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َا في الكويت. َة و سلم َل, أرحب بكم في رمال حطين الذهبية, المنطقة الكثر سكين أه
ّل تلطفت بها و ساعدتها؟" “ بو, جارتنا تواجه بعض المصاعب مع النابيب,فه

َا..تكاد تكون هادئة...بالطبع تكون المثل لول أنك تدعى بو, بدر بومنبتاشاكوا (البالغ    سنة)16حسن
 و كما يعرف ب" بو" طالب في المرحلة الثانوية يرتاد مدرسة العتيبي العامة الختلطية, و الوحيدة في

المنطقة.
“بو, غاسلة الواني عاطلة عن العمل, هل لك أن تصلحها بعد عودتك من المدرسة؟"

َا مع الشابة الجميلة  نعم إنه كما خمنتم, إن بو هو المساعد في العمال المنزلية. يعبش بو وحيد
 سنة) منذ مفارقة ابوه عن الحياة بحادث سيارة مروع.29امه, بدرية (عمرها 

“بو, ستصل ابنة خالتك هذا العصر, هل بمقدورك الذهاب لمحطة القطار, و استقبالها؟"
ًة منذ وفاة والدها بحادث ُغر بو بسنتين في ولية أخرى وحيد  تعيش ابنة خالته بلقيس التي تص

سيارة مروع, لذا طلبت منها بدرية المجيء و الستقرار معها و وحيدها.
“ بو, لم يعد لدينا سمك, لذا اتسائل إن كان باستطاعتك الذهاب لشرائه؟"

“أجل امي بالطبع, لكن الن يجدر بي الذهاب للمدرسة!"
ًا, تذكر أن تجلب القليل معك في طريق العودة " “حسن

 إن بو شخص يعتمد على نفسه, و ليس اتكالي كالخرين الذين يعرفهم, ل يطلب من أحد شيء, و
 يعمل لنفسه, بينما الخرون يأتونه ليساعدهم في مشكلتهم. و على الرغم من ان بو ل يحب التسكع

 مع اي من الفتيان و الفتيات إل أن ألخرين يودون ذلك! عندما تراه الفتيات, يعجبن به, لكن ذلك كله ل يعير
اهتماماته, فهو يظن المر برهته مضيعة للوقت, و ل معنى له. 

 أما الشباب, فيبدؤون الحديث معه عن ما ل مغزى له, و المحادثات العادية تكون في العادة على هذا
النحو:

“ هاي بو, هل شاهدت المباراة البارحة؟"
“كل.”

ًا, أمم.. ستكون هناك مباراة كبيرة مساء الغد, ما رأيك في مجيئي لمنزلك و هناك  “آه..حسن
ًا!” نستطيع مشاهدتها مع

ًا.” “ ل, شكر
“آه, لديك أعمال, أليس كذلك؟"
ًا.. ل أريد فحسب.” “ ليس تمام

 بعد ذلك, يكون للطالب خياران, إما الصرار على مصادقة بو و النتقال لموضوع آخر. أو السماح لكلمات بو
 بتحبيطه و التأدية إلى الستلم, و تستطيع كما ترى لما يريد الجميع مصادقة شخص كبو,  فصدقه  و

اعتماديته على نفسه كانا المؤهلن لذلك, و كما هو الواقع فل يوجد امثال لبو في هذه اليام.
 ل يكره بو الناس, لكنه فقط يجد الجتماعية أمر لتضيعة الوقت, ما يفضل بو فعله في وقته هو

ًا ًا يدرس بو عندما يجد الوقت لذلك, ما يمتع بو حق  العمل,إن كنت تظن "تمرين عقله”, فأنت مخطئ. أحيان
هو تدريب نفسه على الفنون القتالية. يمارس بو كل ما يتعلق بتلك الفنون, بالخص السلوب الحر.

 لدى بو شغف كبير للفنون القتالية, حتى انه يتمنى إنشاء اول نادي رياضي في حطين. بالطبع والد بو,
ًا, و ًا, لم يحب بو كرة القدم يوم  عندما كان على قيد الحياة, تمنى أن يصبح ابنه لعب كرة قدم مثله تمام

 على الرغم من ذلك, فقد احترمها كأي رياضة أخرى, لكن الفنون القنالية هي شغفه و ليس كرة القدم, و
ًا.. لقد حرص بو على تذكره والده كثير

في سنواته الولى من طفولته..
“أبي, علي أن اخبرك بأمر ما."

ُبني؟" “ما هو, 
“ ل أريد أن أكون لعب كرة قدم.”

ُبني ل تقل ذلك, هل تريد أن تتسبب لي بضربة قلب؟" “ماذا! يا 
ًا!” ًا, ابي, لن اقول ذلك.. لكنني لن أكون لعب “حسن

و في العيد..
ًا ًا, إنه لعب بارع, لكنني على يقين بأنك ستكبر و تكون لعب ُبني! هل رأيت ذاك الهدف! قطع  “ بو, 
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افضل مما كان و سيكون في حياته.”
".ً َا, فأنا لن لصبح لعبا “ لقد ناقشنا هذا الموضوع سابق

“بدرية! استدعي السعافات, أظن أنني على الوشك أن أصاب بضربة قلبية.”
ًا.” “ أبي, لن أكون لعب

, عندما كان والده على فراش الموت..2008وفي عام 
ًا من الزمن عندما ل يكترث لي, استثناء أن يرى ابنه يبكر و يصبح ُبني, يمر على كل رجل وقت “ 

ًل, أو أسطورة” بط
ًا.” “أبي, لن اصبح لعب
ُبني, أنت تعذبني.”  “

“اعتذر أبي, لكنني لن أكون كذلك.”
ًا, مثل حقيقة أن والده لم يمت بضربة قلبية, و إنما حادث سيارة  و لم يكن بو لعب كرة كدم يوم

ّروع. م
 بعد انتهاء ساعات دوامه الدراسية, توجه بو لسوق السمك, و اشترى البعض منها, و عندما عاد

ّجمد, ثم قام بإصلح غاسلة الواني, ساعد جارته,  إلى المنزل, اسقط حقيبة ظهره, ووضع السمك في الم
و ذهب لمحطة القطار لستقبال ابنة خالته بلقيس.

قالت بلقيس على فور نزولها من القطار“ لقد تأخرت.”
“ لم يتوقف القطار قبل تواجدي هنا.”

كان القطار يتحرك, نظرت من النافذة, و لم أراك.”اعلم و لكن  عندما 
ُا على رأسك.” “ في هذه الحالة إذن, اعتذر إن اسقطك والدك عندما كنت صغير

لم يعلق بو, رغم سماعه لها, لكنه علم أنها مدللة, كما يعرف معاملة امه لها.
“بو, احمل حقائبي.”

ُتها, فساضطر إلى سماع صوتها المزعج من جديد, هكذا فكر بو. فعل كما أمرته, و حاول  إن حدث
ًا حمل الحقائب إل أنه لم يستطع, حتى انه ظن, أن بلقيس قامت بملئ حقائب السفر تلك,  جاهد

 بالحجار و الصخور, لغاضته. عندما عادا كان العيد قد عاد, كما يعود بالفرحة و البهجة كل عام, و ذلك
سبب تسميته بالعيد.

ًل عزيزتي, كيف حالك؟” “آه, أه
“ خالتي بدرية, أنا بخير, اخبرني عن احوالك!”

ًل  قامتا الثنتان بالعناق و التقبيل, و المحاورة, ظن بو أنها فرصته الحاسمة للهروب, لكن امه لمحته محاو
ّهل اوصلت حقائب بلقيس إلى غرفتها؟” ًة “بو  الخروج, فاردفت قائل

“أي غرفة؟”
“ غرفتك, عزيزي, هذا أين ستقيم.”

“ماذا, غرفتي؟ و أين يفترض بي أن أنام؟”
“في المرأبت تمضي الكثير من الوقت هناك.”

“امي, تسمى بالفنون القتالية.. لم ل تنام هي في المرأبزيزي, فهي ضيفتنا.”
ًا كان.” “أي

أخذ بو الحقائب و وضعها في غرفته, ثم خرج من المنزل.
“خالتي بلقيس, إلى أين بو ذاهب؟”

 “ أوه, ل تكترثي له, عزيزتي,فهو خارج للتنزه فحسب, ففي مثل هذا الوقت تكون موعد نزهة بو,
كل عصر,و الن تفضلي بالجلوس حالما أعد الشاي!”

