو الموورآةبعنووف سووتدرت او.. عتدتووها ممووا اوكووان أصووغر حجم 

 .. فيها بحذر وترقبوجهي  إلى ونظرت

وو رايووت فيهووابوول .. أعرفووهالووذي وجهووي  س الموورآةلووم تعكوو ا وجه 

بعوض الصوور الفوتوغرافيوه في  ن قبليته مطالما رأ اوجه  .. ا  خرآ

 .. عود لثالثينيات القرن الماضيت كانت التيو ,لعائلتي القديمة

ء ثنوواأ لجووديقديمووة صووورة  فتووذكرت ,وجهووي إليووه لآيووت مووا رأ

 ونظرة تحدي قوية ا ,با أشهفيها حصان   كان يمتطي.. المبكر شبابه

 رحوت أرموق.. كملهواالصوورة بأ وتكواد أن تموأل, تتواثب من عينيه

والجبهوة الواسوعة , النافوذتين الواسوعتين العينوين تلكمواالمرآة في 

 يشويالوذي و ,والفوم الموتقلص, واألنف المسوتقيم القوويالعريضة 

 .. التسلط والقسوةفي  بالرغبة

حوين كوان جودي  وجوه.. محلوهجودي  وحول وجوهوجهي  لقد ذهب

 .. امراهق  

 ..؟!جننت حلم؟..أم ترانيت أهل مازل

  .ما لعقليهو أقربه كان االحتمال الثانيو 
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ة برعووب وغيووور المووورآإلووى  ن تنظووورانجوواحظتيال عينووواي وظلووت

رحووت أتلفووت حووولي بسوورعة ألرى إن كووان هنووا  أحوود .. تصووديق

آة ألرى أن نظووور للمووورفعووودت أ ,كنوووت بمفوووردي.. ةبوووالحجر غيوووري

عينوواه .. أنووانفعوواالتى يتبووع اجوودي  يحموول صووورةالووذي  نعكوواساال

نحوو  مددت ذراعي.. نفاسيأنفاسه متسارعة كأ.. جاحظتان كعيني  

بحركوات سوريعة ففعول  صوابعيحركت أ.. نحوي ذراعه المرآة فمد  

 .. المثل

 .. أنا بالشك هذا انعاكسي

الراحوول حووين كووان جوودي  حموول صووورةت أصوورننووي هووذا يعنووي أ

 ين ذهب وجهي؟!فأ.. اصبي  

, المضطربة أسترد أنفاسيكي  دقائقبضع  مني األمر استغرقو

إلووى  ولووم أكووف لحظووة علووى التطلووع.. المرتاعووة وتنووتظم دقووات قلبووي

 لتحموولأخوورى  عسووى أن تعووود موورة, الموورأةفووي انعكوواس صووورتي 

 .. ناأوجهي 

 .. جدي ظل كما هو يحمل صورةوجهي  لكن

حاملوووة الصووووت  , ى البووواعوووادت الطرقوووات علووو ,مووورة أخووورىو 

 :هذه المرة وهو يقول بنفاذ صبر, منذ قليل نادانيالذي  نثوياأل

 مووع جوود  هووذاا عراك وو ..إنووك تبغووي؟ هوول نمووت ثانيووة يامنصووور -

 . كما يبدو الصباح

 لماذا فعلت:أدري  ندون أ ,أجيب عليهانفسي  وجدت

 .وف أهبط على الفورس.. نملم أ أنا -
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 االنريد شوجار  .. ل وقد سأل عنكالتملفي  جد  بدأ.. سرعإذن أ -

 رجو .ح أالصبافي 

ا ق وا معل  الحظوت جلباب و.. فنهضت مون الفوراف ,ابتعدت خطواتهاو

ا كووان بوودا البيووت كموو.. وخرجووت رتديتووهخلووف البووا  فا علووى مشووبك

هبطوت الودرج ألجود أن .. عتدتوهشويء فيوه مختلوف عموا ا ال ,ادائم  

 .. ناول عليها الطعامنتالتي  حول المائدة هنا  عائلة ما قد تجلس

بوالرغم مون  القووة جلس رجل ضخم تبدو عليوه صدر المائدة في

صودر فوي  علوم هوذا الرجول مون صوورة قديموة لوهكنوت أ.. مسن أنه

مورأة جلسوت ا فوى مواجهتوهو. . "بشوتمر"جودي  كوان جود.. البيت

 ,يبوودو عليهووا الضووعف الشووديد والشووحو  ,مثلووه السوونفووي  طاعنووة

 نوعو.. الوذها  بهوافوي  لم تنجح األعوامالتي  بالرغم من مالحتها

 أموا عون يسواره ,لوي خمنوت أنوه يمين الرجل كان هنوا  مقعود خوال  

راهقووة تليهووا فتوواة م,منتصووف العموور فووي  فقوود جلسووت سوويدة جميلووة

 .. ن تكون ابنتهاخمنت أنها البد أ,اتشبها كثير  

والسويدة , الرجل المسن بنظورة غاضوبة.. كان الجميع يرمقونني

 .. والفتاة بخوف ,بجواره بعتا التي  والسيدة, شفاقالمسنة بإ

حاول أن ا وأنا أصامت   مقعديفي  كلها وجلست تجاهلت النظرات

 ,لم يتركنوي لتوأمالتي وحيرتويلكن الرجل .. لي أستوعب ما يحدث

 بصوت هادر غاضب:وجهي  في صاحو

. هل صرت .ابد  تتعلم أ نك اليبدو أ.. ألم أحذر  من التأخر ثانية -

  ي العقا  في كل يوم.غتب

فويلم فوي  عويشأننوي أ أشوعر.. بنظرة خاوية ولوم أرد طلعت إليهت

و قحمونيوقد أ, قديمغريب  قالوت السويدة المسونة هنوا  ا..فيه إقحام 

 :محاولة تهدئته
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ولوون يفعلهووا ثانيووة , بووك ا يووا بشووتمرخر  اسووتيقظ متووأ نووهالبوود أ -

  ؟ليس كذلك يا منصورأ.. بالتأكيد

توابع أالتوي  ,نفوس النظورة الخاويوة ةحاملووهوا نح انتقلت عينواي

سوواد الصوومت والترقووب علووى .. بعق ووولووم أ ,بهووا مووا يوودور حووولي

ثووم قطووع .. بة نحوووى بتوووجس وترقووبوكوول العيووون مصووو  المائوودة 

 ا:قل غضب  الرجل المسن الصمت ليقول بلهجة أ

 ؟ نت مريضهل أ.. ترد يا ولد لماذا ال -

وو.. بووالخواء الشووديدشووعر كنووت أ  ,يوون جوواء هووؤالءوموون أ ,نووان أم 

فجووأة, وقوود  أنهووض موون مقعوودينفسووي  جوودتوو ..؟ دثوموواذا يحوو

 بإعيوواء قووائال   ,صووبعيا بإلوويهم جميع ووإ شوويروأ سووئمت مووا يحوودث,

 :وحيرة

.. اأعورفكم جميع و إننوي ن..اآلوكيف تكونون هنا بل  ..؟نتممن أ -

  ؟فكيف عدتم للحياة ثانية.. موتى كلكم

.. فوجمووا, وجوههمفي  نفجرتا هشةلقيت قنبلة من الدكأني أو

.. غوادر المكوانوأتر  كل هذا الهراء وقد قررت أن أ ,لم أهتم بهذا

خوورج مووا سوومعته قبوول أن أآخوور  كووان.. للخووارج مهووروال نوودفعتاو

 وهو يصيح بصوت هادر: ,جدي صوت

 .. لقد جن الولد.. نجدناأ.. يها البيتأ -

وود يكووون كموا كانووت لحديقوة..كانت كأحسوون مواا ودلفوت  موورة ا..م 

اآلن  عتودتلقد ا.. هر الحديقة بعد أن كانت بالليل جدباءتزدأخرى 

 .. طريقى للجنوننني في أ وقد شعرت ,الغريبة تلك األشياء

هلووس كنوت أوربموا , اآلن ربما كنوت أنوا منصوور كموا ينوادونني

 .. ن عبدالحميد وشاكربشأ
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نوا أ وأننوي ,وجوود لشوخص بهوذا االسوم وال ,نا شاكرربما لست أ

ووو.. ا لووها وهمي ووموون صوونعت وجووود   وجووود  ا والربمووا لسووت متزوج 

 .. بنائيأل

 قووادتني ..يغرقنووي ويغموور عقلوويالووذي  بالتيووه اا شوواعر  كنووت حووائر  

.. تيوتباألمس حين أ بهسيارتي  وضعتالذي  المكانإلى  يخطوات

 ,الخيووول اتجرهووبووة خشووبية رك  محلهووا م   توقوود حل وو.. لووم تكوون هنووا 

 فهووم مايحوودثوال أ عوويوأنووا ال أ ,البكوواءفووي  ةفشووعرت برغبووة ملحوو

 .. لي

.. بكفي يودي  وجهي  خفيترض المعشوشبة وقد أجلست على األ

 : وصرخت بعدها بجنونرأسي  ثم رفعت

 ؟أيها البيتنا ن أم   -

  .افبكيت قهر  .. حد ماأ ولم يجاوبني
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ي فووو (إبوووراهيم كنكنوووة )الشوووهر  "بوووراهيم صوووابرإ"قووووال مووون أ
..أمووام أبووو قرقاسمركووز شوورطة  2009لعووام  342المحضوور رقووم 

  الرائد كمال عيسى رئيس المباحث

وي توأن الألننوي  ,أن تقواطعوني دونشيء  أخبركم بكل نيدعو -
 ,لحظوة كولفوي  أرتجوفألننوي فوي الواقوع  هوذا.. هوذه المورة الكذ 

 .. لي مما حدثلف مرة ا أكل يوم هلع  في  وأموت

.. همشووسوالم ق  , وموسوى هوجوان ,رضوا فسوتهنوا وأ.. كنا أربعة
وأقلنووا قوود , خطوور لونجفكلنووا لصوووص ومسوو اليخفووي علوويكم,وكمووا 

 .. قبل ذلك خمس مرات وسجن عليه ض  ب  ق  

قتووورح علينوووا أن نسوووطو علوووى ذلوووك البيوووت كوووان سوووالم هوووو مووون ا
, ظل يؤكد لنا كول ليلوة أن البيوت لوم يعود أحود موا يوزوره.. المهجور
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لوم .. نتزاعها منهتصلح الالتي  ر من األشياءالكثي يوأنه البد يحو
وأعلن رضوا .. وكذلك موسى هذه, لفكرتهالبداية في  اأكن متحمس  

 .. انقرره سوي   مافي  أنه معنا

تتناقلهوا األلسونة عون هوذا التوي  كلنا كوان يعلوم الحكايوات الكثيورة
كنا نعلم أن من سوكنوه هوم أول مون .. وعن نشأته الغامضة ,البيت

وأنوه .. ن عاف به هو عبدالحميد بك منصوورم  آخر  نوأ, كان هنا
 . بنه بالقاهرةبالشلل ليعيش مع ا صيب  غادره حين أ  

فوال سومعنا .. ا يحويط بالبيوتمخيف  أو  اا غريب  شيئ  أبد ا  لم يرى أحد
وا  لكون كانوت هنوا .. النداهوة حتوىأو  عفاريوتأو  به عن جوان   دوم 
بة من محيطه وموا يقوال عنوه .. الرهيتتحيط بالبالتي  تلك المهابة

 .. ال بإذن أصحابه.. فلم يجسر أحد عن الدنو منه إ

واحلحواح ومع الوقت .. ا كذبابة صيف لعينةلكن سالم كان لحوح  
قووام موسووى بمراقبووة البيووت ف, النووت عقولنووا للفكوورةالووذي ال يوورحم, 

فقررنوا أن .. بوه موا يريوب ىولوم يور   ,ابوه أحود  ى ام فلوم يور  أيبضع ل
 .. لهذا مر وأعددنا العدةاألنقوم ب

نتصوف وانتظرنوا حتوى ا ,سومائهفوي  ا بال قمورمظلم  يوم ا  ترناخا
قفزنووا أسووواره المتوسووطة .. إليووه تجهنوواثووم حزمنووا أمرنووا وا, الليوول

 حديقة مهملة كثيرة األعشا في  ثم وجدنا أنفسنا.. سررتفاع بي  اال
 .. وأوراق الشجر التالفة المتشابكة واألشجار الذابلة

كان من .. البيت نفسه وتولى رضا أمر البا إلى  تجهنا مباشرةا
ا  تحهحاول رضا ف ,مزالج ضخم النوع العتيق ذا  لكنوه فشول..كثير 

وهوو ا قبل أن يتوقوف أماموه حوائر  , ل   ركله بغ   سبه وبصق عليه ثم
 .. يحك رأسه بيأس

ليووة نحووو لووت عيوننووا بآنتقوا ,لووم نكوون لنقووف أمووام عقبووة كهووذه
فاتجهنوا  ,كيد أمامنواا بالتألن يكون زجاجها عائق  .. سعةالواالنوافذ 
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وضووع و وشوواحه,عتالهووا موسووى وخلووع ا.. لينوواإلووى أقوور  نافووذة إ
ثووم رأح يضوور  الزجوواج , يكووتم صوووت الحجووركووي  حجوورا بداخلووه

 .. مضربات متالحقة حتى تهش  

, ا فجووة تصولح لعبوور النافوذةصانع   ,الزجاج المهشم أزال بعدها
 .. عبرناها على الفورو ا, فصعدناهاوأشار إلين

وقود منعوتهم مون  ,نا مصوابيحنا اليدويوةفأضأ ,اكانت البيت مظلم  
 .. اليشعر بنا أحدكي  إشعال المصابيح الكهربائية

يتمتووع بووه أصووحا  الووذي  الثووراء كووم  األولووى  أدركنووا موون الوهلووةو
 ,كوووان هنوووا  الكثيووور مووون الشووومعدانات النحاسوووية الثقيلوووة.. البيوووت

البوود أنهووا التووي  الفنيووةاللوحووات و البرونزيووة الضووخمة, ماثيوولوالت
 ,بووودت السوووجاجيد والمفوووارف بحالوووة طيبوووةكموووا .. الكثيووور تسووواوي

 .. األخرىهي  فقررنا أن نحصل عليها

أن  علينووا لووو أعملنووا عقلنوواوكووان  ,كانووت غنيمووة بوواردة وسووهلة
ن نبحووث عوون كوون الطمووع والجشووع بووداخلنا دفعنووا ألل ,بهووا نكتفووي
 .. المزيد

 : المكانفي  حهابوهو يدور بضوء مص ,سالمقال و

 مووا هووو أكثوور قيمووة ممووا نووراه يحوووي أن هووذا البيووت البوود عتقوودأ -
أو  أمووووواال   هنووووا  خووووزائن سوووورية تحوووووي تربمووووا كانوووو.. هاهنووووا

 . الذا علينا أن نفتش المكان جيد  .. مجوهرات

 : سع للغايهمترى المكان الوأنا أ وقلت معترضا,

وال يجوب علينوا أن نمكوث  الليول كلوه,يسوتغرق د قولكن تفتيشه  -
 .هاهنا طويال  
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 : بحسم حينها علي   رد  لكنه لم يبالي باعتراضي, و

 . تجاهافي  ا لنفترق ويبحث كل مناإذ   -

 ,أنا ورضا السفلى من نصيبي فكان الطابق ,أشارنقسمنا كما او
 .. من نصيب موسى وسالم العلوي والطابق

علوووى يمووين الصوووالة يفصوول المطوووبخ  رواق صووغيرإلوووى  إتجهووت
بووال حموواس  فتشووهمرحووت أو, واسووعال حمووامعوون الأخوورى  وحجوورة
 ..من الطابقالناحية األخرى في  وراح رضا يبحث, حقيقي

ارتجفوت , وئدت على الفوور فجأة, ثم بعد قليل تعالت صيحة ماو
بودا المكوان .. ا للصالة الواسعة ألرى موا هنوا وأسرعت عائد  ا هلع  

وضوء فناديت الجميع بقلق  ,على من صوت خطوات باألا إالساكن  
 : يمسح الظالم مصباحي

  ..نتمأين أ.. موسى.. سالم.. رضا -

وعوودت , سووتعدت ربوواط جأشوويملبيووة النووداء فا أصووواتهم وتعالووت
اصووطدمت قدمووه أو  ,مووا احوودهم قوود صووادف جوورذ  البوود أن أ. ثووي.لبح

فوووي  بحثووت طووويال  .. ر تلووك الصوورخة المكتوموووةصووودفأ مووا بشوويء
 ,خرهووواكانوووت ممتلئوووة عووون آ والتوووي ,المجووواورة للمطوووبخ الحجووورة

 شياءخمنت أنهم يلقون هنا باأل ..بالكثير من الخردوات والكراكيب
 .. ويرون أنهم قد يكونوا بحاجة لها فيما بعد, جونهاايحت الالتي 

وط   بمورآة ولوم أظفور إال ’طال الوقوت عودت و.. ارهوا بالوذهبم إطع  
 اسوواكن   ’اكووان المكووان صووامت  .. اآلخووريين رى حووظنحووو الصووالة أل

بنوي ..فناديت علوى رضوا ,كالقبر  إليوه قوررت أن أذهوب ولموا لوم يج 
مقابوول للموور الووذي فتشووته  آخوور  كووان هنووا  مموور.. ألرى موواذا يفعوول
وكانوووت أول  ,نىبعوووض الحجووورات الصوووالحة للسوووك وعلوووى جانبيوووه
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بنوو رضووا دخلتهووا وأنووا أنووادي.. حجراتووه مكتبووة عمالقووة  ,يفلووم يج 
  ؟ه قد ذهب  أين ترا ال  سري متسائفي  سببته

 ييتصوودرها مكتووب خشووبللغايووة, حجوورة المكتبووة ضووخمة كانووت 
ط الغرفووة بوواألرفف مووتألت حوووائاقوود و ,هتصووميمفووي  فخووم ,ضووخم

 اكنووز  هووذه الحجوورة  ويتوقعووت أن تحوو.. بالكتووب ةسووالخشووبية المكد
 .. فالماألفي  كما يحدث, مكان مافي  مخبوء

والبود أن هنوا  قطعوة  ,خلف لوحة مواخفية زينة بد أن هنا  خال
لقود . .الحائطفي  لفتح خزانة كتها تؤديا حر  ذثاث المكتب إما من أ

 شويئأصول للوم  , لكننويبحثوت طوويال  .. ااألفالم مورار  في  رأيت هذا
 ,سوائلة حين شوعرت بقطورة ,ابتر  الغرفة محبط  هممت .. من هذا

 .. على على جانب وجهيلزجة تسقط من أ

رفعت ضووء مصوباحي اليودوي تحسستها بين أناملي بارتيا , و
عرفتووه موون هيئتووه .. جوود رضووا معلقووا بالسووقف بووال رأسعلووى ألأل

شعرت بهلوع ال .. وقطرات الدم تتساقط من عتقه المبتور ومالبسه
أنووا صوورخ وورحووت أ ,ماعوودا المصووباح .يووت مابيووديألقحوود لووه, و

صعدت .. شديدفي عنف  صدريفي  يتواثب أهرول للخارج وقلبي
ا الحمايووة متلمس وو ,اآلخوورين ا عوون زميلووي  ج كووالمجنون باحث وور  الوود  

 .. عليهمابهما وطمئنان والصحبة واال

 دوىالبداية حيث لمحوت ضووء مصوباح يوفي  اليمينإلى  تجهتا
دخلوت الجحورة .. فخمنت أن بها أحد صواحبي, إحدى الحجراتفي 

 رفعوت.. ئطللحوا متجوه هضوؤو ,على األرض جد المصباح ملقىأل
 ,ا بالسوقفا أن أجود أحودهما معلق وألعلوى علوى الفوور متوقع ورأسي 

 .. الكن السقف كان خالي   ,سفلكما وجدت رضا باأل

كوان هنوا  و.. للغرفة التالية جهتتها ألغادركانت الغرفة خالية ف  
دون أن بصوورة ال أفهوم  مون ظهوره ا بالحوائطكان ملتصق  .. موسى

رتسوومت ضووحكة غريبووة ى وجهووه اوعلوو ,أرى قيووودا تربطووه بهووا
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أو  وأنوا أكتشوف أن جثتوه بوال ذراعوين اتي,صرخوتعالت .. مفزعة
 .. بحيرة هائلة من الدماءهنا   تانكمن أسفله  و.. نساقي

حتفظ وجهه بتلك الضوحكة وكيف ا, لماذا مات وهو يضحك هكذا
 .. علمههذا ما ال أ.. ؟!الغريبة رغم موته

فووي  وأناديووه كووالمحمومعنووه  بحووثرحووت أ.. ال سووالمإ لووم يبووق  و
ا ا ويسووار  لتفووات يمين ووسووي اليتوقووف عوون االورأ, الحجوورات الباقيووة

ووو ووووأمام  موووا فعلوووه بوووي  قووود يفعووول وهموووي ا عووون عووودو  بحث ووو, اا وخلف 
 .. خريينباآل

 .. خيرة رأيتهالغرفة األ وفي

ووموواردا كووان  .. كظووالم الليوول ..أسووودن طوال  يا ينوواهز المتوورعمالق 
.. أمامووه موواشوويء  علووى كووان ينحنوويو.. قووةعمالمردة الا كووالضووخم  

وقود عجوزت قودامي عوون  ,اموذعور  إليووه  أنظور ,مكوانيفوي  جمودتت
 .. فالتفت نحوي , نتبه إلي  وا متابعة السير.

