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 الفصل األوؿ

   

دائما أنػا ميػتـ مجمػع تمػؾ األشػيار الغريبػة مػف الطريػق والتػي ل يمتفػت إلييػا 
الشػكاؿ المختمفػة المتبقيػة مػف أعمػاؿ رصػف أو أحد وخاصة الحجار ذات 

منار وغيرىا وأثنػار مػروري لػيأ بأحػد الشػوارع الجانميػة المجػاورة لمنزلػي لفػت 
انتباىي حجر متوسط الحجـ رمادي الموف مصقوؿ جيدا وذا لمعػة ظػاىرة ل 
تخطئيػػا العػػيف أمسػػكت بػػالحجر واسػػتغر ت أكثػػر مػػف مممسػػو الػػذي يخػػالف 

مػػػررت يػػػدي عميػػػو حتػػػي شػػػعرت بأنػػػو لػػػو ىػػػذا المممػػػس  شػػػكمو تمامػػػا فمػػػا إف
الخشف الذي يمدو  كأخاديد حفرت عميو بعناية ؛؛ وضعتو في جيمػي وعػدت 
الػػػي منزلػػػي وفػػػي المنػػػزؿ وضػػػعتو فػػػوؽ المكتػػػب ::تناسػػػيت ألمػػػر وانشػػػغمت 
لبعض الوقت في اموري األخري وعندما تذكرتػو بعػد سػاعات دخمػت غرفتػي 

عنو جيدا ولكف دوف جػدو  رغػـ يقينػي نػأنني فمـ أجده عمي المكتب .بحثت 
لـ احركو مف مكانة أو لـ يفعميا أحػد ألننػي اسػكف بمفػردي ...حتػي سػمعت 
تمػػػؾ الخبطػػػات المتواليػػػة الصػػػادرة مػػػف الخػػػارج ..خرجػػػت مػػػف غرفتػػػي لتفقػػػد 
األمر فوجدت الحجػر يتوسػط المائػدة التػي تتوسػط الصػالة و جػوارة يقػف قػط 

سػػػانو وكممػػػا لعقػػػو تحػػػوؿ شػػػعره األمػػػيض لمػػػوف امػػػيض كميػػػر الحجػػػـ يمعقػػػو مم
األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود



 

 

 الفصل الثاني

وقفػػػت متجمػػػدا لمحظػػػات مػػػل ر مػػػا لسػػػنوات شػػػعرت بالوقػػػت بطيئػػػا يمػػػر وانػػػا 
اشػاىد المشػيد امػامي .ل اعػػرؼ كيػف دخػل ىػذا القػػط الػي الميػت ول اعػػرؼ 

لحجػػر ميػػذة المػػذة والسػػرعو ومشػػيد تحػػوؿ لونػػو تػػدريجيا تفسػػيرا يجعمػػو يمعػػق ا
لأسػػود ظننتػػو فػػي المػػدر أنػػو خدعػػة ضػػوئية لمعػػيف لكػػف األمػػر أصػػب  يقينػػا 
عندما توقف فجأة عمػا يفعمػو نػاظرا لػي .لػف انسػي تمػؾ النظػرة مػا حييػت أف 
كنػػػت سػػػاحيا بعػػػد ذلػػػؾ  نظػػػرة مميئػػػة بالسػػػخرية والشػػػر ..نظػػػرة بشػػػرية تمامػػػا 

السود الف قمػل أف يقفػز راكضػا لمخػارج مطمقػا مػوارا غريبػا نظرىا لي القط 
كأنو يريد أف يخمرني شيئا أو أمرا ما ..اقتر ت بفزع وتردد مػف الحجػر الػذي 
مػػػدات اخاديػػػده المحفػػػػورة تمػػػدو أكثػػػػر وضػػػوحا وعنػػػدما امسػػػػكتو ىػػػالني قػػػػدر 
السػػخونة التػػي شػػعرت ميػػا... سػػخونة اجتاحػػت جسػػدي بأكممػػو وكأنيػػا الػػف 

