


الجزء االول
 - هل انتَ جاد يا "احمد" ؟! هذه الُلعبة اسمها غريب (ساوارا)

 - نعم ، وصاني جدي قبل ان يموت ان ال افتح هذا الصندوق ابداً. 
 - هل كان يخبئ جدك هذه اللعبة منك ؟! ربما ارادها هدية لك في عيد 

مولدك. 
 - ال يا "آدم" جدي اخبرني ان ال افتح الصندوق مهما حدث. 

 - دعك من جدك هيا لنلعب. 

لُعبة ساوارا عبارة عن خشبة سداسية االضالع بها مقبض حديدي عند كل 
ضلع .. وحفرة صغيرة في المنتصف وبعض الرموز الغريبة حول تلك 

الحفرة.. 

تحدث احمد.. 

 - اقرأ لي التعليمات يا آدم. 
 - اين هي ، حسناً ال افهم شيئاً فقط رموز غريبة في هذه الورقة اظنها 

حروف صينية.. 
 - اقلبها فهنالك كتابة بظهر الورقة بخط القلم ، اظنه جدي. 

 - حسناً ، باالمكان لعبها بواسطة 3 او 6 افراد بحيث يجب ملء المقابض 
بأيادي بشرية يغطيها الدم في راحة اليد ، هذا بالطبع بعد ان تطفَئ اضواء 
الغرفة واضاءة شمعة بيضاء اللون ووضعها في منتصف المضلع واخيراً 
لينطق كل من المنضمين الى اللعبة اسم ساوارا في لحظة واحدة وسأظهر 

أنا ألكمل لكم بقية قواعد اللعبة. 



 - هههههههه يا له من هراء ، ذكرتني بلعبة جومانجي وويجا. 
 - يجب ان نجربها. 

 - ال اظن ذلك فلدي محاضرة مهمة في الغد عن وظائف االعضاء. 
 - االطباء وفلسفتهم ، حسناً دعني اخذها معي وسأعيدها لك غداً. 

 - كما تريد. 

تلقى اصدقاء ادم بكلية هندسة الطيران "مازن" و "لؤي" و "سمر" و 
"لينا" و "انور" رسالة نصية من آدم تنص على اآلتي: 

 - الساعة 4 عصراً ، نلتقي في الفناء المجاور للكلية فهنالك مفاجأة. 

قرأ مازن الشاب االسمر تلك الرسالة ليومئ برأسه مرتين ويفكر في تلك 
المشكلة التي حدثت بينه وبين ادم البارحة. 

اما لؤي ذلك الشاب الطائش ذو الشعر الكثيف فقد تشنجت جميع عروق 
جسده فرحاً لظنه ان آدم سيجلب قطعه الحشيش مجدداً. 

سمر و لينا كانو سوياً حيثُ تجاهلوا الرسالة ولكن علِقت كلمة مفاجأة 
برأسهم. 

اما انور فلم يقرأ الرسالة فهاتفه سُرِق قبل قليل. 
الساعة الرابعة عصراً
الفناء الخلفي للكلية ، 

آدم يجلس على االرض يحمل تلك اللعبة الخشبية ينتظر اصدقاءه  .



الجزء الثاني
سمر ولينا في طريقهم نحو الفناء الخلفي ،

 - الاااا انتِ كاذبة (وهي تضحك بإستعجاب) قال احبكِ ؟!
 - نعم ، ولكنك ال تعلمين يا لينا تلك المشكلة التي حدثت بينه وبين آدم 

عندما عَرِف اننا اصبحنا عاشقان. 
 - ان اردتِ رأيي آدم وسيم ولكن تنقصه الشجاعة ، ان كان يحبك فعالً 

فعليه ان يتحلى بالشجاعة ويخبرك قبل ان يفعلها مازن. 
 - ال يهم . ها هو آدم ومعه لؤي. 
 - ما هذا الشيء الذي يحمالنه ؟

 - ال ادري. 

بعد السالم قاطعهم احمد قائالً
 - شباب ، شباب اعرف ان هذا جنون ولكن دعونا نجرب شيئاً مختلفاً ولو 

لمرة 

(وشرح لهم طريقة اللعبة ثم عقَّب لؤي)
 - هههههه جميييييل هيا لنجرب ولكن اين خامسنا وسادسنا ؟!

 - من المفترض ان يكونو انور و مازن ولكنهم لم يحضروا ، سمر اتصلي 
بمازن. 