يووت وبووين يديووه رأ, تنضووح بالشوور والظووالمابتسووامة كووان يبتسووم 
وو ,جسوود موسووى مسووجى   فجوووة تلووك ال شوواهدتو, دمائووهفووي  اغارق 

وعلوى مقربوة منوه راح قلبوه المنوزوع  ,درهصوفوي  هائلةالالدامية 
 .. على األرضا يتواثب نابض   من صدره

.. وأعدو كما لم أفعول مون قبول أجريمرة واحدة, نفسي  وجدتو
لوم أشوعر  لكننوي, ر حينهواس  ك   قد ن ذراعيأالبد  ,صطدمت بالسلما

 . .قطع ذراعي نفسهولم أكن ألتوقف لو , لمي أبأ

 ا كما لم أشعر من قبل.كنت خائف. .القد كنت مذعور  

 رحوت أجورىو ,حطمنوا نافوذةالذي  من الشبا  جسديب ألقيتو  
وهوووو  كنوووت أسووومع أنفاسوووه.. المظلموووة كوووالمجنون الحديقوووةفوووي 
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موون فوقووه ولووم وقفووزت  الحجووري ورالسووإلووى  وصوولت.. يالحقنووي
 أتوقف..

.. وقد تهالك جسدي إعيواء  وفزعوا رحت اصرخ بال توقفعندئذ 
 .. التقطتني وقبضت علي  التي  رية الليلةوكانت هنا  تلك الدو

ن ذلوك العموالق والبود أ ,هنوا  لقد كنوت بالبيوت وفقودت أصوحابي
 !.نه قد قتلهم جميعانعم إ.. سود هو من قتلهمألا

  .لماذا يخشى الجميع هذا البيتاآلن  لقد علمت

 حوواولوا أن ..أو شووك  ملعووون بووال مبالغووة.. إن هووذا البيووت ملعووون
 . ملعون كما أخبرنا األجداد..دركون أنه ملعونوه وسوف تش  فتت
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 كانوووتاسوووتيقظت حوووين و >الحديقوووةفوووي  قووود غفووووتننوووي أ يبووودو

فصووبغت صووفحة السووماء بصووفرة  ,الغوور إلووى  نتقلووتالشوومس قوود ا

التوي  وراق الذابلوةالحديقة الجدباء وأكوام األإلى  تطلعت.. مقبضة

 .. بعيد بيد احهمال نذ زمننها قد تراكمت مالبد أ والتي, بي طتحي
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رأيتهوا حوين التوي األولوى  صورتهاإلى  تعود الحديقةأخرى  مرة

 .مرة اخرى تسترجع جدبها وموتها ,مسعدت للبيت أول أ

 إال, ن هووذا مووا يحوودث بالفعوولعلووم أكنووت أ ..؟البيووتبووي  هوول يعبووث

فوي  البيوت.. مون ذهنويبعناد ألطرد تلوك الفكورة رأسي  هززتنني أ

موا لموا  ان هنوا  تفسوير  والبود أ. . اا وجودران  حجار  النهاية ليس إال أ

 يحدث.

 نوه كوان جودالبد أالذي  الرجل الفظ.. لصباحافي  تذكرت ماحدث 

 أظوون أنهووا والوودةالتووي  السوويدة الجميلووة العجوووز.. وزوجتووه جوودي

هوول .. هوواذكرالبوود أنهووا أختووه كاريمووان كمووا أالتووي  بنتهوواوا ,جوودي

  ؟مازالوا بالداخل بانتظاري

أن أفعل لو كوانوا  ماذا علي  أدري  وأنا ال واستعيد حيرتي,أتوتر 

وقود , مصابيحه مضاءة كانت.. تالبيإلى  رنوت ببصري.. بالداخل

 الخارج.. نحو تسلل الضوء خالل النوافذ والستائر

ل شوعرت باليوأس والحيورة لودقائق قبو.. ؟نهم بالوداخليعني هذا أأ

 .. شعر بالغضبأن أ

البوود أن .. يحوودث مووالووي  م أن يفسووروالووو كووانوا بالووداخل فعلوويه

نهضوت موون و.. لووي تفسوير مووا لموا يحودث لديوه ,أحودهم علوى األقوول

 .. واتجهت للبيت بخطوات متعجلة مكاني

 .. يحدث مالي  ن يفسروانعم البد أ

لتقبووع أخوورى  عووادت موورةالتووي  الشوواهينسوويارتي  إلووى نتهبووتا

 ..الصوباحفي  لم تكن هاهنا مازلت أذكر أنها ..لحديقةافي  بمكانها

فواء ختلم يكون ا.. طئ خطواتيابتولم ت, اا كبير  هتمام  ااألمر  رلم أع  

 .. !منذ عدت به السيارة وعودتها هو أغر  ما مررت
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فتشووت .. ءواواختفوووا كمووا جوواثانيووة ذهبوووا  ..اكووان البيووت فارغ ووو

م تووه  .. هول ألرحت أتساءأخرى  مرةو.. جدهمعنهم باألعلى فلم أ

  !؟كل مايحدث

نيووق أ موورآة ضووخمة يزينهووا إطووار ذهبوويإلووى  التفاتووة نووت منوويحا

 صوورتي كانوت.. ة بالرواق الضيق بوين الحجورات بواألعلىموجود

 بووجهياآلخور  لقد عدت أنا ه خاللها األن..ما أراهي  عرفهاأالتي 

 ,للحظوواتوجهووي  إلووى دققووت النظوور.. أبوويو  جوودي وذهووب وجووه

 .. أبتعد رتياح ثمقبل أن أتنهد بابخلجاته, ا مستأنس  

أي شويء  تنواوللوم أننوي أ توذكرتو.. جوعبوال وعاودني الشوعور

رز موون األ هنووا  وجبووة   كانووت.. المطووبخإلووى  وذهبووت, منووذ الصووباح

موضووعة علوى المنضودة  الخضوراء, والسالطة والدجاج المشوي

 .. بمنتصف المطبخ ومغطاة بمالءة بيضاء نظيفة

لم نني أ ا إالعام شهي  بدا الط.. عد هذا الطعامبالطبع لست أنا من أ

حملتووه .. عوودهتناولووه هووذه الموورة وأنووا ال أعلووم موون أأن أفووي  أرغووب

نتقيوت ثوم اتجهوت للثالجوة وا ,دوق الفضوالتصنفي  لقيته كامال  وأ

األطعمووة  متجوواهال   ,هنوواإلووى  موون جلبووهننووي أ امنهووا جبنووا أعلووم جيوود  

 .. تكتظ بها الثالجةالتي  خرىاأل

 تلوك الهلوسوواتلوي  ا موا يسوببربموا مون جلبهوا وضوع بهوا عقوار  

أي  ا وأال أتنواوللذا قررت أن أكون أكثر حذر  .. أعيشها هاهناالتي 

 .. أطعمة لم أجلبها بنفسي

, حيث رأيوت أن تجهت للصالة الواسعةصنعت بعض الشطائر وا

 .. حجرة المكتبةإلى  واتجهت ييغيرت رألكنني  ,تناولها فيهاأ

.. نبهووار شووديدالضووخمة باالمكتبووة إلووى  وأنووا أنظوور منووذ صووغري

 التووي ,الخشووبية رففجوودرانها بوواأل ءحجوورة واسووعة للغايووة تمتلووى

مكتبووة كهووذه .. تكووتظ بالكاموول بووآالف الكتووب والمجلوودات الضووخمة
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في  نيلكن.. تحويه يستطيع المرء قراءة ماكي  لعمر بأكملهتحتاج 

ا  الحقيقة لم أكن وا  ولوم أطوق ,ة القراءةمن هوايوم   سوتمرارااليوم 

 منه.. قراءة كتا  ما حتى الصفحة العاشرة في

كموا .. اقربها كثير  لم أكن أنني أ البالرغم من انبهاري بها إو ,لذا

جووة الحفوواظ بح طفوول أنوواو يدخلهووا بمفووردأن كووان يوورفض أأبووي  نأ

ن منذ أعوام بعود أ وحين جربت مرة أن أدخلها بمفرديبل , عليها

ا أبووي غضووب ,كبوورت يحوون بعوود لوودخلوها  لوومن الوقووت إ قووائال   ,كثيوور 

ولكننوي  هعنيولم أفهوم ماي.. ديبمفر حينهوا الكثيور مون األمور  رلوم أع 

 .. فلم تكن الكتب على قائمة اهتمامي ,االهتمام

فووي  م الموجووودالضووخ وضووعت الشووطائر علووى المكتووب الخشووبي

 .. حافير المبهرةبالزخارف واأل مكتب أنيق مليء.. صدر المكان

بوين ببصوري بطء وأنوا أتجوول التقت شطيرة ورحت أقضومها بو  

غوواني األ. .الضووخمة عنوواوين المجلووداترحووت أقوورأ .. رفووف الكتووبأ

.. لزوميوواتال كوول فوون مسووتظرف..فووي  المسووتطرف.. لألصووفهاني

وغيرهوا .. مقامات الحريرى.. فضائل مصر.. بن خلدونالمقدمة ال

 .. الكثير والكثير

ذا كووان هوو.. خوورركوون آإلووى  نتقلووت معهوواواأخوورى  نتقيووت شووطيرةا

 لكنوي.. اوينها المدونة على كعوبهاقرأت عن.. جنبيةاألكتب ال ركن

أو  احنجليزيوووة ن لغتهوووا هووويلوووم تكووو ,منهوووا أي    فهوووم مايعنيوووهلوووم أ

 .. اجميع   أجيدهم اللواتي لمانيةحتى األأو  ,الفرنسية

الحقيقوي الوذي أشوعل لكون السوؤال .. !ربموا.. ؟هل تكون الالتينية

يجيوود تلووك اللغووة كووان وكيووف , بهووو موون جلووب تلووك الكتووفضووولي, 

 ؟يفعلولماذا , المنقرضة

 غالفووة الجلوودي وتحسسووت أخرجووت أحوود المجلوودات موون مكانووه

ا تلتوف نوات ومسووخ  كانت هنا  رسوم بخط اليد تمثل كائ.. الغريب
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ترسووم  ناملهووا الطويلووة الكثيوورة العقوودرأسووه وأ حووول جسوود  مخووف  

مكتوو  بخوط ال هعنوانو غريبة مون الظوالل المخيفوة.. وكوان أشكاال  

 اليد:

“daemones bellum” 

نوا فتحوت الكتوا  وأ.. المخيوف فهم بالطبع معنى هوذا العنووانلم أ

و كانوت ذ.. المادة المصنوعة منها تلوك الصوفحات ساءل عن كنهتأ

 باهت مدبوغ..بني  ولون ,ملمس خشن غريب

. .ة حروفه المتشوابكةا باليد ومن الصعب قراءكان الكتا  مكتوب  

والقوورابين تمثوول المسوووخ التووي  الكثيوور موون الرسوووم بووهكمووا كووان 

 ومخيفة ال أعلمها.أخرى  ئنات غريبةوكا

حووواول قوووراءة عنووواوين المجلووودات مكانوووه وأخوووذت أإلوووى  أعدتوووه

 :خرىاأل

magi caede. 

devinctionibus permansit. 

Pugnatorum Daemonibus Angelos. 

 !!!؟سحرال فيا  تكون كتبأ.. ا ماالكتب تحمل سر   شعرت أن هذه

 كانوت تشوتغل أتخيل أن عوائلتي نابالنفور على الفور وأ أحسست

 يوودعو قوودر مووا ,يوودعو للفخوور ا  مووربووالطبع لووم يكوون هووذا أ.. بالسووحر

 . للنفور

ا  يترا ن كنتحاولت أن أتذكر إ  جدي ا يقوم بها مريب  ما شيئ  يوم 

 ذكور كيوفبول مازلوت أ.. كهوذا شويئ ا توذكرلم أ لكني.. الراحلأبي أو 
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داء أالصويام, ويواظبوان علوى  ,نمتودينيجودي  ومون قبلوهأبوي  كان

ودت الصووالة بالمسووجد تعوونفسووي  نوواأ.. بالمسووجد فووروض الصووالة

 رث وولوم ت  , القريوةفوي  كانا محبووبين للغايوة انهمكما أذكر أ.. منهما

ن ولوو كانووا يقومووا, شوبهات حولهموواأي  وقووت مون األوقوواتفوي أي 

و, وقوت موافي  امرهمنكشف أن يفالبد أ ,بالسحر ا لون يرحوب وحتم 

  ..حينها احد بهمأ

فهووم تلووك اللغووة أ نووا الفأ !!. ربمووا.. ؟دبيووةهوول تكووون تلووك الكتووب أ

  .المكتوبة بها

سورعت أ.. قد فقدتوه بواألمسنني أ تذكرت.. بالخارج رن هاتفيو

.. ريكة الكبيورة بالصوالةفوق األ كانت شاشته تضيء.. ألبحث عنه

 أتوانيو.. كمتصولزوجتوي  اسوم لعنيفطوا ,شوتهنظرت لشاو لتقطها

 : احبها متوتر  أالتي  صوتها ببحته المميزة

 اولماذا كوان هاتفوك مغلق و, أين كنت.. اآلن حمدا هلل أنك أجبتني -

 ؟طوال الوقت

  .اآلن إال عثر عليهولم أ باألمس هفقدت حبيبتي.. مرحبا يا -

 قبل أن تقول بتعجب: تنهدت بعمق وصمتت لبعض الوقت,

 تليفونك لثالثة أيام كاملة. تأنك قد فقد ا يعنيهذأ -

 : فقلت بحذر   ,ابدا سؤالها غريب  

 ؟ يامماذا تعنين بثالثة أ -

تصوولت بووك ا.. يووام كاملووةا لثالثووة أكووان مغلق ووتليفونووك  أن أعنووي -

ا كودت أن أمووت عليوك قلق و لقود.. لف مرة دون ردكثر من أخاللها أ
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 فكوورت أن أتوور إننووي  حتووى ,وموواذا تفعوول, يوون أنووتأأدري  وأنووا ال

  ...و .وأهرع إليك ألطمئن إليك. ,هاهنااألبناء 

ثالثوة أيوام  أي.. كالمهوافوي  ايشوتعل مفكور   تقوله وعقليما لم أع  

هنوا قبول إلى  لقد أتيت.. ا فيهاكان مغلق   تدعي أن تليفونيالتي  تلك

يوووام مضوووت دون أن فلمووواذا تتحووودث عووون ثالثوووة أ.. ين فقوووطيووووم

 .. ؟نتحدث

كانووت تقووول بووين وبووال توقووف  ليهووا ومازالووت تحوودثنيهووت إبنتا

 بكائها:

أنوك فوي  أصودقك إننوي.. ؟هذابي كيف تقبل أن تفعل  أنا ال أفهم -

وار سوونترال بووالجأي  لكوون أال يوجوود.. فقوودت تليفونووك كمووا قلووتقوود 

 تدعني العليك أأبسط حقوقى  إن.. عليك تطمئننيكي  منه تحدثني

 ...تؤ أنت.. هواجسوهام والللشكو  واأل فريسة  

قلوت لهوا و.. وقت العتوا أبد ا  ن هذا ليسا وأنا أرى أهنا قاطعته

 : بحذر

أعلوووم أننوووي قووود أخطوووأت. لكووون .. رة لمقاطعتوووكمعوووذحبيبتوووي  -

 ؟ اآلن يوم نحنأي في أخبريني, 

ا إياهووا فقلووت حاث وو, وترددهوواصوومتها وشووعرت بحيرتهووا  جوواوبني

 على الكالم:

 ..جيبينينحن األن؟..من فضلك أ يوم في أي.. ال أمزح إنني -

 لماذا تسأل؟. .اليوم هو السبت -

واقفوا  سوتمرارعجزت عن االإنني  شعرت بدوار عنيف حتىهنا 

فوي  الهوث مفكور  ورحوت أ, لوي على المقعد المجواور لقيت بنفسيفأ
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.. يومين كامليين قضيتهما بالبيوت دون أن أعلوم مواذا فعلوت فيهموا

