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 ىإهداء إ  
ى خوتيإبي و أمي و أ ي سطور .. عائل.. إ ر  تعجز الكلمات عن التعب

 ول دبي ٔالا ليكم مولدي ٔالا إ هديأأن  ال إملك ألذلك ال  ؛هداءٕالا 

                                                                                                            
 حسن
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 هداء خاصإ  

ووقتك لتقرأ كلمات من مالك  انت من دفعت جزءً أ، لسيدي القارئ 
ر سباب اختياركأباختالف  كاتب ال تعرفه،  –بالقراءة –، أتم أن تع

ن ضف كتابي متعة أ، و صفحات الكتاب بسالسة لها رونقها ن تجد ب
اية قة تنسجها تصورات عقلكواستفادة ورحلة مختلفة مشوّ  ي ال  ،

 لك .. شكًرا قول أأن  ال إملك أال 

    

حسن                                                                                  
 محمد الشواف
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 ملحوظة هامة :

رض ة أل لَ بِص  وال تمّت ، فكار هذه الرواية نابعة من خيال الكاتبأجميع 
ا العلم، ببعض النقاط القليلةال إالواقع  ى  ولم يثب  .ٓالانإ
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 مقدمة :

ذه الورقةإ" وقد ٔالارض..  فأنت بالتأكيد تحتٓالان  ن كنت تمسك 
رك بيديك  ي موتك باملعحفرت ق ي للكلمة وتستد أن  فاعلم، الحر

ن يديك   همية هذه الورقةأواعرف .. عن جميع البشر ىخَف حقيقة تُ ب
 .. هئوما تخب

،  ونصيحة ِ
ّ ي البشر هّم م ر الطعام والشراب واملتعة هم ٔالاعش كبا ك
ر الكاتبٓالان  من يكلمك.. الجنسية ال مكان للمثالية مع هؤالء ، هو ضم

ردت أن إو جيًدا..  ر فّك .. م ال وصف بشري يمكن وصفهم بهفهُ 
ي تلك الكلمات، الحقيقة ا   بّث أخدعك وال أوصدق ال ..فابحث ع

رة فهذا اللغز الذي يؤدي ى  فيك الح يظهر للبشر أن  الحقيقة يجبإ
 ويختفي 

م  ."ع

ا كتبت كلمات ر مفهومةأشبه  وتح  :بطالسم غ

مواج أتتأرجح تحت  ،ورقة بيضاء ليست بعذراء تعرف قيمة ما تخبئه"
ئ عن  ا بداخلك تجد ما .. عماق كل مناأحائرة لذلك تخت ابحث ع

 الحقيقة " ؛التهنإذا  تسمو النفس
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 الفصل ٔالاول : البداية       
ء مجهول )  اية كل   ( بداية الحقيقة 
 

 

 

 

 



  
  

 
- ٧ -

 

 

 

                                                          )١ ( 

 

ر من الناساملشاعل تزيّ   لكن الحشد هذا ال يزين، ن هذا الحشد الكب
رٍ ٔالارض  مكما املشاعل املتألّ  بأي خ   .قة بأيد

 ليالت ..

رات  .. تكب

 ..سباب

امات  ..ا

 ..الدعوة باملوت

ي ركة بأشياء  اإ ؛كما تسمع م شد الذي يبدو سنة هذا الحللأن مش
 يحاصرون رجاًل ، م والريف من طينة واحدةأمن مالبسه البسيطة 

يال الحشد عليه ضربً   الت حادة تكادآوب ا بالعصامالبسه ممزقة من ا
م بأي ن يحاول ٕالا . كاي جسده إحداهالكه لو زرعت أن  فالت م

م ،طريقة م كانوا يفتحون له ممرات بي يلوذ بالهرب ح  ولك
اية حيَّ  ي ال  .مامنا ٓالانأللبيت الذي  ااتجاهها ليوصلوه 
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ع مان ضخمسكه رجال أ فتحا باب  ،ه من الحشد بصعوبةاالجسد وان
ى  هاالبيت ودفع ى ٔالارض  وقع، ه البيت املنشوددخال أالامام بقوة و إ ع

يرتدي ، والثاني، ازهريًّ أ ابابً يرتدي عمامة وجلٔالاول  ؛مامه شخصانأو 
 وخلفهم ثالثة رجال، نه طبيب إذلك لنقول  نايكفيقد  ،بيضأبالطو 

 الثاني :قال ، وه البيتدخال أن ين اللذال يختلفون عن الرجل

ي، مرحبً  - ا أال تخف ستكون موتتك سريعة ولك لم ا بك يا شو جر
 .ا لن تكون مؤملةبأعدك أل 

 :لرجال خلفهل ةبلهجة آمر ٔالاول  قال الرجل

ىأ - ى ٔالاع ران واسحبوه إ   .شعلوا الن

يأن  وقفوا الرجل الذي عرفناأ ى أن  سندوهأو ، اسمه شو صعد إ
  اسلًم 

ى ي يؤد  .ر وسطح فقطأسطح البيت الذي يتكون من طابق إ

دائري بنفس حجم  معدنيء  حفرة دائرية بسطح البيت تحته
 الحفرة

رانلدائرة با تاشتعل ى أن ارتفعت ح  املعدنية الن  تجاوزت حفرة إ

ليالت من الحشد الذي ما زال  السطح ومعها انطلقت الصيحات وال
ي والرجل، مام البيتأيقف   ذو العمامة والجالبية يقفانٔالاول  شو
ا الحشد كأنه رئيس مخاطبً ٔالاول  قال الرجل، مباشرة الحفرةأمام 

 هذه البلدة :
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أن  املخاطر واملؤامرات تريد، اليوم هو استمرار لرد الخطر عن بلدتنا"
ى  يقأن هذا الساحر يريد ، تمنعنا عن هدفنا حياتنا السعيدة ع

ي ح ، ينال منكمولكن لم نجعله ، الهانئة ننا أيخرس من يد
جلكم سنجعل أمن ، نستغلكم ويقول عليكم جهالء ال فائدة منكم

ران الثائرة  ".جسده يخمد هذه الن

ي فرٍح  ي رأس الرجال أحد  ضرب، ونشوة صاح الحشد  من بعصا شو
ي الحفرة . ي وسقط   الخلف بقوة فقد الو
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بالتأكيد هرب النور من هنا فال طاقة .. ظالم يحيط من كل مكان
ي الظالم ي رحلةأ.. تجعله يتحمل هذا املكان الغارز  ى  ذهبت  إ

هذا الكون قبل الانفجار أسود!! اهذا العدم؟! أ الفضاء وابتعلنا ثقب
ن سكان و فليفكروا املعدومولكن  ،ي العدمأن أكون  لتقبّ أ.. العظيم

ي تركيب بعض املراوح م ال يسكب ح  ؛هذا العدم  من يقوم بزيار
يعرقً  ي العدم فأذكر أال بالتأكيد ، ا مث  ا و بً أي جيًدا أن  ني لست 

ُ
ا مًّ أ

 ني لم أجباني و أنقد 
ُ
ن كمرشحأو  نبتة شيطانيةق من العدم كخلَ أ

ى  الانتخابات بأيام ثم يرجعون  يظهرون قبل عدمهم الخاص إ
 .بكومبوند فاخر

رك.. تكون قد مّت أ سوأ من أتلك فكرة .. وهذا الظالم املوحش ظالم ق
أو  رائحة تراب.. أو ح بضيق الكفنأشعر  ولك ال ، لف مرةأالعدم 

ء  وات يشعرونموهل ٔالا ، صوات من يصرخون بجانأ من ب
 !! ساسٔالا 

يأن  تمأ  .ٓالان هذا حقيقّي أن  ال تثبت 
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.. متتابع ومدوي ك أالذي بدٔالالم  ما هذا  زةرات حرب مركَّ اغيغزو رأس
ى ر منأفٔالالم  ولكن.. الرؤوس ع ن إ.. الخوف من املوتألم  ضل بكث

يأن  يبدو ، اا خاصً روحيًّ  اتصورها يعد عذابً  ر  ء  مجرد التفك أي 
ى  بعصاه الغليظة ئيتكٔالالم  يجعل   .جسديع

يفكر ويعقل أن  يمنع بالقوة من يريد امستبًد  اعربيًّ  انظاًم ٔالالم  يكون أ
نٔالالم  األتذهب مور فٔالا  ى  اللع الجحيم مع رفقاء الدرب إ

ر انفض تلك ٔالا ، املستبدين فكار التخيلية من رأسك ودع عقلك يستن
  .ترى  بما ال 

لو  ى هل سأر  ..ولكن َّ حس بثقل جفأ، فتح عيأذا لم ملا، وه صحيحأ
ى  تغلبت  !!ثقلهاع

 ..ايفتح عينيه تدريجيًّ  أبد

 ..الظالم كما هو

 دقات قلبه تثور بصدره ..

 .. ابديًّ أصبح أإذا  الظالم هالك

ي املظلمة وانعكاس ضوء القمر يرى،  ولكنه ى  الغرفة  زجاج شرفة ع
ي هذه اللحظةككان كأ ر الحياة  نفاسه متقطعة أتصاعدت ، س

د، تتنفس الصعداء، بابتسامته تنته  مواٍج أك أودقات قلبه بدأت 
ى  بلطٍف  ي إ، ينضج فكره عن مكان تواجده أبد، شاطئ صدرهع نه 

ي ذراعه والسرير الط الذي يجثم عليه، ىمستشف ، املحلول املثبت 
ي مؤخرة رأسه ءال ء  لكنه ال يذكر ، القط امللمس املوجود  آخر 
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ى  به ىدأال يذكر ما الذي ، به مرَّ  ره وذاكرته بدون  ،هناإ ف تفك يست
  ى.جدو 

ى  ال بأس  ن نفسه بياناته الشخصية ..يلّقِ  أبد، قل يذكر من يكون ٔالاع

يأ ي.. نا شو  ..نعم دكتور شو

ن  "أبي" سرةبعد موت رب ٔالا  خأو أمي  عائل تتكون من شخص

ي ال  بعد جيًدا ح  تلك الليلة.. أتذكر من عمري  خامسةمنذ ما كنت 
ن وعشرينمرور  ا عاًما اثن   .عل

 .. غمض عينيهأ

ى  الضجر ٔالاس و  ظهر   يكر خيط الذكريات .. أوبد.. اوجهه جليًّ ع

 تضايقت.. خامسكان يوم عيد ميالدي ال.. )م١٩٩٢بريل عام إ ١٥(
ًرا  ى  صرت والدتيأعندما كث ا بعدما الذهاب لإل ع سكندرية لعائل
ربتأن  علمت ا اق .. معاناة يوم الوالدةأبي أي  لتحّمِ أن  ولم ترد، والد
ى  فاتفقا ر أ ،الذهابع ذا ولم يتذكر اخ م أحٌد  ني   ،عيد ميالدي ام

ن ى  ركبنا السيارة متجه رة ليست بالقليلة توقف.. سكندريةٕالا إ  بعد ف
ري .. اي الطريق عند محل ليبتاع شيئً أبي  م ماذا يش ثم رجع .. لم 

وعلبة مربعة ثم تحرك  ابالسيتكيًّ  الينا واعطي والدتي كيًس إوالدي 
ي يد والدتي.. بالسيارة ن  ي ملاذا تلك السك ا كل ما شغل با  ،كان وق
 حاوطنا هذا الضباب وكيف لم ارَ أعرف م  لم.. يفعالأن  انماذا يريد

ي السماء املمتلئة بالسحأأو  رق والرعد يضرب  اب سمع صوت ال
يألم  كيف ؟املمطر  السيارةأبي  وقفأ.. نتبه لتقلبات الطقس من حو
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ى   ب الطقس والحزن يمن ومظاهر الدهشة من تقلُّ جانب الطريق ٔالا ع
ى  ى  ةعيد ميالدي املهمل منحوتع ي كاست أبي  لدَخ أثم .. وجهع

ى  ثم.. السيارة شريط ي هذا اليومأغنية ما أ ىصوت موسيقع ا    !نس

 "" happy birthday   

ا ، علت شرارة فوق كعكة عيد امليالد ثم فجأة وحولها الشموع تزي
نٔالا  ىن مع موسيقيايغن اّل بهج بشدة ثم ظأبشكل   .نئاغنية و
ى  وقفت ي عنان القفز فرًح .. املقعد الخلفيع اوتركت  ثم  ،ا عل

متقن هدية ملفوفة بشكل أبي  ي ىهدأو .. ي حنانأمي  احتضتن
ى أبي  فاتجهت.. ورائع دم الحزن اعفالس، لتهوقبَّ إ ي ال  دة الحق 

ي دي ،بداخ ي فرًح  يَّ إ ثم  فزع صوت طرق أ ..اا عظيًم هدية تب 
ى  - مالمحهمِّ أن رجل لم مِ -شديد  اج زجأبي  نزل أ.. نافذة السيارةع

 !!السيارة ليعرف ماذا يريد

الحوار الذي دار ، أتذكر االسيارة ضجيًج  أل غنية ال تزال تموكانت ٔالا  
م   .وسجل ما قيل اًل كأن هناك من زرع برأس مسّج جيًدا..  ابي

متار عربة غاز أبجانبك بعدة .. ننادي عليك من بعيد ولم تسمعنا -
رة قد انقلبت ويمكن يأن  كب  ،وقتأي  تنفجر 

 :ي خوف ممزوج بالدهشةأبي  قال 

 ماذا !!  -

 ..ستموتارحل عن هنا ٓالان   -
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ي .. السيارة بسرعة وانطلقأبي  دار أ ولكن هناك صوت انفجار دوي 
رانه حاوطتنا بشكل كامل ا بتصوير بط.. املكان كله ن عهد ألم  يءرأي

ي حياتي  ..مثله 

ران  ا..  طويل ا توقفت عندنا لوقٍت أحسست أالن ران جدًّ نالت الن
.. مفتوحة عن آخرها وهو يكلم الرجلن نافذته أل ؛ يأب مالبسمن 

ء فعة قوية للسيارة وانقلبت عدة مرات قويةحسست بَد أ .. آخر 
ى  ما استقرت السيارةرأيته بعد ى  وضعها املنقلبع .. أمي الطريقع
ي تصرخ ى أبي  و  .. الذي تفحم وجهه بالكاملع

ي  .. ثم غبت عن الو

ى  ٍق نا مستلْ أال و إبنفس بعد ذلك أشعر  لم ي غرفة ع فراش 
ى  ميأو  ى،بمستشف ي وع.. بجانأيًضا  فراشع ا  ،اكانت  ولكن حال

