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هن��اك كيان��ات كث��رة غام�ش��ة لطامل��ا عا�ش��ت معن��ا 
�أنكره��ا  �أو  �لبع���ض..  عرفه��ا  و�ش��و�ًء  �لأر���ض..  عل��ى 
�لبع���ض.. فه��ذ� ل��ن يغ��ر م��ن حقيق��ة وجوده��ا �ش��يًئا.. 

و�إذ� كان��ت �ملعرف��ة ه��ي ظ��ل �حلقيق��ة.. فاحلقيق��ة 
�لكاملة تختفي خلف �شتار رقيق.. ما علينا �إل �أن نرفع 

�ل�ش��تار لرنى �حلقيق��ة بو�شوح.. 

ولن يرفع ذلك �ل�شتار �إل �لإميان.





الرواية مستوحاة من أحداث حقيقية
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(1)

ل�ست خمدوًعا.. 

ما ر�أيته كان حقيقًيا.. 

ما ز�لت لعنته تطاردين..  

�أ�سعر بها كل يوم.. 

و�أحيا حتت وطاأة ذلك �لهجوم.. 

و�أذكر �أحد�ث تلك �لليلة �لبعيدة كاأمنا كانت بالأم�س.. 

�لطالء  كان  �ملقربني..  �لأ�سخا�س  من  �ملنزل  هذ�  �ساحبة  كانت 
على جدر�ن �لبيت يقع ب�سكل ملفت للنظر.. ور�ئحة �لن�سادر كثرًي� ما 
 كانت متالأ �ملكان.. وتتحرك مع �ساحبة �لبيت من غرفة �إىل غرفة.. 
�لأرو�ح  بقدرته على طرد  معروًفا  ا  �سخ�سً �لأ�سرة  ��ستدعى رب هذه 
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�لفر��س  يف  باأ�سو�ك  ي�سعر�ن  �لزوجان  وبد�أ  �لكيل  فا�س  �أن  بعد 
�لفر��س..  على  متدد�  �أو  �لنوم..  �أر�د�  كلما  �لرقود  من   متنعهما 
�للحية.. تبدو  �لوجه.. كث  �أبي�س  جاء ذلك �لرجل متو�سط �لطول.. 
عليه عالمات �لطيبة و�لهدوء برغم �أنه مل يكن ب�سو�س �لوجه.. طلب 
يتجول  �أخذ  جماعة..  معه  لن�سليه  ياأتي  حتى  �لع�ساء  ن�سلي  �أّل  منا 
وق�ستهم..  �لبيت  �أهل  �سكوى  �إىل  ي�ستمع  وهو  و�سوله  فور  �ملنزل   يف 
ثم �أجل�سنا يف �لغرفة �لرئي�سية وذهب يوؤذن للع�ساء وهو يوجه �سوته 

�إىل كل �أرجاء �ملنزل..

وما �إن بد�أ يف �لأذ�ن حتى بد�أت كل �مل�سابيح �لكهربية يف �لبيت 
تنطفئ وت�سيء من تلقاء نف�سها حتى �نتهى من �لأذ�ن فتوقفت هذه 

�لظاهرة �لغريبة.. ثم عادت مع �لإقامة ثم توقفت �أثناء �ل�سالة. 

بعد �ل�سالة جل�سنا جميًعا يف �لغرفة �لرئي�سية.. كانت غرفة متو��سعة 
�لأثاث.. لي�س على �حلائط �سوى لوحة قما�سية لآية �لكر�سي باخليط 
 �لبارز.. وم�سباح يف منت�سف �ل�سقف قوي كفاية لي�سيء �لغرفة بالكامل.. 
بل  �لذهول  لمت�سا�س  حماولة  يف  روؤوف(  )�لأ�ستاذ  �ملنزل  رب  بد�أ 

�لرعب �لذي �أ�ساب بع�سنا من ظاهرة �مل�سابيح �لكهربية.. 

هذه  مثل  يف  تت�سبب  ما  كثرًي�  �ملنطقة  يف  �لكهرباء  �إن  فقال: 
�لظو�هر.... 
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�لن�سادر  ر�ئحة  �إليه من  �نتباهنا  �نقطع  �نقطع كما  �أن كالمه  �إل 
�لفجة �لتي مالأت �ملكان فجاأة.. لقد كان �لأمر �أ�سبه بر�ئحة �ملر�حي�س 
�لعامة من �سدة وفجاجة �لر�ئحة.. وهي ر�ئحة �عتاد �أهل �لبيت عليها 

منذ بد�ية جتربتهم �ملريرة يف هذ� �مل�سكن..

كان مقعدي يف ذلك �ملجل�س بجو�ر �ل�سيدة )ر�ند�( �ساحبة �ملنزل.. 
وهي �سيدة �سابة يف �لثانية و�لثالثني من �لعمر.. لديها ثالثة �أطفال.. 
كانت تغيب معظم �أيام �ل�سنة عن �ملنزل لعملها هي وزوجها يف �خلارج.. 
وما �إن عادت �إىل منزلها يف ذلك �لعام منذ �ستة �أ�سهر حتى بد�أت �لظو�هر 
مًعا..  و�لرعب  �لأرق  من  جحيم  �إىل  حياتها  وحتويل  م�ساحبتها   يف 
قطع �لأ�ستاذ )نز�ر( طارد �لأرو�ح �ل�سمت �ملطبق �لذي لف �لغرفة 
بقر�ءة �آية �لكر�سي ب�سوت مرتفع.. ثم تبعها باآيات متفرقة من �سورة 
�ل�سافات وخو�تيم �سورة �لبقرة.. �إىل �أن بد�أت �لر�ئحة يف �لتال�سي 
و�ل�سيدة  �أنا  �سوى  بها  ي�سعر  يعد  مل  حتى  ف�سيًئا..  �سيًئا  �لغرفة  من 

ر�ند�.. 

فقال لنا نز�ر: �إن �لكيان �لذي يعبث بذلك �لبيت �لآن يقف بينكما.. 

مل يتكلم �أحد.. �كتفينا بال�سمت و�لنظر�ت �ملتبادلة �حلائرة حتى 
�ساأل نز�ر: هل ر�أى �أحد ذلك �لكيان بعينه؟

فقالت �ل�سيدة ر�ند� فوًر�: نعم �أنا ر�أيته. 

hhh
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كان رد �ل�سيدة ر�ند� مفاجًئا ملعظم �جلال�سني.. فال�سيدة ر�ند� مل 
تق�س على �أحد تلك �حلادثة �ملفزعة خوًفا من فر�ر �لنا�س من زيارتها 

�أو م�ساعدتها.. 

لحظ نز�ر تلك �ملفاجاأة على �لوجوه فتابع مبا�سرة: ُق�سي علّي ما 
حدث بالتف�سيل.. 

قالت ر�ند�: بد�أ �لأمر منذ فرتة.. بعد و�سويل من �خلارج بحو�يل 
�أ�سبوع.. كنت كلما دخلت �حلمام لأي �سبب ولو لغ�سل يدي وعندما �أغلق 
�لباب �أ�سمع �سوًتا غريًبا.. مل �أتبينه يف �لبد�ية ولكن بد�أت �أتتبعه حتى 
��ستوعبته.. �إنه �سوت و�سو�سة كاأن هناك من ينادي »ب�س�ست ب�س�ست«.. 
ظننته من خارج �حلمام لكني بعد فرتة �أ�سبحت �أ�سمعه يف �أذين.. ثم 
على خ�سري..  ومرة  كتفي  على  مرة  على ج�سدي..  بيد  �أ�سعر  بد�أت 
ثم تبع ذلك �سعوري باأنفا�س تالحقني �أينما ذهبت.. وبد�أت يف ذلك 
تلقائًيا..  و�إ�سعالها  �مل�سابيح  كانطفاء  تظهر  �أخرى  ظو�هر  �لوقت 
خفيفة  كانت  �لبد�ية  يف  �ملنزل..  يف  �لظهور  يف  بول  ر�ئحة  وبد�أت 
 تظهر وتختفي.. ثم �زد�د �لأمر �سوًء�.. وبد�أت تظهر حادة ومنفرة.. 
ثم جاء �بني �ل�سغري يوًما مفزوًعا يبكي ويقول: �أمي لقد ر�أيت وح�ًسا.. 

�بني  ر�آه  ما  �أن  �أتخيل  �أكن  مل  وقالت:  �ساردة  ر�ند�  �أطرقت  ثم 
حقيقة حتى تلك �لليلة �ل�سود�ء منذ �أ�سبوعني. 

hhh
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كان �جلال�سون قد تعلقت �أعينهم بال�سيدة ر�ند� وهم ين�ستون �إىل 
حديثها يف ذهول بينما �أخذ نز�ر ي�ستزيدها يف �لتفا�سيل.. 

فقال بهدوء: ماذ� حدث يف تلك �لليلة؟

فقالت: منذ �أ�سبوعني تقريًبا يف تلك �لليلة �ملظلمة مل يكن �أحد معي 
�أرتب �ملنزل.. مل يكن  �أبيهم وكنت  بالبيت.. كان �لأولد باخلارج مع 
يف ذلك �ليوم �أي حدث غري معتاد �أو حتى �لر�ئحة �ملنفرة �ملعتادة.. 
كان كل �سيء هادًئا متاًما ومن غري �ملتوقع حدوث �أي �سيء.. تو�ساأت 
ووقفت لأ�سلي �لع�ساء هنا يف هذه �لغرفة -و�أ�سارت بيدها- وقفت هنا 
ُيلقي  ترى  كما  �مل�سباح  وكان  �خللف..  �إىل  مييني  عن  �حلمام  حيث 
�أركع  كنت  وبينما  �أ�سلي  وبد�أُت  �حلمام..  ناحية  جيد  ب�سكل  بال�سوء 
�سمعت �سوًتا قادًما من �حلمام.. حتديًد� كان �سوت وعاء بال�ستيك 
�أحد ويقلبه على �لأر�س.. كان  كبري يتحرك بل ي�سقط كاأمنا ي�سربه 

�ل�سوت و��سًحا ل يختلط على �أذين ول �أ�سك فيه.. 

من  �حلمام  ناحية  لأنظر  �ل�سالة  من  �إر�دي  ل  ب�سكل  فخرجت 
مكاين.. 

فاإذ� بي �أر�ه.. 

ر�أيته  ت�ستطرد:  وهي  �سوتها  و�ختنق  بالدموع  ر�ند�  عينا  �متالأت 
�إىل  ينظر  كان  بالبيت..  ير�قب من  كاأمنا  بر�أ�سه من �حلمام..  يطل 
وجهي مبا�سرة.. كان ر�أ�سه عالًيا يكاد يلم�س حافة �لباب.. مل يكن يف 
ذلك �لر�أ�س كثري من �لتفا�سيل.. كانت لديه عينان مدورتان �سديدتا 
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جانب  من  يبتدئان  وقرنان  نار..  من  جمرتني  كانتا  كاأمنا  �حلمرة.. 
�إىل  و�لآخر  �ليمني  �إىل  و�حد  ي�ستدير�ن  ثم  عالًيا  ويرتفعان  �لعينني 
�لي�سار ثم يهبطان �إىل �أ�سفل ويقرتبان من �لوجه ثم يبتعد�ن عنه يف 
�أ�سبه ب�سكل �لأذن حتى �إين ظننتهما �أذنيه يف  �إنهما قرنان  �لنهاية.. 

�لبد�ية.. ولكنهما كانا �أ�سودين �سديدي �ل�سو�د.. 

�أ�سعر  مل  تقول:  وهي  �لبكاء  غلبها  وقد  عينيها  �إلينا  ر�ند�  رفعت 
بقدمي و�أنا �أجري و�أخرج من باب �لبيت ومل �أفق من �لذهول �إل و�أنا 
عند �جلري�ن �أ�ستجري بهم ول يفهمون ما هي �سكو�ي.. وقررت �ملبيت 
خارج �لبيت يف ذلك �ليوم.. وقد كانت تلك �لليلة �أول يقيني باأن كياًنا 
مظلًما ور�ء كل ما نعانيه.. وبد�أت �أ�سعر �أننا يجب �أن نوقف كل ذلك 
ون�ستعني ب�سخ�س ما.. ولكن ما حدث لحًقا هو ما �أجربنا على �لإ�سر�ع 

بتلك �خلطوة و��ستدعائك يا �سيد نز�ر لهذه �جلل�سة.. 

hhh

وحالها  ر�ند�  �ل�سيدة  على  �لعطف  من  تخلو  ل  نربة  نز�ر يف  قال 
�لذي �أ�سبح ُيرثى له: �هد�أي يا �سيدتي و�طمئني وبعون �هلل �ستنتهي 

معاناتك بال رجعة.. ولكن �أخربيني.. هل �أنت كثرية �لأحالم؟

- نعم.

- هل ترين يف منامك بحًر�؟
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- كثرًي�..

- هل ترين قطًطا وكالًبا؟

- د�ئًما.. 

- هل يظهر على ج�سدك بقع زرقاء؟

- نعم ول �أفهم لها تف�سرًي�.. 

وهي  به..  مترين  ملا  مميزة  عالمات  هذه  كل  بثبات:  نز�ر  فقال 
�إ�سار�ت لوجود ن�ساط �سيطاين حولك.. 

فقالت: هل هو عمل؟

زوجك..  وبني  بينك  �لتفرقة  به  مق�سود  �سحر..  هو  بل  فقال: 
�لبيت..  دخلت  عندما  به  �سعرت  لقد  �لبيت..  هذ�  من  وطردكما 
�سكوكي  و�زد�دت  �ملكان..  يف  بحر�رته  و�أح�س�ست  �سدري  و�نقب�س 

عندما مررت بجاركم يف �لطابق �لثالث.. 

بالتحديد  ملاذ�  مت�سائلني:  منهم-  -وكنت  �جلال�سون  فانتف�س 
ذلك �جلار وتلك �ل�سقة.. فهذه �لبناية �لطابق فيها به �سقة و�حدة.. 

ف�سخ�س و�حد بعينه هو �ملق�سود.. فلماذ�؟

�أمل تالحظو� تلك �ملق�سة �ملعلقة على �جلد�ر  قال نز�ر: ما بالكم 
بجانب باب تلك �ل�سقة؟ �أمل ترو� �لنعلني �ملت�سالبني �ملعلقني بجو�رها؟
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فرد روؤوف: ل ندري �سيًئا ذ� معنى عن هذه �لأ�سياء ومل نظنها �إل 
عادة ذلك �جلار.. �عتاد �أن ي�سع �أ�سياءه بهذ� �ل�سكل وقد و�سع �أ�سياء 
�أخرى على �ل�سلم كحافظة �لأحذية وقف�س للب�سل و�لثوم و�أ�سياء تنم 

عن �عتياده �إخر�ج هذه �لأ�سياء من �لبيت..

فقال نز�ر: بل هي �أيقونات لل�سحر و�ل�سعوذة ومعها تعلق �لطال�سم 
ومترون عليها يف �ل�سعود و�لنزول وهي مق�سودة وموجهة �إليكم على 
�أخربوين  ولكن  �لأنظار..  لت�ستيت  هي  �لأخرى  و�لأ�سياء  �أعتقد..  ما 

ملاذ� �أثارت �سرية ذلك �جلار �نتباهكم؟ 

قال روؤوف: لأن هذ� �جلار بالذ�ت نرتك له مفتاح �سقتنا كل عام 
للتهوية كل فرتة.. ل �سيما  بها.. ويفتحها  ليعتني  ونحن يف �خلارج.. 

وبيننا وبينه من �لقر�بة �سلة.. 

ف�ساأل نز�ر متعجًبا: فلماذ� مل يح�سر تلك �جلل�سة؟

فردت ر�ند�: لقد �أخربين �جلري�ن يف �لبناية �ملقابلة �أنهم ر�أوه يف 
�سقتنا وكان مم�سًكا باإناء فخار وير�س منه على �لأر�س يف كل �أركان 
�أ�سرع  ي�ساهده  ملن  تنبه  وملا  باأيام..  �خلارج  ن�سل من  �أن  قبل  �ل�سقة 
ما  وهذ�  متاًما..  �أنكر  ذلك  عن  �ساألناه  وعندما  �لنو�فذ..  باإغالق 
�أ�سابنا بال�سك من جانبه.. فاأخفينا عنه �سكو�نا بعد �أن �أخربناه بها 
يف �لبد�ية ومل نلحظ منه �هتماًما �أو حماولة �مل�ساعدة حلل �مل�سكلة.. 

قال نز�ر: ح�سًنا فعلتم فاإن مث.... 
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نظر �جلميع �إىل نز�ر �لذي �نقطع كالمه فجاأة ليجدو� على وجهه 
نظرة و�جمة تبدو منها �ل�سدمة.. كانت عيناه مثبتتني على حائط من 
�سورة  وعليه  �جلل�سة..  غرفة  باب  من  و��سًحا  يبدو  �ملجاورة  �لغرفة 

معلقة لقطتني تقفان بع�سهما �أمام بع�س.. 

ف�ساأله روؤوف: هل هناك م�سكلة؟

هذه  يف  �ل�سورة  تلك  مثل  لديكم  �سورة  كم  م�ساكل..  بل  نز�ر: 
�ل�سقة؟

روؤوف: حو�يل �أربعة.. ولكن ملاذ�؟

فرد نز�ر وعيناه معلقتان بال�سورة: �أل ترون فيها �سيًئا غريًبا؟

فقمنا جميًعا لننظر ماذ� يق�سد.. 

�ل�سقف..  للباب.. �سمعنا �سوًتا عنيًفا يف  بالتوجه  وعندما هممنا 
�أو  ك�سوت جر �لأثاث.. كاأمنا يجر �جلري�ن يف �لأعلى من�سدة ثقيلة 

مقاعد خ�سبية كبرية.. 

فنظر �لزوجان بع�سهما لبع�ٍس يف فزع �سديد.. 

يف  �جلري�ن  �أنهم  فقط  يبدو  تفزعا  ل  �حلا�سرين:  �أحد  فقال 
�لأعلى..

فنظرت �إليه ر�ند� وقد �سحب وجهها وقالت: نحن ن�سكن يف �لدور 
�لأخري.. ل يوجد فوقنا �أحد ومفتاح �ل�سطح معي هنا..
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�ساد �ل�سمت حلظة.. قبل �أن ن�سمع �سوًتا �سديًد� لزجاج يتحطم.. 
وعندما هممنا بالتحرك مل�سدر �ل�سوت.. �نقطعت �لكهرباء.. 

hhh

كاد �لرعب يقتلنا.. للحظات غرقنا يف �لظالم �لد�م�س.. وكان ل 
يز�ل �سوت �لزجاج ينبعث ول ندري حتديًد� من �أي غرفة كان ياأتي.. 
ثم  �أنبوبة غاز  �إىل �سوت جر  يتغري  �ل�سقف  ياأتي من  �لذي  و�ل�سوت 
يعود �إىل �سوت جر �أثاث خ�سبي.. مل منلك رباطة جاأ�س كافية �أو حتى 
�لوقت لن�ستوعب ما يحدث حتى عادت �لكهرباء فجاأة و�نقطعت جميع 

�لأ�سو�ت.. 

�أن  ونكت�سف  �ل�سعد�ء  لنتنف�س  كافية  �لنور  بعد رجوع  ثو�ٍن  كانت 
�ل�سيدة ر�ند� قد �ختفت..

هممنا �سريًعا بالبحث عنها ومل يكن هناك مكان يف �لبيت �أقرب 
�حلمام  دخلنا  وبالفعل  �حلمام..  من  �للحظة  تلك  يف  تفكرينا  �إىل 
نائمة..  كاأنها  تام..  ��سرتخاء  و�سع  يف  ظهرها  على  ملقاة  لنجدها 
�أخرجناها ور�س زوجها على وجهها بع�س قطر�ت من ماء لت�ستفيق.. 

عاد �إليها وعيها لكن مل يعد �إىل ذ�كرتها ذكرى و�حدة مما حدث 
�لذي  ما  تدري  ول  �سمعنا  ما  �سمعت  هي  فال  �لنور..  �نقطع  �أن  منذ 

�ألقاها على ظهرها فاقدًة وعيها يف �حلمام.. 
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مل ن�ساأ �أن جنهدها �أو نثقل عليها.. هد�أنا من روعها.. و�سقيناها 
كوًبا من �لع�سري.. 

بعد دقائق كانت قد هد�أت نفو�سنا و��ستاأن�سنا بنز�ر ذلك �لرجل 
 �لذي تبعث كلماته على �لطماأنينة وت�سجع على مو�جهة �ملوقف بثبات.. 
�أنه يعمل مدرًبا للكونغ فو.. وهو حري�س على  �أخذ يق�س علينا كيف 
بع�س  مع  بالأيدي  ��ستباك  يف  يدخل  ما  كثرًي�  لأنه  ومهارته  لياقته 
وتتحدث  وت�سرعهم  �لنا�س  ببع�س  تتلب�س  �لتي  �ل�سيطانية  �لكيانات 
وعندما  �ل�ستباك..  يف  �سحيته  ج�سد  ي�ستخدم  وقد  �أل�سنتهم..  على 
يعود �ل�سخ�س رجاًل �أو �مر�أة �إىل وعيه فاإنه ل يذكر �لت�سارب �لذي مت 

ول �لأمل �لذي كان يعانيه.. 

�ساألناه عما كان قد ر�آه خارج �لغرفة قبل بد�ية �لأحد�ث �لغريبة 
منذ قليل.. ولكنه �أخذ ير�وغ ومل يخربنا ب�سيء بل �أخذ يلح على �سرورة 
�لتخل�س من �سور �لقطط تلك خا�سًة �ل�سورة �لتي جند يف عيونها 

ملعاًنا و��سًحا فاإنها م�سكن لل�سياطني..

كنا على يقني �أنه ر�أى �سيًئا ما ومل ي�ساأ �أن يخربنا به.. فلي�س يف �لإخبار 
 فائدة ُترجى.. فلن ي�سيف �سيًئا �إل مزيًد� من �لرعب للموقف و�حل�سور.. 
ل�ستكمال  ��ستعد�د  على  �أنت  هل  مت�سائاًل:  ر�ند�  لل�سيدة  نز�ر  توجه 

�جلل�سة؟

فردت يف �إ�سر�ر: نعم بكل تاأكيد.. 
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قال بنربة ودودة و�بت�سامة هادئة: ح�سًنا.. قلت �أن بعد تلك �لليلة 
رجال  عن  للبحث  دفعتكم  �لتي  �لأ�سياء  بع�س  حدثت  �أ�سبوعني  منذ 

مثلي.. 

فاأوماأت له ر�ند� بالإيجاب..

على  �سغط  ذلك  يف  يكن  مل  �إن  بالتف�سيل  حدث  ماذ�  فقال: 
�أع�سابك؟

قالت: ل باأ�س �ساأحكي لك. 

hhh

�سديدة  تركيز  حالة  يف  بدت  �لتي  لر�ند�  من�ستني  �جلميع  توجه 
وقوة مل تكن عليها يف بد�ية �لليلة.. 

�مل�سوؤومة بيومني  �لليلة  قالت ب�سوت مرتفع ونربة قوية: بعد تلك 
بعد  لينام  ليزورنا ودخل  �ل�سعيد  �أتى من  لنا..  زيارة  و�لدي يف  كان 
�لع�ساء.. وبعد حو�يل �ساعتني من نومه.. قام مفزوًعا وجاء �إىل هنا 

وهو يقول: خري يا رند� ماذ� حدث؟ وملاذ� ت�سرخني؟

فالأولد  بكلمة..  فمي  �أفتح  ومل  عليك  �أناد  ومل  �أ�سرخ  مل  �أنا   -
نائمون ول �أريد �إيقاظهم.. 

- ولكني �سمعت �سوتك ت�سرخني ب�سدة وتناديني با�ستغاثة.. 
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ف�سعرت �أن �أبي يتعر�س لهجوم من ذلك �لكيان �أو على �لأقل �سيء 
من �مل�سايقة.. ومل �أ�ساأ �أن �أخربه مبا يحدث لنا حتى ي�ستطيع �لنوم.. 
فاأكدت له �أنه ر�أى كابو�ًسا وطماأنته على �جلميع.. ودخل �أبي لينام غري 
م�سرتيح لذلك �ملوقف.. وقبل �ل�سروق ��ستيقظت لأ�سلي �لفجر فاإذ� 
يا  �خلري  �سباح  وقلت:  منه  فاقرتبت  �ل�سرفة..  يف  يقف  �أبي  �أرى  بي 

�أبي.. �أ�سليت �لفجر؟ 

�ل�سور  فوق  �أنه �سعد  فعله  ما  كل  ينظر خلفه..  علّي ومل  يرد  فلم 
وقفز يف �ل�سارع.. 

�إن دخلت  وما  �إليه  �أنظر  �ل�سرفة  ف�سرخت مفزوعة وجريت نحو 
�أبي من خلفي يقول بهدوء: �سباح �خلري  �ل�سرفة حتى �سمعت �سوت 

يا ر�ند�.. 

hhh

وكان  �لق�سة  هذه  �إىل  ن�ستمع  ونحن  �حتب�ست  قد  �أنفا�سنا  كانت 
��ستطردت  بالرعب..  ممزوج  وذهول  للحديث  ��ستز�دة  فيه  �سكوتنا 

ر�ند�: جريت على �أبي و�حت�سنته وبكيت.. 

فقال يل: �هد�أي يا بنيتي.. �أنا �أفهم ما تعانيه.. 

للهجوم..  تعر�ست  �أنا  بالكالم:  فبادرين  متعجبة..  �إليه  فنظرت 
�أعرف متاًما �سبب �نزعاجك.. و�إن كنت ل �أعرف تفا�سيله.. 



22

- كيف؟ ماذ� حدث لك يا �أبي؟ 

- ن�سلي �لفجر جماعة ثم �أق�س عليك ما حدث.. 

بعد �ل�سالة جل�سنا قرب �ل�سرفة وقال يل: 

- ما حدث ليلة �أم�س مل يكن حلًما �أو كابو�ًسا.. �سمعتك ت�سرخني 
�قتنعت  �أين  �إىل فر��سي وتظاهرت  لقد عدت  �أتوهم ذلك..  �أكن  ومل 
�أخرى  مرة  قمت  �لليل  منت�سف  بعد  ولكني  �لكو�بي�س..  بكالمك عن 
كاأمنا  مرتفًعا  �سوتها  كان  تناديني..  �هلل  رحمها  �أمك  �سوت  على 
تناديني من مكان بعيد.. قمت وخرجت �إىل �ل�سالة ثم �إىل �ل�سرفة.. 
لأنظر يف �ل�سارع.. فلم �أجد �أحًد�.. ولكني عرفت وقتها �أن ثمة �سيطاًنا 
هو من يفعل ذلك.. فاأنا قد تعر�ست للند�هة و�أنا �سغري.. و�أعرف تلك 

�للعبة جيًد�.. 

�لند�هة وكيف  �أ�سمع تلك �لق�سة من قبل.. متى نادتك  �أنا مل   -
ت�سرفت؟

- نادتني �لند�هة و�أنا طفل �سغري ب�سوت �أمي و�سمعها معي �ل�سيخ 
�لذهاب خلف �سوتها..  بي ومنعني من  فاأم�سك  �مل�سجد  �إمام  عي�سى 
للبيت  �لذهاب  على  و�أجربين  �أمك  لي�ست  �إنها  قال  �سرخت  وعندما 
معه وعندما �أعادين لأمي وق�س عليها ما حدث.. بكت و�أق�سمت �أنها 
مل تخرج من �لبيت وظلت مدة طويلة تبكي من خوفها �ل�سديد من �أن 

يناديني �جلن و�أذهب ول �أعود.. 
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مبا�سرة  �أر�ه  ل  مكان  من  قط  �أحد  ينادين  مل  �لوقت  ذلك  ومنذ 
��ستقت  �لذي  �أمك  �سوت  �أقاوم  مل  �ليوم  ولكني  متاًما..  و�أهملته  �إل 
�أجدها وفهمت ما يجري.. وقفت وبكيت.. وبعد  �إليه كثرًي�.. فلما مل 
�أن م�سحت دموعي و�أردت �أن �أعود للفر��س.. �لتفتُّ خلفي.. فاإذ� بي 
برجل ملت�سق بي كادت �أنفه �أن تالم�س �أنفي.. كان �سيًخا كبرًي� �أبي�س 
�ل�سعر و�للحية.. كان كٌل من �سعره وحليته �سديد �لنعومة حتى ظننته 

من رجال �لأ�ساطري.. ولكن.... 

- �أكمل يا �أبي.. ولكن ماذ�؟

- مل تكن له عيون... 

- ماذ�؟ كيف؟

ا و��سًعا ينتهي عند �أنفه.. مل يكن يف وجهه غري  - كان جبينه عري�سً
�لأنف و�ل�سارب و�للحية و�ل�سعر.. كانت مالب�سه رمادية رثة.. وما �إن 
و�جهته حتى �سعرت بدبيب منل يف ج�سدي كله.. �ُسلت حركتي متاًما.. 
كنت �أحاول رفع يدي �أو حتريك قدمي ولكن مل �أفلح.. حاولت �أن �أفتح 
ا مل �أ�ستطع.. �ُسل ج�سدي كاماًل ومل يبق  فمي لأقر�أ قر�آًنا.. ولكني �أي�سً
�سوى عقلي يقًظا حماوًل �أن يتخل�س من �لقيود �خلفية على �جلو�رح 
ر�ئحة  و�سممت  �أنني..  وبه  عالًيا  �أنفا�سه  �سوت  �سمعت  جدوى..  دون 
ن�سادر عنيفة.. ثم فجاأة بد�أ �لتنميل �لذي بج�سدي يزول تدريجًيا وبد�أ 
معه ج�سد هذ� �لكيان يتبدد كاأنه �سحابة دخان تتبدد يف �لهو�ء.. حتى 
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�أ�سر ذلك �لهجوم.. ف�سقطت على  �ختفى متاًما.. وخرج ج�سدي من 
�لأر�س.. 

hhh

كان  ر�ند�..  �ل�سيدة  كالم  على  قوله  ميكن  تعليق  هناك  يكن  مل 
هناك �ألف �سوؤ�ل بد�خلنا.. ولكن ل كالم.. كنت �سخ�سًيا �أبحث عن 
حرويف و�سوتي ولكني مل �أجدها لأ�ساأل.. كنت �أخ�سى �أن �أ�ساألها فاأقطع 
�حلديث ول نعرف نهاية �لأحد�ث �لغريبة �لتي حتدث يف ذلك �لبيت 
لها  لنف�سح  �سكتنا  ا..  �أي�سً كذلك  كانو�  �لآخرين  �أن  و�أظن  �مللعون.. 

�ملجال للكالم ومل تتوقف هي عن �حلديث.. و��ستطردت قائلة: 

- قال �أبي هذ� �لكيان قوي وبغي�س.. ل �أدري �أهو مت�سلط عليكم 
يجب  ولكن  �أدري  ل  �أحد..  قبل  من  بال�سحر  م�سلط  �أنه  �أم  بنف�سه 
مطاردته وحربه فوًر�.. �أكرثو� من قر�ءة �لقر�آن يف �لبيت و�أكرثو� من 
�لبخور.. و�أنا �ساأ�ساأل عندنا يف �ل�سعيد عمن ي�ستطيع �أن يطرد ذلك 
�خلوف..  على  يتغذى  لأنه  تخايف..  �أل  لك  ن�سيحتي  ولكن  �ل�سيء.. 
قاوميه ول ت�ست�سلمي �أو تهربي من مو�جهته �إذ� ما ر�أيتيه.. و�هلل معك.. 
فالثبات يف مو�جهته يقلل من حالت ظهوره وجت�سده.. وي�سعف قوته.. 

ا �ساأبحث..  و�أ�سرعي يف �لبحث عمن يطرده و�أنا �أي�سً

و�أخربنا  �ل�سعيد  �إىل  �سافر  ثم  �أبي  له  تعر�س  هجوًما  ذلك  كان 
عنك يا �سيد نز�ر وقال �أنه �سري�سل لنا رقم هاتفك لن�ست�سريك يف �أمر 

هذ� �لبيت.. 
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قال نز�ر: �أعتقد �أن ما ر�آه و�لدك فيه �لكفاية من �لرعب لتطلبي 
�لنجدة من �أي �إن�سان.. 

�سيء  ل  �أنه  نظن  كنا  نظن ذلك..  كنا  روؤوف:  �ل�سيد  زوجها  فرد 
�أ�سو�أ ميكن �أن يحدث.. لول ما حدث بعد ذلك بثالثة �أيام.. 

hhh

كان �حلا�سرون يف هذه �جلل�سة �سبعة �أفر�د.. كنت و�حًد� منهم.. 
بل كنت و�حًد� من �أقربهم �إىل ر�ند� �لتي كانت �سديقة مقربة لعائلتي 
وكنت يف مقام �لأخ بالن�سبة لها.. وكنت على علم بكثري مما تعر�ست 
�لتي  �لعنيفة  بالظو�هر  علم  على  �أكن  مل  ولكني  �لعائلة..  تلك  له 
ر�ند� مفاجاأًة يل..  بالكامل.. فكان يف كثري مما حتكيه  لها  تعر�سو� 
كان زوجها �ل�سيد روؤوف �ساًبا يف �ل�ساد�سة و�لثالثني من �لعمر.. كان 

�سخًما قا�سي �ملالمح.. لكنه طيب �لقلب ودود.. 

قال روؤوف ب�سوت هادئ ل يخلو من �خلوف: كنت جال�ًسا يف ذلك 
مقعد يف غرفتي  على  كنت  �ل�ساي..  �أ�سرب  �لع�سر  بعد �سالة  �ليوم 
�ملقعد  ر�ند� جتل�س يف  وكانت  �أبنائي  كان معي  �ل�سرفة..  يف مو�جهة 
�أنا جال�س �سعرت كاأن �أحًد� مر من جانبي.. مل يكن  �ملقابل.. وبينما 
�أحد من �لأولد.. كان �أبنائي كلهم �أمام عيني يلعبون.. مل يكن �سعوًر� 
فقط.. كان حقيقة.. لقد �سعرت بلم�س ج�سده جل�سدي ثم �سعرت كاأن 

يًد� فوق ذر�عي.. 
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قاطعته ر�ند� موجهة كالمها �إىل نز�ر: ل �أعرف كيف حدث ذلك.. 
فجاأة ر�أيت »روؤوف« ر�فًعا ذر�عه وهو مم�سك بكوب �ل�ساي حتى �أ�سبح 
يدك  ترفع  ملاذ�  روؤوف  يا  بك  ما  ف�ساألته:  ر�أ�سه..  م�ستوى  يف  ذر�عه 

هكذ�؟ ولكنه كان و�جًما ول يرد.. ينظر بعني مذهولة �إىل ذر�عه.. 

�سمت فرتة ثم قال: �أنا ل �أفعل �سيًئا.. �نظري �إىل كم قمي�سي.. 

فنظرت فاإذ� بكم قمي�سه من عند مع�سمه م�سدود وُيرفع لأعلى 
�أفكر  كنت  �أعلى..  من  وُي�سد  بخيط  مربوط  كاأنه  ذر�عه  معه  وترتفع 
ذر�عه..  نحو  م�سرعًة  مقعدي  من  فقمت  ب�سرعة..  �أت�سرف  كيف 
�أم�سكتها بهدوء.. فاإذ� بنا ن�سمع �سوت �أقد�م م�سرعة جتري �أمام باب 
�لغرفة من �خلارج.. كان �أبناوؤنا معنا يف �لغرفة.. فجرينا ناحية �لباب 

لرنى من باخلارج.. ولن ت�سدقو� ما حدث.

فقال نز�ر: ملاذ� ما �لذي حدث؟

ر�ند�: ر�أى كل منا �سيًئا غري �لذي ر�آه �لآخر.. 

نز�ر: كيف؟

ر�ند�: �أما �أنا فر�أيت قًطا �أ�سود مل يكن مثل �أي قط ميكن �أن تر�ه.. 
�أو  مقطوع  ذيله  وكاأن  جرب..  �أ�سابه  كاأمنا  �ل�سعر  مفرق  �أ�سعث  كان 
م�ساب.. كان �سمني �لبطن يتهدل ج�سده وهو ي�سري.. ول�سانه خارج 
من فمه كاأنه مقطوع يتدىل من فمه.. جرى ناحية باب �حلمام وقفز 
طريقي  يف  كانت  ع�سا  وتناولت  خائفة  �إليه  فاأ�سرعت  �لد�خل  �إىل 
ودخلت �حلمام فلم �أجد �سيًئا.. فارتعبت خوًفا.. عندها �سمعت �سوت 
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روؤوف ي�سرخ يف غرفة �ل�سالون فاأ�سرعت نحوه: ماذ� بك يا روؤوف؟

قال: كان هنا و�ختفى.. 

كلًبا  كان  ر�أيت..  مما  متاأكد  �أنا  نعم  ر�ند�:  مقاطًعا  روؤوف  فقال 
�أ�سود ولكن مالحمه مل تكن كالكالب.. كان غريًبا ل �سوت للهاثه �أو 
�أثر للعابه �لذي كان ي�سقط منه با�ستمر�ر.. نظر �إيّل فور �أن خرجت 
�أجد  �لغرفة وجرى حتى دخل غرفة �ل�سالون فدخلت ور�ءه فلم  من 

�سيًئا.. 

�ملنزل..  يف  �لقر�آن  لنفتح  �ل�سالون  من  وخرجنا  ر�ند�  فاأخذت 
�ُسلت  كاأمنا  �لرئي�سية جتمدنا يف مكاننا  للغرفة  ولكننا عندما و�سلنا 

�أقد�منا من هول ما ر�أينا.. 

فنظر �إليه نز�ر مذهوًل: ماذ� ر�أيتم هذه �ملرة؟

تابع روؤوف قائاًل: كانت كل حمتويات �لغرفة على �لأر�س.. �لكتب 
�لتي كانت يف �ملكتبة على �حلائط كانت مبعرثة.. كل بر�ويز �ل�سور.. 
بال  �سيء  كل  �ل�سموع..  وحامالت  �لزهور  �أو�ين  و�لكا�سيت..  �لتلفاز 
يف  قنبلة  �نفجرت  كاأمنا  عارمة  فو�سى  يف  �لأر�س  على  كان  ��ستثناء 
هذه �لغرفة.. كانت ر�ئحة حريق خانقة متالأ �لغرفة خمتلطة بر�ئحة 
ن�سادر.. مل تكن تلك هي �ملفاجاأة �لتي ت�سل �لأقد�م.. كنا ننظر �إىل 
�أنفا�سنا حًقا هو ذلك  ذلك �ملنظر �ملريع يف ذهول ولكن �لذي حب�س 

�لرجل �لذي وجدناه جال�ًسا على �لأريكة يف هدوء.. 

قال نز�ر: هل كان رجاًل حقيقًيا من حلم ودم؟ 



28

قال روؤوف: ل مل يكن كذلك.. 

نز�ر: �إذن �سف يل بالتف�سيل ما ر�أيت.. 

�أي  وجهه  يف  يكن  مل  رجل..  هيئة  على  دخانًيا  كياًنا  كان  روؤوف: 
مالمح.. ثم بد�أت تظهر مالحمه �سيًئا ف�سيًئا.. كان بال عيون.. لكنه 
يف  عيناه  بد�أت  عندما  ولكن  يبت�سم  كان  ناحيتنا..  بوجهه  يتجه  كان 
�لظهور بدت �بت�سامته خبيثة فيها من �لتحدي بقدر ما فيها من ت�سٍف 
ويتبدد  يختفي  �أن  قبل  حلظتني  �أو  حلظة  عيناه  ظهرت  و�نت�سار.. 
ج�سده يف �لهو�ء.. خملًفا ر�ئحة عفنة.. وتارًكا �إياي يف ذهول ورعب.. 

وتارًكا ر�ند� على �لأر�س فاقدًة وعيها.. 

hhh

تنهد نز�ر بعمق وهز ر�أ�سه كاأنه يريد �أن يوقظ نف�سه من غفوة.. �أو 
يزيل �ل�سرود عن عقله.. وقد �عتدل ورجع بظهره �إىل �خللف.. و�سمت 

برهة ثم قال: 

- ح�سًنا بعد كل ما �سمعته �أعتقد �أن ما نو�جهه �لآن �سيء �آخر �أكرب 
�أنه ل �سيء يف �لدنيا  �أتوقع.. ولكن �خلرب �جليد هو  بكثري مما كنت 
يخرج عن �سلطان �هلل وم�سيئته.. �هلل هو �ملهيمن و�مل�سيطر و�لقاهر 
فوق عباده.. ل �سيء ُي�ستثنى من هذ� �ل�سلطان.. ول يتحرك مبعزل عن 
هذه �مل�سيئة.. ل باأ�س من �ل�سعور باخلوف ولكن ل ت�سمحو� بالفزع �أن 
يتملككم.. فاإن �ل�سجاعة و�لإقد�م و�جلر�أة يف مو�جهة هذه �لكيانات 
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حالت  وز�دت  �لهجمات  ز�دت  �لرعب  ز�د  وكلما  قدرتها..  تقل�س 
�لتج�سد.. �إنه �سيء مثل �ل�سطهاد.. مثل مطاردة �لوح�س لفري�سته.. 
خوفها هو ما ي�سجعه على مهاجمتها وي�سلها عن �ملقاومة.. �إن �خلوف 
قد يدفع �لفري�سة �أحياًنا جتاه �ملفرت�س و�ملو�جهة بقوة و�إميان هي ما 
تنهي هذه �لأحد�ث يف غالب �لأحيان.. �سنقوم �لآن بعملية طرد لهذ� 
�جلميع  فهل  ننت�سر..  كي  نتكاتف  �أن  جميًعا  علينا  ولكن  �ل�سيطان 

م�ستعدون؟

 نظر بع�سنا �إىل بع�ٍس ثم �أجبنا يف �سوت و�حد: نعم. 

�أحمر..  �أن يح�سر قلم ر�سم )فلوما�سرت(  روؤوف  فطلب نز�ر من 
وقطعة قما�س كبرية بي�ساء طولها مرت مربع.. وطلب وعاء ماء كبري 
من �لأطباق �مل�ستخدمة يف غ�سل �ملالب�س حتى تكون �سعته كبرية تقريًبا 

ع�سرين لرًت� من �ملاء.. 