 تنزه بو جوار شوارع حطين, و كان يفكر في الكثير من المور المحيطة به,  عندما ينظر إلى الرمال
ًا إلى الشمس, فكر بالحياة, أم النجوم فالكون, ادت خطوات بو الشعورية إلى الجسر,  يفكر بالطبيعة, ناظر

ًا له, و تلك هي النية التي اصطدم فيها بو بمراهق  و لكن هذا ل يعني أنه شيء جديد لم يكن متنبه
هزيل البنية, و الذي سقط من على الجسر و إلى الماء.

قفز بو على الفور لنقاذه, و لكن عندما اخرجه من الماء, كان الوان قد فات.
“كيف له أن يغرق هكذا؟” قالها بو بتعجب.
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 ادرك بو أنه هو الذي قتل الولد, و هكذا فقط, شعر بو بتعاسة فظيعة و للمرة الولى في حياته,
ًا أين رآه, و أقل ما يستطيع فعله بو هو ان يقل ًا لبو, على الرغم من أنه لم يكن متأكد  لكن الولد بدا مألوف

جثته إلى منزله.
سألته شابة عند قرعه للباب “ من أنت؟”

“ آه, أنا قتلت أخاك دون التعمد.”
“إنه ليس بأخي.”

“ليس كذلك؟”
“ل, بل أنا سأكون له زوجة. هل هو على ما يرام؟”

“ كل, فقد أخبرتك للتو بأنه فقد فارق الحياة, أليس والده في الداخل.”
“كل.”

“ماذا عن امه؟ أخاه الكبر؟ أي أحد باستثنائك؟”
 “ كما ترى, فامه تقطن في ولية أخرى, لكن والده و خاله, و أخاه جميعهم ماتوا في حادث سيارة

ّروع.” م
ًا, أسف لسماع ذلك, أين أضعه؟” “حسن

“لم كل العجلة, فأنت لم تشرب الشاي بعد؟”
“أعتذر, أود ذلك غير أنني ملزم لتسليم نفسي لرجال المن.”

“ لتسليم نفسك؟ لما؟”
“لن هذا هو الفعل الصائب.”

ًة للوقت, كما أنني أرى أنك رجل صالح, لم تتعمد قتله,  “لكن الذهاب إلى السجن ل يفيدك إل تضيع
لذا لم؟ أنا أسامحك, و هو كان ليفعل المر مثله.”

“إذن لأسلم نفسي؟”
ًا, لقد ضاعت روح اليوم و ليس هناك ما نستطيع فعله, إذن لم  “أجل, فأنا و عائلتك كنا سنحزن كثير

نتعمد إضاعة أخرى؟”
“إن كنت متيقنة إذن, فلن أذهب.”

 غادر بو بعد أن ترك الجثة و اعتذر, و عاد إلى منزله و هو سعيد و حزين, فحزين لنه قتل شخص, و
سعيد لن لديه عائلة تفهمت انه حادث, لكن حزن بو هو القوى.

“بو, لم الوجه الشاحب؟”
“إنه ل شيء, امي.”

“هل المر متعلق ببلقيس؟ اخرتني بما حدث اليوم بينكما الثنان.”
“ ماذا؟ امي, لتكوني سخيفة.. أراك في الصباح.”

“ربما ل تلحظ المر, لكنني متأكدة بأن المور ستتحسن بينكما.”
“أمي, أنا متعب الن و مزاجي معكر, أراك في الصباح.”

ًل, أين أنت ذاهب؟” “ مه
ًا يوم دراسي.” “ لنا فغد

“ هذا لطيف عزيزي, لكنني ل أظن أنها غرفتك, بعد الن.”
ًا.” “ نسيت ذلك تمام

نزل بو و توجه إلى المرأبرة.
ًل, لقد أعددت سمك اليوم.” “ أل تريد أن تتناول العشاء أو

“ لست بجائع.”
ذهب بو للمرأب بلقيس.

“بلقيس, ما الذي تفعلينه في غرفتي؟”
“ هذه ليست غرفتك, بل المرأبو مسموح لي شخص التواجد به.”

“أجل, لكنني خالد للنوم, لذا اخرجي!”
“ألن تتمن لي ليلة هانئة؟”

“ليلة هانئة!”
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 فهمت بلقيس من نبرة صوت بو , فقالت “ ليست بلهاء, فقد فهمت, اتيت لخبرك أن خزانتك ضيقة,
لذا سأحتاج إلى واحدة أكبر.”

ًا, فقط اخرجي!” “ حسن
 عندما خرجت, استلقي بو على اريكة قديمة, و هو يفكر بمن قتله, ثم ابحر بأحلم اليقظة, فقد

رأى نفسه و هو يسير بين الطلب في المدرسة, و الجميع ينظر إليه بنظرة مريبة.
“ماذا؟”

 ارتبك بو لتلك النظرات, ثم رأى نفسه في المرآة, رأى دماء على يده, ففزع, و اسيقظ من الكابوس, ثم
ًا, فقد تحول شعر إلى فضي, بعد أن كان لونه  ذهب لحمام المرأبكنه حينها ادرك, و الكابوس مازال مستمر

ًا كالولد الذي قتله! ًا, إنه الن أصبح مظهره, تمام الطبيعي, وبدأت عظامه تتغير أيض
ارتبك بو “ ما الذي يحدث لي؟ “

ًا “أنت تتحول لي.” ثم سمع صوت
“ماذا؟ من هناك؟!”

“إنه أنا , الولد الذي قتلته, أنا الن في جسدك!”
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الفصل الثاني:

“هل حدث ذلك بالفعل؟”
ًا نحو ًا, كانت ذاكرته مبهمة بخصوص ما حدث ليلة البارحة, هرع مسرع  استيقظ بو في اليوم التالي مرتبك

المرآة, و تفقد وجهه,كان كل شيء طبيعي.
ًا ل أكثر.” “ جيد.. كان كابوس

فتح بو صنبور الماء, و سكب ماء على وجهه.
“ الكوابيس تطاردك, أليس كذلك؟”

“آآه!”
ًا لقوله كلمات لم يريد قولها, حتى الصرخة لم تكن من نواياه, شعر بفقدان السيطرة,  صرخ بو مرتبك
 أراد أن يصفع وجنته, لكن يده لم تستجب له, ثم تحركت رجله إلى خارج الحمام دون إرادة منه, كان المر,

ًا ما يسيطر على جسده. و كأن أحد
راقب بو جسده و هو يخرج من المرأب بأثاث المنزل.

“ آه بو, ما قصة شعرك الفضة, هل صبغته أو شيء من هذا القبيل؟”
ًل منذلك قال “أين أنا؟ من أنتم؟” “ ساعديني, بلقيس!” هذا ما أراد قوله بو, و لكن بد

“ أنت تتصرف بغرابة يا عزيزي,” أكملت بدرية تعليقها” و الن اجلس و تناول بعض البيض.”
“ هذه تجربة, أليس كذلك؟ أنا في واقع ظالهري, و أنتم مخلوقات فضائية؟”

“ ابن خالتي, ما الذي تثرثرعنه؟”
“ل تقتربي, أنا أحذرك!”

ًا من المنزل, نظر إلى السماء الصافية, ثم ذهب  بعد ان فقد صوابه أمام بلقيس و بدرية, ركض خارج
إلى مكان إقامته, و قرع الباب.

“من هناك؟”
“لطيفة, إنه أنا!”

“و من أنت؟”
“لي, خطيبك.”

“آآه!”
 صفعته بعد أن صرخت في وجهه,عندما افاق وجد نفسه في غرفة المعيشة, أمامه خطيبة ,

لطيفة.
ًا. لكن عندما اخبرتني بأنك , اعتقد بأنني رأيت شبحه.  “هل أنت بخير؟ سامحني لما فعلته سابق

إن كنت بخير, فأجبني, ارجوك اخبرني إن كان لديك ارتجاجة في المخ!”
“ما الذي حدث؟”

ًا لقد صفعتك.” “كما ذكرت آنف
 “ل, اقصد قبل ذلك, لقد كان المر, و كأنني... أجلس في الخلف, واشاهد ما يحدث و كأنه فليم,

لكنني لم أستطع السيطرة!”
“ هذا يذكرني بعمي, فلم يستطع السيطرة على نفسه عند رؤية أصدقائه!”