(ضحكت لينا بينما ردت سمر)
 - حسناً



(قالت لينا باستهتار)
 - ساوارا كتب انه يجب ان نلعبها بغرفة مظلمة وليس بفناء الكلية. 

(رد عليها آدم)
 - اجل فلماذا ال تتصلي بحبيبك الطبيب ليدبر لنا واحد من البات كليته التي 

يستعملونها لوضع الجثث ، فهي دوماً فارغة ومظلمة. 
 - قلت لنا ان احمد هو من وجدت لديه اللعبة ، لم يخبرني بها يوماً رغم 

اننا نتحدث بالهاتف 3 ساعات على االقل يومياً . 

(ضحك لؤي مازحاً)
 - لو انا بمكانه لمللت منكِ. 

 - ألنك ال تعرف معنى الحب الحقيقي. 
 - الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي ، بيعلمنا نسامح ، بينسينا امبارح ، 

بيعلمنا نفكر دايماً في ايامنا اللي جاية ، هههههه انتم تكذبون على انفسكم 
، لن تدركوا هذا اآلن. 

 - على االقل هو ليس زير نساء مثلك. 
 - انتِ الوحيدة التي لم اقترب منها. 

 - ألنكَ لستَ بمستواي يا عزيزي . (بتحريك حاجبها االيسر الى االعلى)
 - كم انتِ جميلة فقط دعيني امسكُ بيديك وستعرفين وقتها لمسة لؤي 

السح....
(قاطعهم مازن وهو قادم من بداية الفناء)

 - اوووهوو عصابة الرداء االبيض اجتمعت مجدداً . ماذا تفعلون هنا ؟!



 - مرحباً يا جميلتي ، كيف كان يومك ؟!
 - اآلن اصبح جميالً ، ال املك رصيد كافي اريدك ان تدبر لنا معمالً بكليتكم 
سنحضر انا وآدم وبقية الشباب لنجرب تلك اللعبة السخيفة ونشبع فضول 

صديقك آدم. 
 - ذلك الساذج ، مثل االطفال ال يجب ان نريه شيئاً . حسناً حسناً. 

(مازن بداخل معمل الجثث بكلية الطب بالقرب من مفتاح األضواء والجميع 
جالسون على االرض في شكل دائرة حول تلك اللعبة الخشبية)

 - ها قد بدأت االثارة ، هل اطفئ االضواء ؟! (رد احمد)
 - ليس اآلن ، يجب ان نضيء الشمعة اوالً .. ونلطخ ايدينا بدمائنا . 

(صرخت سمر)
 - الاا ال استطيع جرح نفسي ، انا انسحب . (قال مازن)

 - سأفعلها انا بروية يا عزيزتي فنحن ال نستطيع فقدان واحد من الفريق 
اآلن .

(نظر اليهما آدم باشمئزاز وقال)
 -هيا لنبدأ. 

اخرج آدم 6 شفرات من حقيبته ليوزعها عليهم ويقوم بدوره بإشعال 
الشمعة ووضعها في منتصف اللعبة . (تأوهت لينا متألمة قبل ان تسيل 

الدماء من يدها)

 -هذا مؤلم. 



قام مازن بجرح سمر بعد عناء وبنفس الشفرة جرح نفسه وتلك المبادرة 
اُعجبت سمر بشده حيث قبلت يده ممنونة له لمنحها هذه الثقة .

 (ليقاطعهم لؤي)
 - تمهلي قليال لم نطفئ األضواء بعد يا سمر . (ليقول مازن مهاجماً لؤي)

 - اجرح نفسك واال جئت انا وقطعت لسانك بدال منها. 
 - اووووو الثور الهائج اهدأ اهدأ انا امزح. 

اغلق مازن االضواء ليتجمعوا حول تلك اللعبة ويمسكو بالمقابض ويذكرهم 
آدم بالقوانين مجدداً بصوت خفيف ومرعب اخذ لينا لإلمساك بيد احمد بقوة 

.
جميعهم بصوت واحد

 - ساواراااا.. 



الجزء الثالث
الساعة الثانية صباحاً

(لينا تتحدث الى احمد بالهاتف)
 - بالمناسبة ، صوتَك جميل جداً عندما تستيقظ. 

 - كم الساعة اآلن. 
 - اتهِمُك الساعة وانتَ معي ؟!

 - ههههه تهمني جداً ألنني سأعرف كم ساعة متبقية ألراكِ غداً. 
 - اهااااا ، دائماً تصنع من اسئلتي اجابات شبه مقنعة. 