ذهب روؤوف لإح�سار �ملطلوب ومل يغب كثرًي�.. ثم �أخرج نز�ر من 
حقيبته كي�ًسا كبرًي� من �لزعفر�ن �أخربنا �أنه من نوع جيد جًد�.. وقام 
�ملائل  �لأ�سفر  �إىل  �ملاء  لون  �لكبري فتحول  �لطبق  �ملاء يف  باإذ�بته يف 
للحمرة.. �أخرج جمموعة من �لأور�ق مكتوب فيها �آيات قر�آنية متفرقة 
على  يكونو�  و�أن  يجل�سو�  �أن  �جلميع  على  لنا:  وقال  �ستى..  �سور  من 
مقربة من بع�سهم �لبع�س.. وعلى من يخاف �أل يح�سر تلك �جلل�سة.. 
لأن �جلن قد يتلب�س باأي �سخ�س يف هذه �لغرفة وهو غالًبا يبحث عن 
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�لأ�سعف.. و�لأكرث خوًفا هو �لأكرث �سعًفا.. وهو �لأكرث عر�سة للتلب�س.. 
و�إذ� ما �سعرمت ب�سيء من �لن�ساط �ل�سيطاين فال تفزعو�.. متا�سكو� 

وعليكم بقر�ءة �آية �لكر�سي.. 

تو�فق �جلميع على �لقبول وقررنا خو�س �لتجربة بثبات وحتٍد.. 

وبد�أت جل�سة �لطرد.. 

hhh

و�سع نز�ر يده د�خل �ملاء.. ثم بد�أ يف قر�ءة �لآيات من �لورق �لذي 
�لآيات حتى  �ملاء.. ومل يكد يبد�أ يف قر�ءة  بني يديه موجًها فمه نحو 
ف�سيًئا.. مل  �سيًئا  ت�ستد  وكانت  كله  �لبيت  �لن�سادر يف  ر�ئحة  �نت�سرت 
يكن نز�ر ي�سمها فحاولنا تنبيهه لها.. فاأنهى �آية كان يقر�أها ثم قال: 

�قر�أو� �آية �لكر�سي.. 

بد�أنا يف قر�ءة �آية �لكر�سي ولكن �لر�ئحة مل تذهب.. كانت �سديدة 
ومنت�سرة وفجة جًد�.. وفجاأة نظرنا �إىل بع�سنا �لبع�س يف نف�س �لوقت 
وقد فغر كل منا فاه يف تعجب.. لقد �أ�سابنا نف�س �ل�سيء يف �آن و�حد.. 

نظر �إلينا نز�ر يف هدوء وقال: �أعرف ما �أ�سابكم.. لقد ن�سيتم �آية 
�لكر�سي فجاأة كاأن مل تتعلموها قط.. فاأجبنا كلنا: بال�سبط.. 
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�لتجربة  فتلك  وذهول..  �أمري  من  حرية  يف  كنت  لقد  �لو�قع  يف 
كانت �لأوىل بالن�سبة يل.. ومل �أ�سك يوًما �أن تذهب كلمات �آية �لكر�سي 
من عقلي وذ�كرتي قط.. لقد كانت مثل ��سمي يف �لذ�كرة و�لوجد�ن.. 
جزء ل يتجز�أ من عقلي ول�ساين يومًيا منذ حفظتها يف طفولتي.. كيف 
�أ�ستدعيها �لآن ول �أجدها.. كيف �أتوقف يف منت�سف قر�ءتها و�أن�سى 
تتابع �لكلمات.. كيف ي�سيب ذلك جماعة من �لنا�س يف �آن و�حد.. هل 
ُيذهب  �أن  ي�ستطيع �جلن  �لغريبة؟ هل فعاًل  �لقدرة  ميلك �جلن هذه 

�لعقل؟ ويجعل �لإن�سان م�سرًد� يهيم يف �لطرقات ول عقل له؟

�إن كلمة جمنون لي�ست م�سطلًحا علمًيا.. ولكنها كلمة ��ستخدمها 
�لأقدمون يف ت�سمية من يذهب عقله ب�سبب �جلن.. ف�سموه ن�سبة للجن 

»جمنون«.

�جلن  بتاأثري  وقناعتي  �لآن..  بنف�سي  ذلك  من  �سيًئا  جربت  لقد 
على �لإن�سان �لآن ل ميكن �أن تتزعزع.. جالت تلك �خلو�طر بعقلي يف 
حلظات قبل �أن يكمل نز�ر كالمه قائاًل: من ي�سعر ب�سياع �آية �لكر�سي 

من عقله فلي�سِل على �لنبي.. 

�سليت على �لنبي مرة وكان �لعجيب �أين تذكرت �لآية من �لكلمة 
�أعيد �لآية من �لبد�ية.. لقد  �أن  �أحتج  �لتي توقفت عندها �سابًقا ومل 
كانت جتربة مل �أمر بها من قبل.. ذلك �لتاأثري �لذي ت�سلط على عقلي 

و�لذي عاجلته فعولج.
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ولكن يبدو �أن �لأمر مل يكن بهذه �ل�سهولة مع بع�س �جلال�سني فقام 
روؤوف باإنز�ل �آية �لكر�سي �ملعلقة على �حلائط وو�سعها �أمامنا لنقر�أ 

منها حتى ل نن�سى.. 

كانت ر�ئحة �لن�سادر تزد�د وت�ستد قبل �أن تنقطع �لكهرباء ونغرق 
يف ظالم عميق. 

hhh

يف و�سط ذلك �لظالم �سمعنا »نز�ر« يقول: ل تتحركو� و��ستمرو� يف 
قر�ءة �آية �لكر�سي.. 

كان �لغريب يف �لأمر �أن خوفنا بد�أ بالفعل يف �لزو�ل.. لقد �أ�سبحنا 
�أقوى و�أ�سجع و�أكرث حتدًيا و�إ�سر�ًر�.. ل �أدري هل كان ذلك بتاأثري من 
كلمات نز�ر �أم كان تبلًد� �أ�سابنا من جر�ء ما ر�أيناه و�سمعناه يف تلك 
�لليلة.. ل �أدري �ل�سبب ولكني بالفعل بد�أت �أ�سعر بتبدد �خلوف مني 
بدرجة كبرية جعلتني �أكرث ثقة يف قدرتي على مو�جهة ذلك �ل�سيء.. 

�لهمهمة..  من  نوع  نفهمها..  مل  خمتلطة  �أ�سو�ت  هناك  كانت 
�ملنزل.. وطالت  و�سوت حركة غريب مل يكن معتاًد� منذ ح�سرنا يف 
�جلو�ل  �لهاتف  �إ�ساءة  على  �عتمادنا  و�أ�سبح  �لكهرباء  �نقطاع  فرتة 
غري جُمٍد.. فقام روؤوف �سريًعا باإ�سعال �ل�سموع �لتي كانت جاهزة على 
�سمعد�ن على مكتبة كتب حول �لتلفاز.. �أ�سعل جمموعة �سموع �أخرى 
وو�سعها على جانب �آخر من �لغرفة �ألقى ب�سوء �ل�سموع �لهادئ ناحية 
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�حلمام �لذي كان بابه ن�سف مفتوح.. �أنهى نز�ر قر�ءة �لآيات بالكامل 
وكانت �لر�ئحة و�لأ�سو�ت �ملختلطة قد �ختفت تقريًبا.. 

�ساد �ل�سمت حلظة �سعرنا فيها بال�سالم وكاأن �لأمر قد �نتهى.. 
وقال نز�ر: �حلمد هلل �أنهينا �لقر�ءة على �ملاء.. 

ف�ساأل �أحد �حلا�سرين »نز�ر«: هل �نتهى �لأمر هكذ� وطرد ذلك 
�لكيان؟

ُيفتح  باب �حلمام  �نتباهنا �سوت  بالرد جذب  نز�ر  يهم  �أن  وقبل 
باأنظارنا  فتوجهنا  �حلمام..  يف  �سديدة  جلبة  و�سمعنا  رويًد�..  رويًد� 

نحوه ليتجمد كل منا يف مكانه فزًعا.. 

ل �سوت ول حركة.. 

كانت مفاجاأة جُتّمد �لأع�ساب.. 

ثم �سممنا ر�ئحة حريق خانقة خملوطة بالن�سادر فجاأة.. 

ثم عادت �لكهرباء. 

hhh

كان رجوع �ل�سوء للمنزل هو �ل�سيء �لوحيد �لذي �أنقذ قلوبنا من 
�أن تتوقف.. بل �إنه كان �ل�سبيل �لوحيد ل�سرتخاء �أع�سابنا �لتي كانت 
بعد  لدقائق  علينا  خميًما  �ل�سمت  ظل  �لت�سنج..  حد  �إىل  م�سدودة 
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�لتي �سيطرت علينا ومنعتنا  �ل�سدمة هي  �لكهرباء رمبا كانت  رجوع 
بهذه  ومعرفة  وخربة  ثباًتا  �أكرثنا  كان  �لذي  نز�ر  حتى  �لكالم..  من 
�لأمور.. كانت �ل�سدمة و��سحة على مالحمه لأول مرة منذ ر�أيناه.. 
و�أظن �أنه لول رنني �لهاتف �لذي فزعنا ل�سماعه لظل �ل�سمت طو�ل 

�لليل خميًما على هذه �جلل�سة.. 

�أ�ساح روؤوف بيده �سيًقا بحركة معناها جتاهلو� هذ� �لرنني فل�ست 
�لتي تز�حمت على  للرد.. وكانت ر�ند� حتب�س دموعها  ��ستعد�د  على 

عينها حتى مل تكد ترى �سيًئا حينما �ساألُت �أنا: هل ر�أيتم ما ر�أيت؟

�أنا  �لآخر:  تلو  و�حًد�  فانطلقو�  �ملغلق  �لباب  فتح  قد  �سوؤ�يل  وكاأن 
ر�أيت �سيًئا.. 

وقال �آخر: �أنا ل �أعرف هل ر�أيته وحدي �أم ل.. 

ا: �أنا ر�أيت ما �أعجز عن و�سفه..  وقال �أحدهم �أي�سً

فقال نز�ر: ح�سًنا يبدو �أننا ر�أينا نف�س �ل�سيء.. 

hhh

ما ر�أيناه كان مرعًبا كفاية لتنعقد �أل�سنتنا عن �حلديث.. رمبا مل 
يكن با�ستطاعتنا حتى �ل�ستعاذة �أو �لتفكري �ملنطقي �ملرتب يف كيفية 
بالذعر  فالإ�سابة  �لتفكري..  تربك  �ملفاجاآت  كانت  فاإذ�  �لت�سرف.. 

ت�سله متاًما.. 
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كان �ل�سوء خافًتا.. ثالث �سموع على م�سافة �أكرث من مرتين ُتلقي 
ب�سوئها ناحية باب �حلمام.. ذلك �لباب �لذي بد�أ فجاأة ُيفتح ببطء 
مطلًقا �سوت �سرير �لأبو�ب �لقدمية.. عندما �سمعنا جلبًة �سديدة مل 
نفهم معناها ول �سببها.. فنظرت ناحية باب �حلمام.. و�جته �جلميع 
ذلك  من  �سديد  بهدوء  يخرج  رهيًبا  كياًنا  فر�أيت  �سوبه..  باأنظارهم 

�لباب.. 

ما هذ� �ل�سيء �ل�سخم �ملفزع؟

�أهو ح�سان؟ يا �إلهي.. ما هذ� �لفزع �لذي يتملكني؟ 

�إنه لي�س ح�ساًنا.. �إن ن�سفه �ل�سفلي ج�سد ح�سان �أو ثور كبري.. 
و�لن�سف �لعلوي ج�سد �إن�سان غزير �ل�سعر!

�سّعدُت فيه �لنظر.. يا �إلهي ما هذ� �جلنون؟

�إن ر�أ�سه لي�س ر�أ�س �إن�سان.. هذه �لعيون �حلمر�ء كجمر �لنار يف 
�سوء �ل�سموع �خلافت.. و�لقرون �لكبرية �لغليظة �ملعقوفة تخرج من 
�جتاه  كل  تتحرك يف  �لتي  �ل�سغرية  كالثعابني  غليظ  كثيف  �سعر  بني 
و�لي�سار  لليمني  وتعلو وتتجه  �لقرون  كاأنها تبحث عن فري�سة.. تخرج 
فتلف  تعود  ثم  �لوجه  نحو  متجهة  �لذقن  م�ستوى  �أ�سفل  �إىل  تنزل  ثم 
كذقن  ذقنه  مدبب..  ب�سكل  لتنتهي  قلياًل  وترتفع  �ملعاك�س  �لجتاه  يف 
منه  يتدىل  مفتوح  ن�سف  فم  لأعلى..  قاعدته  مثلث  وجهه  �جلدي.. 
لي�س  �إنه  �لأفعى..  ت�سنع  كما  ويدخل  يخرج  �لثعبان..  كل�سان  ل�سان 

ح�ساًنا ول �إن�ساًنا.. 
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�إنه �سيطان.. 

خرج بهدوء ووقف ينظر �إلينا.. ر�أى كل منا �أنه يحدق فيه وحده.. 

يا ربي ما هذ� �لذي �أر�ه؟ هل هذ� يحدث فعاًل؟ 

يحرتق..  مطاط  كاأنه  وخانقة  �سديدة  حريق  ر�ئحة  �ملكان  مالأت 
ا كانت متالأ �ملكان..  ر�ئحة ن�سادر عنيفة خمتلطة �أي�سً

�أردت للحظة �أن �أبكي من �لفزع و�ل�سيق و�لختناق.. 

ولكن.. عاد �لنور.. 

و�ختفى ذلك �ل�سيء �ملفزع خملًفا �إيانا يف �سمت و�سرود.. 

hhh

عندما ق�س�ست ما ر�أيته على �حلا�سرين �تفقو� معي يف و�سف ما 
ر�أيناه.. وكان نز�ر يوؤّمن على كالمنا فقد ر�أى ما ر�أينا.. 

�لأ�سرة  هذه  حالة  يف  حدث  �سيء  �أق�سى  هو  �لتج�سد  ذلك  كان 
�حلزينة حتى تلك �للحظة.. ومل يكن �لأمر يختلف بالن�سبة لنز�ر فقد 

قال هو �لآخر �أنه مل ير �سيًئا مثل هذ� من قبل.. 

قال نز�ر: ح�سًنا ما ر�أيناه �ليوم هو يقني ولي�س ظًنا �أو خياًل.. وهذ� 
معناه �أن ما �سنفعله �ليوم �سيكون حت�سرًي� فقط.. 
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فقالت ر�ند� م�ستنكرة: حت�سرًي�؟!

بد من  �ل�سيء وحدي ل  �أ�ستطيع مو�جهة هذ�  ل  �أنا  نعم..  فقال: 
ح�سور )�ل�سيخ �سابق(.. 

قال روؤوف: �ألهذ� �حلد؟! ومن هو �ل�سيخ �سابق؟!

�أن  ي�ستطيع  �لذي  �لوحيد  �ل�سخ�س  هو  �سابق  �ل�سيخ  نز�ر:  قال   
�لقادر على  �لوحيد  يكون هو  نتعامل معه هنا.. ورمبا  �لذي  ما  يفهم 

مو�جهته.. فظني �أنه �أحد ملوك �جلن ولي�س �سيطاًنا عادًيا.. 

رد روؤوف يف جزع: ومتى ي�ستطيع �ل�سيخ �سابق �أن ياأتي هنا.. لقد 
ر�أيت بنف�سك ما نحن فيه؟ و�أنا لن �أبيت �لليلة هنا.. �لأولد عند جدهم 

يف �ل�سعيد ونحن �سنبيت �لليلة يف فندق حتى نرى ماذ� �سنفعل.

قال نز�ر: �هد�أ يا �سيد روؤوف.. �ساأكلمه و�أت�سل بك.. و�لآن �سنبد�أ 
�لتح�سري ونرتك �ملنزل حلني ح�سور �ل�سيخ �سابق.. 

ثم �أم�سك نز�ر طبق �ملاء وجتول يف �ل�سقة.. ر�س �ملاء على كل ركن 
وكل حائط.. ركز �لر�س على �ل�سور �ملعلقة و�لتي كان بها قطط.. ركز 
�لر�س يف �حلمام ويف �لأماكن �لتي حدث بها جت�سد.. ويف �لأماكن �لتي 
كرث فيها �لن�ساط وظهرت فيها �لر�ئحة.. �أنهى �لر�س وعباأ ما بقي من 

�ملاء يف زجاجات. 

منه  و��سربو�  منه..  و��سربي  �ملاء  بهذ�  �غت�سلي  لر�ند�:  وقال 
جميًعا.. 
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و��ستاأذنهم يف زجاجة من هذ� �ملاء لنف�سه.. ثم قام بفرد �لقما�سة 
�لبي�ساء و�أتى بالقلم �لأحمر ففتحه من �خللف وقام ب�سب بع�س ماء 

�لزعفر�ن فيه و�أغلقه ثم بد�أ يف كتابة هذه �جلملة.. 

»با�سم �هلل م�سخر �جلن و�لريح و�لطري و�جلبال و�ل�سم�س و�لقمر.. 
من �مللك �سليمان نبي �هلل ملك �جلن و�لريح.. �إىل كل من دخل هذ� 
�لبيت  �أهل  مت�سو�  ل  ب�سالم  منه  �خرجو�  و�جلن..  �لإن�س  من  �لبيت 
ب�سوء.. ول مي�سكم منا �سوء.. و�إل فاخرجو� منه ملعونني �أينما ذهبتم 
�لن�سل ومتر�س  لعنة تقطع  باملوت..  �إل  لعنة ل فكاك منها  ت�سحبكم 
�ل�سحيح.. تخر�س �لناطق وت�سم �آذ�ن �ل�سامع.. وحتب�س �ساحب فعل 

�ل�سر منكم حتى �ملوت«.

كتب هذه �جلملة بخط و��سح كبري وعلقها يف مدخل �لبيت �أمام 
�لباب.. ثم غادر.

h
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(2)

هو  ليلته  �أم�سى  قد  كان  �لذي  روؤوف  �لتايل مررت على  �ليوم  يف 
مدرًبا..  به  يعمل  �لذي  �لنادي  يف  نز�ر  �إىل  وذهبنا  فندق  يف  ور�ند� 
رحب بنا ثم �أخذنا �إىل ركن هادئ وطلب لنا قهوة ثم جل�س يتكلم معنا 
حدث  عما  �لكالم  يتجنب  �أنه  عليه  و��سًحا  كان  �ستى..  مو��سيع  يف 
�لكالم فيه يف مكان عمله حتى  �أنه ل يريد  �ملا�سية.. ظننا  �لليلة  يف 
مكان  يف  �سخ�سية  �أموًر�  يناق�س  �أنه  زمالوؤه  يظن  �أو  �لأمر  ي�ستهر  ل 
�لعمل.. ولكن �ت�سح لنا �أنه ل يريد �أن يحرج »روؤوف« بالكالم يف هذ� 
�لأمر يف مكان مفتوح.. �نتهى وقت عمله فخرجنا مًعا وركبنا �ل�سيارة.. 

ويف �لطريق قررت �أن �أفتح �حلو�ر �لذي يتجنبه �جلميع.. 

- ما �أخبار �ل�سيخ �سابق يا �سيد نز�ر؟

�أم�س و�أخذت منه موعًد� و�سنذهب له لنق�س عليه  - لقد حدثته 
�حلكاية ونطلب منه �ملعونة.. 
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- هل هو م�سغول �إىل هذ� �حلد؟

- نعم يا �سيد مازن فالكثريون يطلبونه من �أجل �أن ي�ساعدهم يف 
�لتخل�س من هذه �لكيانات �لتي تهاجمهم.

فقال روؤوف: هل هو متخ�س�س يف هذه �لأ�سياء �أو ما �سابه؟

- نعم.. �إن �ل�سيخ �سابق �أم�سى حياته كلها يف در��سة تلك �لأمور.. 
هو ذو �سفافية عالية جًد�.. حتى �إنه يرى بع�س تلك �لأ�سياء من دون 
من  فهو  بالتدريب..  وقدر�ته  و�سفافيته  موهبته  و�سقل  تتج�سد..  �أن 

�لقالئل �لذين ميار�سون �لإ�سقاط �لنجمي.. 

قال روؤوف: ماذ�؟

عن  �لنف�سال  عن  �لقدرة  باخت�سار  هو  �لنجمي..  �لإ�سقاط   -
�جل�سد و�لتحرك باجل�سم �لأثريي.. 

فقال روؤوف: �أهو م�سعوذ �أم دجال؟

فقيًها  لي�س  ا  �أي�سً ولكنه  ذ�ك..  ول  هذ�  ل  م�ستنكًر�:  نز�ر  فقال 
دينًيا.. �إنه �سخ�س ذو قدر�ت خا�سة ولكن كل قدر�ته هذه مل جتعله يف 
مكانته �لتي هو فيها �ليوم حتى ليلة حادثة �ملحطة منذ ثالث �سنو�ت.. 

�أ�سبح من ليلتها �لأ�ستاذ �سابق من نعرفه �ليوم با�سم �ل�سيخ �سابق.. 

فقلت �أنا: ملاذ�؟ ما �لذي غري �لأمور يف تلك �لليلة؟

فقال نز�ر: �ساأحكي لكما.. 
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ومل  بحرية..  على  تطل  �سغرية  قرية  يقطن  �سابق  �لأ�ستاذ  كان 
تكن �ملر�فق و�خلدمات ت�سل �إىل هذه �لقرية ب�سكل كامل �ساأنها �ساأن 
�لعمدة  كبيت  �لبيوت  بع�س  �إىل  �إل  ت�سل  فالكهرباء مل  كثرية..  قرى 
ومركز �ل�سرطة وبع�س بيوت �لكبار.. وبالتايل بع�س �لبيوت �ملجاورة.. 
وكان منها بيت �لأ�ستاذ �سابق.. كذلك �ملياه مل ت�سل �إىل معظم بيوت 
�أو �إليها �إل �لقطار.. وبع�س  �لقرية.. ول توجد مو��سالت عامة منها 
بني  للتو�سيل  ر�سمي  غري  ب�سكل  ت�ستخدم  �لتي  �لبخارية  �لدر�جات 

�لأهايل.. 

كان �لوقت متاأخًر� يف تلك �لليلة �سديدة �لربد و�ملطر منذ ثالث 
�سنو�ت �أو �أكرث قلياًل.. كان �لأ�ستاذ �سابق عائًد� من عمله يف �ملدينة.. 
وكان يركب �لقطار �لأخري �لذي ي�سل �لقرية يف هذه �لليلة.. ورمبا مل 
يكن به ر�كب �إىل تلك �لقرية �سوى �سابق ومل يكن �أحد باملحطة لريكب 
�لقطار منها حيث �نقطعت �ل�سبل من و�إىل �ملحطة ب�سبب �ملطر �لغزير 
�لذي حّول �لقرية �إىل بركة من �ملاء.. ول �سوء يف �لطرقات �إل �سوء 
�لربق �لذي ل يتوقف.. و�أ�سم �سوت �لرعد �لآذ�ن.. فاختفى �لنا�س يف 

بيوتهم خ�سية �لهالك حتى تنتهي تلك �لعا�سفة.

نزل �سابق من �لقطار �إىل �ملحطة �لتي مل تكن �سوى ر�سيف �سغري 
ل يتعدى �لع�سرة �أمتار.. وما �إن غاب �لقطار حتى غاب �ل�سوء �لأخري 
للذهاب  يخطط  �سابق  �أخذ  �لربق..  من  �أ�ساءها  ما  �إل  �ملنطقة  عن 
�لأحجار  بع�س  ويتناول  �لرعد..  و�سوت  �لظالم  جنح  حتت  بيته  �إىل 
يف  بقدمه  �لغو�س  من  يعفيه  طريًقا  بها  لنف�سه  ي�سنع  لعله  �ملك�سورة 

�ملياه.. 
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من  ليتاأكد  قدمه  وميد  �لظالم  يف  طريقه  يتح�س�س  كان  وبينما 
�سالبة �لأر�س حتتها ليمد قدمه �لأخرى.. �إذ� بالربق ي�سرب �سربة 
قوية.. كي يتجمد �لدم يف عروق �سابق حني فوجئ بطرف ثوب �مر�أة 
�هلل  ب�سم  يقول:  وهو  �إليها  فجاأة  نظره  فرفع  مبا�سرة..  قدمه  �أمام 

�لرحمن �لرحيم.. ما هذ�؟ 

فاإذ� بها �مر�أة عجوز طاعنة يف �ل�سن منحنية �لظهر نحيلة �جل�سد 
يبدو عليها �لإعياء و�لربد.. مالب�سها خفيفة ل تكاد تقيها �لعا�سفة ول 

�ملطر حتمل طفاًل ر�سيًعا يبكي من �جلوع و�لربد.. 

فلما تبني ل�سابق حالها قال لها: �ل�سالم عليكم.. ماذ� �أتى بك هنا 
يا �سيدتي يف هذ� �جلو �لقار�س.. و�لظالم �حلالك؟

لكن  �لقطار..  �نتظار  �أنا هنا يف  بني  يا  �ل�سالم..  وعليكم  قالت: 
يبدو �أنه مل ياأت بعد.. 

- بل �أتى وذهب.. لقد كنت فيه وقد رحل منذ ربع �ساعة تقريًبا.

�لطريق..  و�نقطاع  �ملطر  ب�سبب  تاأخرت  �أين  يبدو  ذلك؟  كيف   -
حفيدي  يتوىل  و�هلل  �لتايل..  �لقطار  �نتظار  �إل  �أمامي  لي�س  ح�سًنا 
هذ�.. فهو مل يطعم �لر�ساعة منذ �ل�سباح.. وكنت �أريد �أن �أعود به 

�إىل �أمه لرت�سعه.. 

- يا �سيدتي لي�س هناك قطار تاٍل.. لن يعود �لقطار حتى �ل�سباح.. 
�أنت  �ستتجمدين  بقيت هنا  ولو  يعود..  يوم حتى  �أكرث من ن�سف  بقي 
تبيتني  معي  تعايل  ولكن  جوًعا..  و�ستموتان  �لربد..  من  وحفيدك 
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ثمانية  �بن  ر�سيع  فعندنا  �إر�ساع �سغريك..  وزوجتي ميكنها  ليلتك.. 
بنف�سي  �ساأو�سلك  �ل�سباح  ويف  �ل�سباح  حتى  د�فئة  وتنامني  �أ�سهر.. 

�إىل �لقطار.

- �سكًر� يا ولدي بارك �هلل فيك.. 

- ل �سكر على و�جب.. ما ز�لت �لدنيا بخري.. 

ذهبا �إىل �لبيت.. وقامت زوجته باإر�ساع �لطفل.. و�إعد�د �لطعام 
لل�سيدة �لعجوز.. وجل�س معها �سابق يطعمها بنف�سه.. و�أتى لها بغطاء 
�ل�سباح  يف  �ل�سباح..  حتى  ونامو�  د�فًئا..  فر��ًسا  لها  وجهز  ثقيل.. 
تكفيه حتى  �لطفل ر�سعة  و�أر�سعت زوجته  بالفطور  لها  و�أتى  �أيقظها 
له:  فقالت  وودعها..  �لقطار..  �إىل  �سابق  و�أو�سلها  �أمه..  �إىل  يعود 

�ساأر�ك لحًقا.. 

مر �أ�سبوع قبل �أن يطرق طارق باب بيت �لأ�ستاذ �سابق يوم �جلمعة 
�ل�سيدة  نف�س  يجد  به  فاإذ�  �لباب  ففتح  �ساعتني..  بنحو  �لع�سر  بعد 

�أمامه.. 

فقالت له: �أمل �أقل �ساأر�ك لحًقا؟ 

- مرحًبا.. �أهاًل بك يا �سيدتي.. �إنها لزيارة �سعيدة.. تف�سلي لقد 
�أُعد �لطعام و�ستكونني �سيفتنا �ليوم.. 

- بل �أبلغ �سيدة �لد�ر حتياتي و�سالمي وتعال معي.

فقال متعجًبا: �إىل �أين؟
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- تعال و�ستعرف.. 

فذهب معها.. وطال بهما �ل�سري.. قطعا م�سافة طويلة حتى جتاوز� 
حدود �لعمار يف �لقرية وو�سال حمطة �لقطار فظن �أنها تريد �لركوب 

ول متلك �لنقود.. فتح�س�س جيبه ليتاأكد �أنه ميلك �لنقود.. 

فقالت له: لن نركب �لقطار.. 

فتعجب منها: �إىل �أين �إذن؟

قالت: �ستعرف.. 

��ستمر� يف �مل�سي مدة حتى دخل وقت �لع�ساء وقد جتاوز� �لقرية 
وم�سيا مبحاذ�ة �لبحرية.. حتى وقفا عند �أطر�ف �لبحرية بعد �لع�ساء 
حتت  �أ�سبحت  �لتي  �ملاء  �سفحة  يف  تنظر  �ملر�أة  و�أخذت  بقليل.. 
�أقد�مهما.. يف مكان منقطع ل �سوت فيه �إل �سوت �لريح �لباردة ول 

�سوء فيه �إل �سوء �لقمر.. 

وقالت له: �أتعرف �ملكان �لذي �أ�سكن فيه؟

فقال �سابق: ل.

فقالت: هنا.. و�أ�سارت �إىل �لبحرية!

عليه..  ب�سوئه  �لقمر  يرمي  �لذي  �ملاء  �إىل  بتلقائية  �سابق  فنظر 
�أي  بجو�ره  يَر  ومل  �ملياه  يف  وجهه  ر�أى  حينما  هلًعا  فر�ئ�سه  لرتتعد 
�ملاء..  يف  لينظر  ويعود  �إليها..  فزع  يف  ينظر  �أخذ  للمر�أة..  �نعكا�س 
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من  باهلل  �أعوذ  ب�سرعة:  للخلف  فرت�جع  �ملاء..  يف  ظاًل  لها  يجد  فال 
�ل�سيطان �لرجيم.. �أعوذ باهلل من �ل�سيطان �لرجيم.. 

كما  ل�ست  ولكني  �ل�سفلي..  �جلن  من  �أنا  تخف..  ل  له:  فقالت 
تظن.. �أنت مل يكن يفرت�س بك �أن تر�ين تلك �لليلة منذ �أ�سبوع.. لكن 
�ساأكافئك  و�أنا  و�إىل حفيدي..  �إيّل  �أح�سنت  ولقد  �أنك خمتلف..  يبدو 
مكافاأة كبرية مل تكن لتحلم بها.. �ساأجعلك �سيًخا يق�سده �لنا�س من 

كل مكان.. 

وبالفعل لقد �أ�سبح �سابق من يومها �ل�سيخ �سابق.. 

فقال روؤوف: كيف؟ 

ي�ستفتونه..  �لنا�س  ياأتيه  �جلنية..  لتلك  خماوًيا  �أ�سبح  لقد  قال: 
من  �أو  مم�سو�ًسا..  كان  من  علة..  من  فيهم  مبا  �أذنه  يف  فتو�سو�سه 
�ملم�سو�س  هو  في�سرب  �جلن..  على  وتعينه  �ل�سحر..  من  يعاين  كان 
وتخرجهم  وتهددهم  وتعاقبهم  �جلن  هي  وتعذب  ع�ساه  �أو  بكرباجه 
من �لأج�ساد.. ب�سلطانها وخد�مها من �جلن �ل�سفلي.. فهي من �مللوك 

�لغو��سني.

قلت: �إذن هو �ساحر كما قلنا.. 

قال: ل هو ل ي�سحر �أبًد�.. �إمنا هو ي�ساعد �لنا�س وي�سنع �ملعروف.

قلت له: وهل �ل�ستعانة باجلن حالل حتى ولو لفعل �خلري؟

باب  �إل  �أمامنا  يكن  �إن مل  ولكن  لي�س حالًل..  �أنه ل..  �أظن  قال: 
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�أ�سباب ما  ياأخذه من  �ل�سيخ �سابق نطرقه فعلينا ذلك ول علينا مما 
دمنا ل نرتكب خطاأ ول نطيعه يف مع�سية.. و�إن كان هناك �إثم فهو من 

يرتكبه ول�سنا نحن.. هذ� هو ر�أيي و�هلل �أعلم.. و�لأمر يعود �إليكما.. 

قال روؤوف: �لأمر هلل.. �إن كان �حلل عنده ف�سنذهب له.. 

hhh

ذهبنا يف �ملوعد �ملحدد �إىل �ل�سيخ �سابق.. طرقنا �لباب.. ففتح لنا 
�أبي�س طويل �لقامة ب�سكل ملفت للنظر..  �ل�سيخ �سابق بنف�سه.. رجل 
من  �أ�سغر  يبدو  و��سحة..  بارزة  وع�سالت  �جل�سم..  يف  �سخامة  مع 
بينما  �لأربعينيات..  نهاية  كان يف  لقد  نز�ر..  من  عرفناه  �لذي  �سنه 
تقدير..  �أق�سى  على  و�لثالثني  �خلام�سة  يتجاوز  مل  �أنه  عليه  يبدو 
ا �أنه كان يلعب �مل�سارعة ورفع �لأثقال لوقت قريب..  �أخربنا نز�ر �أي�سً
�ل�سوت..  هادئ  �للحية..  حليق  �ل�سارب..  كث  كثيف..  �أ�سود  �سعره 
توحي هيئته بالثقة.. و�إن كان يف وجهه �سيء من �لغمو�س.. رمبا كان 

ذلك ب�سبب �أنها �ملقابلة �لأوىل.. 

م�ستديرة  طاولة  �إىل  جل�سنا  مرحًبا..  بيته  �إىل  �سابق  �أدخلنا 
�أو  طقو�س..  لإجر�ء  جل�سة  على  مقبلون  كاأننا  �سمعد�ن..  يتو�سطها 
ق�سته  من  �سمعته  ما  ب�سبب  ر�أ�سي  كانت جتول يف  �لأفكار  هذه  رمبا 
وتاريخه.. فقد كان �لغمو�س و�لإثارة حول هذ� �لرجل يثري�ن تفكريي 
ب�سدة.. وتر�ودين �أفكار مع كل حركة و�لتفاتة منه.. فلعل جنيته هي 
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لعل  �أو  �ل�ساي..  لنا  �ستقدم  لعلها هي من  �أو  �ساًبا هكذ�..  من جتعله 
هذه �لوحمة على كف يده من �أثر م�سافحتها له.. �أو لعل هذه �لر�ئحة 

�لنفاذة يف �لبيت هي ر�ئحتها.. 

و�سع �ل�ساي �أمامنا يف ثو�ٍن.. كما لو كان ل ميلك �لوقت لي�سيعه 
يف مناق�سات ودية.. �أو يريد �أن يقطع علّي �أفكاري و�أوهامي.. ف�سعرنا 

�أننا يجب �أن ندخل يف �ملو�سوع فوًر�.. 

�أتينا �ليوم بخ�سو�س �لأ�ستاذ روؤوف.. لقد  بد�أ نز�ر �لكالم: لقد 
و�أنا  �سيطاين..  كيان  من  متكرر  وهجوم  خارقة..  �أحد�ًثا  بيته  �سهد 

ذهبت عندهم �أم�س ور�أيناه جميًعا.

فقال: ر�أيتموه؟ هل يتج�سد؟ 

قال نز�ر: نعم �إنه يتج�سد كثرًي�.. �إنه كيان عنيف جًد�.. كما �أنه 
جريء يف �ملو�جهة و�لظهور.. متالعب للغاية.. �تخذ �أكرث من خم�سة 
�أ�سكال.. ما بني قط وكلب ورجل م�سن و�أخرًي� �أم�س.. ظهر �أم�س ب�سكل 
خمتلف.. كان ن�سف ثور �أو ح�سان وج�سد �إن�سان.. بينما �لر�أ�س كان 

خمتلًفا.. كان ر�أ�سه ب�سًعا كالروؤو�س �لتي وردت يف كتاب »�لعزيف«.. 

�نتبه �ل�سيخ �سابق و�ت�سعت عيناه وقال متوجًها بر�أ�سه ناحية نز�ر: 
هل �أنت متاأكد �أنه ورد يف كتاب �لعزيف �أم �أنك تخمن؟

قال نز�ر: ل�ست متاأكًد� متاًما.. ولكن �أظن ذلك.. 

 قلت لهم: ما هو �لعزيف وما �لفرق بني وروده فيه �أو عدم وروده؟
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لك..  �ساأقول  قال:  ثم  �سامًتا  ر�أ�سه  وهز  �سابق  �ل�سيخ  �إيّل  نظر 
�لأ�سفار  �أخطر  هو  يكون  �أن  ميكن  لعني  �سيطاين  �سفر  هو  �لعزيف 
�لتي عرفتها �لب�سرية يوًما.. كتبه رجل متهم باجلنون ��سمه عبد �هلل 
�لأمويني ر�سم �حلظرد يف هذ�  �حلظرد.. رجل عربي عا�س يف عهد 

�ل�سفر �سور �جلن �حلقيقية كما ر�آهم.. 

- ر�آهم؟

يف  �سنو�ت  ع�سر  عا�س  �أنه  حياته  عن  �لق�س�س  حتكي  نعم..   -
�سياطني  قابل  �أنه  ويقال  �لعرب  جزيرة  يف  �خلايل  �لربع  �سحر�ء 
�إرم.. مدينة �إرم ذ�ت �لعماد �لتي ذكرت يف �لقر�آن.. وهم من �أعانوه 
على �لر�سم.. وعلموه �سفر�ت �لت�سال باجلن.. وطال�سم ��ستح�سار 

�لأرو�ح.. 

وقابل  بابل..  �أطالل  و�سكن  �لعر�ق..  �أر�س  �إىل  ذهب  �إنه  وقيل 
�سياطينها.. وتلقى �ل�سحر �لبابلي منهم ومن �سابئة �لعر�ق �لأر�ميني.. 

قلت له: �ل�سحر �لبابلي؟ وهل هناك جن�سيات لل�سحر؟

قال: �إن �أر�س بابل هي مهد �ل�سحر يف �لعامل.. و�سابئة �لعر�ق هم 
من تلقو� �ل�سحر من هاروت وماروت.. ومل يكن يف �لدنيا �أخطر ول �أدق 

من �ل�سحرة �ل�سابئة.. 

قلت: مل �أ�سمع عنهم مطلًقا. 
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�ستجد  �لأمر..  بدر��سة  مهتًما  كنت  �إذ�  �إل  عنهم  ت�سمع  لن  قال: 
�مل�سيح..  ولدة  ذكر  عند  �ملقد�س..  �لكتاب  يف  مثاًل  ورد  قد  ذكرهم 
�مل�سيح..  جنم  �لنجم..  ر�أو�  بابل  �أر�س  من  �سحرة  ثالثة  �أن  فذكر 
�ل�سرير..  �مللك  و�أنقذوه من  للبحث عنه..  فل�سطني  �أر�س  �إىل  فتبعوه 
�لأديرة  يف  موجودة  �لثالثة  �مللوك  و�سور  �لهد�يا..  ولأمه  له  وقدمو� 
�ليوم.. ويف �أملانيا كني�سة ُجمعت فيها رفات �ل�سحرة �لثالثة يف �سندوق 
من ذهب.. ويوم �لغطا�س ي�سمى عيد �سجود �ملجو�س.. �أو يوم �مللوك 

�لثالثة.. �إنهم هم �لثالثة من �أر�س بابل.

قلت: �إذن ف�سحر بابل هذ� لي�س �سيًئا.. وُيعترب مقبوًل يف �مل�سيحية؟

باأمر  و�أُحرق  �لغرب  �لعزيف يف  كتاب  بل مت حظر  �أبًد�..  ل  قال: 
�لكتاب  كانو� ميلكون هذ�  ور�هب  ق�س  �ألف  �أكرث من  وعوقب  �لبابا.. 

و�ُتهمو� بالهرطقة.. 

قلت: �أهو خطري �إىل هذ� �حلد؟

ذلك  �سفحات  على  �لطالع  ميكنك  فقط  �سجاًعا  كنت  لو  قال: 
�ل�سفر �للعني.. �إنها �سور �أقدم كيانات �سيطانية عا�ست على �لأر�س.. 
�إنها م�سوخ حقيقية ل تتمنى �أن تر�ها يف �لو�قع.. �إنهم ملوك �جلن.. 
�إنه  ومع �سورهم طال�سم حت�سري �لأرو�ح.. و��ستنطاق جثث �ملوتى.. 
لعنة �سود�ء بني جلدتي كتاب.. حرق �مل�سلمون كل ن�سخ �لكتاب.. بعدما 
ومفزع  غريب  �سيطاين  كيان  بو��سطة  �لنا�س  �أعني  �أمام  موؤلفه  مات 
ظهر له و�لتهمه �أمام �لنا�س.. ومل يبق من �لعزيف �إل �لن�سخ �ملرتجمة 
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قبل �حلرق �إىل �لالتينية.. ومت ترجمته �إىل �لإجنليزية منذ قر�بة مئة 
وع�سرين عاًما.. 

و له عدة �أ�سماء غري �لعزيف فا�سمه �سفر )قو�نني �ملوتى( �أو �سفر 
ل  �لقدمي  �لعربي  �ل�سم  ولكن  )نيكرونوميكون(  �أو  �ملوتى(  )�أ�سماء 

يز�ل علًما عليه.. 

ثم نظر �سابق �إىل نز�ر وروؤوف قائاًل: لو كان ما عندكم هو �أحد تلك 
�لكيانات.. فنحن هنا يف ماأزق حقيقي ول ي�سعنا �إل �ل�ستعانة باهلل.. 
فهذه �لكيانات �لفاجرة �لكافرة مل ي�سيطر عليها �إل نبي �هلل �سليمان.. 
كان عليه �ل�سالم ي�سومهم �سوء �لعذ�ب كلما خرجو� عن طاعته.. كان 
يك�سر  من  يجدو�  مل  موته  وبعد  يع�سيه..  من  منهم  ويحب�س  يذلهم 
خلق  قبل  فعلو�  كما  وكفرهم  �لقدمي  غرورهم  �إىل  فعادو�  �سوكتهم.. 

�آدم.. فهم من ��ستوطنو� �لأر�س قبل �آدم وفًقا لكتاب �لعزيف.. 

hhh

بكلمة..  �أحدنا  يتفوه  فلم  �أنفا�سنا  �سابق  �ل�سيخ  كلمات  حب�ست 
تبادلنا �لنظر�ت �ملتح�سرة �أو �حلائرة.. ومل ننطق.. 

قال �ل�سيخ �سابق: فيم هذ� �ل�سمت؟

قال روؤوف: وهل بعد ما قلته ميكن لأي �سيء �أن يقال؟!
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 قال �سابق: ل يا �سيد روؤوف.. ل �أريد �أن �أ�سمع منك هذ� �لكالم.. 
ما  و�أًيا  معه..  نتعامل  ما  بعد من حقيقة  متاأكدين  زلنا غري  ما  نحن 
كانت حقيقته قبيحة فاخلرب �جليد هو �أن هوؤلء يف �لنهاية هم خلق 
حممد  فالنبي  بالقر�آن..  خماطبون  �سلطانه..  من  يخرجون  ل  �هلل 
�أنهم  كما  مثلنا..  �لإ�سالم  �إىل  �لثقلني.. وهم مدعوون  �إىل  �أر�سل  قد 
يدخلون يف عموم قول �هلل {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك 

من الغاوين}.. �أو قوله {إن كيد الشيطان اكن ضعيًفا}.. 