ًا!” “أنا جاد, المر مريب, و كأنن مطارد تمام
“هل يعقل أن يكون ..لي؟”

“ لي.. هذا لي, إذن! قد علمت أنني رأيته من قبل.”
 عرف بو الدخيل على انه ليكوشيدمازي, او لي كما يدعوه الجميع, انه في نفس المدرسة التي

يرتادها بو.
“ علمت ان خطب ما به, إنه كاهن!”

“ لي ليس بكاهن, إنه رجل طيب! ربما لم احب لي, لكنني متأكدة أنني كنت سأتزوج منه!”
“؟!؟”

“على أي حال, ما الذي قد يفعله بو في جسدك؟”
“ل علم لي.”
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“و أين هو الن, هل هو كالشبح يطاردك لما فعلته به؟ هل ينصت إلى حديثنا عندما نتحدث؟”
ًا لكنني أظن أنه يطاردني.” “قلت لك ل اعلم, و الن هدئي من روعك, لست خبير

 فهم بو شطر المر, فهو محق بأن لي لم يمت بعد, و لكنه اخطأ في فهم سبب اختباء لي في
جسده, و العيش فيه.

ًا لتواجده هذا الصباح..أدركت المر  “فكر بو, فكر!” هكذا قال بو لنفسه, “ل بد أن يكون هناك سبب
ًا! الماء! عندما سكب بعض الماء على وجهي, ظهر! ل بد أن السبب هو غرق لي في الماء! هذا  أخير

يفسر كل شيء.”
 على الرغم أن بو لم يكن على عجلة لفقدان السيطرة من جديد, إل أنه أراد أن يثبت نظريته! خرج من

ًا, و سكب ماء على وجهه من البركة, و في الوقت نفسه رأى انعكاسه على البركة,  المنزل مسرع
ًل و شرع شعر بالتغير لللون الفضي. انعكاس هيئة لي, فبدا هزي

“كما توقعت!”
ًا لذلك, والن كل ما بقي عليه هو إيجاد طريقة لستعادة السيطرة, هجم لي كشخص  سربو كثير

ًا حتى من ظله نفسه! ًا من هذا الحدث الغريب, كان يركض خائف مجنون في الشارع,و كان ليزال مرتبك
ًا في الشوارع,  فكر بو “لربما يجدر بي السترخاء إلى أن تنتهي الرحلة”, ولكن بو رأى نفسه راكض

فقال “ ليست تلك هي الطريقة التي تنتهي بها الرحلة!”
 راقب بو لي برعب و هو يركض بارتباك في الشوارع, و من حسن حظهما, لم يصطدم لي بأي من

 السيارات المارة في الشوارع, و لكنه تعثر و سقط عندما عبر إلى الناحية الخرى, وهنا عادت السيطرة
إلى بو.

ًا, الماء سيء!” ًا من الن فصاعد “حسن
مساء ذلك اليوم, دخلت لطيفة غرفة المعيشة و معها حقائبها, و قد صادف وقت العشاء.

“ ما الذي تفعلينه هنا, يا لطيفة؟”
“مساء الخير, والدة بو و اخته! بو لقد جئت لعيش هنا!”

“ماا؟!”
 قد بان أن لطيفة قد باعت المنزل الذي اشتري لها و للي , كان هدية لهما عند الزواج, الزواج

المخطط له. لم تحب لطيفة لي, لكن صورته الن افضل لذا لم تمانع.
“ سأقيم في غرفتك!”

“ليس لدي غرفة, فأنا أقيم في المرأب.”
ًا إذن سأقيم في المرأب.” “ حسن

 “ل.” رفضت بدرية الفكرة, ثم قالت “ ل تشارك أي فتاة الغرفة مع ابني! لطيفة بما ان بو قتل
عائلتك الوحيدة,مرحب بك القامة هنا, لكن في غرفة بلقيس.”

“أجل, والدة بو.”
سخرت بلقيس من بو معلقة عن العشق.

عندما استيقظ في الصباح, كانت لطيفة تمعن النظر في وجهه.
“آآه.” فرع بو.

“هذه ليست الطريقة المثلي للقاء التحية على خطيبتك!”
“أنت لست خطيبتي, و ما الذي تفعلينه في مرآبي؟”

“جئت استدعيك لتناول الفطور.”
ًا.” ًا خاص “ لقد اعددت لك إفطار

“ اعتذر لكنه يتوجب علي الذهاب إلى المدرسة.”
 هرب بو, وفي سيره للمدرسة شاهد سائق الحافلة المحلي لثانوية عتيبي كمال كاكاشيماشي,

ًا, فقد كانت كلمات الطلب قاتلة. أو كما يناديه الجميع كاكا, رآه و قد امتلئ غيظ
ًا.” ًا كاكا, ليس لدي المال لن تقلني, لذا سأدفع لك غد “مرحب

وجاء آخر..
ًا! ما رأيك بالسبوع  “ كاكا, صاحبي! أعرف اعرف, وعدك بأن أدفع لك اليوم, لكنني مفلس تمام

القادم؟”
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وآخر..
قال أبي بأنه سيدفع لك العام القادم عبدما أتخرج, آمل أل تمانع!”

 كان الجميع يستغل طيبة كاكا, و قد بلغ منه الغضب مبلغ. لم يطردهم كاكا خارج الحافلة, لنه
احتاج المالو الوظيفة, لذا كان الطلب يؤجلون الدفع!

ًا و الذي سيستغرق   10عندما صعد الجميع إلى الحافلة باستثناء بو الذي فضل أن يذهب سير
 دقائق, وجلس كاكا على مقعد السائق, واغلق الباب و قاد. ولكن أحد النوافذ كانت مفتوحة مما أدى إلى

تطاير ورقة احد الطلب إلى الخارج.
“ كاكا, ارجوك اوقف الحافلة! لقد طار التكليف إلى الخارج, أرجوك أنا أحتاجه!”

 ركن كاكا, ونزل و قد تطار شرر الغضب منه, إن كاكا رجل لطيف, لكن الطلب الذين ل يدفعون المال,
 سيؤدوا به إلى ضربة قلبية. رأى التكليف عالقة على شجرية و الذي تبعد عنه بشارع, فعبر دون أن يأخذ

حذره, و ذلك عندما اتت سيارة مسرعةباتجاهه!
رآى بو الموقف, فهرع و دفع كاكا عن الطريق, و سقطا الثنان على الجانب الخر.

“سيدي, هل أنت-”
 قبل أن يكمل بو الجملة, رأى كاكا, و قد تقطعت اشلئه, ولم يتبق منه إل الجزاء المفتتة, و الدماء

المتواجد على تلك السيارة الخرى التي اصطدمت به. وقف بو دون مشاعر لوهلة.
 لم يذهب بو للمدرسة في ذلك اليوم, بل عاد, و في طريقه سمع صوت محرك سيارة مسرعة,

ٌد الن من قبل كاكا! فتضاعف حجم بو, و أصبح شعره أحمر اللون, و حينها علم بو بأنه مطار
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الفصل الثالث:

ًا! في هذا اليوم سيذهب طلب ثانوية العتيبي في رحلة إلى أبراج  ها قد جاء اليوم الموعود أخير
 الكويت! لم يكونوا متحمسين للذهاب إلى البراج بقدر ما كانوا قد تحمسوا لمضاء يوم دراسي خارج

َا بأنهم لن يدرسوا. لم يكن لبو أي  المدرسة. ذهب الطلب إلى المدرسة من دون كتبهم, أو حقائبهم علم
ُيحضر معه شخصان لي و كاكا. خيار سوى أن 

 و كما صف الطلب أمام حافلت المدرسة, سد بو أذنيه بصمامات حتى ل يسمح لي من الثنان
ًا أن يتحاشى الماء, و رحلت الحافلة بعد أن صعد الجميع على متنها. بالسيطرة, و عليه أيض

“ بو, ما الذي ستفعله عندما نصل إلى هناك؟ .. بو؟”
 لم يجب بو, بل حتى إنه لم يلتفت للطلب, نظر الطلب لبو على أنه حقير, فقرر تجاهله و أخذ
ًا من كاكا, لذا مال رأسه على  يتحدث مع طالب آخر, لم يكن بوسع بو تحرير سمعه من الصمامات خوف

 النافذة, محدق في الخارج والشارع الذي يسير للخلف بسرعة رهيبة. لم يلمح المر في البداية, أم الن
 فقد لحظ بو بأن سرعة الحافلة تزداد شيء فشيء, لم يسمع بو اي شيء لكنه رأى ارتباك الطلب, حتى

 أنهم اخفضوا رؤوسهم و بدأ بعضهم بالبكاء,وقف بو و هو يتشبت في طريقه إلى السائق حتى وصله, و
سأله “ ما الخطب؟”

 أجابه السائق لكن بو لم يسمعه, بسبب الصمامات, لكن رأى تعابير وجه السائق الممتلئة بالرعب,
و علم أن هذه ليست بمزحة. سأل السؤال من جديد و لكنه هذاه المرة أزال الصمامات.