 - كم احبك بغض النظر عن الساعة اآلن. 
 - انها الثانية عشر صباحاً ، وانا احبك ايضاً

 - ههههها ال زلتُ اضحك على وجه لؤي عندما اكملنا قواعد اللعبة 
وصرختُ في وجهه انا ساوارا ، كاد ان يجن. 

 - ههههههه وانا ايضاً فُزِعت بالرغم من انني كنت ممسكة بيديك ورغم 
انني كنت اعلم ان هذه اللعبة عبارة عن هراء ال عالقة لها بالواقع. 

 - انا ايضاً. 

صباح اليوم ، آدم يجلس مع انور الشاب القصير القامة ذو الشعر البني 
الذي سُرِق هاتفه البارحة يحدثه عن ما قاموا به البارحة في معمل 

التشريح ، ليضحك عليه انور ويقول: 
 - انتم اطفال حقاً. 

 - طيلة حياتي اردتُ ان ارى شيطان ولكن ما العمل. 
 - دعنا نكتب البحث الخاص بدكتور عمر ودعني من خرافاتك ، اتمنى ان 



تراه يوماً ويأكلك. 
 - هههههههه

في وقتها اتصل لؤي بآدم ليقطع آدم حديثه بانور ويذهب بعيداً ليتحدث الى 
لؤي بشكل غير ودي ويرجع مجدداً. 

 - هل انتما متخاصمان ؟!
 - ال ال انه يهلوس فقط ، قال انه رأى شيئاً بغرفته ليلة البارحة فضحكت 

عليه ولكنه اصر انه على حق. 
 - ههههههه ساوارا بدأ يلعب بعقلكم ، انت القادم يا عزيزي. 
 - اصمت ، هذه خرافات ان كان موجودا لِمَ لم يظهر البارحة. 

 - لينااا ، مازن ال يجيب على مكالماتي من البارحة. 
 - غريب. 

 - وصباح اليوم اتصلت عليه اكثر من مرة ولم يجيب ايضاً ، انا قلقة. 
 - ال تقلقي سيجيب حتماً ، سيكون نائماً

 - الساعة الحادية عشر صباحاً ليست من عوائده
 - سيأتي ، هيا الى المحاضرة. 

بينما يجمع دكتور عمر بحوث الطالب اعطى احد الطالب قائمة الحضور 
ليعلم الجميع ان لؤي ومازن لم يحضروا اليوم وقبل ان يكمل ذلك الطالب 

قائمة الحضور صرخت سمر بصوت عالي وهي تبكي ..   

 - مااازن ، يا الهي مازن .. هذا ليس حقيقي ليس حقيقي انا احلم الاااااا.. 

وأغمي عليها. 



امسكت بها لينا وبعض الطالب ليحملوها الى عيادة الكلية.. 
ما زالت فاقدة الوعي بينما لينا تبكي وبجانبها آدم يهدئها بأنها ستكون 

بخير. 
 - كانت تحدثه على الهاتف على ما اظن وفجأة صرخت واغمي عليها. 

 -  من ، مازن ؟!
 - اجل. 

 - اتصلي عليه مجدداً لنفهم ما الذي حدث بينهما. 
 - انه ال يجيب .

 (استيقظت سمر وهي تبكي لتعطيهم الحقيقة الصادمة)
 - مازن توفي البارحة . اخبرني ذلك اخاه قبل قليل. 



الجزء الرابع
بعد 4 ايام من وفاة مازن ،

الفناء الخلفي . احمد يتحدث الى زميله ايمن من كلية الطب. 

 - كان حادثاً مرعباً. 
 - اخبرني ما الذي حدث. 

 - وجدته الشرطة ملقي عليه في احدى زقاقات الشارع المجاور للكلية . 
جميع جسده مصابُُ بالكدمات ويده اليسرى مبتورة وملقية بجانبه . 

منقوش على صدره بآلة حادة ساوارا. 
 - ومن هو ساوارا ؟!

 - ال اعلم .

ليتلقى رسالة من آدم تنص على (غداً الساعة الثانية ظهراً بالفناء الخلفي)
وفي نفس الوقت استلمت لينا نفس الرسالة بينما كانت تجلس مع سمر 

التي لم تغادر غرفتها منذ 3 ايام .. 

 - ماذا يريد آدم االن. 
 - هو السبب (وهي تبكي) لوال آدم لما لعبنا تلك اللعبة السخيفة .. انا خائفة 

يا لينا خائفة جداً. 
 - ال تخافي ، انتِ بأمان هنا

 - ماذا لو ان ساوارا مصمم على قتلنا جميعاً .؟
 - ال تقولي ذلك ، هذا لن يحدث . سأتصل على احمد ألطمئن عليه. 