رة فيما عرفت أنا أيًضا..  بذلك رغم سوء حالأشعر  سيئة لدرجة كب
ي غيبوبة قرابةأبعد من الطبيب املعالج لنا  أيام..  أربعة ني قضيت 

ى  ولكن والدتي سبقت نإ ي بيوم ي ا قد ، وأالو ي  ولدت و
خ أو مي أو أنا  لنا الحياة تبَ تِ ننا ُك أالحمدهلل .. الغيبوبة والدة قيصرية

رة العضو ٔالا  ي العائلةالصغ ي يوم أو  ..جدد  بي قد فارق الحياة 
ي الصدر والرأس بالكامل ا كنت حزينً .. الحادث بسبب حروق جسيمة 

ا إالسعادة ليست كاملة بل أن  يبدو أيًضا..  ا ذلكك كنت متوقعً ول
ن بلة مثلما يقولو .. تكون سعادة عابرةن أل  لم ترَق  ني إ ن وما زاد الط

 مول.. بت بصدمة نفسية منعت من الكالممن هول ماحدث ُاِص 
ا بالقليلة شفائيتكون مدة أن  ايتوقعو  أسبوع  لت بعدقِ لذلك نُ .. م
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ى  من استفاق ا سنة كاملة  قضيت.. للتأهيل النفس ىمستشفإ ف
ا ي مشفأحس ألم .. ي كل وقتأمي  راعت ف حسست أ.. ابًد أ ىني 

ي بيأ ر أرى  نا وهؤالء البشر الذيحقًّ  ني  م بقلب الطفل ال م أ يءف
م لم تتسخ بعد ،نقياءأ .. من يعلم ..نقيت هنا بعد حادث ماأو  ،فطر
ى  والدتي –والدة والدتي–عانت جدتي أ الاعتناء بأخ ال علمت ع
ن "ا سّم أ ي.. ا " حن رة عال ي ف ا عدت مرات  وما كان يؤمل .. رأي

ي هذهحقًّ  رة هو ٕالا  ا  ى أمي  راهأرهاق الذي الف بسبب .. باستمرارع
ي ي هذا  ،الشركات محاسبة ىحدإ عملها الجديد  كانت تقول 

ن يبذلون كل أعرف أن  باستمرار وال  ي العمل كي املحاسب هذا الجهد 
معاش والدي أن  برغمأمي..  تصبح وجهوهم شاحبة وذابلة مثل وجه

ي البنوك كان يكفي ليعيشنا عيشة رغدة ولكن نفقات  ،وما ادخره 
ي كانت ثقيلة ى  عال كان يوم  ،خرجت بعد سنة كاملة.. ذلك املعاشع

ى أن  صررتأ.. سادس عيد ميالدي ال ي أع ي غرف   ةاملشفحتفل به 
.. عرفهمأالذين لم  املر طباء واملمرضات وحكل ٔالا إليه دعو أن أو 
 هذا الهاجس النفس ىتحدأو أبي..  فقدت هذا اليوم يومُ أن  نسأل

رة قادمةح  ي سنوات كث  ال  فعاًل ا جمياًل كان يوًم .. ال يكون عقبة 
ي من الحزن ؤالا نواعأمن  اأيًّ  يحمل  كنتولكن .. سالعذاب الرو
ْ أرى  نا دموعً أمي  ي عي مطار أا إ.. تذكرني بأمطار يوم الحادث اللع

ن رحمأمي  من ع ى  ت  .بيأع

ى  عدت بعدها   حببت مجال أية والتحقت باملدرسة و حياتي الطبيعإ
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رً  الطب النفس ر  ،اكث يه أرى أن وكنت،وقرأت عنه الكث .. مستقب
 قرباء لدينا بعد جدتيأوال  ،خأو أمي  نة منحببت كل عائل املكوَّ أو 
ي زلزال ا  .. ارحمهم هللا جميعً .. ٩٢كتوبر أل توفيت 

صبحت مديرة الحسابات أمي أو  ،خ تخرجت من كلية الحقوق أن ٓالا 
رة .. مراض نفسية وعصبيةأصبحت طبيب أنا أو  ي شركة شه

ي ر من الوقت  ما هذا!! قد م، والحمدهلل مازلت بكامل عق الكث
 يبدو .. ا محتويات غرفجليًّ  تووضح، شرقتأفالشمس أتذكر..  انأو 

 .. الذكريات وسيلة رائعة لتمرير الوقت الثقيلأن 

ى  قمامي تلفاز معلّ أفرا كان يتوسط الغرفة و   ىوع ،الحائطع
ِ  يمنالجانب ٔالا 

ّ  وساعة، ع عليه ريموت التلفازِض وُ  "كمود"يوجد م
ى  ر منه يمن الجزء ٔالاوالحائط ٔالا .. شكل مستطيلع خزانة  شغلهتك

ي للغرفة ي الشر ي الجزء الشما  .. مالبس.. والباب 

نأو  انا بيض كخضر ؤالا فاللونان ٔالا  ؛لوان الغرفة مبهجة ومريحة للع
جي   .ن بدقة متناهيةام

ى و  ِ  يسر الجانب ٔالاع
ّ ي َع ِض الشرفة وكمود وُ ،م  عليه كوب ماء زجا

 نظري ضعف وهزل أن  يبدو .. ة عنوانهاءقر ستطيع أوراق ال أرزمة و 
 .. هنا ناأو 

 نا هنا ؟!أو م  بالحق منذ

ى  صوت طرق   .. بالباع

 ..ءح الباب ببطتِ فُ 
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 ا كانت أهم بالنسبة له كان ٔالا .. ولكن دخلت ممرضة لم يم مالمحها

 .. فطارقادمة بطعام ٕالا 

م شديد ا  ظل يأكل ب  ما. القاتلةفريقيا إكأنه قادم من مجاعات جدًّ
جاءت ممرضة وحملت الطعام وخرجت ح  من طعامه انتهن إ

 بدون 

 .كلمة

 ومنذ ي،يأتأن  قبلله يسألها عن وجوده هنا وماذا حدث أن  كان يريد
 .ه الفرصة وهرولت للخارج بسرعةم تعِط لولكن  ،م

ا وهو يعتصر ذاكرتهأن  ُسرقت منه ساعات من وقته دون  أو  يشعر 
مأه الذين ءصدقاأذكرياته و يتذكر    .نطباء نفسيأٓالان  غل

ي مقدمات دخل شخص يلبس بالطو طبيب بدون  يبدو  ،ويبتسم لشو
ر عنه وسيسعفه بأ  .سئلتهجابات أل إنه يعرف الكث
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ي محمد نجيب..  - ي مراض نفسية وعصبية.. أطبيب شو مقيم 
هل م..  ١٩٩٢من سنة  ووالدك متوّفٍ ختك.. أالقاهرة مع والدتك و 

ا صحيحة  ؟!البيانات ال قرأ

ي داخله عن ِذ  ي  ي بيانته أمه و أقامته مع إبيه و أكر استغرب شو خته 
 قال :لكنه  ىباملستشف

 ..نعم  -

ى  ترتسم بسرعة ما عادت ابتسامتهولكن  ،امتعض وجه الطبيب ع
 .وجهه

ى  ىناد ء  مرهاأاملمرضات و  ىحدإع  ما وذهبت بسرعة ..ب

اأذهب لخزانة املالبس و  يشبه البطاقة الشخصية  ًئاشي خرج م
ي جيبه ي وجلس عليه وقال بج اوضع كرسيًّ ، ووضعها  انب فراش شو

 :له
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وال  يَّ إ نصتأ، تعقيداتأي  سنبدأ العالج بدون جيًدا،  اسمع -
 .تقاطع

 نت لمأمصاب به و أنا  ماأعرف  ال ، و ما مررت بهأذكر آخر  نا ال أ -
 اسمك وتخصصك أعرف 

 .طبيب نفس، عن عالجكاملسئول  ،اسمي رامي فؤاد -

 ماذا ؟! -

 :وانصرفت اوراقً أعطت لرامي أدخلت ممرضة بعد دق الباب و 

  ك.عد ذلاسمع ولك حرية الاختيار ب -

ي و  لم يردّ   رامي السرد :كمل أشو

ي صفحة الحوادث بجريدة ( الوفاء )                        "  ر   خ

                              

را                             .جريمة شنيعة بحق عائلة نوح بش

ي  حدأشنيعة وقعت ب جريمة  را بحق عائلة كاملة معروفة  شوارع ش
 لجريمة وصفها بالشنيعة ؟! هل تستحق ا، منطقته بعائلة نوح

ى  استمع  " قائد فريق البحث الجنائي براهيم عبد العزيزإهادة "شإ
 واحكم بنفسك .

ي براهيم عبإ" أنا  " انتقلت حمد ساعدتي " ملدالعزيز محمد " وم
ي الدين "و سليمان " " محمد شكري " ضمن فريق البحث و "خالد م

ر ١٥ الجنائي صباح يوم ى  ربعون دقيقةأالسابعة و الساعة  ديسم إ
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را بعد تلّق  ي ش ي  ي املنطقة عن أي بالغات من مكان الحادث  ها
" نوح عبد التواب جمعة " وعائلته  ىمسجد املنطقة ويدمام إ اختفاء

بالغ عن اختفاء  يمع هذا تلّق  نا تزاُم يضً أو  ،كاملةأيام  ٨كاملة منذ 
ي طليقة أن  " ويذكر يع " شيماء السيد ىسيدة تد السيدة شيماء 

م من قاط العقار الذي وقع فيه  ى محمد نوح وتلقي شكاو  ااب
ن نستطيع التأخر عن مساعدة ننا ال أوكما تعرف ، الحادث  ،املواطن
ي نفوس البقيةإردنا التحقق من ذلك لعدم أولكن   ؛ذاعة الخوف 

يأن  كما تعرف أن  استنتجت، الشعور النفس باالطمئنان هو هد
ة من فناء البيتء  ا ى الشكاو  رك وهو انبعاث رائحة كر ، مش

ن تكون أل  ىعنا حكايات عن القبو ورائحته تروبعد انتقالنا هناك سم
ن للجنأ ر عن قراب جيًدا  ننا نعلمولكننا لم نصدق ذلك أل  ،ساط

ن الحقيقة والخرافة مدخل القبو كانت الرائحة  وقفنا عند، الفرق ب
ة ى  كر رٍ  حّدٍ إ نا بقوتنا عطبعد محاوالت لكسر الباب است، و كب

 .م يؤدي للقبولّ ي اقتحامه كان هناك ُس  جحننأن صرارنا إو 

ن حولنا لكننا ، وازدات الرائحة العطنة لدرجة نفور الناس املتجمع
 اسفل ورأينا مشهًد نزلنا أل ، تماسكنا وقاومنا ذلك بكل شجاعة منا

ر  ابشعً  من الفريق معنا يريد الخروج من قبح أحد  وكان ،لغثيانايث
ن تعرفو أطبع بلمرته باملقاومة فاأولك  ،الرائحة  ن نت والسادة القارئ

ن الظابط املقاوم والشجاع والظابط املتخاذل بقيادتي ، الفرق ب
ي لهم تحاملنا لنكتب تقريرً  ي القبوعمَّ  اودقيًق  شاماًل  اوبتشجي  ،ا 

ي :  وكان ما رأيناه كالتا
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م وارجلهم ومتناثرة بطريقة أثالث جثث مذبوحة ومقطعة  يد
ي املكان اصابتنا مشاهد الجثث ورائحة تحللها بدوار .. عشوائية 
ي ، باملستحيل لكننا تحاملناأشبه  عنيف كان التنفس كانت الجثة الاو

ه امحمد " مذبوح بطريقة غوائية ويد ي جثة " نور عبد التواب
كانت الجثث و .. ن عنهتامنفصلأيًضا  اهساقو  منفصلتان عن جسده
ي لزوجته "  ي محمود "أالباقية  ابنته " حنان نوح عبد و  منية فت

ي صوَّ .. با ٔالا  َل تِ التواب " بنفس طريقة القتل ال قُ  رنا الجثث 
ى ٔالارض مواضعها ممنا بالرحيل سمعنا صوت همهمات عندما هو  ،ع

ن لشخص ماأو  دقائق بسبب الدوار خمس ال بعد إمصدرها  لم ندرِ .. ن
 الذي 
ُ
الصوت وكانت لفتاة عشرينية  وتوصلنا ملصدر .. بنا بهِص أ

ى شيماء"ىتد مالبسها مقطعة و  ءمامها قطع لحم نأالسيد"  ع
ر جسدها وهرعت للخارج بسرعة سبردائي أل أنا  سرعتأ ،بالكامل

ر جسدها طأل  ا أ.. من الحشد املتجمع خارج القبولب مالبس تس لبس
ي ولم تدرِ ة سوداء كبءعبا ي تكاد فاقدة الو ء..  رة و والتقطت ب

ا استف ا،صوًر  وقالت  يتأتأن  سعاف ال طلبتاقت بعربة ٕالا لها ولك
ري  رية وجنونية " اتركوني بق " طلبت قوة ةميتأنا  جملة بطريقة هيس

ي هذه التحقيقات  أمل الجنائي ليعاينوا املكان وتبدمن الشرطة واملع
  .املجزرة البشعة

 لم يُ  :ملحوظة هامة
َ
ى  ر ع " محمد نوح عبد التواب " ابن العائلة ع

ا ننا سنجد جثته مقتولة مثل طريقة قتل أتوقع أوبحدس  ،املج عل
رَ دافع الجريمة يُ أن  ن يبدو أل  ؛عائلته يكون أن  ن بالعائلة كلها يمكنق
 توقعه "أولك ، ال نعلمه ءانتقام لأو  "" طار
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 ،براهيم عبد العزيز" قائد فريق البحث الجنائيإكانت هذه شهادة "
ى  وقد حصلت ي لتلك الجريمةع  املجزرة كماأو  تقرير الطب الشر

ما أرجل واليدين وكان يتحدث عن الذبح وقطع ٔالا  ،براهيمإيصفها 
ن أن  ما ينذر ا مبطريقة لم تعرف القتل يوًم  ن العائلة وب هناك عداء ب

عن " ، أما براهيمإيقتلهم بدافع الانتقام كما توقع لقاتل مما جعله ا
ى  شيماء ا كانت سيئةع ا  السيد "فحال ضها لالغتصاب بعد تعرُّ جدًّ
ا أمما يؤكد  ؛أيام يةعة واملذبوحة ثماندها بمكان الجثث املقطَّ وتواُج 