�إن من ذكرو� يف كتاب �لعزيف لي�سو� باأقوى ول �أخطر من �إبلي�س.. 
ولن ي�سلطهم �هلل على ب�سر.. ولن يكلف �هلل نف�ًسا �إل و�سعها.. فاطمئن 

و�جعل ثقتك باهلل �أقوى من �أي �سيء وكل �سيء.. 

ز�دنا  �ل�سعد�ء..  لنتنف�س  �أخرى  مرة  �سابق  �ل�سيخ  كالم  �أعادنا 
ذلك �لكالم ثقًة فيه.. و�سعرنا باأنه لي�س ذلك �ل�ساحر �لذي توقعناه.. 
كما ز�د حر�سنا على �لتح�سن بالقر�آن و�لأذكار من ذلك �لكيان �لذي 

يبدو �أنه �أ�سو�أ مما �عتقدنا.. 

قال �ل�سيخ �سابق: ح�سًنا يجب علينا �أن نتحرى �لدقة �لآن.. وناأتي 
بكل �لأدو�ت �لالزمة معنا حتى ل ن�سطر لرتك �ملنزل و�لعودة �إليه.. 

كل �لأدو�ت �ساأجهزها �أنا و�أح�سرها معي.. 

ثم نظر �إىل روؤوف مت�سائاًل: هل بجو�ر �لبيت م�سجد؟ 

فرد روؤوف: نعم.. بل م�ساجد وقريبة جًد�.. 

قال: فهل ت�سل �أ�سو�تها �إىل �لبيت بقوة؟
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فقال: نعم.. 

يتحلى  �أن  ياأتي  ولكن على من  توكلنا على �هلل..  �إذن  �سابق:  فرد 
بال�سجاعة.. ل جمال ملن ترتعد فر�ئ�سه من �خلوف ول جمال لوجود 
�أطفال.. كلكم ياأتي على و�سوء.. ومعه م�سحفه.. و�ساأح�سر �ل�ساعة 
�لثانية و�لن�سف �سباًحا.. و�أمتنى �أن ن�ستطيع ��ستدر�جه نحو �لفجر.. 

قال روؤوف: �لفجر؟

لو  �لأخرية  �ملطرقة  هو  يكون  قد  �لفجر  �أذ�ن  نعم..  �سابق:  قال 
عجزنا عن �ل�سيطرة على �لو�سع.. 

قال نز�ر: توكلنا على �هلل. 

h



53

(3)

يف  �لنتظار  يف  جميًعا  كنا  �سباًحا  و�لن�سف  �لثانية  �ل�ساعة  يف 
ر�ند�  و�لد  طاهر  و�حلاج  ور�ند�  وروؤوف  ونز�ر  �أنا  ح�سرت  �لبيت.. 
�لليلة.. كنا يف ترقب وقلق مما  �ل�سعيد حل�سور هذه  �لذي جاء من 
فاأتى  منا..  و�حد  �أي  ذ�كرة  يفارق  مل  و�لذي  �ملا�سية  �ملرة  يف  حدث 
كل منا مب�سحفه وجل�سنا نقر�أ قر�آًنا يف �نتظار ح�سور �ل�سيخ �سابق.. 

دق جر�س �لباب ودخل �ل�سيخ �سابق ومعه حقيبة متو�سطة �حلجم.. 
بد�خلها.. حّدثت  ما  �إىل حقيبته متخياًل  �سلم علينا وجل�س.. نظرت 
نف�سي �أنه �إذ� فتحها �سيخرج جماجم موتى وقنينة من �لدماء و�سموًعا 

و�أحجبة وتعاويذ وطال�سم.. وعر�ئ�س قما�س.. و..... 

وفتح  �هلل  ب�سم  يقول:  وهو  �سابق  �ل�سيخ  �سوت  �لأوهام  قطع هذه 
منذ  �سيء  حدث  هل  ير�م؟  ما  على  �سيء  كل  هل  مت�سائاًل:  حقيبته 

ح�سرمت؟
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قلنا له و�أنظارنا جميًعا على �حلقيبة: ل.

و�أخرًي� �نفتحت �حلقيبة.. كانت بالن�سبة يل كنًز� �أريد ��ستك�سافه.. 
فاإذ� به يخرج منها كرباج جلد مبقب�س عاجي يبدو عليه �أنه م�سنوع 
�سناعة خا�سة وجيدة وعلى �ملقب�س بع�س �لنقو�س �لتي ل �أعرفها ول 
�أعرف لها معنى.. و�أخرج كي�ًسا من �لعظام.. عظام �لبقر كالتي تاأتي 

مع �للحم من عند �جلز�ر.. 

ما هذ�؟ هل هذه حمتويات حقيبة �لرعب �لتي كنت �أتخيلها منذ 
حلظة؟! �أهذ� كل �سيء؟ 

�جلماجم  لعل  ح�سًنا  ممتلئة..  تبدو  ز�لت  ما  �حلقيبة  ولكن 
و�لطال�سم وزجاجات �لدم موجودة بالد�خل.. لن �أفقد �لأمل.. 

 توجه �ل�سيخ �سابق لل�سيدة ر�ند� قائاًل: هل �أنت م�ستعدة ملو�جهة 
ليلة طويلة يا �سيدتي؟

 قالت بحما�سة: نعم.. 

يائ�سة  حماولة  يف  بف�سول  عني  رغًما  تنظر�ن  عيناي  كانت 
�أريد  �سابق:  �ل�سيخ  قال  ما مل يخرج من �حلقيبة عندما  ل�ستك�ساف 
ثالثة من �حل�سور ياأخذ كل منهم م�سحًفا.. ويفتح �لأول �سورة �لبقرة 
يكون  و�لر�بع  �لدخان..  �سورة  و�لثالث  �ل�سافات..  �سورة  و�لثاين 
)�لآن(  ولتكن  كلمة  مني  تنتظرو�  و�أن  كاماًل..  �لأذ�ن  ليوؤذن  جاهًز� 
فاإذ� �سمعتموها يبد�أ كل منكم يف قر�ءة �ل�سورة �لتي يخت�س بها ورفع 
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فال  �لأ�سو�ت  تد�خلت  ومهما  وقوي  عاٍل  و�سوت  و�حد  �آن  يف  �لأذ�ن 
تتوقفو� حتى �أقول لكم كفى.. 

و�أخذ �حلاج  �ل�سافات..  فتناول نز�ر م�سحًفا وفتحه على �سورة 
م�سحًفا  روؤوف  وتناول  �لدخان..  �سورة  على  وفتحه  م�سحًفا  طاهر 

وفتحه على �سورة �لبقرة.. وقلت �أنا �أنني �ساأرفع �لأذ�ن.. 

�لتي  �لقريبة  �لنو�فذ  و�أغلقو�  �ملنزل..  نو�فذ  �فتحو�  ح�سًنا  قال: 
تطل على جاركم يف �لطابق �لثالث.. ل نريده �أن ي�سمعنا.. 

 فرد نز�ر: هل �سعرت ب�سيء؟

�أنزلت  وقد  �سدري..  �نقب�س  ببابه  مررت  �أن  مبجرد  �سابق:  قال 
يف  �حلائط  على  �ملعلقني  �لنعلني  و�ألقيت  ا..  �أر�سً يعلقها  �لتي  �ملق�سة 

�ملنور.. فلي�سيع وقته يف �لبحث عنهما �إن �ساء.

ثم قال: �فتحو� �أنو�ر �ل�سقة كلها حتى �إذ� ما �نطفاأ �لنور يف هذه 
�لغرفة.. بقي لنا نور كاٍف ي�سيء لنا �لغرفة فال نن�سغل باإ�سعال �لنور.. 
كله  �لنور  �نقطع  �إذ�  حتى  �لبيت  يف  ووزعوها  �ل�سموع  تلك  و�أ�سيئو� 
بقيت �ل�سموع فاإذ� ما �نطفاأت فاإن �لنو�فذ و�ل�سرفة �ملفتوحة �ست�سيء 
لنا من نور �ل�سارع �لقوي.. لن ن�سمح له �أن يغرقنا يف ظالم يتالعب 

فيه بعقولنا وقلوبنا.. فلنبد�أ ب�سم �هلل.

فتح �ل�سيخ �سابق كي�س �لعظام �ملك�سورة �لذي �أح�سره وقام بن�سرها 
على �ملن�سدة �ملو�سوعة �أمامه.. 
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ثم قال: هكذ� ن�ستطيع ��ستثارته.

فقلت له: كيف؟

فقال: �أل تعلم �أن رزقهم على �لعظام وعلف دو�بهم على �لروث.. 
عليه..  ورزقهم  لأن طعامهم  روث  �أو  �أي عظم  على  يتز�حمون  �جلن 
�لبخور  من  �أنو�ع  هناك  كذلك  و�لأبخرة..  �لدماء  على  يتغذون  �إنهم 
�لذي  و�لكندر  كالين�سون  وحت�سريهم  جذبهم  يف  ت�ستخدم  يحبونها 

�سن�ستخدمه �لآن.. 

فوقها  وو�سع  للف�سول  �ملثرية  �حلقيبة  من  رخام  قطعة  �أخرج  ثم 
كزجاجة  �سغرية  وزجاجة  �ل�ستعال  �سريع  �لفحم  من  قطع  ثالث 
قطر�ت �لعني بها مادة قابلة لال�ستعال و�سب نقطتني على �لفحم ثم 

�أ�سعله.. فاأم�سكت فيه �لنار حتى �لتهب و�أ�سبح جاهًز�.. 

ر�ئحة  فثارت  �لفحم..  على  و�سعه  ثم  �لبخور  من  قلياًل  �أخرج 
�لبخور ودخانه ومعه ر�ئحة ين�سون و��سحة.. فتحنا �لنو�فذ.. و�أوقدنا 
�ل�سموع.. ثم جل�سنا يف �سمت تام نر�قب �ل�سيخ �سابق وقد بد�أ يتمتم 
�أغم�س  وقد  �إلقائها..  �أثناء  �إل همهمته  ن�سمع  ول  ن�سمعها  ل  بكلمات 
عينيه.. ثم بد�أ يهز ر�أ�سه هًز� خفيًفا.. وبد� كاأنه يتكلم مع �أحد وي�سمع 
�أحياًنا  و�ملتحرك  �أحياًنا  �ملغلق  فمه  من  و�أ�سو�ت  بحركات  ويرد  منه 

�أخرى.. 

ثم �سكن فجاأة.. كاأمنا �أ�سكته �سيء.

فانتبهنا.. 
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�لناحية  �إىل  قلياًل  �ليمني  ناحية  �ملغم�ستني  بر�أ�سه وعينيه  فتوجه 
�ملطلة على �حلمام.. وكاأنه يرى من خلف عينيه �ملغم�ستني ثم قال: 

ها قد بد�أنا.. 

hhh

بد�أنا  �للحظة.. حني  �سيًئا حتى هذه  ن�سمع  �أو  �سيًئا  مل نكن نفهم 
ن�سم ر�ئحة حريق.. 

بد� �أن »�سابق« كان حمًقا.. و�أننا على و�سك هجوم حمتمل.. 

بد�أت ر�ئحة ن�سادر تظهر وتطغى على ر�ئحة �لين�سون.. بل تطغى 
على ر�ئحة �حلريق.. بد�أ �سابق �لذي كانت عيناه ل تز�لن مغم�ستني 
يف رفع �سوته بالهمهمة.. وبد�أنا ن�سعر بنوع من �حلركة و�لأ�سو�ت غري 
�ملحددة.. حني �نطفاأت جميع �ل�سموع فجاأة.. ففوجئنا بال�سيخ �سابق 
قا�سيتني  عيناه غريبتني  بدت  فزع..  كاأنه يف حالة  ب�سدة  عينيه  يفتح 
مت�سعتي �حلدقة.. كان يبدو كاأنه �سيبط�س باأحد ما حني قال ب�سوت 

كالرعد: يا�� عثما���ن... يا�� عمررر... �أم�سكا ذلك �مللعون.. 

مل نكد نفكر فيما يحدث حتى ر�أينا �لعظام �لتي كانت على �ملن�سدة 
تتحرك وترجت ب�سدة.. ثم فجاأة طارت عظمتان منهما يف �لهو�ء كاأنهما 
باب �حلمام فتحطم  �إحد�هما مبا�سرة زجاج  �أ�سابت  بعنف..  �أُلقيتا 



58

�ل�سوء  فاأظلم.. وظل  �لغرفة  ي�سيء  �لذي  �مل�سباح  �لأخرى  و�أ�سابت 
ياأتينا من بقية غرف �لبيت.. 

فقال �سابق �لذي ثبت ر�أ�سه جتاه �حلمام يف زئري قوي: ما ��سمك 
�أملك  �أين  �أ�ستطيع.. تعلم  �أين  �أحرقتك.. تعلم  يا ملعون؟ ��سمك و�إل 

�لعهد.. ولدي �سلطان �مللوك.

�رجتفت  فجاأة  ثم  معدودة..  ثو�ين  فجاأة..  كلها  �لأ�سو�ت  �سكتت 
من  �نطلقت  ثم  كلها  �لغرفة  حمتويات  �رجتفت  ثم  �أمامنا  �ملن�سدة 
د�خل �حلمام دو�مة كاأنها �إع�سار يتحرك على �سكل عمود طويل من 
�لأر�س لل�سقف.. �أخذت تدور بعنف يف طرف �لغرفة ناحية �حلمام.. 
تظهر منها معامل وجه غري حمدد ثم حتركت ناحية �ل�سالة يف �خلارج 

وبد�أت تكرب ويتعاظم قطرها.. 

د�رت تلك �لدو�مة على كل حمتويات �ل�سالة يف ثو�ٍن قليلة فجعلتها 
كلها على �لأر�س يف فو�سى ل ت�سدق.. فتناول �ل�سيخ �سابق كرباجه 

�لغريب وقام �إىل �ل�سالة.. 

قمنا ور�ءه.. 

يتحكم  كاأنه  عليها  �لي�سرى  بيده  و�أ�سار  �لدو�مة  �أمام  �سابق  وقف 
فيها فوقفت �أمامه تدور يف مكانها.. 

ثم قال: ثبتووووه.. 

رفع كرباجه ثم قال يف �سوت ي�سم �لآذ�ن: يا خادم �لنار �مللعون.. 
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ثم نزل بالكرباج على تلك �لدو�مة فاأ�سابها كاأنها ج�سد من حلم 
ودم..

- �أمل حتذرك �مللكة �لغو��سة �أين قادم؟ 

و�سرب �سربة ثانية �أ�سد من �لأوىل.. 

ثم رفع يده بالثالثة وقال: �ألعنك بلعنة �مللك �سليمان.. لأقيمك بها 
يف �لعذ�ب �ملهني.. 

و�سربه �لثالثة فانطلقت �سر�رة قوية.. 

ُخُذهُ ِسَنٌة َوالَ 
ْ
تَأ َقُيّوُم الَ 

ْ
َحُّ ال

ْ
 ُهَو ال

إاِلَّ ثم تال ب�سوت مرتفع {اللَّ الَ إهِلَ 
ُم َما 

َ
نِِه َيْعل

ْ
 بِإِذ

ِي يَْشَفُع ِعْنَدهُ إاِلَّ
َّ

ْرِض َمن َذا ال
َ
َماَواِت َوَما ِف األ َما ِف الَسّ  ُ

َّ
نَْوٌم هل

ْرِسُيُّه 
ُ
ك َوِسَع  َشاء  بَِما   

إاِلَّ ِمِه 
ْ
ِعل ْن  ِمّ ٍء  بَِشْ ُيِيُطوَن  َوالَ  َفُهْم 

ْ
َخل َوَما  يِْديِهْم 

َ
أ َبْيَ 

َعِظيُم}.
ْ
َعِلُّ ال

ْ
ْرَض َوالَ يَُؤوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو ال

َ
َماَواِت َواأل الَسّ

ود�رت  وتعاظمت  وكربت  و�أ�سرعت  بقوة  �لدو�مة  هاجت  عندها 
�إىل  كلها  �رتفعت  ثم  د�ئرة قطرها حو�يل مرت  مكانها يف  دورتني يف 

�ل�سقف وهبطت يف ملح �لب�سر بقوة على �لأر�س.. 

ولكن ما هبط من �ل�سقف مل يكن دو�مة مرة �أخرى.. 

بل هبط من �ل�سقف كياًنا متج�سًد� مفزًعا كاأمنا ُقذف علينا من 
�جلحيم.. 

hhh
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كان �لكيان �لذي هبط من �سقف �لغرفة مهيًبا �إىل حد كادت قلوبنا 
تتوقف منه رعًبا.. كان مارًد� عظيًما كاأمنا �أتى من �أ�ساطري �لأولني.. 
ذر�عان  فله  عقرًبا..  لي�س  لكنه  �لعقرب..  ي�سبه  م�سوًها  م�سًخا  كان 
باأربعة  تنتهيان  جًد�..  طويلتان  لكنهما  تنني..  كذر�عي  عليهما  يقف 
روؤو�س  مدببة..  قرون  به  ر�أ�س  كل  روؤو�س..  ثالثة  له  وكانت  �أ�سابع.. 
كاأنه  طويل  �سيء  ذقنه  من  يتدىل  فيها..  حلم  ل  �ل�سخور  من  كاأنها 
�لعقرب  �لطيور.. وج�سده كج�سد  �أرجل  ت�سبه  �سكلها  ولكنها يف  حلية 
كذنب  بذنب  لينتهي  عليها..  يقف  �أقد�م  دون  من  �خللف  �إىل  يتمدد 
�لعقرب ملتٍو ويتحرك فوق ر�أ�سه ذهاًبا و�إياًبا كاأنه يهاجم به خ�سمه.. 

هبط من �ل�سقف ووقف �أمام �سابق.. ثم �سرخ �سرخة قوية ت�سبه 
�أ�سمت  طويلة  �سرخة  به..  بالفتك  »�سابق«  يهدد  كاأنه  �لأ�سد..  زئري 
�آذ�ننا وحطمت كل قطعة زجاج يف هذ� �ملنزل.. كان �لزجاج يتطاير 

علينا وحولنا ول ن�ستطيع �أن نتقيه.. 

وقف �سابق ثابًتا يف مكانه متحدًيا ور�فًعا �سوته بقوة: �سيف �ليمني 
يا عمررر..

من  يتزحزح  وهو  جانبه  من  �ملارد  ذلك  ي�سرب  ب�سيء  ف�سعرنا 
�ل�سربة وي�سرخ.. 

ثم ب�سوت �لرعد قال �سابق: �سيف �لي�سار يا عثما���ن.. 

هذين  يقاوم  كاأمنا  يتلوى  و�أخذ  ب�سدة  ي�سرخ  �ملارد  فر�أينا 
�ل�سخ�سني �للذين ل نر�هما. 
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فقال �سابق بعنف وق�سوة: �لآ�����ن.. 

��ستغرقنا ثو�ين حتى ��ستوعبنا �أن �لأمر كان موجًها لنا نحن هذه 
�ملرة كي نبد�أ يف �لقر�ءة �ملتفق عليها.. فبد�أُت �أنا ب�سوت �سعيف ثم 
ن�سي  �أكرب« حتى  �هلل  �أكرب  »�هلل  قلت  �إن  وما  �لأذ�ن  فرفعت  ت�سجعت 
ذلك �ملارد ما يقا�سيه ونظر �إيّل بوجوهه �لثالثة وعيونه �ل�ست.. وهو 

يز�أر كاأمنا يتوعدين بنظرة كدت �أ�سقط منها مغ�سًيا علّي.. 

عندها بد�أ �سوت نز�ر يرتفع وهو يقر�أ �سورة �ل�سافات كما ظهر 
�سوت �حلاج طاهر �لذي كان �سوته جهورًيا ب�سورة �لدخان.. وو�سل 
�سوت روؤوف ب�سورة �لبقرة.. فاأثار ذلك غ�سب �ملارد فنظر �إىل �أعلى 
وهو يز�أر ب�سدة.. فعلها مرتني ثم نظر �إلينا وقد �ت�سعت عيونه و�نتفخ 
على  ب�سدة  بيديه  �سرب  ثم  عميًقا  نف�ًسا  ياأخذ  كاأنه  بد�  ثم  وجهه.. 
�لأر�س فعاد �إىل �سكل �لدو�مة و�أخذ يدور بجنون يف مكانه ثم �نطلق 

خارًجا من �لنافذة.. 

hhh

توقف  كما  �أنفا�سنا..  لنلتقط  �لقر�ءة  نتوقف عن  �أن  �إل  مل منلك 
�سابق وهو يلهث قائاًل: ملاذ� توقفتم؟ �أكملو� للنهاية.. 

فما كدنا نعود حتى �سمعنا �سوت ر�ند� ت�سحك �سحكة عالية وهي 
�أج�س  ب�سوت  ر�ند�  فنطقت  م�سرًعا..  جاء  �لذي  �سابق..  �إىل  تنظر 
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�أنك  تظن  هل  مًعا:  تتكلم  �لثالثة  �ملارد  روؤو�س  كاأن  �لنرب�ت  متعدد 
�نتهيت مني؟ �ساأحرقها و�أحرق عائلتها و�أحرق �لبيت عليكم.

ثم دفعت »روؤوف« �لذي كان قد �أم�سك ذر�عها متحرًي� دفعة قوية 
�إليها  �لتي و�سل فيها �سابق  �للحظة  ف�سقط على �ملقعد بجانبها.. يف 
فحاولت �أن مت�سك ر�أ�سه بكلتا يديها.. فاأم�سك هو يديها بيديه و�أخذ 
يقاومها حتى مد ذر�عيها بجانبها و�قرتب وجهه من وجهها ثم قام بلّي 
ذر�عيها خلف ظهرها وقال: و�أنا هنا لأنهي حياتك �للعينة �لبائ�سة.. 

�أما عرفت �أين �سلطان �لكلمة.. �ساأر�سلك �إىل �جلحيم.. 

يا  عثما��ن..  يا  بكر..  �أبا  يا  عمررر..  يا  عاٍل:  ب�سوت  نادى  ثم 
علي.. �سلطو� �سيوف �للعنة على روؤو�س �ل�سيطان وذنبه.. 

من  خرج  ثم  �أبًد�..  �أن�ساه  ل  �لذي  �ل�سوت  بذلك  ر�ند�  �سرخت 
فمها �سائل رغوي غريب.. 

فقال �سابق بعنف: �أخربين ��سمك و�إل �أذقتك عذ�ب �حلريق.

ملكي  هوؤلء  با�سمي..  لك  �ساأن  ل  ر�ند�:  ل�سان  على  �ملارد  رد 
فاتركهم يل.. 

فرد �سابق: ل تر�وغ �أيها �مللعون و�أخربين ��سمك.. ح�سًنا ل تريد �أن 
تنطق.. �أنت �جلاين على نف�سك.. 

ثم نظر �سابق �إىل �أعلى ونادى: يا ملكة �لبحرية �لغو��سة.. يا ملكة 
قبيلة �لـ... 
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��سمي  �ساأتكلم..  �ساأتكلم..  ل..  ل  قائاًل:  �مللعون  �ل�سوت  قاطعه 
نرجال.

فقال �سابق: هل لك ديانة؟

- ل.

- �إذن يا نرجال.. �أ�سلم و��سهد �أن ل �إله �إل �هلل و�أن حممًد� ر�سول 
�هلل.

- ل.

- بل �أ�سلم و�أتركك.

- ل. 

- لآخر مرة.. �أ�سلم هلل خالقك و�سرتحل يف �سالم.

- ل.

�أيها �ل�سيطان نرجال  �إذن ُ�عذرنا فيك.. كافر حمارب معتٍد..   -
با�سم �هلل �خرج منها و�إل �أحرقتك.

- ل.. ل.. ل. 

ف�سرخ �سابق: �لآ���ن.

فبد�أنا يف تالوة �لقر�آن و�لأذ�ن.. 

فقاطعنا �ل�سوت: ح�سًنا �ساأخرج ولكن �جعل ُخد�م �مللكة يرتكوين.
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قال �سابق: تعلم �أنك لن تخدعني و�سياأتون بك من حتت �لأر�س �أو 
باطن �لبحر.

- �أعدك باأين �ساأخرج.

- �أنا ل �آخذ وعًد� من �أمثالك.. بل �سترتك عالمة.

- �ساأترك عالمة يف �سدرها.

يف  عالمة  وترتك  �ستخرج  ملعون  يا  وقال:  قوية  هزة  �سابق  فهزه 
مكان ل ي�سوهها.. �سترتك عالمة يف �ملكان �لذي �أحدده.

ثم  مقيدة..  ز�لت  ما  كاأنها  فبدت  �لكر�سي..  على  ر�ند�  دفع  ثم 
تناول من حقيبته ب�سرعة �آلة حادة ت�سبه �مل�سمار.. ثم �أم�سك بقدمها 
و�سرب باطن �إ�سبع قدمها �لإبهام بالآلة �سربة قوية وقال: �خرج من 

هنا.. 

حتطم  كادت  طويلة  عنيفة  �سرخة  �لأج�س  �ل�سوت  ف�سرخ 
كاأنها  �لأزرق..  �إىل  لونه  ويتحول  يت�سنج  ر�ند�  بوجه  و�إذ�  �جلدر�ن.. 
ب�سدة  يت�سنج  ج�سدها  و�أخذ  ا..  وعر�سً طوًل  وجهها  وت�سقق  تختنق.. 

حتى ظننا �أن ظهرها �سينك�سر.. 

�أم�سك بها روؤوف و�سابق وقال لنا: �لآ���ن.. 

جتاه  �أ�سو�تنا  ووجهنا  توقف  وبغري  بقوة  و�لأذ�ن  �لقر�ءة  فبد�أنا   
كاأنها  يتقطع  ب�سوتها  ففوجئنا  ت�سرخ..  تز�ل  ل  كانت  �لتي  ر�ند� 
مفزًعا..  منظًر�  ترى  كاأنها  �ت�ساعها..  على  تفتح  وعينها  �ستتقياأ.. 
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ف�سرب �سابق �إ�سبعها مرة �أخرى باإبرته.. وقال: ل تقاوم �أيها �مللعون.. 
�خرج �لآن.. 

فرد على ل�سانها: بل.. �س.. �أق.. تل.. ها.. 

قال هذه �لكلمة باإ�سر�ر وحتٍد وقوة.. وكانت ر�ند� على و�سك �ملوت 
يارب  وقال:  بالبكاء  روؤوف  فانفجر  بعنف..  وتت�سنج  تختنق  فعاًل.. 

�نقذها و�نقذنا.. 

يقبلها  �بنته  ر�أ�س  على  ونزل  و�لدها  طاهر  �حلاج  �سوت  و�ختنق 
ويبكي.. 

�أن ينتزعها  بينما خر نز�ر عليها مم�سًكا بها ب�سدة كاأمنا يحاول 
بياأ�س من يد �ملارد.. 

بالعجز  و�سعر  بالدموع  عيناه  �غرورقت  �لذي  �سابق  �إىل  نظرُت 
�لتام.. وظل يردد بعجز مر�ًر�: �للهم ل ملجاأ ول منجى منك �إل �إليك.. 

و وقفت �أنا باكًيا.. �أردد بكل ما �أوتيت من قوة ويدي على ر�أ�سها: 
�ل�سيطان  من  �لقدمي  و�سلطانه  �لكرمي  ووجهه  �لعظيم  باهلل  �أعوذ 

�لرجيم.. 

رّددتها قر�بة �لع�سر مر�ت.. 

�أ�سو�تنا  و�رتفعت  �لثقيلة..  �سرته  علينا  ي�سدل  �لياأ�س  وبينما 
بالنحيب.. و�أدركنا �أننا فقدنا ر�ند� �إىل �لأبد.. 
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�لنو�فذ:  مفتوح  كان  �لذي  �لبيت  �لفجر يخرتق  �أذ�ن  ب�سوت  �إذ� 
)�هلل �أكرب.. �هلل �أكرب(.. 

)�هلل �أكرب.. �هلل �أكرب(.. 

كان �ل�سوت يدخل من كل مكان.. ثالثة م�ساجد حول �لبيت كاأمنا 
تز�حمت �أ�سو�تهم و�حًد� تلو �لآخر كما لو كانت مدًد� ياأتي �إلينا تباًعا 

من �ل�سماء.. 

دماء  من  ب�سيل  و�إذ�  �أقد�منا..  حتت  من  ب�سدة  �لأر�س  فاهتزت 
ب�سوت  و�إذ�  �سابق..  �سربه  �لذي  �إ�سبعها  من  تنفجر  ثقيلة  �سود�ء 
ترتفع  بالدو�مة  و�إذ�  �جلدر�ن..  وي�سرخ  كلها..  �لبناية  يزلزل  قعقعة 
�لقعقعة مرة  �لبيت ثم جاء �سوت  فوق ر�ند� وتدور بجنون يف �سقف 
�أخرى كاأمنا �ستنفجر �جلدر�ن وما �إن و�سل �إىل �لنافذة حتى �سمعنا 
�نطلقت  �لنار  من  عديدة  كر�ت  �إىل  �لدو�مة  وحتولت  �نفجار  �سوت 

للخارج و�ختفت يف �ل�سماء.. 

لنا..  بدت  هكذ�  �أو  �لوعي..  تفقد  فوجدناها  ر�ند�  �إىل  نظرنا 
فهد�أت  �لت�سنجات..  �عت�سرته  قد  كان  �لذي  ج�سدها  وي�سرتخي 
يتوجب  �لذي  ما  نعرف  نكن  فلم  �أ�سو�تنا..  نخف�س  وبد�أنا  �أنفا�سنا 
علينا فعله.. فقام �سابق �سريًعا مب�سح �لدم عن قدمها بقطعة قما�س.. 

فوجدنا ثقًبا كبرًي� حمفوًر� يف �إ�سبعها كالفنجان.. 

فقال �سابق وهو يتنف�س �ل�سعد�ء: ح�سًنا هذه هي �لعالمة.. 

hhh
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كانت �ل�ساعة تدق �ل�ساد�سة �سباًحا ونحن ما زلنا نحاول �أن نلملم 
خرجت  عندما  �لفجر..  حتى  �ل�سارية  �ملعركة  خلفتها  �لتي  �لفو�سى 
�إلينا بعد �أن نامت نوًما طوياًل.. ن�سحها �سابق باأن تذهب �إىل  ر�ند� 
�لبحر  ُي�سبح فيها  �أيام.. فهذه �ساعة  يوم فجًر� ملدة ثالثة  �لبحر كل 
�ل�ساطئ..  قاذور�ت على  �أو  به من خملفات  ما  ويطرد كل  ويغت�سل.. 
باأن  �أن تذهب وتغط�س كل يوم ٢١ مرة.. كما ن�سحنا �سابق  ن�سحها 
نخرج  و�أن  �لبيت..  يف  مرة  من  �أكرث  عمر�ن  و�آل  �لبقرة  �سورة  نقر�أ 
�أي عظام تبقى من �لطعام.. ول نبيتها يف بيوتنا.. �أخرج من حقيبته 
زجاجة م�سك ودهن لكل منا على يده قلياًل وقال عطرو� بها وجوهكم 
و�أيديكم.. فهذ� �مل�سك طاهر وتهرب من ر�ئحته �ل�سياطني.. و�طماأن 
على  ليطمئن  �أيام  بعد  به  يت�سلو�  �أن  منهم  وطلب  �جلميع..  على 

�لكدمات �لزرقاء هل �ختفت �أم ل.. وودعنا جميًعا ثم رحل.. 

تلك  يف  فعل  ما  �أجر  على  �أ�ساأله  �أن  و�أحاول  لأو�سله  معه  نزلت 
�لليلة.. فقال �إنه ل ياأخذ �أجًر� و�ملهم �أن يدعو له �لنا�س بظهر �لغيب 
عندما ي�سفيهم �هلل.. و�أو�ساين �أن �أكلمه كلما ��ستطعت.. وعدت �إىل 

بيت ر�ند� �سريًعا.. 

�لطابق  يف  باب  �سوت  �سمعت  �لثاين  �لطابق  �إىل  و�سلت  وعندما 
�لثالث ُيغلق.. يبدو �أن �ساحبنا �سعر مبا حدث.. ول بد �أنه كان ي�سرتق 
يقف  �أنه  و�سعرت  وقفت  بابه..  �أمام  قلياًل  �أقف  �أن  فقررت  �ل�سمع.. 
ولكن  �لإح�سا�س..  ذلك  من  ج�سدي  فاق�سعر  ير�قبني..  �لباب  خلف 
�إ�سر�ري على �لتحدي �سرعان ما تبدد عندما �كت�سفت �أين �أقف على 
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بقعة ماء على �لأر�س.. يبدو �أن �لرجل كان مي�سح �أمام باب بيته ولي�س 
هناك ما يف ر�أ�سي من �أوهام.. 

�سريته  �إىل  �أعدناه  �ملنزل حتى  ترتيب  و�أكملنا  �لبيت  �إىل  �سعدت 
زجاجة  منا  لكل  روؤوف  و�أعطى  �لإفطار..  ر�ند�  لنا  �أعدت  �لأوىل.. 
ماء بزعفر�ن.. مقروء عليها �آيات من �لقر�آن.. لن�سرب منها ونغ�سل 
وجوهنا.. ثم جل�س على مقعده كاأنه يتنف�س �ل�سعد�ء.. كنت �أ�سعر به 
به..  ت�سعر  ر�ند�  وكانت  �أمامنا..  بهم  حل  مما  خجل  يف  �إلينا  ينظر 
فجاءت بقطعة قما�س و�سبت عليها من زجاجة ماء �لزعفر�ن و�أخذت 

مت�سح ر�أ�سه وتقبلها.. 

وقالت له: هون عليك.. لقد �نتهى كل �سيء.. كل �سيء �سيكون على 
ما ير�م.. 

�طماأننت عليهم و�سلمت على �جلميع.. ورحلت.. 

hhh

�أن  �أ�ستطيع  ول  �لليلة..  تلك  تفكريي  تفارق  ل  بعدها  �أياًما  لبثت 
�أغفو لياًل.. مرت فرتة لي�ست بالقليلة لتهد�أ يف نف�سي ذكرى ما حدث.. 
ويعود �إيّل �لنوم.. ولكني مل �أن�سها.. م�ست �سهور طويلة على تلك �لليلة 
على  يومها  كنت  بالأم�س..  كانت  كاأمنا  �أذكرها  زلت  وما  �لبعيدة.. 
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موعد مل �أزل �أذكره.. حتوم �أ�سباحه يف ذ�كرتي كل يوم.. و�ليوم �أدون 
ذكر�ه.. 

ولكني مل �أكن وقتها �أعرف ما ينتظرين.. فتلك �لليلة مل تكن �سوى 
�لبد�ية فقط. 

h
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(4)

يومي  كان  ر�ند�  بيت  �لطويلة يف  �لليلة  تلك  �أ�سابيع من  بعد عدة 
�لأول يف �ل�سنة �لنهائية باجلامعة.. كانت �ملدينة �جلامعية هي �مللجاأ 
�لطبيعي لأمثايل ممن يغرتب عن مدينته من �أجل �جلامعة.. وكانت 
لأعفي  �جلامعية  باملدينة  فيها  �ألتحق  �لتي  يل  �لأوىل  �ملرة  هي  هذه 
نف�سي من �ل�سفر يومًيا فهذ� عامي �لأخري باجلامعة ول يجب �أن يكون 

هناك �أية معوقات.. 

دخلت �إىل �سوؤون �لطلبة باملدينة �جلامعية.. كانت وجوه �ملوظفني 
ب�سو�سة.. رجاًل ون�ساًء.. معاملة لطيفة.. بها �لكثري من �لحرت�م كما 
كان بها �لكثري من �لر�أفة باملغرتبني.. كنت متاأخًر� يف �لدخول للمدينة 
ب�سبب طول �لإجر�ء�ت.. حتى تقل�س عدد �لغرف يف �أبنيتها.. ومل يعد 
يتوفر غرف �ساغرة ب�سكل كامل.. بل يتوفر �أماكن مفردة �ساغرة يف 
يل  �سديقني  قابلت  �أفر�د..  ثالثة  �سعتها  كانت  و�لتي  �لغرف  بع�س 
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طارق  يدعى  حديث  �سديق  و�لآخر  قدمي  �سديق  وهو  كرمي  �أحدهما 
تعرفنا عليه يف �لكلية.. كان زمياًل يف نف�س �لدفعة.. جمعتنا �ل�سدفة 
يف �لكلية ثم يف �لتاأخري على �ل�سكن يف �ملدينة �جلامعية فاتفقنا على 
�أ�سخا�س ل  �أن ن�سكن ثالثتنا مًعا حتى ل يتفرق كل منا يف غرفة مع 

يعرفهم �أو ل ي�سرتيح �إليهم. 

ذهبنا مل�سوؤول �لت�سكني.. ففرقنا على غرف خمتلفة.. فقلنا له ما 
نريد. 

�أماكن  �إل  يبق  مل  مًعا..  فيها  لت�سكنو�  غرف  لدينا  لي�س  فقال: 
متفرقة يف غرف عديدة.. ل جمال لت�سكنو� مًعا.. 

حاولنا كثرًي�.. ولكن ل فائدة.. ��ست�سلمنا لالأمر �لو�قع وقلنا قدر 
�هلل وما �ساء فعل.. �أخذنا جنر �أقد�منا على �لأر�س ونحن نخرج وعلى 
كتف كل منا حمل من �لهموم ب�سبب ما حدث.. حني ناد�نا �سوت عاٍل: 

هناك غرفة و�حدة فقط يف �ملدينة �جلامعية خالية متاًما.. 

�لتفتنا بفرحة و�أمل.. فاإذ� باملدير و�لذي مل يكن تفوه بكلمة منذ 
دخلنا.. ذهبنا له فرحني.. قلت له: �أين هي؟ �سناأخذها.. 

�ستكتبون  و�فقتم  ولو  �أوًل..  نظرة  عليها  فاألقو�  �ذهبو�  ل..  قال: 
مو�فقة خطية منكم على �سكناها.. عندها ن�سكنكم فيها.. 

فقال طارق: نحن مو�فقون بدون معاينة.. 

قال: ل ميكن.. يجب �أن تعاينوها �أوًل.
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فقلت: ح�سًنا �أين هي؟ 

لطفي..  �لأ�ستاذ  �مل�سرف  عن  و��ساألو�  )د(  مبنى  ��سعدو�  قال: 
و�أخربوه ما قلته لكم لي�سمح لكم مبعاينتها.. 

فقلنا: ح�سًنا �سنذهب وناأتي يف ملح �لب�سر.. 

خرجنا م�سرعني نحو �ملبنى )د(.. ونحن يف منت�سف �لطريق �إذ� 
به ينادينا. 

�ملدير: يا �سباب ن�سيتم �أن تاأخذو� رقم �لغرفة.. �إنها �لغرفة ٤٤٩ 

hhh

كنا نت�سابق يف �لو�سول لالأ�ستاذ لطفي.. هذ� �مل�سرف �مل�ستقبلي.. 
�أ�سمر ذو �سارب كبري معقوف �جلانبني  به رجل  فاإذ�  دخلنا مكتبه.. 
لأ�سفل.. حلية نابتة مهملة.. �سعر �أ�سيب غري منظم.. مالب�س متو��سعة 
فهو  لطفي«  بـ«�أ�ستاذ  نناديه  �أن  ن�ستطيع  بالكاد  باملرة..  مهندمة  غري 

يبدو �سجاًنا �أكرث منه م�سرًفا.. 

قلت له: عندك غرفة �ساغرة ونريد ثالثتنا �أن ن�سكنها.

قال بدون حتى �أن يرفع نظره �إيّل: ل لي�س عندي غرف.

فقلت له: بل يوجد.. �إنها �لغرفة ٤٤٩
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فنظر �إيّل بتعجب وقال: وما �أدر�ك؟

- �أخربنا عنها �ملدير. 

قال ب�سيق: ح�سًنا �أين �أور�ق �ل�سكن؟

�أ�سدقائي..  ونفو�س  نف�سي  يف  �لريبة  و�إنكاره  طريقته  �أثارت 
فرت�جعنا خطوة للور�ء.. 

- ل.. يجب �أن نر�ها �أوًل ثم نو�فق �أو نرف�س.

فقال: نحن ل�سنا يف فندق.. �أنا لي�س عندي غرف.

قلت له بنربة تهديد خفية: ح�سًنا �ساأقول للمدير �أنك �متنعت عن 
لالأ�سف..  لديك غرف  لي�س  و�أنه  �إليك  به  �أر�سلنا  �لذي  تنفيذ كالمه 

�سالم عليكم.

فقال ب�سيق �سديد جعل �سوته يرتفع: �نتظر.. �ساأريكم �إياها.. 

ذهبنا �إىل �لغرفة وفتحها لنا.. لرنى ما مل نكن نتوقعه.. 

كانت �لغرفة مهملة ب�سكل مل ي�سبق له مثيل.. �سرر حمطمة وبال 
بالزجاج  غلقها  ومت  �سرفة  كان  كاأنه  زجاج..  ن�سفه  جد�ر  مر�تب.. 
وعلى  خارجية..  �سرفة  على  يطل  �آخر  زجاجي  وباب  غرفة..  ل�سنع 
�سعر  منها  يخرج  جلمجمة  �سورة  غريبة..  ر�سوًما  وجدنا  �حلائط 
مثل  غريبة  كلمات  ل�سخ�س..  مهاجًما  يقف  لثعبان  �سورة  كثيف.. 
بالأرقام..  مملوءة  وجد�ول  ور�سوم  و)طْهطْهطْه(  )�سْك�سْك�سْك( 
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على  بالطبا�سري  مكتوبة  �لكر�سي  �آية  وجدنا  �أحد �جلدر�ن  نهاية  ويف 
حائط يبدو مغطى بطبقة من �لطالء كاأنها ت�سرت �سيًئا ما.. �لباب غري 
من�سبط وينخلع ب�سهولة و�مل�سباح يف �ل�سقف ل ي�ستقر م�سيًئا لفرتة 

طويلة.. ولي�س هناك �سوى ن�سخة و�حدة للمفتاح.. 

هذه  ما  يقول  حالنا  ل�سان  وكان  بع�ٍس  �إىل  بع�سنا  ننظر  وقفنا 
�خلر�بة.. ولكننا يف �لنهاية مل يكن �أمامنا �سوى �أن نقبل.. فالحتمالت 
�لغرفة خالل  �قتناع.. و�سكّنا  و�فقنا بدون  �لأخرى مرفو�سة متاًما.. 

ع�سر دقائق.. لتبد�أ بنا رحلة مل نتوقع �أن نعي�س �أحد�ثها قط.. 

hhh

�أن هناك �سيًئا ما خاطًئا  �لغرفة ونحن ن�سعر  �أن دخلنا تلك  منذ 
بخ�سو�سها.. عندما �ساألنا عن �لقبلة يف �لغرفة عرفنا �أنها يف نف�س 
�لجتاه �لذي وجدنا عليه �آية �لكر�سي على �جلد�ر.. مما �أثار �لنتباه.. 