ليب وما افزعنػي أكثػر تمػؾ الجممػة  التػي مػدأت واضػحة كالشػمس لساف مف 
و التػي ظيػػرت عمػي الحجػػر  سػيعود لػػيأ ..العيػدروس    القيتػػو  بعيػدا عػػف 
يدي متراجعا لمخمف متمنيا أف يكوف ما أراه الف مشيدا عامرا في حمـ يقظة 
ل حقيقة لو ولكف الحجر موجود امامي وسخونتة ما زالت تسري في جسدي 

مػػؾ الدرجػػة التػػي جعمتنػػي اىػػروؿ فػػي اتجػػاة  الحمػػاـ  متجػػردا مػػف مأبسػػي لت
فاتحػػا الػػدش لعػػػل وقػػع مػػػرودة الميػػاة ييػػدي مػػػف األمػػر أو يعيػػػد األمػػور الػػػي 
صواميا  لكف انعكاس تمؾ الصورة في مرآة الحماـ لنفس القط و نفس النظػرة 

اموس الساخرة جعل المر يمدو مثل كاموس دائـ ل صحو منو وما جعل الكػ
مكتمػػػل األركػػػاف تمامػػػا تمػػػؾ النقػػػوش التػػػي مػػػدأت تظيػػػر  عمػػػي كػػػل الحػػػوائط 



 

 

حػػػػولي ..نقػػػػوش  تحمػػػػل ذات  المعنػػػػي الػػػػذي رأيتػػػػو عمػػػػي الحجػػػػر  سػػػػيعود 
ليأ__العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدروس 



 

 

 لثالفصل الثا

ل اعػػرؼ كيػػف خرجػػت مػػف  الحمػػاـ   والميػػت متمػػؾ السػػرعة وىػػذا الثقػػل معػػا 
لػػت الػػدرج وكػػأف الػػف شػػيطاف وكػػأف خطػػواتي مكممػػة بػػالف قيػػد ..متخبطػػا نز 

يطاردني وما إف  أدركت الشػارع حتػي توقفػت ممتقطػا األنفػاس خائفػا مرتجفػا 
ومحرجا مف نظرات العامريف حولي  ولـ أجرؤ عمي إخبار أحػد بمػا شػاىدت 
خوفا مف اتيامي بالجنوف ..لف يصدؽ أحدا أف قطا لعػق حجػرا فتحػوؿ لونػو  

نقشػػت عمييػػا رسػػالة مػػف جممػػة امػػامي ولػػف يصػػدؽ أحػػدا أف حػػوائط منزلػػي 
واحدة  سيعود ليأ _ العيدروس    ...اخذتني قػدماي لمنػزؿ صػديقي  راشػد 
عمد الكريـ  استاذ التاريخ الذي يسػكف عمػي بعػد شػارعيف منػي ول اعمػـ  لمػا 
قصدتو ىو تحديدا ر ما لشعوري بأنني احتاجو ألكثر مػف كونػو صػديق ر مػا 

سمار والتواريخ ألحكي لػو ىػوؿ مػا رأيػت لشعوري باحتياجي لمف يفيـ في األ
فيعطيني تفسيرا بعيدا عف اتيامي باليموسة والجنوف ...طرقت الباب ..ففػت  
لػػػي مرتػػػديا جمبابػػػة المػػػيض المعتػػػاد ..ىػػػذا الجمبػػػاب الػػػذي ل يرتػػػدي غيػػػره 

 وباستغراب استقممني لمدخوؿ ويمدو اف ارتباكي الظاىر  أر كو ىو أيضا 

 وسألني ._ما بؾ ؟

 تو وانا ادخل__أجم

كارثػػػػة يػػػػا صػػػػديقي ل اعمػػػػـ اي لعنػػػػة تطػػػػاردني واي بػػػػاب لمجحػػػػيـ فتحػػػػت  
 وأخمرتو بالقصة كميا 