ى  ستحتاج اإ رجع لطبيع ا أوقد  ،عالج نفس طويل ل ى  النيابةودع إ
م، أما مستشفي (.........) الحكومي للتأهيل النفس "محمد  اعن اب

ر بعد بالغ ٢١" فقد تم القبض عليه يوم نوح عبد التواب أحد  ديسم
ى  ودعته النيابةأا يضً أو ، عنهقاربه أ الحكومي ال  ىنفس املستشفإ

ا شيماء ى أن  الحقيقة مطموسة ىتبق .توجد  ا بإ عد عالج يتم معرف
 محمد نوح و  شيماء

ي  القادمة "ٔالايام  سنوافيكم باملزيد 

ر الذي بيده و  نهأ ه أيقر أن  وقبل ،مسك بتقريرأرامي سرده للخ
 قاطعه 

ي غاضبً   :اشو

ي بما تحكيه -  ؟!أنا عائلأين  ثم، وبعائلة نوح هذهٓالان  ما دخ

ي ٕالا  يبإ ردَّ لكنه  جابةتردد رامي   :جابة عصفت بعقل شو

  ..قتلوا -
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ر مصدق ما يقول فأكمل وهو يعطيه بطاقة  ي برامي غ حدق شو
 شخصية :

 .وهذا هو قاتلهم -

رااكانت البطاقة ب ي ش  ،سم " محمد نوح عبد التواب " والعنوان ب
 ولكن 

ي نفسه ي صورة شو ى  نظر ، صورة البطاقة  فكاره أالبطاقة و إ
 تتخبط 

ى  ي عقله بعشوائية فأرغمته  كمل رامي سرده :أو  الصمتع

 :.. أناعن عالجكاملسئول  تقرير هو تقرير الطبيب النفسآخر  "

ى  " جاء محمد نوح عبد التواب رامي فؤاد الخاصة  ىمستشفإ
 للتأهيل 

ى  نقلته النيابةأن  النفس بعد  .) الحكومية النفسية(..ىمستشفإ

حالته عن  وكتب الطبيب النفس.. للتأكد من سالمة قواه العقلية
ي مستشف ردية  رة ى إنه بحاجة أ..) و (. ىالنفسية امل العالج النفس لف

م محمد نوح نقلهألذلك طلب  ؛طويلة  وقد جاء يوم ،هنا ىإ قارب امل
كتبت ، من املتابعة وتشخيص حالته النفسيةأسبوع  وبعد ،يناير ٩

ي :  التقرير التا

 : محمد نوح عبد التواب جمعة اسم املريض

 عام ٢٧:  السن
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 املرض :

يرى  وهام كابغرا ) وهو مرضأيعاني محمد من مرض نفس يسمي ( 
شخاص الذين يعرفهم مجموعة من ٔالاأو  ما اشخصً أن  املصاب به
م  وضحأدق و أ بمع أو ليسوا هم شخاص غرباء أيتعامل معاهم وكأ

م باختالف ٔالا ال يعرفهم نتيجة لتل سباب ال قيه معاملة سيئة م
 يراهم أن  يمكن

م ال يعرفهم استبدالهمأو  فكرة قتلهمهكذا ك و  ..بأشخاص يش

اية تكون النتيجة ال وصل ا  ي ال م يواحدة وإل ى  رؤي  م أع

ي حالة محمد فهو رأ.. مرون عليهآرباء يتمنون له الشر ويتغ  ىو
 عائلته 

معاملة  ىتلقألنه  وذلك ؛عائلته ال يعرفها واليسو م غرباء أ ىع
 سيئة 

م رهم بقرار أألنه  للغاية م  ،له للكون إجود و يقانه بإلحاده وعدم إخ
ي البداية أفراد حاول   ى بال جدو ولكن  ،ا هو فيهيرجعوه عّم أن  عائلته 
 .لذلك

وصدوها أه بغرفته ال و يعاملوه معاملة وحشية وعزلأن  قرروا
 بالحديد

ا ،ا لهربهمنعً  ا تقليل الطعام واملاء تدريجيًّ و  ،ومنعوه من الخروج م
م  ،أحد وعدم مقابلة صيب بحالة أ.. ال السباب فقطإعدم السماع م
ن .اكتئاب حادة ونتيجة لكل ذلك .. فشلولكن  حاول الانتحار مرت
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ر عائلته هؤالء غرباءأن  اعتقد ا ملا يقتلهم انتقاًم أن  نه يجبأو  ،غ
ى  –فعلوه له وبعائلته  عاله أوهو املرض املذكور  –رهتفكحسب ع

ي ،وهام كابغرا ) وخطط لقتلهم بأبشع الطرق أ(  اية   وكانت ال
ا بذبح كل  ى  فراد عائلته بعد تخديرهم ونقلهمأاملجزرة الذي قام ف إ

م بطريقة لم تعرف الذبح ايأو رجلهم أوقام بعدها بقطع  ،قبو املب د
كن ما القاه من معاملة لو  ،نه مسالم طوال حياتهأا مما يثبت يوًم 

ى  لهوحشية حوَّ  طلب من النيابة أولذلك  ؛ال يعرف الرحمة وحٍش إ
م ه ليتم العالج ؤ قرباأكما طلب ، : محمد نوح عبد التوابترك امل

وسنوافيكم بتقرير . للمحاكمة هتقديم وبعدها يتم ،اتماًم  ىويشف
رة عالجه هنا  وشكراً .. شهري عن حالته طوال ف

      

 د . رامي فؤاد     

  رامي فؤاد الخاص ىمدير مستشف     

 

، شهرأثالثة منذ ، أي نت مريض نفس هنا منذ شهر ينايرأيا محمد  -
ي ىنك طبيب نفس يدأنك ال تصدق وتصدق أأعرف   ،شو

م بخداعك ي الحقيقة ال يجبولكن  ،وست ا  و محأأن  هذه 
 ، الوهم الذي يقطن بعقلك

رة :خرج عن   صمته وقال له بلهجة حادة ال تخلو من الح

  ؟عرفهاأأن  ي حقيقة تريدنيأ -
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م أ، أعرف نت من قتلت عائلتكأ، نك محمد نوح عبدالتوابأ -
م بوحشية وطليقتك ، عاملوك بوحشية ولكل فعل رد فعل لذلك قتل

ا بالقبو بجوار جثث عائلتك املقطعة  ا ووضع شيماء ال اختطف
ئوال كنت تأيام ثمانية واملذبوحة  ى أن طعمها من لحمهم الن ، إ

ا فارقت أ" الجثة الحية " اعتقدت شيماء ى صيبت بمتالزمة تسمأ
رها ن قبو املبأالحياة و  ي ال تزال تتلق، هو ق ي املستش ىو في العالج 

ى  ت منهلَ قِ الحكومي الذي نُ  ن حولك نت دمرت حياة كل مأ، هناإ
رافك بالجريمة وشفا ئ أوهام كابغرا" أك من " ئوبعد اع صبحت تخت

ر هذه الشخصية ،وراء شخصيات تبتكرها ى  والدليل، وتص ذلك ع
ر صحيحأنك تعتقد أ ي محمد نجيب وهذا غ   .نك الطبيب شو

ي الذي بشهادة أنا، أنا  نتعرف َم أ، نت مجنون بالتأكيدأ - الطبيب شو
رة بمع ي خ ر تعقيًد الجة الحاالت ٔالاالجميع  ي حياتي ، اا نفسيًّ ك

، أي وهامأا مجرد إتمحو كل هذا وتقول ، سرتي وطفول وذكرياتيأو 
 ؟!ىنوع من املخدرات تتعاط

ى  نه حافظأال إهانة لرامي إن يكون أل  ىرغم كل كالمه الذي ير ع
ري  –دخل رجل يلبس لباس شرطي ، ه وثباتهئهدو  وقف عند ، -م

ي، ويجلس بجانبه يرامي بأن يأتإليه  شار أ ،الباب كما  -محمد أو  وشو
  –يقول رامي 

ي الشرطي وكأن عينيه تتشبث  :بطوق النجاة انيحدق 

يإعصام قل لهم  - م ال إقل لهم ، اني لست مريضً أو ، ني شو
  .يصدقوني
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ى أن  ورامي لبعضهمانظر عصام   :قال عصامإ

 ؟!دكيف حالك يا محم -

ي يصوِّ  ر مصدقةقالها عصام وشو ساد ، ب له نظرات الئمة غ
 الصمت 

م ى أن  بي ر إ ى  قال رامي وهو يش  عصام :إ

ر  ،عن قضيتكاملسئول  ،الرائد عصام ثروت - وكان له فضل كب
ى  بموافقة النيابة  ،تقريري عن حالتكرسال له إتركك للعالج بعد ع

 .ن ملتابعة حالتك والاطمئنان عليكسبوعأهو يزورك كل 

 : التقليل من حدة كالمهقال عصام محاواًل 

التعب  ناكأفجميعنا قد  ،رجوك اسمع وصدقأيا محمد  -
رافك بجريمتك وشفائك من هذا املرض ، لعالجك كنا نظن بعد اع

يسيسء  كلأن  "وهام كابغراأ" ىالذي يسم ي مجراه الطبي ، ر 
رب أن  عقلك سيحاول أيام أن  بلغ الدكتور رامي منذأقد ولكن  ي

تتقمص ٓالان  فأنت ؛من الجريمة بأي شكل وهذا ما حدث لك
رع ي ال اخ حداث أا وزرعت برأسك ذكريات ومشاعر و شخصية شو

ي الواقع وذلك ينذر بدخولك بمرض جديد يعوقك عن ، لم تحدث لك 
 .وهامك وصدقناأرجوك قاوم أ، ويعيقنا عن ممارسة عملناالحقيقة 

م بشدة :  صرخ ف

ي لست ذلك املعتوه الذي قتل ، أنا ناخدعتو  تكذبان انتمأ - شو
 .ناأولست  يضاناملر  انتمأ، عائلته
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 :ةّد صاح عصام فيه بِح 

ي الجنون لتتنت أ -  جعلك تفلت مادمتأنا لن أو ، ت من السجنفلد
ى   .قيد الحياةع

 قاطعه رامي بحدة :

م مريضً  ،ا الرائدأ - نك تقول أيع ، دعاء الجنون اعندي ب اعندما ت
يأرى  ني ال أما إ ي ي ، ساعده ليفلت من عقوبتهأن أجيًدا، أو  عم و

ن لن  مأالحالت ذه ال  .قبل 

ما نظرات غاضبة ثم غادر الغرفةإنظر عصام   .ل

ي هذا، إ - ي هذه الحالة من تقمص شخصية شو ن استمريت 
ي قرية أما مر بك هو يام القادمة ستتذكر أن آخر فاأل  نك كنت 

حراقك أمام حشد من الناس، إلص منك و حدهم كان يريد التخأو 
ي رزمة ٔالا  ال تندهش هكذا وراق ال فأنت بنفسك كتبت هذا 

ا القرية، وكتبت آخر  نك أنت تعتقد أو  ما مر بكبجانبك وسمي
ي، اقرأها وسأمر عليك غًد  ء اطلبه من أن إو ا، شو ردت أي 

ن  .املمرض

 .ثم هرول رامي خارج الغرفة هو ٓالاخر 

  ..وراق بجانبهنظر لرزمة ٔالا 

ى  ةفكاره مصلوبأو  ر حراكع  .جدار رأسه بغ
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ي نفس إليه كل مشهد نتجهأن  سنتفق مع بعضنا التوقيت  سيكون 
 اتفقنا.. اتفقنا ؟!.. الصورة كاملة برأسكم حتنضح  بالضبط

                                                      )٤ (  

 

 لته الراقية ذيقف رجل بب ،متاربمئات ٔالا ٔالارض  ما تحت سطح ي مكاٍن 

رة الحجم وتمسح املنمقة  ي يده ورقة كب ر عينه ثم أو شعة الل
روني إينطلق صوت  يدخل و  فينفتح الباب، سماحه بالدخول للك

 بخطوات

رب من مكتب رجل نظرً  ةثابت ي املكان سنطلق عليه ها أل ويق ميته 
نح  املسؤل "اسم" ن الاثن ال الرجل وهو يعطي فق.. ال يتم الخلط ب
 :ل الورقةئو للمس

ره ياسيدي - ي ق   .وجدنا هذه الورقة 

 ومالمح الدهشة تغزو وجه قبلمنه الورقة وهو يقرأها املسئول  خذأ
 :يقول أن 

  .ابًد أ سف لن يكون التخلص منه سهاًل لأل  -
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 ؟ماذا سنفعل يا سيدي -

نخِ أ - ى  ر كل القائم ى  هار املهمة بتغيع د هذه يعأالخطة "ب" و إ
ا  ..الورقة ملكا

  .يا فندمٓالان  ذسينفَّ  -

 .ر الخطةخبارهم بتغيوغادر الرجل املكتب إل 
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ي أمام  وقف الرائد عصام ثروت  شوارع القاهرة العتيقة حدأكشك 
ر ، لبيبتاع سجائر خرج عقب سيجارة أو ، يحرقهأن  ما يريد ى اش

مامه أمرت سيارة سوداء اللون من .. سيارتهشعلها وهو يم تجاه أو 
داخل السيارة كان يقاوم  ..عيون املارة بمجرد مرورهاأمام  من ىختفاف

ى أن  عصام مخطفيه ت مقاومته وانتظمت أكمموه بمخدر وهدإ
ام ن يحاوطان عصين اللذسأل سائق السيارة الرجل.. نفاسهأ

 :بالخلف

 ؟!سنأخذهأين  ىإ -

ي القرية وفور وصولنا سنطمبيت ال ىإ -  .ن الباشائحاج سيد 
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ن الح، كالدهر وامللل ينخر فيهٔالايام  تمر   ،ة والوهميققبال تفريق ب
ن النور والظالم ىكأعم ع ضَ و تعيش حياة ثم تُ أن  شعور ، ال يفرق ب

 ،ن ماتذكر من ذكرياتأا حياتك و أالكل يجزم  ى خر أك حياة مامأ
كانت هذه حياة ، صعب للغايةء  وهامأوكل ما تشعره من شعور 

ي   شو

ى  مرَّ ، -كما يؤكد رامي وعصام-محمد أو  -كما يظن- زيارة أسبوع ع
ي زيارة التخبط لعقله وروحه ، الدكتور رامي والرائد عصام له وع

 :س مكررةيقوم كل يوم بطقو 

 .. طارفيتناول ٕالا  

 يأخذ الدواء ..

ل لحديقة  .. ىاملستشف ي

ى  يعود  ..فراشهإ

 ..اأحًد  ال يكلم
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 يرمق الفراغ باهتمام ..