 “ قلت لك, إن الحافلة  قد جن جنونها! ل أستطيع تخفيف السرعة أو اليقاف, و كل مرة أضغط على
ًة!” الوساط تزداد سرع

 “ابعد من هنا!” صرخ كاكا على السائق و دفعه على المقعد المجاور بقسوة ثم تولى القيادة. علم
 بو أنه ل علم له بالقيادة, لذا إن كان أي أحد سيعلم بامر, فإنه سيكون كاكا. استدعاه بو إذ أنها حالة طارئة

 تتطلب المخاطرة. لم يتحكم كاكا في جسد بو فحسب, بل و امسك بزمام المور, كان لديه أمل بأن ينقذ
ًا, لذا ادار  الموقف,  انحدر كاكا باتجاه حقل مفتوح حتى ل يصطدم بأي من السيارات, أصبح الطريق متعرج

رأسه إلى الطلب, و قال.
“ كل شيء سيكون على ما يرام, و الن توقفوا عن الرتباك, الزموا مقاعدكم أيها الطلب!”

ًا للسائق “  كانت الطريقة التي تصرف بو بها نحوهم صدمة لهم, “أما أنت” تابع كاكا كلمه موجه
 أحتاج إلى مساعدتك!” أخبر كاكا السائق بأن يجلب عجلة مع إبقائها موجهة في التجاه نفسه. حالما

 فعل ذلك, فتح كاكا باب الحافلة المتحركة, و وضع قدمه على الوسادة, و بعد ذلك وصل إلى غطاء الوقود, و
 فتحه, و سرعان ما بدأ الوقود بالترسب. بعد فترة قليلة, و بعد فقدان الوقود توقفت الحافلة, و حينها نزل

الجميع كما لو أنها ستبدأ من جديد!
فقز الجميع فرحين, و شاكرين كاكا على إنقاذه:

“ بو, إنك نابغة, أشكرك, بل أدين لك حياتي!”
“أجل يا صاح.”

ًا!” هكذا أجاب كاكا, و هو واضع يده على قافية رأسه, “تعلم فقط ما الذي  “لم يكن شيء, حق
 عليك فعله في مواقف كهذه, هل تفهم قصدي؟ أمضيت حياتي بأسرها مع الحافلة لذا فكرت في مواقف

مشابهة لها, لكن ل توجد أي إثارة على الطلق! ها ها ها!”
“أمم.. بو, ما الذي تتحدث عنه, أنت ل تكاد تركب الحافلة.”

 “آه, صحيح. أنا ل أفعل, أليس كذلك؟ ... أم ما قصده هو, أن مراقبتي لكاكا العظيم جعلتني أشعر
ًا, أيها الطلب!” بأنني جزء منه, على أي حال علي الذهاب, أراكم لحق

ًل, ركض إاى المنزل طوال ًا لفقدان السيطرة, كان هناك من يريد التحدث معها أو  لم يكن كاكا مستعد
الطريق, ليجدها تذاكر دروسها.

ًا, أبي.” “ مرحب
ًا على الكتب التي تقرؤها, لم17هنا قابل بو ابنته كال و وحيدته, البالغة    سنة, كان انتباهها مركز

 تلتفت إلى من دخل الغرفة, لنها افترضت أنه والدها العزيز, إذ هما الوحيدان الذان يقطنان هذا في
المنزل. و حالما التفتت و رأت أنه ليس بوالدها, قالت على استحياء:
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“ بو, ما الذي تفعله هنا؟”
 أنا, أبي!”كال, إنه“ 

ارتبكت فور سماع كلماته.
“ هل هذه مزحة, بو؟”

 “كل لكنني عالق في جسده, سأثبت لك بأنني هو. فكرتك عن إمضاء الوقت هي الستمتاع
 بقراءة الكتب, و ليس الخروج مع أحدهم. و تحبين فيلم “ عودة القطط” حتى أنك اعتقدت بأنك تستطيعين
 الحديث مع القطط عندما كنت أصغر! لكنك رغم ذلك تبغضين العنوان و تودي لو أنهم استبدلوه ب” همس

القلب!”
“كيف علمت كل هذا؟”

“هل علي أن أعيد كلماتي؟”
 “كل, فأنا آخذ بكلماتك, لربما تشابه بو في المظهر, لكنك أبي في الداخل, حتى إن لون شعرك

كشعره.
 “استنتاج جيد, شيرلوك هولمز, و الن هل تصدقيني أم علي الوصول إلى خيالتك, ضعي في

حسبانك أن بو يستطيع سماع كل شيء!”
ُاأبي أصدقك, .. ماذا الن؟” “ حسن

ًا حتى اغفل و أنام و يتولى ًا, ربما يجدر بي رؤية الطبيب, لكن يجب أن أبقى متيقظ  “ لست متأكد
بو السيطرة من جديد!”

ًا أبي, هذه حياته, ربما يجب أن يكون هو المسيطر!” “ حسن
“ أنت تصفين معه, و كيف تعرفت على بو, ظننتك ل تكلمين الولد في المدرسة!”

“أجل, أنا لأفعل, و هو لم يتحدث معي.”
ًل و قد لحظ كاكا طريقة تصرفها كلما طرأ اسم بو. احمرت كال خج

“ علي أي حال, أنا ذاهب إلى الطبيب, آتية؟”
 “كل, أبي, ما تفعله ليس بصواب, لقد مت, تقبل ذلك! لكن ل تورط بو في هذا, فهو لم يسأل لما

ًا!” حصل أن يحدث أيض
ًا, كوني هكذا!” “حسن

ًا و توجه إلى الطبيب, بعد الفحص أخبره الطبيب بأنه في حالة مثالية, ولكنه  غادر كاكا منزله غاضب
ًا, أخبره طبيب نفساني أنقد يرغب في فحص   طبيب نفساني,علم كاكا أنه ليس بمجنون, لذا حدد موعد

أحد طبيب نفساني الوراثية لجسم بو.
“ هل هناك آخرون؟”

ًا, ًا غيركما الثنان, الن أريد منك الستلقاء حتى أنومك مغناطيسي  “في الواقع, نعم. و هناك واحد
ًا على تحريك ًا في الوقت نفسه, لكنك الوحيد الذي ستكون قادر  فتتمكنون ثلثتكم من الحديث مع

العضلت, ما قولك؟”
أجاب كاكا بالموافقة, و فعل طبيب نفساني كما قال له.

ًا لطبيب نفساني؟” ًل ذاهب ًا! ما الذي تظنك نفسك فاع فقال بو “ كاكا, حق
“أحاول إخراجك من هنا!”

“ لكنه جسدي!”
“أمم, يا رفاق..” تسآءل لي, “هل استطيع العودة إلى المنزل؟”

صرخ الثنان في الوقت نفسه كصوت واحد “ل!”
 “اسمع يا دكتور هذان الثنان ماتان, و قد انتقل للقامة معي. أرجوك يا دكتور أتوسل إلييك,

أغرجهما من هنا!”
 انبهر الطبيب النفساني من هذا الموقف العجيب, كان بو مستلقي على الريكة يتحدث و يجيب علي

ًا, فقال “نعم, نعم. أنا أرى ذلك.” نفسه بآراء و شخصيات مختلفة تمام
فتعجب بو “أنت ترى ذلك؟”

“أجل بالطبع, لكنني أخشى أنني لأستطيع المساعدة!”
صدم الجميع “ماذا؟!”
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 “ ل أعتقد أن هناك ما يستطيع علج حالتكم, الطريقة الوحيدة هو أن تقتل الخر, لكنني لست
على وشك قتل مرضاي!”

ًا و اقتله!” ًا ماذا بشأن لي, فهو لست أحد مرضاك, اصنع لي معروف “ حسن
“كل!”