آدم يجلس مع انور
 - ايعقل ان تكون اللعبة حقيقية ؟!

 - لألسف يا انور كل شيء حقيقي . حتى انا البارحة شعرت بهلوسات 
غريبة ، شعرت ان هنالك شخص معي بالغرفة .. وعندما استيقظتُ كانت 
الغرفة مظلمة جداً عانيت ألصل الى مفتاح االضاءة حيث احسستُ بشيء 

لزج عند المفتاح وعندما اضئت االضواء لم اجد اي شيء..  
 - يجب ان تخبروا الشرطة. 

 - ال ال ال ، قواعد اللعبة مبنية علينا نحن فقط ان ادخلنا طرف ثالث ربما 
سنموت جميعاً. 

 - هذا غريب ، فقط خذوا حذركم. 
 - حسناً. 

 - بالمناسبة ، اين لؤي ؟! حتى تأبين جنازة صديقه مازن لم يأتي ، 
سأتصل عليه. 

 - ال دعه يأخد وقته فهو في حالة صدمة مما حدث ، كنت معه صباح اليوم 
، اخبرني انه ال يريد الخروج من غرفته فساوارا سيالحقه ، تصرفاته 

اصبحت غريبة جداً لدرجة انه هددني ان لم اخرج من غرفته سيؤذيني. 
 - ربما يشك في ان ساوارا يتلبس جسدك ، هههههه

 - هذا ان لم يتلبسه هو .. سأطمئن عليه غداً. 

اليوم التالي بالفناء الخلفي ، آدم ، احمد ، لينا وسمر ينظرون الى بعضهم 
البعض بنوع من الصدمة ، ربما يفتقدون مازن ولؤي بينهم . قطع صمتهم 

صوت آدم. 
 -اسمعوا يا شباب جميعنا نعلم ما نمر به ، هل حدث معكم شيء مريب فأنا 

ارى اشياء في منامي ويقظتي ؟! (رد الجميع)
 -ال .. (واتبع احمد)

 -انا بدأت في القلق ، اين لؤي. 
 - لؤي ال يريد الخروج من غرفته فهو ايضاً يرى اشياء غريبة تحدث حتى 



انه هددني البارحة ان لم اخرج من غرفته فسيؤذيني اتصدقون ذلك ؟! 
(ردت سمر ودموعها في عينيها)

 - انا ال استطيع التحمل ، انا خائفة جدا رغم انني لم ار شيئاً حتى اليوم 
(واردفت لينا)
 - وانا ايضاً . 

(بينما تحدث آدم بصوت يدل على القوة والسيطرة)
 - علينا ان نتماسك ، ال نريد ان نخبر احد بما حدث فربما سيغضب ذلك 

ساوارا . علينا ان نوحد قوتنا لنتغلب على ما نمر به 
(قاطعته لينا)

 - امي تعرفُ شيخاً جيد ربما سيساعدنا .
(رد ادم)

 - قلت لكِ ال يجب ان نخبر احد فجميعنا يعلم ان هذه لعبة وانه يريدنا ان 
نلعب معه بقواعده وليس بقواعدنا . اليكم الحل ، سننتظر العالمة القادمة 
وبعدها سنقرر ما الذي بإمكاننا فعله فقط ما يقلقني حالة لؤي ، انه ليس 

على طبيعته ، سأمر عليه بعد قليل ألطمئن على حالته .
(قال احمد)

 - وانا سأذهب معك. 
 - ال ال ، ليس من الضروري فحالته ليست مستقرة سأذهب انا ألنني اقرب 

صديق اليه وسأحاول ان اجلعه يهدأ قليالً. 
 - حسناً اوصل له تحياتي. 

اليوم السادس من وفاة مازن هو نفس اليوم الذي توفي فيه لؤي. 



الجزء الخامس
اآلن الجميع بمخبر الشرطة يستجوبونهم واحداً تلو اآلخر من قِبَل الضابط 

سليمان ذلك الشاب الثالثيني ذو االبتسامة الماكرة. 

بغرفة االستجواب

 - سأجلب لكَ كوباً من القهوة يا آدم ولكن عدني ان تخبرني بكل ما حدث 
فأنا في صفك االن ، انا اعلم انه كان دفاع عن النفس كما كنت تقول وانه 

كان تحت تأثير الترامادول (نوع من انواع الحبوب المخدرة) كما اظهر لنا 
المختبر فقط اسرد لي ما حدث بالتفصيل الممل. 