ى  يبتسم لذكرياته وتنحت مالمح الحزن  ي واقعهع  ..وجهه 

ى  ه ويخلدءه وعشاءاديتناول غ  النوم ..إ

ي  متفرقة من اليوم .. أوقاٍت  وبالتأكيد يق حاجته 

ر ما كان يفزعه هو ذلك الحلم الذي يحلم به أ ن تقريبً ك ، يرى اكل يوم
ي جرائم القتل  ي غرفة يحقق معه شخص   وجهها ال –فيه نفسه 

رة يفيق ويشعر  –له الدكتور رامي من قبل  نه لم ينمأوكان بعد ف
ى  ينته الفزعما كن سرعان ل، يحس ببعض التثاقلجيًدا أو   شع

 .طقوس يومه الروتينية

ي الطقوس املكررة تبدء من جديد هذه املرة سوف يكون ولكن  ،وها 
ا  .مخلص.. أو ممء  ف

 فطار وتضعهحاملة طعام ٕالا  –بعد طرق الباب  –دخلت املمرضة  
ى   ..و يمن له فيقوم بتثاقل ليأكلٔالا  "الكمود"ع

ي الخأما هذه الورقة املخب  ..ة 

 ..هوجه لفرحة تمأل ا عالماتت أشخصت عيناه وبد

ا  يفالورقة كان مكتوب عل  :التا

ي الطبيب النفسأ، " ال تجعلهم يخدعوك سأخرجك من ، نت شو
 ثق بي وانتظرني الليلة، املخادعة ىهذه املستشف

 صديقك يوسف نشأت "     
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ي الورقة تلقائيًّ  ي جوفهح  اابتلع شو مل ينصب ونظر ؤالا ، تستقر 
فهو ، نه كان يتذكر صديقه يوسف نشأتأسن حظه ولُح ، من عينه
ي ي باب ماوراء الطبيعة وكانج كاتب  ًرا  ريدة  ي عالج  ماكث يساعده 

ر من الناس ب  ال مرإم مسهم الجن وما هم أعتقادهم اكث
ي استعادة ذاكرته  أصه ويبدنه سيأتي ويخلّ أٓالان  املهم، ننفسي مهمته 

ا ي قسم املحظوراتأحداث  ال  رة   .سيأتي الليلة، كث
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ذه السهولةأصدق أنا ال "أ   "ننا خرجنا من هذا املكان املشؤم 

ي وهو بجانب يو  ي سيارته قالها شو ي  أوبد–ال يقودها  –سف  شو
رسال بعض النفخات ال تحمل معها ضيقه ى  ي اس الخارج إ

 :فقال له يوسف، والسكينة داخله واستقرار الراحة

ري كل تشأن  وباملال تستطيع، طباءمن ٔالا أحد  ي الليل ال يوجد -
ن داخل تلك املستشف  ىخرجتك من بوابة املستشفأوهكذا ، ىاملمرض

ى  خرجكأبمساعدة ذلك املمرض الذي  ك ولتجدني كرس متحرّ ع
  .ا عن هذا املكانبالخارج وننطلق بك بعيًد 

ى من نقذت حياتي مألقد  ،يايوسفأشكرك  كيف أعرف ال  - ن أن ُتم
 كيف عرفت مكاني ؟!ولكن  الوجود،

ي باب ماوراء الطبيعة والقر أني أكما تعرف  - ر أرياف ؤالا  ى عمل  ك
ي ف ي ٔالا  اللجهل الذي يعشش فا نظرً  اعم ر وبالتا داخل القرية ساط

ر وتتناقلها ٔالا ى أن  نةسلستك ن إ يحدث ء  وكل، عندهمتصل ليق
ى  بلغت بأنك ستذهبأنت أاملهم ، ماشبهأو  نه جنأر سَّ َف يُ  ي إ قرية 
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ي ملاذا ي أنا  وكنت ،الصعيد لم تقل  عائد من رحلة سفر طويلة 
ي رأسأن إ ما، ولكن املغرب ي ن أتذكرت ح  عدت اسم القرية  خا
ي القريةأحداث  وقد حدث عنا يقطن  ما ، ولكن غريبة تحدث 

يأأن  ستطيعأجعل ال  ا  ي ليس محبوبً أن  بحث ع ي القريةخا  ؛ا 
ر الال يؤمن باأل ألنه  ا ساط ي، يعتقدون  من  يشخص يأتأي  وبالتا

ي عن تلك  اصحفيًّ  جري عماًل أأن  وكانت فكرةء،  جانبه لن يفيدوه 
الذاهب  -نتأوهو  -نا جالس مع الطبيب أا الغريبة و حداأالقرية و 

 ،احاولت الاتصال بك مرارً ، قل صعوبةأفضل و أللقرية ستكون 
ي ليخبلذلك اتصلت ، كنك لم تكن تجيبول حوالك أرني عنك وما خا

 اهناك شخصً ولكن  ،يسمع عنكأو  كنه لم يرَ إولكنه قال ، ي القرية
ي بيت شيخ الجامعأأمام  ما تم حرقه ي جعله ، هل القرية  وفضول خا
 وصلت ح راقب سيارةأن  ىإ، حركة مغادرة بيت الشيخيراقب كل 

ى  رني بذلك وجئت القرية وتأكدت أو  ى،هذه املستشفإ ي هذه نك أخ
 ًئاأن شي لذلك شعرت ؛امحروقً  ن الناس يظنونك قد متَّ أو  ىاملستشف

اية وبعد بضعةولكن  ،يحدث امريبً   أن  استطعتأيام  ي ال
ُ
ك َج خرِ أ

  .ن من هذا املكان امللعو 

بالحق ماذا ، لخالكشكًرا  وبالطبع، نقاذيا لك ولجهدك إل شكرً  -
 ؟!يعمل خالك

  .تاجر مخدرات -

ي ليكمل يوسف  :صمت شو
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ي هكذا - ي ملك لفالح املراقبة والنقأن  تظنأ ،ال تنظر  ود والسيارات 
ا عيشأيزرع  نه أاملهم ، ءرغدا ةرضه ويبيع محصوله ليعيش 

 .برجاله الذين قد نحتاجهم أو  سيفدينا سواء بنقوده

  ؟عن عائل ًئاشي ال تعرفأ -

ي املغرب منذ شهور عدة ،ال وهللا -  .فأنا 

ي برأسه متفهًم أ  :ا وسألهومأ شو

 وجهتنا ؟!ٓالان أين  املهم -

 .القرية  ىإ -

ى  أأعود - اتإ ى أن  نا بحاجةأو  ،لك القرية بعد ما كنت ُسأحرق  إ
 ذاكرتي !!د ما فقدته من يستعأ

رجع - ا  ال تخف فس   .منه اجزءً أو  لتعرف مافقدته ذاكرتكإل

 كيف ؟! -

رهة  خرجه من سرواله وهمَّ أ ،هاتف يوسف رنَّ  بالرد وبعد صمت ل
 قال :

نه ال يحمل أمن  واوتأكد ،عنفأي  قيدوه بدون ، حسنتم يا رجال"أ
  ".يتتبعهأو أحد  اسالًح 

 :وابتسامة املنتصر تتعلق بشفتيهي فقال لشو، يوسف املكاملة نهأ

 .ء  سنعرف من صاحبك كل -
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 ؟!صاح من -

  .الرائد عصام ثروت -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىالفصل الثاني: تحقيق املوت           
ر أالعدل  ن ( املجرمون الذين لم يحاسبوا، يخافو  ك

 املوت )  ن مما يخافو 
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ى  وصال   ،ي القرية املشؤمة –خال يوسف  –بيت الحاج سيد فوزي إ
ولكن ..  منه القريةمن الطريق الذي دخال  الحسن الحظ كان بيته قريبً 

ن بعض ال دلفا داخل الغرفة  ات"كوفيالــ"ب ءلالحتياط دخال متخفي
ا عصام ثروت ي الكرسأكانت ، ال احتجزا ف  طرافه مربوطة 

ن إ الفتواتأو  عليه ومكمم الفم وبجانبه اثنان من الرجال جالسال
ر ن قائاًل .. صح التعب  :فأمر يوسف الرجل

  .زيلوا الكمامة من فمهأ -

ن بما أحد  قام ر وهو يحدق فأوتقدما نحوه .. مَر أالرجل بنظرات  امك
ئ تحت هيبته الزائفة كأن  راجية تحاول  لم ينبس لكنه  ،شرطيتخت

ديد :، بكلمة  وقال يوسف له بلهجة هادئة ال تخلو من ال

رٍ أ.. أعرف حب العنف يا عزيزي أنا ال أ - ن  نك تقولها لكث م من امل
ركك ترجع لبيتك .. كننا نختلف عنكدك لعن قل لنا كل ما تعرفه وسن
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بل سنجعلك .. ن لم تتكلم فلن نستخدم العنف مثلما تفعلإو .. اساملً 
ي نوٍع أي  امدمنً    .قليلةأيام  تحب من املخدرات 

 وقال :.. خفاء خوفه وقلقه مما قاله يوسفإ ابتسم محمد محاواًل 

نأانظرا  - نا ال أو  ،يذائي بسهولةإ ايمكنكم هأنا أعرف أن نتما الاثن
ي ،م ومن  اخاف منكمأني سأتكلم ليس ألء..  فلم يعد يفرق م

يالبلطجية ال ي أجل أن  سأتكلم من.. ذين حو هويته يستعيد شو
 .ويعرف ما هو مقدم عليه

 .كالمك ولنجعلها جلسة حديث ودية أفلتبد ،رائع -

ي عَ .. ختصاراالحكاية ب - ر يمّس  رٍّ بِس  َم لِ شو ي  اشخاصً أ خط كبار 
ي التخلص منهكانت الخطوة .. الدولة ولكن  ،التالية بعد علمه 

ا كل من سيشاركو ب  .ي املهمة ن طريقة يستفيد م

ي عن صمته وقال له :  خرج شو

ا وال إريد أسئلة أسأطرح عليك  - حكايات وقصص أي  ريد سماعأجاب
  .منك

 :فأردف، اومأ برأسه موافًق أ

ى  ملاذا ذهبت - ي هناكح ذاوما، القريةإ  ؟!دث 

ى  هو من بعثك "حمد سالم"أصديقك الدكتور أن  عرفهأما  - إ
ي أن  يومن توقُّ  ،هناك يكون ذلك ملتابعة حاالت نفسية غريبة 
ي القرية أو ، القرية اأيام ثالثة نت قضيت  وشيخ الجامع  .ي بيت ف
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نك ساحر ويجب بأهل القرية أقنعا أمن  اوالدكتور رامي فؤاد هم
ي أوما -حرقك  ر الجهل  هل القرية وذهبوا أطك و فحا ،-هؤالء الناسك

ى  بك  نت أمام الناس أو  ،بيت شيخ الجامعإ
ُ
ي رَ حأ قت عندما سقطت 

ي من الضربة ال أولكن الحقيقة  ،الحفرة املشتعلة نك فقدت الو
ا ى  تلقي ا ووقعتأن  رأسك وان النار انطفأت قبلع ى  تقع ف ع
ر ليحميك من الاص بساٍط  كان الهدف ، ن وسخونتهدام باملعدطكب

ا الذاكرة جزئيًّ ٔالا ر من هذا هو تعريضك لصدمة عنيفة تفقد   ،اك
ر منأولكن  ر من املتوقعأ ،ذاكرتكأحداث  نت فقدت الكث وهذا  ،ك

ى أن  رجعوهأ ى  وها لكالضربة ال ضربإ ر  ةرأسك كانت عنيفع أك
ي جرعة ٔالا أو من الالزم  وبعد ، هاايإدوية ال كانوا يعطونك زيادة 

ى  ساعات نقلوك اأتلك املستشفي ال إ يأو ، فقت   .نت تعلم البا

م ال تتعلق بيإاء هوي و خفإكيف تم  -  ؟!لصاق 

 :وقال اقهقه ضاحكً 

أن  مر سهلأهذا ، نت ال تعرف قوة ونفوذ الذين كشفت سرهمأ -
ى  ا مننت شخصيًّ أيخفوك أو  يخفوا هويتك  ..ضر وجه ٔالا ع

 ؟!من ُه َم  -

ي الدولةو م رجال كبار ومهمأأعرف  ا انيقلت لك سابًق  - لكن  ،ن 
م ال    .اطالقً إعرفها أشخصي

رض ذلكف - م للتخلص.. لنف ..  ما خط ِ
ّ يم  ؟!قت

نأشخصيتك ومكاف ايمحو أن  هم كانوا يردوك - ى  ة للقائم  .. املهمةع
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ا  عودأسأخرج من تلك الدائرة و  - شياء ال تجيب عن ٔالا أن  بعدإل
ا اأريبة ال كنت حالم الغٔالا .. مررت  ر لها ؟! ،حلم   هل لك تفس

ء  عليه؛جابةإ ن تأتيهنه لأيعرف  سؤالًا  هنه يسألً أالرغم  ىع ألنه 
ي ال  رهأحد  يحدث بداخل رأس شو لذلك قال يوسف ، يعلم به غ

 ا السؤال :مستنكرً 

ي ؟!دراه أوما  -  بأحالمك يا شو

اوأ علمهاأنعم  - ا وكيف تحدث وما نتيج ني إلكم  وقلت.. عرف سب
ركم ألأ ي منكمأني خ   .ريد ذلك ليس لخو

ن فيه منتظرين ٕالا ، قالها عصام  :جابةفصمتوا محدق

.. ذلك هو التعريف الذي كان يستخدمه الدكتور رامي.. ىتحقيق املوت -
ي الذي دسسته للعالموهذا ُسّم .. اوكنا نشارك فيه جميعً    .ك يا شو

ى  حدق الجميع بنظراته يع كن صمت لم ما يقول و وهو ال يفه.. شو
 ليكمل عصام : 

يكفي لتخديرك بعض  امخفًف  اي معاد نومك كنا نأتي ونضع مخدرً  -
ى أن  الدقائق ي مثل بالتوه السينماإ كل  ،ننقلك لقبو املستشفي ال 

كما  –ة ال نستخدمها كانت والغرف.. حتياجم حسب الا مكان مصمَّ 
ى  ةمصمم –تعرف  عنسئلة كنا نسألك ٔالا .. شكل غرفة تحقيقع

أن  نت مع الوقت ستتقتنعأنلصقها بعقلك و أن  ال نريدٔالاحداث 
 ًئاشي علمأذا ما فهمته من هذه التجربة وال ه.. حداثك وذكرياتكأهذه 
 .آخر
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ي يريد َّ يسأله عن صلته أن  كان شو ا بالسُّ باملوضوع عندما ع  ،مر ع
ي صانعه ى  مأي  يبعد عن نفسهأن  رادأولكن  ،وشو أمام  قلٔالاع

 فسأله :، يوسف

 ؟!ماقضيته، محمد نوح عبد التواب -

ا عائلته - رة ال قتلت ف ي الف .. معتقل سياس مات من التعذيب 
ى  وبعد شهور من التحقيق لم نتوصل غلق قاتل عائلته وتم إ

ولكن بإضافة جثة محمد نوح مع جثث عائلته لكي تبعتد  ،القضية
  .عن ذلكاملسئول  مة التعذيب عن الظابط

وما وجه .. عدتم القضية لتجعلوا محمد نوح هو القاتلأوكيف  -
 استفادتكم من ذلك ؟!