 

 

استمع لي في ذىػوؿ يشػوبو التركيػز الشػديد ومػا أف فرغػت مػف الحكػي حتػي 
 تحرؾ مف مكانو متجيا لجياز الكمميوتر الخاص بو وسألني

  __ قل لي السـ مرة أخري الذي ظير لؾ عمي النقش

قمػػػت لػػػو__  العيػػػدروس   ول يخفػػػي عمػػػي أحػػػد ارتجػػػاؼ إضػػػارة الميػػػت مػػػع 
نطػق السػػـ ول تمػؾ الدفقػػة العبػػاره مػف اليػػوار السػػاخف التػي اصػػامتنا ومػػا زاد 
األمػػػػػػر غموضػػػػػػا وفزعػػػػػػا ىػػػػػػو نتػػػػػػائ  البحػػػػػػث التػػػػػػي ظيػػػػػػرت عمػػػػػػي شاشػػػػػػة 
الكمميػػوتر  ... عمػػيش الميػػزاف بحػػر العيػػدروس  ..ممعػػوف   المتػػوفي فػػي 

 الثاني لمقمر ... العاـ



 

 

 الفصل الرابع

 عمػػػػيش الميػػػػزاف بحػػػػر العيػػػػدروس   ممعػػػػوف   المتػػػػوفي فػػػػي العػػػػاـ الثػػػػاني 
لمقمػػػر ... سػػػجيف العػػػذاب الخػػػارج مػػػف ارض الػػػراحميف  مطػػػرودا ومسمسػػػأ 

ذا وجدتو حدثني إذا استطعت كاف ىػذا بأقساـ العيود ..فيا صاحب الحجر إ
مػػا وجػػدناه مػػع عمميػػػة البحػػث الػػذي ظيػػرت وارفػػػق صػػاحب  الكػػأـ كأمػػػو  
مػػػرقـ ىػػػاتف لتميفػػػوف ارضػػػي ...  جممػػػة مقتضػػػبو وغامضػػػو ولكػػػف ليػػػا مػػػف 
التػػأثير  الكثيػػر ..تعريػػف أخمرنػػا أف فػػي األمػػر أمػػر واف مػػا يحػػدث لػػو خمفيػػة 

ف ىناؾ مف يعػرؼ  وينتظػر الحػدث حقيقية ل مجرد خيالت أو ضألت وأ
وكأنيػػا نمػػورة مكتممػػة األركػػاف وتتحقػػق  .....التفػػت لػػي راشػػد دوف أف ينطػػق 
بكممةواحػػػػػػػػدة فوجػػػػػػػػدني محػػػػػػػػدقا لعمػػػػػػػػي وكػػػػػػػػانني اسػػػػػػػػتنجد بالسػػػػػػػػمار ممػػػػػػػػا 
يحػػدث ...سػػيعود لػػيأ ....تمػػؾ الجممػػة التػػي انتقػػل صػػداىا مػػف مجػػرد كممػػة 

ف فػػػي اذنػػػي فزادنػػػي ىػػػذا عمػػػي حػػػوائط الميػػػت لنػػػدار أو ىمػػػس أشػػػعر بػػػو اآ
فزعػػػا ....ىػػػل تعتقػػػد أف األمػػػر متعمػػػق ممعنػػػة مػػػا انػػػت أطمقتيػػػا مػػػف سػػػراحيا 
عندما أحضرت معؾ ىذا الحجر؟؟  ..سألني راشد ..فأجمتو بأنني ل اعرؼ 
تحديدا ما يحدث ...ل اعرؼ سر ىذا الحجر وحقيقة أصمو ول اعرؼ كيػف 