نوا بالبيوت ليلتووين ولقود قضوويت هاه لقود جئوت هاهنوا مسوواء الثالثواء

فكيوف يقفوز الوقوت  ..اليوم هوو الخمويسيكون ن المفترض أ.. فقط

  ؟بغتة ليصير السبت

طووال .. للجنووونا حثيث وو توودفعنيالتووي  لغوواز البيووتموون أآخوور  لغووز

 :وقالت بقلقزوجتي  فتحدثت صمتي

  ؟هل مازلت معي.. شاكر -

 .إننى معك يا حبيبتي -

 ؟إذا لماذا صمت   -

 : بسرعة إفزاعها بما أفكر به فقلت لم أشأ

 كيف حال الوالد؟ أخبريني.. الشيء.. الشيء ياحبيتي -

 : أجابتثم , ثانية تنهدت

 . ن عن السؤال عنكواليكفا بخير اإنهم -

عمووا قريووب  وأننووي, أمكووث هاهنووا طووويال   لوونننووي ا أأخبريهموو -

 . ثانية اكون بينهمسأ

 قبوول أن تسووألني, أكثوورأو  ةلدقيقووأخوورى  عوواد الصوومت بيننووا موورة

 ا:غريب   سؤاال  

مون فضولك لوي  صوف.. لوي هل يمكنوك أن تصوف البيوت.. شاكر -

 ؟كيف يبدو من الخارج

 وأجبتها:نفسي  تمالكتلكنني  ا وغير مفهومكان سؤالها مباغت  
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نجليزيووة احالقالع كوويبوودو موون بعيوود  .. نووه بيووت قووديم وكبيوورإ -

 جيوري هلونو .. مون قبولموا  صوورةفوي  يتهالو كنت قد رأ ,القديمة

ويحويط بوه  ,رماديوة أبيض ونوافذ كثيرة بيضاوية الشوكل وسوتائر

  .من جميع الجوانب حديقة ضخمة واسعة

 تقول بصوت مبحوح: وهي ,شعرت بأنفاسها تتسارعو

 ؟ وهل به برج طويل -

 : فأنا لم أحدثها به من قبل فكيف عرفت ,شعرت بالدهشة

ووو.. هوووذا صوووحيح - شوووبه أبوووراج القوووالع احنجليزيوووة ا يإن بوووه برج 

 ؟لينماذا تسألكن ل ..القديمة

ا  رسمه.. لقد رسم عبدالحميد البيت -   .كما وصفتهتمام 

 : فقلت, مما تقولهضطربت وا إزدادت دهشتي

 ؟خبره بذلك البرجومن أ ,وكيف رسمه هكذا دون أن يراه -

 نفاسها متسارعة قبول أن تقوول برجواء مفواجئأ وظلت يبنلم تج  

 :صوت أقر  للبكاء في

 القاهرةإلى  وتعال  , تر  هذا البيت اللعين حاال  أرجو  ا.. شاكر -

 دعوووه.. ن أرا  بجوووارىفووة بشوودة وفووي حاجووة ألخائإننووي .. اآلن

. ليذهب البيت ونقوده إلي الجحيم.. فقط أريود  .إلي   وتعال   أرجو 

  هاهنا.

يوت البابنوي  كيف رسوم.. دهشتي وحيرتي غلرقا فيكنت مازلت 

قلوت ف, أن أختلي بنفسوي وأفكواريفي  كنت أرغبو.. دون أن يراه

 : لها دون أعطيها مهلة للرد
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طفال لى األقب   .. هذا فيما بعد ياحبيبتيفي  سوف أحدثك.. احسن   -

  من أجلي..مع السالمة.

ر  أن هوذا أد كنوت بوداخلي.. علوى الفووربعودها وأغلقت الهواتف 

, ن يسويطر علوي  يحواول أ اشور  .. امو اشور  أو  ..لعنة ما البيت يحوي

ا ال عشت أسير  أن أقاومه وإ شر علي  .. ألعيش فيه وأن يستعبدني

 . بدله لأل

شوعرت أن .. بريبوة جنبات البيت الهادئفي  يت حولتلف  ورحت أ

 تسوومعو.. ثاثووهترتسووم علووى جدرانووه وأواسووعة ,  سوواخرة   بتسووامة  ا

, بوال البيوت درانك الضوحكة السواخرة تتوردد خفيوة بوين جوتل بعقلي

  توقف.

بصووت رددتوه الجودران  أصورخو ,صرخ بكراهيةأنفسي  وجدت

 :القديمة

لكنوى .. هوا البيوتيتلعبها ضودي أالتي  علم تلك اللعبة القذرةال أ -

  . سوف أبيعك رغما عنك!..تخلص منكستسلم وسوف ألن أ
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 ستاذ شاكر عبدالحميد زوجة األحلمي  من مذكرات السيدة كوثر

ا  ابناي رتغي   .. هموافيها أبو غادرالتي  ربعةة األيام األهذفي كثير 
والتوي  تلك الشقاوةإلى  لم يعودا صوارا .. اكانوت مون سويمائهما دائم 
هموووا حجرتفوووي  يكتفيوووان بقضووواء وقتهموووا طووووال الوقوووت, هوووادئين
  .واجمين



98 

 

لكنهمووا كانووا .. ن هووذا موون بوووادر موورض موواالبدايووة ظننووت أ فووي
 .. ماشيء  ا منولم يشكو, سليمين والحمد هلل

شوواهد أعلووى الفووراف, حينهووا جالسووة وكنووت  ,رامووي إلووي   تووىأو
 قبوول أن يسووألني ,بهوودوء جلووس بجووواري.. بحجرتووي التليفزيووون

 : بحيرة وسذاجة

 ؟جدي أين ذهب.. ماما -

 :ل جبهتهوأنا أحتضنه وأقب    ,بتسمت له وقلتا

  .لقد ذهب للقاء هللا.. ياحبيبي السماءإلى  لقد ذهب -

  ؟ولماذا ذهب وتركنا ولم يأخذنا معه -

 .ألنه يجب أن يقابل هللا بمفرده -

 ؟ إذا فكيف صعد للسماء.. تحر لم يكن قادرا على الجدي  لكن -

.. اجيود   يكلموات نتقويحاولوت خاللهوا أن أ ’حينهوا للحظوات صمت
صودمه ولوم أشوا أن أ.. ا معنوى المووتجيود   يكيد اليعإنه طفل وبالتأ

ثبوت عيونوه الصوغيرة الالمعوة علوى كنوه ل.. جردة حينهوابفكرته الم
 ألسكت فضوله: فقلت ,ا إجابة سؤالهمنتظر   وجهي,

ن ثوم طلوب منوه أ, يحبوه هللا فشوفاه مون مرضوه. اجد  كان طيب   -
 .. يصعد للسماء ليعيش معه هنا 

 ؟!.قد صعد بطائرة مثال   هذا أنه هل يعني -

فقلوت باسومة  ,ه المورةلم أجد من بأس أن أوافقه على خيالوه هوذ
 : حتضنهنا أوأ
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 لقوود صووعد للسووماء بالطووائرة وكلنووا سوويفعل هووذا.. نعووم يوواحبيبي -
 .. مايوم ا 

 ؟ وهل هو سعيد بالسماء -

  .نه يعيش هنا  بالجنةإ.. إنه سعيد للغاية ومسرور -

وظوول بعوودها .. جووذلفووي  بكفيووه الصووغيرينرامووي  صووفق حينهووا
بعوود فتوورة تشوواغلت  ’ول ثانيووةقبوول أن يقوو مفكوورا, اا مبتسووم  صووامت  

 التليفزيون:في  يدور خاللها بمتابعة ما

 ,هنا ثانيوةإلى  فلماذا عاد.. الجنةفي  ا سعيد  جدي كان لكن إذا  -
 ؟ دائما ولماذا يبكي

 : هتمامبا قلت لهف من كالم عجيب, يقوله ماإلى  نتبهتا

 ؟تقولهالذي  ماهذا.. ين ياحبيبيأإلى  عاد -

 كووان يحوودثنا وهوووو ,الحجوورةفووي  عنووا بوواألمسمجوودي  كووانلقوود  -
 .. يبكي

 وأنوا ألتفوت ,فقلوت لوه مستفسورة ,مما يقوله اقشعر جسدي فرقا
 :كله بجسديإليه 

و - . لقود رأيتوه فوي ؟يوا راموي لويس كوذلكأ.. االبد أن هذا كوان حلم 
 الحلم؟.

 أجا  بعناد:ثم هز رأسه نفيا, و, مفكرا   للحظة عينيفي  نظر

 .. معنا وكان يبكيجدي  لقد كان.. اكال لم يكن حلم   -

 ؟اأيض  وهل رآه عبدالحميد  -
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 . .ذلكك وقد حدثه ,نعم -

وأنوا  ,يودق بعنوفحينهوا  قلبوي راح.. كان هذا أكثور مموا أحتمولو
موودخل فووي  قووابلنيو.. عبدالحميوود نوواديوأ ,احجرتهمووإلووى  نوودفعأ
 وجهوه, مونوجهوي  وقربوت بقسوة, فأمسكته من ذراعه ة,حجرال

 :بصرامةوقلت له 

فوي  مسهول رأيوت جود  بواأل.. وإيا  أن تكوذ  عينيإلى  نظرا -
 ؟الحجرة

بنووي أخرى بوو ,علووى الفووور وبووادل نظرتووى المحووذرة المنووذرة لوم يج 
ثوم قوال .. لوم أتخيلهواالتي  جابةرأيت فيها اح, المباليةعنيدة باردة 

 : بعد ذلك بهدوء مستفز

  ؟انيةيمكنه أن يعود ثفكيف  قد مات..جدي  إن.. كال -

 ..عنيليبتعد يدي  منبعدها جذ  ذراعه  و

 .. نه كان يفعلأقسم أ.. كان يكذ 

فوي  كوان يكوذ  ألول مورة.. ذكوره عكس موا نياه تخبرانكانت عي
ننوي أ وأحسسوت.. األمورعن  وي  لماذا يفعل ويخفي أدري وال ,حياته

 .أعرف الحقيقة  سأجن لو لم

.. طوووال الليوول اال أنووام وأن أراقووب حجرتهمووفووي المسوواء قووررت أ
مباشورة  احجرتهموبوا  خلوف  ضوعتهو ,ا مون الشورفةلبت كرسوي  ج
ومووع  ,ا للغايووةالوقووت بطئي وو موور  و.. يحوودثقوود مووا  رانتظوواجلسووت بو

 .. فنمت لم أشعر بنفسيالذي غمر البيت, الرتابة والصمت 

قظني ووهوو يو ,برفوق مون كتفويعبدالحميود  هزنويي الصباح فو
 :ال  متسائ
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 ؟ هاهنا لماذا نمت  . .أمي يا استيقظي -

بتسوامة نوا أرى شوبح اوأ, على الفوورمن المقعد  انتفضتوأفقت 
 ,إليووه وتحاشوويت النظوور بووهلووم أج  .. فمووهجووانبي  سوواخرة تلوووح علووى

 أمري..فتضاح باوقد شعرت , بحنق غرفتيإلى  أنا أتجهو

 .. ؟له بمراقبتيشعر  هل

وأغلقووت علينووا  وجسوودي كلووه ينووتفض ويرتجووف,رامووي  ناديووتو
 مكننوييت نحوه راسمة أقصى نظرة مخيفوة أنحنثم ا, الحجرة  با

 : وقلت له ,صنعها

 ؟ ثانيةباألمس  جد  أتىهل  -

 الصوارمة هوز أموام نظراتويلكنوه .. بدا التردد على عينيه للحظوة
نوا وأبصووت مخنووق, وقلوت , يتوترزداد فا ,امؤكد   بصمت رأسه
 : أبكي الكي  أجاهد

 ؟ اوماذا قال لكم -

  تردد قبل أن يجيب: أخرى مرة

  .إليه ال نتحدثوطلب منا أ ,أنك بالخارج تراقبينناأخبرنا  -

شوبح ي ابنا ل يرىه.. واكتنفني دوار عنيف حتى كدت أن أسقط
 !!؟اوماذا يريد منهم.. الراحل اجدهم

فشوعرت , حجرتوه مون قبولفوي  رأيتوهالذي  تذكرت الظل المخيف
ولموواذا  ؟..علمووهوال أ ايجوورى معهمووالووذي  مووا.. ي  ابنوو بووالهلع علووى

لوك ذ سوتقىبول ومون أيون ا.. ؟عبدالحميد ما يحدث معوهعن  ي  يخفي
 ..حين أحدثهيتقافز على مالمحه الذي  التحدى
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وحينها لو  ,كل يوم ابيت معهمبل سأ.. ثانية الن أتلصص عليهم
 لسأظ.. لحظةفي أي  اولن أتركهم.. ا سأشعر بهفحتم  شيء  حدث

موا  فيخبرنوي ,أخبره بما يجوريوثانية  اهمبوأفعل هذا حتى يعود أ
 ..علينا أن نفعله

وو ظوولمحمولوه  لكوون.. تصوال بشوواكراالأخوورى  حاولوت موورةو ا مغلق 
 .. لثالثلليوم ا

 بهاصوأشعر بالرعب عليه وأخشى أن يكون مكروه موا قود أ إنني
ه تواجوتائهة, صرت طفلة  مذعورة  نني أ أشعر لقد بت  .. هو اآلخر
 . علهفعليها أن تالذي  ما وال تدري, ما تجهله

  ؟قول لهمألكن ماذا ؟ هل أطلب الشرطة

 أن أتور  لكن أين يمكنني.. بالبيتإليه  أذهبأن  ترى أن علي  أم 
ن أن جوودهم ا يوود عياوهموو اأن أطمووئن عليهموو وكيووف يمكننووي ,ابنووي  

 !.؟اويزورهم االراحل يطاردهم

 حيرة تدفعني للجنون...بحيرة عظيمة إنني

 موا انتبواهي جوذ و.. ان عبدالحميود يرسوم كعادتوهاء كالمس فيو
وجعل نوافذه بيضاوية  ا ,بيضخم جعل لونه أض بيت قديم.. يرسمه

الحظووت كووذلك أنووه .. ر رماديووة كمووا رسووم سووقفه مووائال  ائتالشووكل بسوو
 .. خلف البيت اغريب   مرتفع ا ارسم برج  

رسمة وأنا التقط ال الرسم والتلوينفي  قلت له مقاطعة انهماكهو
 : ن يدهم

 ؟ترسمهالذي  ما هذا -

 ما رايك؟. .أرسمه إنني.. جدي إنه بيت -
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 من قبل.أم أن جد  قد وصفه لك  ؟يته لترسمهوهل رأ -

تخيلوه أ لكننوي.. بوالطبعه ا وأنا لوم أر  شيئ  لي  لم يصفجدي  إن -
  .اتمام  جدي  أعلم أنه يشبه بيتو.. هكذا

والر تكان بحيورة  تفقودهاحوت أر.. اسوم دقيقة وتبدو حقيقية تمام 
ثوم .. بفخور وعبدالحميد يلحظ حيرتي وانبهواري بخطوطوه ,لدقائق

 :للبرج الطويل بعيقلت له وأنا أشير بإص

 ؟ ولماذا رسمت هذا البرج -

 . به برج بالفعلن البيت أل -

 ا:هامس  لي  وقال ,والتمعت عيناه بإثارة ,وصمت للحظة

  ؟هل أخبر  بسر ما يا أمي -

 ؟هذا سرأي  بي,بالطبع ياحبي -

 : فأجا  على الفور.. قلتها بحذر

 الوه باب وإن  ن..اآلكيوف يدخلوه ولون يعلوم أبوي  هذا البرج اليعلم -
  .مكانهأبي  اليعرف ا,خفي  

ن بنووات هوول مووا يقولووه موو ر أد وأنووا ال ,أرد عليووهأدرى بمووا  لووم 
 قلت له بمكر مصطنع:ف.. نجهله ما أم أنه يعلم.. خياله الواسع

ستكتم هذا عن أمك ترا  أم .. وستخبرني به مدخله لمنت تعوأ -
 الحبيبة؟

 بتسامة ماكرة وقال بغموض:لكنه ابتسم ا
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.. ال أقدر على إخبوار  بمكانوه لكني.. ا أميأحبك بالطبع ي إنني -
 .وحدي إنه سري

ال ألوح كوي عن  وي  بتعودوا, بسورعة كفويوراقوه مون   أجوذقالها و
 .. عليه

تورى  ..ال أعرفه آخر بدأت أشعر أنه طفلو ..اكثير  ابني  رلقد تغي  
أم , شويطانى موا هول أصوابه موس  و ؟..ره هكذافغي   حدث لهالذي  ما

 ؟ ا ما قد تلبستهأن روح  

 .. أعرف ليتني

.. فعواودت االتصوال بزوجوي, أن أبحث عن مساعدة موا كان علي  
بمووا  منيفصوود ,أن يصووف البيووت القووديم سووألته.. الموورة أجووا  هووذه
 .. للبيتابني  تخليهالذي  تيقنت من دقة الرسم وقد, قاله

 بودأت هوذا موا.. شوريرإن هوذا البيوت ملعوون . . ر بالتيهأشع إنني
 .. يتداعى وكل عالمي من حولي ,اآلن التيقن منهفي 

لكنوه أنهوى االتصوال علوى الفوور  ,اكر أن يتركوه ويعوودطالبت ش
 .. ما دون أن يعدني بشيء

تركنووي أواجووه كوول تلووك .. بنيووهتركنووي ولووم أخبووره بمووا يجووري ال
 التساؤالت بمفردي.. 