هل يكتب �لنا�س على �حلو�ئط يف �لبيوت و�ملدن �جلامعية و�لفنادق 
�آية قر�آنية يف �جتاه �لقبلة؟ 

لي�س هذ� بال�سيء �ملاألوف ل يف بيوت �لنا�س ول يف �ملدن �جلامعية.. 
�لآن يف ذلك  �مل�سكلة �حلقيقية  �مل�سكلة..  لي�ست هذه  باأ�س..  ل  ولكن 

�مل�سباح �لذي ل ي�ستقر �أبًد�.. يجب �أن نت�سرف ب�ساأنه.. 
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يهتز..  �مل�سباح فال  به و�سع  لُيحكم  ثقاب  بو�سع عود  قام طارق 
وهكذ� ُحلت �مل�سكلة موؤقًتا.. 

يف  غطائه  حتت  منا  كل  وجل�س  ُفُر�سنا..  وجهزنا  �حلجرة  رتبنا 
�لفر��س ثم �أخذنا نت�سامر قلياًل قبل �لنوم.. فتحنا �أكرث من مو�سوع.. 
هو  و�طالعي  قر�ء�تي  يف  و�أبرزها  د�ئًما  �إيّل  و�أحبها  �أبرزها  كان 
مو�سوع �جلن و�ل�سياطني و�ل�سحر.. تكلمنا قلياًل.. ن�سف �ساعة مرت 
�لرئي�سي  �لغرفة  بد�أ م�سباح  �ملو�سوع..  نتكلم حول هذ�  علينا ونحن 
و�لذي كان قد مت �إ�سالحه منذ قليل ينطفئ وي�سيء مرة �أخرى.. كان 
من �ملمكن �أن نعترب �لأمر ف�ساًل من طارق يف �إ�سالح �مل�سباح.. ولكن 
نظًر� لأننا كنا للتو نتكلم عن �جلن و�لألعيب �ل�سيطانية.. فقد ت�سلل 

�لتوتر و�لقلق �إىل قلوبنا فوًر�.. 

ذلك  تالعب  ق�سة  من  لننتهي  ر�أيكما  ما  وكرمي:  لطارق  قلت 
�مل�سباح فلنطفئ �لكهرباء حتى �ل�سباح؟ ويف كل �لأحو�ل �سوف ننام 

ولن نحتاج �لنور يف �سيء.. 

قال يل طارق: ح�سًنا �أطفئه �أنت. 

فقلت: بل �أنت. 

فقال طارق: �إذن يطفئه كرمي. 

فرد كرمي: �أنا لن �أحترك من مكاين. 
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كان كل منا يحاول �أن يجد يف رفيقيه �ل�سجاعة �لتي يحاول هو �أن 
ي�سطنعها �أو يتظاهر بها حتى يقل �لتوتر قلياًل.. ولكن يف �حلقيقة كنا 

على درجة من �لتوتر و�سلت حلد �خلوف.. 

يوتره  ل  حتى  ر�أ�سه  منا  كل  وليغِط  مفتوح  و�لنور  ننام  �أن  �تفقنا 
بليلة  ننعم  �أن  ونريد  بارد  �ل�ستاء و�جلو  �أكرث.. نحن يف  �لنور  تالعب 
طارق  فعل  كذلك  ر�أ�سي  على  �لغطاء  �سددت  �ل�سباح..  حتى  د�فئة 

وكرمي ومننا.. 

مرت ع�سر دقائق كنت �أفكر يف ما �ساأفعله يف �لغد يف �لكلية وما 
�لرفيقني يوقظني.. و�سع يده  �أحد  �لغرفة حني جاء  لزينة  �ساأ�سرتيه 

على �سدري و�أخذ يوخزين وخًز� بيده كيال ي�سنع �سجيًجا للثالث.. 

فقلت له: �تركني لن �أقوم �ساأنام.. 

�أنه  �إيّل  فُخيل  و�أملًا..  تتابًعا  �أ�سد  وخزه  �أ�سبح  بل  يوخزين  ��ستمر 
�إيقاظي لأطفئ �لنور.. و�أ�سررت على عدم �لقيام.. مل  خائف ويريد 

يتوقف �لوخز فهممت �أن �أقوم لأم�سك �لو�سادة و�أ�سربه بها.. 

فقمت فوًر� و�أنا �أقول: يا �أخي �تركني و�ساأ..... 

مل �أجد �أحًد� بجانبي �أو حويل.. نظرت �إىل طارق فاإذ� به م�ستقر 
على �سريره و�إذ� بكرمي يغط يف نوم عميق.. 
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كان  منهما  �أحًد�  �أن  على  يدل  �أثر  ول  حر�ك  بال  م�ستقرين  كانا 
وكاأين  بهدوء  عليهما  وناديت  ففزعت  �سريره..  على  وقفز  بجانبي 

�أخ�سى �أن ي�سمعني �أحد.. 

قام طارق �لذي كان قد غط يف �لنوم فعاًل.. بينما كان كرمي غارًقا 
وطارق  �أنا  عليه  ننادي  ظللنا  �أ�ساًل..  ي�سمعني  مل  �إنه  حتى  �لنوم  يف 
بعدما ق�س�ست عليه ما حدث.. قام كرمي مت�سجًر� منا وقال: ماذ� 

تريد�ن؟ 

قلت: لقد �سعرت بوجود �سيء غري ب�سري يف هذه �لغرفة.. 

�نتبه كرمي ونظر �إىل طارق �لذي كان مبت�سًما �بت�سامة ��ست�سالم 
فقد كان على يقني �أين �أكرث وعًيا وعقاًل من �أن �أدعي �أو �أتوهم �سيًئا 
مل يحدث.. ظل كل منا على فر��سه ل نتحرك.. كاأننا نخ�سى من و�سع 
و�سوء  هدوء  يف  وننام  �لقر�آن  نقر�أ  �أن  �تفقنا  �لأر�س..  على  �أقد�منا 

�لغرفة مفتوح.. وفعلنا.

hhh

كان �سديقي �جلديد طارق �ساًبا ب�سيًطا مل ت�سبق له خربة يف تلك 
�لأمور وكانت تلك هي �ملرة �لأوىل �لتي يتعر�س فيها لن�ساطات غريبة 
�ملدر�سة  منذ  �أعرفه  قدمًيا  �سديًقا  كرمي  كان  بينما  �لنوع..  هذ�  من 
مع  ولكن  �سابقة  جتربة  له  وكانت  للقر�آن..  حافًظا  كان  �لثانوية.. 
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كائنات غري �سيطانية فقد كان يرى بع�س �لكيانات �ل�سفافة �لبي�ساء 
وقت  من  وي�سلون  بيته  يف  يقفون  رجال  هيئة  على  �لدخان..  ت�سبه 
لآخر.. ومل يكن يرى منهم �أي �سيء يوؤذيه بل مل يكن ي�سعر بخري �إذ� 
�أنظاره فرتة.. كان �لأمر بالن�سبة يل لي�س فيه م�سكلة  ما �ختفو� عن 
كبرية فقد كنت بطبعي �أحب هذه �لإثارة وت�ستاأن�س بها نف�سي ما دمت 

ل �أتاأذى.. كما كانت خربتي �سابقة مع روؤوف ور�ند�.. 

�ملو�سوع..  نتجنب �حلديث حول  ثالثتنا  كاأن  بد�  �لتايل  �ليوم  يف 
ذهبنا �إىل �لكلية وعدنا �إىل غرفتنا يف هدوء.. مل يكن عندنا �لرغبة 
يف تذكر ما حدث بالأم�س.. ما ز�ل نور �لغرفة يتذبذب �سوًء� وظالًما 

ولكن �لأمر �أ�سبح معتاًد� و�أ�سبحنا ل نكرتث به.. 

�ملدينة  يف  �لغاز  مو�قد  حيث   - �حلمام  يف  �ملاء  لنغلي  ذهبنا 
يف  �لثالثة  نحن  وعدنا  �سريًعا  خرجنا  �ل�ساي..  ل�سنع   - �جلامعية 
دقائق خم�سة.. دخلنا �لغرفة �لتي كنا �أحكمنا �إغالقها باملفتاح جيًد�.. 

ونحن ن�سحك.. ومل نكن نعلم �أن مفاجاأة يف �لنتظار.. 

مالمح  �رت�سمت  بينما  �لأر�س  على  �لثالثة  نحن  �أعيننا  ت�سمرت 
�أر�س �لغرفة  �لنزعاج و�لتوتر علينا عندما ر�أينا �ل�ساي مبعرًث� على 
وكذلك �ل�سكر.. بينما عبو�ت �ل�ساي و�ل�سكر موجودة يف مكانها على 
�ملن�سدة ومغلقة باإحكام.. ولكنها منقو�سة بقدر �ل�ساي و�ل�سكر على 

�لأر�س.. 

قال طارق: هل هذ� حقيقي؟
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�أن  �ل�سيء ول وهم يف �لأمر.. ل بد  له: نعم نحن نرى نف�س  قلت 
هناك من �سنع هذ�. 

قال كرمي: كيف وقد كان �ملفتاح معنا ومل نغب عن �لغرفة دقائق 
ليدخلها �أحد ب�سرعة ويخرج ب�سرعة؟

قلت: �إذن هذ� ما كنا نهرب منه طيلة �لنهار.. يبدو �أن هناك �سيًئا 
ما بهذه �لغرفة فعاًل.. 

مل يعد لنا حو�ر يف ذلك �ليوم �إل هذ� �ملو�سوع وقد �أ�سبح �لبحث 
عن تف�سري مادي علمي �أو حتى تف�سريه بالأوهام غري جدي.. �أ�سبحنا 

على يقني �أن هناك كياًنا غري ب�سري ي�سكن هذه �لغرفة.. 

قررنا �لنوم ب�سجاعة و�لدفاع عن غرفتنا �سد �أي �سيء فنحن رجال 
ولن تهزنا تلك �لكيانات.. كما كنا منني �أنف�سنا �أننا ت�سرعنا يف �حلكم 
على �لأمر ورمبا لي�س هو كما نعتقد.. ذهب كل منا �إىل فر��سه.. �أطفاأ 
�لنور ومتدد على فر��سه �لذي كان مو�جًها لفر��سي.. وبجو�ره  كرمي 
باب زجاجي يطل على �ل�سرفة �خلارجية �لعمومية للطابق �لر�بع �لذي 
ن�سكنه.. كانت �لغرفة ل تغرق يف �لظالم �أبًد�.. فالزجاج من كل مكان 
و�لأ�سو�ء �خلارجية تطل منه د�ئًما ل �سيما �أبر�ج �لنور �لعمومية �لتي 
من  �سيًئا  ليمت�س  د�كن  بلون  مطلًيا  �لزجاج  كان  �لليل..  طو�ل  تنري 

�ل�سوء �خلارجي ولكنه مل يفلح يف تعتيم �لغرفة بالكامل.. 

بعد مرور بع�س �لوقت يف حماولت فا�سلة للنوم نظرت جتاه كرمي 
ثم رفعت عيني على ثقوب يف �لطالء على زجاج �لباب بجو�ره.. تاأملت 
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�أر�د �أن يزيح �سيًئا  فيه.. رمبا مل يجدر بي ذلك.. ولكنه �لقدر �لذي 
من �ل�ُسرُت من على �أ�سر�ر تلك �لغرفة.. �إنها لي�ست ثقوًبا يف �لطالء.. 
�إنها �سورة وجه مت نحتها يف �لطالء.. �إنها �سورة جمجمة ذ�ت قرون.. 

�إنها وجه �سيطاين.. 

قمت من مكاين وتوجهت يف �لظالم �ملمزوج ب�سوء �خلارج لأتبني 
و�إذ� بكرمي يقف مفزوًعا..  ووقفت بجو�ر فر��س كرمي..  �لوجه  ذلك 

فقلت له: ل تخف.. �إنه �أنا مازن.

مل يرد علّي.. فدققت �لنظر له فاإذ� به ينظر مفزوًعا �إىل �جلد�ر 
خلف ظهري.. وي�سري يف خوف �سديد.. 

كرمي: ُ�نظر يا مازن! 

فنظرت خلفي لأرى �مر�أة كاملة ترتدي زًيا �أ�سود.. مبعرثة �ل�سعر.. 
ترفع ذر�ًعا وتوجهه نحونا كاأنها تت�سول.. بينما �لذر�ع �لأخرى �ساقطة 
بجانبها كاأنها م�سلولة.. تقف على �ملن�سدة �مللت�سقة باجلد�ر.. �مر�أة 
كاملة ولكنها ق�سرية.. ل لي�ست ق�سرية.. �إن �أبعادها غري منطقية.. 
هي �مر�أة كاملة ولي�ست قزمة ولكن طولها حو�يل مرت.. لقد بدت وكاأننا 
نرى �سورة هولوجر�مية �أو �سورة ثالثية �لأبعاد لمر�أة.. عندما بد�أت 
�لطبيعية..  �ملر�أة  بحجم  ف�سارت  �لأر�س  على  نزلت  نحونا  تتحرك 
كانت مت�سي على قدم وجتر �لأخرى.. جريت على مقب�س �لنور لأفتح.. 

فاإذ� ل �سيء.. 



82

�لأفكار  �ستات  نلملم  لدقائق  كالأ�سنام  وبقينا  �ملر�أة  �ختفت 
و�لكلمات قبل �أن نتكلم �أو يتحرك �أي منا من مكانه. 

�أول �سيء جال بخاطري هو �أن �أنظر فوق �ملن�سدة.. ل يوجد �سيء.. 
�أمامه..  تقف  �ملر�أة  كانت  �لذي  �جلد�ر  �إىل  فنظرت  �أثر..  يوجد  ل 
فتجولت  �لع�سو�ئية..  �خلطوط  وبع�س  و�أرقام  جدول  �سوى  ل�سيء 
بعيني على �جلد�ر حول هذ� �ملكان.. هذه ق�سيدة �سعر مكتوبة بخط 
على  �سيء  ل  فيزيائي..  قانون  �آخر..  بخط  مكتوبة  وحكمة  و��سح.. 

�جلد�ر �سوى �آثار مذ�كرة من �سبقونا يف �سكنى هذه �لغرفة.. 

�أيقظنا  �سباق..  يف  نعدو  كنا  كاأمنا  منهكني  �حلادثة  تلك  خلفتنا 
طارق وق�س�سنا عليه �ملوقف.. فتيقظ وجل�سنا حائرين حتى �ل�سباح..

 

h
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(5)

�أن  مع �لأيام بد�أت �أخبار غرفتنا تنت�سر يف �ملدينة �جلامعية بعد 
حكى كل منا ملن يقابله يف �سالة �لتلفاز و�مل�سجد و�حلمام و�ملطعم.. 
تناقلت �لنا�س �حلكاية.. �أ�سبحت �لغرفة ٤٤٩ حديث �ملدينة.. و�أ�سبح 
قبل  �سمرهم  و�أحدوثة  �ل�سباح..  يف  �لنا�س  �أحاديث  مد�ر  ثالثتنا 
�لنوم.. حتى قابلني �أحد �ل�سباب يف يوم يف �حلمام ونحن جنتمع على 

�سنع �ل�ساي.. ف�ساألني: هل �أنت من �سكان �لغرفة ٤٤٩؟

فقلت له: نعم.. 

فقال: �أنا ز�هر ولقبي قلب �لأ�سد.. �أريد �أن �أ�ستبدل معك �لغرفة.. 

فقلت: كيف؟

 قال: باأن �أفرغ لكم غرفتي وترتكوين وحدي يف غرفتكم.
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 فقلت له: وملاذ�؟

فقال: لأين �أريد �أن �أتزوج من �إحدى �جلنيات.

جنية  �ستقابل  �لغرفة  يف  بقيت  �إن  �أنك  �أدر�ك  وما  له:  فقلت 
�أو حماولة  �إيجابية  و�ستتزوجك.. لقد �سار لنا �سهر ومل نر �أي بادرة 
�لغرفة  تلك  ت�سكن  �لتي  �لكيانات  من  كيان  �أي  من  و�حدة  تو��سل 

�مللعونة.. كلها �ألعيب �سيطانية فقط.

قال: �أنا �أعرف كيف �أفعل هذ�.. فاأنا مم�سو�س من �جلن.. و�جلن 
يكبلوين �أحياًنا بالقيود و�أ�سمع تهديد�ت تاأتيني يف �أذين.. 

عندها �سعرت بق�سعريرة ت�سري يف ج�سدي فاعتذرت له باأين ل�ست 
عن  نتخلى  �أل  �أ�سحابي  مع  �تفقت  �أين  كما  �لقر�ر  �ساحب  �لوحيد 

بع�سنا �لبع�س ونظل مًعا حتى �لنهاية.. �عتذرت وذهبت.. 

hhh

�أرهقتنا تلك �لغرفة وذلك �لتفكري �مل�ستمر.. �أرهقنا �لتوتر �لد�ئم.. 
فقررنا يف يوم �أن نخرج لنتن�سم �لهو�ء.. �سنعنا �أقد�ح قهوتنا وقررنا 
�ل�سعود �إىل �ل�سطح.. مل نخرج �إىل �سطح ذلك �ملبنى من قبل.. لي�س 
باملكان �لر�ئع ولكنه نوع من �لتغيري و�لتجديد قد ميت�س كل ما منر 
به من م�ساعر �سلبية.. عادة يفعل �لتغيري ذلك وجتديد �ملكان.. فلكل 
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مكان روح.. وتلك �لروح ول �سك تتفاعل مع �أرو�ح �ملتو�جدين.. �سلًبا 
و�إيجاًبا.. 

�سعدنا �إىل �ل�سطح.. مكان بعيد.. لفحات ن�سيم و�أ�سو�ت طيور.. 
كان  جًد�..  �سخمة  �ل�سطح  ذلك  وم�ساحة  جًد�..  كبرًي�  �ملبنى  كان 
�لوقت بعد �لغروب بقليل.. مل يكن ثمة م�سباح ي�سيء �سطح �لبناية.. 
�إل ما بقي من �سوء �لغروب.. وما ز�غ من �لأ�سو�ء يف �لأ�سفل.. مل يكن 
بينما  بالن�سيم..  ن�ستمتع  ثالثتنا  كان  �ل�سطح..  فوق  �لنا�س  من  كثري 

كان على م�سافة حو�يل ع�سرين مرًت� بع�س �ل�سباب يلعبون �لكرة.. 

قال طارق: ما �أجمل هذ� �لن�سيم.. مل �أظن �أن �جللو�س هنا ممتع 
�إىل هذ� �حلد.. 

فقلت له: نعم عندك حق نحمد �هلل �أننا وجدنا متنف�ًسا بعيًد� عن 
�ل�سخب بالأ�سفل.. 

قال كرمي: ولكن يبدو �أن �ملكان ذو �سعبية كبرية فالنا�س ل يكتفون 
ا..  بال�سعود بل يلعبون �أي�سً

قلت له: جيد لعلنا ن�ستعد يف �ملرة �لقادمة ون�ساركهم �للعب.. 

�سيًئا  تالحظون  �أل  وقال:  فجاأة  طارق  تنبه  حتى  ق�سري  وقت  مر 
يلعبون  كيف  �لظالم..  برغم  يلعبون  �ل�سباب  هوؤلء  ز�ل  ما  غريًبا؟ 

�لكرة بنف�س �حلما�س؟ كيف يرون �لكرة ليلعبو� �أ�ساًل؟ 
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قام كرمي م�سرًعا نحوهم وقال مبت�سًما: �ساآتي لكم بخربهم فوًر�.. 

بينما نظرت �إىل طارق وقلت له: �سيء غريب فعاًل كيف مل ننتبه؟ 
�أل  �لكرة..  ن�سمع �سوت  �أي �سوت.. ول  �أنهم ل ي�سدرون  �أل تالحظ 

تالحظ �أنهم يتحركون بنمط ثابت ل يكاد يتغري؟

ا للكارثة.. ف�سرخنا يف �آن  نظر �إيّل طارق مفزوًعا و�نتبهت �أنا �أي�سً
و�حد: كرمي تعال ����.. تعا����ل ������

قمنا م�سرعني نحو كرمي �لذي مل نعد نر�ه يف �ل�سوء �خلافت �لذي 
ي�سيء �ل�سطح.. ول ن�سمع منه رًد�.. ظللنا ن�سرع �خلطى نحو �ملكان 
�سعرنا  كلما  نحوهم  جرينا  وكلما  يلعبون..  �سباًبا  فيه  نرى  كنا  �لذي 

�أنهم ي�سغرون.. قلت: طارق.. ما هذ� �إنهم �أطفال؟

وما �إن �أدرك طارق ما �أدركت حتى �سرخ: �أعوذ باهلل هوؤلء لي�سو� 
ب�سًر�.. 

يقفون مت�سمرين..  بهم  كلماته حتى فوجئنا  ينهي  وما كاد طارق 
كانت  �إلينا..  خلفه  ينظر  كان  لنا  كان ظهره  ومن  لنا  وجهه  كان  من 
�أنهم خم�سة  �إلينا.. وما عرفت  ع�سر عيون متوهجة يف �لظالم تنظر 
�أنا وطارق.. وقد �سرت يف  �إل من عدد عيونهم.. فتجمدت يف مكاين 
ج�سدي ق�سعريرة و�رتفعت نب�سات قلبي حتى كاد نف�سي يتوقف.. ثم 
فجاأة ��ستد�رو� جميًعا و�أ�سرعو� نحو �سور �ل�سطح وقفزو� يف �ل�سارع.. 

جرينا خلفهم حتى و�سلنا �إىل �ل�سور فوجدنا »كرمي« يقف متخ�سًبا 
له:  قلنا  �إليه  و�سلنا  فلما  �أ�سفل..  �إىل  ينظر  �لطري..  ر�أ�سه  على  كاأن 

كرمي �حلمد هلل �أنك بخري.. هل ر�أيت ما ر�أيناه؟
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قال: بل ر�أيت �أكرث.. �نظرو� لقد قفزو� هنا.. هل كنتم تعرفون �أن 
هذ� �ملبنى جماور للمبنى �لذي ن�سكنه.. ول يف�سل بيننا �إل جد�ر؟

نظرنا فتجمد �لدم يف عروقنا.. 

لقد كان �ملبنى �ملجاور لنا هو مبنى م�سرحة �ملدينة وثالجة �ملوتى.. 

hhh

ترتعد  طارق  كان  نفعله..  �لذي  ما  ندري  ل  غرفتنا  �إىل  ذهبنا 
بع�س  قابلنا  طريقنا  يف  له..  تعر�سنا  �لذي  �لرعب  من  فر�ئ�سه 

�أ�سدقائنا ف�ساألو�: ماذ� بكم؟

فق�س�سنا عليهم ما جرى.. وما كادو� ي�سمعون �خلرب حتى قالو�: 
لن متر �لليلة �إل وقد �أنهينا هذه �مل�سكلة.. 

وثالثة  ثالثتنا  �ل�ستة..  نحن  �ساعة  بعد  جنتمع  �أن  على  �تفقنا 
�أ�سدقاء �آخرون.. لنقر�أ �سورة �ل�سافات ونطهر تلك �لغرفة مما بها.. 
جتمعنا يف �ملوعد و�أغلقنا �لباب وقام زميل لنا يدعى �سرف باإغالق 
�لباب باملفتاح من �لد�خل حتى ل يخرج �أحد من �لغرفة مهما حدث.. 

�لغرفة..  و�سط  �مل�سباح  �أ�سفل  �سالة  �سجادة  وفر�سنا  جل�سنا 
وجل�س كرمي �لذي كان يحفظ �لقر�آن ليقر�أ �ل�سافات.. مل يكد كرمي 
يتخطى �لآية �لثانية حتى �نفجر م�سباح �لغرفة م�سدًر� �سوت �نفجار 
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عاٍل.. و�نطفاأ �لنور ثم يف حلظة عاد ثم �نقطع �لنور عن �ملبنى.. وبقي 
يف غرقتنا لثو�ٍن.. ثم عاد �إىل �ملبنى و�نقطع يف غرفتنا.. 

�سوت  كان  ُنكمل..  �أن  على  �إ�سر�ر  يف  �لهو�تف  �أ�سو�ء  فاأ�سعلنا 
وي�ستف�سر عن  يحدث  ماذ�  لي�ساأل  �أحدهم  فجاء  عالًيا  �لقر�آن  قر�ءة 
�سوت �لنفجار �لهائل �لذي حدث.. فحاول طارق �أن يفتح �لباب لكنه 
كان مغلًقا و�ملفتاح مع �سرف.. �لذي قام ليبعد طارق قائاًل: لن ينفتح 

�لباب فهو مغلق ومفتاحه معي ولن �أفتحه �لآن.. 

ومل يكد �سرف ينتهي من كلماته حتى �سمعنا �سوت مزلج �لقفل 
ينفتح و�نفتح �لباب فجاأة.. 

�أدرك  حتى  حلظات  مفتوح..  و�لباب  للحظة..  مذهولني  وقفنا 
وخرج  �لغرفة  من  هروًبا  وطارق  �سرف  فانطلق  حدث..  ما  �جلميع 
كرمي وبقية �لأ�سدقاء.. ثم متالكت �أع�سابي ومتكنت قدماي من �أن 

حتمالين فخرجت و�أغلقت �لباب.. 

hhh

جتمعنا يف �ملطعم.. كنا نحن �ل�ستة نفكر ول نتكلم.. كان ما حدث 
�أنه لن يدخل تلك  �أق�سم �سرف  يدور باأذهاننا ول ندري ماذ� نفعل.. 
�حلجرة جمدًد� مهما حدث.. بينما �أ�سر حممود على �أن نتجمع كلنا 
يف تلك �لغرفة حتدًيا ونبيت فيها.. تناق�سنا كثرًي� و��ستقر ر�أينا على �أن 
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نبيت يف �لغرفة ونتحدى �لكيانات �لغام�سة تلك.. كنا خم�سة.. ثالثتنا 
�لنور  و�أغلقنا  �أخذ كل منا م�سحفه يف �سدره  �لدين..  وحممود وعز 

ومننا.. 

ل �أدري كم غفونا ولكننا مننا بعمق.. كان نوًما عميًقا لكنه مل يُطل 
كثرًي� حتى فتحت عيني على �سوت مزعج.. �سوت �أقد�م مت�سي متثاقلة 
ول  �لغرفة  د�خل  �إنه من  و��سًحا..  �ل�سوت  كان  حًكا..  �لأر�س  حتك 
�ملاء.. مل  ي�سرب  ما  �أحد  �سمعت �سوت  ثم  باخلارج..  يكن  �سك.. مل 
�لهم�س:  من  �أعلى  ب�سوت  ناديت  لأنظر..  ر�أ�سي  رفع  على  �أجروؤ  �أكن 

من؟ من؟ كرمي؟

فوجئت ب�سوت كرمي يرد: �أنا على �سريري.

فرد طارق: و�أنا.

ا.. �أت�سمعون ما �أ�سمع؟  قال حممود: و�أنا �أي�سً

قلت: نعم. 

قال: �ساأقوم و�أفتح �لنور لرنى.. ما �لذي يح........ 

�سكت �سوت حممود فجاأة.. 

نادى طارق: حممود؟ حممود؟ ملاذ� ل تر....... 

�نقطع �سوت طارق. 
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قال كرمي: ما بالكم ما �لذي يحدث؟ �نطق..... 

و��ستجمعت  وجتا�سرت  بفزع  �سعرت  كرمي  �سوت  �نقطع  عندما 
نف�سي وقمت.. ومل �أكن �أت�سور ما �لذي ميكن �أن �أر�ه.. 

�أ�سفل..  �إىل  وينظرون  �لفر��س  �لأربعة جال�سون على  فاإذ�  نظرت 
مكاين  فتجمدت  نظرت  �ت�ساعها..  على  مفتوحة  و�أفو�ههم  وعيونهم 

متاًما مثلهم.. 

لقد كان ن�سف �لغرفة �ل�سفلي م�سيًئا متاًما كما لو كان �مل�سباح 
مفتوًحا.. بينما ن�سف �لغرفة �لعلوي مظلم متاًما كاأننا يف قرب مغلق.. 
ومل يكن �لنور ي�ستطرق على �لظالم ول �لعك�س.. كاأن بينهما برزًخا ل 
يبغيان.. وعلى �لأر�س يف �لنور يتمدد رجل طويل بطول �لغرفة ور�أ�سه 
بجانبه  �سارب طويل.. طال حتى غادر وجهه ومتدد  له  �لباب..  عند 
على �لأر�س.. يده �ليمنى غري موجودة.. عيناه �سديدتا �حُلمرة.. ول 

فم له.. 

مل يكن هناك جمال للتفكري.. لقد �أ�ساب �ل�سلل عقولنا و�أج�سادنا.. 
فحتى �إذ� فكرنا يف �أي �سيء.. فالأر�س غري ممهدة للحركة مع هذ� 
�لذي يتمدد عليها.. قمت لأقف على �سريري ومددت يدي ببطء وفتحت 
�لنافذة �لتي تعلو جانب �ل�سرير.. وما �إن دخل �لنور من �لنافذة حتى 

تبدد كل ما كان يف �لغرفة بلحظة.. 
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�أعتقد �أن �أع�سابنا قد �نهارت و�أج�سادنا �ملت�سنجة ��سرتخت فجاأة 
�إىل حد �لنهيار.. مل يكد �أحد منا ميلك �لقدرة على �لكالم.. جرجر 
على  وبقينا  �أنفا�سه..  يلتقط  وجل�س  �مل�سباح  لي�سيء  قدمه  كرمي 
�ل�سمت ما يقرب من ع�سر دقائق.. ك�سر �ل�سمت �أذ�ن �لفجر فقمنا 

لن�سلي.. 

h
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(6)

تغيري  منه  طالًبا  �لإد�رة  مدير  �إىل  مبا�سرًة  ذهبت  �ل�سباح  يف 
�لغرفة.. �إل �أنه �أجاب باأن �ل�سكن ل يتوفر به غرف �ساغرة �لآن كما 

�أبدى ��ستياءه و�سخريته من �ل�سكوى وكاأنه يتهمنا باجلنون.. 

مل �أدر ماذ� �أفعل فذهبت �إىل �جلامعة متعًبا منهًكا من قلة �لنوم 
�أبدى �هتمامه بهيئتي  و�لتوتر.. قابلت يف �جلامعة �سديًقا يل و�لذي 

�ملتعبة.. و�أ�سر على ��ستك�ساف �لأمر.. فق�س�ست عليه ما �أُمّر به.. 

فقال: �أتعلم؟ لن يجد لنا حاًل �إل زميلنا �أمني.. فقد �سمعته يتحدث 
ا عن رجل  �أي�سً عن �سيخ يف قريته يتعامل مع هذه �لأ�سياء.. وحتدث 
ا  �أي�سً �إليه �لنا�س  �أولياء �هلل �ل�ساحلني يلجاأ  �سالح يعرفه.. ويل من 

ولكنه يف �ل�سعيد.. 

قلت له: ل لن �أ�سافر لل�سعيد.. �أريد �أقرب �أحد ممكن.. 
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قابلنا »�أمني« �لذي كان ودوًد� للغاية.. �أبدى �أ�سفه ملا يحدث و�تفقنا 
�لتي تبعد عن  �ل�سيخ )ر�جي( يف قريته  لنا موعًد� مع  ياأخذ  �أن  على 
�جلامعة حو�يل �أربعني دقيقة.. �أف�سل لنا من �ل�سفر لل�سعيد وت�سييع 

�لوقت.. 

ويف �ليوم �لتايل كان �ملوعد.. تقابلنا يف �جلامعة ثم �نطلقنا �إىل 
حيث ي�سكن �ل�سيخ ر�جي يف �لقرية.. كان �ل�سيخ ر�جي رجاًل متو�سط 
�ساحة  يف  ويجل�س  جلباًبا  يرتدي  �أ�سلع..  �لب�سرة..  �أ�سمر  �لطول.. 
كبري..  ماء  وبجو�ره حو�س  يجل�س  كان  �جلميل..  �لريفي  بيته  بجو�ر 
طوله حو�يل مرتين ون�سف �أو ثالثة �أمتار.. و�سبه ممتلئ باملياه.. كان 
وم�س  و�ل�سحر  �لأعمال  ي�سكون من  �سديًد� على جمل�سه مبن  �لزحام 

�جلن.. عندما و�سلنا كان يتعامل مع حالة ل �أكاد �أن�ساها.. 

�أبي�س وعلى  كانت فتاة �سابة حديثة �لزو�ج.. كانت تلب�س ف�ستاًنا 
�سدرها جنمة �سد��سية ف�سية كبرية جًد�.. مل �أر �أحًد� من قبل يرتدي 
جنمة بهذ� �حلجم.. �إنه �حلجم �لذي يعلق على �حلو�ئط ولي�س على 
ويقف  د�وود..  با�سم جنمة  يهودي معروف  ديني  رمز  �إنه  �ل�سدور.. 
�آثار  عليه  فوجهه  �لإرهاق..  عليه  يبدو  يافع  �ساب  زوجها..  بجو�رها 
�أظافر زوجته.. ومالب�سه  بفعل  �أنها  تبدو  و�آثار جروح  �سرب مربح.. 

ممزقة كاأنه كان يف �سجار عنيف وجل�س يحكي ق�ستهما.. 

كلما  �لآن..  حتى  بها  �أدخل  ومل  �أ�سهر..  ثالثة  منذ  تزوجنا  قال: 
�قرتبت منها ظهر عليها ذلك �لكيان �لذي يتلب�سها.. وت�سربني �سرًبا 
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�أفقد وعيي.. ثم تدخل �حلمام وتغلق �لباب على نف�سها  �سديًد� حتى 
وي�ستمر هو يف �سربها �إىل �أن ُتنهك قو�ها فتخرج.. 

لقد �أجربها على بيع كل ما متلك من �لذهب لت�سرتي تلك �لنجمة 
�لكبرية وتعلقها على �سدرها ليل نهار.. رغم �أننا م�سلمون.. 

قال لها �ل�سيخ ر�جي: �جل�سي هنا �أمامي.. 

فجل�ست.. 

ع�سرة  خم�س  تتعدى  ل  جًد�  �سغرية  ع�سا  ر�جي  �ل�سيخ  فاأم�سك 
ولكن  يتحدث..  وهو  ذر�عها  على  خفيفة  �سربات  و�سربها  بو�سة.. 

�لفتاة كانت ترتعد كاأنه ي�سربها ب�سياط من نار. 

�أن  �أحذرك  �أمل  �أخرى؟  مرة  �أنت  �للعني..  �أ�سمود�ي  يقول:  كان 
�لأبكار  �إل  لك  يحلو  �أل  عام؟  �أكل  �لإن�س؟  بنات  �أج�ساد  من  تقرتب 

بالذ�ت؟ 

ولن  يل  هي  حر..  �أنا  قائاًل:  �لفتاة  ل�سان  على  حاد  �سوت  فنطق 
تكون لغريي.. هي زوجتي �أنا.. 

فقال له ر�جي: �خر�س �أيها �لنج�س.. عندما �أتكلم تخر�س �أنت ول 
تتكلم �إل عندما �آمرك بالكالم.. �خرج �لآن ول ترجع لها و�إل قطعت 

رقبتك.. 

فهم �ل�سوت �أن يقول: ل........ 



95

وهو  و�حدة  بيد  بالفتاة  فاأم�سك  �أ�سرع..  كان  ر�جي  �ل�سيخ  ولكن 
�أي جمهود.. وعاد  و�ألقى بها يف حو�س �ملياه يف حلظة.. وبال  جال�س 

ينف�س مالب�سه يف هدوء.. 

فزع �لنا�س مما حدث.. بينما كانت �لفتاة تغو�س وتطفو..ت�سرخ 
وتت�سنج.. تخرج يديها من �ملاء كاأمنا ت�ستنجد.. ثم تعيدهما بقوة �إيل 
�ملاء كاأمنا ي�سحبهما �أحد.. كانت تتقلب ظهرً� لبطن عندما هم زوجها 
ليدركها فقال له �ل�سيخ ر�جي: �تركها ل تخف.. كل �سيء �سيكون على 
�أعرفه  �أنا  �سيطان عرب�ين..  �إنه  �لعا�سق..  �جلن  من  هذ�  ير�م..  ما 

و�أخرجته من غريها قبل ذلك مرتني.. 

فقال �لزوج: �أيعني هذ� �أننا ل�سنا م�سحورين؟ 

فقال ر�جي: ل.. ل.. هو يحبها ويريدها لنف�سه.. �حر�س فقط على 
�أل تخلع مالب�سها وتكرث من �لنظر يف �ملر�آة مرة �أخرى.. و�جعلها تدمي 
�لذكر يف �ل�سباح و�مل�ساء.. فالذكر يعمي �ل�سياطني عن عور�ت بني 

�لإن�س.. 

هوؤلء ينظرون �إىل عور�ت �لإن�س فاإذ� �أحبوه فاإنهم يفعلون به كما 
�لعهد  �أعطو�  هوؤلء  �لولد..  بينهما  يكون  و�أحياًنا  بزوجتك..  يفعلون 
�إىل �لنبي �سليمان فلم ي�سجنهم عندما �سجن �ل�سياطني.. ولكنهم بعد 

موته �أخلفو� عهدهم.. 

بهذ�  �جلن  من  ُم�ستباًحا  �لإن�س  يكون  �أن  ميكن  هل  �لزوج:  فقال 
�ل�سكل؟
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بع�سها  �لعو�مل  بني  ثقيل  جد�ر  هناك  بالعك�س  ل  ر�جي:  فقال 
�ل�سحرة  يفتحها  بو�بات  بينها..  تنفتح  بو�بات  هناك  ولكن  �لبع�س.. 
يفتحها  وبو�بات  بالطال�سم..  تفتح  وبو�بات  و�لعز�ئم..  بالطقو�س 
�لعا�سق  و�جلن  كثرية..  �أخرى  وطرق  معرفة..  وعدم  بحماقة  �لنا�س 
يتخذ �ملر�يا �أحياًنا ولي�س د�ئًما بو�بات للنفاذ �إىل عامل �لإن�س.. فال 

ُتطل �لنظر �إىل �ملر�آة.. 

بينما كانو� يتكلمون لحظ �جلميع �أن حركة �لفتاة قد هد�أت فجاأة 
خارج  �لفتاة  بجر  حلظة  يف  ر�جي  �ل�سيخ  فقام  غرقت..  قد  وكاأمنا 
�سدرها  على  �لتي  بالنجمة  فاإذ�  �لأر�س..  على  بها  و�ألقى  �حلو�س 
�لفتاة  ب�سرب  وقام  �آلة حادة..  �أخرج من جيبه  ثم  متفحمة متاًما.. 
يف �إ�سبع قدمها �لإبهام من �أ�سفل.. فخرجت نقطة دم و�حدة �سود�ء.. 

م�سحها مبنديل وقال لها: حمًد� هلل على �سالمتك.. 

و�أخذت  �لبعيدة..  �لليلة  تلك  ر�ند� يف  ذكرين ذلك مبا حدث مع 
�أجتول يف ذ�كرتي بني �أحد�ثها حتى مل �أدرك �أن »�أمني« ي�سدين لنجل�س 

�أمام �ل�سيخ ر�جي لنعر�س عليه �ل�سكوى.. 

�سمع �ل�سيخ ما جرى لنا.. ثم �أطال �لنظر و�لتفكر وهز ر�أ�سه مر�ًر� 
وكاأنه ي�ستمع �إىل �أحد ما يحدثه.. كان كثرًي� ما يذكرين بال�سيخ �سابق.. 

م�سحوًر�  ل�ست  �أنت  �سيء..  عندك  لي�س  ر�جي:  �ل�سيخ  قال  ثم 
�آثار طقو�س �سحر حدثت يف هذه  �ل�سكن رمبا هو من  وما عندك يف 
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�إنها  تطهريها..  وقتك حتى يف  ت�سيع  ول  �تركها..  ن�سيحة  �لغرفة.. 
لي�ست بيتك لرتهق نف�سك بال د�عي.. 

ثم نظر �إيّل يف �سفقة و��سحة وقال: �حذر يا ولدي.. فهناك �سيء 
مفتوًحا  باًبا  �سادفت  و�إذ�  بالذكر..  نف�سك  غام�س حولك.. فح�سن 

بني �لعو�مل فال تعربه.. فطريق �لعودة �لوحيد هو �لدم.. 

مل �أفهم تلك �لن�سيحة.. و�إن كانت قد �أثارت خماويف.. �إل �أين مل 
�أطل �لكالم.. ومل �أ�ساأل.. قمنا من عنده م�سرعني وعدنا وقد �أخذت 

قر�ري باأن �أترك �أنا و�أ�سدقائي �لغرفة.. 

عندما عدنا ذهبت �إىل �أحد �ملقاهي كي �أ�سرتيح قلياًل من �ل�سفر.. 
�أ�سرب  جل�ست  �لغرفة..  تلك  �إىل  �لذهاب  من  �أهرب  �لو�قع  يف  كنت 
قهوتي و�أبحث يف هاتفي على �لإنرتنت عن �أي �سيء له عالقة بال�سحر.. 
و�ل�سحر  �لأعمال  عن  فيه  يتكلم  كان  تائب..  ل�ساحر  مقطًعا  فوجدت 
ُي�سمى  ��ستعر�س طل�سًما  �أنه  و�لطل�سمات.. وكان من بني ما جاء فيه 
وطل�سًما  �مل�سهورة..  �ليهودية  �ل�سد��سية  �لنجمة  �إنه  د�وود..  خامت 
��سمه خامت  و�آخر  يعقوب..  ��سمه خامت  وطل�سًما  �سليمان  ��سمه خامت 
�أ�سحاب �لكهف.. هذه �لطل�سمات �أ�سماها �جلن خو�مت.. و�أل�سقوها 
يف  وثقة  تربًكا  فرتتديها  �لنا�س  بها  يخدعون  كي  �لأنبياء  باأ�سماء 
بني  للبو�بات  كمفاتيح  تعمل  و�سفر�ت  طال�سم  �أنها  و�حلق  �لأنبياء.. 
عاملي �ل�سياطني و�لإن�س.. و��ستعر�س طل�سًما يعمل ك�سفرة لإناث �جلن 

�إنه )خامت بنت �إبلي�س(.. و...... 
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مهاًل هذ� �لطل�سم لإناث �جلن...... 

�إنه جدول ح�سابي.. 

�أنا �أعرف هذ� �جلدول.. �إنه..... 

يا ربي كان �ل�سيخ ر�جي حمًقا.. يجب �أن �أرى �لر�سوم على �حلائط 
يف �لغرفة فوًر�.. 