بالسـ الذي عرفنػاه الف . ظير القط وكيف تحوؿ لونو وما عأقة ىذا كمو 
ومػػف يكػػوف صػػاحب الرسػػالة التػػي رأيناىػػا  ومػػا عأقتػػي ميػػذا كمػػو ...نتصػػل 
ونعػػػػػػرؼ ...قاليػػػػػػا راشػػػػػػد مخرجػػػػػػا ىاتفػػػػػػو المحمػػػػػػوؿ وطالبػػػػػػا الػػػػػػرقـ المرفػػػػػػق 
بالرسالة ...قفزت مػف مكػاني ألمنعػو مػف األمػر ولكػف بعػد فػوات الواف لف 

مػػػق راشػػػد الخػػػط ....صػػػمت اليػػػاتف الرضػػػي منحنػػػا رنػػػو واحػػػده قمػػػل أف يغ



 

 

رىيب ساد المكاف لحظات شعرنا نحف الثنػاف اننػا تتورطنػا فػي األمػر تمامػا 
خاصة عندما رف ىاتف راشد وشاشة التصاؿ تحمل نفس الػرقـ الػذي طمبػو 
منذ قميل ..وبكل ما اممؾ مف توتر وخوؼ وفضوؿ أمسكت مف يػده اليػاتف 

اآخػػػر بػػػادلني صػػػاحب واجمػػػت ...لػػػـ انطػػػق بكممػػػة واحػػػده وعمػػػي الجانػػػب 
التصػػاؿ بصػػمت مماثػػل قمػػل أف يقػػوؿ لػػي بصػػوتو الػػذي جػػار عميقػػا مخيفػػا 
وكأنػػو يتحػػدث مػػف الػػف كيػػف ....يػػا صػػاحب الحجػػر عميػػؾ السػػأـ والمػػأـ 
والكأـ  ...ل وقت امامؾ غير الوقػت الػذي يمنحػؾ الممعػوف إيػاه أو الوقػت 

طاني عنوانا يبعد عف الذي أمنحؾ فيو السر ...خذ الطريق إلي وتعالي  واع
مكاننا ىػذا بأمتػار معػدودة ...أعطانػا عنوانػا لميػت يعمػو منػزؿ راشػد بطػابقيف 

 فقط ...



 

 

 الفصل الخامس

صمت مشوب بكل ما نممؾ مف قمق وفزع سيطر عمي المكاف واخد معو مػا 
انا وراشػد ...راشػد الػذي يمػدو مػف مأمػ  وجيػو أنػو عمػي تبقي مف اعصامنا 

وشؾ اإلصابة منوبة قممية مف وقع ما يحػدث ..جمػس مجػواري واضػعا وجيػو 
ميف كفيو كمف يمدو عمي وشؾ النحيب وبصوت اجتيد كثيرا كػي يخػرج منػو 
سألني ..وماذا بعد ...قمت لو محاول التماسؾ قميأ ..سنصعد ونري..التفػت 

كثػػػر وعينػػػاه تكػػػاداف تخرجػػػاف مػػػف محجرييمػػػا ...انػػػت تيػػػذي لػػػي فػػػي ىمػػػع أ
بالتأكيػػد ثػػـ إننػػي تػػذكرت شػػيئا ىامػػا ل يوجػػد احػػد بالطػػابقيف العمػػوييف . انػػت 
تعػػرؼ أف تمػػؾ العمػػارة ل احػػد يسػػكف ميػػا غيػػري وثػػأت عػػائأت تتػػوزع فػػي 
الطوامػػق السػػفميو والطابقػػاف العمويػػاف اعتقػػد انيمػػا مغمقػػاف تمامػػا ....فػػاجئني 

ر ميػػذا األمػػر ...فأجمتػػو ...اكػػرر يػػا راشػػد سنصػػعد وسػػنري ولينتيػػي ىػػذا أكثػػ
األمر واف كنت ل تريد أف تأتي ساصعد بمفردي ....وتحركت باتجاه البػاب 
وانػػػا ادعػػػو   اف يػػػاتي معػػػي حتػػػي وجدتػػػو يمحػػػق مػػػي متخبطػػػا فػػػي جمبابػػػو 