“اصمت أيها الولد, و إل ضرب نفسي.”
 أوقف طبيب نفساني العملية و اراد أن يعيد كاكا كما كان, غير أنه رفض, لذا اضطر إلى أن يفقده

وعيه, و بعد استعادة وعيه, وجد الطبيب نفساني أمامه جالس علي المقعد المتحرك.
ًا؟” “ بو, إن لم أكن مخطئ
“أجل, يا دكتور, إنه أنا.”

“اعتذر عن ضربك, فأمثال كاكا مستعيد أن يصروا إلى البد.”
ًا ل تستطيع فعل شيء؟ “ فعلت الصواب.. هل حق

“أجل.”
ًا قد ل يوجد علج, عاد إلى المنزل و أستحم  شكره بو و غادر المكتب يفكر بالحالة, حيث أنه حق

قبل الخلود إلى النوم, هكذا و بعد يوم طويل يكون فيه لي متعب فيذهب للنوم.
 عصر ذلك اليوم في عائلة بومباتاشاكوا, كانت بدرية تعد العشاء و تساعدها لطيفة في ذلك, أم بو
 فقد انشغل بوضع خزانة ملبس جديدة لبلقيس, فيما هي جالسة على السرير تمضغ العلكة, قرع الباب

لذا ذهب بو ليفتح, كانت بلقيس و خالتها تسترقا النظر, أم لطيفة ففي غرفة المعيشة.
“ هل تعلمن أن الفضول يقتل القط؟”

فأردفت بلقيس لما قاله بو “ لسنا قطط!”
فأجابت لطيفة “ أجل زوجي العزيز.”

“ ل تنادي امك بالقطة!”
تجاهلهم بو, وفتح الباب, و إذا بكال في الخارج. سألها بو: “ من أنت؟”

ًا.” “أنا كال أيتها الحمقاء! أنا في الصف مع بو و في مدرستك أيض
“ ما الذي تريدينه؟”

“ المر واضح من حقائبها, يا للعبقرية!”
“ماذا؟! لم؟ لم قد ترغبين في القامة هنا؟”
“ أريد أن أعيش مع أبي, و أبي يعيش فيك.”

ًا, بما أن بو قتل والدك, سأشارك الغرفة معك, سنكون زميلت في الغرفة.” “حسن
ًا السيدة بومباتاشاكوا.” “شكر

“آه, عزيزتي, ل أحب الرسميات, ناديني بدرية فحسب.”
قالت لطيفة لكال: “ يمكنك أن تناديني بأمي.”

ًا إلى انها خطيبة لي الذي يعيش في جسد بو, و كال هي ابنة كاكا, لذا  قالت لطيفة لكال نظر
عدت لطيفة كال رفيقتها في الصف كابنة لها. 

 علقت كال على مزحة لطيفة “ ما رأيك بالبلهاء؟”, كانت لطيفة تمزح عندما قالت ما قالته, حيث
ًا. إنها ستتزوج لي, و الذي هو الن في بو, و كال هي ابنة كاكا الذي هو في بو أيض
“كيف تجرئين على محادثة امك بهذا الطريقة الغير محترمة أيتها الشقية؟”

 سألها لطيفة و قد لطمتها على وجنتها, ربما تكون كال مؤدبة لكن لها شرفها. لذا قفزت عليها, وبدأ
الشجار.

“ ل يوجد هذا هنا, إن أردتما القامة هنا فعليكما الكف عنما فعلتما للتو, هل هذا واضح؟”
“أجل, بدرية.”

“أجل والدة بو.”
 “ كال, تصرفي على أنك عضو في العائلة, والن ساعديني في إعداد العشاء, بو, عزيزي أغلق

الباب, و إل ستصاب بنزلة برد.”
ًا, فقبل يومان كان يقيم في منزل خالي, أم الن فمنزل مملوء بالفتيات, وجسد  مازال بو مرتبك

مملوء بالفتيان!
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الفصل الرابع:

ًل من بلقيس و لطيفة و كال من المدرسة,كونهم في  كان الوقت قد تعدىالظهر, عندما عادت ك
ًا: الصف مثله و البيت مثله, جعلهن يرافقن البعض طوال الوقت, بعدما لقنتهن بلقيس درس

ًا عليكما أن تتوقفا عن التشاحن! و كأنكما متزوجتان من بو!” “ حق
لكن حتى بعد ذلك, عادتا إلى ما كانتا عليه:

“ماذا؟!” احمرت وجنتي كال,ثم حولت اتجاه نظرها “ ل تكوني سخيفة!”
“أجل, ل تكوني سخيفة, بو زوجي!”

“بو ليس زوجك, فزوجك مات!”
“ و المر سيان لوالدك!”
“آه, تراجي عما قلته!”

ًل, فأنتما تتشاجران من أجل ولد تافة!” ّهل هدئتن قلي تدخلت بلقيس “ يا رفيقتاي, 
ثم قررت التلعب بهما “ إضافة إلى أنه لي, فأنا التي أحبه!”

نفت كال و لطيفة كلم بلقيس “ مستحيل!”
 كانت كلل و لطيفة تتشاجران لتفه السباب, أم بلقيس, التي هي مشاكسة بطبيعتها, تجد

نفسها و لول مرة تحاول الصلح, و التفرقة بينهما عند الشجار.
عندما وصلن الفتيات إلى المنزل, رأين بدرية.
“خالتي, أين بو؟ لم أره اليوم في المدرسة!”

“لم يذهب؟ .. يبدوا أنه لم يستطع أن يصبر إلى انتهاء اليوم الدراسي.”
سألت بلقيس عما لم يستطع تأجيله.

ًا بشأن غابة حطين, سمعت أنه ذاهب إلى طبيب كاهن يسكن هناك, و الذي بدوره  “لقد ذكر شيئ
قد يستطيع شفائه ليعود طبيعي كما كان.”

 لقد اكتفى به بالتعايش مع اثنان في جسده, قرر المحاولة من جديد كي ل يفقد صوابه. بعد
 , أو مافي رجل43البحث عن علج وسؤاله للناس المستمر, كما ان بو سمع بماهر مافييعشوييي, عمره 

 عاش طوال الوقت في مستنقع عميق في غابة حطين, يعيش هناك مع زوجته, و يصنع جميع أنواع
الجرعات, مما شد انتباه بو.

 استغرق بو ليجاد منزل مافي القديم فترة من الزمن, لكنه عندما وصل هناك, لم يتشجع لكنه
بالمقابل وجد رجل في متوسط عمره.

ًا بك,تفضل, تفضل كنت اتوقع حضورك.” “آه , مرحب
“تتوقع.. حضوري.”

ًا, كيف استطيع  “ كل, ليس لدي أدنى فكرة, لكنني لطالما رغبت في قول ذلك! هي هي! حسن
مساعدتك؟”

“أنا أبحث عن جرعة تخلصني من الشباح, هل لديك شبيه له؟”
 “ آه لكن بالطبع مافي لديه كل شيء! هي هي..إذن لديك أشباح تطاردك في قصرك العتيق,

أليس كذلك؟”
“ جرب أشباح تطاردني في جسدي!”

“يا إلهي!”
“ لكن ل تقلق, لكنه فقط تخرج إن تبللت بالماء, أو سمع صوت عمل المحركات!”

ًا,لنر إذا ما كان لدي ما تريده!” “ مذهل.. إذن هي ليست معدية؟ ها ها هو! حسن
ًا عما يراد, أخذ بو بالبحث. رأى الكثير من الكتب, الجرات, و  فيما كان مافي يتجول في الجوار باحث

الجرذان, و فوق كل هذا كان الخمر في كل مكان!
“ لديك مكان ل بأس به,.. أم, سمعت بأنك متزوج, فهل زوجتك هنا؟”

“أجل, فهي أمامك جالسة على الدرج!”
نظر بو و وجد كائن حي واحد. “ إنه ضفدع!”

ًا ضفدع بل41“هي بالطبع كذلك, الق التحية على موزة البالغة   , شريكة حياتي! لم تكن دائم
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ًل على  اكتشف انها تخونني بآخر, لذا عاقبتها بتحويلها إلى ضفدع في وقت متأخر من تلك الليلة. تناولناغز
العشاء, ها ها ها.. هيا المسها لن تعضك!”

ًا, فأنا أعاني من خوف من الضفادع!” “شكر
“ أكاد أقسم بأنه كان لدي عبوة لجرعة التخلص من الشباح المطاردة هنا, في مكان ما!”