قمت م�سرًعا �إىل �لغرفة.. مل يكن طارق �أو كرمي متو�جدين بها.. 
�إىل  فوًر�  توجهت  �ل�سوء..  برغم  مظلمة  فارغة  كئيبة  باردة  كانت 
بالقلم  مكتوًبا  ح�سابًيا  جدوًل  عليه  كان  لفر��سي..  �ملو�جه  �حلائط 
ذلك  على  ومتددي  �لغرفة  لدخويل  �لأول  �ليوم  من  ر�أيته  �لأزرق.. 
�لفر��س وظننته من كان قبلنا هنا كان ي�ستذكر درو�سه وي�سرح لنف�سه.. 

�أي  كل ثالث يف  ت�سع خانات جمموع  نف�س �جلدول..  �إنه  �إلهي  يا 
�لر�أ�سية ١٥ و�لأفقية ١٥ و�ملائلة ١٥  �جتاه هو ١٥.. جمموع �خلانات 

كما و�سفها �ل�ساحر �ملحنك.. �إنه �سفرة بنت �إبلي�س.. 

تتبعت بقية �لر�سوم على �حلائط.. ما هذ�؟ �إن معظم ما هو على 
�جلد�ر طال�سم.. فهذ� خامت د�وود.. وهذ� خامت يعقوب.. وهذ� خامت 
�سليمان.. و�جلدول مكتوب على �أكرث من جد�ر.. وهناك طل�سًما على 

�لباب.. وفوق �ملن�سدة........ 

ونور  �لنو�فذ  جميع  �أغلقت  غريبة..  فكرة  فجاأة  عقلي  يف  فلمعت 
م�سباح �لغرفة فاأظلمت.. ومل يبق �إل �ل�سوء �لد�خل من ثقوب �لطالء 

يف �لنو�فذ.. 
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يا ربي مل �أكره من قبل �أن �أكون حمًقا �إىل هذ� �حلد.. 

�لطل�سم  على  مبا�سرة  ي�سقط  �لطالء  ثقب  من  �لنافذ  �ل�سوء  �إن 
�جلدول فوق �ملن�سدة حيث ظهرت �ملر�أة لنا.. و�لنافذة �لأخرى ي�سقط 
منها �ل�سوء على طل�سم غريب على �لباب حيث كان ر�أ�س �لرجل �ملمدد 
�لزجاج  على  �سيطانًيا  وجًها  تر�سم  نف�سها  �لثقوب  �إن  �لأر�س..  على 

يظهر ك�سورة �سلبية فوق �لطل�سمات على �جلدر�ن.. 

�سعرت وقتها �أن ج�سدي يق�سعر و�أح�س�ست بربودة غريبة و�سديدة 
�لرطوبة..  �أو  �لعفن  ت�سبه  ور�ئحة  بدو�ر عنيف  �سعرت  ثم  يف �جلو.. 

ومل �أمتالك نف�سي من �لرعب �لذي �جتاحني ف�سقطت على �لأر�س.. 

hhh

�لغرفة  يف  �لفر��س  على  نف�سي  فوجدت  وكرمي..  طارق  �أيقظني 
يف  زلنا  �أما  لهم:  قلت  �سديدة  هي�سترييا  حالة  يف  منزعًجا  فقمت 
هذه �لغرفة.. هيا نخرج من هنا.. �إننا حماطون بال�سحر و�لطال�سم 
و�لكفريات من جميع �جلهات.. و�سرحت لهم �ملوقف فانزعجا ب�سدة.. 
وقمنا جميًعا فحزمنا �أمتعتنا ورحلنا.. رحل كل منا �إىل بلده على �أن 
نلتقي بعد �أ�سبوع يف �جلامعة.. لياأخذ كل منا ق�سًطا من ر�حة �لأع�ساب 

ثم نلتقي فنبحث عن �سكن جديد خارج �أ�سو�ر �ملدينة �جلامعية.. 

h
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(7)

عندما عدت �إىل مدينتي �أخذت يوًما للر�حة و�لهدوء ثم قررت يف 
�ليوم �لتايل �أن �أت�سل بال�سيدة ر�ند�.. وكنت قد م�سى علّي وقت طويل 
مل �أ�ساأل عنها.. رمبا �أكرث من �ستة �أ�سهر.. وكانت قد غريت م�سكنها 
�إىل  �أغلقتها متاًما  �لتي  �لقدمية  �سقتها  بعيًد� عن  م�سكن جديد  �إىل 

حني.. فات�سلت بها..

- �أهاًل بك يا مازن كيف حالك؟

- كيف حالك �أنت يا �سيدتي مل �أ�سمع �سوتك منذ مدة؟ 

- �حلمد هلل �أتعافى. 

- تتعافني؟ من �أي �سيء؟ 

- منذ وفاة و�لدي و�أنا مل �أذق �لر�حة.. 
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- ماذ�؟ �حلاج طاهر تويف؟ متى؟ 

- منذ قر�بة �ل�سهر.

- �لبقاء هلل.. �ساآتي لزيارتك يف �مل�ساء هل عندك مانع؟ 

- �أهاًل بك يف �أي وقت.. 

ذهبت لها يف �مل�ساء وطرقت �لباب ففتح زوجها روؤوف وقد ظهر 
عليه �لإعياء وكاأنه قد �أ�سبح يف �ل�ستني من عمره.. 

- �أهاًل يا مازن تف�سل. 

�حلزن  عليها  ظهر  قد  مقعد  على  جال�سة  ر�ند�  فوجدت  دخلت 
فجعلها تبدو �أكرب من �سنها ب�سنني.. حُترك ذر�عها ببطء لتتناول ما 
بهما �حلزن على �حلاج  �أيفعل  ما هذ�..  �أدري  ل  تريده من حولها.. 

ا ل �أعلمه؟ طاهر كل هذ�.. �أم �أن هناك �أمًر� غام�سً

عن  و�أعتذر  طاهر..  �حلاج  موت  �أحزنني  لقد  هلل  �لبقاء  قلت: 
و�ل�سغط  �لأخري  عامي  فهو  من�سغاًل  �جلامعة  يف  كنت  فقد  �لتاأخري 

�سديد جًد� و�لوقت مزدحم ل يكفي لأي �سيء.. 

قالت: ل عليك �ملهم �أن تكون بخري. 

ا؟  قلت لها: كيف حدث هذ� هل كان مري�سً

�لآن..  �سببه حتى  نعلم  ل  زلنا  وما  �إنه حادث حريق..  ل  فقالت: 
�لتحقيقات �ملبد�أية ترجح �أنه كان هناك �سيء مثل عود ثقاب �أو �سمعة 
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مثاًل �سقطت و�أم�سكت نري�نها يف �ل�سجاد و�ل�ستائر و�نت�سر �حلريق يف 
�لبيت ولكن �لتحقيق مل ينته بعد.. 

قلت: ل حول ول قوة �إل باهلل.. رحمه �هلل رحمة و��سعة.. هو من 
�ل�سهد�ء �إن �ساء �هلل.. 

�إذن وكيف حالكما هل �حلزن هو ما �أثر على �سحتكما هكذ�؟ لقد 
ه �سو�َده..  خ�سر �لأ�ستاذ روؤوف من وزنه كثرًي�.. و�سعره قد غلب بيا�سُ
وعينه �سديدة �حلمرة.. و�أنت �أر�ك تتحاملني على نف�سك لتتكلمي �أو 

تتناويل �سيًئا.. 

ما  �أ�سابنا  �أن  بعد  مات  فاأبي  �حلزن..  ب�سبب  لي�س  ل  قالت: 
�أ�سابنا.. �أما روؤوف فقد �أ�سابه د�ء �لهز�ل منذ �سهرين.. ونرجح �أنه 
�أنا  و�أما  �لطبية..  و�لفحو�س  للك�سف  وقًتا  يجد  لكنه مل  �ل�سكر..  د�ء 

فقد �أ�سابني �ل�سلل.. 

نزل علّي هذ� �لكالم كال�ساعقة.. مل �أدر ما �أقول لهما ومل �أمتالك 
عيني ف�سقطت مني دمعة رحمة بهما.. 

قلت: وما �أخبار �لأولد؟

قالت: �حلمد هلل �إنهم بخري.. 

�أُطل �لبقاء عندهما بعد ذلك.. عدت �إىل منزيل و�أنا متاأمل..  مل 
كنت �أريد �أن �أ�ستلهم منهما �لقوة ملا �أو�جه ولكن وجدتهما على �أ�سو�أ 

حال.. 

hhh
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عدت �أنا و�أ�سدقائي للجامعة.. �لتقينا لنبحث عن م�سكن.. ق�سينا 
يوًما كاماًل نبحث فيه عن �سقة �سغرية بال فائدة.. يف �آخر �لليل كان 
هناك �سم�سار �أخري علينا �أن نقابله.. ترددنا كثرًي� ثم ذهبنا وقابلناه.. 
يف  كان  �ملدينة..  يف  �ل�سما�سرة  �أقدم  من  �ل�سم�سار  زين  �حلاج  كان 
�خلام�سة و�ل�ستني من �لعمر.. وقد �أم�سى عمره يف هذ� �لعمل.. قابلنا 

يف مقهى �سعبي و�أخذ يتجاذب معنا حديًثا ودًيا.. 

�حلاج زين: هل لكم كثري من �لوقت تبحثون؟ يبدو عليكم �لإرهاق. 

�أنا: نحن منذ �لتا�سعة �سباًحا نبحث بال جدوى.. 

- وهل م�سى عليكم كل ذلك �لوقت منذ بدء �لعام �لدر��سي و�أنتم 
بال �سكن؟ 

- ل، نحن ن�سكن يف �ملدينة �جلامعية ولكننا نريد تركها فهي غري 
مريحة. 

قال با�ستنكار: غري �سحيح.. �ملدينة �جلامعية يف بلدنا من �أف�سل 
ما ميكن ومل ي�ْسُك �أحد منها قط. 

- هذ� ما حدث يا حاج. 

- يا بني ل تغ�سب.. �أنا مثل و�لدك.. �سارحني.. ما هي �سكو�ك 
�حلقيقية؟

- ب�سر�حة هي م�سكونة. 
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- م�سكونة؟ كيف؟

فق�س�ست له �لق�سة كاملة وقلت له ما وجدناه.. و�أن �آخر من �سكن 
هذه �لغرفة قبلنا هو من ت�سبب يف لعنها.. قال: وما ��سمه هذ� �لفاجر؟ 

قلت له: ل �أذكر ول يهم حتى.. ما �لذي �سنفعله لقد �سكنها منذ 
ثالث �سنو�ت ومل ُتفتح بعده.. حتى �أ�سبحت خر�ًبا.

�ساألت  ��سمه عاكف �جلوهري.. لقد  ��سمه..  �أذكر  �أنا  قال كرمي: 
�مل�سرف عنه منذ �لأ�سبوع �لأول.

ف�سحك �حلاج زين �سحكة عالية �ساخرة وقال: هل �أنت متاأكد؟ 

قال كرمي: نعم. 

قال: عاكف �جلوهري �ساحر؟ �أنتم مل تقابلوه �إذن؟ 

قلنا له: كيف نقابله؟ لقد ذهب منذ ثالث �سنو�ت وموؤكد �أنه عاد 
�إىل بلده.. 

نف�سية  �أمر��س  وهو طبيب  �ملدينة  هنا يف  �جلوهري  عاكف  قال: 
يعمل يف �مل�ست�سفى �لعام.. و�أنا من وفرت له �ل�سقة �لتي ي�سكنها �لآن.. 
وهو �سديق عزيز ورجل طيب.. وتقّي يعرف �هلل.. ول ميكن �أن تكون 

له عالقة بال�سحر.. 

فقلت له: �أرجوك �أعطني هاتفه �أو �سلني به.. 

فقال: بكل �سرور.
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على �لفور كلم �حلاج زين �لدكتور عاكف. 

و�ساأله مبا�سرة: يا دكتور عاكف هل كنت يف �ملدينة �جلامعية منذ 
ثالث �سنو�ت؟ 

- نعم. 

- هل كنت ت�سكن غرفة رقمها ٤٤٩؟

- نعم وكيف عرفت؟ 

- �سكان �لغرفة هذ� �لعام معي �لآن هنا ويريدون مقابلتك.. 

- ملاذ� ما �لأمر؟

- عندما نلتقي �سنحكي لك. 

- �إذن بعد �ساعة �ساأنهي ورديتي و�أقابلكم يف �ملقهى �لذي جتل�سون 
فيه. 

- �سكًر� يا دكتور.. 

�سياأتي  �إنه رجل طيب جًد�؟  لكم  �أقل  �أمل  وقال:  �لهاتف  �أغلق  ثم 
بنف�سه �إليكم.. 

مرت �ل�ساعة كاأنها �سنة حتى ح�سر �لدكتور عاكف.. رجل هادئ 
�ملالمح مريح �لوجه.. ب�سو�س.. خفيف �لظل على عك�س ما توقعنا �أن 
نر�ه من �ساحر.. مل يكد ي�سمع ما نعانيه حتى �سحك من قلبه �سحكة 

�أثارت ��ستياءنا. 
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له  عالقة  ل  ر�أيتموه  ما  ولكن  معاناتكم..  و�أقدر  لكم  �أعتذر  قال: 
بالغرفة.. ول �سلة له مبا على �جلدر�ن.. فعندما �سكنت بالغرفة كانت 
هذه �لكتابات موجودة على �حلائط ومل تكن هناك م�سكلة وع�ست بها 

ول �سيء من �سكو�كم حدث يل. 

غريبة  كيانات  ون�ساهد  طال�سم  توجد  �أن  �سدفة  �أهي  له:  قلت 
تطاردنا؟ 

قال: �أنا ل �أنكر ما ر�أيتموه.. ولكن بالفعل لي�س له �سلة بالكتابات 
على �جلدر�ن.. �لطال�سم ل تعمل بهذ� �ل�سكل.. �لطال�سم هي و�سائل 
ل�ستح�سار �جلن ولكن لي�ست مبجرد كتابتها ُت�ستح�سر �جلن.. ل بد 

من طقو�س وعز�ئم وبخور وحتري �أوقات حمددة.. و�أ�سياء �أخرى.. 

باب  ففتحت  قبل  من  متت  قد  �لطقو�س  بقية  لعل  ح�سًنا  له:  قلت 
�لدخول.. ومل يتم �سرف ما ح�سر من �لأرو�ح.. 

قال: رمبا ولكن هذ� مل يحدث و�أنا فيها.. �أنا مل �أعاِن يوًما يف هذه 
�لغرفة. 

�إل  �لبد�ية  يف  فيها  �إ�سكاننا  يف  رغبتهم  عدم  تف�سر  ومب  قلت: 
مبو�فقتنا.

قال: ل �أعرف ولكني �أعتقد لأنها كثرية �لنو�فذ فهي غري مريحة 
يف �لنوم و�ل�سوء و�ل�سو�ساء يدخالنها ليل نهار.. ومن ي�سكنها د�ئًما 
ما يكرث �ل�سكوى.. ويقدم �لطلبات لتغيري �ل�سكن.. �إن �ُسكناها مزعج 

بالن�سبة لهم جًد�.. هذ� ما عندي و�هلل �أعلم.. 
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ور�ء  من  هو  هذ�  »عاكف«  �أن  يقني  على  و�أنا  �ملقابلة  هذه  �نتهت 
�لق�سة و�إنكاره كان مبثابة �لتاأكيد يل على ذلك.. ولكن ماذ� �سنفعل؟ 

ل �سيء.. ل بد �أن نرتكها على كل حال.. 

hhh

بالفعل  فيها  و�نتقلنا  زين  �حلاج  مب�ساعدة  جديدة  �سقة  وجدنا 
وموؤمنة  �لتهوية  جيدة  ولكنها  �سيقة  �سقة  �لأول..  يومنا  فيها  وبد�أنا 
متاًما وهادئة ن�ستطيع �أن نق�سي بها وقًتا هادًئا.. بالفعل كانت �لليلة 
وجه  على  و�أنا  باطمئنان..  جميًعا  فيها  مننا  وجميلة..  هادئة  �لأوىل 
ع�سرة  �لثنتي  يقرب  ما  منت  �سديد..  با�ستغر�ق  منت  �خل�سو�س 
�ساعة.. مل �أدر بنف�سي ومل �أ�سمع �سوت �آلة �لتنبيه.. قمت و�أنا �سعيد 

ون�سيط و�سعرت �أنها بد�ية جديدة ونهاية لكل ما عانيناه.. 

�أو  �لليلة �لأخرية �لتي �ساأنام فيها مطمئًنا..  �أنها  �أعرف  �أكن  ومل 
�أعرف فيها طعًما لر�حة �لبال.. 

h
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(8)

يف �ل�سباح �رتدينا مالب�سنا وناق�سنا م�سكلة عدم جتهيز �ل�سقة.. 
فهي غري جمهزة يف �ملطبخ ول �حلمام ول �لإ�ساءة ول توجد �سماعات 
�لوقت  يف  ومرهق  مهم  ��ستكمالها  ولكن  ب�سيطة  �أ�سياء  للمالب�س.. 
يف  منا  كٌل  �سيذهب  بيننا..  �ملهام  هذه  تق�سيم  على  �تفقنا  نف�سه.. 
�جتاه.. �خرتت لنف�سي �أب�سط مهمة.. فقلت �أنني �ساأ�سرتي �سماعتني 
و�حدة بجو�ر باب حجرة �لنوم.. وو�حدة على باب �حلمام من �لد�خل 
و�تفقت  للمفاتيح..  �لرئي�سي  �ل�سقة  باب  بجو�ر  �سغرية  وو�حدة 
قبل  علقتها  �إذ�  نختلف  ل  حتى  بالتحديد  تعليقها  �أماكن  على  معهما 
ح�سورهما.. و�فق �سديقاي على ذلك و�تفقنا �أن نلتقي يف �مل�ساء حيث 

�سنعود للبيت يف �أوقات خمتلفة.. 
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عدت �إىل �ملنزل وتناولت �لطعام.. وبعدما �أخذت قيلولة �لغد�ء.. 
باأن  فوجئت  ولكني  تلك..  �ملالب�س  �سماعات  تعليق  يف  لأبد�أ  قمت 
�أحد رفيقّي دق  �أن  يبدو  �أثر..  بها  للتعليق  �تفقنا عليها  �لتي  �لأماكن 
�حلائط  �أ�سقط جزًء� من طالء  �إنه  �جلد�ر حتى  بالفعل يف  م�سماًر� 

وبيا�سه على �لأر�س من �أثر �لطرق.. ناديت على رفيقّي.. 

�أنا: من منكما دق تلك �مل�سامري؟ لقد ت�سوه �جلد�ر بال د�عي. 

قال طارق: �أنا مل �أدق �سيًئا.. ولي�س معي مطرقة ول م�سامري حتى.

ورد كرمي: �إنه �أنت يا مازن من تعهد بتثبيت �ل�سماعات.. 

قلت لهما: �أنا مل �أفعل �أي �سيء.. �أنا هممت �أن �أبد�أ �لآن فوجدت 
هذ� �لأثر.. هل ر�أيتماه من قبل؟

قبلنا  ي�سكن  ومل  حديث..  وجتهيزها  جديدة  فال�سقة  ل..  قالو�: 
�أحد.. 

يف  �إليه  �أ�سرُت  �لذي  �ملكان  نف�س  يف  �لأثر  �إن  ذلك؟  فكيف  قلت: 
�ل�سباح.. وكذلك يف �حلمام وبجو�ر �لباب.. �إنه �أثر م�سمار مت دقه ثم 
خلعه.. يف مكان دقيق جًد� مقارنة مبا �أ�سرت �إليه بيدي هذ� �ل�سباح.. 

قال كرمي بقلق: ماذ� تق�سد؟
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قلت وقد بد� على �سوتي �لإحباط: �أق�سد �أننا مل يكن معنا ر�بع.. 
و�تفقنا على و�سع م�سامري يف مكان بعينه.. فوجدنا �أثر دق م�سامري يف 
نف�س �ملكان بعدها ب�ساعات.. حتى لو دخل �أحد هذ� �ملنزل يف غيابنا 
فاأّنى له �أن يعرف ما �تفقنا عليه ويحدد مكانه بدقة.. وهذ� لي�س له 

�سوى معنى و�حد. 

على  �للعنة  �لعفريت..  ذلك  على  �للعنة  �للعنة..  طارق:  �سرخ 
عاكف.. �للعنة عليك يا مازن.. �للعنة على �جلميع.. 

قلت له: وما �ساأين �أنا.. �أ�أنا �أح�سرته هنا؟

مل يرد علّي.. نظر �إيّل نظرة حادة.. ثم ذهب �إىل �لغرفة و�رتدى 
مالب�سه �سريًعا وخرج.. 

وقف كرمي حمبًطا فاقد �حليلة وقال يل: ماذ� �سنفعل؟

hhh

جل�ست وكرمي نحاول �أن نلهي �أنف�سنا يف �أي �سيء لنتلهى عن �لأفكار 
�لتي تع�سف بعقل كل منا.. كنا نلعب �لورق قبل �أن ن�سمع �سوت طرق 
�أحًد�..  �أجد  فلم  لأفتح  فقمت  »طارق«..  ظننته  �لباب..  على  �سديد 
نف�سي خيفة.. دخلت فوجدت »كرمي« ينظر يل يف ذهول  �أوج�ست يف 
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�أن يهم بالكالم �سمعنا نف�س �لطرق على باب �حلمام.. جرينا  وقبل 
�إىل �حلمام.. ف�سمعنا �لطرق على باب غرفة �لنوم.. فوقفنا حائرين.. 

ف�سرخت ب�سوت مرتفع: �ذهب �إىل �جلحيم �أيها �مللعون.. �أتظن 
�أنك �ستحول حياتنا �إىل جنون باأفعالك.. لن �أ�سمح لك.. �ساأ........ 

قطع كالمي ذلك �ل�سيء �لذي ر�أيته فجاأة يقفز يف �ل�سالة.. 

�إنه �سفدع.. 

وقفت �أنظر �إليه يف تعجب.. بينما حترك كرمي ب�سرعة ليم�سكه.. 
فقفز �إىل د�خل �لغرفة.. فدخل كرمي �سعًيا خلفه.. 

ف�سمعته ي�سرخ: ما�����زن.. تعال �����.. 

و�رتفع  �إلينا  نظر  ثم  �ل�سفدع  يلتهم  كبرًي�  ثعباًنا  فوجدت  دخلت 
بر�أ�سه وج�سمه حتى �أ�سبح يف طول �أج�سامنا.. 

فتحركنا للخلف.. و�أ�سرت �إىل كرمي �أن حترك بهدوء ودون �سوت 
حتى نخرج من �لغرفة.. وما �إن و�سلنا �إىل �لباب حتى حتركنا للخارج 
ب�سرعة.. و�أغلقنا �لباب.. ونزلنا م�سرعني من �ل�سقة.. كان �أول �سيء 
�لأفاعي حتى يخل�سنا من ذلك  نفكر فيه هو �سخ�س متخ�س�س يف 

�ل�سيء �ملحبو�س يف �لغرفة.. 
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عليه..  عرثنا  حتى  �ل�سخ�س  ذلك  عن  �لبحث  من  �ساعات  ثالث 
م�سطفى.. ذلك �لرفاعي �لكبري �لذي يعرفه �لنا�س يف قرية بجانب 
�ل�سعر  ق�سري  �لبد�نة..  من  �سيء  فيه  ق�سري  �أ�سمر  رجل  �ملدينة.. 
�أ�سوده.. جهوري �ل�سوت تبدو عليه هيئة �لوجاهة �لقروية برغم كونه 
�لبيت..  �إىل  ��سطحبناه  ثم  �خلرب  �أخربناه  �لب�ساطة..  �سديد  فالًحا 

ولأكرث من �ساعة ظل م�سطفى يبحث عن ذلك �لثعبان بال فائدة.. 

م�سطفى: يبدو �أنه ل يوجد ثعبان هنا.. 

قلت: لعله ذهب و�سوف يعود. 

قال: ل.. ل يوجد جحر له يف �لبيت.. �لبيت �أثاثه ب�سيط و�أركانه 
مك�سوفة.. ل يوجد جحر.. فاإما �أن هذ� �لثعبان جاء يبحث عن �سيء 

ولن يعود.. �أو �أنه يف �لأ�سا�س لي�س ثعباًنا. 

قلت له: كيف؟ 

ب�سكل  يت�سكل  �لعو�مر  فاجلن  �لبيت..  عو�مر  من  جن  رمبا  قال: 
�لثعابني كثرًي�.. 

قال هذ� �لكالم ونظر �إلينا وكاأنه يعرف كل �سيء.. 

فقلت له: رمبا فنحن نعاين من مطاردة منذ مدة.. 

فقال: �حِك يل. 
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�أخربته باخت�سار ما مررنا به. 

هذ�  مثل  يف  يفيدك  قد  ا  �سخ�سً �أعرف  �أنا  ��سمع..  م�سطفى: 
�لكالم.. تعالو� معي.. رمبا يكون عنده حل �أو ن�سيحة على �لأقل.. �إنه 

�حلاج �إبر�هيم.. 

فو�فقنا وخرجنا معه على �لفور.. 

�ل�سعر  �أبي�س  م�سن  رجل  بيته..  يف  �إبر�هيم  �حلاج  �إىل  ذهبنا 
يده  يف  كبرًي�  خامًتا  يرتدي  �لبطن..  عايل  �لب�سرة  قمحي  و�للحية.. 
�ليمنى و�آخر مثله يف �لي�سرى.. بيته متو��سع يف �لطابق �لأر�سي ويبدو 
عليه �أن �لنا�س تق�سده كثرًي�.. قابلنا رجاًل و�مر�أة يخرجان من عنده 
ا.. قابل م�سطفى ُمَرّحًبا.. ونظر  يبدو �أنهما كانا على موعد معه �أي�سً

�إلينا نظرة مت�سائلة.. 

فبادره م�سطفى: معي �أ�سدقاء يريدون �مل�سورة.. 

ثعبانكم هو جن.. ولكن ل  �أن  �أرى  ر�أينا فقال:  ق�س�سنا عليه ما 
باأ�س من �أن ن�ساأل �لرمل ف�سنجد عنده �جلو�ب لنعرف حتى ما �سرُّ كل 

ما يحدث.. وهل هو عاكف �أم �أن �لأمر �أبعد من ذلك؟

فقلت له: �لرمل؟ ل �أنا ل �أريد ذلك.. �أنا ل �أوؤمن بهذه �لأ�سياء.. 
�أطلب غري ذلك  �إمنا جئنا لطلب م�سورتك.. ومل  �أ�ست�سري �لرمل  ولن 

وقد �أ�سرت علينا بر�أيك �سكًر� لك.. 
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فقال م�سطفى: مهاًل يا مازن �إمنا هو يريد �مل�ساعدة.. 

�أنا  �لكهانات..  تلك  ول  �لرمل  �أريد  ل  �أنا  ولكن  �أعرف..  فقلت: 
�أ�سلي ول �أريد �سبهة تبطل �أعمايل.. 

�سعرت �أن �إبر�هيم قد ��ستاء من كالمي.. 

قال: هل تظن �أين دجال �أو �أمار�س �ل�سعوذة؟ ما �أحدثك عنه هي 
علوم جليلة.. 

- لو كانت علوًما جليلة لوجدتها تنت�سر وت�سنع يف �لعلن ول متار�س 
�سًر� خلف �لأبو�ب �ملغلقة.. 

- جرب �أوًل ثم �حكم بنف�سك �أهو �سحر �أم علم جليل.. 

كانت �لظروف �لتي مررت بها تع�سر ذهني وت�ستتني يف كل �جتاه.. 
�سعرت �أنه لو �أن هناك �حتماًل ولو و�حد باملئة �أن ل يكون هناك ُكفر 
يف �لأمر فال يجب �أن �أفوت �لفر�سة لأعرف �حلقيقة.. �أو رمبا هكذ� 
خدعت نف�سي لأروي ف�سويل حول �سوؤ�ل �لرمل هذ�.. مطمئًنا نف�سي 

�أنه لي�س بكفر.. 

- ح�سًنا ميكن �أن �أرى و�أحكم.

- تعال معي.. ول تاأت �أنت يا م�سطفى ول كرمي.. 
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ومر�آة  من�سدة  �سوى  بها  لي�س  �سغرية  حجرة  فاأدخلني  قام 
ومقعدين وجمموعة �ُسرُت على �جلدر�ن وركن به مكتبة كتب قدمية.. 
تلك �حلجرة لها بابان دخلت من �لأول ثم �جتزنا �لغرفة و�سوًل للباب 
�لثاين.. فتحه فوجدت �ُسلًما يقود �إىل �أ�سفل.. ع�سر درجات لأ�سفل ثم 
�أخرى خلف  �إىل م�ساحة  �أتبني معاملها.. �جتزناها  م�ساحة مظلمة مل 
�ستار دخلتها ف�سعرت �أين �أحيا جزًء� من �أ�سطورة.. �إنها حرفًيا ت�سبه 
كهوف �لأ�ساطري.. فاجلدر�ن �سخرية متعرجة بها �أجز�ء ناتئة و�أجز�ء 
معها  متد�خل  رمادية  عمومها  يف  �جلدر�ن  غائرة..  و�أخرى  منتفخة 
�لبيت حمفور يف جبل.. يف �جلد�ر  كاأن هذ� �جلزء من  �أ�سود..  لون 
ق�سرية  �سمعة  كوة  بكل  �لثالثة  �جلدر�ن  على  موزعة  كوة  من  �أكرث 
ب�سكل جيد.. ويف منت�سف  ت�سيء  بو�سات..  �أربع  يقل عن  قطرها ل 
نعت من �ألف عام..  �لغرفة من�سدة م�ستديرة خ�سبها قدمي وكاأنها �سُ
وعلى �ملن�سدة �سمعتان.. وحمفور يف �أحد �جلدر�ن �أرفف عليها كتب 
�ل�سنني..  �أثرية من مئات  �أنها كتب  خمطوطة لي�ست مطبوعة.. يبدو 
نع يف �لع�سر �حلديث  ولفائف خمطوطات.. ل �سيء يف هذه �لغرفة �سُ

�أبًد�.. 

و�أ�ساء  �لغرفة..  تلك  يف  مقعد  ل  حيث  �ملن�سدة  عند  �أوقفني 
يكن  كتاًبا خمطوًطا.. مل  �لأرفف وحمل  �أحد  �إىل  �ل�سمعتني.. وذهب 
جمرد كتاب.. بد� �أنه �سفر من �أمهات �لكتب.. ثقيل �سخم ت�سبه �أور�قه 
�أور�ق �لربدي.. و�أتى بقطعة رخام وفحم وبخور من فوق �أحد �لرفوف 

و�أ�سعل �لبخور وو�سع �لكتاب �أمامي وقال: تعامل �أنت مع �لكتاب.. 

قلت: ل �أفهم ماذ� �أ�سنع؟
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- كل �سيء مكتوب يف �لكتاب ولكن �لتزم مبا هو مكتوب.. 

قال ذلك ثم �لتفت وخرج من �لغرفة يف حلظة. 

وقد  عربية  بلغة  مكتوًبا  فوجدته  �ل�سخم  �ل�سفر  ذلك  �إىل  نظرت 
ُكتب عليه بخط يد كبري وو��سح باللون �لأحمر:

))كتاب الطالع الفلكي والرملي((

هذا الكتاب هو خال�شة ما و�شل اإىل اأيدينا من: 

كتاب اله�شتمرج الهندي

كتاب الربيدج الفار�شي

علم �شر العدد العربي

علم النقطة من الرمل ال�شريف

هذا الكتاب دائري مت�شل اأوله باآخره يف احل�شاب 
الفلكي.. اأي لي�س له بداية وال نهاية

�َسَحَر  �آخر.. �سعرت ب�سحر رهيب..  تاأثري  له  �لكتاب يف يدي  كان 
�لتجربة..  باأ�س من  �أنه ل  و�أكرث.. �سعرت  �أكرث  و�أثار ف�سويل  عقلي.. 
ما يف  كل  �لكتاب.. هذ�  �لإجابة من  وتاأتي  �لكتاب  �سوؤ�ًل يف  �ساأطرح 
�لأمر.. هو كاللعبة ل ��ستعانة بجن ول �نتظار لإخبارهم ول تدخلهم.. 

hhh
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فتحت �لكتاب فاإذ� مكتوب فيه بخط كبري: 

�شكل  بي�شاء ثالثة خطوط طويلة على  "ُخط يف ورقة 

نقاط.. بدون اأن تعد.. احذف النقاط اثنتي ع�شرة نقطة 
اثنتي ع�شرة نقطة.. ما تبقى يف النهاية هو ما نطق به �شر 
العدد.. احفظه جيًدا واخرت ال�شوؤال الذي تريد ا�شت�شارة 
الفلك يف االإجابة عليه.. واحفظ احلرف املكتوب اأمامه فهو 
مفتاح االإجابة.. اذهب اإىل ال�شفحة التي عنوانها احلرف 
مفتاح االإجابة �شتكون هي بالن�شبة لك رقم ١ وما يليها رقم 
فاإذا و�شلت  العدد..  �شر  نقاط  ال�شفحات بعدد  بعد  ٢ وقم 
بعدد  ال�شفحة  اأول  من  ال�شطور  بعد  قم  االأخرية  لل�شفحة 

نقاط �شر العدد. 

انرث الرماد على هذا ال�شطر االأخري واطرق ع�شر مرات 
على الكتاب هناك فقط �شتجد االإجابة.. 

ولكن احذر.. اإذا بداأت الطق�س فيجب اأن تكمله للنهاية.. 
وال ت�شاأل الطالع اأكرث من �شوؤال واحد يف الليلة الواحدة.. 

ال تخطئ يف العد وال تقطع الطق�س مهما كانت االأ�شباب.. 

اإذا مل تلتزم بهذه ال�شروط فاأن�شحك اأال تبداأ اأبًدا".
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كان �لكتاب بني يدي ور�ئحة �لبخور وجو �لغرفة كل ذلك ي�سعني 
وطريقة  ب�سيط  �لأمر  �أن  �سعرت  �سيء..  لأي  متاأهبة  نف�سية  حالة  يف 
�ل�ستخد�م �سهلة و�سريعة.. ولكن �سوؤ�ًل و�حًد�.. فما هو �ل�سوؤ�ل �لذي 
�ساأختار؟ قلبت �ل�سفحة فوجدت �ل�سفحة �لأوىل.. باب �حلياة.. �ثني 
ع�سر �سوؤ�ًل.. يف �ثني ع�سر �سطًر�.. �ل�سفحة �لتالية باب �ملوت نف�س 
�ل�سيء كال�سفحة �لأوىل.. ويليهما باب �ملال وباب �لعمل وباب �لزو�ج 
�سفحة  كل  �ل�سحة..  وباب  �لرزق  وباب  �ل�سعادة  وباب  �لأبناء  وباب 
�ثني ع�سر �سطًر�.. كل �سطر �سوؤ�ل وعلى ر�أ�س كل �سوؤ�ل حرف هجاء 
وهو مفتاح �لإجابة.. نظرت حويل فوجدت ورًقا �أبي�س وقلمني ر�سا�س 
على  خط  كل  �لثالثة  �خلطوط  وخططت  تناولتهم  خلفي..  رف  على 
�لنهاية  يف  وبقي  �لنقاط..  بحذف  بد�أت  ثم  �لورقة..  يف  كامل  �سطر 

ت�سع نقاط.. 

هذ� ما نطق به �سر �لعدد �إذن.. ت�سعة.

حتريت كثرًي� يف �أي باب �أ�ساأل و�أي �سوؤ�ل �أختار.. مل يخربين �حلاج 
�إبر�هيم كيف �أح�سل على �ل�سوؤ�ل �ملتعلق مبا �أعاين.. ول �أ�ستطيع �أن 

�أخرج �لآن لأ�ساأله.. فال ينبغي �أن �أقطع �لطق�س.

�إذن ل بد يل �أن �أ�سل بنف�سي ملا �أريد.. 

�لفر�سة رمبا  �أكرث لأ�ساأل فيه؟ هذه  ح�سًنا ما �لذي يهمني ب�سدة 
لن ُتتح يل مرة �أخرى.. مل �أحتري �أكرث.. قلبت �سريًعا يف �لكتاب مرة 
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�أخرى وح�سمت �أمري و�خرتت باب �ملوت.. كان �ل�سوؤ�ل �لذي �خرتته 
هو 

)كيف �ساأموت؟(

ذهبت �إىل مفتاح �لإجابة وعددت ت�سع �سفحات ثم عددت ت�سعة 
�أ�سود  �إل من م�سحوق  كتابة..  �أي  �ل�سفحة خالية من  �سطور.. كانت 
على �ل�سطر �لتا�سع.. بقيت خطوة �لرماد.. مل �أعرف �أي رماد ميكن 
�أن �أنرثه.. نظرت حويل لعلي �أجد �إبر�هيم لأ�ساأله.. مل �أجده.. ولكن 
��سطدمت عيني بالفحم و�لبخور بجانبي �لذي �أ�سعله قبل �أن مي�سي.. 
ح�سًنا هذ� هو �لرماد.. ولكن �أي كمية يجب �أن �أنرث؟ �أخذت كل �لكمية 
�ملوجودة ونرثتها على �ل�سطر �لتا�سع.. وطرقت �لكتاب ع�سر مر�ت.. 

و�لرماد  �مل�سحوق  خليط  كان  طرقة..  �لكتاب  على  طرقت  وكلما 
يتحرك على �ل�سطر ويتخذ �أ�سكاًل تبدو �أكرث �نتظاًما مع كل طرقة.. 
حتى �لطرقة �لأخرية.. �نتظم متاًما مكوًنا جملة.. كان هذ� بالن�سبة 

يل مفزًعا.. ولكن لي�س �أكرث من �جلملة �لتي تكونت.. 

كانت �جلملة و��سحة متاًما ل لب�س فيها:

"�شتموت وحيًد� خائًفا و�شيلطخ دمك �لأر�ض و�جلد�ر"

h
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(9)

خرجت من عند �إبر�هيم و�أنا ماأخوذ �لعقل.. مل �أكد �أ�سمع ما يدور 
حويل ول �أذكر حتى �إن كنت �سلمت عليه قبل �أن �أخرج �أم �أين خرجت 
�لكتاب  �ل�سارع مبا�سرة.. كانت كلمات ذلك  �إىل  �ل�سري  من �سرد�به 

�لغريب تدور يف ذهني.. 

�سر �لعدد.. �لرمل �ل�سريف.. باب �ملوت.. باب �لرزق.. �له�ستمرج.. 
�لأر�س  دمك  �سيلطخ  وحيًد�..  �ستموت  وحيًد�..  �ستموت  �لربيدج.. 

و�جلد�ر.. دجل و�سعوذة.. كهف وبخور.. �ستموت وحيًد�.. 

يطل  ورجل  بعنف  نفريها  ت�سرب  �سيارة  �أمام  و�أنا  �إل  �أ�ستفق  مل 
جانب  �إىل  ي�سدين  وكرمي  يل..  موبًخا  �ل�سيارة  نافذة  من  بر�أ�سه 
وعيي..  غياب  من  �ل�سيارة  �إطار�ت  حتت  �أموت  كدت  فقد  �لطريق.. 
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كنت �سارًد� �إىل درجة �أين مل �أجد م�سطفى.. �لذي �أح�سرين ول بد 
�أنه خرج معنا.. ول �أعرف �أين ذهب.. قلت لكرمي �أريد �أن �أذهب �إىل 

�لبيت.. 

يف �لثانية ع�سرة لياًل و�سلنا �ملنزل.. مل يكن طارق قد عاد بعد.. 
فدخلت غرفتي ومنت.. 

hhh

�لثانية و�لن�سف عندما ��ستيقظت على �سوت  �ل�ساعة تدق  كانت 
حتت  ما  �أحًد�  كاأن  �لفر��س  خالل  من  ياأتي  �ل�سوت  كان  غريب.. 
�ل�سرير يتكلم.. كان �ل�سوت همهمة وو�سو�سة.. و�أ�سو�ت �أنني وفحيح 
ك�سوت �لثعابني.. ��سرتقت �ل�سمع.. �إنها لغة.. كلمات وجمل كاملة.. 
�لذعر  �سوته  على  يبدو  �سخ�س  بها  يتكلم  عربية..  كلغة  تبدو  �إنها 
لدرجة  �سديًد�  �لربد  وكان  و��سحة..  �للغة  ولكن  �سريع  و�للهفة.. 
فجاأة  �ل�سوت  توقف  �لطق�س..  معتدلة  ليلة  كانت  �أنها  رغم  �لتجمد 
ا يقف بجو�ر فر��سي ويحدق يف وجهي يف  فهممت بالقيام لأجد �سخ�سً
�لظالم.. كان قريًبا حتى �إين �أكاد �أ�سم �أنفا�سه.. كان �لظالم ثقياًل 
فلم �أتبني وجهه.. هل هو كرمي؟ �أهو طارق؟ ولكن هذ� �ل�سعر �ملنت�سر 

و�ل�سمت �لقاتل و�لتحديق يف �لظالم؟ يا �إلهي �إنها �مر�أة.. 

قلت: من؟
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مل ترد.. ر�أيتها يف �لظالم تهبط �إىل �أ�سفل ببطء.. 

قمت م�سرًعا وفتحت �لنور ونظرت حتت �ل�سرير.. ولكن ل �سيء.. 
رفعت ر�أ�سي فر�أيتها تخرج من �لغرفة.. 

عدوت خارًجا من �لغرفة.. فلم �أجد �أحًد�.. بحثت يف كل مكان بال 
جدوى.. 

لأقر�أ  قلياًل  �أجل�س  �أن  وهممت  وتو�ساأت  وجهي..  لأغ�سل  فذهبت 
�لقر�آن.. فاإذ� بطارق يفتح �لباب ويدخل.. 

طارق: �ل�سالم عليكم.

كرمي قادًما من �خللف: وعليكم �ل�سالم �أين كنت يا طارق؟

طارق: كنت مع بع�س �لأ�سدقاء يف �ملقهى.. مازن �أريد �أن �أحتدث 
معك يف مو�سوع.. 

كرمي: خري يا طارق؟

طارق: �أريد �أن �أتكلم مع مازن فيما و�سلنا له �أنا و�أنت.

كرمي: طارق.. لي�س هذ� وقًتا منا�سًبا.

طارق: بل هو �لوقت �لأن�سب.. يجب �أن يعرف �حلقيقة.

قلت له: ما بك يا طارق ما �لذي و�سلت له؟
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تذهب  �أن  ويجب  عزيز  �سديق  �أنت  مازن  يا  مبا�سرة:  طارق  قال 
ل�سيخ ما.. لأن كل �لظو�هر �لتي ن�سكو منها هي ب�سببك �أنت.

قلت: ماذ�؟ �إننا نعاين من نف�س �لأ�سياء مًعا.. ر�أيناها جميًعا منذ 
�سكّنا تلك �لغرفة.. �أم �أنني خمطئ؟

قال كرمي مرتدًد�: لي�س بال�سبط.