كػاف الميض وما إف فتحنا باب الشقو حتػي ىالنػا اليػوار السػاخف مكػررا واف 
ىػػػػػذة المػػػػػرة مػػػػػدا لنػػػػػا وكػػػػػاف يػػػػػأتي مػػػػػف أعمػػػػػي وكأنػػػػػو يريػػػػػد أف يمنعنػػػػػا مػػػػػف 
الصعود ...والغريب في األمر أف العمارة بأكمميا خيـ عمييا الصػمت وكأننػا 
بمفردنػػا فػػي مواجيػػة مجيػػوؿ دمػػر جيػػدا لمعمتػػو ..و خطػػوات بطيئػػة  صػػعدنا 

سػمـ الػػذي درج السػمـ ...السػمـ الػػذي يمػدو أكثػػر  ضػيقا ممػػا اعتدتػو عميػػو ..ال
الػػذي مػػدأ يحمػػل نفػػس الخاديػػد التػػي رأيتيػػا  منقوشػػة عمػػي الحجػػر ..تجاوزنػػا 
الطامق العموي بصعوبة بالغة وكأننا لبسنا دىػرا كػامأ فالتفػت إلػي راشػد كػي  



 

 

اشػػد مػػف أزره قمػػيأ أو يشػػد مػػف ازري  حتػػي ىػػالني المػػر ...لػػـ اجػػد راشػػد 
كػاف ...بػأ ل يوجػد مكػاف خمفي مل لـ اجد السمـ  ..غياب تػاـ لتفاصػيل الم

فػػي األصػػل ...فػػراغ تػػاـ  ..معمػػق كنػػت فػػي اليػػوار  ...ل شػػ  تحتػػي غيػػر 
درجة سمـ واحده  وفوقي وعمػي بعػد متػر يظيػر بػاب الطػامق الخيػر وأمامػو 
ينتظرني القط نفسو بعينية الساخريتف ...يمدو أكثر سوادا مف قمل وكأنو ممغ 

مػػػع لمحػػػة السػػػخرية ميمػػػا  منحتػػػو  نضػػػجو التػػػاـ ..وتمػػػؾ الشراسػػػة فػػػي عينيػػػو
مشػػيدا مييبػػا ...حتػػػي انتميػػت ليػػػذا الطػػوؽ التػػػي الػػذي يقيػػػد رقمتػػو ...القيػػػد 
الػػذي تمسػػؾ بػػو تمػػؾ اليػػد التػػي اعرفيػػا جيػػدا ....يػػد راشػػد صػػديقي ......او 
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو .



 

 

 سادسالفصل ال

واقوي مف أي فػزع مػررت بػو منػذ  شعر بو اآف أمر يفوؽ الجنوف كثيراأما  
مداية ىذا األمر معمق انا في فراغ عجيب وامامي يقف  راشد  ممسكا مػنفس 
القػػط الػػذي مػػدأت معػػو تمػػؾ المعنػػة منظرتػػو السػػاخرة القاسػػية ولكػػف مػػا عأقػػة 

الػػػػػػػذي يقػػػػػػػف امػػػػػػػامي ىػػػػػػػو راشػػػػػػػد الػػػػػػػذي   راشػػػػػػػد  بػػػػػػػاألمر ىػػػػػػػذا إف كػػػػػػػاف
ر الحاسػػـ دوف أف اري شػػفتيو أعرفػػو .... إقتػػرب  ...اتػػاني صػػوتو ميػػذا األمػػ

تتحػػرؾ وكػػأف صػػوتو اتػػي مػػف داخمػػى ...افسػػ  لػػي الطريػػق ووجػػدتني اتبعػػو 
وكأنو يشدنى بقيد اخػر مثػل الػذي يمسػؾ بػو رقبػة القػط ..عػالـ أكثػر اتسػاعا 