 .. أن أفعلوه موا علوي   همنويوأسألك أن تل.. أسألك يا إلهي الرحمة
 فليس لي ملجأ سوا .
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أو  رؤى  أو  فوال أحوالم.. مضى الليل هذه المرة بال أحداث مخيفوة

 يمارسووهاالتووي  البيووت عوون ألعابووه الشوويطانية هوول كووف  .. كوووابيس

وقصيرة ستراحة اهي  أم.. ؟معي ه إلوي الضوربة ينالهوا قبول أن يوج 

  ؟القاصمة

 .. !؟من يدري

 مازالووت.. الحديقووةإلووى  تجهووتفطوواري ثووم االصووباح تناولووت إ فووي

 ,السويارة فوجودتها بمكانهواعون  عينواي بحثوت.. جرداء كموا كانوت

.. أعرفووهالووذي  أعوويش واقعوويننووي هووذا يعنووي أ.. فشووعرت بالراحووة



106 

 

 بسوتيتالتوي  ,ثير أسفل خمائل الكوروماألالحجري  يجلست بمقعد

 , موا علوى المقعودال  لت وإن ظلت جذوعها الباقية تصنع ظ  بوذاآلن 

 .. عنهة ملتهبالالشمس أشعة وتحجب 

أن إلوى  المنعشوة, سوتمتع بالنسومات البواردةنا أوأ ,مرت الساعة

وأنووا  نهضووت. .ويشووير إلووي   يقووف خلووف بووا  الحديقوة همرأيوت أحوود

 .. وتحركت نحوه ,ءل من يكونأتسا

موون بدلووة  يرتوودي .. كوورف هائوول وعجيووزة ضووخمة ا ذابوودين   كووان

صووفرت ياقتووه قموويص أبوويض ا أسووفلهااللووون,  رماديووة الصوووف 

رباطووة عنووق كووذلك  المتآكلووه.. ارتوودي وأطووراف أكمامووه, المهترئووة

كووان .. منتصووف كرشووهإلووى  بالكووادوصوولت للغايووة,  رفيعووةحمووراء 

 خمنووت قبوول أن أصوولو.. وداء ذهووب بريقهوواسوويحمول حقيبووة جلديووة 

 .. من يكونإليه 

 ,مليئووة بووالعرقوغليظووة  ,بضووة   فتحووت لووه البووا  فموود نحوووي يوودا  

 : اوقال مبتسم  

 ؟ليس كذلكأ.. أستاذ شاكر عبدالحميد -

 :وأجبتا مؤكد  رأسي  هززت

 ؟ أن أخدمك كيف يمكنني.. هو إنني -

ا محموود أن.. نفسي إليك مالبداية أقد   في  دعني.. العفو يا أستاذ -

ض رجوال األعموال المهموين بعو الأعم ووكيل محام  .. عبدالمقصود

 . القاهرة هنا وفي

حتموا .. وقد أدركت مقصدهسح له الطريق ليدخل, فوانا اقلت له 

 .شراء البيت من أجل أحد عمالئه يبغي قد أتي
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  .تفضل بالدخول.. تشرفنا يا أستاذ محمود -

  :وقال بصوته الغليظ ,ان المكانتلتهم تقدمني وعيناه

علوم أنوك تشوعر أ.. العريوقبيع هوذا البيوت في  علمنا أنك ترغب -

بووالكثير موون حتمووا  بيووت كهووذا ملوويء ..بيعووهفووي  نووك تفكوورباألسووى أل

 ليس كذلك؟..أالمرءتركه أن ي الذكريات العائلية ومن العسير

ال غير مقبول منه فقلت با كان  : قتضا هذا تدخ 

 نتفاع بثمنه وحسب.إنني أبغي اال.. لذكريات ببيعهال شأن ل -

قبوول أن  ,وعينوواة تتجوووالن بالحديقووة الواسووعة ,رأسووه بووتفهم هووز  

 يقول متساءال:

  .نها تتجاوز خمسة أفدنةأالبد .. ايةرى أن الحديقة واسعة للغأ -

 .. ا  وليست خمسعشرة أفدنه  إنها -

 : يهالوقال وهو يشير إ ,امنبهر  طويال ا أطلق صفير  

وو.. لكوون كمووا أرى فالحديقووة مهملووة للغايووة.. واضووحهووذا  - ا حتم 

 . تزدهر ثانيةكي  ستحتاج للكثير من األموال

فووي  لووم أعقووب فمازلنووا.. أعلووم أنووه يقووول هووذا ليووبخس موون ثمنهووا

لننتظوور حتووي يووأت وقووت .. ا للبيووت بعوودالبدايووة وهووو لووم يطوورح ثمن وو

 المساومة.

  :قال وهو يشير للبيت

لويس أ.. كموا أرى بالحجوارة ..إنوه مبنويهوو األخرا ضخم   البيت -

 ؟ كذلك
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 .مأئتي عام أو أكثر قليالمنذ  بناة أحد أجدادي لقد.. نعم -

موون حسوون حظووك ان وزارة اآلثووار لووم .. إنووه قووديم بالفعوولآه..  -

أو  أالتوجد به تشوققاتأخبرني بصدق, لكن تلتفت إليه حتى اآلن, 

 ؟نهياراتا

 : قلت بنفاذ صبر

ا  سليمإنه  -  . البيت قوي كاألهرام.وسترى هذا بنفسك.تمام 

 وهو يتمتم: ,أخرى الضخم مرة هز  رأسهو

 فقط أتساءل.إنني  ,أنا ال أقصد احساءة.. بالطبع.. بالطبع -

قدمتوه, وصلنا لمودخل البيوت فت وسرت خلفه حتى ه,صمتوعاد ل

 بهدوء: له قلتو

الوذي  هو موكلك من لكنك لم تخبرني.. معذرة يا أستاذ محمود -

 ؟ شراء البيتفي  يرغب

بتسوامة وأجا  وفمه ينفرج عن ا ,لئة بالعرقهتة الممتمسح جب

 : أظهرت أسنانه الصفراء

إن كنوت قود سومعت بوه أم أدري  ال.. العليموي إنه عبدالفتاح بك -

.. ت الغذائيةللمنتجا العليمي جموعةك بالتأكيد قد سمعت بملكن.. ال

 . اإنه صاحبه

التوي  وقد سومعت مون قبول باألقاويول ,عبدالفتاح هذا كنت أعرف

 : لذا قلت له.. في شيء لم يكن هذا يهمني.. تناثرت حول فساده

 ؟ لماذا يريد شراء البيت لكنك لم تخبرني.. إعرفه بالفعل إنني -
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بتسووامة بوواردة ا قبوول أن تنفوورج شووفتيه عوون اتوقووف لحظووة مفكوور  

 وقال:

البيووت  ولوو كووان.. ال هوووابتووه إقود أن سووؤالك هووذا ال يعلوم إجأعت -

حينهوا عون له يمكنوك أن تسوأ موا حولوه, قاتفووصولنا حمن حظوه و

 . بنفسكهذا 

ثووم فتحووت , ا بوبعض اححووراج مون إجابتووه الغامضوةشوواعر  صومت 

 . .با  البيت له فدلفه بخطوات سريعة

.. بدقوةشيء  كل تفقد ويفحصيراه وراح يشيء  ا بكلبدا منبهر  

يووة وجووذ  السووتائر الرماد ,الفخووم بيووده د احيرانوويتحسووس السووجا

.. الحوائط واألبووا  الخشوبية بيده طرقوراح ي ,ليرى مدى قوتها

 وقال بسرعة: ,افاه منبهر   ففغر ة,المكتبإلى  ذهبناثم 

مكتبوة مليئوة بالكتوب  إننوي لوم أر  .. ما كول هوذه الكتوب.. لهيإ يا -

 . من قبل مثل هذه

 وء:وقلت له بهد ,أمام صدرى عقدت ذراعي

ووا  لقوود كانووت عووائلتي -  ولقوود جمعوووا مووا ,موون عشوواق القووراءةدوم 

كما ترى إنها تحتوى .. ةلتحويه هذه المكتبة على مدار عقود طوي

إن بعوض .. على الكثير من الطبعات الفريودة النوادرة لوبعض الكتوب

 . اآلن ثروة المجلدات بها تساوي

 فوي وهوو يتحسوس المجلودات الضوخمة والكتوب المكدسوة غمغم,

 األرفف:

بيوع البيوت بالمكتبوة أم سووف تحوتفظ  لكن هل تنوي.. أرى هذا -

 . بها



110 

 

كمووا كانووت تحوووى  ..كانووت المكتبووة فخمووة ونووادرة كمووا ذكوورت لووه

ربما من أجول هوذا كنوت ألحوتفظ .. وأجداديأبي  الكثير من ذكريات

لوم أعود , هوذا البيوتلوي فوي  وبعدما حودثاآلن  لكنني.. بها من قبل

 :قتضا با فقلت له.. ظ بشئ مما بهحتفااالفي  أرغب

  .سوف أبيع البيت بكل مافيه -

 : عينه وأسرع يقولفي  بدت السعادة

المكتبة ستزيد من سوعر البيوت  إن هذه.. هذا قرار حكيم بالفعل -

  .احتم  

 أمام المكتب الضوخم بوالحجرة وأكمول قالها ثم جلس على كرسي

 : الفخم وهو يتحسس المكتب الخشبي

 هووذة البيووتفووي  يرغووب إن موووكلي.. ا معووكن صووادق  وأكوو دعنووي -

ه نوسواعه وعراقتوه.. إنوه يورى أتلقد أعجبوه موقعوه وا.. ليعيش به

اآلن  أؤمن إنني.. االمكان رائع   هتمام والتجديدات سيغدوببعض اال

ا  على صوا كان أنه    .بحالة رائعة فالبيت فعال  .. ظنهفي تمام 

 . به . هذا ما كنت أخبر .حطرائكأشكر   -

وا كل مكوان بالبيوت معاين وفي  نهض بعدها وراح يدور  ,اومتفحص 

الصوالة وقوال فوي  وفي النهايوة توقوف أموامي, تبعه بصبرورحت أ

 : امبتسم  

 موودخال   لكننووي لووم أر  .. المكووانشوويء فووي  يووت كوولرأننووي أ أعتقوود -

 . الخلففي  لذلك البرج الغريب

 . ا أعتقدإنه للزينة فقط كم.. ما لألسف ليس له مدخل   -
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 بحيرة ثم قال: إلي   تطلع

.. كل هذا البورج الضوخم مون أجول الزينوة فقوط.. اهذا غريب حق   -

  .هلم أر  آخر  ماشيء  لكن هل يوجد بالمكان.. ربما

 فى الجزء الخلفويكانت .. دفن بها أجدادي التي تذكرت المقابرو

 فقلت له: ,من الحديقة خلف البيت

دفون التوي  هنا  بعض المقوابرت البيخلف ف.. خيرأشيء  هنا  -

 .فبنوا تلك المقابرالبيت في  نوادف  أن ي  في  لقد رغبوا.. بها أجدادي

وهوووو اليصووودق  ,بإحبووواط فغمغوووم ,بووودا االنزعووواج علوووى وجهوووه

 :مايسمعه

 . لم أكن أعلم بهذا.. اكثير  األمر  رهذا يغي    -

 :بسرعة بان على وجهه فقلت لهالذي  ألحظت التراجع

 سووف أقووم بنقول رفوات أجودادي.. هوذافوي  ةمشوكل أرى أنه ال -

ويوتم هوذا وف سو.. القواهرةمودافن شوتريتها بمقبورة اإلى  منها ا حتم 

 .لو تم البيع قبل أن أسلم البيت للمشتري

 : بحماس أقل قبل أن يقول, بان على وجهه التفكير والحيرة

رؤيوة تلوك  لكن هول يمكننوي.. معقوال   هذا حال ربما كان.. احسن   -

  ؟لمقابر من فضلكا

 . هذا من حقك.. بالطبع -

 الجوزء الخلفويفوي  حيوث توجود خلوف المنوزل ,ليهاقلتها وقدته إ

 .من الحديقة
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ة بووالخلف ثالثوو ,كووان هنووا  خمسووة شووواهد رخاميووة علووى صووفين

وبينموا .. واثنان بالمقدمة كتب على كل منها اسوم جود مون أجودادي

 .. رخأمر آفي  أفكرراح هو يتأملهم بإعجا  كنت 

يش نتقالوه للعوولوال مرضوه وا.. هنان يتم دفنه بأأبي  لقد أوصى

بووأي رابووط اآلن  لووم أكوون أشووعر.. هنووا بالفعوولبالقوواهرة لوودفن  معووي

ألننوي  شوعرت بوبعض الحسورة لكني.. يربطني بالبيت وال بأجدادي

إليه  وال عدت, فال دفنته بالبيت كما رغب ..وصية ألبيأي  لم أنفذ

 .. وال حتى احتفظت به ألبنائي ,سكن به كما وعدتهأل

وعرقووه .. ايقووول الهث وو يحووين وجوودت المحووام طووردت خووواطريو

 :مازال يحتشد على جبهته

إن موورض .. بكووو  موواء موون فضوولك أن تزودنوويفووي  هوول أطمووع -

  ..ظمأ دائمفي  يجعلني السكر

 . فقط لحظه واحدة.. بالطبع -

قتوين فقوط, بعود دقيعودت و ,الماءألجلب له  بيتلل اتجهتقلتها و

المكوان فوي  بحثوت بعينوي.. بوين الشوواهد كموا تركتوهلم أجده لكني 

 كوان ..؟نوا بوالمنزلوأهل غادر المكوان ترى .. له على أثر فلم أعثر

ا   .. اعجيب  أمر 

.. موا شويئ ا ن أفعول الحظوتوقبول ألكنوي  ,هممت بمغوادرة المكوان

.. يبورز مون خلوف أحود قبوور الصوف الثواني جزء مون بدلوة رماديوة

كان ذلك المحوامي يرتوديها التي  ألجد البدلة الرمادية قتربت بحذرا

بووت قل  .. ملقوواة خلووف القبوورالداخليووة كووذلك  وقميصووه بوول ومالبسووه

 ..اكانت سليمة تمام  .. يديفي  المالبس
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الوذي  ..كوان هوذا السوؤال؟ ماذا خلع مالبسوه كلهوا وتركهوا هكوذال

هول .. فلوم أجودهكل مكان بالبيت والحديقوة في  بحثت عنه.. حيرني

  ؟ا ما قد حدث لهأم أن مكروه  .. ففعل هذاا كان الرجل مجنون  

موا في اشوعر أن لوه يود  م البيت ورحت أرمقه بشك وأنا أماتوقفت أ

 النهاية صرخت فيه بحنق: في.. حدث

  .ماذا فعلت بالرجل أيها البيت اللعين -

 .. ادخلته واجم  حملت المالبس في يدي وجاوبنى الصمت فو
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أو  حاولوت أن أكلموه.. البدايوةفي  لي ا مابداهذ.. اغاضب  أبي  كان

 اليرغبوكأنما , عن  ي لكنه أشاح بوجهه بعيدا ,ن أساله عن حالهأ
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اآلخور  أنوا فأشوحت بووجهي, بالغضب هنا شعرت.. إلي   الحديثفي 

 : فيه بكل قوتي وصرخت, ا عنهبعيد  

التوي  أحيوا الحيواة أن حقيمن .. حقك كما تعتقدفي  أجرمأنا لم  -

 إنوك مون تظلمنوي.. ترغبهوا أنوتالتوي  ال الحيواة ,أراها مناسوبة لوي

 .. بتعنتك هذا

رمقوه بحيوورة رحووت أ.. وتعوالى نحيبوه ,الصووراخأبووي فوي  هنوا بودأ

وضوع فوي متكوموا علوى األرض  حول نفسوه نيوهو ينح ,وإشفاق

 : امنتحب   وراح يرددبعدها سه رفع رأ.. جنيني

 .. ارحمنويتعوذ أننوي أ التورىأ.. أجداديإلى  عدنيارحمني وأ -

  يا ولد.

يووس كووريم األ قالووب موونك  يووذو راح .. حينهوواجسووده يووذو   أخووذ

ه وأشووالؤ ويووئن,وراح يصوورخ .. جوووف فوورن مشووتعلفووي  يووذو 

 .. تتفكك من بعضها البعض

 وكيوف أمنوع موا.. جلوهماذا أفعول مون أأدري  وأنا ال ,منه ودنوت

جلودها موازال عون جسوده و رأسوه منفصولةهنا انودفعت  ..يحدث له

 تصرخ:لتلتصق بوجهي وهي , ويتالشىذو  ي

 ..أنجدني وارحمني.أيها العاق أنجدني-

التوي  حوالم البيوتمون أ آخر احلم   كان. . فأفقت ب ,رعب صرختو

.. اوالنصف صوباح   ةالساعة فوجدتها الواحدإلى  نظرت ..تنتهي ال

الفووراف ووقفووت أمووام  نهضوت موون.. الليوول منتصووففووي  امازلوت إذ  

عوودت .. بصوومتالظووالم فووي  الغارقوةالنافوذة ورحووت أرمووق الحديقووة 

ا تارك وو يختفووين جوواء اليوووم قبوول أالووذي  البوودين حوواميالمفووي  أفكوور

حودث  موافي وهل للبيت شأن.. صابه مكروه ماهل أ كاملة..مالبسه 

  ؟له
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ا خطئ ووأتمنووى أن أكووون مالتووي  البوواطن يعلووم الحقيقووةعقلووي  كووان

ت طائلووة القووانون بسووبب هووذا ع تحووأن أقوو لوويال  خشوويت و.. بشووأنها

بوالتخلص مون  فقموت, هنوا وسوأل عنوهإلوى  حودجاء أ لو ,المحامي

 لتنتهويالهوواء فوي  ن أنثور رمادهواأحرقتها قبول أو ,كاملة مالبسه

 قد رأيته.نني أ حد فسأنكرلو سأل عنه أ.. اتمام  

فعودت  ,ثانيوه لنوومرغبتوي فوي ا إلوي   بعد نصوف السواعة عوادتو

 . ثم نمت, للفراف

 ذلوكمنصوور وجدي  هذا. . جميعهم أجداديهنا  هذا المرة كان 

جودي  ضوخم هووالذلوك والبود أن  ,عصمتجدي  وهذا بشتمرجدي 

 .كاملجدي  ذا الشعر الطويل هوو ,طوسن

.. اخوف ووأمووامهم رتعوود وكنووت أ.. رمقوووننى بغضووب حقيقوويكووانوا ي

الوذي  القبور كان هذا هو.. اقبر أعلمه جيد  إلى  ابعدها جميع  أشاروا 

ا وقوالوا سووي  .. ول قاطنيوهأأبوي  مدافن القواهرة وكوانفي  شتريتها

 :ارتجف له قلبي بصوت مخيف

 قبره ينتظره بالبيت.. مكانه.هذا ليس .. أخرجه من هنا  -

فقلووت  ,موون الوورد علوويهم منعنووي ,بحلقوويشووديد شووعرت بجفوواف 

 :بصوت مخنوق تماما اهامس  

 ه هنا.ني قد دفنتلكن -

 : ا بصوتهم الرهيبعادوا يتحدثون سوي  و

 أال ترى أيها الشقي؟!. .هنا لمإنه يتأ.. أخرجه من هنا إذا  -

 : مغالبا خوفى ,ت فيهم بعنادرخصو
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 . يتألمون والموتى ال ,نه ميتلك -