قلت م�ستنكًر�: ماذ�؟

�رتبطت  �لظو�هر  كل  عنيفة:  �سفعة  ي�سفعني  وكاأنه  طارق  قال 
تكون  �أن  بد  ل  د�ئًما  ونحن وحدنا..  �سيء  �أي  ن�ساهد  بوجودك.. ومل 
متو�جًد�.. وما �إن تخرج �أو تغيب �أو ت�سافر حتى يختفي كل �سيء.. هذه 

�ملعاناة مرتبطة بك �أنت.. 

�سعرت بدو�ر خفيف ومل �أرد.

�أن  �أنت �سديقنا ولن نتخلى عنك ولكن يجب  قال كرمي: يا مازن 
ت�سعى ل�سيخ ممن يعاجلون بالقر�آن لأنه يبدو �أن هذ� �ل�سيء مرتبط 

بك �أنت.

حاولت �أن �أمللم �ستات �أفكاري.. نك�ست ر�أ�سي لأ�سفل وو�سعت كفي 
على وجهي وكاأين �أخبئ وجهي منهما.. وقلت: هذ� كالم فارغ.. �لغرفة 
وكانو�  �ساحًر�..  كان  وعاكف  بها..  يعبث  و�ل�سوء  بالطال�سم..  مليئة 
يعرفون ذلك قبل �أن ن�سكن ومل يكونو� يريدون �إ�سكاننا بالغرفة لذلك.. 
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كان كالمي يبدو مفكًكا.. فلم �أكن �أ�ستطيع �أن �أفكر.. كنت �أحاول 
�إثبات بر�ءتي من �ملوقف باأي �سكل.. كان �سوتي مرجتًفا.. كنت �أخ�سى 
ا ولكني �أريد  �أن يكون كالمهما �سحيًحا.. ورمبا كنت �أ�سك يف ذلك �أي�سً
دفع هذه �لأفكار بعيًد� عني باأي �سكل.. فلم �أكن على ��ستعد�د ملو�جهة 
�مل�سكلة وحدي بدون عون.. كما مل �أكن �أريد �أن �أ�سعر �أين �سبب م�سكلة 
�سديقّي و�سوء �أحو�لهما.. ما �أ�سو�أ �أن �أكون �سبًبا يف متاعب �لآخرين.. 

لف �ل�سمت تلك �لغرفة دقائق حتى ك�سر �ل�سمت رنني �لهاتف.. 

ما هذ�؟ �ل�ساعة �لثالثة �سباًحا.. من �سيكلمني يف هذ� �لوقت؟

�إنها �ل�سيدة ر�ند�.. هناك خطب ما �إذن.. 

�أنا: �ل�سيدة ر�ند� كيف حالك؟

ردت ر�ند� متالحقة �لأنفا�س وهي يف حالة فزع رهيبة: مازن كيف 
�أنت.. �عنِت بنف�سك جيًد�.. نحن حتت هجوم عنيف.. 

قلت: ماذ� تق�سدين؟

قالت: �لتحقيقات �أثبتت �أن �أبي مل يكن يف بيته حريق ول �سموع ول 
�سيء.. وظهر �ساهد�ن كانا خمتبئني من يوم �حلادث خوًفا.. فقد كانا 
�سديًد�  �سمعا �سر�ًخا  باأنهما  وقال  �أبي  وفاة  ليلة  �لبيت  مير�ن بجو�ر 
مرعًبا مل ي�سمعاه من قبل.. و�سوت حتطم زجاج و�أ�سو�ت ��ستغاثة.. 
ومل يكن يف �لبيت زجاج مك�سور.. ول �سبب و��سح للحريق.. يا مازن 

نحن حتت هجوم �أظن �أنه �نتقام.. �إنه �ل�سيطان نرجال مرة �أخرى.
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�أنا  �لليلة �للعينة منذ �سهور يتعر�س للهجوم..  كل من ح�سر تلك 
�أدري ب�ساأنك ولكن يجب  و�أبي.. حتى نز�ر.. ول  ر�أيتنا..  وزوجي كما 
�أن تاأخذ حذرك.. ل �أحد يعلم ما ميكن �أن يحل بنا.. ود�ًعا يا �أخي.. 

كانت كلمات ر�ند� مبثابة �ل�سفعة �لتي �أيقظتني من كل �لوهم.. 

كل  حقيقي..  هذ�  ب�سببي..  كان  ينتابنا  �لذي  �لهجوم  �إن  نعم 
�جلل�سة..  موعد  �إنه  �سباًحا..  و�لن�سف  �لثانية  يف  يحدث  �لهجوم 
�ملارد  �إنه  �أنا..  يطاردين  �إنه  موجود..  و�أنا  �إل  يهاجمان  ل  �سديقاي 
تعمل  ل  و�لطال�سم  �ساحًر�..  لي�س  �إنه  حمًقا..  عاكف  كان  نرجال.. 
بهذ� �ل�سكل �لذي ظننته.. و�جلن ي�سعى خلفي.. �سوت حتطم �لزجاج 
يف بيت �حلاج طاهر �سمعناه يف تلك �لليلة.. ذلك �ل�سيطان مل ميت.. 
لقد عاد.. و�تخذنا �أعد�ء له.. وهو �لآن ينتقم.. لقد �تخذ �ملوعد �لذي 
�لذي حددناه  باملوعد  يتحد�نا  �إنه  للجل�سة موعًد� لالنتقام..  حددناه 
باأنف�سنا.. فجعله موعًد� لنتقامه.. د�ر كل ذلك يف ر�أ�سي للحظات.. 

وكاأنها حلظات �إماطة �للثام عن كل ما حدث.. 

لقد فهمت وليتني مل �أفعل.. ليتني ظللت على �ساليل �لقدمي.. 

ز�د �لدو�ر علّي ب�سدة حتى �إين مل �أرد بكلمة على ر�ند� �لتي �أنهت 
مكاملتها و�أغلقت �خلط.. �سقط �لهاتف من يدي و�سقطت على �لأر�س 

فاقًد� �لوعي.. 

hhh
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مرت دقائق قبل �أن يعود �إيّل وعيي لأجد »طارق« و«كرمي« بجو�ري.. 
�أن  �أق�سد  ومل  �أعرف  �أكن  مل  �سيء..  كل  عن  لكما  �أعتذر  لهما  قلت 

�أت�سبب لكما يف فزع �أو رعب.. لقد كان خطاأي و�لآن فهمت. 

قال كرمي: ل تعتذر و�علم �أين معك �أينما ذهبت.. ول خري يف هذه 
�لدنيا لو كنت يف حمنة وتخلى عنك �لأ�سدقاء.. 

وحياتك  بنف�سك  �عنِت  لهذ�..  م�سطًر�  ل�ست  �أنت  له:  قلت 
وم�ستقبلك. 

من  خوًفا  وحدك  حتيا  لأن  ت�سعى  ول  هكذ�..  �لثقة  تفقد  ل  قال: 
بنا  ت�ستقيم  حتى  فيها  نثق  قيمة  �أو  معنى  من  بد  ل  �لنا�س..  �إزعاج 
�حلياة.. و�إن مل نثق �أن �ل�سد�قة �سوف تعطينا طوق جناة فلن تبقى 
يف �لدنيا ف�سحة �أمل �أو ملجاأ نلوذ به يف �ل�سيق.. �أنا معك يا �سديقي 

فال تبتئ�س.. 

قال طارق: يا مازن رمبا يعرفك كرمي منذ زمن �أما �أنا فمعرفتي 
ُخلقت  فقد  تعتذر  ل  تعتذر..  �أن  معناه  هذ�  لي�س  ولكن  قريبة  بك 
يد�فع  يكن �سديقك.. من  �إن مل  يتحملك  لأجل هذ�.. من  �ل�سد�قة 
�إذن..  �أ�سدقاء  نحن  ملاذ�  عنك..  نتخلى  كيف  �ل�سديق..  غري  عنك 
�ل�سد�قة  فقط..  �لرخاء  و�ل�سحك يف  �للعب  �أجل  من  �ل�سد�قة  هل 
هي �أن �أغيثك �إذ� ��ستغثت.. و�أنبهك �إذ� غفلت.. و�أحملك �إذ� عرثت.. 
�ل�سر�ء  يف  قلبي  من  معك  �أ�سحك  ولن  �سعفت..  �إذ�  ع�سدك  و�أ�سد 
�إل �إذ� كنت �ساأغيثك يف لهفتك بكل جو�رحي.. و�أجندك من غري �أن 

ت�ستنجدين.. 
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قلت لهما: �سكًر� لكما. 

�إىل  �سنذهب  �ل�سباح  ويف  لرتتاح  �لآن  تنام  �أن  حاول  كرمي:  قال 
�سيخ يفتينا يف �لأمر.. �أعرف �سيًخا كبرًي� يف �مل�سجد �لكبري بامليد�ن 

�لعام ياأتيه �لنا�س من كل مكان لي�ستفتونه.. �سنذهب له.. 
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مل �أمن طيلة �لليل حتى �ل�سباح.. كنت متعًبا ولكن مل يعرف �لنوم 
لعيني طريًقا.. ويف �ل�سباح توجهنا �إىل �مل�سجد �لكبري.. كان �مل�سجد 
�أمام حمر�ب  و�سيخ كبري جل�س  �لأر�س..  ينظف  �إل من عامل  فارًغا 
تبدو عليه هيبة  وقوًر�  م�سًنا  كبرًي�  �سيًخا  كان  �لقر�آن..  يقر�أ  �مل�سجد 
كان  فتي..  �ساب  كاأنه  معتدًل  يجل�س  طويلة..  بي�ساء  حليته  �لعلم.. 
�سوته بديًعا.. �أخذين �ل�سوت �جلميل كاأين خرجت من بحر متالطم 
وهبطت على �سو�طئ �لطماأنينة.. �سعرت بر�حة نف�سية عميقة.. وددت 
معها �أل �أخرج من �مل�سجد و�أن �أقيم به فرتة �أ�سرتيح فيها من �لعناء 
جنل�س  باأننا  �ل�سيخ  �سعر  �لعيون..  يقر  �لذي  �لطمئنان  بهذ�  و�أنعم 

بجانبه ل لن�ستمع و�إمنا لن�ساأل.. �أنهى قر�ءته وتوجه �إلينا. 

�ل�سيخ: �ل�سالم عليكم.. �أهاًل بكم يا �سباب.

رددنا: وعليكم �ل�سالم.. �أهاًل بك يا �سيخنا.

قال: هل �أ�ستطيع خدمتكم؟ 
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قلنا: نعم.. لقد جئنا �إليك يف �أمر نريد فيه �لفتوى و�لن�سيحة. 

قال: تف�سلو�. 

ق�س�سنا عليه �لق�س�س بالتف�سيل.. كان ي�ستمع �إلينا ول ُيبدي �أي 
بالإحباط حتى  ت�سيبني  �خلاملة  �نفعالته  كانت  �نفعال..  �أو  �نطباع 
�إين ترددت �أثناء �لكالم وقررت �أل �أكمل.. ولكن يبدو �أن جمرد �سرد 
مكاملة  حتى  فاأكملت  �لنف�س..  يف  �أملها  �أو  وطاأتها  من  يخفف  �ملاأ�ساة 

ر�ند� يف �لليلة �ملا�سية.. 

قال �ل�سيخ: هل �نتهيت من كل �سيء؟

قلت: نعم. 

يقول  توؤذي..  �أن  ت�ستطيع  ول  بالنا�س..  تتلب�س  ل  �جلن  �أوًل  قال: 
�هلل »�إن كيد �ل�سيطان كان �سعيًفا« ويقول »�إن عبادي لي�س لك عليهم 

�سلطان«.. 

يحركها  نف�سية..  و�أوهام  تهويل  هذ�  كل  ذلك..  تفعل  ل  فاجلن 
�خلوف و�لقلق.. ولو �متلك �جلن هذه �لقدرة ملا هناأ لالإن�سان عي�س.. 
وملا كان لنا �أعد�ء.. ول�ُسّلط �جلن �مل�سلم على �أعد�ء �مل�سلمني ففتحو� 

�لبلد�ن ود�نت �لدنيا ملن ُي�سّخر �جلن.. 

قلت: يا �سيخ �ألي�س �ل�سحر موجوًد� وحقيقًيا؟ 

قال: �ل�سحر موجود ولكنه يفرق بني �ملرء وزوجه.. ويوقع �لبغ�ساء 
�إن  يفعل كل ما حتكيه فال..  �أن  ولكن  �ل�ساحر..  ويوؤذي  �لنا�س..  بني 
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�ل�سيطان يو�سو�س وما �إن ت�ستعيذ باهلل منه حتى يفر.. فال حتزن وثق 
باهلل ول تخف من �سيء.. فاخلوف هو ما يعطيك �لوهم ويجعلك تربط 
و�علم  نف�سك..  وح�سن  باهلل  ��ستعن  خماوفك..  وبني  حدث  كل  بني 
�أخطاأك مل يكن لي�سيبك.. ولن  �أ�سابك مل يكن ليخطئك وما  �أن ما 

ي�سيبك �إل ما كتب �هلل لك.. ولي�س �جلن �أو �ل�سياطني.. 

قلت: ولكني ر�أيت ما ر�أيته وكان �أ�سدقائي معي.

قال طارق وكرمي: نعم نحن �ساهدنا �لأمر ومل نكن نعلم ما حدث 
معه من قبل. 

�أنكم �ساهدمت �جلن  �أ�سكك يف �سدقكم.. ولكن نفرت�س  قال: لن 
متج�سًد�.. هل م�س منكم �أحًد�؟

قلنا جميًعا: ل.

و�ل�سك..  �خلوف  يزرع  يو�سو�س..  �إنه  �ل�سيطان..  هو  هكذ�  قال: 
�أولياوؤه فاحر�سو� على دينكم لأنكم حتتاجون  �إل  ولكن ل يخاف منه 

�إىل تقوية �سلتكم باهلل.. 

مل �أرد بكلمة ومل �أناق�س �أكرث من ذلك.. �سكرته و�ن�سرفت.. 

ولكني  لهما:  فقلت  لبع�س..  بع�سنا  ننظر  و�سديقاي  �أنا  خرجت 
و�ثق مما ر�أيت.. �إذ� كان هذ� هو قول �لدين فال بد �أن �سيًئا ما خطاأ.. 

hhh
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(10)

يف  يوم  كل  �أتنقل  وكنت  بد�أت..  قد  �لعام  نهاية  �ختبار�ت  كانت 
�لختبار  وقت  �إىل  �لأ�سدقاء  مع  للمذ�كرة  �لليل  طيلة  �أ�سهر  مكان.. 
كانت  لياًل..  و�لنهار  نهاًر�  �لليل  �نقلب  �لنهار..  طيلة  لأنام  �أعود  ثم 
بع�س �لظو�هر ت�ساحبني �أحياًنا ويالحظها من حويل ممن ل يعرفون 
عن �لأمر �سيًئا.. فيفزعون �أحياًنا وي�سحكون �أحياًنا.. وكنت �أختار �أن 
يفعل  ل  و�جلن  �أوهام  فهذه  �ل�سيخ..  بن�سيحة  �أجتاهلها متاًما عماًل 
ذلك.. و�إل خلا�سو� �حلروب مع �لب�سر وفتحو� �لفتوحات.. هكذ� كنت 

�أحدث نف�سي د�ئًما.. 

�نتهت �لختبار�ت.. بالكاد �جتزتها.. و�أخذت وقًتا وجيًز� للر�حة 
وروؤوف  لر�ند�  �أذهب  �أن  فقررت  �حلكومي..  �لعمل  يف  �لنتظام  قبل 

لأطمئن عليهما و�أنقل لهما ما علمته من �ل�سيخ �جلليل.. 

وليتني ما فعلت.. 
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�ت�سلت بال�سيدة ر�ند� لأحدد موعًد� للزيارة.. فلم ترد.. �ت�سلت 
بالهاتف �جلو�ل فوجدته مغلًقا.. وكذ� كان هاتف روؤوف.. ذهبت �إىل 
�أحد.. كتبت ر�سالة وتركتها  يرد  �لباب فلم  بعد تردد.. طرقت  بيتها 
على �لباب »ح�سرت ومل �أجدكم«.. ونزلت متفكًر� ترى هل �سافرت �إىل 
�ل�سعيد.. هل �سافرت �أوروبا مرة �أخرى.. هل هي تهرب من �لنا�س ول 

تريد لقاء �أحد.. رمبا ذهبت لت�ستجم بعد كل ما عانت.. 

�أ�ستطيع  هل  مفاجئ:  ب�سكل  �ساألني  �لذي  �لبو�ب  �أفكاري  قطع 
خدمتك؟

قلت: ل �سكًر�.. كنت �أق�سد بيت �لأ�ستاذ روؤوف ومل �أجدهم.. �أل 
تعرف متى �سيعودون؟

قال يل: هل عدت قريًبا من �سفر؟

قلت: نعم كنت يف مدينة �أخرى للدر��سة.. ملاذ� وكيف عرفت؟

قال: لذلك �أنت ل تعرف.. لقد مات �لثنان.. 

قلت �سارًخا: ماذ� ما �لذي تقوله؟ متى؟

قال: ماتت هي منذ �أ�سبوع.. وهو قبلها ب�سهرين.

�إذن فقد مات روؤوف بعد �آخر مكاملة لها معي باأيام قليلة.. 

ف�ساألته: ما �لذي حدث؟
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قال يل: لي�س عندي تفا�سيل ولكن �لأ�ستاذ باهر مدر�س �لكيمياء 
�لذي ي�سكن يف �لطابق �لثاين هو من يعرف �لتفا�سيل كلها.. لقد كان 
ر�ند� رحمها  �ل�سيدة  ينقطع عنهم حتى دفنت  �ل�سند ومل  نعم  معهم 

�هلل.

قلت له: هل هو موجود �لآن؟

قال: نعم هذه �سيارته. 

يل  فتح  �لباب..  وطرقت  �لثاين  �لطابق  نحو  م�سرًعا  ف�سعدت 
�لأ�ستاذ باهر بنف�سه.. 

�أنا: �ل�سالم عليكم.. �لأ�ستاذ باهر؟

باهر: وعليكم �ل�سالم.. نعم �أنا. 

�أنا مازن.. كنت �سديًقا لعائلة �ل�سيد روؤوف و�ل�سيدة ر�ند�..  �أنا: 
وكنت م�سافًر� ومل �أعلم �إل �لآن بنباأ وفاتهما.

فقال: رحمهما �هلل.. 

�أطيل  ولن  عنهما  لأ�ساألك  وقتك  من  دقائق  يف  �أطمع  كنت  قلت: 
عليك.

تردد باهر لثو�ٍن ثم قال يل: �نتظرين دقيقة.. 

ودخل دقيقة ثم عاد فقال يل: تف�سل.
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جل�ست ل �أعرف من �أين �أبد�أ.. كان �حلزن ي�سو�س عقلي فما لبثت 
�أن بكيت ب�سدة.. 

فقال يل: هون عليك.. �ملوت حق علينا جميًعا.

يكمال  مل  فهما  يل..  بالن�سبة  مفاجئ  موتهما  ولكن  نعم  فقلت: 
�أم ماذ�.. ما �لذي حدث  �أمر��س  �لأربعني بعد.. ولكن هل كان بهما 

بال�سبط؟

قال: �هد�أ و�ساأحكي لك.... 

�أمام عينيه.. كان  �لذكريات مير  �سريط  كاأن  باهر مطرًقا  جل�س 
ينظر �إيّل حيًنا وينظر يف �لأر�س حيًنا.. وينظر ناحية �لنافذة �أحياًنا 

عندما تغلبه دموعه.. 

يزوروننا  وكانو�  كثرًي�..  نتقابل  كنا  �سديقي..  روؤوف  كان  قال: 
هذه  يف  �خلالية  لل�سقة  �أر�سدته  من  و�أنا  كثرًي�..  ون�سهر  ونزورهم.. 
�لبناية عندما �أر�د �أن ينتقل.. مل يكن روؤوف يعاين من �أي �سيء.. كان 
فجاأة  ولكنه  �ملزمنة..  �لأمر��س  على  �سغري  و�سنه  �ل�سحة..  بكامل 
�لبد�ية  يف  عديدة..  بفحو�سات  قام  ملحوظ..  ب�سكل  وزنه  يفقد  بد�أ 
�سككنا �أنه م�ساب بد�ء �ل�سكري.. ولكن �لأمر مل يكن كذلك.. �أثبتت 
�أي مر�س.. ومنذ فرتة بد�أت  �أنه ل يعاين من  �لفحو�سات و�لتحاليل 
خفيًفا  كان  ب�سد�ع..  ي�سعر  معها  بد�أ  ثم  يومية..  كو�بي�س  تطارده 
�لليل  يف  يقوم  كان  مل�سكنات..  ي�ستجيب  ول  ي�ستد  بد�أ  ثم  �لبد�ية  يف 
حتى  ي�ستيقظ..  �أن  وبعد  �لنوم  �أثناء  ي�سرخ  كان  و�أحياًنا  مفزوًعا.. 
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�زد�د  �لأخرية  �لأيام  ويف  �لكو�بي�س..  من  خوًفا  �لنوم  يريد  ل  �أ�سبح 
عليه  وبد�  �لنوم..  قلة  و�أنهكته  �ل�سد�ع..  عليه  ��ستد  �سوًء�..  �لأمر 
�ل�سحوب �ل�سديد و�نخف�س وزنه ب�سكل �أ�سبح ميثل خطًر� على �سحته.. 
كما بد�أ يقول كالًما غريًبا مل نكن ن�ستوعبه �أو ن�سدقه.. وظنناه من 

�أثر �لإعياء �لذي يعانيه.. 

�أنا: ماذ� تعني بالكالم �لغريب؟ هل كان يهذي؟

�ل�سعر  منت�سرة  �مر�أة  عن  يتحدث  كان  بال�سبط..  لي�س  ل  باهر: 
�سعثاء ترتدي مالب�س �سود�ء ممزقة.. قال �إنه كان ير�ها يف كو�بي�سه 
�سوت  على  ي�ستيقظ  عينه  غفلت  �إذ�  كان  �ليقظة..  يف  ير�ها  بد�أ  ثم 
مفزع ليجد هذه �ملر�أة تقف بجو�ر فر��سه حتدق فيه.. ثم تخرج من 
وهًما.. حتى  يبدو  �لأمر  �أحًد�.. كان  ور�ءها فال يجد  �لباب.. يخرج 

�لليلة �لأخرية.. تبني لنا �أنه �سادق.

- كيف؟

- لقد ر�أتها �ل�سيدة ر�ند�.. 

- ماذ� ر�أت بال�سبط؟

�ل�سالة.. عندما  �ملقعد يف  على  كانت جال�سة  �أنها  ر�ند�  قالت   -
عليها  يبدو  �لعني  حمر�ء  �ل�سعر  جمعدة  �سود�ء  �مر�أة  فجاأة  ر�أت 
�لنوم  غرفة  من  تخرج  �ملالب�س..  ممزقة  �لهيئة..  مفزعة  �لغ�سب.. 
�لعقل..  غائب  كاأنه  روؤوف  خلفها  خرج  ثو�ٍن  وبعد  لل�سرفة..  وتتوجه 
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ُم�ساًقا خلف �ملر�أة.. وتوجه �إىل �ل�سرفة.. وقف قلياًل فنادت عليه ر�ند� 
ب�سوت مرتفع.. فلم يرد.. وقف على �ل�سور ثم قفز.. 

نزلت دموع �لأ�ستاذ باهر وهو يطاأطئ ر�أ�سه ويقول: رحمه �هلل كم 
�هتماًما.. مل يكن  �ل�سكوى  تلك  �أعري  �أكن  �ملر�أة ومل  تلك  ��ستكى من 
ذلك  تو�فقني  ر�ند�  وكانت  �إعيائه  �سدة  من  هلو�سة  �أنها  �سك  عندي 

�لر�أي.. 

�سيء  بيدك  يكن  مل  �سكو�ه  �سدقت  �إن  حتى  عليك  هون  له:  قلت 
لتفعله.. 

�سكت قلياًل حتى م�سح دموعه ف�ساألته: و�ل�سيدة ر�ند� ماذ� حدث 
لها؟

قال: كانت ر�ند� قعيدة منذ فرتة بال �سبب طبي مفهوم.. �أ�سيبت 
بال�سلل فجاأة و�لذي و�سفه �لأطباء باأنه يرجع لأ�سباب نف�سية.. ولكن 
بعد �أن تويف و�لدها وزوجها.. بد�أت معاناتها �حلقيقية.. كانت تتحدث 
�أنها م�ستهدفة من كيان غام�س.. لقد كانت تقول ذلك باإ�سر�ر ويقني 
وهي يف كامل عقلها.. وبالطبع مل ي�سدقها �أحد.. كان و��سًحا لنا �أن 
نف�س  ت�سكو  كانت  وقد  خا�سة  روؤوف..  وفاة  �سدمة  �إىل  ر�جع  �لأمر 
�ل�سود�ء كانت تطاردها..  �ل�سعثاء ذ�ت �ملالب�س  �سكو�ه.. نف�س �ملر�أة 
�أ�سبحت �سديدة �لتوتر و�لقلق.. وحتول �لأمر �إىل و�سو��س.. مل تعد تثق 
لالإقامة يف م�سحة  و�نتقلت  �ل�سطهاد..  بارتياب  �أ�سيبت  �أحد..  يف 
للعالج �لنف�سي و�لع�سبي.. �أ�سبحت عنيفة مع �لوقت.. كانت تنتابها 
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قوتها  بكل  ت�سرخ  كانت  �لليل..  منت�سف  يف  حادة  ع�سبية  نوبات 
وتهذي بكلمات غري مفهومة.. �إىل �أن تاأخذ جرعة خمدرة لتنام.. حتى 
ليلة وفاتها �سمعتها �ملمر�سة ت�سرخ ثم �سكتت.. دخلت عليها �ملمر�سة 

لينخلع قلبها مما ر�أت.. 

رهيبة  فزع  نظرة  وجهها  وعلى  ميتة  كانت  لقد  �ملمر�سة:  قالت 
كاأنها ر�أت �سيطاًنا.. كانت �لنوبات �لع�سبية قد ز�دت عليها يف �لأيام 
�لأخرية.. حتى �أ�سبحت يومية.. ويف يوم وفاتها كانت تلح على �أن �أبقى 
بجانبها يف �لغرفة لأن �ملر�أة �ل�سود�ء تقف يف �لركن ول ترفع عينيها 

من عليها.. 

�سكت �لأ�ستاذ باهر قلياًل ونظر �إيّل و�أنا �أبكي وقال: �أتعرف؟ �أ�سعر 
ا نف�سًيا.. �أ�سعر  �لآن �أن ما كان ينتابها من نوبات مل يكن وهًما �أو مر�سً

ا فعاًل..  �أنه كان كياًنا غام�سً

جففت دموعي و�لتفّت له: ملاذ� تقول ذلك؟

قال: لقد �هتممت باملو�سوع على نحو خا�س بعد وفاتها.. �نتبهت 
ل�سيء غريب ل �أفهمه ولكني �أعتقد �أنه ذو دللة خا�سة.. 

قلت: ما هو؟

وكانت  �ل�سو�د..  ترتدي  �مر�أة  من  روؤوف  �سكوى  كانت  لقد  قال: 
�لثانية  �ل�ساعة  �لليل حو�يل  بعد منت�سف  يوم  كل  تاأتيه  �لفزع  نوبات 
وبحثت  �لليل.. ذهبت  منت�سف  بعد  قفز  وفاته  ليلة  و�لن�سف.. حتى 
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عن تقرير �لطبيب �ل�سرعي.. فوجدته قد حدد موعد �لوفاة يف �ل�ساعة 
�لثانية و�لن�سف بعد منت�سف �لليل.. 

للم�سحة  ذهبُت  وقد  �ملر�أة..  نف�س  من  ت�ستكي  ر�ند�  بد�أت  ثم 
�سخ�سي  برجاء  منها  وطلبت  �ملمر�سة  وقابلت  وفاتها  بعد  �لنف�سية 
�أن تريني ملفها لأطلع عليه.. وكانت �ملفاجاأة �لغريبة �أن �لنوبات �لتي 
كانت تنتابها يومًيا يف �ل�ساعة �لثانية و�لن�سف بعد منت�سف �لليل.. يا 

لها من م�سادفة غريبة.. �ألي�س كذلك؟ 

قلت: نعم.

قال: و�لأغرب �أنه قد �ُسجلت �ساعة �لوفاة يف �ل�ساعة �لثانية وو�حد 
وثالثني دقيقة بعد منت�سف �لليل. 

قلت له: ما �لذي تق�سده حتديًد�؟

قال: حتى هنا مل يكن هناك �سيء يثري كثرًي� من �لريبة.. فارتباطها 
�لنف�سي مبا حدث لزوجها قد ي�سنع تلك �ل�سدفة.. ولكني عدت منذ 

يومني من �ل�سعيد.. �أتدري �أين كنت؟

قلت: �أين؟

زرتهم  �أولدها..  يعي�س  حيث  ر�ند�..  �ل�سيدة  �أخت  بيت  يف  قال: 
حول  �أختها..  زوج  مع  �حلديث  �أجتاذب  و�أخذت  عليهم..  و�طماأننت 
�حلاج طاهر.. قال يل: �إن �لتحقيقات �أثبتت �أنه مل يكن هناك �سبب 
حلريق.. ول �أثر لوجود �أحد معه يف �لبيت.. كما �أن �لبيت مل يحرتق.. 
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�إن �حلاج طاهر �حرتق هو وبع�س قطع �لأثاث.. قطع متفرقة يف �لبيت 
ولي�س حريًقا يلتهم �لبيت وينتقل من غرفة �إىل غرفة.. وهناك �سهود 
منت�سف  بعد  �لبيت  يف  زجاج  وحتطيم  �سر�ًخا  �سمعو�  �أنهم  قالو� 
�لتحقيقات  �سجلت  فقد  �حلريق..  �ندلع  توقيت  نف�س  وهو  �لليل.. 
�لثانية  �ل�ساعة  �ندلع �حلريق كانت  �ساعة  �أن  �ملدين  �لدفاع  وملفات 

و�لن�سف بعد منت�سف �لليل.. 

قلت له: عندك حق لي�ست هذه م�سادفات.. ولكن مل يعد باأيدينا 
�سيء نفعله.. رحمهم �هلل جميًعا.

hhh

خرجت من عند �لأ�ستاذ باهر و�أنا مبعرث �مل�ساعر.. ل �أكاد �أفهم 
�سيًئا.. هل هو فعاًل ذلك �ل�سيطان نرجال يفعل بنا كل هذ�.. هل جعلنا 
هدًفا له ويرت�سدنا و�حًد� فو�حًد�.. �إذن فالكل يف خطر.. يجب علّي �أن 

�أنتبه �أنا و�لباقون.. 

�لباقون؟

مل يبق �إل �أنا ونز�ر و�سابق.. �أين هوؤلء �لقوم وملاذ� مل ياأت �أحدهم 
ونف�سي  �أفكاري  �ستات  �أمللم  بد�أت  �مل�سكينة..  �ملر�أة  هذه  عن  لي�ساأل 

وتوجهت �إىل مكان عمل نز�ر.. 
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دخلت �أبحث عنه ومل �أجده.. ل يف مكان �لتدريب ول يف �ل�سرت�حة 
ول يف غرفة �ملالب�س.. يبدو �أنه �أنهى عمله باكًر�.. قابلت �أحد �ملدربني 

خارًجا من �سالة �لألعاب ف�ساألته: لو �سمحت �أين �أجد �لأ�ستاذ نز�ر؟

قال: �أتق�سد كابنت نز�ر �ملدرب؟ 

قلت: نعم. 

قال: لالأ�سف يا �سيدي �لبقاء هلل.. 

�أنطق  ول  مكاين  لأقف  يكفي  علّي مبا  عنيفة  �ل�سدمة  تلك  كانت 
بكلمة.. 

قال يل: يبدو �أنك �سديقه. 

�حتب�س �سوتي فاأ�سرت له بر�أ�سي �إ�سارة عليلة بالإيجاب.. 

 قال: تعال معي لت�سرب �سيًئا.

ول  �إيجاًبا  �أملك  ل  معه  �أم�سي  كالطفل  يدي  من  �لرجل  �أخذين 
وجل�س  �ل�ساي..  من  كوًبا  يل  وطلب  �ل�سرت�حة  يف  جل�سنا  ا..  رف�سً

�أمامي يو��سيني و�أخذ يتكلم يف �أي �سيء بعيد عن �سرية نز�ر. 

قاطعته: هل كان نز�ر �سديقك؟

قال يل: نعم كان �سديقي �ملقرب. 

قلت له: كيف تويف؟
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قال: �إنها ق�سة حزينة.. مل يكن بنز�ر �أي علة.. كان يحر�س على 
�أي �سيء ي�سر �سحته.. ولكن تغري كل هذ� منذ  �لريا�سة ويبتعد عن 
��سطر�بات يف  ي�سكو من  وكان  �لعمل..  �إىل  ياأتي مرهًقا  كان  فرتة.. 
�أياًما..  �لعمل  عن  �نقطع  حتى  �سوًء�..  يزد�د  �لأمر  بد�أ  ثم  �لنوم.. 
هالت  �ل�سحوب..  �سديد  بد�  حال..  �أ�سو�أ  يف  فر�أيته  لزيارته  ذهبت 
�إل  ينام  ل  �إنه  فقال  ذلك  �سر  �ساألته عن  عينيه..  ثقيلة حتت  �سود�ء 

�لقليل جًد�.. 

كان يتكلم بغري تفا�سيل عن ليلة و�سفها بامل�سوؤومة.. تغريت بعدها 
�أحو�له.. 

كان ي�ستيقظ من �لنوم لياًل ومهما كان نومه عميًقا فاإنه ي�ستيقظ 
يتحطم..  زجاج  �سوت  على  �لليل  منت�سف  بعد  و�لن�سف  �لثانية  يف 
فيقوم ليبحث يف �لبيت ول يجد �سيًئا.. ويعود �إىل فر��سه ليجد �أغطيته 

وو�سائده على �لأر�س.. 

�ل�سباح..  يف  �إل  �لنوم  �إليه  يعود  ل  بعدها  ينام  �أن  حاول  ومهما 
يومًيا..  حادًثا  �أ�سبح  حتى  ز�د  ثم  متقطعة..  فرت�ت  على  هذ�  تكرر 
متاًما  و�لن�سف  �لثانية  يف  فائدة..  دون  من  منومة  حبوًبا  ياأخذ  بد�أ 
للعمل.. كانت �سحته  �لذهاب  يعد قادًر� على  �إنه مل  ي�ستيقظ.. حتى 
متاأخرة ب�سدة.. كان �لأرق ياأكل ج�سده.. �أ�سبح هزياًل بدرجة كبرية 
�أن فقد �سهيته  �إىل  ياأكل..  تاأتيه نوبات قيء عنيفة حتى لو مل  وكانت 
للطعام متاًما.. ويف �لأيام �لأخرية �زد�دت حدة نوبات �لقيء حتى كان 
ليكون حتت  �إىل م�ست�سفى  ُنقل  ثم  �لعالج..  يفلح معه  دًما.. مل  يتقياأ 
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�ملالحظة �مل�ستمرة.. تويف بعدها ب�ستة �أيام.. رحمه �هلل فقد كان نعم 
�ل�سديق. 

�ل�سامتة على ذلك  �لدموع  ف�سقطت من عيني  نف�سي  �أمتالك  مل 
�لرجل �لطيب �لذي وقف بجانب ر�ند�.. و�أنا وحدي �لآن �لذي �أعرف 

ما �لذي ق�سى عليه.. 

�أنا وحدي �أعرف �ل�سبب.. ولكني ل �أ�ستطيع �أن �أتكلم مع �أحد.. 

�سكرت �لرجل على �سيافته و�عتذرت عن �إزعاجه.. و��ستاأذنت يف 
�لرحيل.. وبعد �أن خطوت ب�سع خطو�ت مبتعًد� عنه.. �لتفّت له �سائاًل: 

�إذ� �سمحت �سوؤ�ل �أخري.. متى كانت �ساعة وفاته بال�سبط؟

�لإجر�ء�ت  �أنهيت  لقد  نعم  �لليل..  منت�سف  بعد  كانت  لقد  قال: 
�لثانية  هو  �لوفاة  موعد  كان  �لوفاة..  �سهادة  ل�ستخر�ج  بنف�سي 

و�لن�سف بعد منت�سف �لليل.. 

قلت له: �سكًر�.. 

و�ن�سرفت.

�لثانية و�لن�سف بعد منت�سف �لليل.. 

لي�س هناك مكان لل�سدفة يف كل ذلك.. هذ� هو �ملوعد �إذن.. 

ذلك �ملوعد �لذي حدده لنا �سيطان.. وقرر �أن يزورنا فيه كل يوم.. 

h
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(11)

�لرجل  ذلك  نز�ر..  على  و�أ�سى  حزن  وكلي  عنده  من  خرجت 
تلك  ي�ساعد  �أن  �أر�د  �أنه  �سوى  حدث  فيما  ذنب  له  يكن  مل  �لطيب.. 
�لأ�سرة.. ذهبت �إىل بيت �ل�سيخ �سابق لأ�ساأل عنه لعله بقي معي بعد 
كل ما حدث.. ولعلي ل�ست وحيًد� يف ذلك �جلنون.. �ساألت عنه فقيل 
هل  ُيعرف  ول  �لآن  حتى  يعد  ومل  طويلة  مدة  منذ  �سافر  قد  �إنه  يل 
�سيعود �أم ل.. �أين �سافر ل �أدري.. لعله عاد �إىل قريته يتح�سن عند 
�أنه بخري مل  �أعطته مددها قدمًيا.. �ملهم �أين �طماأننت  بحريته �لتي 
يوؤذ برغم �أنه كان �أوىل �حلا�سرين يف تلك �لليلة بالإيذ�ء.. �ملهم �أين 
بقيت �لآن من كل �ملجموعة.. وهذ� يعني �أين غالًبا �لآن على موعد مع 
ذلك �ل�سيطان.. مل يبق غريي.. ُق�سي على �جلميع.. وبقيت وحدي.. 
�ل�سر �ملطلق؟  �أ�ست�سلم لذلك  �أ�سنع؟ هل  �أنا و�سابق.. فماذ�  �أو بقيت 
موجود  غري  �سابق  �للعنة..  من  للتخل�س  طريقة  من  هناك  �أن  بد  ل 

لال�ست�سارة.. فلمن �أذهب؟
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نذهب  �أن  قبل  �أمني  عنه  حدثني  �لذي  �لويّل  ذلك  فجاأة  تذكرت 
ذلك  عنو�ن  منه  لأعرف  �أمني  عن  �أبحث  �أن  فقررت  ر�جي..  �إىل 
�لرجل.. فرمبا �أجد عنده �حلل ملا �أنا فيه.. تو�سلت له بالفعل و�أخذت 
منه عنو�نه.. �إنه يف �ل�سعيد.. قرية بعيدة.. ي�ستغرق �لقطار �إليها ما 
�أن  علّي  يتوجب  ثم  �ملدينة  �إىل  لي�سل  �ساعة  �لأربع ع�سرة  يقرب من 
�أركب مو��سلة �سغرية للو�سول للقرية.. ومو��سلة ثالثة للو�سول لبيت 
�ل�سيخ.. فهو رجل ز�هد يعتزل �لدنيا و�لنا�س و�ملدنية.. و�إن كانت هي 

مل تعتزله.. ويق�سده �لنا�س من كل حدب و�سوب.. 

هذ� معناه �أين �ساأحتاج �إىل �أربعة �أيام على �لأقل يف هذه �لرحلة �إن 
ُكتب يل �لتوفيق يف مقابلة �ل�سيخ فور و�سويل.. 

�سافرت �إىل حيث يقطن هذ� �ل�سيخ �لكبري.. �ل�سيخ موؤن�س.. ��سم 
�إليه  علم يف هذه �لبلدة.. ما �إن �ساألت عنه حتى وجدت من يو�سلني 

بدون مقابل.. ويقول �ذكرين عند �ل�سيخ.. لآخذ �لربكة.. 

دخلت تلك �لد�ر.. د�ر كبرية �أكرب مما تخيلت.. لقد تخيلته يقطن 
�سومعة.. هذ� ما كنت �أفهمه من �لزهد و�عتز�ل �لنا�س.. ولكن �لد�ر 
يهمهمون  يجل�سون  بالنا�س  مزدحم  �لد�ر  فناء  �لألف..  تكفي  كبرية 
ويجذبك  كثرية..  �لطعام  مو�ئد  �لطعام..  وياأكلون  �هلل..  ويذكرون 
�لقائمون عليها جذًبا لتاأكل.. �إن مل يكن للجوع فالأخذ �لربكة.. فقد 
بارك �ل�سيخ ذلك �لطعام.. و�أنا مل �أ�سمع من قبل عن مباركة �لطعام 

هذه.. 
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قلت لأحد �حل�سور: كيف بارك �ل�سيخ ذلك �لطعام هل قر�أ عليه 
قر�آًنا �أم ماذ�؟

قال: ل بل �أكل من كل �إناء لقمة و�سرب من كل �سقاء �سربة.. 

هل هكذ� يكون �ل�سيخ قد بارك �لطعام؟ �أهو مقد�س عندهم لهذ� 
�حلد؟ هذ� لي�س من �لدين ول �لربكة يف �سيء.. �أ�سررتها يف نف�سي ومل 
�أتنازل عن عودتي ب�سيء  �أبدها لهم.. فقد قطعت م�سافة طويلة ولن 

له قيمة. 

فيه رجال  بهًو� يجل�س  �لد�ر فوجدت  �لفناء ودخلت  �جتزت ذلك 
�أن من  يبدو  �أف�سل حاًل من هوؤلء باخلارج..  �أنهم  يبدو من هيئتهم 
و�لكادحني..  �ملعدمني  من  �ل�سيخ  ومريدو  �لنا�س  فقر�ء  باخلارج هم 
جاءو�  �لذين  �لقوم  وعلية  �ملال  �أ�سحاب  من  فهم  بالد�خل  من  �أما 

للعبادة و�لربكة �أو �مل�سورة.. ول يتناولون �أكرث من �ل�ساي و�لقهوة.. 