مكػاف  مف حجـ الطامق المفتػرض أف اتواجػد بػو مػل يتجػاوزه بعشػرات المػرات
مػف قمػل  عميػو صػورة لرجػل لػـ أراهغير حائط واحػد مرسػـو  تقريبا بأ حوائط

النحيػػػل والعػػػيف الغػػػائرة والشػػػعر األشػػػيب  ول أتمنػػػي أف اراه حقػػػا ميػػػذا الوجػػػو
المتػػدلي عمػػي كتفيػػو العػػاريتمف ..صػػورة بطػػوؿ الحػػائط تظيػػر نصػػف جسػػده 

الخاديػػد أيضػػا التػػي رأيتيػػا عمػػي الحجػػر  وعمػػي جذعػػو العػػاري تظيػػر نفػػس
صػػػػورة  عمػػػػيش الميػػػػزاف بحػػػػر ومػػػػف ىػػػػذا األمػػػػر فطنػػػػت بػػػػأنني اقػػػػف أمػػػػاـ 

ورغػـ عممػي بػأف مػا اقػػف أمامػو صػوره مجسػدة إل أف قممػي قػػد  (العيػدروس
 (ذروة فزعػػو موشػػكا عمػػي التوقػػف قمػػل أف يػػاتيني نفػػس صػػوت  راشػػد ممػػغ

مػػػداخمي ..  ىػػػو الممعػػػوف عمػػػيش الميػػػزاف المتػػػوفي فػػػي العػػػاـ الثػػػاني لمقمػػػر 
طمسػـ سػجنو ومػػف  سػػدهوالعائػد فػي العػاـ الخمسػػيف والمنقػوش عمػي حجػره وج

فػػ ف لػػـ  الطمسػػـ والعيػػد ويعيػػد الممعػػوف  يجػػد الحجػػر يفػػؾ بحػػرارة األنسػػاف فيػػو
يصرفو زاد الشر وكثر الخطر وفت  لمممعوف بابا و رزخا ُيدخل منو ما يشػار 



 

 

ومػػػا إف فػػػرغ مػػػف كمماتػػػو حتػػػي امتمػػػ   ممػػػا تػػػراه حولػػػؾ مػػػف اتبػػػاع وشػػػياطيف
التػػي لػػـ ار  ابشػػع مػػف  المسػػوخالمكػػاف بعشػػرات الزنػػازيف المسػػجوف ميػػا تمػػؾ 

مظيرىػػا ...تمػػؾ األجسػػاـ النحيمػػة العاريػػة بشػػعورىا الميضػػار والخاديػػد التػػي 
حفػػػرت عمػػػي صػػػدرىا وكأنيػػػا خمقػػػت عمػػػي نفػػػس شػػػاكمتو تمامػػػا لكنيػػػا أكثػػػر 
حيوانية وتغيب عف عينييا تمؾ النظرة القاسػية السػاخرة التػي رأيتيػا فػي عػيف 

ر ساخف مدأ يجتاح المكاف ..ىوار يػأتي القط وفي عيف الصورة خمفي ...ىوا
مف خمفي تماما ...جعمني التفت باتجاه الصورة ليزلزني المر تماما ...كػاف 
 العيػػدروس  مييئتػػو الحقيقيػػة ممسػػكا بقطػػو األسػػود ..نػػاظرا لػػي متمػػؾ النظػػرة 
التػػي اخترقتنػػي كػػالف عمػػود مػػف نػػار ..تراجعػػت فػػي فػػزع باحثػػا عػػف الشػػ  

حػػولي ..حتػػي أتػػاني صػػوتو مػػداخمي كالعػػادة .. انػػا  الشػػميو مراشػػد فمػػـ أجػػده
بسػػجف الممعػػوف ..اقتػػل القػػط و دمػػو غطػػي النقػػوش  ..ىنػػا  الحػػارس الموكػػل