 - حسناً وجدته مستلقٍ على سريره بغرفته ورأسه يميل نحو الحائط ، 
ندهت اسمه مرتين لم يجيب .. امسكتُ بكتفه لتصيبني رعشة قوية ويا 

ليتني لم امسك به ،
كان وجهه حقاً مرعب ، عيناه وكأنها لم تنم منذ 6 ايام . ثم جرى بيننا 

الحديث التالي: 
 - ما بك يا صديقي هل انت بخير !؟

 - هل ابدو لكَ بخير ؟! (ثم امسك بذلك المشرط بيده اليسرى ونهض من 
سريره وفوراً ابتعدتُ انا خطوتين الى الوراء)

 - ما بِك يا لؤي. 
 - تسألني ما بي ؟! انت من اقحمتنا في تلك اللعبة ، ها انا االن ارى 

ساوارا يومياً واليك ما ال تعلمه لقد اخبرني بقاعدة اللعبة. 
 - وما هي ؟!

 - هنالك فقط واحد سينجو .. (وهجم علي بذلك المشرط ألمسك انا بيده 
ونرتطم سوياً باألرض ، واصبحت اكرر ماذا تفعل ماذا تفعل حتى غرز ذلك 



المشرط بفخذي االيسر ألصرخ صرخة عاليا والكمه على وجهه ليسقط ، 
وبعدها

بعدها اخرجتُ المشرط من فخذي واتجهت نحو الباب ألهرب قبل ان يمسك 
بعنقي من الخلف ليسقطني ارضاً وهو ال يزالي يخنقني من الخلف حتى 

اعتقدت انني افقد االوكسجين من رأسي وبدأت الرؤيا تتشوش.. 
لم يكن امامي غير ذلك المشرط الملقي بجانبي حتى ينقذ حياتي ، غرزته 
ببطنه ولكن اقسم لك انني لم اريده ميتاً فقط كنت اود ان انفد من قبضته)

 - حسناً وبعدها ؟!
 - بعدها اصابني الهلع واتصلت على الطوارئ وكذلك صديقي احمد ألخبره 

بكل الذي حدث على الهاتف. 
 - هل تؤمن بالشياطين يا آدم ؟!

 - لم اكن اؤمن بها قبل ان نلعب تلك اللعبة يا سيدي. 
 - ما الذي دفعك بأن تأتي الى غرفة لؤي ؟

 - اخبرتك مسبقاً انني اردت ان اطمئن عليه فهو يعاني من الهلوسات. 
 - هل يعاني احد غيره من تلك الهلوسات ؟!

 - نعم جميعنا نعاني منها. 
 - اخر سؤال ، هل لي ان ارى تلك اللعبة ؟!

 - اتمنى ذلك ولكنها اختفت فجأة ، لم اجدها بغرفتي. 
 - حسناً ، انتهينا حتى االن . شكراً. 

 - احمد احمد احمد ، انت تعلم ان االطباء ال يكذبون اليس كذلك ؟!
 - ماذا تريد ؟

 - فقط الحقيقة.. 
 - حسناً 

 - اخبرني عن تلك اللعبة. 
 - كانت لجدي وجدناها انا وآدم عندما كنا معاً بغرفتي قبل6 ايام ووجد... 



(قاطعه الضابط بضرب الطاولة بيده بشده ليصرخ قائال)
 - هل تمزحون معي ؟! فتشنا بيوتكم واحداً تلو االخر لم نجد تلك اللعبة ، 

اظنها من محض خيالكم. 
 - ال ال اقسم لك ، وآدم اخر من كانت معه. 

 - احمد اخبرني بالحقيقة ، لماذا كنت في مسرح الجريمة.. 
 - ادم اتصل بي وعندما وصلت وجدت رجال االسعاف يحملون لؤي. 

 - عندما وجدت ادم كيف كانت حالته. 
 - كان في حالة صدمة حيث اخبرني بما حدث واصبح يردد لؤي مات لؤي 

مات. 
 - بماذا اخبرك ؟!

روى احمد نفس القصة التي رواها آدم.. 

 - انتِ جميلة ولكن الجمال وحده ال يكفي ، يجب ان تخبريني الحقيقة يا 
لينا. 

 - تفضل. 
 - هل تتعاطون الحشيش او اي نوع من المخدرات ؟!

 - نعم ولكن ليس دائماً ، يجلبه لنا آدم ولؤي في بعض االحيان. 
 - حسناً هل كانت هنالك عداوة مسبقة بين احمد ولؤي. 