بل فشله الذريع في إيجاد طلبه, عاد مافي إلى الدرج خالي اليد.
“ معذرة أيها الفتى, ل أعرف ماذا أقول لك!”

ًا إلى الرفف العلوية “ماذا عن في العلى, هناك!” سأل بو مشير
ًا, أعتقد بأنني لم أعد أعمل كما كنت!هي هي!” “ هل تعلم, قد تكون محق

ًا في الجرات التي في العلى, شعر بو بوخزة خفيفة  صعد مافي السلم و أخذ نظرة عن قرب محدق
ًا على الماكن الغابرة كهذا, و هذا كله قاده إلى عطسه قوية فاقدة للسيطرة!  في انفه إذ لم يكن معتاد
 فقد مافي التوازن و سقط, حالما وقع على الرض, انهارت الرفف العلوية عليه, وهذا تساقطت الجرات و

تكسرت عليه, و هذا أدى إلى موته المحتوم.
صدم بو عندما رأى أن مافي مات “ لقد قتلته!”

ًا على أنه نشأ بينهما اتصال,  تجمد بو في مكانه ليعرف ماذا يفعل, لكن موزة قفزت نحوه ولمسته, بناء
تجعدت بشرته, كما اصبح لون شعره فيروزي!

ًل ما الذي أفعله هنا؟” “ موزة ابتعدي عني, مه
 ارتبك مافي إذ أنه واقف بجانب الطاولة يرى جثتة الميتة و قد تساقطت عليها الرفف,. حينها فهم قصد بو,
ًا في ًا إل أنه كان سعيد ًا من الشباح الذي تسكن في جسد بو, على الرغم أنه فزع تمام  الن أصبح واحد

ًا من جديد, و لسيما أن المر تملؤه إثارة, و تواجده في جسد ًا يافع  سره, كان شعوره جيد لعودته شاب
شخص آخر

 لذا قرر مافي الذهاب إلى المدينة بهيئته الجديدة, أم موزة و التي ل تزال تحب زوجها تبعته, و قد
لحظ مافي ذلك.

“ موزة, حبيبتي, كيف لي أن أنساك؟ هنا, تستطيعين الصعود عاي كتفي!”
 وهكذا, بوجود موزة على كتفه, سار مافي من المستنقع إلى الشوارع مع ابتسامة عريضة, سار

بإيجابية, ظن الناس أن بو يتصرف بغرابة.
“أليس ذلك بو؟” تسائلت كال.

رأت كل من بلقيس و بدرية و لطيفة بو, لذا سارعن بالسير إليه, ثم تأملن وجهه بنظرة تحقيقية.
“..بو؟”

ًا يا فتيات!” “آهه, مرحب
على الرغم أن مافي ليعرفهن إل أنه لم يمانع بالتعرف إليهن.

ًا؟” “ما رأيكن أنا و أنتم أيتها اللطيفات أن نمضي الوقت مع
“هذا ليس ببو!” علمت بلقبي الحقيقة ثم قالت “ من أنت؟ لي؟ هل هذا أنت أيها المنحرف؟”

“كل, في الواقع, اسمي مافي, سررت بلقائكن!”
مد مافي يده للمصافحة, لم تصافح يده أي من الفتيات.

“ كما ترين, كان بو في محلي, و كنت على السلم, و عطس بو بقوة و سقطت.”
قالت بلقيس “ آه رائع, بو قتل رجل آخر! إذن كيف كانت هذه المرة؟ كيف حكمت جسد بو؟ ”

“ بلمسة من هذا الجمال!” أخرج مافي موزة و قبلها.
ًا “ مقزز!” قالت بلقيس ل شعور

“هذه موزة, زوجتي الحبيبة, نعم أنت كذلك! نعم أنت كذلك!”
سعلت بلقيس لتستعيد انتباه مافي “ آه, معذرة.”

ًا أيها السيد, كن على علم بأنني سأضطر إلى ضربك الن.” قالت لطيفة “ حسن
“ماذا؟ لم؟”

“لستعادة بو!”
َا.” ًل, اعذرنا مافي لدقيقة, شكر قاطعت بلقيس “ مه

ادرن الفتيات ظهرهن فيما ينتظر مافي بالرتباك.
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سألت الفتاتان بلقيس “ ماذا؟”
“ ما رأيكن أن نتركه هكذا؟”

فاجابت كال “ بلقيس! هذا لئيم للغاية.”
 قالت بلقيس لكال ما يخجلها “ اهدئي عزيزتي, سنعيد حبيبك فيما بعد.لكن الن لندع رجل المسقبل هو
 المسؤول, ل أعلم متى ستكون لنا الفرصة السانحة لرؤيته, إضافة إلى أنني أتوق لرؤية بو و هو يمشي

ٍت من المستنقع.” كرجل عجوز آ
درن الفتيات نحو مافي, كانت بلقيس متبسمة, أم لطيفة و كال فلم تكونا متحمستان مثلها.

ًا مافي لن نضربك.” “ حسن
“ لن تفعلوا ذلك؟”

“ أجل, اذهب و استمتع, و لكن ل تخرج متعتك خارج حطين.”
 قفز مافي من الفرح, و كانت بلقيس تشاهده بابتسام, ضحكت بلقيس على مافي لكنه في الواقع تضحك

ًا ما بأنها سترى بو يتصرف بحماقة في الحي أمام الجيران. كما سعد مافي, تقبل بو  من بو, لم تعتقد يوم
ًا بالنتقام من بلقيس. الواقع بألم, مفكر

اخبرت بلقيس القصة لبلقيس عندما كان الجميع حاضر يتناولون العشاء.
 “إذن بو,” قالت بدرية حديثها لبو “  ذهبت لتتخلص من ضيوف غير مدعوين, و بالمقابل, حصلت

على واحد جديد!”
“ اسخروا قدر ما تشاؤون, لكن المر لم ينته بعد!”

“ماذا؟ ل تقل لي بأنك مازلت تصر على إيجاد علج؟”
“ أنا أعيش في منزل ممتلئ بفتيات غريبات مزعجات, أليس كذلك؟”

“ آهه...!”
“ أجل أمي, سأظل أبحث عن علج”

“ لكنني ل أفهم.. لم ل يمكننا أن نبتسم و نكون سعيدين؟”
“ لنني لست فندق غريب الطوار!”

ًا و غيرة. “زوجي, لم أنت حزين؟” سألت لطيفة بو, و قد احمرت كال غيظ
“ لست زوجك و أنت لست خطيبتي, لذا كفي عن ذلك ,لطيفة.”
ِن ذلك, لذا أنا أسامحك!” ردت لطيفة بابتسامة “ أعلم أنك لم تع

 قام بو و ترك المائدة, و في ذلك الثناء كان يفكر بكلمات امه عن السعادة.. لكن سرعان ما محوها.
لذا قرر أل يتوقف عن البحث.

“ل يمكن أن تسوء المور أكثر” فكر بو.
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الفصل الخامس:

ًا جاء يوم الجمعة أي عطلة نهاية نهاية  بطريقة ما استيقظ بو في اليوم التالي مترخي الذهن, أخير
ًا فيروزي اللون يحوم فوقه, فرك عيناه فوجد أن ما يحوم فوقه كانت  السبوع, و حالما فتح عيناه رأى شيئ

موزة!
“ آههه!”

ًا من وجود موزة فوقه, تنفس بصعوبة, رأى بلقيس ممسكة بموزة و هي  صرخ بو و الصق ظهره بالحائط فزع
قد انفجرت ضاحكة.

“ أخرجي هذا الشيء من هنا, أل تعلمين أنني أعاني من خوف من الضفادع؟”
“أعلم و لهذا جئت بها إلى هنا!”

“ حتى أنك ايقظتيني في وقت مبكر في يوم ليس دراسي, لم فعلت ذلك؟”
“أعلم, هناك رجل في الخارج يريدك.”

“ رجل؟”
 “ نعم, من المدرسة, لقد كان اسمه شيجي.. جي.. جي,, جي- ل أعلم, توجد الكثير من حرفي

“جي” في اسمه, على أي حال فهو ينتظر في الخارج.”
خرج بو و رأى أحد الطلب الذي رآه مرة أو مرتان في المدرسة.