فيمت المر ...راشد عمد الكريـ الريفػي الػودود لػـ يكػف غيػر صػورة خارجيػة 
لحػػارس يسػػكف مػػداخمي اآف وىػػو الموكػػل مرجػػوع ىػػذا الشػػيطاف الػػذي يقػػف 

ىػذا الشػيطاف الػذي تمػدو ىيئتػو .. ـ ويرزخػو المطمسػـامامي الػي سػجنو القػدي
وكأنيػػا النسػػخة الحقيقيػػة لمشػػر ..... اقػػرأ النقػػوش  ..أتػػاني الصػػوت مجػػددا 

انتبػاىي وألوؿ مػره أف النقػوش البػارزه عمػي جسػد  ليمفػت متمؾ النمرة الحاسػمو
 تعطػػػي معنػػػي إذا تمػػػت قرائتيػػػا والتػػػدقيق ميػػػا .  المعػػػيف يعػػػادي العيػػػدروس
قميػػا أتػػاني ورددىػػا أتػػاني صػػوت ... (يـ قػػاؼ سػػل ميػػـ األمػػررجػػس أنيسػػ

مػػدا صػػوتي يخػػرج ميحوحػػا خافتػػا ومػػرددا تمػػؾ العبػػارة التػػي لػػـ افيػػـ .... راشػػد
مػػػدأ ممحوظػػػا وقويػػػا خاصػػػة مػػػع ىػػػذا  عمػػػي الجميػػػع منيػػػا شػػػيئا إل أف وقعيػػػا



 

 

العػػوار الػػذي مػػدأ يػػأتي مػػف الزنػػازيف حػػولي ..سػػألت   ال تكػػوف تمػػؾ خدعػػة 
مػػدأ صػػوتي .. وأل يكػػوف القسػػـ الػػذي أردده ىػػو نػػدار تحريػػر ل حػػرؽ اخػػري 

عاليا تمؾ المرة وانا أردده لممرة الثانية ومع ازدياد صوت العػوار وجػدت القػط 
يطمق ذلؾ الموار المخيف الذي لف انساه وجسده الذي مدأ وكأنو عمػي وشػؾ 

الثػػة رددتػػو الث ظيػػره ولممػػرة النفجػػار مػػع ىػػذا النتفػػاخ والتقػػوس الػػذي أصػػاب
وجػار التغييػر تمػؾ المػرة ممحوظػا عمػي العيػدروس نفسػو الػذي مػدأت مأمحػو 
تزداد شراسة وألـ ..نعـ الـ تمؾ النظره الساخرة في عينية مدأت تخفػت لتػأتي 

 واحسػػاس رىيػػب بالختنػػاؽ يصػػيمني وكػػأف يػػده مكانيػػا تمػػؾ النظػػرة المعذبػػة
أف أظػػافره تمػػر تقػػبض عمػػي عنقػػي دوف أف يتحػػرؾ مػػف مكانػػو.. احسػػاس بػػ

لشػػػأر صػػػغيرة وكػػػأف كقطػػػار ممػػػ  بالسػػػكاكيف يمػػػر  جسػػػدي فتحولػػػو عمػػػي
 رددت القسػػـ لممػػرة األخيػػره وبػػاخر مػػا اممػػؾ مػػف وعػػي قمػػل أف أفقػػده.. عميػػو

تمامػا  وجيي وعمي امػواب الزنػازيف دمار القط عمي العيدروس وعمي فتناثرت
 ومػػػػا إف فتحػػػػت عينػػػػي حتػػػػي وجػػػػدتني ممقػػػػي فػػػػي عػػػػرض الطريػػػػق باألسػػػػفل
وبطرؼ عينػي لمحتػو ىنػاؾ ..القػط امػيض الػذي مػدأ ممعػق الحجػر فػي مدايػة 

 .. يعدو ممتعدا قمل أف . األمر وجدتو ناظرا لي

 

 