طالمووا التووي  سووتطالت يوودها.. منصووورجوودي  هنووا تحوور  نحوووي

أن يقور  وجهوه قبول  ,ولطمنوي علوى خودى.. طمتنوي حوين أخطوئل

 ويقول بصوته الغليظ: ,مني

 ؟ دفنته بالبيت كما أمر هل  ..؟ياولد نه ال يتألمدرا  أوما أ -

 ا:ا وقلت باكي  كنت أنتفض بين يديه خوف  

 .. الم يكن هذا ممكن   -

 : اسوي  أخرى  وهتفوا مرة ,مكانه بين أجداديإلى جدي  هنا عاد

  .تدفن مكانهأو  ,عده للبيتأخرجه وأ.. لقد خنت العهد -

 : وقلت لهم.. سقطت على األرض إعياء  

 .. ال أعرف كيف أفعلها لكنني -

 : وهم يشيرون للقبرلي  هنا قالوا

 .تبعنا وسنريكا -

الوورأس  مطوواطئسوورت خلفهووم .. رعووبتبعووتهم بوابووتلعهم الظووالم 

فلطمنووى أحوودهم  ,لوويهم بحيوورةنظوورت إ.. أبووي أمووام قبوور حتووى صوورنا

اآ لي وقال  : مر 

 ..با ج أخر  وأهاهنا ياولد  حفرا -

رحوت .. نالعواريتي ي  بيود لم يكن هنوا  موا أحفور بوه فرحوت أحفور

ليحثنوى علوى  ضوربنيحودهم يومن حين آلخور كوان أ ,بجنون حفرأ
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 صووووابعيوأدميووووت آ تسوووولخت يوووودايقوووود وأبكووووي  كنووووت.. احسووووراع

 جسود ظهورالنهايوة فوي .. حفور بوال توقوفأظللوت لكنني , وأظفاري

 :يخلفمن صرخوا بي ف ..الثرى بين كفنهأبي في 

 !!.هيا أخرجه.. إنه يتألم.. أخرجه من هنا.. أسرع يا ولد -

هنوا توقفوت .. جثمانوه كوامال   أزلت عن جسده الترا  حتى ظهورو

منصوور مورة جودي  لطمنويو.. فعول بعودهاأن أ ماذا علي  أدري  وال

 : يرخ فجديدة وص

 .. تبعناهيا احمله وا.. ياولدلماذا توقفت  -

نوت أتورنح كلكننوي  ,ثقويال  أبوي  لم يكن.. على كتفيبخوف ملته ح

كان هنا  .. هذه المرة لم يكونوا بمفردهمف.. مما يدور حولي افزع  

در  كنوت أ.. اموات وا أكوانوا حميع و.. اولوم يكون أيهوم حي و.. خلق كثير

كنت أعلم هذا من .. هذا من وجوههم المشوهة وأطرافهم المتآكلة

 . بثبات ترمقنيالتي  المشتعلةعيونهم المتوهجة 

ظللووت و.. أثووارت فزعووي وهلعوويكووانوا يرتلووون أغنيووة وحشووية   

 كنا نسويرالذي  الكثيفخترق الضبا  رحت أو, أجدادي بفزعأتبع 

 .. للبيت القديم النهاية عدنا في.. فيه

 كبووراألجوودي  شوواروأ, ا حووول قبووور أجووداديلتفوووا جميع ووحينهووا ا

ا مون قبر سوادس لوم يكون موجوود   نحوبيده  طوسن بك األرنؤوطي

 وقال بصوت عميق: ,قبل

 ..ضعه هاهنا ياولد.لقد عاد لبيته.. هذا مكانه -

الجسوود  اريعوو ا ,أسووود عمووالق  مووارد هنووا شووق صووفوف الموووتى 

 القبورإلوى  تجه بوهوا ,أبيعن  ي  كالم حمل تجه نحوى وبالا.. اتمام  

 ,لتورا اأبوي  جسود وهوو يوواري ظلوت عينواي معلقوة بوه,.. الجديد
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لحشوود الموووتى ترددهووا األفووواة الميتووة التووي  الوحشووية تراتيوولوال

 ..من حولي تتعالى ثانية

ثووم التفووت إلووي ورمقنووي بعيووون واسووعة , نتهووى العمووالق األسووودا

توقفت أغنيوتهم  ..ا ينظرون إلي  حينها جميع  فوجئت بهم و.. مخيفة

ت صووفوي  امع ويرددون بعدها وجدتهم . .وأغرقنا الصمت المخيفة

 :وهم يشيرون نحوي ,واحد مرعب

  أنت التالي... أنت التالي.. أنت التالي -

ا  ذكانموا ينف  و ,حينهوا بحركوات آليوةلعمالق نحوي تجه ااو موا أمور 

 لتفاتوةمنوي اوحانوت .. فتراجعوت أماموه للخلوف ,طاعته اعتاد على

البود أنوه , قود أضويف للمقوابر اسابع   اجديد   االمقابر فوجدت قبر  إلى 

 .. جليمن أ كان

الهر   ال  محاو  وأصرخ  رحت أجريففي نفسي, الفزع  ضاعفت

وقبوول أن  ,وراحوووا مووع العمووالق األسووود يالحقووونني ,اهم جميع وونموو

موووالق أفلتوووت مووون فموووى صووورخة حقيقيوووة ذلوووك الع يقوووبض علوووي  

 .. ا مرة أخرىالهث   فراشي ستيقظت علىفا

 كفووي يوودي  فووي  بووألم مريووع شووعرتلكنووي .. جديوود أخوور كووابوس

صووابع الداميووة رى األرفعتهمووا أمووام عينووي أل. . أطووراف أنووامليو

نتفضووت موون الفووراف او.. الحلوومفووي  اتووهكووذا كان.. والجلوود المتسوولخ

ن الوداميتي يودي   إلوى ونظورت الكهربوائي, مصوباحوأضأت ال ,بفزع

 .. فوجدتها معفرة بالترا  مالبسيإلى  نظرت.. بحيرة وذهول

 ,ا البيووتأهوورول مغووادر   نفسووي دتوجوو.. هووذة الموورة لووم أكوون أحلووم

كان هنا  قبر .. جداديمقابر أإلى  تجهتا ,الظالمب ودون أن أبالي

.. ةألتأكوود فكووانوا سووتأحصوويتهم برعووب .. قوود أضوويف إليهووا جديوود

 لقبووور الجديووود وعلوووى ضووووء القمووور الفضووويمووون ا بنظوووريقتربوووت ا
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أبووي  سوومعليووه ا كووان .. الحووديث ت الشوواهد الرخوواميقوورأالشوواحب 

 .. وتاريخ موته

 واعتورى جسودي ,رة كنوت أشوعر بوالفزع فرحوت أنوتفضهذة الم

 .. برد شديد

.. فراشيإلى  تجهت مباشرةول.. البيت ثانيةإلى  اتحركت مرتعش  

 آخور ليس هنا  تفسير.. لقد جننت فعال  .. وكنت أهذي.. رتعدكنت أ

 .لقد جننت ..لما يحدث معي
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21 

يهويمن  مريور قوع شوريرأم وا ,ثانيوةاآلن  لوي حودثماي آخور لمأح  

 .. والفكا  منه على قدري

كابوس متصل ال أفيوق منوه إلى  هذا البيتفي  لقد تحولت حياتي

تيووه فووي  هووذا البيووت اللعووين لقووانيأربمووا , أو ثانيووةإليووه  ال ألعووودإ

 إنهووا لعنووة البيووت.. خووالص منووهالفووي  ألغوورق فيووه دون أموول زمنووي

 . صارت تالزمني.التي 

هوذة المورة .. نا شوخص آخوروأأخرى  أستيقظ مرةنفسي  وجدت

 اليتجاوز العاشرة. صرت طفال صغيرا

غلويظ  بكوف    ,الضوئيل بنى تلك الخادموة السووداء مون ذراعويتجذ

لمواذا أدري  ال.. مخضب باطنه بالحناء نحوو الحموام ألسوتحمأسود 

 ,كوون النعوواس مووازال يووداعب أجفووانيل ,قوواومستسوولم ليووديها وال أأ

 .اسير خلفها مترنح  فأ

أن تسووتحم قبوول احفطار..هكووذا يجووب .. عصوومت سوويدي فووق يوواأ -

  .جد  أمرني

.. جودي بود أنوه جود ال.. كوان الجووا  سوهال   ..؟من عصومت هوذاو

 .. ألحد أجداديأخرى  عيش ثانية حياةأنني هذا يعني أ

 .. للجنون ا كيف يدفعنيهذا البيت يعلم جيد  

كون الميواة ل.. خورحلوم آفوي  ن أكوونالبد أنني أ البداية شككت في

تطوورد  بصووورة ,حقيقيووة بالشووك تسووقط علووى جسووديالتووي  البوواردة

سوع المواء البوارد ليو.. اعتراض  لكوابيس وتوقظ الموتى ااألحالم وا

 : افأصرخ محتج   ,الدافئ جسدي
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  .هنيا حمقاء.. لماذا ال تدفئي الماء بارد للغاية -

 :نيتجيب هيو,توقف  بال صب الماء فوقيفي  لكنها تستمر

نوك قود صورت إنوه يقوول إ.. طوسون وامر سويدينها أت تعلم أأن -

إن الموواء .. وتتصوورف كمووا يفعوول الرجووال وأن عليووك أن تحيووا رجووال  

ن يووتعلم يجووب عليووه أالحقيقووي  لكوون الرجوول.. الوودافئ للنسوواء فقووط

 . الجلد

جسودي إلوى  نظرا.. القاسيجدي أو  هي تظنهالذي  رجل هذا أي

ا الجسود لوم يتجواوز العاشورة صواحب هوذكيود بالتأ.. العاري وطولي

 ا ليورىهذا كان معتوه   األكبر طوسنجدي  البد أن.. من عمره بعد

 .من عمري ت العاشرةغلألنني قد ب, صرت رجال  نني أ

نتهوت الخادموة السووداء اسوتمر لودقائق حتوى ا اقيقي وا حكان عذاب  

حينها من أن تحممنوي شعر بالخجل لماذا لم أأدري  ال.. من غسلي

.. أعرفهالذي  لم أكن أحمل جسديألنني  ربما.. عن  ي يبةمرأة غرا

 . النهاية جسد ضئيل لطفل صغيرفي  إنه

ثوم طلبوت , الرائحوة كويذزيتوي  بعطور بتويوطي   لبستني مالبسويأ

قتربووت موون الوودرج فسوومعت ا.. سووفل بسوورعةاألإلووى  أن أهووبط من  ووي

ويجواو  زعيقوه مريعوة , الضجة الصواخبة لرجول يصورخ ويزعوق

 .. وتستغيثألم تت ألنثى

موون الوودرج أخوورى  ضووطرا  فهبطووت بضووع درجوواتشووعرت باال

ضوخم  رجوال أمواميرأيوت .. فضولأتيح لنفسوى رؤيوة أكي  الخشبي

وجلباب و يرتودي, ذو لحية كثوة ,الجثة للغاية سووط  وبيوده ,اا فضفاض 

السوون فووي  صووغيرة ,بووه علووى فتواة سوووداء راح ينهووالسوود طويوول أ

 .. منذ قليل حممتنيالتي  كتلك
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وتصورخ  وهوي,بقسووة ان يصرخ فيهوا ك بوال  ا مسوترحمة إيواهألم 

 : رجاء

لون أفعلهوا لقود أخطوأت و.. بحق هللا ارحمنوي.. الرحمة ياسيدي -

  .ثانية

ن يرحمهووا دون أ ,أخوورى جسوودها موورة هنووا ينهووال السوووط علووى

 وهو يقول بقسوة: ,الرجل

الرحمووة ليسووت لموون .. كوول لحمهووا الكووال ن يأمثلووك تسووتحق أ -

 . بيت!تخون ال

فيصودر  ,جسدها الضوئيل واء قبل أن يالقيالهفي  يفرقع السوط

الغثيوان حينهوا بشوعر وأ.. تعالى صرخاتهاوي ,فرقعة رفيعة مفزعة

بالسووووط فتتكووورر الطرقعوووات المخيفوووة ثانيوووة يضوووربها .. والرعوووب

سواء والرجوال يشوهدون موا كان هنا  جمع مون الن.. انتفض فزع  فأ

لم أحتمول أن أشوهد .. على التدخلحد منهم ن يجسر أدون أ ,يحدث

 : صرخ بفزعأنفسي  دتهذا الهول ووج

  .رحمهاوا تركهاا.. تركها أيها الوحشا -

الهووواء دون أن فووي  الفتوواة نحووو السوووط المنحوودر حينهووا قووفتوي

 والورؤس جميعهوا تشورئب ,نفواس الجميوعتنحوبس أ.. يكمل طريقه

 ,رخاتخورى عون الصواألهوي  حتى الفتاة المضروبة كفت.. نحوى

 ..ا وذهوال  ب  وحبست أنفاسها ترق  

, بثبووات لرجوول مصوووبتين نحووو عينووي  رى العينووين القاسوويتين لأ

عون  أحاول أن أبعود عينوي  .. وحاجبان كثان منعقدان بشدة وغضب

أشووعر بالوودوار .. فلووحدون أن أبووي  نالمخيفتووين المحوودقتي العينووين

 .. يالعينان بلهيب خفي يدمينتلكما  والفزع وكأنما تصيبني
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 سوووتنكار  باالمخيوووف جوووش الضوووخم بصووووته األيوووتكلم الرجووول هنوووا 

 : ودهشة

 هل قلت هذا؟.. بالوحش نعت نيأ.. ماذا قلت ياولد -

لمووح أ.. فووزع أن تغووادرهفووي  حلقووى رافضووةفووي  س الكلموواتتحتووب

تخيوول الضووربات القادمووة نحووو وأ ,الملتصووق بيووده الضووخمةالسوووط 

وهووو  ,الغاضووبةصوورخاتة جوودي  يكموولو ,فووأرتجفالنحيوول  جسوودي

 : يتقدم نحوي

 ..جوود  بووالوحش موون أجوول جاريووة تسوورق أنعووت  .. تكلووم ياولوود -

 ؟فعلت لماذاأخبرني 

 إفووراعفووي  راغبووة تيوتتوووتر مثووان ,افزع وو تلعووثم ويتواثووب قلبوويأ

قصووى حووظ الشووحو  المخيووف الموورأة علووى ألأنووا وأ, امابهووا رعب وو

 : صمتفي تنتحب أخذت  ,يمينه

 .. أنا.. قصدأنا لم أ.. أنا -

 .. هنا تعال   -

 نمووا كووانكأ ,جنبووات البيووتفووي  للهبوووطلووي  دعوتووه يتووردد صوودى

لكننوي  ,ا عنوهالدرج ألعلى مبتعود   أتمنى أن أثب.. البيت من ناداني

 وجووودي, تعثووورأال أ أهوووبط الووودرج بوووبطء محووواوال   موووع ذلوووك أجووودني

وو بووال ينتظرنووى  تمنيووت لوووحتووى , عن  ووي هل دون أن يبعوود عينيووتعج 

 تلووك اللحظووةفووي  تعووود الفتوواةو.. تلووك اللحظووةفووي  ألرضا ابتلعتنووي

فيعووود  ,ليهووان ينتبووه إكأنمووا تخشووى أ, ثانيووة بصوووت مكتووومه للتووأو  

 .. ثانية لضربها

 ,هكوذا اليتركنوي لكنوه.. سوفلمطرقوا أل متوار منوهأقف علوى بعود أ

 : بصوته الغليظ الرهيب ويهتف
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 مني.  قتر  ا.. كثر ياولد  أقتر  ا -

المطورق وجهوي  يرفوع.. احتى أصبح قبالته تمام  عاود االقترا  أ

 ويمود السووط ,وضوخمة نحوو وجهوه قاسوية   غليظوة   بأنامل   ,سفلأل

 :قائال  , ألن أمسكه ا إياييمسكه نحوى داعي  الذي 

وا ن يكوون بد أوسيد البيت ال.. ا ما ستكون سيد البيتيوم   - حازم 

ا.. هذة الجارية سرقتني والبد أن  يأويهاالذي  وخانت البيت صارم 

  ؟الترى هذاأ.. تعاقب

 فيتعووالى صوووته قووائال  , عليووه والكلمووات تهوور  موون رأسوويرد ال أ

 بغضب:

  .أمسك السوط وتكلم.. بعاق  أليس جزاؤها أن ت  .. ياولد أجبني -

 ,ا ماقالووهبرعووب مؤيوود  رأسووي  لووتقط السوووط بيوود توورتعش وأهووزأ

 : بظفربي  فيصيح.. تنسال على خدي الأ ا دموعيومجاهد  

 .. هاتعلم خطأكي  ضربهاإذ ا ا -

فووي  فيصوورخ.. فعوولوال أقوودر أن أ ,يوودي فووي أشووعر بثقوول السوووط

 :وجهي

  ت.تعلم كم أخطأكي  ضربها ياولدا -

 نحدار:االفي  تبدأ هنا أقول ودموعي

 .. ستطيعال أ -

 :ئرثالوحش أخرى  يتحول مرةو.. افيشتاط غضب   يرى دموعي
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 ستعاقب أنت. . فقط كاء للنساءن البخبر  أألم أ.. أتبكى يا ولد -

 .تبعنى للبرجهيا أ.. لهذا اآلخر

فتصوورخ  ,البوورجموودخل يقولهووا ويجوور الفتوواة موون شووعرها نحووو 

المحدقووة بنووا وموون بعيوود رى الفووزع علووى العيووون أ. .ملتاعووة امجوودد  

ووسوومع همهمووة خافتووة أ . .لوويس البوورج ا لووم تصوول ألذن جوودي:"حتم 

 ."رحمها باهلل عليكا

ا باب   ن البيت كان يحويال أذكر أ.. كر البرجذ   بالفزع من وأحس 

  ؟بصورة ما هاؤإخفوتم من قبل ا هل كان موجود  .. للبرج

 هوذا لوم أر  .. لمدفأة الحجريةر ااوصغير بج خشبيبا  إلى  أتبعه

ترتفوع  حجوري البا  من قبل وال أعلم بوجووده..أرى درجوات سولم

مون يودها لتاعوة الجاريوة المجدي  ويجذ .. الظالمب مغمورةألعلى 

حوواول أال أصووعد الوودرج المظلووم وأ.. تبعووهويووأمرني أن أ, رحمووة بووال

أضاء المكان و قمة البرج..إلى  صلفى النهاية أ.. الظالمفي  تعثرأ

 يووترأو.. جيووب موون مكووان مجهووول فووور دخولنوواع ضوووء قرمووزي

لوم  ..يحة بصوورة لوم أتخيلهوافسومربعوة و ,تعلو البرجالتي  الغرفة

 .. أثاثأي  بها كني

.. يتوسوط المكوانالوذي  البشوع الحجوريكان هنا  ذلوك التمثوال و

 : ويقول بصوت متضرع ,مام التمثالالجارية أ جدييضع و

  .!فيما أملك قسمتك ياموالي -

يطورق .. اهلع ولحق بهوا أكي  ستعدوأنا أ, ارعب  تفقد الفتاة وعيها 

 .. أمام التمثال ويصمت بترقببخشوع  سهالرجل رأ

ويرتفوووع صووووت .. نحووووه رأس التمثوووال المخيفوووةة تسوووتدير فجوووأ

الجووودران أنهوووا م ن كوووان التمثوووال مووون يصووودره أإأدري  مخيوووف ال

 : نفسها
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 . واألمان الحمايةمنا فلك , أيها البشري وفيت العهدأ -

أدري  ال مون مكوان خفوي المكوان ضوبا  رمواديفي  بعدهاينبعث 

ر آخ وكان.. وات غامضة وزمجرات وحشيةوتتعالى أص.. همصدر

.. حنوى نحوو الفتواةنا أسود برز من بوين الضوبا  وامالق  ما رأيته ع

 . أكثر من هذا ففقدته يا بوعيظل صامد  بعدها لم أستطع أن أ
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 ..كله وعرق غزير يتصبب من جسديا الهث  فراشي  على تجلس

البرج الغريب والتمثوال .. األخيرحلمي  في يتهورحت أستعيد ما رأ

 أغموووض عينيوووي وأعبوووئ صووودري.. ودالمخيوووف والعموووالق األسووو

ثانيووة فووتح عينووي أثووم , أن أسووتعيد رباطووة جأشووي ال  بووالهواء محوواو  

.. جامود بوجه  يرمقني  ا على حافة الفراف بجواريجالس  أبي  جدأل

 إن كنوت مازلوت أسويرأدري  وأنا ال, الذاهلة ثانية أنفاسي واحبس

 .. قليع أتوهم هذا وقد فقدتنني أ أم أن ما أراه حقيقة أمحلمي 

 : دون أن تنفرج شفتاهلي  أسمعه يقول

تجووود هنوووا  و بحوووث عووون بوووا  البووورجا.. قتربوووت وعلموووتلقووود ا -

 احجابات..