م ذينك لم تستوعب كالمي عن الكبار النأيبدو  - لكن .. حدثتك ع
رك بالتفاصيل جثة محمد نوح من تقرير القضية  خفيناأ ..سأخ

ه بعد مقتل عائلته وهو محمد تم القبض عليأن  عدنا القضيةأو 
.. نت من دكتور راميأليك إراض نفسية ال وجهت مٔالا يعاني من 

 ،ب وقتل محمد نوحي هو من عذَّ أأن ي  واستفادتنا كانت تتلخص
نأن  ن الدكتور رامي كان يريدأو  ى  يكون من القائم  ى؛تحيقيق املوتع
ا ن و شخاص قليلأال إيدير تلك اللعبة أحد  ال أن  ني كما فهمتأل  ،جدًّ

ا فيما بعدأن  ورامي كان يريد ن عل  .يثبت نفسه ليكون من القائم

 ؟!وما كانت الخطوة التالية بعد ذلك -
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ي فأنت طبيب نفس بالتأكيد تعرفه يا، السيكودراما ىيسم ء - شو
 .هذه اللعبةسست أنت من أو 

ي بنظرات شعر بحدق يوسف  رقهأشو جاب ليقطع أ، لكنه ا تخ
 :فكار يوسفأحبل 

 ؟!نتأوما وجه استفادتك .. عرفهأنعم  -

ا و أولم  ،ل عن قضية قتل عائلة محمد نوحئو نا املسأ - غلقت أنجح 
ي التوصُّ  ي    .ل للقاتلبفش

ي فيه مستنكرً   ا ما يقوله :صاح شو

ي خداعه منتدمر حياة أ - غلق قضية بنجاح أجل  صديقك وتشارك 
ى  تب نجاحكأ.. لساعدتك  خفاء هوي !!إع

 :خرفصاح هو ٓالا 

ساسها التخلص أاملهمة .. ال تعرف مع من تلعب.. حمق بحقأنت أ -
ي الصحراء بعد تعذيبهأن  مكانناإكان ب.. منك .. نخفي جثة محمد 

ي اية مستقب رك  نع ورامي سيبحث.. وغلق القضية لن يكون  غ
يحدث لك أن  نك ترفضأ نت ال تعرف معأ.. ليجرب عليه ما يريده

ددك  ي عندما أي أ.. نت وعائلتكأك بأن يقتلك و خأهذا ف راد قت
ى رفضت فكيف كان سيتعامل معك عدام إعطيتك فرصة أقل ٔالا.. ع

 فضلأنت لست أ.. نقذك يوسفأوقد حالفك الحظ بأن .. مؤجل
.. أ ِ

ّ وتصوري  يَّ إ بنظرة ابن امن هددت بعائل فصرت عاجزً نا م
ي.. نت ما دفعك لتساعدهمأ.. أما ا مقتولةأ ِ  سوأأنت أ.. قل 

ّ م
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ر نأُاناس و  ر حياة عائلتهنت وحش دمَّ أ ،بكث ري لو تعلم ما .. برياء ك
  .نفسك بدون ترددٓالان  صنعت لذبحت

ي ، هنا توقف عن الحديث رب بأن يعرف لم يعد لشو مجال لل
ي مستسلًم ، كما يقول عصام مافعله من شرٍّ   :اسأل شو

 يا عصام ؟! -أنا  –ماذا فعلت  -

 ..توقف تدفق الضوء

رة ناريةأصوت   ..ع

 عاد الضوء ..

ي ويوسف بجانب بعضهما وزادهم م ار تسمًّ  امازل شو مشهد  اي مكا
فالرجالن اللذان  ؛ٓالان لوحة رسمها قاتلهمك امامهمأالجثث الثالثة 

م ا ا ساكنً كيحرِّ أن  دون ٔالالم  يئن من اكانا يحيطان بعصام كل م
ى ٔالارض  انددمم انالقوي اهماوجسم مع ى  يسند رأسه اكل م ع

ر  ى  ذراعه املفرود وسبابة اليد تش والدم تحت الكرس  ،كرس عصامإ
ج فيما بينه ويتدفق كأنه منبع .. برصاصةر من صدرهما املصاب  يم

ي صدره وواحدتاثن ،عصام نفسه فمصاب بثالث رصاصاتأما   ةان 
م بفزع ورأسه مندفعة لأل كا.. برقبته يأ.. مامن يحدق  ى  سرع شو إ

ى  رأسهب مام بقوة فوقعفاندفع لأل .. قيوده الكرس وفّك  ٔالارض.. غ
ته امتفارق كلأن  روحه تفارق جسده قبلولكن  ،ايقول شيئً أن  حاول 
 فمه :

 اللوحة .. اللو.. الـ -
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ي رئته ي ولكن  لم يفهم، قالها عصام وال يخلو صوته من غرغرة الدم 
هو الصدق .. هذه اللحظات ما يقوله هو الخالصة ملا يبحث عنه

ى  املغادر    .بدٔالا إ

 

 

                                                              )٩ ( 

 

ي بضرورة مغادرة البيت بعد شد وتجاذب يوسف  والحاج سيد مع شو
اية، بدون عصام ي ال ي  ى  انصاع شو مإ وركب السيارة وخرجا  ارأ

ن خارج القرية ال يعرف مول امبلن قِ امسرع ى  اك طريق ٓالان ع
رهم، سماعلية الصحروايٕالا  –القاهرة  رة من س ى  ابعد ف الطريق ع

ي ليوسف ى  يتجهأن  قال شو من الطريق  االذي يوجد قريبً بيته إ
ي ات من شو  لطريق وصال  ،الصحراوي هذا بالفعل بعد عدة توج

ي فيال يمكنك ؛بيته ياتر أن  و ي  نه االذي يسلك الطريقآخر  ها م
ي تماًم  ي يبأل ا؛ والطريق خا ي نه املكاأدو ن بيت شو ن السك الوحيد 

مام ما من ٔالا حطاأفجأة ! قطع الطريق سياراتان  ،هذه املنطقة
ن  مام ل والخلف ونز   امسلحة آلية وغطوا وجأرجال حامل

م اركبوهمأو  ى أن سيار ر، إ ي ويوسفأ ،وصلوا ملخزن كب  جلسوا شو
ى  أن  بدون  ايجلس رجل ينفث دخانه ويرمقهم امامهمأ، نكرسيع

قال الرجل بعد مدة ، راصبح كمدخنة قطأيخرج كلمة من فمه الذي 
 بالقليلة :ليست 
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يأ -  ؟لتِق لم نم  منذ، هال بك ياشو

ي وهو يقّسِ  ن الرجل ورجاله الذيم نظر قال شو كل  ن يحتلو  ناته ب
م ٓالالية ب ركٍن   ختالفها :اي املكان بأسلح

 نت ؟!أمن  -

 ا وقال :قهقه ضاحكً 

براهيم إعمار ابن عامر ، أنا ال تنسانيإتعشم فيك أت ؟! كننسيتأ -
بو عابد؟! الذين أأو ح  ال تذكر اللواء رفعت السيدأأبي،  ال تذكر أ

م  ي نفس جميعهم وبعدها بساعات قتلوا وتقريبً اجتمعت  ا 
مأكنا نظن ، التوقيت ي مو ماحدث لك جعلنا ولكن  ،نك السبب 

  .آجاًل أو  سنأتي بالقاتل عاجاًل ، ولكن نغض الطرف عنك

ر شرار وقال : ي نظرة تن  ونظر لشو

 .وكل من ساعده -

 ردف عمار :أثم 

ي القرية ال ذهبتء  نك حدث لكأعرف أ - ا  مأسوي   ىوعإل
سألك عن هوية الحديث ألذلك لن ، اجزئيًّ  افقًد ، ثره فقدت الذاكرةأ

ي هذا الاجتماع املشؤوم رة ألنه  ؛الذي دار بينكم  كان من مدة قص
رأأو  شهر   "ىي " تحقيق املوتكمال مساعدتنا إسألك عن أس، ولكن ك
ي ذاكرتك منذ شهور عدةألنه   تحب، م وبالتأكيد تتذكره، موجود 
 ؟!فيه من جديد أنبدأن 
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ي ليوسف ليقول  كنه ول، ةهينجده لوصف ذاكرته املشوّ  ًئاشي نظر شو
ي املتخبطةأقطع عمار ، ةينبس ببنت شفلم   وقال : فكار شو

ي سأريك شيئً  تتخذ قرارك تعاَل أن  قبل -   .ام

ي معه مرغًم  ي ممرات طويلة وبأعماقه يتوار ءا يم وراقام شو  ى ه 
رة ي  ال مرَّ ؤالاحداث  الخوف والح ي قسم املحظورات  ا ال تزال 

 ذاكرته .

رة مربّ أمام  اوقف ي التحقيق بحيث زجاج غرفة كب عة كال تستخدم 
الزجاج مرآة تعكس يرى  ومن بداخلها ،من بداخلهايرى  ن بالخارجَم 

وكان داخلها ، خاللهمن  ى ينفذ ضوء عينه من الزجاج وير صورته ال 
ي ي بسبب جلوسه  ن شو ي ع ر مكتمل املالمح  الغرفة آخر  شخص غ

ى  –الذي هو بداخل الغرفة  –جلس الرجل ، اا تماًم كنه كان عاريً ول ع
 ا ظهره سانًد ٔالارض 

ى  الجدار يضم ساقيه ىع ر ماقال ع، ر عورتهصدره بحيث يسإ
 بلهجة آمرة لرجاله :

ن وابدأ -  وال تنسوا الفشار.، وا العرض لنستمتعأحضروا لنا كرسي

ن وجلسأبسرعة  ي وعامر  – حضروا الكرسي ما ودخل ثالثة  -شو عل
ى  رجال يستخدم كان الرجل بداخل الغرفة ومعهم كرس كالذي ع
 كي يعطوهجيًدا  تثبيتهكان الغرض منه هو ولكن  ،ا للتعذيبقديًم 
م ًئاشي  .بداخل محقن بأيد

ي ورجاله يحقنون الرجل بالغرفة :ر موجهً امقال ع  ا كالمه لشو
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ن "  ىالسائل الذي يحقنون الرجل به يسمهذا  - نه سرنا إ"الفلوجكاف
ي الحاالت الطارئة بعدإننا لن نستخدمه أعدك أولكن  ،املنشود أن  ال 

 .تتعاون معنا بالتأكيد

 .ه نما تريدو أعرف  ن ال أل ، قرر بعد التعاون معكمأنا لم أ -

 .شاهد هذا العرض الجميل ، صه -

خرج الرجال ومعم الكرس من الغرفة وتركوا الرجل العاري بالداخل 
نول ،كما هو ى  كن بأضافة الفلوجكاف ي ، جسده النحيلإ قال شو

 بشأن الرجل العاري : ةلعمار بلهجة مهتم

 ه ؟!نستقتلو هل  -

يأتظن أ ،ال ال - نحن فقط ، للغاية بنا ءهذا ظن س، ننا نقتل يا شو
ي الحياة وبال مقابل ن إ نحن مالئكةأيًضا،  نعطي بعض الدروس 

 .صححتم مفهوم املالئكة عندكم يا صديقي

ستمتاع وهو ينظر للرجل االرجال عمار الفشار وظل يأكله بأحد  ىعطأ
 جسده بقوة شديدة . ويحّك  ى و يتل أالعاري الذي بد

ي ر ن إ –هذا العرض أن  لم يعرف شو سينته بعد  –صح التعب
 ساعة تحمل كل معاني آالم الحياةولكن  ،ساعة بالظبط

ي الثانية ٔالا  وصفها بتوقيٍت  أسنبد ي ونعرف  ر ذلك تناز رة مص خ
 .الرجل

 دقيقة ٦٠بقي 
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ويحك جسده لم ٔالا ن منئا وهو يرضً أي مكانه ويسقط  ى الرجل يتلو 
ي بيده ء  و لق الدماء من جسده كاشفة عن  ،مامه بقوةأأي  ت

بجسد هذا ا ماذا يحدث هنا قال عمار شارًح .. لحمه وتكورجلده
ي هذه اللحظات ن   :املسك

ما بداخله يصاب  ًئاأن شي يشعر هذا التلميذ ىوي الدقائق ٔالا  -
ى أن  بحساسيه ى  تصلإ لهذا تراه  ؛ي العظمبالتحديد ٔالالم  حّد إ

ي جسده محاوِ  ش  ي جسده ليوقف تلك الحساسيةأق ال التعّم ي ر  ، ك
ي البداية أن  حمق لم يعرفأ  .هذه 

ي فمهته ٔالا امكل نهأ رة وهو يقذف بعض الفشار  ي ينظر ، خ وشو
 أبدأت تثور مع صراخ الرجل الذي بدللرجل برعب ودقات قلبه 

 ى..يتعا

 دقيقة  ٥٠بقي 

ي بال مبالغة ا باملععرقً  بصبتالرجل ي فالعرق املجتمع حول ، الحر
ى ٔالارض  جسده املتكوم ر يأن  يمكنع  انعكاس صورتك عليه ى كفي ل

رة مااكما تر  ي بح من  –جلده عن جسده زالة إلم يتوقف عن ، ها 
رة الحكة  متكورة ومتكلكعة أشياء  ال عندما تقيأ بغزارة حاملةإ –ك

رة كأنه   .ه نفسهاءحشاأا فقط بل يفرغ طعاًم ال يفرغ كث

فهذا يقلقه قبل النوم ، لف مرة ال تطعموا التلميذ قبل الدرسأقلت  -
ازً ٔالارض  ويفسد ا ويسبب لنا اشمئ ترى  ال أ، ملا يخرجه االذي هو عل

ي قد فتح عينه ى  شو  .ز ا من هذا املنظر املقزِّ آخرها متضايًق ع
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  .هؤ حشاألم نطعمه هذه  ،رتكصدق حض -

عوا  -  .ا قدر املستطاعيظل حيًّ أن  وحاولوا، حشاء التلميذ القادمأان

ي لم ينب، أومأ الرجل برأسه خرس لجام أبكلمة واحدة فقد  سوشو
ي عذاب و لسانه هذا املنظر املريع إل  لم أنسان يحتضر 

  .دقيقة ٤٠بقي 

ر حوله ى تر  ئ بالدماء والجلد املبع ي هذا الجسد املمت الذي لوال  ،م
ى ٔالارض  فالرجل ممدد، نه ميتأالصراخ لظنه الجميع  وتوقف عن ع

ن ن جاحظت ى  الحكة وينظر بعين نيديه املتصلبإ ي  أوبد ت كل جسده 
ي وضٍع  ى  بمتصلّ  الارتعاش  ايد  قأإ ح صوت صراخه امل حد وام

كأنك ترطم حديدة لينة ٔالارض  ع صوت ارتطام جسده معواملبحوح م
 .رضٔالا ي 

 دقيقة ٣٠بقي 

ايد مع صراخ العاري  ي ك، ضحكات عمار ت  طيف زائر هذا املشهد وشو

 ه،وجه تلك املالمح املفزعة ال تمأل  إال اال يتكلم وال يحرك ساكنً 
ي استمتاع ، ا من الفزع مع مرور الوقتوتصب عليه مزيًد  قال عمار 

 :وترقب شديٍد 

ي العرضأهذا  - ى  عظام الجسد كلها بالتحول  أفتبد، جمل فصل  إ
ا رتفع حرار ى أن  جمرة من نار ف ة مئوية كأنك درج ٢٠٠تصل إ

رانً أ ي ن ٔالالم إ، داخلهبولكن  افيه حيًّ  اشعلت ن ر من أالداخ سوأ بكث
ن من ئالالم  سن ر أنت تعرف أو  ،الخار هذا الرجل ، ولكن يا دكتور ك
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رة اصبح مبحوًح أضعيف الصراخ  يصرخ أن  ال يستطيعأ ،لدرجة كب
 ساعة واحدة بدون تعب !! 