كان هناك على �لي�سار ملحق جانبي لهذ� �لبهو عبارة عن غرفة 
�أو  باب  بينهما  لي�س  �لبهو..  م�ساحة  ن�سف  تبدو  م�ساحتها  مت�سعة 
�ُسرُت.. جتل�س فيه �لن�ساء.. وعلى �ليمني غرفة ملحقة ولكنها مغلقة.. 
بكثري  هدوًء�  �أكرث  �لبهو  ذلك  كان  ومرتفع..  ثقيل  كبري  خ�سبي  باب 
متالأ  بخور  ر�ئحة  و�لطعام..  بالنا�س  �ملكتظ  �خلارجي  �لفناء  من 
�ملكان.. وجدت مقعًد� خالًيا فجل�ست.. وبعد �أن ��ستقر بي �جللو�س.. 
بد�أت �أنتبه ل�سوت ينبعث من تلك �لغرفة �ملغلقة على �ليمني.. �سوت 
جماعي يبدو فيه �لنتظام كالنغم.. كاأن من بالد�خل ين�سدون �سيًئا.. 
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�لد�خل �سعيف  ياأتي من  �ل�سوت  �أن عددهم كبري.. كان  ا  �أي�سً يبدو 
ثم بد�أ ي�ستد.. ل �أدري هل ما �أ�سمعه حقيقي �أم �أنني ل �أتبني �لكلمات 
بالفعل.. لقد �سمعتهم يقولون »�أوه �أوه.. �أوه �أوه.. �أو هوه هوه« ل �أدري 
ما هذ�.. كانو� يقولونها بانتظام وثبات وُيقّطعونها تقطيًعا كاأنها �إيقاع 

حلن معني يحفظونه جميًعا.. 

تناولت كوًبا من �ل�ساي و�أخذت �أفكر.. هل هذه د�ر رجل ز�هد.. 
ينفق هذ�  �أين  للعبادة.. من  �لبذخ ي�سنعه رجل منقطع  هل كل هذ� 
�ل�سيخ �لز�هد و�لويل �ل�سالح �لذي باع �لدنيا و�أتى ليقطن هذ� �ملكان 
�لبعيد؟ متى ينقطع للعبادة �إذ� كان هذ� �ل�سخب �ليومي ل ينقطع؟ 

مل �أفهم.. 

نظرت �إىل رجل بجانبي يبدو عليه �لهدوء و�لوقار كما يبدو عليه 
�أنه معتاد على هذ� �ملكان ويعرف من فيه بالكامل.. قلت له: ما هذ� 

�ل�سوت �لذي ياأتي من �لد�خل؟

قال: �إنها �حل�سرة �لنبوية.

قلت: وملاذ� يغلقون �لباب؟

قال: �إنهم �خلو��س. 

قلت: وماذ� يقولون لأين ل �أفهم؟

ثم  �ل�سيخ  ومعهم  �ملعتاد  بالذكر  يبد�أون  �خلو��س  ذكر  هذ�  قال: 
ثم خو��س  ويبد�أون يف ذكر �خلو��س..  �لعليا..  �لأنو�ر  تتجلى عليهم 

�خلو��س.. وي�سلون به �إىل �أعلى درجات �لتجلي و�ملكا�سفة.. 
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قلت: �إذن متى ينقطع �ل�سيخ للعبادة مع كل هذ�؟

قال: �إنه يرتك كل هذ� ويدخل �خللوة ما �ساء �هلل ثم يخرج لنا.. 
فاإذ� خرج بعد �خللوة كانت له نفحات مباركة �أكرث منه قبل �لدخول.

قلت: �إذن هو ل يعمل؟

قال: ل.

طائلة  �أمو�ل  �إىل  يحتاج  �إنه  �لنفقات..  بهذه  له  �أين  ومن  قلت: 
لي�سنع كل هذ� كل يوم.

قال: هو من عند �هلل.. وهي بركة من �ل�سيخ.. فهو يبارك �لطعام 
�لقليل فيكفي �جلماعة �لكبرية.. �إن �ل�سيخ موؤن�س من �لعارفني باهلل 
ياأتون  حاجاتهم  �ل�سيخ  يق�سي  ممن  وكثري  �لكر�مات..  �أ�سحاب 

بالنفقات كر�مة لل�سيخ.. و�سدقة على مريديه.. 

قلت له: �ساحب كر�مات؟

قال: نعم كر�مات.. �إنه من �أهل �خلطوة.. 

قلت: كيف؟

�إنه يقول با�سم �هلل.. ثم يخطو خطوة و�حدة.. فيطوي �هلل  قال: 
�لأر�س حتت قدميه.. في�سع قدمه �لأخرى يف بلد �آخر.. �إنه كثرًي� ما 
من  �أكرث  �لأمر  ي�ستغرق  ول  يعود  ثم  ي�سلي  مكة  �إىل  ويذهب  يرتكنا 

ن�سف �ساعة.. 
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قلت: وما �أدر�ك �أنه يذهب �إىل مكة؟

��ستنكاري  على  ينهرين  كاأنه  حادة  بنظرة  �لرجل  ذلك  فرمقني 
وهناك  �سّديق..  ويّل  �إنه  يكذب..  ل  �ل�سيخ  �إن  وقال:  و��ستف�سار�تي 

�أنا�س قابلوه يف مكة و�أكدو� �أنهم ر�أوه ي�سلي معهم عندما عادو�. 

قلت: ح�سًنا ل تغ�سب �أنا ل علم يل بكل هذ� وهذه �أول مرة يل �أزور 
ولًيا.. 

�لباب  �أمام  ووقفت  �لبهو  دخلت  �مر�أة  �سوت  حديثنا  قطع  فجاأة 
وقالت: مدد يا �سيخ موؤن�س.. هذ� نذر علّي �أوفيه لك.. 

ل  ولكن  ي�سكتونها..  �إليها  �سيقومون  و�ملريدين  �خلدم  �أن  ظننت 
ماذ�  �أحدهم:  �ساألها  بينما  وي�ستمع..  �إليها  ينظر  �لكل  حدث..  �سيء 

حدث يا �سيدتي؟

هناك  ولي�ست  بيتي  �إىل  طريقي  يف  كنت  يومني  منذ  قالت: 
مو��سالت.. �سرت حتى �نقطع بي �لطريق.. مل يعد �أحد حويل فخ�سيت 
�أمامي حية كبرية  �أقر�أ �لقر�آن.. وفجاأة ظهرت  على نف�سي.. فاأخذت 
حتى  �لأر�س  عن  ر�أ�سها  ورفعت  لبتلعتني..  فمها  فتحت  لو  �سخمة.. 
�أموت خوًفا..  �أ�سنع.. لقد كدت  �أمام وجهي.. ففكرت ماذ�  �أ�سبحت 
حتى خطر ببايل �سيخي موؤن�س.. فقلت مدد يا �سيخ موؤن�س.. �أدركني 
يا �سيخ موؤن�س.. �أق�سمت عليك �أيتها �حلية بال�سيخ موؤن�س �أل توؤذيني.. 

فتوقفت �حلية كاأنها ��ستجابت يل.. وطاأطاأت ر�أ�سها على �لأر�س 
كاأنها تنحني �أمامي.. ولكني فوجئت ب�سوت قدم خلفي فنظرت فاإذ� به 
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�ل�سيخ موؤن�س.. يقف خلفي ويرفع يده.. لقد �سمعني و�أتاين لينقذين.. 
و�أطاعته �حلية.. ر�أيتها ُتطاأطئ ر�أ�سها طاعة له.. فاأم�سكها ولفها حول 
جذع �سجرة.. وقال لها �رعي باأمان يف �أر�س �هلل ول تقربي �أحًد� من 
ُمريدّي.. ل تقربي �أحًد� ي�ستجري بي.. فاأخذت �حلية يف �لدور�ن حول 

�ل�سجرة ثم هربت.. 

ثم �لتفت �إيّل �ل�سيخ وقال: �طمئني.. 

فقلت له: �سكًر� لك يا �سيخي قل يل ماذ� �أفعل لك؟

للمريدين  و�أطعميها  �ساة  �ذبحي  ولكن  �سيًئا..  �أريد منك  ل  قال: 
�سيء  �أف�سل  هذ  د�ري  �إىل  ياأتون  �لذين  �ل�سبيل  وعابري  �لفقر�ء 

تفعلينه.

فنذرت �أن �آتي �ليوم لأذبح �ساة و�أطعمها ملريدي �ل�سيخ.. 

�سيخ  يا  مدد  �أكرب..  �هلل  �أكرب..  �هلل  �حلا�سرين:  بع�س  فانطلق 
موؤن�س مدد. 

فنظر �إيّل �لرجل �لذي بجانبي نظرة �نت�سار وقال: �أر�أيت.. هذه 
ا.. هذ� �ل�سيخ ويل من �أولياء �هلل �ل�ساحلني..  كر�مة �أي�سً

نظرت �إليه وهززت ر�أ�سي بالإيجاب.. و�سكت.

�إيّل �أحد �لعاملني يف هذه �لد�ر �سائاًل.. �أي خدمة  بعد قليل جاء 
يا �أ�ستاذ؟
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قلت له: �أريد �ل�سيخ يف م�سورة.

قال: هل تريده يف فتوى �أم �أن هناك طلًبا وخدمة؟

ملا  ير�سدين  وهو  له  �ساأحكيها  م�سكلة  عندي  �أعلم..  ل  له:  قلت 
يتوجب علّي فعله.

قال: ح�سًنا.. �إذ� كانت م�سورة وفتوى فال �سيء عليك.. و�إذ� كانت 
حاجة �سيق�سيها لك فيجب عليك �أن ترتك �سدقة قبل �لدخول لتحل 
كنت  �إذ�  �ل�سيخ  ملريدي  تذبح  �أن  يجب  حاجتك  ق�سيت  و�إذ�  �لربكة 

ت�ستطيع.

قلت: مو�فق. 

قال: تعال معي.

hhh

�أدخلني ذلك �خلادم �إىل غرفة ملحقة بغرفة �ل�سيخ موؤن�س.. لي�س 
بينهما حجاب.. قال يل: �خلع حذ�ءك و�أنت تدخل على �ل�سيخ و�نتظر 
دورك عندما ينتهي �ل�سيخ من ق�ساء حاجة �لذي بني يديه �لآن.. و�إذ� 

جل�ست �أمامه فقبل يده.. 

جاءه  بدين..  ق�سري  رجل  موؤن�س  �ل�سيخ  يدي  بني  يجل�س  كان 
بقما�سة فيها عظام غريبة رقيقة كعظام �لدجاج.. وقال له: �أريد منك 

ختم هذه �لعظام يل يا مولنا.. 
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�رم  له:  ثم قال  �لنظر  وقّلب فيها  بالعظام  �ل�سيخ موؤن�س  فاأم�سك 
هذه �لعظام.. فال نفع منها.. 

قال: كيف �أرميها يا مولنا؟ لقد كلفتني �لكثري!

وطقو�س  طرق  لها  �لهدهد  فعظام  خطوؤك..  �خلطاأ  موؤن�س: 
ل�ستخر�جها.

�سمعت كلمة عظام �لهدهد ففزعت.. و�نتبهت للكالم.

قال �لرجل لل�سيخ: �إذن علمني مما علمك �هلل.

قال �ل�سيخ موؤن�س: �أهم �سرط من �سروط ��ستخر�ج عظام �لهدهد 
و�لقوى  �لأرو�ح  تطيعهم  ل  �مل�سلمني  لأن  م�سلم..  ي�ستخرجه  ل  �أن 

�لكونية.. ول ت�سرتيه من م�سلم.. 

�لرجل  �أن  �أي  معاك�ًسا..  وت�سرتيه  حًيا..  ت�سرتيه  �أن  يجب  ثانًيا 
ي�سرتي �أنثى و�لأنثى ت�سرتي ذكًر�. 

�ملقد�س..  بيت  �أو  �لكعبة  قبلة..  �أي  باجتاه  ذبحه  يجوز  ل  ثالًثا 
مت�سكه  �أي  �خللف..  من  ذبحه  ويكون  بكر..  �أنثى  تذبحه  �أن  ويجب 
�لفتاة بيديها وت�سعه خلف ظهرها وتذبحه.. ويجب �أن ل ت�سقط نقطة 
ُيذبح بخنجر من ذهب عليه  �أن  دم و�حدة منه على �لأر�س.. ويجب 
وقرب  مرتفع  قرب  قبور..  �أربعة  بني  وُيذبح  �ملباركة..  �لأر�مية  �لرموز 
منخف�س.. وقرب قدمي وقرب حديث.. وهناك دعو�ت وعز�ئم.. ثم بعد 
ذلك ُيطبخ لياًل.. بحيث ل تر�ه �سم�س.. ثم ُت�ستخرج عظامه.. فتختار 
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�جلناح �لأي�سر.. ثم �جعله فوق �لبخور.. ثم �ئتني به لأختمه لك مبا 
تريد.. 

�أل يوجد حل يا �سيخ موؤن�س؟ �ل�سروط  جل�س �لرجل حزيًنا وقال: 
�سعبة و�أنا �أحتاجه.. 

قال: �حلل �أن ترتك فعل �ل�سابئة.. �أنت تختار �لأ�سعب و�لأخطر.. 
ورمبا ل ميلك لك ما تريده غري و�حد.. فال يوجد قطبني لل�سابئة يف 
زمان و�حد.. وقطبهم �لآن يف تركيا ولي�س يف �لعر�ق.. ول ت�سيع وقتي 

يا عبد �هلل �أكرث من ذلك.. 

قال: �إذن بدون عظام �لهدهد ما �لذي �ساأحتاجه من �أدو�ت؟

قال موؤن�س: �ئتني باأثر عدوك و��سم �أمه.. و�ذبح �ساة للمريدين.. 
و�إن كان هناك طلبات �أخرى �ساأخربك بها يف حينها.. 

مل  فاإن  لك..  و�آتي  �آخر..  هدهًد�  �ساأح�سر  ح�سًنا  وقال:  فقام 
�أ�ستطع �ساأرى مو�سوع �لأثر.. 

قال هذ� �لكالم ب�سوت منك�سر حزين وهو يرتدي حذ�ءه ثم خرج.

�أ�سار �إيّل �خلادم �أن �أقوم لأجل�س بني يدي �ل�سيخ موؤن�س.. 

و�أخذت و�جب  �أكلت؟  �أهاًل بك.. هل  يده فقال:  �أقبل  جل�ست ومل 
�ل�سيافة يف د�ري؟ 

قلت له: نعم �حلمد هلل.. بوركت يا �سيخ موؤن�س.
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قال: ما حاجتك؟

فق�س�ست عليه ق�ستي كاملة.. و��ستمع يل باآذ�ن م�سغية ثم قال: 
ا  �أن حتدد �سخ�سً وي�سعب  مت�سعبة  و�لق�سة طويلة  �لأمر حًقا جلل.. 

بعينه مبجرد �لر�أي.. 

- وما �لعمل �إذن؟

- ل بد من �ملكا�سفة.. �سن�ستعني باهلل ونرفع �سرت �لغيب عن �لأمر.. 

- كيف؟

- �سنفتح �ملندل.

- ل �أفهم.. ماذ� �سنفعل؟

- تعال معي.

قمت معه فدخلنا غرفة خالية ل �سيء فيها �إل ثالثة مقاعد كبرية 
�ملقابل  �جلد�ر  على  و�أمامهم  للغرفة..  �لأمين  باجلد�ر  ملت�سقة 
مر�آة كبرية طولها يقرب من �ملرتين.. تبد�أ من �لأر�س.. وتقف على 
عجالت.. لها �إطار خ�سبي �أنيق منقو�س عليه نقو�س غريبة.. حمفورة 
وبجو�ر  طال�سم..  �أنها  �كت�سفت  �قرتبت  عندما  وبارزة..  �خل�سب  يف 
�ملر�آة حامل خ�سبي �أنيق على قمته �سمعة كبرية.. وحتتها موقد بخور.. 

�ل�سبع  قر�بة  �سنه  �سغري  طفل  ومعه  قليل  بعد  عاد  ثم  تركني 
هي  �لغرفة  منت�سف  �إىل  جرها  �لتي  �ملر�آة  �أمام  �أجل�سه  �سنو�ت.. 
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وحامل �ل�سمعة.. ثم �أ�سعل بخوًر� خفيًفا.. ولكن ر�ئحته نفاذة.. و�أ�ساء 
�ل�سمعة.. ثم �أطفاأ �لنور.. 

�سمعة و�حدة كبرية وغريبة.. مل �أر مثلها من قبل.. حمر�ء �للون.. 
�أ�ساءها  زجاجية..  قاعدة  يف  ومو�سوعة  حمفورة..  طال�سم  وعليها 

فكان �سووؤها مذهاًل.. �أ�ساءت �لغرفة.. ولكن...... 

مل يكن هناك �نعكا�س للنار �مل�ستعلة يف �ملر�آة.. هذ� �ل�سوء �ملبهر 
�لذي �أ�ساء �لغرفة بالكامل لي�س له �أي �نعكا�س يف �ملر�آة.. نظرت خلف 
�ملر�آة فوجدت �ل�سيخ موؤن�س مي�سك ري�سًة ومد�ًد� غريًبا وير�سم �سيًئا 

على ظهر �ملر�آة.. �إنه طل�سم.. بل عدة طال�سم.. 

�لقر�آن..  عليه  و�سنتلو  �ملر�آة  يف  هذ�  �بننا  �سينظر  يل:  قال  ثم 
لتنك�سف عنه �حلجب باإذن �حلي �لقيوم.. ثم �سن�ساأله فيما ر�أى.. ول 
ولكن  يكذبون..  ول  و�أبرياء  و�لأطفال طاهرون  فهو طفل  �سيًئا  تخ�س 

�جل�س �أنت بجانب �ملر�آة و�جعل حافتها على ي�سارك.. 

بينما جل�س �لطفل �ل�سغري مو�جًها للمر�آة.. ناظًر� �إليها ثم و�سع 
�ل�سيخ على عينيه ع�سابة وربطها.. وبد�أ يتلو �آيات من �لقر�آن.. مل يكن 
يتلو �آية و�حدة كاملة.. كان يقطع بع�س �لآيات يف منت�سفها ليبد�أ �آية 
�أخرى.. ليقطعها هي �لأخرى يف منت�سفها ويبد�أ غريها.. كان و��سًحا 
يل متاًما �أنني �أخ�سع لطق�س من طقو�س �ل�سحر �لأ�سود.. ولكني كنت 
م�ست�سلًما.. فلم يكن يل ملجاأ وقتها.. و�أريد �أن �أعرف �أي �سيء.. �أي 

طريقة لإز�لة �للعنة �لتي تطاردين.. 



155

�نتهى �ل�سيخ مما كان يفعل.. ورفع �لع�سابة عن عني �لطفل.. نظر 
�لولد �ل�سغري بفزع �إىل �ملر�آة.. بينما �سعرت �أنا �أنها تهتز.. حتى بد�أت 
ترجت ب�سدة.. و�سرخ �لطفل �سرخة عنيفة.. فاأطفاأ �ل�سيخ �ل�سمعة وفتح 

�لنور فوًر�.. 

�سقاه �ل�سيخ كوًبا من �ملاء.. وقال له بغلظة ل ُيفرت�س �أن تكون مع 
طفل �سغري.. 

موؤن�س: قل يل تف�سياًل ماذ� ر�أيت؟

قال بفزع وهو يرتع�س: لقد ر�أيت خم�سة �أ�سخا�س على �سدورهم 
كف مر�سوم بالدم.. 

ور�أيت رجاًل على يديه عالمة.. 

و ر�أيت ُحجرة بها كتب كبرية.. 

ور�أيت عني ماء و�سخوًر� وج�سًر� وناًر� وطفلًة.. 

ثم ر�أيت يًد� مم�سوخة تخرج من �ملر�آة لتذبح هذ� �لرجل.. 

و�أ�سار �إيّل.. 

كانت كلماته بالن�سبة يل مبهمة.. ومل �أفهم �أي �سيء.. غري �أن يًد� 
تذبحني.. وكان ذلك كافًيا بالن�سبة يل لإثارة �لذعر.. 

�أو �لرجل �لذي  قال �ل�سيخ موؤن�س: هل ت�ستطيع و�سف �لأ�سخا�س 
يف يده عالمة؟



156

قال: ل.

- هل هناك �سيء �آخر؟

قال: ل.

فقال له: �ن�سرف.

فتحرك �لطفل نحو �لباب ثم �لتفت �إلينا وقال: لقد كانت �لغرفة 
رمادية �جلدر�ن وعلى �جلد�ر لوحة �سود�ء.. 

ثم ��ستد�ر و�ن�سرف.. 

قلت لل�سيخ: �أنا مل �أفهم �أي �سيء غري �أين �أُذبح على يد م�سخ.

�إيّل �ل�سيخ موؤن�س طوياًل ثم قال: لقد مت و�سع عالمة عليك  نظر 
ومعك �أربعة �أ�سخا�س.. يبدو �أنهم �حل�سور يف ذلك �ليوم.. لقد متت 

�لت�سحية بكم كقربان من �أجل �لنجاة.. 

قلت له: مل �أفهم.

ا ما بالقتل.. ف�ساومه بكم كقربان  - هذ� �ملارد نرجال هدد �سخ�سً
مقابل حياته.. وو�سع على �ل�سحايا عالمة لتكون دماءكم فدية له.. 

- ومن ذلك �لذي و�سع علينا عالمة وكيف و�سعها؟

- هو رجل على يديه عالمة مميزة.. عليك �أنت �أن تعرفه.

- ثم؟



157

- �إما �أن ت�سوي معه �مل�ساألة �أو...... 

- ل تقف �لآن.. �أخربين ما �لعمل.. 

- �أو تقدم قرباًنا لتفتدي نف�سك من �للعنة.

- قربان؟ كيف؟

- لكي تتخل�س من هذه �للعنة يجب عليك �لت�سحية بدم.

- ماذ�؟

- دم.. �ل�سروط و��سحة متاًما.. نطقت بها �ملر�آة.. يجب �أن حتمل 
�سحية.. نف�س بريئة.. وتذهب يف مكان فيه بحر بني جبلني.. �ستجد 
جمعة..  ليلة  يف  هناك  تقف  حتى  يظهر�  لن  وج�سًر�..  بو�بًة  هناك 
و�لقمر بدر.. وتقر�أ عزمية.. ول �سوء حولك.. وتقف يف �ملوعد �لذي 
قلت عليه �لثانية و�لن�سف بعد منت�سف �لليل.. وعليك بعبور �جل�سر 
ثم �لبو�بة.. ثم تذبح �سحيتك �أمام �لنار.. وقبل �لذبح �ست�سع يف فمك 
وت�سع  مطلًقا..  فمك  تفتح  ول  باأ�سنانك  عليها  وت�سغط  حديد  قطعة 
كفك يف �لدم وتلطخ به �سدرك ووجهك.. ثم تعود لتخرج من �لبو�بة 

�إىل �جل�سر.. فاإذ� ما ُتركت متر ب�سالم تكون �للعنة قد �نحلت.. 

- وهل ميكن �أن �أفعل كل هذ� ول يرتكني �أمر ب�سالم؟

و�ستكون  �جل�سر..  جتد  فال  �لبو�بة  من  �ستخرج  ممكن..  قال: 
�لنهاية.
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- �أنا ل �أ�ستطيع �أن �أفعل ذلك.. �أنت تطلب مني �أن �أقتل نف�ًسا. 

- نعم.. يجب �أن تكون نف�ًسا بريئة.. بالتحديد طفلة غري بالغة.

- وملاذ� يجب �أن �أ�سحي.. ملاذ� �أذبح نف�ًسا �أو حتى حيو�ًنا؟

- هكذ� هي �لبو�بات بني عامل �لإن�س و�جلن.. قد تعربها ب�سهولة.. 
ولكن ل ت�ستطيع �لعودة منها �إل بدم.

- ل.. ل �أ�ستطيع.. �ساأعرث عليه و�أ�سوي معه �مل�ساألة.

- ح�سًنا يا بني.. ولكن من �لأف�سل �أن ت�سرع فلم يعد لديك �لكثري 
من �لوقت.. �إنه يف �أثرك.

نظرت �إليه �آ�سًفا و�أنا �أكاد �أبكي من �خلوف و�لهم.. ثم خرجت.

hhh

خرجت من عند �ل�سيخ موؤن�س.. و�أنا على �أ�سو�أ حال.. كنت �أ�سعر 
�لأيام  من  يوم  يف  مني  ُيطلب  �أن  �أتوقع  فلم  عنيفة..  نف�سية  ب�سدمة 
طلب كهذ�.. �أ�أقتل نف�ًسا بريئة؟ هل ميكن �أن تكون هذه ن�سيحة رجل 
دين؟ هل ميكن �أن ي�سل بي �لأمر �إىل هذ� �حلد؟ �إنها لعنة حقيقية.. 

�سمعت ند�ًء من �خللف: يا �أ�ستاذ.. 
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�إيّل وقال:  �لهيئة.. قدم  يافًعا مهندم  نظرت خلفي فوجدت �ساًبا 
هل يل �أن �أحتدث معك قلياًل؟

- تف�سل.. 

- تعال معي من�سي قلياًل بعيًد� عن �ملكان.

�لدين..  �سالح  �أنا  قائاًل:  باحلديث  يبد�أ  �أن  قبل  قلياًل  �بتعدنا 
مهند�س.. �أنا من �لعا�سمة.. و�أنت؟

ا..  - و�أنا مازن.. �سيديل.. من �لعا�سمة �أي�سً

�أول  �أنك  وفهمت  بالد�خل..  �ملُريد  �لرجل  مع  حو�رك  �سمعت   -
مرة تاأتي لل�سيخ.. ويبدو �أنك على جهل تام باأمور �لطرق �ل�سوفية.. 

ور�أيتك تخرج من عند �ل�سيخ حزين �لوجه.. 

- ل �أبًد� �أنا �أتيت �إىل هنا طلًبا للم�سورة و�لن�سيحة من �ل�سيخ بعد 
�أن �نقطعت بي �ل�سبل.

- هل �أكلت؟

- ل.

فدعاين �إىل �لطعام يف مطعم لي�س ببعيد حتى يت�سنى لنا �حلديث.. 

�أتيت  �لذي  �ل�سيء  كان  �أًيا  بقوله:  ففاجاأين  �لطعام  �إىل  جل�سنا 
لت�ساأل عنه �ل�سيخ.. فقد ق�سدت �ل�سخ�س �خلطاأ.
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- ملاذ� �إنه رجل مربوك.. يحظى بحب �لنا�س وثقتهم.

- �أتظن حًقا �أنه �سيخ ويّل؟

- ب�سر�حة ل.. مل �أقتنع.. ولكن �إن مل يكن كذلك فما هو �إذن؟

- �إنه �ساحر.

- كيف ذلك؟

- �أنا يل ع�سر �سنو�ت �لآن �أجوب �لبلد�ن �أتتبع �ل�سحرة و�لأولياء.. 
�لدجالني و�مل�سعوذين.. و�أ�سبح عندي �ل�سيء �لكثري من هذ� �لعلم.. 
فهمت كثرًي� مما ل يفهمه �لنا�س.. ول ي�سح �إعالنه على �لعامة و�إل 

لقتلوين �نت�ساًر� مل�سايخهم.

- ��سرح يل �أكرث.. هل �ل�سوفية دجل؟

من  كغريها  �هلل  �إيل  �سبيل  بدجل..هي  �ل�سوفية  لي�ست  ل..   -
�ل�سبل.. ولكن هناك من �سيوخ بع�س �لطرق �ل�سوفية �سحرة يتعاملون 

مع �لروحانيني.. وي�ستغلون جهل �لنا�س وحاجتهم.

- ومن هم �لروحانيون؟

- هم روؤ�ساء ع�سائر �جلن.. ياأتي �لو�حد منهم �إىل �ل�سيخ �ملبتدع 
�لذي ي�سل �إىل مرتبة �لقطب ويوهمه �أنه مالك.. و�أنه ُمر�سل �إليه من 
�هلل ليخربه �أن �هلل قد �أعفاه من �لعبادة وفر�ئ�س �ل�سريعة فال �سالة 
عليه ول �سيام.. و�أنه ويّل من �لأولياء.. حتى �إذ� ما �سدقه و�أطاعه.. 
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يطلب منه قربات.. قربات �سركية وكفرية.. فاإذ� ما �سنعها له �ل�سيخ.. 
وياأتيه  �لأعاجيب..  له  يفعلون  له..  خدًما  وع�سريته  �لروحاين  �أ�سبح 
يلفقون  من  وهم  باجلن..  بال�ستعانة  �حلاجات  لهم  فيق�سي  �لنا�س 

لل�سيخ كر�ماته حتى ي�سلون بها �لنا�س.

- �أنا ل �أ�سدق ما �أ�سمع!

�أل  �مل�سايخ  على  �جلن  �سروط  من  �أن  تعلم  هل  لك..  �ساأثبت   -
ي�سلون �لع�سر و�جلمعة؟

- ل.

- هذه �أول عالمة تعرفها يف �لأولياء و�لعارفني.. �إذ� وجدته ميتنع 
عن �سالة �لع�سر و�جلمعة فاعلم �أنه �ساحر.. 

- وهل ميتنع �ل�سيخ موؤن�س؟

مكة  �إىل  و�جلمعة  �لع�سر  يف  �سيذهب  �أنه  يقول  د�ئًما  طبًعا..   -
ي�سلي ثم يعود.. وطبًعا هم ي�سدقون �أنه من �أهل �خلطوة.. ويذهب 

�إىل مكة.

- وكيف تعرف �أنه لي�س مبكة؟

يكون  �أن  عقولهم  تريده  ما  ت�سدق  �لنا�س  ولكن  و��سح  �لأمر   -
ون�سف..  ب�ساعة  هنا  �ل�سالة  قبل  ُتقام  مكة  يف  �ل�سالة  حقيقة.. 
وملاذ�  مكة؟  بتوقيت  ولي�س  هنا  �لع�سر  �سالة  �ساعة  يذهب  فلماذ� 

�لع�سر و�جلمعة؟ 
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�آخر  بلد  �إىل  فينتقل  خطوة  ويخطو  قدمه  يرفع  يرونه  ولكنهم   -
وياأتي من يقابله ويحكي �أنه قابله.. 

- ل مانع.. فاجلن ي�ستطيعون نقله يف ثانية �إىل �أي مكان بعيًد� عن 
�أعني �لنا�س.. �إن هذه �خلطوة �لتي يخطوها ي�سع بها قدمه على يد 
�جلني �لذي يخدمه.. ل تنخدع بهوؤلء.. ول يوجد من يقول �أنه ر�آه.. 

هوؤلء كذبة �أفاقون.

�لطعام.. وجمل�س  يطعمهم  �لفقر�ء..  بالنا�س  مليء  بيته  ولكن   -
ذكر �هلل بالد�خل.

بر  وكل  �ل�سرع..  هو  �لطعام  �إطعام  لي�س  �خلديعة..  هي  هذه   -
وفاجر ول�س وقاتل ميكنه �إطعام �لطعام.. ولي�ست �لعبادة هي �إطعام 
�أعمال �خلري.. لن ي�سره يف �سيء بل  باأ�س عندهم من  �لفقري.. فال 
هو من و�سائل جذب �لنا�س �إليه.. �أما ما ت�سميه جمل�س ذكر فهو دليل 

على كالمي.. 

- كيف؟

فتقول  جتل�س  �أن  هو  �هلل  ذكر  يكون  �أن  عقلك  يف  ي�ستقيم  هل   -
»�هلل.. �هلل.. �هلل«؟

- ل �أعرف.

- بل تعرف.. �إنها بد�هة عقلية.. فذكر �هلل هو ت�سبيحه �أو حمده.. 
بغري  جمرًد�  ��سمه  ذكر  ولي�س  دعاوؤه..  �أو  تكبريه..  �أو  ��ستغفاره..  �أو 
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غرفة  من  يخرج  ما  �سمعت  هل  ثم  مفيدة..  جملة  �أي  حتى  �أو  دعاء 
�خلو��س؟

- نعم هو ذكر �خلو��س.

- ل بل هو ذكر �جلن.. يبد�أون بقول �هلل �هلل �لذي هو لي�س بذكر 
هلل �أ�ساًل.. ولي�س يف قول لفظ �جلاللة جمرًد� �أي ثو�ب.. ثم يبد�أون 
�لالم  فريفعون  يتطورون  ثم  هلل..  هلل  ويقولون  �لألف  حرف  رفع  يف 
�إىل ذكر �جلن..  �لأخرى و�سوًل  �لالم  يرفعون  ثم  لُه«..  »لُه  ويقولون 
باأنه  �لنا�س  من  ويخدعون �جلهلة  �إىل �جلن  تقرب  وهو  هوه«..  »هوه 
ذكر �خلو��س.. ثم يتجلى �ل�سيخ �لأفاق.. وتتجلى غفلة �لنا�س.. حيث 
يدعي �ل�سيخ �لفاجر �أن �لنبي حممد قد ح�سر.. وي�سمونها �حل�سرة 
من  تتخيل  �أن  ولك  �لإلهية..  �حل�سرة  ي�سمونها  و�أحياًنا  �لنبوية.. 

يزعمون ح�سوره يف تلك �حل�سرة �لإلهية.

- ل �أ�سدق هل نحن نحيا يف عامل يعج بال�سحرة �إىل هذ� �حلد؟

- ��سمع.. �إذ� ر�أيت �لرجل مي�سي على �ملاء �أو يطري يف �لهو�ء.. وهو 
خمالف ل�سرع �هلل مبتدع.. فاعلم �أنه موؤيد ب�سيطان.. 

خدعة  هذه  �لولية..  �أو  �لعقيدة  �سحة  دليل  هي  �لكر�مة  لي�ست 
�جلهلة و�ل�سعفاء.. يرونهم يقرتفون �لفو�ح�س و�ملعا�سي �لتي تقرب 

�إىل �ل�سيطان.. ويبجلونهم ويعتقدون �أنهم �إىل �هلل �أقرب.. 

- �أتظن �أين لو �ساألت �ل�سيخ فلن ينفعني؟



164

- من �أتى �ساحًر� ف�سدقه فقد كفر.. ما �لذي ميكن �أن يقدمه لك 
�ساحر.. �سيجرك �إىل �لكفر جًر�.. ل جتعل �أي حمنة تدفعك لل�سرك 
باهلل.. �جلن ل يخدم �لإن�س �إل بالكفر.. �سيطلب منك قرباًنا ول �سك.

- وما �أدر�ين بقر�بينهم؟

- هذه �لأمور و��سحة ولن تختلط على رجل متعلم مثلك.. �حِك يل 
ما حدث عند �ل�سيخ.

ر�أيتها  �لتي  �ل�سمعة  كانت  هل  فقال:  حدث..  ما  عليه  فق�س�ست 
حمر�ء؟

- نعم.. 

- عليها طل�سم؟

- نعم.. بل طال�سم.

- �إنها هي �إذن.. �إنها �سمعة هاروت وماروت.. 

- وماذ� �إذن؟

- ل عليك كنت قد �سمعت عنها.. مل �أكن ر�أيت �أحًد� ي�ستخدمها 
من قبل.. �إنها نادرة ولي�س كل �ساحر قادر على ��ستخد�مها.. 

- مل تقل يل ما ر�أيك فيما قاله يل موؤن�س؟
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- هو يطلب منك �أن تقتل نف�ًسا.. وتقربها قرباًنا لل�سيطان.. وتعرب 
بو�بة بني عاملينا.. عامل �جلن وعامل �لإن�س.. هل بعد كل ذلك ت�ساأل؟ 

كل هذ� �سرك وكفر.

- ولكن �للعنة �ستنحل.

لل�سيطان..  �أ�سيل  عمل  �لكفر  �إىل  فا�ستدر�جك  �سحيح..  غري   -
لي�س له عالقة برغباته �لأخرى �أو �نتقامه.. �إنها فقط فر�سة.. فقتلك 
و�أنت كافر خري عنده من قتلك و�أنت موؤمن.. ثم هو يجرك �إىل لعنة 
تنحل  ل  لعنة  �إنها  نف�س..  بغري  �لربيئة  �لنف�س  قتل  لعنة  �إنها  �أكرب.. 

بقر�بني �لأر�س.. �ستلقى بها �هلل.. 

�سكتُّ ونظرت �إىل �لأر�س حري�ن.. 

- �أمل تقل �إنكم كنتم �ستة يف تلك �لليلة؟

- نعم �أنا ونز�ر و�حلاج طاهر وروؤوف ور�ند� و�سابق.. 

- فكيف كانو� خم�سة هم من و�سعت عليهم �لعالمة؟

�إىل  يتدفق  بالدم  معها  �سعرت  قوية  ك�سفعة  كلماته  علّي  نزلت 
ر�أ�سي بعنف.. كيف مل �أنتبه لذلك؟

يا ربي.. هذ� معناه �أن �أحد �حل�سور هو من و�سع �لعالمة.. 

مل يبق غريي �أنا و�سابق.. نعم �إنه �سابق.. لقد كان على يد �سابق 
يوم  �أذكر  يده..  ظهر  على  كبرية  �سود�ء  وحمة  �إنها  بارزة..  عالمة 
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ر�أيتها.. وظننتها من �أثر م�سافحته للجنية.. وقد �سافر ومل نعرف له 
�أثر.. لقد م�سح �أيدينا بزجاجة م�سك.. �إنها �لعالمة.. 

وتعفي  �مل�ساألة  معه  حتل  �أن  فيمكنك  �سابق..  عن  �بحث  �إذن   -
نف�سك من �لكفر لفك �للعنة.. 

نعم هذ� هو �حلل.. �ساأعرث على �سابق ولو جئت به من قاع بحريته 
يف �لقرية.. 

h
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(12)

�نق�ست عدة �أ�سابيع و�أنا �أبحث عن �سابق يف حماولة يائ�سة للفكاك 
�سابق ذلك  نف�سي.. هل  �أ�سدق  �أكن  ولكن بال جدوى.. مل  �للعنة  من 
تلك  ويلعننا  يخدعنا  من  هو  �لثقة..  هذه  كل  فيه  وثقنا  �لذي  �لرجل 
�أن  �لآن  يل  وكيف  �ل�سكل؟  بهذ�  �لإن�سان  ينخدع  �أن  �أُيعقل  �للعنة.. 
�أجده؟ لقد �سافر.. هرب �أو مات �أو ذهب �إىل �جلحيم.. مل يعد ميثل 

مكانه فارًقا.. لقد لعننا وذهب.. 

للوقت فاتخذت قر�ًر�  �لآن م�سيعة  بعد  �سابق  �لبحث عن  بد� يل 
مبكان..  �أ�ستقر  �أل  قررت  ولكني  �ساأفعل  ملا  �أخطط  �أكن  مل  غريًبا.. 
�أن ي�ستمر يف مطاردتي.. كنت مرعوًبا  �أترك فر�سة لذلك �لكيان  �أل 
من �أن �ألقى م�سري روؤوف �أو ر�ند� �أو نز�ر �أو �حلاج طاهر.. كنت قد 
��ستلمت عملي بالتكليف �حلكومي.. كنت �أذهب �إىل عملي جمهًد� فلم 
�أكن �أنام طيلة �لليل.. وكنت �أنام نهاًر� بعدما �أنتهي من عملي.. وما �إن 
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ياأتي �لليل حتى �أخرج �إىل �ل�سو�رع �أجل�س يف �ملقاهي حيًنا ويف �مل�ساجد 
�أحياًنا.. �أذهب �إىل �أفر�ح لأ�سخا�س ل �أعرفهم.. �أرمي بنف�سي يف �أي 
�أهرب  �لنا�س يزيل �لرهبة عن قلبي.. كنت  زحام.. كان وجودي بني 
منه و�سط �لزحام.. ورمبا كنت �أهرب من نبوءة �لطالع.. ل �أريد �أن 
يف  �جلدر�ن  حت�سرين  �أن  من  �أهرب  كنت  خائًفا..  ول  وحيًد�  �أبقى 
�أ�سمح له باأن يلطخ بدمي �لأر�س  �ل�ساعة �لثانية و�لن�سف لياًل.. لن 
و�جلد�ر.. كانت هذه هي طريقتي لك�سر نبوءة �لطالع.. كانت �حلياة 
مملة ورتيبة وغري منتجة.. وبد�أت �أ�سعر بعد فرتة �أين بال حياة.. �أنا 
�أكن  ناقة ول جمل.. حتى ذلك �ملوعد مل  ثاأر لي�س يل فيه  هارب من 
�أنا من حدده.. حدده �سابق �لذي �سافر ومل نعد نعرف له طريًقا.. �أنا 
ل�ست مذنًبا.. ملاذ� ميكن حلياتي �أن ُتدمر بهذ� �ل�سكل.. هل �ساأ�ستمر 
هكذ� �إىل �لأبد.. ل بد من و�سع نهاية لهذه �حلال و�إل ف�ستتحول �حلياة 

�إىل ل �سيء.. ل �سيء. 

كانت ليلة �سديدة �لربودة.. وكنت �أم�سي وحيًد� كالعادة يف نهاية 
�لليل ومل يكن يف �لطريق غريي.. كنت �أمر على �لطرق ل �أجد لنف�سي 
ملجاأ غري �لأر�سفة طو�ل �لليل حتى قبيل مطلع �لفجر.. فاأذهب �إىل 
من  وجدت  حينما  �لعمل..  قبل  قلياًل  و�أرتاح  لأ�سلي  م�سجد  �أقرب 

يناديني من �سيارته.. 

- مازن.

- من؟
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- �أنا ه�سام �أل تذكرين؟

يف  �لثالث  �لطابق  يف  ور�ند�  لروؤوف  جاًر�  كان  �لذي  ه�سام  �إنه 
�سقتهما �لقدمية.

- بالطبع �أذكرك.. �أهاًل بك. 

- ملاذ� ت�سري وحدك؟ تعال �أو�سلك.

- ل �سكًر�.. �أنا �أمت�سى قلياًل.

- ولكني �أريد �أن �أتكلم معك. 

فركبت معه �ل�سيارة.. 

قال: ملاذ� ل تاأتي لزيارتنا؟

- ومنذ متى ونحن نتز�ور؟

- ومل ل؟

- لأين ل �أريد �أن �أدخل تلك �لبناية مرة �أخرى.

- ملاذ�؟

- لأنها حتمل بالن�سبة يل ذكرى �سيئة.

- �أعلم �أنك كنت �سديًقا لر�ند� وروؤوف.. ولكن يجب �أن تكون �أقوى 
من ذلك.. لقد كانا عزيزين علينا جميًعا.
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ومد يده �إىل �سندوق �لتبغ بجو�ره و�أخذ لفافة ومد يده �إيّل بها.. 
ذر�عه  باطن  على  و�سم  طرف  نظري  لفت  حتى  �إليها  نظرت  �إن  وما 
وقلت  �سديد..  بعنف  ذر�عه  فاأم�سكت  قمي�سه..  كم  حتت  من  يخرج 

له: ما هذ�؟

فارتبك ب�سدة وقال: ماذ�؟ �إنه و�سم!

مل يخطر على ر�أ�سي حلظتها �إل قول �لطفل �لذي فتح �ملندل »�إنه 
رجل على يده عالمة«.. 

تلك  يف  �لأر�س  على  وو�سعها  خرج  قد  و�لعالمة  هو..  �إنه  نعم 
�أثناء  جميًعا  عليه  ومررنا  �لأر�س..  على  ر�سه  �لذي  �ملاء  �إنه  �لليلة.. 
نزولنا.. و�سابق مل يتعر�س للعنته لأنه كان قد رحل.. و�أنا مررت على 

�ملاء �أول مرة بعد �أن ودعت »�سابق« و�سعرت به�سام على �ل�سلم.. 