لكنوه .. كيف يتحدث دون أن يفتح فموه وأنا ال أعي ,أرمقه بذعر  

 : ويكمل ,حديثهفي  يستمر



127 

 

ال جوودد الميثوواق وإ.. وأطووع البيووت يرعووا بنووي  يوواجوودد الميثوواق  -

 .. فالويل لك

أسووود أخووذ  ثقووبإلووى  وقوود تبوودل أرى فمووهو.. بتسووم هووذة الموورةيو

تجوه تساعه ليبتلع كل ماحولوه ويمل اثم يك ,وجهه كلهيتسع ليمأل 

ا مون الفوراف مبتعود   أقفز ..خرأنا اآل بتلعنييريد أن يكأنما , نحوي

 .. بهارأسي  تصدمفأسقط على األرض و ,وأصرخ هلعا

  ..أخرى ستيقظ مرةوأ

 أال يمول  .. لقد سئمت كل هوذا العبوث.. حلم األولبداخل ال آخر حلم

 هذا البيت مني؟
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السوواعة إلووى  نظوورت.. خوورىأالصووباح دون أحووالم فووي  سووتيقظتا

بمطووارق  كنووت أشووعر.. اكانووت العاشوورة صووباح  .. بجووواريالعتيقووة 

.. محنوة التنتهويإلوى  بإصورار محيلوة الصوداعرأسي  خفية تضر 

فوي  لوذا فكورت.. لوممسوكنات لألأي  جلوبلوم أننوي من سوء حظوي أ

 .. بعض القهوة

السووواخنة علوووى  ن القهووووةا موووجووود كوب ووواتجهوووت نحوووو المطوووبخ أل

التقطت الكوو  .. ة المرة بالدهشةشعر هذلم أ.. المنضدة بانتظاري

تناولووه فووي  تحوود مقاعوود المنضوودة وبوودأببسوواطة ثووم جلسووت علووى أ

.. ذا البيوتهوفوي  كول موا موررت بوه ت أستعيد بذاكرتيرحو.. ببطء

حلموووي  فوووي رأيتوووهالوووذي  ذلوووك التمثوووال الغريوووب تووويمخيلإلوووى  قفووز

تفاصوويل ذلووك  ع  لووم أننووي أ الغريووب.. اعجيب وو اكووان مخيف وو.. خيووراأل

وو ا كووان مخيف وو فقووط ,صووفه لمووا اسووتطعتمنووي أن أ ب  الثمثووال ولووو ط ل 

 .. تخيلكأقصى ما أ

  ؟ولماذا كان بالبرج ,بالضبظ ومن جلبه ماهذا التمثال

األولوى  كانوت المورة.. لقود رأيتوه ثانيوة.. العموالق األسوودتذكرت 

لوتقط الجاريوة مس حوين اوالمرة الثانية كانت بواأل.. أبي تحين دفن

.. ؟وموون يكوووناآلخوور  مووا حكايتووه هووو.. األكبوورجوودي  السوووداء موون

.. اعفريت وأو  اأيكوون موارد  .. رتجفوتقلبوي فاإلوى  مفوزع وثب خاطر

قود أكوون ننوي أ هوذا أيعنوي.. هكذا األحالمفي  يقولون إنهم يكونون

 ؟اممسوس  
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 .. ستعذت باهلل من الشيطان الرجيموا ,ارتجفت من هول الفكرة

أن الجووا   يخبرنوي وهووأبوي  حين رأيت.. الثانيحلمي  تذكرت

فوي  لكننوي.. ا للبورجباب و ن البيوت يحوويلم أعلم من قبول أ.. بالبرج

لوم .. للبورج ويوؤدي لمودفأةيجواور ا اصوغير   ا خشوبي االحلم رأيت باب  

ان هنووا  بووا  موون قبوول أكوو.. ا بجوارهوواالموودفأة موون قبوول أبواب وو تحووو  

  ... ربما كان هذا ماحدث؟لسبب مابعد ذلك  هبجدارها وتم إخفاؤ

وبودأت نوبوات الصوداع  ,ا بوبعض االنتعوافشواعر   أنهيت قهوتي

 . عقلي ا عنا فشيئ  المخيفة تنحسر شيئ  

.. ن مون الحجوارةارهوا جوداراكوان بجو.. شورة للمودفأةاتجت مباو

ا كنوت ربمو.. جد ما يريوب فيهمواالجدارين دون أن أ تحسست بيدي

طرقوت .. ا بالفعولن هنوا  باب وأ رنيشوعأ ا بوداخليلكن هاتف و.. اواهم  

 كووان الجوودار.. بووالحلم فيووه البووا  يووترأالووذي  علووى الجوودار بيوودي

 شووعرت بالجوودارأخوورى  خوورى وموورةجربووت الناحيووة األ.. متامصوو

ا فيموا عسواي أن مفكور  , مام المدفأةالنهاية أفي  توقفت.. المصمت

 .. فعله بعد ذلكأ

عوون  وأال أواصوول بحثووي ,برمتووهاألموور  فكوورت للحظووة أن أتجاهوول

 ستكشووافا علووى اكووان مصوومم  عقلووي  لكوون.. مزعووومهووذا البووا  ال

 .. والعمالق األسود اليفارقان مخيلتي وذلك التمثال المخيف ,األمر

الحديقة فوذهبت إليهوا في  زميال  إقة كبيرة ون هنا  مطرتذكرت أ

ا إن كوان توقفت للحظات بعدها أمام الجدار مفكور  .. بهما وعدتلجل

وومعر    ,مووا أنتويووهكموول أ نأ يجووب علووي   ذا الجوودار للتشوووه ممووا ا هووض 

األمور  تجاهلوت لكنوي.. ثر بالتأكيد علوى ثمون البيوت حوين بيعوهسيؤ

 .. زميل والمطرقةطرق الجدار باحفي  وبدأت

حجوار عون إزاحة بعوض األفي  بعد نصف الساعة كنت قد نجحت

 نتشوراالوذي  نوزاح الغبوارريثما ي, ستريحتوقفت للحظة أل.. الجدار
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كوان جوزء منوه قود ظهور .. بعود دقيقوة رأيوت البوا و ..حوول المكوان

 .. نزاح الغبارا بعد أن اجلي  

وبعوود نصووف .. حجووار ثانيووةشووعرت بالحموواس فعوودت حزاحووة األ

ووا  زلووتوقوود أ ,كووامال   موواميكووان البووا  أخوورى أ سوواعة  حجوواراألتمام 

 .. وتركتها متراكمة بجواره, كانت تخفيهالتي 

 بهوذا الجودار هلماذا تم إخفواؤ ,بدهشة ال  ا  متسائرمق البرحت أ

نا إن كنت قد عاصرت وأ رحت أعتصر ذهني ..؟ومن قام بفعل هذا

فوي  اموجوود   ريلقد كان هوذا الجودار الحجو.. صغير هذا البا  أم ال

لمحووت لكننووي .. بالبيووت كوول وقووت منووذ صوورت أعووي مايوودور حووولي

كوان هوذا الجودار يتحور  .. قوائم حديدة أسفل الجدار ففهمت اللعبة

ووو.. بطريقوووة ميكانيكوووة اآلن  ا كانوووت هنوووا  وسووويلة موووا أجلهووواوحتم 

األمور  ول لبا  البرج دون تحطيم الجدار.. لم أعورلتحريكه والوص

ا   م ورحت أفكر فيما سأفعله بعد ذلكهتمامن االكثير 

قبووول أن ينوووزاح للوووداخل , فقووواوم للحظوووة, الخشوووبيدفعوووت البوووا  

 .. اا صاخب  ا صرير  ر  د  صم  

البوود أن الوودرجات الحجريووة .. ال الظووالمتطلعووت لمووا خلفووه فلووم أر  إ

 توذكرت ماحودث.. خلوف هوذا الظوالم الصاعدة ألعلى البورج تختفوي

ننوي أ شوعور غوامض انتوابنيحين ارتقى هذا البورج وجدي  معلي 

 .. جد التمثال الغريب باألعلىسأ

ذهبووت للمطووبخ .. ا موواقبوول أن أصووعد يجووب أجوود مصووباح  و ,لكوون

وبتووردد قليوول  ,مصووباحا زيتيووا وعوودت للبووا  ثانيووةمنووه وأحضوورت 

شوقت التوي  بالفعل كانت هنا  الودرجات الحجريوة الملتويوة.. دلفته

 .. طريقها نحو قمة البرج

لكوون موون  ,فيش وخفووت أن أصووادف بعضووهمكنووت أخشووى الخفووا

ه ت ووز  ن مي  ا وإكووان المكووان نظيف وو.. أن هووذا لووم يحوودث سوون حظوويح  
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الحجرة إلى  نتهت الدرجات الحجريةا.. الشيء رائحة عطنة بعض

  ..حلميفي  هايترأالتي  الواسعة

 ايين مسووت قوودمحووكانووت مظلمووة لكنهووا أضوواءت فجووأة كالسووحر 

 بحثوت بعينوي.. الغريوب قرموزيبذلك الضووء ال ,الخشبية أرضيتها

.. شويء علوى ما لهذا الضووء فلوم تعثور عينواي ردبسرعة عن مص

بوودا أن .. كوول مكووانفووي  موون كوول مكووان ويووذو  كووان الضوووء يووأتي

 .. مصدره ذرات الهواء نفسها

المنتصووف فووي  بوودا.. الغووامض التمثووال الحجووريإلووى  نتبهووتهنووا ا

وبودأت  ,اا وقلق وس وجوالتقوافز تفوي  بودأ قلبوي.. اا منوذر  ا سوكون  ساكن  

ن وأنووا أتوقووع أ ,بخطوووات مرتجفووةإليووه  تجهووتا. .تضوويق أنفاسووي

ظول  لكنوه.. الحلومفوي  دثكما ح ناحيتيلحظة في أي  يتحر  رأسه

 .. ولم يتحر  كما هو

 ,الوورأسجووانبي  عجيووب بقوورنين علووى وجووه.. بحووق اكووان مخيف وو

 منحوتوووة ببراعوووة وفوووم غلووويظكعيوووون الزواحوووف وعيوووون طوليوووة 

ا  اليختلوف بشوع ثمثوال.. الشفتين التوي  الوثنيوة, عون التماثيولكثيور 

بودا التمثووال .. األحووراف احفريقيوة عنوود القبائول الهجميووةفوي  تراهوا

ووا  احقيقي وو كووان .. أن أتخيوول أنووه منحوووتفووي  ووجوودت صووعوبةتمام 

ووا  سووطحه أملووس التووي  كانووت يوودا التمثووالو.. خوودف واحوود بووالتمام 

 .. طويلةبمخالب سوداء تنتهي  بجسدهتلتصق 

ما سر .. نحتةفي  وإن وشى ببراعة متناهية ,اكان التمثال مخيف  

 !هذا التمثال ولماذا احتفظ به أجدادي هاهنا في البرج؟

 معرفتهوا..فوي  أرغب, أو حبهاجابة مخيفة وقد ال أشعرت أن اح

مقواء كانوت فكورة ح.. ن يعبودون هوذا التمثوالهل كوان أجوداي وثنيوي

ربموا .. من قبلوه القارئ الدائم للقرآن وجديأبي  بالفعل وأنا أتذكر

اد لحوووال أن احإ, مووونهم بووويوأ نوووت القسووووة مووون سووومات عوووائلتيكا

 .. كيدمن تراثنا بالتأ والوثنية ليسا
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ا موون خالي وو, ا.. كووان المكووان فسوويح  بالمكووان ثانيووة دارت عينوواي

وفوووي أحووود .. فتحووواتأو  ثووواث وبووودت جدرانوووه مصووومتة بالنوافوووذاأل

ا مملووووء  بووودا غريبوووا و.. الصوووندوق الخشوووبيذلوووك يوووت األركوووان رأ

ا بنمنووات منحوتووة بجوودارة وكووان مزخرف وو ,اباألسوورار.. كووان صووغير  

وأمسوكته بوين  اتجهوت إليوه.. سومذات أشكال غامضوة أشوبه بالطال

و ,متأمال   يدي واره قبول أن جوإلوى  وجلسوت ,ا ثانيوةثم وضعته أرض 

.. ليوودا ومكتوبووة بخووطوراق كثيوورة صووفراء كووان يمتلووئ بووأ.. أفتحووه

كووان .. األولوى ن علوى الورقووةمنهووا ثوم قوورأت المودو   اأخرجوت جوزء  

 ""طوسن بك األرنؤؤطي ا عليهامكتوب  

مرت و.. األول كما أعلم فأنا من عائلة األرنؤؤطيجدي  كان هذا

كانووت مووذكرات .. عينوواى بسوورعة علووى الورقووات الصووفراء الكثيوورة

ءتهوا قرافوي  بدأوأ, جلس القرفصاءأنفسي  وجدت.. كتبها أجدادي

 لنرى.. .. !األمر لي رهل تفس    ال  متسائ
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 "يرنؤؤط "طوسن بك األ كتب

ذلوك إلوى  ,يووم مون األيوامفوي  منوا نحون المماليوكأي  لم يسوترح 

فوة لبانية مؤل  س فرقة أمصر على رأإلى  جاءالذي  الماكر يلباناأل

وذلووك عووام  ,فرنسوويسلمحاربووة الفرنجووة ال ,موون ثالثمائووة فووارس

محاربوووة فوووي  ا قوووام بوووها بطولي وووحووود منوووا دور  أ  ولوووم يووور   ,1801

ك بقيوادة اليوفونحن المم.. الفرنسيس لودحرهم وإجالئهوم عون مصور

 هوووالىموووراد بوووك ومووون بعوووده األلفوووي بوووك وبمسووواعدة احنجليوووز واأل

دمنا بهم عشورات صطوا ,حاربنا ببسالة.. مر كلهالشرفاء قمنا باأل
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ال الخووروج موون رنجووة إمووام الفولووم يكوون أ ,شووتتنا جمعهوومف ,الموورات

 ..مولين األدبار ,مصر هاربين من بأسنا

 لوم يسوترح أحود منوا لوه مورةالوذي  نتظرنا أن يعود ذلك الشوا او

مصور بحجوة مسواعدة فوي  استمر وفرقتوهأنه ال إ ,بالدهإلى أخرى 

 ,إعوووادة السووويطرة العثمانيوووة علوووى مصووورفوووي  انيالعثمووو الووووالي

الوذين تحملنوا و ,صوليينألصوحا  البلود اومحاربتنا نحن المماليوك أ

إلينوا  من أن ترد وبدال  , الزود عنها لقرون عديدةفي  العبء األكبر

والزعموواء  هوواليوبمعاونووة األ 1805عووام فووي  ثانيووة فؤجئنووا بووه

ا على والي   أن يصير, ومكر بهم خداعهمفي  المصريين الذين نجح

 .. مصر

 كان داهيوة لكنه.. بك وحاربناه بقيادة األلفياألمر  لم يرضنا هذا

وخاصوة حوين فشول  ,حكوم مصورفوي  ثبيوت نفسوهتبحوق واسوتطاع 

 .. حتالل مصر بقيادة فريزر األرعنافي  احنجليز

 . !من شره لألبد لنستريححينها دحره في  ليته نجح

القيام بحمالتنا المنتظمة ضدة متخذين من الصعيد في  ستمررناا

ا مموا لكون شويئ  , كبيرةا وكبدناه خسائر حسن   بلينا بالء  أ.. قاعدة لنا

ووا  القضوواء علووى حكمووهفووي  يوونجحلووم  فعلنوواه وإن كوواد هووذا أن تمام 

 .. حدى المراتإفي  يحدث

 اآلخوور زاحووةأنووه ال أحوود منووا بقووادر علووى إاألموور  النهايووة بوودا فووي

ا   ,صونع هدنوة بيننوا وتصوالحفوي  هبرغبتوإلينا  رسلفأ ,ولألبدتمام 

 .. شه وحرسهقادة جيو على أن نكون تحت حكمه وأن نصير

وا ن الكثيوور منووا مل ووسووف أن دواعووي األوموو ,كووان الرجوول داهيووة

 ,اسووتمالهم بهووا ذلووك اللئوويمالتووي  موووالومووالوا للتوورف واأل الحوور 

وظلووا , وبقوى القليول مون الحكمواء بالصوعيد, فوافقوا علوى الهدنوة
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مثول إبوراهيم  ,متووقعين الغودر منوه, لبانياأل متوجسين من الوالي