ى  احمر يطفو تدريجيًّ اللون ٔالا  أبد رغم جيًدا  هيمكن تميجسده و ع
ى ٔالارض  ول مرة يقوم من تكومهوأل ، محاوطة الدماء الركان جسده ع
ا ويفيق من حالة التصلب ال ئ ، كان  يصرخ لحظات ولحظات يخت

رة مرور الصراخ  صراخه خلف تحذيرات حنجرته املجروحة من ك
ا    .م

رانً أن  تخيل ي عظامك بال  باملع – اهناك ن ي تنخر  أي  تنقلأن  الحر
ى  فقط تركز  ،آخر ي جزءحرارة أل   ..تحويل عظامك لجمرة من نارع

 ذلك !!ألم  يأ

 دقيقة ١٥بقي 

رية من تشنجاتإ ،ال ضجيج ،ال صراخ  ال من ضحكات عمار الهيس
 والعذاب من الرجل بعدما نفذ مخزون حنجرته من الصراخ ٔالالم 

 دقائق ١٠بقي 

ذا ، ستقبال الحرارة الشديدة من عظمهاالجلد ب أهنا يبد ملاذا تنظر 
ي ى  الفشار يحتاجأن  علمأ، الفزع يا شو أن  ليس لدرجةولكن  ،ملٍح إ

 ال تقلق دقائق وينته العرض وسأعّد ، لهذه الدرجة ياصديقيتستاء 
ر ؟!أ، بنفس اخاصً  الك فشارً   تحب امللح الكث
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ي هذه اللحظات ك ي  املنبعثة ٔالالم  صابعأكها دمية املارينوت تحرِّ شو
حمر من باللون ٔالا  ومالمح الرجل العاري والذي اكتس من تشنجات

ى  ومن حرارة عظامه املنتقلة الدماء  .جلدهإ

 دقائق  ٥بقي 

 ا بعدا واحًد صبحا جزءً أنه والحائط أ الرجل التصق بالحائط بمع
 احتضن أن 

 ااملكان ضجيًج  وضحكات عامر تمأل ، جلده املشتعل الجدار باشتياق

 دقائق  ٤بقي 

ن ي أي ترك الجدار و أالجسد امللتصق بد، الزًج  سائاًل  انعيناه تقطر 
ر امت عوضحكا، اواحمرارً  اًر وجلده يزداد تكوّ  ،رضليلتصق باأل  ى و 

 .تخرج املشهد عن مجراه املأسوي 

 دقائق  ٣بقي 

ي الجيًدا  –الباقية  –ه ؤ حشاأتباينت  راقص انذوبأخذت  ا ت  كأ
ن املشاهدين وتسقط واحدة تلو ٔالا أأمام  والجلد يحضر  ى،خر ع

ي يحاول ا من هذا الجسدًر ا الهجرة متكوّ حقائبه معلنً   ،ال يتقيأأ، وشو
جة بتصفيقه الحاراموضحكات ع  .ر مم

 بقي دقيقتان 

ن من لزوجة الذوبانِ صبح جسده كأكاملة و  هذابت عين  .ركة من ط

 بقي دقيقة 
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ى  غرغرة تطفو  ٓالان  ركة الطينية كأن روحه تركتهسطح هذه الِ ع
 نة معلِ 

ى  لما كانت تشعر باألأ رةاللحظة ٔالا إ  خ

 

 ..العرض انته

ر وتصفيق عوان فرقة مسرحية متكونة من كل  ر كأنه يحامطلق صف
ي جسد هذا  ،بعد ما حدث له وصف هذا الرجل صعٌب ن إ.. عضو 

 .وصاف مأساويةبأبشع ٔالا ولو جئنا 

ي بعد معركة مع معدته ملدة ساعة كاملة  قال عمار بال هنا ، تقيأ شو
 :مباالة وبحزن مصطنع

ايتهملاذا كل من  - ي  أن  رضية قاربتٔالا ، يشاهد العرض يتقيأ 
يتغّ أن  يجب، ال بأس، مالمحها تتال صحيح ، ر طعم فمك يا شو

،ع لم تجب ر امللح ؟!أ يَّ  تحب الفشار كث
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ال ، تفكر وتتذكر وتفعل ما يحلو لك كاماًل  افرصة شهرً  سأعطيك"
ي هذه املدة أو  ديد لك ى  وسافر ، نت حرأترهيب  حيث تريد إ

أي  نجلبك منأن  ننا نستطيعأستعرف من نحن و فعندما تتذكرنا 
ربأفال تفكر  ،نت فيهأمكان  هرب ارب فأن  ردتأن إ ،نك بالسفر 
 اًم مكرّ  امعزًز عندما ينته الشهر ستكون لنا وسنأتي بك  .باملوت

 لتقول قرارك "

ي كلمات عمار ٔالا  رة قبلتذكر شو وبعض  ،هو ويوسف يرحلأن  خ
 ي  –إليه  تواأيوسف من خاله لي اطل ال –الفتوات 

ي الذي كان  رجال  – اقتحم.يختطفهم عمارأن  مامهم قبلأبيت شو
لوانية الفيال ليتأكدوا من بحرك –يوسف  ا أات   ما

ى  بعضهم وقع ؛ ي املطبخ اواكوابً  اطباقً أخر حطم والبعض ٓالا  ،بعضع
 .بالهة عقلهم ال توصفأن  ال إلفرغم ضخامة جسدهم 

ر عابئ بما يفعلون وتبعه يوسف  ي للدور الثاني غ  صعد شو

رتكان الدور يحوي غرفت  .املساحة ين كب
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 يوجد ركن بهولكن  ،والثانية غرفة نوم، غرفة نوم فقط تكان ىؤالا 
ي يجلس، كتب فخمم ى  كان شو ي ع الغرفة الثانية ويمسك املكتب 

سئلة وعالمات وبعض الكلمات ؤالا  ،برحكات عشوائية به بقلم ويخط
ى  الاستفهام ال انتقلت من عقله الورقة عله يراها بشكل مختلف إ

ى  ويقدر   .حلهاع

 نت الكلمات تساؤالت مثل :فكوَّ 

 ؟!ومن الذي قتله، كيف ُقتل عصام ونحن بجانبه ولم لم نقتل معه 

 وارتباطي به ؟! ىوما سر تحقيق املوت

موضوع بو عابد ) وما أ –رفعت سيد  اللواء –براهيم إ ومن هم ( عامر 
م و  ىودأالاجتماع الذي دار بيننا و   امطاردً  ابي شخصً  ىودأبحيا

رض.. ه الذاكرةمشوَّ  لذي دار بيننا كان عن السر الاجتماع اأن  لنف
ى فهذا يدل –مثل ما قال عصام  –الذي كشفته   هذا السر أن  ع

ر  ر من ( عامر أك بو عابد ) ويبدو أ –اللواءرفعت سيد  –براهيم إبكث
لم ن إ ؛اا مهًم كان شخصً  –براهيم إعامر  –والده أن  من سلطة عمار 

ي مجاله الذييكن سياسيًّ  ورتبة ، ااكتشفه قريبً أتم أن  ا فسيكون 
ى أن  اللواء تدل ي ع رفعت السيد شخصية مرموقة من جميع نوا

ي مجال عامر الحياة السياسية والا  بو أو ، براهيمإجتماعية وبالتأكيد 
ى استدل من اسمهأن  ستطيعأعابد ال  همية ألن يقل لكنه  ء، ع

م م ؟!خطر فما الخطر ٔالا هموجميع، اع ر م  ك

 ؟!وما حالهمٓالان  -نور  –وخطيب  ين عائلأو 
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ى أيٍ  جابةإلم يجد  ي تفاصيل ذاكرته من ٔالا  ع سئلة املنغرسة 
ى  املشوهة فجال بنظره ي الغرفةإ دخل يوسف    .لوحة ما معلقة 

ي يقف متأماًل  ي لوحة الغرفة وجد شو كانت اللوحة غريبة ، مامهأ 
ر مفهومأو  املع ي ةغ ي شرفة وزواية فه لشخص يق، بالنسبة  ف 

ا صورة التقطها ا رأس كأ ي الشرفة ال أحد  ال رسم  يقف 
ي الشارعأممدد اليد بحيث تظهر يده ، فوقه ، ا تمسك بسيارة ما 

ي الشارع شتاء فالثلج يغطيه كما وسيارات مركونة ترى،  والطقس 
هل ، سعافإوشرطة و  ةجر أفها فتوجد عربة للبيع وسيارة ال تباخ ى خر أ

ي الحقيقةاللوحة ى حدكم مغز أفهم   . فهمألم أنا  ؟! 

ا ويضعها  ي يحرك اللوحة من مكا ى  ملاذا شو  ؟!املكتبع

 يفعل بتلك املطرقة ال بيده ؟!أن  ماذا يريد

ى  صوت طرق املطرقة بعض  تكلما هاجر ، ولكن الحائط شديدع
ى  القطع من الحائط تباين فراغ وبداخله .. شكل مربع بداخلهع

 كتاب !!

ي الكتاب وجلسأ ى  خرج شو ر فهمع ى مكتبه ويوسف ينظر له بغ ، إ
يتدفق ٔالا  سأل وقطَع  أن  :فكار داخل رأس شو

 ما هذا ؟! -

ي وهو ال يزال يثبت نظراته ى  قال شو  :الكتابع

ئألذلك فكرت ، -رحمه هللا  –كلمة قالها عصام آخر  اللوحة -  ا تخ
 .وهذا ما رأيته ،هاءورا ًئاشي
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ي الكتابأفتح  ر أ، عيناه تجحظ ول صفحة  يوسف ما  ى دار الكتاب ل
  ..هو مكتوب

 "تحقيق املوتى  "

ي منتصف  ي محمد أهكذا كتب  ا اسمه "شو ول صفحة وكتب تح
 نجيب"

مثال وبعض لم يكتب فيه بعض الحكم ؤالا ، اعاديً  الم يكن كتابً 
ن ثنحمل ، التجارب الحياتية البالية كوارث  ها سطور ايالكتاب ب

ي.. وحقائق مطموسة يد الشرطة  بالتأكيد لو وقع هذا الكتاب 
ي عقوبة ٕالا    .ا لوجهعدام وجهً سيواجه شو

ي يقر  اجلب يوسف كرسيًّ   الكتاب . آنوجلس بجانب شو
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 مقدمات ..بال 

ى  مر عندما جاءٔالا  أبد يعمالرجل ٔالا إ تشعر عمال أرجل ، : نادر الجار
ُّ ح  واحدء  نه والسلطةأ  ،السلطةر بتغ

مو  ي لباٍس امؤخرت اكأ  واحد !! ن 

ي عيادتي  ال يحكي عن جرائمه  –بالتحديد أنا  َم لِ أعرف  وال  –جاء 
ممرورً  ى ت بالسرقة والرشاو أبد ى  زاحة منافسيهإو  ا بتلفيق ال إ

 .التعذيب والقتل

م ،عليه امن حيتان الدولة ناقًم  أيٌّ  لم يكن ى  بل كان يخدم كل م ع
  ..ةحد

م كأنه يخدم وحده كالًّ  رشعِ لو كانت الحيتان متقاتلة هو يُ  ح  م
. وما كان يزيد حصانته هو الظلم، ا من العدللذلك كان محميً ؛فقط
ي تحقيق أعن أيام  تراوضه باستمرار منذا حالًم أيرى  نهأ ىحك نه 

ًم  ي حياته اويواجه  رة ،بكل ما فعله  رة وكب ي هذه. كل صغ  شعر 
ى  نه قلقأٔالايام  لكهإ رة تكاد   صدقأال ..  يَّ إ ولذلك جاء؛ درجة كب
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يتخلص من أجل أن  ليحكي جرائمه كلها من يَّ إ ا مثله يأتيشخصً أن 
  .أيام ةي نومه منذ بضعحالم حديثة التكوين أ

ن الذين لم يُ إ ر مما يخافو أالعدل  ن بوا يخافو حاَس ن املجرم  ن ك
 .املوت

ت الج خذ ألتعليمات الروتينية مثل الراحة و لت له بعض السة وقان
 ...لخإ .ال ينفعلأمن العمل و جازة إ

رني بما حدث له وأل أيام  أربعةبعد  اعادً يوحددت له م   .حالمهليخ

ي هذه ٔالا  لغيُت أ ي وا، يامجميع مواعيد الجلسات  ر  ي التفك مكت 
ر هذه ٔالا  ر الخوف  –حالم تفس ح جاء موعد ى، دون جدو  –غ

  ..جلس معه ولم يأِت 

ي ى تر   ؟!هل راجع نفسه فيما قاله 

ِ  هل سيحاول التخلص، ولو هكذا 
ّ كشف أأن  ليتجنب فكرةم

 ؟!جرائمه

ول اسأح ،من كبار البلد ّي فهو محمفكر هكذا ألو كنت ح  كنول
ِ به  الاتصال

ّ  .يخفف ع قلقي ًئاشي جدأ يع

 .ن من الاتصال ولم يرداساعت

ايته ؟!ولكن  ،مر شائك منذ بدايتهن ٔالا إ  كيف ستكون 
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البقاء ، هذا املسجدأعرف  . نعمالعزاء.، أين ال باهللإال حول وال قوة  -
 هلل .