لياأخذنا  �ل�سيطان  يتتبعها  �لتي  �لعالمة  �لعالمة..  ي�سع  كان  لقد 
قرباًنا.. �إنه مل يكن �سابق هو �خلائن بل كان ذلك �لوغد.

يقاومني  كان  خنًقا..  و�أقتله  عنقه..  �أحطم  �أن  وكدت  به  �أم�سكت 
�أن  كدت  لقد  حلظتها..  ج�سدي  يف  دبت  �لتي  �لقوة  تلك  ما  �أدر  ومل 
�أفتك به.. لول �أنه مد يده �إىل مقب�س مقعد �ل�سيارة �جلانبي.. رفعه 
فهبط ظهر �ملقعد �إىل �خللف حتى متدد.. فتناول �أد�ة حديدية كانت 
على �ملقعد �خللفي لل�سيارة و�سربني بها على ر�أ�سي.. ففقدت �لوعي.. 

�إيّل �لوعي.. فوجدت »ه�سام«  �أدر كم مر من �لوقت حتى عاد  مل 
بجانبي يدخن لفافة يف هدوء.. و�أنا ممدد على �أريكة يف مدخل منزل.. 
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قلت: �أين �أنا؟

- �أنت يف بيتي.

فهممت �أن �أقوم.

فقال: ل تخف �أنت يف �أمان و�أنا لن �أوؤذيك.

- �أريد �أن �أم�سي.

- ح�سًنا �م�ِس ولكن �أخربين �أوًل ملاذ� حاولت قتلي؟

فم�سحت وجهي وقلت له: �أنت �ل�سبب يف كل ما جرى.

- ما معنى هذ�؟

قلت �سارًخا: �أل�ست �أنت �لذي �سحرت »روؤوف« ور�ند�؟ �أل�ست �أنت 
من و�سع �لعالمة علينا وجعلتنا فري�سة ل�سيطانك؟ 

قال بتعجب: هل تظن �أين �ساحر؟

- �أنا متاأكد.. �أمل تعلق لنا مق�سة.. ونعلني؟

�أن  �أحاول  �أ�سع مق�سة ونعلني.. لقد كنت  �أين �ساحر لأين  - تظن 
�أحمي نف�سي وعائلتي من ذلك �ل�ساحر �ل�سيطاين.. 

- نعم �أنت �ساحر.

كنت  �لذي  �ل�سر  �أك�سف  �أن  �أنوي  �أكن  �سيًئا.. مل  تعرف  ل  �أنت   -
�أخفيه.
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قلت ب�سيق: تكلم باخت�سار.

- لن �أتكلم.. تعال معي.

- �إىل �أين؟

- ��سرب.. �إذ� �أردت �أن تعرف �حلقيقة عليك بالتز�م �ل�سمت حتى 
يت�سّنى لعقلك �أن يتكلم.

�أخذين و�سعدنا �إىل �ل�سطح فوق �سقة روؤوف ور�ند� �لقدمية و�لتي 
كانت يف �لطابق �لأخري.. ووقفنا �أمام �لباب فاأخرج من جيبه ق�سيًبا 

حجرًيا غريًبا طوله ع�سرة �سنتيمرت�ت تقريًبا.. 

فقلت له: ما هذ�؟

- هذ� حجر ي�سمى عرق �ل�سو�حل.

- وما هو عرق �ل�سو�حل؟

- هذ� حجر كرمي له خو��س عظيمة وبه من �لطاقة و�لقوى �خلفية 
�لكثري.. �إن به �سًر� �إلهًيا.. فهو حجر حّي.. و�أعظم خا�سية له هي فتح 

�لأقفال �ملغلقة.. 

- كنت �أعلم �أنك �ساحر.

عالقة  ل  عظيمة  قوى  له  حجر  هذ�  لك  قلت  جاهاًل..  تكن  ل   -
لها باجلن.. �أو �ل�سحر.. هذ� �حلجر لو و�سعته مع بع�س حبات طعام 
كالأرز مثاًل ل�ستة �أ�سهر �ستختفي بالكامل.. �إنه حي ويتغذى.. �إنه من 

�أ�سر�ر �لطبيعة. 
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ثم �أخذ ي�سمي ويقول »با�سم �حلي �لقيوم« ويطرق بهذ� �لق�سيب 
على مكان �ملفتاح.. كان �لطرق خفيًفا ومتتابًعا.. ول�ست �أفهم ما �لذي 

حدث ول كيف حدث.. ولكن �نفتح �لباب فجاأة.. 

قلت له بانفعال: ماذ� تفعل؟

- �س�س�س�س�س.. �دخل. 

�إىل غرفة  �لظالم حتى و�سلنا  قلياًل يف  ثم م�سينا  �ل�سطح  دخلنا 
بابها خلف  يختبئ  �ل�سطح..  على  �أنها موجودة  �أعلم  �أكن  منعزلة مل 
مر�آة كبرية جًد� وقدمية يغطيها �لرت�ب.. ظننتها ت�ستند �إىل �جلد�ر.. 
ولكنها كانت هي �لباب نف�سه.. ��ستخدم �حلجر �لغريب �لذي فتح به 
باب �ل�سطح على طرف �ملر�آة.. ف�سمعت �سوت مزلج ينفتح.. فجذب 

تلك �ملر�آة فانفتحت �لغرفة.

كادت  مفاجاأة  بها  فاإذ�  بابها..  فتح  �أن  مبجرد  �لغرفة  نور  �نفتح 
تذهب بعقلي.. �إنها غرفة رمادية جدر�نها مل�ساء وعلى �جلانب �لأي�سر 

من �لباب لوحة مربعة �سود�ء معلقة على �جلد�ر.. 

�سعرت بدو�ر خفيف.. د�رت معه كل �لذكريات �أمام عيني.. �لطفل 
�لذي فتح �ملندل.. �لغرفة �لرمادية �لتي كانت �آخر ما ذكره �لطفل قبل 
�أن مي�سي.. �لعالمة.. �ل�سيطان.. كلمات روؤوف ون�سيحته باأن �أحر�س 

على �سالمتي.. 

يا �إلهي.. ما هذ� �جلنون؟ 
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روؤوف هو �ل�ساحر؟!

�أيعقل �أن يكون كل ما حدث كان ب�سببه؟ �أكان هو �للغز وهو �حلل؟

�سوت  �لبيت  يف  نز�ر  ح�سر  �أن  ليلة  �سمعنا  �أننا  جيًد�  �أذكر  نعم 
�أن مفتاح  ر�ند�  وقالت  �ل�سقف..  و�أنبوبة غاز يف  �أثاث خ�سبي  حترك 
و��سحة..  �ل�سورة  �لآن  �أحد ي�سعد هناك..  ول  �ل�سطح هم ميلكونه 

�إنها غرفة �ل�سعوذة بنف�سها.. و�أنا �أر�ها �لآن.. 

�لأ�سياء  �أن  من  �لرغم  على  وعفنة..  رطبة  �لغرفة  ر�ئحة  كانت 
فر�أيت خو�مت كثرية  �لغرفة  �لرت�ب.. جتولت يف  يعلوها  يكن  فيها مل 
بها عظام  وزجاجات  �جللد..  من  ورقًعا  و�سموًعا..  ملونة..  و�أحجاًر� 
�أو  �لت�سريح  و�سع  كان يف  �أنه  يبدو  كان هناك خفا�س ميت  �سغرية.. 
�لتجهيز لطق�س ما.. ور�أيت ركًنا كاماًل به �أ�سفار كثرية.. كتاب �سم�س 
�ملعارف �لكربى.. منبع �أ�سول �حلكمة.. �ل�سر �ملكتوم.. غاية �حلكيم.. 
�لأ�سفار  �إنها  �ل�سبعة..  �لكو�كب  م�ساحف  �لنبطية..  �لفالحة  كتاب 
�ل�سيطانية �لتي كنت �أقر�أ عنها.. كان هناك من ي�سكك يف وجودها.. 
وها هي �لآن بني يدي.. �أمهات �لكتب يف �ل�سعوذة و�لعر�فة و��ستح�سار 

ملوك �جلان.. �أ�سفار �لكفر و�ل�سرك و�للعنة.. 

كنت �أنظر �إىل �لأ�سياء من حويل ول �أكاد �أ�سدق ما �أر�ه.. وكنت 
�أ�سعر ب�سعور يعاودين بني �حلني و�حلني من وقتها.. �سعور ل �أ�ستطيع 
و�سفه.. �سعرت بالغفلة و�ل�سدمة.. �سعرت باخلديعة و�خليانة و�سعرت 

بغ�سة يف حلقي.. كل �لأفكار كانت تتقاطع يف ر�أ�سي.. 
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قطع كل هذ� ه�سام قائاًل: لقد حذرته كثرًي� من نتائج ما يفعل.. 
ولكنه مل يكن ي�ستمع لأحد.. 

- �أنا ل �أ�ستطيع �أن �أ�سدق عيني.. 

ي�سرتي  كان  لقد  �حلقيقة..  ولكنها  ت�سدق..  �أل  حق  معك   -
ميلك  هو  �جلامعة..  يف  كنا  منذ  ويتتبعها  مكان  كل  من  �ل�سحر  كتب 
بد�أ ممار�سة  �أحد..  لأي  يوؤجرها  �أن  ويرف�س  �سنني  منذ  �لغرفة  هذه 
�أدو�ته هنا عندما عاد..  �لطقو�س عندما �سافر للخارج.. ثم نقل كل 
لي�ستقر هنا.. كنا ن�سمع كل يوم �أ�سو�ًتا غريبة تاأتي من �سقته.. و�أحو�ل 
غريبة يف �لبناية ي�سعر بها �ل�سكان ول يفهمون من �أين تاأتي.. كنت �أنا 
بالأ�سباح.. كان  �لبيت  ولكنه مالأ  �أف�سحه..  �أن  �أ�ساأ  �أعرف ومل  �لذي 
ي�ستح�سر �لأرو�ح و�ل�سياطني.. كان يرتزق من ور�ء هذ� �لأمر كثرًي�.. 
بعيًد�..  يقابلهم  كان  عنو�نه..  يعرف  مريديه  من  �أحد  يكن  ولكن مل 
�أنه تاب عما  يوم وقال يل فيه  �لبيت.. حتى جاء  وي�سنع طقو�سه يف 

كان يفعل.. وترك هذ� �لعمل.. ولكنهم مل يرتكوه.

- من هم؟

�إن  فخ..  �إنه  �ل�سهولة..  بهذه  �لأمر  �أن  حت�سب  هل  �ل�سياطني..   -
طريق �لذهاب غري طريق �لعودة.. �إن �لتقرب من هوؤلء يكون بقر�بني 
وكفر.. وتركهم ل يكون �إل باملوت.. �أو �لت�سحية بدم.. هذ� ما قاله يل 

روؤوف بنف�سه.
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- ولكن �أل�ست �أنت من ترك �لعالمة.. �أمل تر�س ماًء على �لأر�س 
يوم كنا جنتمع هنا؟

- كنت �أر�س كل يوم بعد �لفجر ماًء مبلح لأطهر عتبة �لد�ر من �أي 
�سيء ميكن �أن يوؤذينا.. ول �أ�سمح لأرو�حه �أن متر من هنا.. 

- ولكن �ملندل قال �أن من و�سع �لعالمة رجل على يده عالمة.. 

- هل فتحت �ملندل؟ وتدعي �أنني �أنا �ل�ساحر؟ ح�سًنا �إنه هو.. لقد 
كان روؤوف نف�سه هو من و�سع �لعالمة.. فروؤوف كان على يده �ليمني 

ندبة كبرية تركها حرق ليده منذ �لطفولة.. وهو �أثر ظاهر.. 

- نعم �أعرف ذلك.. ولكن كيف و�سع �لعالمة؟

- �أمل ير�س عليك �سيًئا؟

- ل.

- لعله و�سعه لك يف �لطعام �أو �ل�سر�ب يف بيته.

�سريًعا:  �لأحد�ث  �أمام عيني  بيدي على جبيني.. ومرت  ف�سربت 
نعم لقد �أعطانا جميًعا زجاجات بها ماء وقال �إنه زعفر�ن لغ�سل �لوجه 

و�ل�سرب.. ومل يكن �سابق موجوًد�.. لهذ� مل ت�سبه �للعنة.

ولكن ل �أفهم.. كيف �أ�سابت �للعنة »روؤوف« نف�سه؟ 

- ل �أعرف رمبا �سرب من �ملاء من غري ق�سد.. 
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- ل.. تذكرت �لآن.. يومها قامت ر�ند� باأخذ �لقليل من �ملاء من 
زجاجتها على منديل وجاءت مت�سح جبينه بها.. نظر �إىل �لزجاجة يف 

يدها.. ور�أيت على وجهه نظرة مل �أف�سرها وقتها مطلًقا.. 

h
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(13)

�أدر  �أهيم على وجهي.. مل  ونزلت  روؤوف  تركت »ه�سام« يف غرفة 
بد�خلي  �سيء  يعد  مل  �سيء..  كل  �ختلط  لقد  �أ�سنع..  �أن  ميكن  ماذ� 

متما�سًكا.. ل مبد�أ ول �سد�قة.. ول ثقة.. ول علم.. 

م�سيت يف �لطرقات هائًما على وجهي لي�س يل مكان بعينه لأتوجه 
�إليه.. فتوجهت �إىل �مل�سجد �ملعتاد �لذي �أبيت فيه.. جل�ست حتى �سالة 
�لفجر.. وبعد �ل�سالة جل�ست يف جانب �مل�سجد.. كادت عيناي تغفو�ن 
�لوجه  �أبي�س  كبرًي�  �سيًخا  كان  �أمامي..  �مل�سجد  �إمام  ر�أيت  عندما 
�ل�سبعني  يف  يبدو  �إنه  �ل�سنني..  �أثر  وجهه  على  يبدو  �للحية..  ق�سري 
من �لعمر.. ولكنه �سحيح �سليم مل ينحِن ظهره.. وقف �أمامي مبت�سًما 

وقال: �أما �آن لك �أن تتكلم؟

- معذرة ماذ� تق�سد؟
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ت�سلي  مرتقًبا..  حزيًنا  �لوجه  ذ�بل  تاأتي  يوم..  كل  هنا  �أر�ك   -
وتغفو مدة ثم تذهب.. و�أرى حالك يزد�د �سوًء� كل يوم.. هل بك من 
علة.. هل حتتاج �إىل م�ساعدة.. �إذ� �تخذت �مل�سجد ملجاأ جل�سدك فهو 

ا ملجاأ لروحك.. �أنا �مل�سوؤول عن هذ� �مل�سجد..  �أي�سً

- �أنا يف جحيم يا �سيدي ول �أدري كيف �سينتهي.. 

- �إن مل يكن عندك مانع فاحِك يل لعلي �أ�ستطيع �مل�ساعدة.. 

- �ساأحكي لك... 

�كت�سايف  �إىل  �لأحد�ث  بد�ية  منذ  حدث  ما  كل  عليه  ق�س�ست 
�حلقيقة.. وتعمدت �أن �أوؤكد على ما قاله يل �ل�سيخ يف �مل�سجد �لكبري. 

�إل من قل علمه.. و�سل  بالإن�س  تلب�س �جلن  ينكر  قال: مبد�أًيا ل 
من  �أتانا  وقد  �لإن�سان..  يوؤذي  و�ل�سيطان  �لإن�س  مت�س  �جلن  فهمه.. 
ر�سول �هلل في�س من �لأخبار عن �لرقي و�ل�سحر و�حلرز من �ل�سيطان.. 

- نعم ُيحرتز من و�سو��س �ل�سيطان.

- ل لي�س هذ� كل �سيء.. 

يقول �لنبي مثاًل »من قال ل �إله �إل �هلل وحده ل �سريك له.. له �مللك 
وله �حلمد يحيي ومييت وهو على كل �سيء قدير يف يوم مئة مرة كانت 

له حرًز� من �ل�سيطان ذلك �ليوم«.. 
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�أتر�ها حرًز� يف ذلك �ليوم من �لو�سو��س و«�أعوذ باهلل من �ل�سيطان 
�لرجيم« لي�ست بحرز ذلك �ليوم؟

بو�سو�سة  تذهب  فال�ستعاذة  عمله..  منهما  لكل  بل  ل..  بالطبع 
�ل�سيطان.. و�لذكر �ملخ�سو�س هو �حلرز �لذي مينع �مل�س و�لتلب�س.. 

�أنفه..  �أو  فمه  من  �لإن�سان  ج�سم  تدخل  و�لريح  ريح..  �جلن  �إن 
و�لغ�سب  �ل�سديد  فالفرح  للدخول..  ُيفتح  باب  �إىل  حتتاج  ولكنها 
�لباب ليدخل  �ل�سديد.. كلها تفتح  و�لفزع  �ل�سديد  �ل�سديد و�ل�سحك 
�ل�سيطان مع �لنف�س ويجري جمرى �لدم.. ونحن نر�ه ينطق على ل�سان 
�ملم�سو�س وهو م�سروع.. ل ينكر ذلك �إل من ل جتربة له.. ويحكم مبا 

ي�ستح�سنه عقله من ��ستحالة ذلك.. 

فقلت: يا �سيدي كيف ذلك ويف �لقر�آن »�إن عبادي لي�س لك عليهم 
�سلطان«؟

فقال: �أنت تخلط �لأمر ك�سائر �خللق.. 

هل �إذ� �أم�سك بك رجل يف �لطريق و�سربك �أو حتى قتلك.. �أيكون 
بذلك له �سلطان عليك؟

فرددت: ل.

فقال: بالطبع ل.. لي�س �لإيذ�ء ب�سلطان.. �ل�سلطان هو �أن ياأمرك 
عليك..  �سلطان  له  �إذن  هو  �ساخًطا..  �أم  ر��سًيا  كنت  �سو�ًء  فتطيعه 
حرب  يف  معه  تدخل  �أن  �أما  له..  ي�سخرك  ع�سيانه..  من  مينعك 
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فيوؤذيك وتوؤذيه.. فلي�س لأحد منكما �سلطان على �لآخر.. 

- لقد قال ذلك عامل كبري فكيف �أرد قوله؟

- يا بني لقد قال ذلك عن عدم علم.. ولي�س عن علم بالعدم.. �أما 
من جرب ور�أى فال ي�سعه �لإنكار.. فلي�س من ر�أى كمن �سمع.. وقد �أتانا 
�خلرب �ل�سحيح باأن �لنبي �سرب �سدر �لغالم �ملم�سو�س وقال »�خرج 
عدو �هلل �أنا نبي �هلل«.. ترى من �أي �سيء �أمره �لر�سول �أن يخرج عند 

�أ�سحاب �لعقول؟

و�ملر�أة �مل�سروعة  و�لعالج  للدو�ء  ي�ستجيب  - نعم ولكن �مل�سروع 
دعا لها �لنبي ومل يقل لها �أنها مم�سو�سة.. 

هز ر�أ�سه نفًيا وقال: هناك �سرع يعرفه �لأطباء ل دخل لل�سيطان 
به.. وهناك �سرع ل يعرفونه وهو ما نر�ه على �لرجل يتخبطه �ل�سيطان 

من �مل�س.. 

�أحدهم  ينكره  كيف  و�حد..  دين  علماء  جميعكم  �أل�ستم  ولكن   -
وتثبته �أنت؟

نظر �إيّل نظرة �آ�سفة وقال: ما يفتيك به �ملفتي هو مذهبه ومعتنقه 
من �لآر�ء �ملتعددة.. ول ُي�سرتط �أن ي�سيب ر�أيه �حلق من �لأحكام.. 
فمعتنقه ياأتي من �جتهاده وممار�سته.. ولي�س من �لقر�ءة و�لتنظري.. 
�لعامل �ملجتهد هو �لعامل �ملجرب �لذي تدّين بعلمه.. ومار�س �لأن�ساك 
وعرف �لع�سر و�لي�سر وفرق بني �أحو�ل �لنا�س.. ولي�س �ملفتي من يحفظ 
�ل�سوؤ�ل.. �لأحكام متوفرة يف �لكتب  �حلكم حفًظا فيلقيه عليك حال 
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للحياة  فقهه  خال�سة  �إنها  �آخر..  �سيء  �لعامل  فتوى  ولكن  يقر�أ..  ملن 
�ملتغرية  باحلياة  ترتبط  �لفتوى  �لنا�س..  و�أحو�ل  �لدهر  و�سروف 

�ل�ساخبة �ملزدحمة بالأحد�ث.. وهذ� ل ُيدّر�س يف �لكتب.

- ماذ� تق�سد؟ مل �أعد �أفهم.. 

- �ساأعطيك مثاًل.. ميكنك �أن تقر�أ �لفقه.. وميتلئ عقلك باأقو�ل 
ولي�س  قلبك  مالأ  ما  هو  عليك  يحكم  ما  ولكن  و�لتفا�سري..  �لفقهاء 
�لذي  هو  ل�سانك..  على  يخرج  �لذي  هو  يوجهك..  �لذي  هو  عقلك.. 
�لتمر  دون  ثمرة  من  �ملتخذ  �خلمر  جتيز  �أن  ميكنك  فتاويك..  ميالأ 
و�لعنب لأن يف �لكتب من قال ذلك �جتهاًد�.. ولكن لو كان قلبك ورًعا 
من  �تخذت  ولو  �خلمر  و�ستحرم  �هلل..  على  تتجر�أ  فلن  خا�سًعا هلل.. 

�ملاء.. وحتكم بخطاأ من قال غري ذلك.. 

و�أن  �خلالف..  ومو��سع  �لأحكام  حتفظ  عاملًا  تكون  �أن  بني  فرٌق 
تكون فقيًها ورًعا تعرف حق �هلل وترعاه.. 

�أخذت  ر�أي  �أي  �أن  معناه  وهذ�  �لأمة رحمة  �ختالف  ولكن  نعم   -
فهو حق.. 

رحمة..  �ختالف  كل  لي�س  ي�سح..  ل  كالم  هذ�  م�ستنكًر�:  قال 
وهناك فرق بني �خلالف و�لختالف.. �لرحمة قد تكون يف �لختالف 
يف �مل�سكوت عنه فقط.. �سكت �هلل عنه رحمة بنا غري ن�سيان.. �أما ما 

ح�سمه �ل�سرع فالختالف فيه ف�ساد.. 
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�إذ� �جتهد عامل يف �أمر ما و�أخطاأ ف�سيكون له  �فهم ذلك جيًد�.. 
�أجر.. ولكن �جتهاده يظل خطاأ.. فاحلق يف �لنهاية و�حد.. ولي�س كل 
ر�أي يذهب �إليه عامل يكون حًقا.. �أيقول �سيخ على �أمر ما حالًل و�آخر 

يقول حر�ًما وكالهما يكون �سو�ًبا؟ هذ� خلل يف فهم �لختالف.

- �ألي�س �لدين ي�سر؟

 قال متعجًبا: وما هو �لع�سر فيما �أقول.. هل �لي�سر يف نظرك هو 
�إنكار  �إليه هو�ك وما ��ستح�سنته من �أحكام.. هل �لي�سر هو  ما ذهب 
ما ينكره �لعقل.. هل �لي�سر هو �لتخفف من �لتكليف.. هل �لي�سر هو 
�أن ترتك ما يثقل عليك فعله.. هل �لي�سر هو �أن تقرتف �ملع�سية بحجة 

�ل�سطر�ر؟

- ل ولكن �ل�سرور�ت تبيح �ملحظور�ت.. 

رخ�سة  كل  لي�ست  حتى  بل  حمظوًر�..  تبيح  �سرورة  كل  لي�س   -
تلك  لك  تبيح  فهل  �سرورة..  مثاًل  للمال  �ل�سديد  فاحتياجك  ماأتية.. 

�ل�سرورة �أن تاأكل �لربا.. �أو ت�سرق.. �أو تقتل؟

لو طوع �لإن�سان كل حمظور و��ست�سلم لل�سرورة مل يبق يف �لنا�س 
دين.. ومل تبق لهم �أخالق.. ول كان هناك عفة �أو �سرف.. �ست�ستباح 

�ل�سرقة و�لفو�ح�س لل�سرورة.. 

ثم �أي رغبة يف نظرك جتزم �أنها �سرورة؟ ل يوجد قانون �أو �سابط 
لل�سرور�ت. 
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�أم �لرغبة يف تاأمني م�ستقبلك..  �لرغبة يف �متالك قوت يومك.. 
�أيهما يف نظرك �سرورة تبيح حمظوًر�؟

و�ل�سرقة  �إل �سرورة..  يرونها  ول  �أ�سحابها  ُتلح على  كلها رغبات 
هوؤلء  من  حمظور  فاأي  حمظور..  و�لقتل  حمظور..  و�لربا  حمظور.. 

تريد �إباحته.. وما �حلجة �لتي تبيح �أحدهم ول تبيح �لآخر؟

�لذي  �لعقل  لي�س  �لعقل..  �إىل  فالعبادة حتتاج  بني  يا  تفكر جيًد� 
�لعقل  ولكن  بالأدلة..  ويتالعب  �لت�سريع  ويرف�س  وينتقد  ويي�سر  يبيح 

�لذي ين�سف ويتورع ويتقي �سخط �هلل.. ولو ب�سخط �لنا�س.

- �أرى �أن عالج �ل�ساحر هو �لعالج �لأف�سل و�لأ�سرع ولي�س �لعالج 
بالدين.. �إنهم....... 

قال مقاطًعا: �أخطاأت.. فال عالج بال�سحر.. لأنه ��ستعانة باجلن.. 
و�جلن ل يعني �لإن�سان �إل بالتقرب له.. و�لتقرب له يكون بال�سرك.. 
و�جلن كذوب متالعب ل ي�سُدق �إل قلياًل.. قد يخدعك بعالج ز�ئف 
ثم يزد�د �لأمر �سوًء�.. وهذ� �أمر مل�سناه باأيدينا.. ول ينبئك مثل خبري. 

ما  كل  و�تخذو�  �سلو�  موؤمنني..  رجاًل  بعيني  ر�أيت  ولكني  نعم   -
هذه  من  يرب�أون  ول  �ل�سالح  و�لعمل  و�ل�سالة  �لذكر  من  ��ستطاعو� 

�للعنات.. 

- هذ� ما تظن.. �لإميان يا بني له قانونه �خلا�س.. فلي�س كل �إميان 
هو كما تظنه.. لي�س كل من قال �أنه موؤمن فهو موؤمن خمل�س �سادق.. 
ا لوجه �هلل.. ويخلو من  لي�س كل �إميان ر��سًخا.. ولي�س كل �إميان خال�سً
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�إميان  �إميان مبنًيا على عقيدة �سحيحة.. هناك  ولي�س كل  �ل�سرك.. 
ميكنك �أن حتيا به يف �ل�سر�ء فقط.. وما �إن تاأتي �ملحنة حتى تكت�سف 
�أنك كنت تعبد �هلل على حرف.. يهتز �إميانك ومتالأه �ل�سكوك.. �ملحنة 
هو  �لبالء  �ل�سعف..  �أو  بالقوة  �إميانك  على  حتكم  �لتي  هي  بني  يا 

�ملحك.. 

�لبالء هو مر�آة ل تكذب.. ُيعرف فيه �ل�سادق من �ملُّدعي.. 

- لقد عانينا.. وكثري من �لنا�س يعاين من م�س �جلن.. ملاذ� يعانون 
بهذ� �ل�سكل؟ ملاذ� ي�سمح �هلل بت�سلط �جلن على �لنا�س؟ لقد فتح حجر 

�ل�سيطان �لباب �أمام عيني.. كيف ُي�سمح للجن بهذ� �لطغيان؟

- يا بني ل تظلم نف�سك.. 

لقد حرم �هلل �لظلم على نف�سه وحرمه بني خلقه.. ومع هذ� فهم 
�جلن  ظلم  يف  ولي�س  لأحد..  �هلل  من  ظلم  هذ�  يف  فلي�س  يظلمون.. 
�لنا�س  �أل ترى كثرًي� من  �لإن�س لالإن�س..  �أكرث من ظلم  لالإن�س �سيٌء 
يرتب�س  �أل  مال؟  �أو  جاه  �أو  �سلطة  �ساحب  من  و�إيذ�ء  لظلم  يتعر�س 

�لنا�س بع�سهم لبع�س وي�سفكون دماءهم؟

�لفرق هنا �أن �لظامل خفي عن �لأنظار.. 

�أما ذلك �لباب �لذي فتحه حجر �ل�سحر فاإنه مل يكن مغلًقا قط.

- غري �سحيح.. لقد كان مغلًقا �أنا متيقن من ذلك.
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- قال �لنبي حممد »�إذ� ذهبت �ساعة من �لليل فكفو� �سبيانكم.. 
��سم  و�ذكرو�  �آنيتكم  وخمرو�  �هلل..  ��سم  و�ذكرو�  �أبو�بكم  و�أغلقو� 
باًبا  يفتح  ل  �ل�سيطان  فاإن  ��سم �هلل..  و�ذكرو�  و�أوكئو� قربكم  �هلل.. 

مغلًقا«.

�أُق�سُم باهلل لو ُذكر ��سم �هلل على ذلك �لباب وهو ُيغلق ما فتحته 
نغلق  ولكننا  �سو�حل..  عرق  �ألف  على  �جتمعو�  ولو  �لأر�س  �سياطني 

�أبو�بنا ول نذكر عليها ��سم �هلل.

�أن تتالعب بك وت�سك باهلل..  ��سمعني يا بني.. ل ت�سمح لالأفكار 
�لغيب  ي�سكنون  من  �ساهدت  لقد  وتوكل..  ر��سية  بنف�س  �لقدر  و�جه 
بعينك وروحك.. ولقد �أ�سبحت متلك �ليقني فيما ي�سك فيه كثري من 

�لنا�س.

- ولكني �أدفع حياتي ثمًنا لهذ� �ليقني.. 

- وهناك من يدفع حياته باختياره فد�ًء لذلك �ليقني.. هناك من 
و�أولده ورخاء عي�سه  يندفع يف معركة م�سحًيا بحياته وماله وزوجته 
لي�ست هي كل  �لدنيا  فد�ًء ليقني �متلكه فملك عليه حياته.. فاحلياة 
ُقدر  فاإن  ربنا..  �إىل  وكلنا عائدون  �أبقى..  �أخرى  �سيء.. هناك حياة 
لك �أن تكون رحلة عودتك �إىل ربك هي رحلة يقني فال ت�سيعها باأفكار 

�سيطانية تهز �ليقني �لذي �أُهدي �إليك.. 

- �إذن ما �لذي ينتظره ذلك �ل�سيطان؟ ملاذ� مل ياأت لقتلي.. ملاذ� 
ي�سنع كل هذ� بي؟

فقال م�سفًقا: لأنه �سعيف.. ل تخدعك �لأ�سكال �لتي ر�أيتها.. �إنه 
�هلل  خلقه  �لتي  �خللقة  بال�سرورة  هو  ياأخذه  �سكل  كل  ولي�س  يت�سكل 
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يتخذ  فهو  لذلك  �سعيف..  ا  �أي�سً وكيده  �سعيف  بالفعل  هو  عليها.. 
�أ�سكاًل حتب�س �لأنفا�س.. وي�سحب �ل�سوء و�لطاقة من �ملكان.. هذ� نوع 
تو�جد  فاإذ�  من �ل�سطهاد.. ي�سطهد �سحيته حتى ي�سنع �خلوف.. 
�خلوف فاإنه يتغذى عليه.. ي�ستطيع معه �أن يخيل �إليك �لكثري.. ويرتفع 
بخوفك �إىل �جلنون.. وقتها ي�ستطيع �أن يفعل بك ما ي�ساء.. فاإذ� كنت 

تريد �لن�سيحة.. فهي �أل تخاف.. 

�إذ� كان مقدًر� لك �أن متوت ف�ستموت.. ولن مينع �خلوف ذلك.. 
ولن  يقدم  لن  فاخلوف  يده  على  موتك  يكون  �أن  لك  مقدًر�  كان  �إذ� 

يوؤخر.. فلتمت �سجاًعا خرٌي لك من �أن متوت خائًفا جباًنا.. 

- من �أين �آتي بال�سجاعة و�أنا �أجهل عدوي؟

ف�سجاعتك  قوة  به  كان  و�إن  تعرفه جيًد�.. عدوك �سعيف..  بل   -
هي فقط �لتي تعطيك �لفر�سة لتقاوم وقد تنت�سر.. فاإذ� مل تنت�سر 
�أن جتعلك خائًفا..  �لطالع  لنبوءة  ت�سمح  فلن تكون فري�سة �سهلة.. ل 
�طرح خماوفك جانًبا لتك�سر تلك �لنبوءة.. تعامل معه كل�س يحاول 

�أن يت�سلل �إىل بيتك خفية.. �ألن تو�جهه وتقتله؟

- نعم. 

- ح�سًنا �فعل ذلك و�ستجد �سجاعتك.. تعامل معه كعدو من �لإن�س 
يريد �إيذ�ءك.. وقاتل دفاًعا عن حياتك ول ت�ست�سلم للخوف.. �خلوف 
�سيقتلك �ألف مرة بدون �سالح.. �خلوف �سيقتل روحك قبل �أن ميوت 

ج�سدك. 
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- �سكًر� لك يا �سيدي.. لقد د�وت كلماتك جر�ًحا يف نف�سي وفتحت 
لأ�سياء  ميكن  كان  مدة..  منذ  قابلتك  ليتني  �لرحمة..  من  �أبو�ًبا  يل 

كثرية �أن تتغري.

- لكل �سيء وقته �ملقدر.. ورمبا لو �سمعت كلماتي بالأم�س مل ُت�سب 
من قلبك مو�سًعا.. فالقلوب تتقلب.. �ليوم قلبك مفتوح يقظ.. ورمبا 

بالأم�س كان غافاًل قا�سًيا مل تكن تزده كلماتي �إل ق�سوة ونفوًر�.. 

هل تريدين �أن �آتي معك؟

تفكرت قلياًل ثم قلت: ل يا �سيدي �سكًر� لك.. �أنا �أعرف �لآن ماذ� 
�ساأفعل.. 

ثم قبلت ر�أ�سه و�ن�سرفت.. 

hhh

ذهبت يف ذلك �ليوم و��ستاأجرت هذ� �لبيت �لذي �أحيا به �لآن.. 

لقد قررت �أن �أحترر.. 

به  كبلني  بل  �ل�سيطان..  ذلك  به  كبلني  �لذي  �لقيد  من  �أحترر 
�خلوف.. 

لن �أهرب مرة �أخرى.. 

مل يعد �أحد ممن يعرف �حلقيقة موجوًد�.. �أنا وحدي �لذي �أعرف 
ما حدث.. من �لبد�ية �إىل �لنهاية.. 
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ولقد قررت �أن �أق�سها.. 

�أف�سح  �أن  قررت  فقد  وعرفته..  �ساهدته  ما  كل  �أكتب  �أنا  ها 
�ل�سيطان.. �أف�سح �سر قوته.. و�أف�سح �سر �سعفه.. 

�أردت �أن �أجد طريقة �أخرى لك�سر �للعنة غري �لدم.. قر�أت كثرًي�.. 
�أجهلها..  كنت  حقائق  يل  وتك�سفت  �أجهل..  كنت  مما  كثرًي�  وتعلمت 
يياأ�س..  �أجنح يف جعله  ولكني مل  �لآن..  منعه عني حتى  وجنحت يف 
�أ�سمع �سوته يف �أذين  �أ�سعر باأنفا�سه تالحقني..  �أ�سعر به يطاردين.. 
�أحياًنا.. ولكني مل �أعد �أخ�ساه.. �إمياين �أ�سبح درًعا يحميني.. يف كل 
ليلة ويف �ملوعد �ملحدد �أ�سعر به يحوم حويل.. ولكن ل يقرتب �أكرث.. 

عرفت كيف �أمنعه.. وما ز�ل يحاول.

لقد ع�ست يف خوف وترقب طيلة �ل�سهور �ملا�سية.. و�لآن قررت �أن 
و�أحرر  �ملطاردة..  �أتخلى عن رهاب  �أن  قررت  �لنا�س..  كل  مثل  �أحيا 

نف�سي بكتابتي تلك �ملذكر�ت.. 

حتى لو جاءين �ل�سيطان يف �ملوعد.. فلن �أكرتث.. فلقد �أ�سبحت 
�أملك �ل�سالح �لذي �أحمي به نف�سي.

مل �أعد خائًفا بعد �لآن.. 

�لآن �أ�سعر �أين �أكرث حرية.. 

�لآن �أ�سعر �أين �أ�ستطيع �خللود للنوم.. وي�ستقر ج�سدي على فر��س.

�لآن فقط �أ�سعر بال�سالم.. 

 مازن ن�سر �لدين

hhh
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�أروقة  بني  رحلته  كتابة  من  �نتهى  �أن  بعد  مفكرته  مازن  �أغلق 
�ل�سياطني و�أ�سفارهم.. مع �سائدي �لأ�سباح.. �أو �مل�سعوذين.. �أو حتى 
حماربيهم من رجال �لعلم و�لدين.. �أخذ يتذكرهم فرًد� فرًد�.. نز�ر 
�لطالع..  ونبوءة  �إبر�هيم  ور�ند�..  روؤوف  �لغو��سة..  وملكته  و�سابق 
�سيخ   ..٤٤٩ �لغرفة  �لدين..  و�سالح  و�ملندل  موؤن�س  و�أمني..  ر�جي 

�مل�سجد �لكبري و�لعامل �لذي �أنقذ عقله من �ل�سياع.. 

�أن  بعد  �لإرهاق..  من  عينيه  يفرك  �أخذ  ثم  طويلة  تنهيدة  تنهد 
�أم�سى طيلة �لنهار �إىل ن�سف �لليل يف �لكتابة.. ثم قام لي�سرب كوًبا 
�سهر..  منذ  ��ستاأجره  �لذي  �جلديد  م�سكنه  يف  ويتجول  �ل�ساي..  من 
�سقة مفرو�سة.. �أثاثها بحالة جيدة.. وموؤمنة �لأبو�ب و�لنو�فذ.. جيدة 

�لتهوية.. د�فئة يف �لليايل �ل�ستوية �لباردة كتلك �لليلة.. 

يف  مفتوحة..  و��سعة  غرفة  فيها  يكتب  �لتي  �جللو�س  غرفة  كانت 
نهايته على منت�سف ممر �سيق  يتعامد يف  �أق�سى ميينها ممر رفيع 
�آخر.. هذ� �ملمر �إىل �لي�سار ينتهي بغرفة �لنوم.. و�إىل �ليمني بعد ثالثة 
ينعك�س  كبرية..  مر�آة  ذ�ت  من�سدة  عليه  ت�ستند  بجد�ر  ينتهي  �أمتار 
عليها باب غرفة �لنوم.. وفوقها �ساعة حائط كبرية ذ�ت بندول.. �إنها 
�لتي تدق على ر�أ�س كل �ساعة وت�سبه دقاتها  �إحدى �ل�ساعات �لعتيقة 

�أجر��س �لكنائ�س.. 

كانت �ل�ساعة ت�سري �إىل �لثانية و�لن�سف.. وقد بد�أ �لتوتر يت�سرب 
�إىل قلب مازن قلياًل كاملعتاد يف ذلك �ملوعد.. كان يتجول حيًنا ويقف 
و�قرتبت  �ملحدد..  �ملوعد  �ل�ساعة  جتاوزت  حتى  حيًنا..  �ل�سرفة  يف 
�ل�ساعة من �لثالثة �سباًحا.. ومل يكن ي�سعر مبا ي�سعر به كل يوم من 

�لأنفا�س و�لأ�سو�ت و�ملطاردة.. 
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على  باأنه  نف�سه  يحدث  و�أخذ  �لنت�سار..  من  ب�سيء  مازن  �سعر 
يخطو  فاأخذ  �للعنة..  و�نك�سرت  ثماره..  �أتى  قد  فعله  ما  �أن  يبدو  ما 
مع  �ملطاف  به  �نتهى  حتى  و�إياًبا..  ذهاًبا  �لبيت  يف  و�ثقة  خطو�ت 
�لر�سفة �لأخرية لكوب �ل�ساي عند �ملر�آة.. �أخذ ينظر فيها �إىل نف�سه.. 

وي�سحك زهًو� وثقة وفخًر�.. 

دقت �ل�ساعة �لثالثة.. فنظر �إىل �ل�ساعة بفرح.. 

لقد �نتهت �للعنة.. 

ثم ��ستند على �ملن�سدة �أمام �ملر�آة.. وطاأطاأ ر�أ�سه لأ�سفل �ساحًكا.. 

�سوت  �سمع  عندما  ف�سيًئا..  �سيًئا  �لزو�ل  يف  بد�أت  �سحكته  ولكن 
�سرير باب حجرة نومه يف �خللف.. فرفع ر�أ�سه برفق ونظر �إىل �ملر�آة 
�سديد..  بهدوء  ينفتح  بالباب  فاإذ�  �لغرفة..  باب  عليها  ينعك�س  �لتي 
و�إذ� عند �حلافة �لعليا من �لباب يرى يف و�سط ظالم �لغرفة عينني 

كجمرتني من �لنار تتوهجان يف �لظلمة وتنظر�ن �إليه.. 

ثم... 

�نقطع �لنور.. 

hhh

�إياها  مرت�سًفا  تبغ  لفافة  م�سعاًل  ه�سام  وقف  �سباًحا  �ل�سابعة  يف 
وعربات  �لزحام  �إىل  ينظر  وهو  ر�سا  يف  ر�أ�سه  يهز  و�أخذ  هدوء  يف 
�لإ�سعاف و�ل�سرطة �أمام �لبناية �لتي يقطنها مازن.. بينما كان بجو�ره 
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�جلري�ن يتحدثون �أنهم يف �لليلة �ملا�سية �سمعو� �سر�ًخا �سديًد� و�سوت 
زجاج يتحطم.. و��ستمر �ل�سوت طيلة �لليل حتى �لفجر ولكن مل تعرث 
�ل�سرطة على �أي �أثر لزجاج مك�سور بجو�ر جثة ذلك �ل�ساب �مل�سكني.. 

�لتفت ه�سام ر�حاًل وهو يتنف�س �ل�سعد�ء.. فا�سطدم برجل كان 
يقف ور�ءه مبا�سرة يف قوة وثقة و��سًعا يديه يف جيبه.. فرفع ب�سره 

�إليه ليت�سمر يف مكانه من �ملفاجاأة.. وهو يقول: ما.. مازن.. كيف؟ 

ثم نظر �إىل �سيارة �لإ�سعاف يف فزع وهو يقول: من �لذي مات �إذن؟

فاأخرج مازن يده من جيبه.. فاإذ� به مم�سك حجر عرق �ل�سو�حل.. 
�أخذ يقذفه يف �لهو�ء وعلى وجهه نظرة �سخرية ثم قال: 

 مل تعد وحدك من باإمكانه �أن ي�سع �لعالمات. 

- تمت -
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