 .. بك حسن ورجالهم بك الكبير وعثمان

الوذين لبووا دعوتوه وقود نودمت علوى ذلوك الحمقوى كنت مون  لكني

 .. فيما بعد

مون صوفر الموافوق السوادس  1811ول من مارس لعوام وفي األ

مع جميوع محمد علي  دعانا الوالي ,لتقويمنا الهجري 1226لعام 

 المصوريلتوديع الجيش  يقيم حفال   ا أنهمدعي  ,القلعة إلى  المماليك

 .. بة الوهابين بأمر  من البا  العاليخارج لمحارال

كثريوة وصدقت األ, ظنوا بها السوءو توجس البعض من الدعوة

خرين الوذين لوم وكنت من المتأ.. ن الدعوة ليست من قبيل الخداعأ

 .. يلبوا الدعوة

فوي  جورى بموا محروسةنحاء الأإلى  نباءفي المساء وصلت األو

وما قام بوه , سال من دماء نفيسة وبما,القلعة من أعمال خسيسة 

قالووت .. ارة بحووق المماليووك جميع ووذلووك المخووادع موون مذبحووة حقيوو

وقوت فوي  قود لقووا مصورعهمن جميع المماليك األخبار المشئومة أ

ومون نجوا , اسوهنار حر   عليهم فصب   بهم الوالي بعد أن غدر   ,قليل

 .. مات بسيوفهمبنادقهم  نار من 

فووي  نجووحالووذي  نجوواة أمووين بووك صووديقيبووالطبع علمنووا بعوود ذلووك ب

ن يوونجح بووالفرار عبوور قبوول أ ,ز موون فوووق سووور القلعووة بجوووادهالقفوو

 .. اآلخر الصحراء نحو بالد الشام..ونجوت أنا

.. بعود لوم ينتوه  األمور  نوقد علموت أ لم يكن هنا  من وقت أمامي

ماليوك لمسواكن هوؤالء الم ا سوف يهبط بجنودهالغادر حتم   فالوالي

يام فطوال أ للغاية,ا سليم   كان حدسي.. ى من بقى منهمللقضاء عل

وموات مون المماليوك وأهواليهم  ,مكوانكل في  سادت الفوضى ةثالث
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, ت دورهووم ومسوواكنهمب ووه  وقوود ن  , مملووو  لووف  كثوور موون أالمسوواكين أ

 .. للواليهم وسيقت زوجاتهم سبايا وشرد أبناؤ

ظهر موال وجواهر على وبما استطعت حمله من أ اتجهت بأهلي

 ,حوينإلوى  لنوا ولوو موازال هنوا  موأمن  ف ..الصعيدإلى  اقار  متجه  

ن كنوت أخشوى أألننوي  م مون بطئوهبوالرغ اتخذت الطريق النهوريو

 .. اا بري  لو اتخذت طريق   إلي   يصلوا

ا  وابتعوودنا, اول يووومين آمن ووالنيوول أفووي  سووار القووار  عوون كثيوور 

نبواء األإلينا  لث حمللكن اليوم الثا.. ننا قد نجوناوظننت أ ,القاهرة

 ,ن بالجنود والعتادين محملتين صغيرتيهنا  سفينتكانت .. ةالسيئ

 .. اا له ومأوى ومهرب  بحث عمن عساه قد اتخذ النيل مسلك  في 

.. سووووأ حوووالأفوووي  والزوجوووةاألبنوواء  ا وكوووانصوووغير   كووان قووواربي

 لووي  فسوووف يصوولوا إ, علووى مووتن القووار  ظللووتلووو ننووي أ وعلمووت

الشوواطئ إلووى  فقووررت الهبوووط ,بعوود فتوورة قصوويرةبسووفنهم القويووة 

 . ال الهر محاو  

.. ونوي بالفعولن الذين يطاردونني كانوا قد رأالمالعي أن وأدركت

عون  انيقد أخف فجأة بصورة عجيبةنتشرا ان اكالذي  الضبا  لكن

ما يختفي الضبا  فسوف يصلوا نه ريثأعلم أ لكني.. عيونهم ثانية

وو لووي  إ موون إلينووا  سوومع أصووواتهم تصوولنووت أوخاصووة وأنووي ك, احتم 

 .. قريب

التوي  رضكانوت األ.. نحو أقر  شاطئ وترجلنوا اتجهت بقاربي 

.. هبطنوا فيهووا جوورداء مليئووة بالحصوى والمسووتنقعات الغيوور مأهولووة

ن الشواطئ وجودنا الكووخ لكننا بعد مسيرة أمتوار قليلوة مبتعودين عو

  ..غيرهه إلي فلم يكن من مكان نهر .. ختبئنا بهواإليه  فلجئنا
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يوتهم يتجهوون بجنوود كثيورة انقشع الضبا  ومن نافذة الكوخ رأ

 وحاولت التماسوك, رتفع عويلهمواوالنساء, األبناء  فبكى.. نحونا

 .. كنت أدر  أنها النهايةنفسي  قرارةلكني في  أمامهم ألثبتهم

كووي  وشووهرت سوويفي, سووتعداد للموووتواالاألبنوواء  قووررت توديووع 

 ..خرق بي..لكن هللا شاء لنا حظ ا آكما يلي أموت مقاتال  

فموا جورى .. بعودها ماذا حودث أدر   خارج الكوخ ثم لمإلى  خرجت

 .. من عجائب الدهر واألقدار ةبيكان عج

ن أعلوى يمام تمثال مخيف بقورنا أوحيد  نفسي  مرة واحدة وجدت

 ا والب  كنت مرعو.. وكان يتكلم, رأسه وعيون مشتعلة كأنها الجمر

بالحمايووة  بوول ووعوودني, نيطمووأن لكنووه.. ا منووهمهرب وو أرى بعينووي

 ..وألهليلي  واألمان

.. يقووع الكوووخ مكانووهالووذي  ا للبيووتسوويد   قوود اختووارني نووهأخبرنووي أ

ج لسيد الظالم من مملكته الخفية حوين ه بوابة الخروعلمت منه أن

البيوووت فوووي  أعووويش وأبنوووائي وأحفوووادين أ وأمرنوووي.. يحوووين وقتوووه

وو اآلخوور  علووى أن يقوووم هووو, م بشووأنهن نظوول نرعوواه ونهووتوأ.. ادائم 

 .. برعايتنا وحمايتنا

يسكنه الذي  ضع التمثالأن أ ,ي إن قبلت ما يعرضه علي  كان عل  

 .. حين أضحية بشريةوأن أجلب له كل  ,سيد الظالم أعلى البرج

, الموووت بيوود األعووداء مووع أسوورتي أو ,ال القبووولإ لووم يكوون أمووامي

هووذا يربطنووي  ان ميثوواق الوودموكوو.. بوودمي وبينووه ا بينوويفوقعووت عقوود  

 .. وذريتي أبد الدهر بسيد الظالم

فقت ألجد عشرات الجثث الممزقة للجنود الذين كوانوا يتبعونوا أو

.. شوتتهم بسويفهيموزقهم ويكوان هنوا  عموالق أسوود .. أمام الكووخ

 علمت فيما بعد أنه خادم البيت..و
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عجيوب  فوي شويء   فجوأة وكوان هنوا  البيوت مكانوه ختفى الكوخا 

.. نا منوذ حينهوا بالبيوتراستقروالد والزوجة وطمأنت األ.. كالسحر

 .وصار مأوانا لألبد

ا  لم يكن جلب األضوحية البشورية كول حوين للتمثوال   ,عسويراأمور 

 ولووم أشووعر.. السووبيل غوورا  وعووابريا كووان هنووا  العبيوود واألفوودوم  

ا  .. داخول البيوت يواماأل  ت في هوذهباألمان والطمائنية كما شعريوم 

 طوووال حيوواتي لووم أعرفووهالووذي  موونلبيووت لنووا المووأوى واألم اد قوود  لقوو

  كمملو  مقاتل.. ,الشقية

و ن أفويلقد قررت أ الوقوت المناسوب وقبول أن  وفوي, ابالعهود دوم 

 وعليووه هووو, ) بشووتمر( هووو التووالي موون بعووديابنووي  أموووت سوويكون

 .. حفادهألبنائه وأاألمر  ثن يور   أاآلخر 

فالفضول كول .. فوادحماكان هنوا  أ والهجداد وللقد حمى البيت األ 

  .هلهمني لهذا البيت ورزقني إياأالذي  الفضل هلل
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ورحوت , فشعرت بالرعب مما علمته.. كبراألجدي  انتهت كلمات

ا كمووا ا سوواكن  ظوول منتصووب  الووذي  التمثووال المخيووفإلووى  خووتلس النظوورأ

ا  لقد كنت أشعر.. هو ال أستطيع , لكني ا مان البيت يحمل سر  أدوم 

وال , رضالبيت هو بوابة خروج أحد الشياطين لأل ن هذاتصديق أ

كووان هووذا أقوووى ممووا .. خيوول أن هووذا التمثووال البشووع هووو مووأوى لووهتأ

 .. حتملأ

 كانووت كلمووات مووجزة قصوويرة لجوودي.. أوارق أخورىإلووى  انتقلوت

 : التالى بشتمر

, علينووا هدركووت فضوولوقوود أ أبووي "لقوود خوودمت البيووت كمووا أمرنووي

ذى بنوا موذ لحواق األأنعم علينا بالحماية فلم يقدر أحود علوى إ فوكي

حمانوا  نوا صوغير كيوفلقود رأيوت وأ.. كنفهفي  وعشناا ضعاف  جئناه 

ولهوذا .. باشوا وكيوف قضوى علويهم البيت من شر جنود محمد علي

التوي  رى النهايوةواليوم وأنا أ.. أرواحنا من يومهابصرنا ندين له 

 ,بوه جمعنوي حلومفوي  الظوالم بوادرهوا سويد والتوي أرانوي, البد بهوا

 ..عصمتابني  إلى سوف أنقل السر

ألن يحمووول السووور ويجووودد  وأهوووال   لقووود كبووور الولووود وصوووار رجوووال   

 .. الميثاق

 ,جووداد موون قبوولحيووث مضووى األبوواء واأل إننووي وقبوول أن أمضووي

القيام بواجبه نحوو في  تولدنا عصم ن ينجحأ ألتمنى من كل قلبي

ا  وأن يدر  البيت وحدة واحودة الينبغوي لهوا ننا صرنا والبيت أدوم 

 "ن تنفصل.أ

 .. بشتمرجدي  كتبهاالتي  المذكرات القصيرة انتهت 
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 سوتمر حتوى مماتوهنوه اقد حافظ على العهد والبد أاآلخر  ا فهوإذ  

تزايود النفوور .. تقوديم القورابين البشورية لوذلك الثمثوال المخيوففي 

 .تابعت القراءةلكنني والجزع بداخلي 

 كانوت هنووا  موذكرات قصوويرة.. تليهوواالتوي  الوريقوواتإلوى  رتنظو

 .. عصمتجدي  كتبهاأخرى 

هووي  وكثيوورة.. قوودمتها لسوويد البيووتالتووي  القوورابينهووي  كثيوورة -

 .. منحنا إياهاالتي  العطايا والنعم

 يراضوزرعوت األبوالفالحين حوول البيوت ف  اآلن  المكوان لقد اموتأل

دة السوادوموا لكننوا ظللنوا .. وع مرت المستنقعات المهجورةالكثيرة 

كول شويء نملكوه وكول مخلووق هنوا نحكموه. وكول هوذا بفضول .. هنا

 البيت.

وأن يهتكوا على البيت  ليلة ظلماء أن يسطوفي  حاول بعضهم  

 وجودناها التويو ,لكن جثثهم المعلقوة علوى أشوجار النخيول, حرمته

وا يو لمون تسوول لوه نفسوه اوقاسوي   اا مثير  كانت درس  , الصباحفي  م 

 .. ا مماثال  ما أن يفعل شيئ  

وهوو يرعوى لكنوه كوان البيوت  ,منوا مون فعول بهوم هوذاأي  لم يكون

 .. ميثاقه

وكووان , واقتوور  أجلوويالبوود منهووا التووي  اللحظوواتاآلن  لقوود حانووت

ا صوير سويد  لي ,بننوا كامولاإلوى  قول الميثواق والعهودأن أن ا علي  لزام  

أنعوم هللا علينوا لتوي ا وليحوافظ علوى المنوة, جودادهوحارسا للبيت كأ

 "هذا وأعانه.في  . وفقه هللابها.

 .. مذكرات جد آخرل نتقلت بعدهااو

 ..كاملجدي 
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بول ونقووم فيوه  ,بيت يحكمه الشويطانفي  ال أصدق أننا نعيش "

صووالتنا فووي  هللا كوول يوووميوودي  كيووف نقووف بووينأدري  وال.. بخدمتووه

علينوا أن  لوى متوىإو.. ام عودوهد  ونحن خ   ,نسأله الرحمة والمغفرة

إليوه  قورابين بشورية ةلقود قودمت خمسو.. البغويضاألمور  هذانقوم ب

و, بها نه سوف يكتفيظن أأ وال, اآلن حتى علوى  ا سويرغمنيوحتم 

 .. تقديم قرابين أخرى

موع سويد جدي  أبرمهالذي  من ميثاق الدم هذا كيف نبرأأدري  ال

ب لكتووافووي  لوم أعوود أحتمول القيووام بواألمر.. لقوود بحوث لكننووي.. البيوت

وجلبوت .. سور البيوت دون جودوىالقديمة عن عالج ما للفكا  من أ

خوورى مكتوبووة بلغووة وأ الكثيوور موون كتووب السووحر العربيووة القديمووه

ا  منهوا لوم يفودني اأي و لكون.. الالتينيةالفرنجة القديمة المسماة  كثيور 

 .. مسعايفي 

 لكنوي ا..بعيود   لهر  بأبنائيهجر البيت وافي  ا كثيرةحيان  فكرت أ

ا دو  يقبول ممواتاألمور  متلقد سول  .. نتقام سيد الظالمكنت أخشى ام 

. فجدد الميثاق الودموي, مرأن يتم األ ولدي منصور كما ينبغيإلى 

وا  ن ينجح هو فيما فشلت فيه ويتخلصأتمنى أإن كنت و.  مون يوم 

  ".لعنة هذا البيت وميثاقه الملعون

جودي  نهوادو  التوي  تحمل المذكرات القصيرةالتي  تركت الورقةو

 .. كامل

 بالسووحر تعمنوويالتووي  إذا كووان هووو موون جلووب تلووك الكتووب القديمووة

ا للبيووت لقوود رفووض الرجوول أن يسووتمر عبوود  .. والموجووودة بالمكتبووة

رحموة هللا عليوك .. ألبنائوهاألمور  وميثاقه الملعوون ولموا فشول تور 

 .فلحتليتك أ.. ياجدي

كانوت .. ()منصووربتوقيوع جدي ممهورة المذكرات التاليةوكانت 

 ووشت برفضه بما حدث: ,األخرىهي  مقتضبة
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سولطها البيوت التي  نةكبر تلك اللعرتضى الجد األاال أفهم لماذا  -

ا للبيووت رتضووى الموووت يومهووا علووى أال نكووون عبيوود  اليتووه .. علينووا

 .. وشره

 فصووار الووثمن عشوورات ,حياتووه وحيوواة أبنائووهجوودي  ختووارلقوود ا 

د ن نقدمها كول حوين لسويا علينا أصار لزام  التي  ,خرىالحيوات األ

كل مرة أقودم فيهوا في  تمنى الموتإنني أ.. الظالم وتمثاله البغيض

 .. ا من أجل ذلك التمثال اللعينا جديد  قربان  

 نواوقود حاولوت أ.. حول اللعنوة والميثواقفوي  قد فشولأبي  أعلم أن

ا اآلخوور سووتعنت بكوول لقوود ا.. فيووه سوويرطريووق أإلووى  ولووم أصوول, كثيوور 

وليواء والقساوسوة سوتعنت باألت السوحرة واجلبوف.. م أقودرحيلة ولو

 .. لكن بال جدوى

حووين يحووين الوقووت بوواألمر كمووا جوورت ابنووي  سووأخبرأعلووم أننووي 

ن أكوووذلك سوووأطالبه لكننوووي .. ال يغوووادر البيوووتأ طالبهوسوووأ, األموووور

 فربموا نجوح ,يستكمل بحثه عن وسيلة ما للخالص من تلوك اللعنوة

 .. تنفيذهفي  ما أخفنافي 

فعل سوأ لكنوي.. مغبوة ذلوك وهول سوينتقم البيوت لوذلك أم العلم  أال

 وليرحمنا هللا "

يبودو .. الراحولأبي  ذكراتوجدت مالنهاية  فيو ,انتهت مذكراته

نتظر لحين موته ربما لم تكون ولو ا ,ها قبل إصابته بالفالاأنه أعد  

 .. الفرصة لتواتيه على أن يتمها

كانووا يفكووران فيووه بشووأن  فيموواجوودي  وال مووعأبووي  ال أتفووق مووع "

فأنا ال أرى أن البيت كوان لعنوة علوى األسورة..بل أراه جواء .. البيت

 طيرنوؤوواله النتهت ذريوة طوسون بوك األفل.. ا لها من الفناءمنقذ  

 .. قبل قرنين من الزمان وال كان هنا  أحد منا
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وعون رفضوهم  ,علينوا أن ندفعوهالوذي  إنهم يتحودثون عون الوثمن

إنوه ثمون ضوئيل لموا .. قودمها للتمثوال وسويد الظوالمنالتوي  للقرابين

ال أ.. كثيورةأخورى  اء وحمايوة وأشوياءيقدمه البيت من موأوى وثور

؟ يستحق من يمنع عنا المرض والفقر أن نقدم التنازالت من أجلوه

.. 