“ من أنت؟”
  سنة, لكن أصجقائي ينادونني شيج. لكنك أنت, يا عزيزي17“اسمي شاكر شيجيجيجيجي, أبلغ 

الخصم, لست صديقي! لنني أنا مبارز السيف النبيل في ثانوية عتيبي, أتحداك لمبارزتي من أجل ناديك.”
“لكنني ل أملك نادي بعد.”

“أوه.. إذن أن تتدرب؟”
“ في مرآبي.”

“فليكن ذلك! إذن أتحداك لمرأبك! ل مزيد من الحديث, فلنبدأ!”
 و هكذا أخذ شيج سيفه و بدأ بالشطب نحو بو, بنية القتل أو سماعه يستسلم, لم يكن لبو أي

خيار سوى أن يتفاداه, و يحاول إخباره بالتوقف!
“هذا المرأب ليس للبيع أو للفوز أيها البطل!”

ًل و قاتل!” “ لن أسمع ما هو فارغ كهذا,لذا كن رج
 كان بو يستمربالقفز إلى الوراء و تحاشي الضربات, لكن شيج كان يستمر هو الخر بالهجوم و اتباع

ًا فوق السياج,  و كذلك شيج و سيفه, ثم قفز بو لسطح الباب للمنزل  بو أينما ذهب. قفز بو محاشي
 المجاور, و على إثر سماع صوت المحركات تعمل, تحول بو لكاكا, و ليس كاكا كبو, فلقد هاجم كاكا نحو

شيج و بكتفه.
ًا قررت المقاتلة كرجل, أليس كذلك؟” “و أخير

 عندما تحاشى شيج هجوم كاكا, زلق كاكا من السيارة على الرض التي بجانب الجدول,قفز شيج
 من على السيارة ووقف على قدميه في الرض, فوقف كاكا على قدميه, لذا تحمس شيج لقتال حقيقي,

ًا لن ينساه, مرت سيارة عابرة عليهما مما أدى إلى تدفق الماء ًة, أراد أن يلقنه درس  و كذلك كاكا مفاجأ
الذي سارت حوله,على كاكا, فتسلم لي السيطرة.

 دار لي في دوائر إلى أن اصطدم بالحائط و سقط وغاب عن وعيه, عندما وصل إليه شيج, رفع
سيفه حتى لمس صدرعدوه, لكنه تردد.

ًا للوعي؟! ًل غير محصن فاقد ًا أن أطلق على نفسي رجل نبيل إذا هزمت رج  “كل! كيف يمكنني أبد
ًا سأنتظر عافيته.” ًا إذ .. حسن

 و فعل كما قال, لقد انتظر بالوضعية نفسها حتى افاق بو, أول شيء رآه بو هو سيف حاد في
وجهه.

“ما؟! هل فقدت صوابك؟”
“ بدر بومباتاشاكوا, استعد للموت!”

 , و عندما فعل ذلك, تشابكت رجل بو برجل شيج,عندما اقترب السيف من بو, تدحرج بو لجانبه
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ًل لسيفه, رأى بو أن شيج مات بسيفه. ًا مقاب فتعثر و هوى ساقط
  عندما قام بو حمل الجثة معه, على الرغم ان بو لم يرد تحمل مسؤولية تصرف شيج الحمق, إل
ًا إلى أن شيج ًل نظر  أنها كانت مسؤوليته لن يوصله لهله و يخبرهم بالحقيقة, لكن بو قرر اخبار عائلته او

يعيش في المنطقة الشمالية من المدينة.
ًا ًل آخر؟ هذه المرة الرابعة خلل هذا السبوع!” قالت بلقيس بصوت عال,” هل أنت دائم  “قتلت رج

هذا القاتل؟”
“منذ ظهورك, نعم!”

“بالطبع, الق اللوم علي, أيها المتعجرف!”
“أكملي حديثك فحسب, قد تكونين التالية!”

علم بو أن حديثه في هذا الموضوع مع بلقيس لن يوصله إلى نتيجة لذا ذهب لخبار امه.
ًا, على القل فهو ل يعيش بداخلك!” “آه!.. حسن

“امي, هذا ليس المغزي!”
ًا, و إل لسمح ًا, لكن ليس صحي ًل, أفهم أن قتل الناش قد يكون مشوق  “بو, عليك التخفيف قلي

القانون بذلك.”
 “لم اقصد قتله! لم اقصد قتل اي منهم! آه, أتعلمين؟ ل عليك, سأذهب إليهم بمفردي و أخبرهم,

ًل أن يصدقوني كما فعلت لطيفة, و إذا لم يصدقوا, سأذهب إلى السجن حيث ل يمكنني قتل أحد.” آم
“بو..”

 حزنت بدرية لجريان المور على هذا النحو, و التي اثرت على بو, لكنها علمت أن على بو أن يحل
هذه المسألة بنفسه.

استقل بو القطار لهناك, و وجد طريقه لعائلة شيجيجيجيجي, و كان يفكر:
“ لم ارتاد ثانوية عتيبي حين توجد مليين المدرسات هنا؟”

ًا! قرع بو  إن حمل بو للجثة معه جلبت له جميع أنواع النظرات, عندما وصل للقصر و الذي يتألق ذهب
الباب, فأجاب الخادم.

“هل لي بأن أرى السيد شيجيجيجيجي من فضلك؟”
“ السيد شيجيجيجيجي ليس هنا في هذه اللحظة, ما هي رسالتك؟”

“ اخبره بأنني قتلت ابنه.”
اسقط بو الجثة.

”يا إلهي,“ قال الخادم, “ هذا السيد شيجيجيجيجي!”
“ياللهول!”

“ارجوك تفضل بالدخول فيما ادخل انا السيد شيجيجيجيجي.”
ًا به في القصر, جلس في غرفة المعيشة, لم تكن تشبه غرفة المعيشة في بيته بأي شيء,  كان بو مرحب

 فهنا ل يجلسون محيطون بطاولة خشبية على الرض, و إنما على أرائك منفصلة واسعة, بيئة ذهبية
مناسبة للملك, و بعد ذلك دخلت سيدة, كانها طولها كطول شيج, وشعرها نفس لون شعر شيج.

“السيدة شيجيجيجيجي؟”
 . السيدة شيجيجيجيجي كانت امي, لقد اخبروني بأن توأمي17“ارجوك, نادني بشوق, عمري 

مات.”
 “ أخشي أن ذلك صحيح, هل مات بحادث سيارة مروع؟ كل الذكور في عائلتي ماتوا بحادث سيارة

مروع.”
“كل. في الواقع أنا قتلته.”

“مستحيل! أي تقنية استخدمت؟”
“ التحاشي؟ ل أعلم يا سيدة, لم أكن حتى اقاتله!”

ًا  “كاذب, أخي كان أفضل مبارز سيف عاش على الطلق! أنت ل تقتل الفضل بالتحاشي, حسن
إذن, إن كنت تقول بأنك بهذه المهارة, سأتحداك للمقتلة حتى الموت!”

“ل, ليس من جديد!”
ًا!  “هذه مبارزة! ساثبت لك أنك ل شيء سوى مخادع حالفه الحظ, انتقم منك لموت اخي أيض
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لنبدأ!”
“أيتها السيدة, ل أرغب في مبارزتك!”

 كان الوان قد فات, بدأت شوق المبارزة سواء تمنى بو أم لم يفعل! بو لم يريد أن يقتل أو أن يقتل,
ًا. لذا بدأ بتجنب الهجمات كما فعل في المبارزة السابقة! كانت اسرع مما توقع لذا التفت بو و فر هارب

“جبان!”
توقف بو.

لطالما كره أن يصفه أحد بالجبن.
لكن.. هذا ليس سبب توقفه.

عندما التفت, صدمت شوق لرؤية أن حجم جسد بو أصبح بحجم أخيها, و كذلك شعره الذهبي!
“شيج.. هل هذا أنت؟”

“هذا أنا الن.”
“لكن.. كيف؟ و متى؟”

 “ لقد كنت بجسد هذا اللحمق منذ أن قتلني. لكنني الن عالق به, أنا الن محرر, لكن يتملكني
 شعور بأنها المرة الخير قبل أن يذهب هذا الجسد للنوم, و بعد ذلك يتولى بو التحكم, و بصراحة عزيزتي,

أنا منهك!”
 لقد كان بو يركض و يقفز حول المدينة كلها طوال اليوم, و بعد ذلك قام بنقل جسد أكبر من حجم

جسده لمنطقة بعيدة, و فوق ذلك كله, اعطته شوق تمرين الهروب لنقاذ حياته!
“اخي, اخبرني ما الذي افعله و سأفعله!”