 - احمد لم يفعل شيء اقسم لك . 
(بصوت عال)

 - دعي اجاباتك محددة يا فتاة ، هل كانت هنالك عداوة بينهما ؟
 - ال ال ابداً . ولكن كانت هنالك عداوة بين آدم ومازن صديقنا الذي 

وجدتموه ميتاً قبل ستة ايام. 



 - هذا غريب . هل تعرفين السبب ؟!
 - نعم فآدم ومازن كالهما واقعان بحب صديقتي سمر . ومازن هو من فاز 

بها ولكن آدم تقبل االمر ولم يتشاجرا كثيراً فقد كان نقاش حاد قبل سبعة 
ايام بالكلية وبعدها عادوا كما كانوا

 - شكراً.. 

بدأت سمر بالبكاء داخل غرفة االستجواب

 - اقسمُ لك انني لم افعل شيء ايها الضابط اقسم لك
 - اصدقائك قالو عكس ذلك. 
 -  ال ال ال . لم افعل شيء. 
 - ما هي عالقتك بمازن. 

 - كان يحبني. 
 - ما هي عالقتك بلؤي. 
 - ال شيء نحن اصدقاء

 - حسناً وآدم ؟!
 - اصدقاء ايضاً. 

 - هل تتعاطين المخدرات ؟!
 - ال. 

 - سأسألك مجددا. 
 - هل تتعاطين المخدرات احياناً ؟!
 - نعم . ولكن ليس كثيرا اقسم لك. 

 - جميل .. آخر سؤال . هل تؤمنين بالشياطين
 - اجل اجل ، فساوارا حقاً موجود. 



خرجوا جميعاً يلعنون ذلك الضابط.. 
حيث امسكَ آدم بيد سمر وقال لها: 

 - ستكونين بخير وجدتُ طريقة ستخلصنا من ساوارا الى األبد. 
 - اخبرني انا ال استطيع ان اعيش مع هذه الضغوطات. 

 - جائني ساوارا البارحة واخبرني انه يريد اثنان فقط ان يعيشوا وانتِ 
تعلمين يا سمر انني احبك ، ال اريد ان افقدك اريدك معي الى األبد .. تولي 

امر لينا وانا سأتولى امر احمد وبعدها سيكون كل شيء بخير. 
 -ماذا تقصد . (قبض يدها بقوة مؤلمة وقال)

 -اسمعي اختاري طريقك اما ان تفعلي ما اقوله لكِ او سيفعلُ بكِ ساوارا ما 
فعله بمازن . االمر بيدك

 - يا الهي ، يا الهي ، يا الهي ال استطيع التحمل وانا لم امسك يوماً اداة 
حادة بيدي كيف لي ان اقتل صديقتي المقربة. 

 - من اجل نفسك ، ان لم تفعليها ستفعلها لينا قبلكِ ألن احمد يعلم ايضا 
بالقواعد وانظري اليهما االن يسيران امامنا ويتهامسان اظن انهما 

يخططان لشيء ما. 
 - ال استطيع يا آدم ال استطيع. 

 - امسكي بهذا. 
 - ما هذا ، ؟!

 - انه سُم . . ليس اال ، انتِ تعلمين الشراب المفضل لدى لينا اجلبيه لها 
غداً في الكلية وضعي كمية من هذا السُم فيه. 

 - خذيه وفكري في االمر الى يوم الغد ولكن تذكري ان لم تفعليها ستفعلها 
هي . (ثم قبَّل يدها التي تحمل السم وتركها)

تركها بين الحياة والموت تفكر في غرفتها هل يجب ان تقتل صديقتها 
المقربة لتعيش هي!! .. 



الجزء السادس
اليوم الثاني من وفاة لؤي

في الكلية ، لينا تنتظر احمد ليأتي بينما تشرب عصيرها المفضل.. 
في نفس الوقت تتلقى لينا رسالة نصية من سمر تنص على: 

 -انا اسفة يا لينا.. 

فعلتها سمر ،
لم تخيب ظني ابداً .. اختارت حياة لينا بدالً منها.. 

انا فخورُ بكِ يا سمر.. 

 - جئت مبكراً يا احمد
 - ليس لي مزاج للمحاضرات فما نمر به يجعلنا نمكث شهراً بدون دراسة . 

كيف حالك ؟!
 - قلقة على سمر ، انظر الى هذه الرسالة. 

 - شيء غريب لماذا تتأسف .. اتصلي عليها. 
 - انها ال تجيب . شيء ما خاطئ انا اشعر بذلك يا احمد. 