ي ال كانت هذه مك اأامل مع ابن نادر الجار رني ف والده قد أن  خ
  .فارق الحياة منذ يوٍم 

ظهار إرب القهوة و وبعد الكلمات الروتينية املواسية وُش  ،ذهبت للعزاء
سبب عرف  أل بن نادر قلياًل اانفردت ب ،التمثيليةٔالاس  بعض مالمح

رة كيف كانتأو  ،وفاته  .يامه الاخ

يأو  ،زمة قلبية حادةأبسبب  ىوالده تون إ قال يامه كان أآخر  نه 
 مإوقال ، القليل أقلال إيغادر غرفته وال يأكل وال يشرب ال  امنطويً 

ر موجود أحٍد  حديثه مع ن يسمعو ي كل ليلة  ي مرة دخلوا، غ إليه  و
ي فزٍع وهو نائم كان يتمتم بكلمات  ض من نومه  ويردد "  غريبة وي

ِ  لن تنالوا.. ن و نتم كاذبأ
ّ ح آخر  " كان ذلك الحلم يحتل نومهم

ي الحياة   .لحظة له 
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ى  واسيته ثانية ورجعت ،ريدأعرفت ما  ني أبلغت والدتي أو ، عيادتيإ
ي العيادة   .لدراسة حالة ما اأياًم  سأق 

ي رأسبعد سا ر سطع  ماذا : نتج فكرة رائعةأل اؤ تس عات من التفك
ن ؟!  ر من املجرم  لو هذا الحلم يراوض الكث

ى  ا عامةأن هذه الحالة ليست حالة خاصة و أو  من ارتكبوا جرائم ع
محاَس ولم يُ   .بوا ولم يثأر العدل م

ي صداقات أن  وخاصة، عرفهأتصل بكل طبيب نفس أفكرت بأن 
ن حول العالم بأطباء   .نفسي

م واحًد أت أرقامهم ورتبت الاتصاالت وبدأجمعت  ، خرتلو ٓالا  اتصل 
ا لم تكن صيغة الحوار معهم شرًح ، طبيب ٣٢أو  ٣١ا كانوا تقريبً 

تت لهم يشكون أبل بسؤالهم عن حاالت ، تفصيليا ملا حدث مع نادر
ي أأن  فيه نيرو  لٍم من ُح  رة  رة وصغ ي كل كب حدهم يحقق معهم 
م   .حيا

ي عشرة أ معظمهم من ، م مروا بحاالت مثل هذهإطباء قالوا 
م وانتهأمرضاهم وقليل من    ..حالمهم باملوتأمطاف  صدقا

يإحدى عشرة   م توثيق تلك الحاالت  ،حالة رصدوها  طلبت م
م عن  ي .امهم ٔالا يأوشهادة عائل م كأطباء ويرسلوها  رة وشهاد  خ

حاالت  التسعةأن  الاختالف يكمن، كن كان هناك حاالتان مختلفتانول
م ختلفت طاهؤالء فأما  ،ماتوا بأزمة قلبية حادة،الباقية ريقة مو

 م.عمن سواه
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 مريكي الطبيب " جون جورج " عنه صديقي ٔالا  ىول حكفاأل 

 -الطبيب النفس  –لوالده  يدانيل براون " كان يأت" ىعن شخص يد
يراه أن  صبح ال يحتملأ نهأحلم و كان يعاني من هذا ال ،ي الستينيات

ي الليل وحدهما أله  ىوحك، امجددً  ن يراهما  نه يقتل كل عاشقي
 بطريقة قاسية 

ن  . كالذبح وقطع الشراي

ي حادث وتشوَّ أألنه  هذا ه وجهه وتركته حبيبته محطمة كل ما صيب 
بيبته مع هذا الشخص الذي حيرى  أفبد، نسانية لديهإمن يملك 

ويراها مع ذاك ، يتبادالن نظرات الحب ها تحت الشجرةيجلس مع
ا ويتمشيا ى  نالشخص الذي يمسك بيد  باختصار كان، الحشائشع

ن يرى  والف : الوحش الذي  ،الفتاة : حبيبته الخائنةكل عاشق
عها منه بدون رحمة  ىبعد ما حك، بكل وحشية لذلك كان يقتلهم، ان

ي جلسات عدة عن جرائمه وعن هذا الحلم حله ن إ قال له لوالده 
راف للشرطة بجرائمهالوحيد من التخلص من هذه ٔالا   حالم هو الاع
ريحه من قلقه وخوفه ي الحقيقة ألنه  وهذا س مجرد  تليسواجهه 

رف تقول لسّف أن  كانت خطوة جرئية وخطرة، حالمأ اح بأن يع
ذه السهولة ي م، حدد له جلسة بعد يوم، بجرائمه  عاد الجلسة لم يو

رف بكل ٓالان  نهإرسل رسالة يقول له أبل ، يأِت  ي مركز للشرطة وسيع
ى  سابيع ذهبأبعد ، ء ر إ ا وجده مبتسًم إليه،  ما آل ى دانيل ل

راح من إقال ، ايظهر الرضا جليًّ  هقسمات وجه ىوع وقابله بوّدٍ  نه اس
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 عدام الذي يخاف ٕالا نه ال أحالمه و أ
ُ
نه يستحق ولعله أر بحقه و صِد أ

  .فعله يغفر له ما

هذا هو أن  يتقنأن  يريدولكن  ،اسعيًد  –والد جون  –كان جورج 
عن قضيته املسئول  الشرطيفسأل  اشعوره الحقيقي وليس مصطنعً 

رف بأنه قتل نه إوقال له  ن التحقيقات أا و شخصً  ستة وعشريناع
ى  صرٌّ نه ُم أو شخص فقط أحد عشر م أ ثبتتأ رف ع العدد الذي اع

 .به منذ البداية 

ي أجورج ٓالان  تأكد ي عمله وساعد   .ظهار الحقيقةإنه نجح 

 وبعدها بأيام 
ُ
 م دانيل .عِد أ

ايته باإل ق هذه يوثِّ أن  طلبت من "جون" عدام الحالة وشهادة والده و
ي راليا من صديقي الطبيبأما الحالة الثانية كانت من أ ،ويرسلها  " س

 ويليم باكستون " 

ي شهادته عن حالة  مفقال  بعض الرسائل  اكان وسيلة الاتصال بي
 ال 

ى  ةيجدها ملقا لهع   .باب م

رسائل يحدث  يَّ إ رسلأهذا هو اسم املريض الذي  كوبر )" ( جايمس 
يأالحلم الذي  ذلكعن  رت به يا شو ول أرسائل من ثالث سأريك ، خ

ي ا  ى  ما بع  يوم موته "إ

 :ىوالرسالة ٔالا 
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 " عزيزي الطبيب ويليم باكستون 

يألنه  سأل عن حالكألن  ي  رً أء، أنا  ال يع   ءل اريد تفس
فيه ، أرى يقلق بشدةأيام  حلم يتعلق برأس منذ، واحد فقط

ي جرائمي اشخصً  ي  ي جرائمي، يحقق م ي وقتلت أقتلت ، ؟!ما
  ..آخرينخمسة زوج وقتلت 

ي تزوج والدتي ٕالا أوالدي ، ؟! سأقول لككيف وملاذا  را  فريقية وهو س
ي  رة ، فريقياإي رحلة استكشاف ما  ي انجبأبدون تفاصيل كث ني وكان 

ر شقيق –خ أ رني بـ -غ رالية بعالقة  أريعيك سنوات وجاء من امرأة اس
ر شرعية مع ر  -ي أمي و أو أبي  عائل تتكون منأن  املهمأبي،  غ الغ

ي كمن بدأكنت ال  -شقيق  ي ح  ال الحب لهإاخ بمعاملته السيئة 
م و أسود ال أني إا وقوله دائًم  أن  عاهرة استطاعتأمي  نأليق بعائل

وجهاأبي  تسقط كنت ، بيه ألو كشأرد عليه وال ألم اكن ، ي حبالها وي
ى  هرولأو  سمع كالمهأ ى أن  بكيأغرف و إ ينفذ مخزوني من الحزن إ

رة، من كالمه رنا وكل شخص منا كوَّ  مرت سنوات كث ن شخصيته وك
ي بي الجديد مع أو ، واكتسب عماًل  نا تزوجت واستقر بي الوضع 

كانت تقول ، ا حلو معها رغم ح الجامح لهاذق يوًم أال لم ، زوج
ِ  جملأا كانت تحلم بشخص أا تزوجت مرغمة و أا ي دائًم 

ّ م
يأوليس  يإغمض طرف كرام عن أكنت ، سود مث ا  وجاء يوم  .هان
ى  ي وزوجأورأيت  اء  كلأتذكر  فراش واحدع ي لحظ  ..رأيته 

ا املنتشية.. العاري  جذها ما  بصبتالعرق امل.. آها من جسد
ي فزع، الحظا وجودي ،نامللتصق ما إنظر أنا أو ، ظال يحدقان بي  ل
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رجية ليجيبا ، مأح كما يحبانم لَ  َم لِ ،  هذافعال  َم لِ ، يَّ ع نظرات م
م ي زوج ، ولكن اغفر لهمأو  ارحمهمأأن  يَّ إ كانا توسال  الي صاحت 

بغول أشبه  نيأو  ،بيضأوسيم و ألنه  يأا تحب أا تكره و إوقالت 
ى  انقضتت، بشع ال تطيق رؤيته ا و ع نا افرغ الحياة من جسدها أرقب

ي و أو  ا من داخ ي من خنقهاأفرغ ح كان ، ماتت ..ي يحاول من
ي ي رو ش  ي املزيد من الكره ووحشية القتل ت ا قاومت ، بداخ لي

ذه السرعة كان بجان حياة ، ولكن الحياة بداخلها ولم تتسرب 
، ي قتلته بنفس الطريقةأ ؛هانت وخانت وتستحق املوتأكاملة 

ما متأّم إنظرت ، شعرت براحة غريبة نالعاري امد جساًل ل  نيالخال ي
حتاج أولك ، بهج هذا املشهدأكم  جميل منظرهما، حلرو من ا

يلزم الحب ء  فذلك ،ال ؟!ضاجعهماأأ ،والبهجة للمزيد من املتعة
ما ما كانا ، فعلأد نفذ مخزونه من عندي عرفت ماذا نا قأو  سأنزع ع

رة واملزرية يَّ إ نينظرا اوما كان، يتباهيان به  تلك النظرات الحق
  بسببه..

م، انعم سلخت جلدهم براحة أشعر  لم ا،من محجر اواقتلعت عيو
ا أا متعة لم إ، ابًد أل هذه ي حياتي مث رصدت كل من  ،ابًد أتوقف ع

وينظر لهم تلك النظرات ال سأقتلع  معاملة سيئةيعامل السود 
م واحًد خمسة أ، مصدرها بسلخ جلدهم ، تلو ٓالاخر اشخاص قتل
مأواقتالع  أي  قتلأتقول ذلك ولك ال أن  ؟! لك حقأأنا مجنون  ،عي

كل من يقتلنا بنظراته ، قتل كل من يستحق القتلأا بل بيض عشوائيًّ أ
حالم ال  لتلك ٔالا ريد حالًّ أ، عرفت كيف وملاذا اقتل ؟! جيد,  واًل أ

ي نومي ي نفس الظرف ، اجم  ي الورقة الخالية ال  اكتب الرد 
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ي بريد يأن  ياكإو  ،سآخذها ،بيتك واتركها  ن  ي نصب كم أو  تفكر 
 لك ، شكًرا الورقةخذ آ ناأمراقب و 

ن   سفاح العنصري

ى  الرد   ى:والرسالة ٔالا ع

ا وبنفس طريقة القتل" ، سمعت بالطبع عن تلك الجرائم ال ارتكب
، ولكن نك تقتل لتأكل لحم البشر ال تقتل لتنتقمأالناس يظنون ن إ

يوم الخميس الساعة العاشرة مساء توقيت مقدس لك لتقتل أن  يبدو 
قول أأن  ريدأال ، قول لكأماذا أعرف  ال أسبوع،  عاد كليي نفس امل

م ك، مرر تلك الجرائم مرور الكرامأ، أو امثاليً  الك كالًم  المهم وخيان
م قاسية أل ، رد القسوة بالقسوة ال بالقتلولكن  ،حد قونظرا

ا أحالم ال تراوضك ففي نظري ٔالا عن ، أما اء الحياةبالعقاب ال بإ
أن  والحل الذي يمكن، بالخوف من العقابأو  حساسك بالذنبإمن 
رف لشخٍص أن يكون إال بصك من هذا الحلم لن يخلِّ  جيًدا  تعرف تع
شخص ولكن  ،ليس بالضروري الشرطة ،نك ستنال العقاب منهأ

قول لشخص يقتل ألكيف امتلكت الشجاعة أعرف  ال  ،يعاقبك
رف بجريمته و البيض بأ  ال إملك أال  ،نا ابيض مثل الذي يقتلهمأن يع

ع  فكل شخص اأحًد  ال تقتل، قول لكأأن  ذه الطريقة ست تقتله 
ى  حافظ، نسانيتك بقوةإمنك   رجوك "إ، نسانية لديكإمن  ىما تبقع

 د. ويليم باكستون 
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 :الرسالة الثانية

ي جحيمأني إ، ىوالرسالة ٔالا ن منذ ايوم " مرَّ  ى  قلق، عيش  درجة إ
رة  يأو  يَّ ع وحش النوم يطبق، ولكن نامأال أحاول أكب  ،مكاٍن أي  نا 

ي الحلم يعرف كل أن  ؛حلم بنفس الحلمأو  ي  الشخص الذي يحقق م
رة كأنه رة وكب  ريد قتلأنا ال أو ، هلكأني إرجوك ساعدني أأنا،  صغ

