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 من   اقرتبت   وملا .  عزيز   قريب   بيت ىف    عشاء   دعوة وصلتىن 
 الدعوة   أن   فأدرآت .  يدخلون   املدعوين   من   أفواجا   رأيت   الباب 
 من وأخرى  أساتذتى    جيل   من   خنبة   القادمني   بني   ورأيت .  عامة 
 أمجعوا   مما   وآان   الكالم   وبعض   التحية   وتبادلنا .  الزمالء   جيل 
 عن   الكثري   وقالوا   آرستوفر   قرية ىف    اآلن   يقيمون   أم   عليه 
 بني   وتفرقنا   دخلنا .  السياحية القرى    مجيع على    وتفوقها   اهلامج 
 فال   شئ   آل   من   عارية   صغرية   مائدة   أمام جلسىت    وآانت .  املوائد 
 رأيت دهشىت    من   أفيق   أن   وقبل   طعام   أدوات   وال   طبق   وال   مفرش 
ىل   وسلمها .  حممرة   خروف   فخدة على    قابضا حنوى    قادما   شكوآو 
 من   بدا   أر   مل ولكىن    واستأت   صعقت .  يضحك   وهو   وذهب   بيد   يدا 
 طيلة   أفكر   آنت أنىن    غري طعامى    ألتناول بأصابعى    اللحم   قطع 
  . آرستوفر ىف    الوقت 

 التقاسيم

قرية سياحية امسهاسألت موظفة مكتب السياحة عن .... 
آريستوفر، وهل يوجد هبا فندق ملن ال ميلك هبا شاليها أو فيال،
فأنكرت االسم وقالت ىل املوظفة لعلك تقصد قرية آوملبوس، قلت هلا
رمبا هلا امسان، فأخربتىن بأنه ال يوجد هبا فندق، وإمنا شاليهات

فصيلةتؤجر بالليلة، وأنه يشرتط ملن يسمح له بتأجريها أن تكون 
وأىن قادر على أن أعطى O، وأنا أعرف أن فصيلة دمى A Bدمه 

آل الناس نقل دم لكن ال آخذ إال من فصيلة تشبهىن، وشرحت هلا
املسألة وأىن مستعد أن آخذ باملخاطرة لو حدث شئ، فُأعطى وال

 .آخذ، فوعدتىن املوظفة أن ترجع إىل رئيسها تستشريه

شكوآو"بس ينادى ىف الطريق وجدت بائع عرائس اجل
، فتقدمت منه وسألته عن"آاريوآا باألزايز"، "باألزايز

فصيلة دمه، فقهقه عاليا، وطبطب على مشفقا على عقلى،
فوجدت نفسى ىف املصعد ىف قرية آريستوفر آوملبس، وعامل املصعد
يعطيىن مفتاح الشاليه ويطلب مىن التوقيع على مسئوليىت عما

 .تب السياحة، فقمت بالتوقيعحيدث ىل آما وعدت ىف مك

 أثناء رآوىب املصعد نظرت إىل صورتى ومل أتعرف على نفسى 
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لكن الح ىل ىف املرآة خلف من ال يشبهىن عدد من املدعوين من جيل
"بالسالمة"األساتذة والزمالء وهم يلوحون ىل تلوحيه الوداع 

، ضغطت على زر رقم الدور الذى أخربىن عنه الرجل"بالسالمة"
ن يصعد، وتصورت أن هذه هى األصولوإذا باملصعد يهبط بدل أ

، لكنه ظل يهبط دون توقف بغض النظر عن حماوالتى مع آل
األزرار، وتذآرت حديثى مع موظفة املكتب، وأسفت لتوقيعى

واستمر اهلبوط وأنا ال أستطيع حىت أن أصيح أن. لعامل املصعد
 .Oفصيلة دمى 

**** 
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 األشياء   بني   العزيزة   القدمية   الصورة لى ع   عثرت   أخريا
 الصورة   أن ىل    تبني   ما   سرعان   إذ   تتم   مل فرحىت    ولكن .  القدمية 
 منها   يبق   فلم   األعزاء   مالمح   وطمست   عليها   الزمن   مبرور   هترأت 
  . تذآر   بقية 

 ملف وبيدى    حكومية   مصلحة   هبو ىف  نفسى    وجدت   قادر   وبقدرة
 أن خبربتى    وأدرآت .  باإلنصاف   ويطالب خطاى    يتتبع   موظف   خدمة 
  . املستخدمني   إدارة   اختصاص   من   املوضوع 

 املخازن   حجرة   أمام   أمر   وفيما   أثرا   هلا   أجد   فلم   وحبثت
 من   امللف   خطف .  شهر   منذ   اهللا   وفاهت   زميل   منه   وخرج   الباب   فتح 
. اختصاصه   من   املوضوع   أن   يؤآد   وهو   املخازن إىل    ورجع يدى  
  .تشغلىن   آانت الىت    املهمة   مظهره وأنساىن  

 التقاسيم

دخلت بسرعة وراءه قبل أن يغلق حجرة املخازن، وأنا... 
لكنه زادىن إصرارا، أخذ يسرعأعلم أنه متوىف، فمألىن الرعب، 

اخلطى وامللف حتت إبطه، وأنا وراءه، وأنا على يقني أن
الصورة القدمية بداخله، وال أعرف آيف وصلت إىل داخل امللف،
وحني توقف فجأة واستدار وعيناه مليئة بالغضب واالحتجاج،

إىل أين؟ قلت له أنا معك حىت النهاية، قال إنك لن: صاح ىب
ى صربا، قلت ستجدىن إن شاء اهللا من الصابرين، قالتستطيع مع

على مسئوليتك، قلت له هات الصورة الىت بداخل امللف وأنا
أنصرف عائدا ويا دار ما دخلك شر، قال أية صورة يا أبله؟
قلت له أنت ال تعرف آم هى متهرئه، ولو مل تأخذ بالك

خرجتفستتمزق منك، قال آيف تقول ذلك وأنت بكل جباحتك هذه 
 .منها لتزعجىن آل هذا اإلزعاج

غمرىن رعب غامض ثقيل، وأخذ جسمى يتبطط حىت صار ىف ُسمك
 .ورقة آارتون، ال أعرف هل لصق عليها صورتى أم ال

 .وراح الرجل يبحلق فيها وهو يقهقه شامتا
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