 .. بالطبع يستحق

وقووررت وأنوا أجوودد الميثواق لووه أن أخدمووه حق ووا  لوذا أحببووت البيوت

 يت كيف فاض الخيررأ.. تقديم القرابين له في وأال أتوانى, بصدق

زوجتوي  لكون.. وسوعادةرغود فوي األبنواء  وكيف عاف, البيت على

نحياهوووا برفضوووها العووويش بوووين التوووي  السوووعادة عكووورت صوووفو هوووذه

لكنهوا ركبوت رأسوها  ,اآلخور معها وحاولوت أنواأبي  حاول.. جنباته

لمغووادرة أبنووائي  حا طبوول وقامووت بإصوو ,رت علووى مغادرتووهوأصوو

 ..يتالب

و.. أعلم كيف ماتوت ومون فعلهوا إنني ولقود ا.. لقود كوان البيوت حتم 

ا  حزنت إنه قوانون .. نحو البيت لم يتزحزح لكن والئي ,عليهاكثير 

 .. قاطنيه من خالفته فكان عليه أن يحميهي  البيت الصارم وكانت

لوم يحوب البيوت وال .. ده كول هوذااحطوم بعنواآلخور  هوو لكن شواكر

و ,ن أتم تعليمه غادرهبل إنه وفور أ.. أن يعيش بهفي  رغب  اد  مؤك  

توزوج بالقواهرة وأنجوب بهوا وكوان عملوه .. رحيل بال عودة أنهلي 

لكون , فهو وطنوه الحقيقوي, أن يعود للبيتا حدثته مرار  .. بها كذلك

فعلوه  موالوم يكون يعلوم .. اليبدو عليه أنه سيسوتجيب لموا أدعووه بوه

 ه بأسرار البيت قبل أن يأذنخبرولم أكن أل.. البيت من أجل أسرته

 .. سيد الظالم بهذالي 

 حين راح يأتينيا رأيت هذا مرار  و.. الكن سيد الظالم كان غاضب  

ا أن رجوتووه موورار  .. خشوويت أن يلحووق بووه أذى موواقوود و, منوواميفووي 

وأخبرتوه و ,للوزمن يرجئ أمر شواكر وا سويعودا أنوه حتم   وكوي.. يوم 
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لبشرية أكثور مموا فعلوت أطفئ غضبه رحت أغدق عليه بالقرابين ا

ووا  لووم أكووفلكننووي  ا لهووذابوودا راضووي  .. موون قبوول فووي  عوون التفكيووريوم 

لوو ظول شواكر علوى عنواده  ,بعود ممواتيمون  يادوأحفوابنوي  مصير

 .. ورفض العودة البيت

.. سوويد الظووالم حينهووا ويؤذيووهجنووون هوول يفعلهووا فووي  رحووت أفكوور

لوي  ثكوان هوذا يحود.. عياء والضعف والشيخوخةشعر باحبدأت أو

ووا  ن مرضووتفلووم يحوودث أ ,ألول موورة .. تحووت سووقف هووذا البيووتيوم 

أبوي  هنوا رحوت بجنوون أسوتعيد محواوالت.. اشعرت أنها النهايوة إذ  

أن أفعول هوذا بسورعة  كان علوي  .. للتخلص من ميثاق البيت وجدي

لم أعثور اآلن  حتى لكنني.. ابني في ذ سيد الظالم وعيدهقبل أن ينف   

 .. الحل الوحيد المتاحفي  هنا فكرت.. شيء على

 .. سأدمر البيت

 ..جلبوووت مووون أحووود المحووواجر كميوووة البوووأس بهوووا مووون الوووديناميت

وقوت في  ا لتنفجركل مكان بالبيت وسوف أشعلها مع  في  ضعهاسأ

 .. وزالت لعنتهربما تهدم البيت حينها .. واحد

 البيوت لكونفوي  أفعله ليس كراهيوة.. ابني أفعل هذا من أجل إنني

ا رت بووه يوودنو حثيث وووقوود شووع بسوووء بعوود مموواتيابنووي   اليصوواكووي 

سوأفعل  لكنوي.. موا أنتويوه أم الفوي  نجحعلوم إن كنوت سوأال أ.. مني

ابنوي  مافعلته من قبول ولويحفظلي  وليغفرليرحمنى هللا .. هذا اليوم

 " وأحفادي

هول .. راحولالنفسي أبكي أبي  ووجدت.. انهيت المذكرات الهث  أو

.. مون نقمتوه لبيت كانت خشية علي  ل عادتيكل محاوالته الحثيثة ح

 نوهأل ,انتقوام البيوت منوه هووأبوي  صويب بوهأالوذي  وهل كان الشولل

حمووايتي فوي  لقود رغوب.. أقودم علوى محاولوة هدموه والوتخلص منوه

علمووت  ليتنووي.. فقووطفووي نفسووي  لووم أكوون أفكوور إال للنهايووة ولكنووي
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فوي  توهالبيوت معوه وعاونفوي  حينهوامكثت  ربما.. الحقيقة قبل ذلك

 . البحث عن طريقة ما للتخلص من تلك اللعنة

مل كان يأهل .. للبيت لماذا كان يرجونا أن نعيدهاآلن  لقد أدركت

وا  البيوت كموا حودث ن يعالجهأ ذلك المسكين أم .. عووام كثيورةألدوم 

 إعووادة الميثوواق بينووه وبووين البيووت موورةتخيوول أنووه بقووادر علووى  هتوورا

 .. بطريقة ماأخرى 

.. أيهوا الفوانى جوداد وعلموت مافعلنواه أل,  لحقيقوةا "لقد علمت-

  . نطالبك بميثاق الدم"..بميثاقنا بالوفاء نطالبكاآلن و

 .. لتفت بعنففإ ,فجأة يخلف ت تلك الكلمات منترددو

ونيران شويطانية اآلن  نحوى س التمثال الحجرى قد داركانت رأ

ا  كان الصوت مفزعا مخيفا.. هيتشتعل بعين .. الحلمبوكموا كوان تمام 

ظللوت  ..بوىموع أمما حودث هائل بغضب  اشعرت بالرعب ممزوجو

,  مكووانىفووي  يخفووق بقوووة متصوولبا يوقلبوو ,بأنفوواس ارمووق التمثووال 

 .. ن يبدو علية المللدون أ ,نيه المشتعلتيوظل هو ينظر الي بعين

نوا أحودث سويد وهوا أ ,حقيقوي تلوك الموذكراتفوي  ذكور إذا فكل موا

 النهايوة وجودت في.. تمثاله المخيف هذافي  الرابض الظالم الخفي

 : من هذا الجحيمللفرار ما بحث عن وسيلة أهتف وأنا أنفسي 

 .نا من فعلتلست أ.. حدا مع أأنا لم أصنع عهد   -

ركووان المكووان أفووي  وبوودت النيووران تشووتعل رتجووت الجوودرانهنووا ا

نهوا قادموة كأفوي وجهوي, ت لفحوات حوارة مون الهوواء وهب  , اغضب  

 ذان:مثال يهتف بصوت غاضب يصم اآلوالت ,من الحجيم

فوي  يجوري الودم ن ميثواقإ. .لكنوك تنسوى فعلت أيها احنسوي بل -

  .ال الموت والدمينقضه إالو ,بدالدماء وينتقل من األباء لألحفاد لأل
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وانووا أبحووث بعينووي  ,بكفووي   اغلقتهموواف آلووم الصوووت المريووع أذنووي

لكون .. بالكواد اسويكنوت ألوتقط أنف.. المرتعبة عن المخورجالمجهدة 

 المخيف: التمثال واصل بصوته

 تنووواآميثووواق واللوووزم ا.. عاهووود ثوووم نسوووىالوووذي  أيهوووا البشوووري -

تنووا آ.. فوورار منووه الالووذي  تنووال غضووبناأو  ,البيووت وارع  بووالقرابين 

  تنل منا العطايا السخية.بالقرابين 

 ورحت ,أبتعدكي  نحو الدرج الحجري تأتجهو ,اترنح  تحركت م

 .. أعلووم؟ م الأ موون هروبوي ا الشويطان سويمعنيكوان هووذن تسوائل إأ

بعهد وميثاق لم نفسي  لن ألزمإنني  كما, م له القرابينقد   لن أنني أ

 .. قد قطعوه على أنفسهم حتى لو كان أجدادي, أفعله

 ؟ هنا فكاري فينتقم منيهذا الشيطان أهل يقرأ لكن 

 موورة االتمثووال سوواكن   عوواد.. وصوولت للوودرج وبوودات أهووبط البوورج

جوودران البوورج فووي  تخووبطظللووت أو. .نطفووأت نيووران عينيووهواأخوورى 

 ..امنهار   تهالك بجوار الجدارأنفسي  ووجدت خرجت منهحتى 

 .. ما شيئ ا فعلأن أ علي  كان و.. اا ناقم  وكنت غاضب  ا كنت مرعوب  

 .هذه اللعنة لألبدتنتهي  يجب أن
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 حرق البيت سوف أ

 إن النيووران قاسووية.. بهووذا الحوولللعنووة هووذة ا نهوويلقوود قووررت أن أ

البيت ولتلوتهم معوه لهيبها كل ألي ..أحد اليقوى على بأسها ,مدمرة

بحوورق حوود مووا موون قبوول كيووف لووم يفكوور أأدري  ال.. هاطينلعنتووه وشووي

 ا..وممكن   بدا الحل سهال  .. البيت

 ا بنقمتيممتزج  , نتويت عليهاشتعل الحماس بأعماقي لتنفيذ ما ا

 وتقووديمإليووه  البيووت بووالعودةهووذا سووتكين لنووداء لوون أ.. لووم تهوودأالتووي 

حملهوا التوي  اللعنة حمل هذهلن أ.. خرىله مرة أالقرابين البشرية 

 .. ابد  أأبنائي  ثهاثانية ولن أور   أجدادي

 شوتعاليصولح لالآخور  أي شويءأو  بحثت عن بعض الكيروسوين

 سوويارتي هنووا تووذكرت ..شوويئ اجوود لووم ألكنووي  ,كوول مكووان بالبيووتفووي 

 ا ووعواء  صوغير   اممتلئة بالبنزين لهذا جلبت أنبوب وكانت .. بالخارج

 .. ليهاا واتجهت إكبير  

وحاولوووت  بوووداخل خوووزان البنوووزين ت األنبوووو  البالسوووتيكيوضوووع

 ,بفمي حتى شعرت بطعمع ورائحتة يمألن فمي امتصاص البنزين

نوزين يتودفق الب راحفو, الوعواءفوي اآلخور  نبوو طورف األفوضعت 

 .. متالا وعاء حتىببطء نحو ال

.. كوول أنحائووهفووي  ورحووت أنثوور البنووزين.. واتجهووت للبيووت حملتووه

 .. المطبخ والحجرات.. ثاثاأل.. السجاد.. الستائر
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وظللوت .. المكان قوية نفواذة ومنوذرة صارت رائحة البنزين تمأل

 .. نتهى الوعاءنثر البنزين حتى اأ

إليوه  فوتوالت هنا اتجهوت نحوو الخوارج ووقفوت قبالوة بوا  البيوت

نحو بقعوة مون بقوع  لقيتهثم أشعلته وأ عود ثقا  من جيبي امخرج  

 بهو البيت..في  البنزين كانت

ا عون تراجعوت مبتعود  إنني  اشتعلت النيران بسرعة رهيبة حتىو

لحظوات فوي  وتحول المكان.. لسنتهاالنيران بأ تلفحني الكي  البيت

التوي , ونوةبدات النيران عزف مقطوعتهوا المجنو  ..لجحيم حقيقي

  .لن تكف إال حين تحرز نصرها التام

 .. أدري ال.. سمعه حينهاما أراة وهل كنت أتوهم ما أ

 البيت داخلمن  ذنيأفي  الصرخات المعذبة كانت تدوي عشرات

 راحوووتالتوووي شوووباح الكثيووور مووون الخيووواالت واألرايوووت و.. المشوووتعل

 .. لسنة اللهبتتراقص بين أ

حين بدأت فجوأة , لسنة اللهبياح أأتابع بارت قف بالحديقةكنت أ 

ا  همدت النيرانقد و هاحين ارتجف قلبي تخبو وتضمحل.. فوي تمام 

 .ليظل المكانأخرى  وعاد السكون مرة.. لحظات

فوووي  لمووواذا فشووول أجووودادياآلن  وأيقنوووت.. كنوووت أشوووعر بالرعوووب

 .. اإنه أقوى منا جميع  .. إنه قوي.. التخلص من البيت

ستقبلتنى ضوحكة سواخرة اذا حدث فاتقدمت بحذر للداخل ألرى م

بدا البيت وكأنه .. كل مكان حوليفي  راحت تتردد عشرات المرات

 .. يسخر مني
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هرولوت نحوهوا .. الفورار بسويارتيفوي  فكرنا أتراجعت برعب وأ

ال كم  و, وال كيف دخلتها ,كيف فتحت بابها أدر   فلم, ا كفأرر  مذعو

 .. يهادخال المفتاح فإفي  فشلتالتي  عدد المرات

شووعال كنووت أحوواول إ.. جبن اديوور المحوور  لكنووه لووم يسووتلووت أحاو

والشوياطين شوباح عشرات األ وأنا أرى برعب ,المحر  كالمجنون

 ..يتجة نحومتخرج من جدران البيت وواجهته 

 . .األسودعمالق ال بينهم ورأيت 

أبوي  رىكنوت أ.. السويارة أن تسوتجيبفوي  برعب رحت أصورخو

فوي  دضور  المقووخوذت أأ.. المتجوة نحووىشوباح جدادي بين األوأ

 .. دير المحر ن أهلع وأنا احاول بالجدوى أ

 اديهم نحووووييوووثوووم امتووودت أحوووين بلغوهوووا,  أحووواطوا بالسووويارةو

 .. بي ة وأمسكوامخترقة جدران السيارة المغلق

 .. .. ففقدت الوعيحتملكثر مما أكان هذا أو

اآلن  ايتووووه صوووارالوووذي  ا أموووام التمثوووالمصووولوب   أفقوووت ألجووودني

التووي  مووتال المكووان بعشوورات الشووياطينوا.. بأكملووه بلهووب شوويطاني

األكبور جدي  رأيتو, بعيون مشتعلة بثبات وغضب راحت ترمقني

 : ت رخيما بسكين غريب ويقول بصوملوح   أمامه طوسن ينحني

 .. ا لغضبك ياموالين يكون قربان  لقد خاننا فاستحق أ -

, نحوووي تجووهن جاموودة وابعيووو إلووي   لتفووتديثووه ثووم انتهووى موون حا

تثبتنوي التوي  قيوودي حواول الخوالص مونفوزع وأنوا أفوي  صرختو

 : جدوى بال لجداربا
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.. رجووو  التووؤذنيأ.. أنووا شوواكر.. حفيوود  ننوويإ.. أنووا ياجوودي إنووه -

 ال تطع هذا الشيطان وتقتل ابنك!. .ياجدي التقتلتني

علوى ونظورة ا ألمرفوع وبيوده, والسوكين الغريوب  ,ف أمواميتوقو

 بصوت جامد: وقال ,عينيه في شتعلة تغاضب

  . لست منا يا شاكر!..ان  لست م   أخبرتك من قبل أنك -

 . هوت السكين بعدها نحو عنقيو
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سووووتاذ شوووواكر زوجووووة األحلمووووي  موووون مووووذكرات السوووويدة كوووووثر
  :عبدالحميد

 .. كثر من يعلم هذانا أأ.. كيدبالتأزوجي  ه خطنإ
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سوووطر وال كيوووف كتوووب األ. . تبوووهمتوووى وال كيوووف كأدري  ال إننوووي
 .. لت  كيف ق  تخبرنا التي  خيرةاأل

  .لكنه يحدث بالفعل.. ب بالعقلذه  بطريقة ت  تمام ا  اكان هذا جنوني  

 عون إجابوة اتصوالي زوجوي كوف  قود مورت وقود أيوام طويلوة  كانت
 اوراحووت صوورخاتهم ابنووي   زداد إضووطرا وفووى نفووس الوقووت ا.. بووه

ووا  نكانووا يبكيووا.. ممناديووة أبوواه انومهمووفووي  تعلووو وحووين ألمووح دوم 
 .. ا على الفور ويهربان من نظراتين دموعهما يكفكفادموعهم

وو, ا ال أعلمووها شوويئ  كنووت أتسوواءل هوول علموو قوود ا مووا أم أن مكروه 
  ؟وهم يشعرون بهذاأصا  أباهم 

فقررت , ولم أعد بقادرة على النوم ثانيةتمام ا  تحطمت أعصابي
جدتوووه هنوووا  وو.. زوجوووي عووونألبحوووث  أن أذهوووب للبيوووت بمفوووردي

 .. دون قطرة دم واحدة ا على فراشهمذبوح  

وأن , خوورمكووان آفووي  أيووام قبوول ل  ت ووق   نووهقووال األطبوواء الشوورعيون أ
كوان بجسوده .. ن توقفوت عون النوزففراشوه بعود أإلوى  جثته جلبوت

كموا .. لوم تكون بوه مون قبولالتوي  لغريبوةالكثير من األوشوام ا حينها
 .. نتزع قلبه من خاللهاره اكانت هنا  فجوة ضخمة بصد

وظلوووت هوووا لوووزمن طويووول مووون جرائنهرت اكانوووت ميتوووة بشوووعة فووو
عن عمالق أسود زعم أحد اللصووص  طويال   تبحثالشرطة حينها 

أثنواء محاولوة سوطوهم علوى البيوت  وزموالءه نه هاجمه هووقبلها أ
 .. وأنه قد قتل أصحابه أمام عينيه, من قبل

ولماذا  ,زوجي نعلم من قتلن نتهى التحقيق دون أر ابعد شهوو
 ؟ فعل

 .. ما جرىفي أعلم أن للبيت شأن كنت بداخلي.. كنت أعلم لكنني
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 صوارا.. لوى العوودة للبيوت بشوكل غريوبع صور ابنوايأ بعد عوامو
اليجوب الوذي  ا عون نوداء البيوت وعون الميثواقا عجيب  ان حديث  يتحدث

, عوون البيووت االوودائم لهمووذكرني هووذا بحووديث جوودهما فوو ,ن يوونقضأ
 .. اذانهمكان يقصها على آالتي  تلك القصص العجيبةو

ا صوورارهمأن إال إ ,اا مووا قوود أصووابهمن مس ووالبدايووة أفووي  ظننووت
المزيود مون  احتمول منهمولوم أإننوي  حتوى ظل في ازدياد الحاحهموإ

مووت تلووك امادعووود بهووم للبيووت فووي النهايووة قووررت أن أو, الضووغط
 ..رغبتهم وليفعل هللا مايشاء

غايووة فووي األبنوواء  وبوودا ,للغايووةبنووا بووا مرح   دا عوودنا للبيووت فبووو
ر بالراحووة بووين جنبووات البيووت شووعبوودات أننووي أ نكوورأ ال.. السووعادة
بمثوول  كيووف تكووونأدري  الالتووي  سووتمتع بالحديقووة الرائعووةورحووت أ

 .. حددون أن يرعاها أ هذا التهذيب والنظام

 ,بوهأبنوائي  موع البيوت واسوتقرت حيواتيفي  هادئةعوام مرت األ
 ..اآلن لعكم عليهاط  أالتي  الراحلزوجي  ن أعثر على أوراقأ بلق

 ال.. هحووين وجوودتها تسووقط موون أسووفلفراشووي  نظووف أسووفلكنووت أ 
اف مورات بتنظيف الفر وقد قمت بنفسي ,أين كانت مخبوءةأدري 

 .. ن أعثر عليها من قبلكثيرة دون أ

 لقود قتول البيوت.. القديمة عن البيت قرأتها فتحققت كل هواجسي
خائفووة أن صوورت فزعووة .. ألنووه رفضووه ورفووض العوويش بووهجووي زو

 .. ا البيت لسبب مالو قررا فجأة أن يترك ابني   معاألمر  يتكرر

وال حق ا  ا البيتأحبلقد .. ا كهذا شيئ  ا قد يفعالال أعتقد أنهم لكنني
 أبد ا  تركها يفكران في أعتقد أنهم
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الوذي  ابعود هوذ البيتفي  ن نظلا أن كان صواب  إحق ا  علمال أ إنني
 سووف علموه أن ابنوي  لكن ما أ.. أم نتركه بأساطيره المخيفةقرأته 

 ..خرىبالبيت ولهذا فلن أغادره أنا األ ايمكثان دائم  

ا سويد  يبودو وكأنوه صوار  صوار .. اكثيور  اآلن  لقد تغير عبدالحميد 
 .. اللبيت حق  

 ؟هل جدد الميثاق مع البيت ثانية

 .. بالطبع إنه لم يخبرني

 . .أعرف نيلكن


