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اشرتيت مرآه من متجر للتحف و االنتيكات بدال من تلك التي تحطمت بسبب طفيل 
ذي الست سنوات ..

و يف يوم وجدت زوجتي ابننا يلوح و يبتسم و هو ينظر للمرآه .. استغربت األمر ثم 
ظنت أنه لهو طفويل عادي ..

ايل أن تكرر األمر مرارا مام زاد من استغرابها و قلقها مام يفعله الطفل ..

وصل الرعب للذروة عندما قال ابني و هو يشري إىل املرآه : 

- اريد ان العب مع صديقي .. 

نظرت زوجتي ايل داخل املرآه .. املرآه ال تعكس سوي صورتها و طفلنا .. 

عند عوديت من العمل حكت يل زوجتي ما قاله ابننا .. فتطلعت إيل املرآه امتعن النظر 
إليها جيداً ..

املرآه عاديه .. 

ال تعكس سوي صوريت ..

األمر غريب ..

ما معني ما يقوله الطفل .. !! 

يف اليوم التايل و أثناء تنظيف زوجتي لزجاج املرايا كعادتها اليوميه ..

وقف ابني يلوح يف سعاده و هو يقول : 

- اريد ان العب مع صديقي .. هذا هو صديقي .. 

نظرت زوجتي ايل ابننا يف قلق و هي تقول يف توتر : 

- اين صديقك هذا يا بني .. ؟ 
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ظل الطفل يلوح و يشري اىل املرآه و هو يقول يف الحاح طفويل : 

- هذا هو امامك .. اريد ان العب معه .. 

زاد خوف االم مام يقول ابننا و أسدلت عليها قطعه من القامش و قالت : 

- حسنا .. عندما يأيت والدك سيلعب معك ..

عدت من العمل فأرسعت زوجتي تقص يل ما حدث ..

نظرت إيل املرآه ..

ال اري سوي انعكاس صوريت...

حملت صغريي سألته : 

- اين صديقك هذا يا بني ؟؟ 

نظر الطفل ايل املرآه يف حريه و قال : 

- ليس هنا ..

تعجبت زوجتي و قالت يل : 

- األمر محري .. 

ناولتها الصغري و انا اقول : 

- انتظري عوديت وال تنظروا ايل تلك املرآه حتى اعود .. 

خرجت من املنزل متجها ايل متجر التحف الذي اشرتيت منه تلك املرآه ..

قابلني صاحب املتجر و هو يقول : 

- أتريد أن اساعدك يف شئ .. ؟ 
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قبضت يدي عيل معصم صاحب املتجر و انا اقول يف رصامة غاضبه : 

- ما قصة تلك املرآه التي اشرتيتها منك منذ ايام .. ؟ 

ازدرد الرجل لعابه و هو يقول : 

- مالها ؟؟ 

زاد غضبي و انا اقول : 

- انا الذي اسال .. و إن مل احصل عىل رد سأحطم ذلك املتجر فوق رأسك ..

زاغت عينا الرجل و هو يقول : 

- كنت أعلم أنه محتمل أن يحدث .. ظننت أن لعنة تلك املرآه قد زالت ..

تراجعت خطوة ايل الخلف و انا أردد يف دهشه : 

- لعنة !! اية لعنة !! 

اخد الرجل نفسا عميقا و سحب مقعد الجلس و هو يقول : 

- بعض قطع التحف املوجوده باملتجر كانت موجوده يف قرص مهجور يشاع أن أصحاب 
القرص ماتوا حرقاً ، فأصبحت هذه التحف بال مالك ، مام شجعني أن أدخل القرص و 

استويل عيل بعض التحف الثمينه املوجوده حاليا باملتجر ، و لكن ما سمعت بعدها كان 
مقلقاً للغايه ..

سالته يف قلق : 

- و ما الذي سمعته و اقلقك ؟؟ 

اجاب الرجل : 

- كل من ابتاع قطعه من هذه التحف فقد طفله يف حريق غامض .
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رددت يف قلق : 

- يفقد طفله .. ! 

قال الرجل : 

- نعم يفقد طفله .. فقد حدث الكثري من الحرائق و راح بسببها اطفال صغار أو اختفوا 
دون سبب معلوم ، حتى اننى اعتقدت أن أرواح أصحاب القرص تعلقت مبحتوياته و 

راحت تنتقم من كل من امتلك قطعة منه ..

نهضت من فوق املقعد و انا اقول يف ذهول : 

- إذن فتلك املرآة .. 

اكمل الرجل يف انهيار : 

- نعم ملعونه و تسكنها روح أصحاب القرص ، تخلص منها يا سيدي قبل أن تدمر 
حياتكم ..

غادرت املتجر و انا ارُسع الخطي و يف قرارة نفيس أن اتخلص من تلك املرآه .. 

و ايل االبد .. 

متت 

محمد عامد