 - سأذهب ألطمئن عليها بمنزلها. 

آدم يراقبهم من على بُعد يتعاطى سيجارته ويراقب لينا واحمد وكذلك ينتظر 
خطة سمر.. 



ما زاال يتكلمان وال وجود لسمر حتى غادرت لينا وتركت احمد يجلس 
لوحده. 

بدأ آدم في القلق .. حتى سمر ال تجيب على هاتفه. 

 - مرحباً يا احمد . كيف حالك اليوم. 
 - مصاب بصداع قوي جداً وال اجد حالً لهذا اللغز. 

 - انا ايضاً وكذلك سمر ال تجيب على هاتفها ارجو ان تكون بخير.. 
 - اريد ان اسألك شيئاً يا آدم ، هل حقاً اختفت اللعبة من منزلك ؟!

 - نعم وهذا ما يخيفني.. 
 - قبل الحادثة االخيرة اتصل بي لؤي ليخبرني ان لديه اعتراف يود ان 
يطلعني عليه بمذكرة هاتفه ، تذكرته االن .. ربما يجب علينا ان نستعيد 

هاتفه من مخبر الشرطة لنرى ما بداخل مذكراته.. 
 - حسناً سنذهب غداً ألنني اليوم لست على ما يرام ، اشعر بدوار. 

قاطعهم رنين صوت الهاتف ليجيب احمد وينزل عليه الخبر كالصاعقة ،
سمر لحِقت بلؤي ومازن.. 

حالة انتحار بالتسمم.. 

هدأت االوضاع قليالً بعد مراسم الدفن التي لم يحضرها آدم ولينا ، حيث 
كانا بذلك المقهى بجانب منزل لينا.. 

الساعة الثامنة مساءاً
 - ال شيء سيوقف ساوارا يا لينا .. ظهر لي البارحة ليوضح لي قوانين 
اللعبة .. من سينجو هو من يضحي بأغلى ما لديه .. وانا من غير قصد 



قتلت صديقي المقرب لؤي لذلك تركني مؤقتاً الى ان تكتمل اللعبة .. اآلن 
هو دورك. 

 - ماذا تريدني ان افعل. 
 - افعلي ما عليكِ فعله ، احمد اغلي ما لديك ، اما ان تقتليه او سيقتلكما 

ساوارا معاً .. خذي هذا السم واحرصي على ان تستخدميه على الشخص 
المناسب . انا اثق بكِ ، دعينا ننتهي من هذه المعاناة. 

 - آدم ، انا ال استطيع تحمل فقدان شخص اخر باالخص احمد. 
 - الخيار لكِ يا عزيزتي هو او انتما االثنان .. كل ما يهمني انني ال اريد 

رؤية ذلك البشع ساوارا مجددا بغرفتي ، اريد ان انتهي من هذا الكابوس 
اكاد اجن وكذلك ال اريد ان افقد صديقي احمد ولكن ال خيار لدينا .. 

عاد آدم الى غرفته المظلمة يبكي بحرقة ، يحطم كل ما يجده امامه ويصرخ 
كالمجنون لفقدانه سمر.. 

احبها حتى الموت ، لم يكن يعلم انها شجاعة لتلك الدرجة ، لم يخطر بباله 
ابدا ان يتسبب في اختفاء االنسان الوحيد الذي احبه.. 

احتضن وسادته بكل قوة وحرقة ممكنة.. 
كاد يومها ان ينتحر هو ايضاً ولكن لم يكن بنفس الشجاعة التي تملكها 

سمر.. 



الجزء السابع واالخير
صباح الغد لينا تنتظر احمد في المقهى المفضل لديهم ، ذلك المقهى الذي 

يذكرها بأول موعد دعاها احمد به.. 

 - ما بكِ يا لينا لماذا تبكين ؟!
 - انا فقط خائفة .. واريدك بجانبي.. 

 - انا هنا.. 
 - طلبتُ لنا القهوة يا عزيزي هيا لنشرب.. 

 - حسناً.. 

امسكت لينا بيد احمد واحتضنتها على صدرها بقوة وقبلته للمرة االخيرة 
وسقط احدهما ميتاً بعد فترة ليست بطويلة.. 

تتسائلون ، من الذي سقط ميتاً من تأثير السُم .. اليس كذلك ؟!
بالتأكيد احمد 

فالحب دائماً يخسر.. 

دائماً. 

عادت لينا الى المنزل ليلقي رجال الشرطة القبض عليها للتحقيق.. 