“اسرعي, احتاجك أن تصلحي لي سريري, فأنا متعب و أود الستلقاء!”
“ليس ذاك! بشأن بو؟”

“تعرفين كيف هي تقاليد الشيجيجيجيجيي.. استمري بهم!”
 بعد ذلك, ذهب شيج للنوم, استيقظ بو ليجد نفسه بمحيطات غير معتاد عليها, كان محاط  بشرائط

 زرقاء الخاصة بورق الحائط, لقد كان في المنزل! التفت ليساره فوجد الطاولة و علم انه في غرفة
المعيشة. و بعد ذلك رأى بو بدريه.

“ ما الذي حدث؟”
“لقد احضرتك السيدة اللطيفة إلى هنا.” أجابت بدرية.

نظر بو إلى السيدة اللطيف, فعرفها
“آه, شوق.. اشكرك.”

ثم رأى الحقائب التي بجانبها.
“ما قصة الحقائب؟”

“بو, لقد جئت للعيش معك.”
“أوه ل!”

ًا, فوصية والدي كانت واضحة كالشمس: استطيع العيش في سكن  “صحيح, لكنني ل أملك خيار
 منزل بإنصاف و سعادة, فلالشيجيجيجيجيي طالما يعيش معي اخي, و إل إذا كنا أنا و اخي نتشارك 

يسمح لي أحد بالعيش هناك, بعد”
“سأنتقل للعيش معك!” قال بو لنه أراد القصر كمنزل!

 “ل تسير المور هكذا. فجزء من تقاليد الشيجيجيجيجيي, أنه مطلوب من الفتاة التي تخسر تسلم
نفسها لمن هزمها, و تتزوجه.”

“ماذا قلت؟”
“سأكون زوجتك.”

ًا.” “ما؟! لكنك تريدينني ميت
ًا للتقاليد.” “نعم, لكنني سأضع مشاعري جانب

“ هذه التقاليد سخيفة!”
 “اهن تقاليد الشيجيجيجيجيي مرة أخرى و أنت في عداد الموتى, ربما أكون زوجتك لكن هذا ل

يمنعني من طعنك في الصدر!”
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ًا!” “لكن.. امي قولي شيئ
“عزيزي بو, التقاليد تقاليد!”

ًا على المساعدة! شوق, أنا لم اهزمك, لذا ليس هناك داع للعيش هنا!” “شكر
“أنا سأعيش هنا, بل جدال!”

ًا, و وضع رأسه على الرض من جديد و  اصيب بو بالنهاك من الحداث الجنونية التي حصلت مأخر
ًا في اليوم التالي,الق نظرة على المرأب الهادئ, ثم ذهب إلى غرفة المعيشة, و هناك  نام. اسيقظ بو باكر

 تفحص المكان بنظرات ثاقبة, كانت بدرية تعد العشاء, و بلقيس مستلقية تمضغ العلكة, و لطيفة تساعد
ًا على الطاولة, و شوق تتدرب بسيفها,  كانوا ًا أم موزة فتصدر صوت  في إعداد الطاولة, كانت كال تقرأ كتاب

سعيدين بشكل غريب.
“هل هناك خطب ما, عزيزي؟”

 “ أجل, في الواقع.. إن المر.. مجرد..هناك اربعة اشخاص يعيشون في جسدي, ول أستطيع
الخلص منهم!”

“لم تود ان تتخلص منهم؟”
“؟!؟”

 “ هل أنت منزعج منهم؟ فأنت تنظر إلى أمر تواجدهم هنا على أنه لعنة, لكن المر في رأيي بركة!
ًا!كل ما أعرفه هو  ًا أبد ًا, فهكذا لن تكون وحيد أظن أنه يجدر بك أن تكون ممتن

 إلى جانب أن كل فرد من أفراد البيت سيساندك في المستقبل في مشكلتك, لقد قام كاكا بانقاذك في
رحلة المدرسة في الحافلة, عندما واجهت مشكلة.”

“كيف علمت بشأن ذاك؟”
ًا أذكى ما يمكنك فعله هو الهروب من مبارزة, فأنا أقول  “و لي, أعلم أنه يخاف من ظله, لكنه أحيان

لي يستحق العيش!”
“افترض أن ذلك صحيح.”

ًا ما, يصنع جرعة تساعدك أو تساعدنا!” “ و مافي, أعلم أنه غريب الطوار, لكن ربما يوم
ًا.” “لم أفكر بهذه الطريقة أبد

ًا جديد في المجموعة, امنحه بعض الوقت و سيكون من اعز  “ و شيج, اعلم أنه متكبر, لكنه ايض
أصدقائك, ثق بي, عزيزي, أمك تدرك ما هو الفضل لك!”

 قرر بو الخد بنصيحة امه و منحهم بعض الوقت: قرر الخذ بنصيحة امه و منحهم فرصة اخرى, و إل
 لكان المر أسوء كأن يدخل شخص خامس! قرر أن يعيش حياته كما هي, تقبل ما لديه و ان يحاول أقصى
ًا, تقاسم المنزل  جهده دون الندم, علم بو أن هذا هو المجرى التي ستجري عليه حياته منذ الن فصاعد

 مع بلقيس و لطيفة و كال و موزة و شوق, و يتقاسم جسده مع لي و كاكا و مافي و شيج, بالطبع هذا لم
 يعن أن بو لن يتحاشى الماء, أو أن يسد أذنيه بصمامات, أو يبتعد عم الضفادع أو الرتباط مع خصم, مازال

ًا هذه ستكون عائلته و حياته. بو يريد أن يتحكم لنه من الن فصاعد

النهايه!
“بو, أضعت كتابي, فهل رأيته, و إن لم تره فهل بإمكانك المجيء و البحث معي؟”

“بو رأسي يؤلمني! هل بإمكانك المجيء لتقبيله حتي يتحسن كما كان؟”
ًل! سيساعدني على إيجاد كتابي!” “لطيفة! أنا سألته أو

“كل, بل سيأتي لتقبيل رأسي, ثم سنبحث عن كتابك الغبي و نحرقه!”
“بو, خطيبتك و صديقتك يتشاحنان من جديد!”

“كال ليست صديقته, فهي قبيحة للغاية و غبية لن تحصل على صديق!”
“تعلمين يا لطيفة, أنه ل يجدر بك التكلم عن الغباء!”

بعد خمسة دقائق..
“بو! كسرت لطيفة ساعدي, و اخبرتني امك بأن تأخذني إلى المستشفى!”

ًا.” “بو, ينظرإلى ضفدعك بطريقة غريبة.. أرجوك ابعده عني و إل قطعته إرب
“بو, زوجتك الجديدة تهدد بأن تقتل زوجتك القديمة... افعل شيء ما!”

“بو, لم أنت الذكر الوحيد في هذا المنزل تعيش في المرأب؟”
“بو عزيزي! أنا و بلقيس سنخرج للتسوق, لذا سنعود للعشاء, فهل بإمكانك إعداده؟”

“بو! أنا خارجة معي خالتي, لذا إن أردت أي شيء.. احضره بنفسك! ها ها ها!”
“بلقيس! هذا ليس لطيف. بو, اعد السمك للعشلء, أحبك, مع السلمة!”

ًا!” ًا جديد “بو! الفتيات الغبيات يتشاجرن طوال اليوم! و كزوجتك آمرك أن تشتري لي بيت
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WARNING! THE AUTHOR HAD NO INTERFERENCE WITH THE TRANSLATION, THUS THIS ARABIC VERSION, WHILE PUBLISHED UNDER KUWAIT 

BOOK AND BASED ON THE ENGLISH VERSION, MAY BE FORMED OUT OF SEVERAL UNGRAMMATICAL AND INCORRECT SENTANCES.

               

 تم كتابة “خمسه بواحد” بقلم يوسف عدنان مصطفى تحت مجموعة الكتــب “ الكتــاب الكويــتي”. تــم أداء الداء الفنــي
 والتصميم يوسف عدنان مصطفى, في حين أن الترجمة تمت كتابتها مريم عدنان مصــطفى. هـذا القصــة الهــام مــن المسلســل

“ لمزيد من المعلومات, ارجوا إرسال على اليميل. تم منح الرخصة للكتاب الكويتي من قبل2\1“رانما 
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