بعد 4 سنوات من وفاة احمد والقبض على لينا .. آدم يجلس في مكتبه في 
احدى البنوك يمارس الذكريات ويتذكر كيف تسببَ في مقتل اصدقاءه من 

اجل الحب . ومن غير قصد قتل الحب ايضاً. 
نسيت ان اعرفكم بنفسي 

انا ساوارا.. 

صحيح ان هذه الرواية تدور حولي ولكنني لم افعل شيء .. كان المذنب 
الوحيد هو آدم.. 

حتى آدم يعتقد انني خرافة.. 

منذ اليوم الذي استدعونني فيه هؤالء الستة في معمل التشريح نظرتُ الى 
عيني آدم ، واقسم لكم حتى انا الشيطان المخيف ارعبتني عيناه.. 

اصبحت اراقبه يوما بعد يوم وهو يحاول ابعاد مازن من سمر وبالتأكيد 
افلح في ذلك عندما تشاجرا في زقاق الشارع ولكمه آدم عدة لكمات حتى 

اغمي عليه وفقد وعيه تماماً وفي هذه اللحظة وجدهم لؤي.. 

لؤي ، الصديق المقرب آلدم لم يقوى على ان يوشي به في وقتها فأغلقَ 
على نفسه عدة ايام بعد وفاة مازن التي الصقها آدم بي.. 

بكتابة اسمي على صدر مازن.. 

بعدها قرر آدم ان يُدخِل وهم ساوارا بأصدقائه ليؤمنوا به ليستطيع ان يدبر 
مقتل صديقه لؤي حتى ال يوشي به ألن ضميره يعذبه يوما بعد يوم.. 



كنت حاضراً يومها ، آدم حكى النسخة الغير حقيقية من مقتل لؤي دعوني 
اوضح.. 

دخل آدم الغرفة ليتشاجر هو ولؤي: 

 - ال استطيع يا آدم انت قتلته عمداً. 
 - لم اكن اقصد قتله.. 

 - وماذا عن كلمة ساوارا بصدره ، انت وحش ، كيف استطعت قطع يده 
وتشويه صدره بعد ان قتلته. 

 - كانت هذه الطريقة الوحيدة إلبعاد اصابع االتهام عني. 
 - ال اصدق ، اعطني الهاتف ، اعطني اياه انا ال استطيع كتمان سر بهذا 

الحجم بعد االن ، انا اسف ولكن هذا هو الصواب. 

واصال الشجار حتى توصل آدم للحل االمثل بغرز ذلك المشرط ببطن صديقه 
لؤي ، وبعد ان تأكد من وفاته غرز نفس المشرط بساقه االيسر ليجعلها 

قصة تدور حول الدفاع عن النفس ، وبالتأكيد المخدرات التي كان يتعاطاها 
لؤي للهروب من الحقيقة لعبت الدور االمثل في صالح آدم. 

آدم اراد لينا ميتة ألنه يعلم انها تنعته بالجبان امام سمر ، كانت تقف في 
طريقه منذ مدة.. 

كان كل شيء يسير على ما يرام للوصول الى قلب سمر
ولكن مفهوم الصداقة خذله بطريقة بشعة جداً.. 

حسناً بالنسبة ألحمد ، لقى حتفه عندما فكر مجرد فكرة في فتح مذكرات 
لؤي التي احرقها آدم بعد مقتل احمد.. 



وكان يعلم ان الحب لن يخذله 
فالحب اناني .. للدرجة التي بإمكانها ان تؤذينا. 

يا لها من قصة.. 
كلما امر بآدم اتذكر ان هنالك مخلوقات اسوأ مننا نحن الشياطين.. 

اما الجميع فاصبحت هذه القصة بالنسبة لهم حقيقية تماماً.. 
الجميع وضع اصبع اللوم علي انا.. 

قالوا انني من قتلت هؤالء االربعة وتسببتُ بسجن الخامسة.. 
اصبحوا يؤمنون بلعبة الشيطان.. 

وهم ال يعلمون ان لُعبة البشر هي االسوأ.. 



الكاتب : محمود عوض احمد ..
سوداني الجنسية ..

له عدة اعمال قصيرة تجدونها على الصفحة الشخصية بالفيسبوك .

www.facebook.com/mhmoud.awad.ahmed

00249922212342

moody.okay@gmail.com

تصميم الغالف : سامر عز الدين .
00249995356652

2018/2/23 م

http://www.facebook.com/mhmoud.awad.ahmed
mailto:moody.okay@gmail.com