عن سؤالك ملاذا ، أما تخلص من هذا الحلمأأن  يجبآخر ولكن  أحٍد 
ي أنه املوعد الذي قتلت فيه إ، قتل يوم الخميس الساعة العاشرةأ

رت قبلها زوج أوكنت قد  ،وزوج ي مكان العمل أخ ني سأقيم 
رته ديةفاجأأن  نوي أوكنت ، لك مااءاهما فاج، ولكن ا  ، ني بخيان

يولكن  ،قتل ثانيةأني لن أعدك أ راف اعالًج  قل  ر الاع  .غ

ن   سفاح العنصري

 

 

ى  الرد  الرسالة الثانية :ع

نك أبدليل ، ن نلته ستقتل من جديدإال العالج فقط و إنت ال تريد أ"
ي لم تتخَل  نآخر  عن لقبك وكتبته  نا ال أو ، )الورقة (سفاح العنصري

رافأنا  ،خدعكأ شخص تنال منه أمام  قدمت لك العالج وهو الاع
الشخص الذي بحلمك يحقق معك يعرف أن  نتأوكما تقول ، العقاب

رة عنك رة وكب رك اللذان لم يرضيا عّم ، كل صغ ي نفسك وضم ا و
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ى  حافظ، وكما قلت لك من قبلآخر،  حل عنديليس ، تفعل ع
 .نسانيتكإلك من  ىماتبق

 د. ويليم باكستون 

 الرسالة الثالثة : 

ر قد شأنا  نت تقرأ هذه الرسالة سأكون أ"و  نقت نفس وستسمع الخ
راف لسمعة عائل و أال ، أنا بعد عدة ساعات  ح ال ستطيع الاع

ي البيضن إ ن يقولو  ن يذبحون  ي من لا يضً وأ ،السود مجان خو
ي هذا القلقأ وال ، العقاب سأنتحر هذا ، ستطيع العيش بقية حياتي 

ي وال  ره .أهو الحل املثا  ملك غ

  جايمس كوبر

 ال يوجد رد .
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ذا الحلم يموت رفون بجرائمهم فينته ، كل من يحلم  معظمهم ال يع
وقليل ، منتحرينأو نتيجة الخوف  بأزمة قلبية ىموتما إ ،م الوضع

رف بجرائمه ى  ولكن ينته به املطاف ،من يع وكأنه أيًضا،  املوتإ
 ."ىسميته "تحقيق املوتألذلك  ؛فقط ىيأتي للموتتحقيق 

ر مما يخافو أالعدل  ن يخافو ، " املجرمون الذين لم يحاسبوا املوت  ن ك
" 

ي امللف الذي أهذه كانت  ا"أعدته لتلك الحاالت ال أول جملة   سمي
 ."تحقيق املوتى 

رَ ي عِ  ماال مثيل له اواكتشافً  ام بحثً ني سأقّدِ أيبدو  ن لم النفس املق
 طبيٍب أي   قبلواًل أا عالميً إظهار هذا البحث إلذلك سأبدء ب ؛بالجرائم

ر    .مؤسسة علميةأو  شه
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 قابلت مندوب كل قناة، عالمية عاملية ومحليةإتواصلت مع قنوات 
ى  ى  مهملا سأقّدِ  اوالكل كان متحمًس  ةحدع م بشاع الف عدد ختاش

االدقائق ال سأكون  ى  -ذاكن آ- ثت حبيب وخطيب نور وحدَّ ، ف ع
ي القنواتإ جاء الرد ، ولكن نجازي الذي حققته وعن مواعيد ظهوري 

رت، الرتيب الحزين املشجع بكلمات روتينية باهتة ًرا  تغ ي منذ ما كث م
يت أن إ وما .نتظرهاأولذلك  ،ر موقفهاقّدِ أ ..سابيعأ ذوالدها من ىتو

ت حشود من الاتصاالت من القنوات ال ءجا ح، مكامل معها
رني يأن  اتفقت معها لتخ م م ى أجٍل  تم تأجيل مواعد ر مسم إ ، ىغ

ر  ي ى كانت صدمة ك  والاتصال الوحيد الذي جاء لالتفاق، بالنسبة 
ى  ي جريدة  " كان من شخٍص ىمقابلة لنشر " تحقيق املوتع يعمل 

اينسبة مب رة الأشبه  عا " الصحفي الذي اسمها "املراد راكدةبالبح
أعرف  وال ، ي البيت نيءي كان اسمه " نائل فخرالدين " جااتصل ب

ي منتهملاذا منذ ما دلف من با ي معه  ي  ب البيت وكان تعام التعا
ر  ّيٍ عالمإ نتظر لقاءَ أني كنت يمكن أل ،والغرور ما أن  وتفاجأت، منهأك
هذه الجريدة البالية ح  ..منه حرفر نَش ذه املقابلة لن يُ سيدور 
 .غم محاوالت نائل املستميتة لنشرهاتنشر بح ر أن  ترفض

  ****************** 

ي  - ر  ى  طريق الذي يؤديالهناك شخص يستقل دراجة يس  ،الفيالإ
ي هذا املكان توكما تعرف ال  اسو وجد وحدة سكينة  ، ى ال نقطن 

ء  ليناإيأتي أن  لذلك نحن نتخوف ا أن  مفخخ خاصةب دراجته 
 ؟!ماذا نفعل، صندوق مربع بالخلف
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ي ويوسف من خيال قر ، رجال يوسفأحد خرجت كلمات أ ما اءشو
م استعاد كلٌّ  ،للكتاب  :وقال يوسف له ،عامله ام

ى  عندما يقف حاصروه واجلبوه - الكن أشياء،  هنا وما معه منإ
 عنف اتسمع ؟أي  بدون 

ي بما قاله يوسفومأ أ ر البا وبعد دقائق ، الرجل برأسه وذهب ليخ
ى أن  سفلسمعا ضوضاء باأل  مإارتفعت الضوضاء إ   ا،ل

كتافهم يلبس طاقية أفوق  االفتوات يحملون شابً مندوبي ا وجد
  .سودأ حمر وسروالًا أ اوقميصً 

ى  جلسوهأ مأكرس وحاصروا ع ر ، ركان جسده بأيد والرجل ينظر بغ
ي بعد ما نظر للرجل مليًّ ، هوجه ومالمح الفزع تمأل  همفَ   :اهنا قال شو

 هل قاومكم هذا الرجل بأي سالح ؟! -

 .ال ياسيدي-

 صدرتم كل هذا الضجيج ؟!أوملاذا حملتوه هكذا و  -

 .كي يخاف منا سيدي -

ي مقدمة رأسه بكف يده معِّ  ره ببالهة تأثُّ  ىا عن مدرً خبط شو
م بيديه بأن يخرجواأشاح أمامه و أال الرج ركوه ل ي ، وي ابتسم شو

 للرجل وقال :

ى  تيتأملاذا  -  هنا ؟!إ

ر   :خائفة ةقال الرجل بن
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، لصاحب الفيال تلك.. لـ امبعوثً  ال طردً وصّ جئت هنا أل .. أنا ناأ -
ي نجيبأ   ؟ليست تلك فيال الدكتور شو

ي -  الطرد ؟!، أين نعم 

 :انحاسيًّ  اعً مربّ  ًئاشي يمسك بحذر الرجال الباب بقوة وهو أحد  فتح

ي صندوق الدراجة ونعتقد يا سيدي وجدنا هذا ا - ا ألصندوق 
  .قنبلة

ر مباٍل أ ي منه الصندوق غ كان ، بفتحه بسرعة بما يقول وهمَّ  خذ شو
ى  كتب، بطريقة الهدايا امتوسط الحجم ملفوفً  انحاسيًّ  اصندوقً  ع
بريل إ ١٥م وه صحيح اليو أنت طيب" أو  عامكان داخله " كل  كارت

ي .  عيد ميالد شو

ي الصندوق عابتسم للحظة ثم عاد ي  امدمًج  افوجد داخله قرصً ، بث 
ي للـ  CDفظ السائد "لبالأو  وات الفتمامه وجد أونظر  "CD"" نظر شو

ى  حدهم هرعأبعضهم خلف الفراش و  , يختبئون  خارج الغرفة إ
ريد  أختباوواحد  ،يسمع صوت انفجارأن  امنتظرً  خلف عامل ال

ي ي ليوسف نظرة راجية، وينظر بطرف عينه لشو يرحمه أن  نظر شو
م م وباله م يوسف بالخروج و  ،من غبا ركوا عامل أفصاح ف ن ي

ريد يخرج ساملً    .زعاجهإا بدون ال

ي " الب توب" من مكتبه و أ نه أ" بداخله وجد  CDدخل الـ " أخرج شو
ى  بجلس وجد رجاًل ، حداهمإل ديو شغَّ ييحوي مقاطع ف كرس ع

لذلك تحتل  ؛الكرس موصل بالكهرباءأن  البد ،يصرخ و بعنٍف 



  
  

 
- ٧٤ -

ازات جسده ر  الاه ي  اوزاوية تصوير الرجل تبدو لكام  ىعأمراقبة 
من  امثبتً  وجد رجاًل  ،آخر افتح ملفًّ ، والغرفة محاطة بمرايا، الغرفة

ى ٔالارض  طرافهأ ملس جسد ن إ ما عليه سائاًل  يصبُّ آخر  ورجاًل ع
ى ٔالارض  املثبت –الرجل  جسده  يصرخ والدخان يمأل  أبدح  –ع

رً .. كأنه سكب عليه ننا أال إالغرفة  رغم الدخان الذي يمأل ، احيًّ  اج
 .من الجلد واللحم ةاجزاء جسده املعرّ أ ى نر أن  نستطيع

ر محتمل مايراهيغلق الفأ  ن فتح اخر آن املف ىبق، ديو بسرعة غ
را كان نفس زاوية تصوير ،هماحدأ رة ،الكام أشبه  ولكن لغرفة صغ

ى  باملمر يجلس شخصان ي مستطيل يبدو  لوٍح أمام  نكرسيع زجا
ي ال تطلأ ى  ا  ا مقاطع ع التعذيب السابقة الغرفة ال رأينا 

فأول مقطع كان بجانب  ،مامهمأعرض التعذيب  نوهؤالء من يديرو 
ي لوح  شخٌص  ،نسن الجالالشخص نه من يدير أمامه يبدو أيتحكم 

ي املقطع واملقطع ٔالاول،  احتالل الكهرباء لجسد الرجل الذي كان 
بأن  احدهم يحمل دلوً أ نان يأمر ن الجالسالثاني نفس الشخص

ى  يدلف ي ،الغرفةإ ر ال  مقا، بالتأكيد هذا الشخص الذي سكب الج
ن املأحد  ونظر ، رين لعرض التعذيب ذاك من مكانهديالرجال الجالس

را ال يشاهدان ا مقاطعهآالان  للكام ي املقطع أ، م وقف فجأة شو
كأن  اوتوقف الزمن بالنسبة لهم اموعي تجحظ، اونظر للرجل مليًّ 

مصحدهم اأ الرجل الذي ينظر ، لرحلة للفضاء بسرعة الضوء اطح
ر  ي !! .. هو اللكام  –والشخص الذي معه  –نه كان من يدير إشو

  ..عمليات التعذيب تلك

ديد واضحة إ - ي، ا رسالة   ذاك الذي يسمى عامر.من لك يا شو
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 .نكمل الكتاب بسرعةأن  يجب -

 ين توقفنا ؟!أ -

 .عند الصحفي نائل فخرالدين -

 

ر أعرف أ ى  نك لن تص ي  ما مرَّ ع  منذ -الذاكرة يفقد أن  قبل –به شو
ى أن  رفضت جريدة املراد نشر بحثهأن  ى  سافر إ  ىإو  فغانستانأإ

ن عامر الا  بو عابد واللواء رفعت أهيم و براإجتماع الذي دار بينه وب
ر الذي  ،سيد ناصر رهم به وانتهأوالسر الخط م بعد ساعات  خ بمو
م به ن لفك شفرة الورقة ا أليضً أو ، بمعرف رقب لذلك ، الدمويةم م

 .لنبدأ، اتلخصيً ٔالاحداث  بل سنذكر ، اص الكتاب حرفيًّ لن نقرأ نَ 
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ن الفخر والعزة بالنفسأيام  بعد ى  تتأرجح ب الاكتئاب واليأس إ
ي ي ىمن طبيب يد اتصااًل  ىتلق، لشو  " طبيب نفس"احمد سالم نا
ي بخصوص تحقيق املوتأن  طلبأيًضا،  يف، ىيقابل شو  وافق شو

ى  نشر ذاك ي الطبيب هذا ليساعده  ييأتأن  كان يتوقع، الفور ع
رهم أينسبوا أن  طباء الذين يحبون يكون من ٔالا ، أو البحث عمال غ

م من خالل مبالغ من املال إ ى  –ل ر ع ئ املُش لم ولكن  - ى حسب ال
يستخدم أن  أنه يريد -حمد سالم أالطبيب  –يقول له أن  ابًد أيتوقع 

ي أمن الدولة !! نعم تلك  ىبحث تحقيق املوت ن  ي استجواب املجرم
ى  الدهشة ال ترتسم يع ة بوجه شو  لذلك قال له :ٓالان  وجهك شب

ر صحيح استغالل  ذلكأن ترى  ال أ - حدث نتائج توقد ، لمللعِ غ
 ؟!ارثيةك

ي - جل أل ء  مصر وكلأجل  قول لك هذا منألن ، اسمع ياشو
ي كم ، ولكن مصر مباح ي   القضايا املهمة ستنته بالعدلمن فكر م
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رحمه من هذا التعذيب الوح الذي يُ  اوكم شخصً  يطول و  سمارَ س
ن ؤالا   ع،سر لم ترو أخ ستمنع وكم الاكم الصراأيًضا،  برياءاملذنب

ن تنتِه  لمن إ كنل - م ي كيف ، بالعدل ستنته بموت امل وقل 
ي نومهمسنجعل تلك ٔالا   ؟!حالم ترتسم 

ي إليه..  هذا الذي جئت لك اليوم لنصل - كيف نزرع هذا الحلم 
 ؟نومهم

 ؟!من سيسمح لنا بفعل ذلك، تيت لك بفكرةألو  ح

 :حمد وقالأابتسم 

 الجميع -

ي ظلَّ   حمد :أردف أا و صامتً  شو

تدي، واتخذ قراركجيًدا  فكر  - ى  وعندما    .القرار املناسب اتصل بيإ

ا وكتب فوق الرقم " د.  اقالها وهو يعطيه ورقة كتب رقًم  حمد أعل
ي محاطاً  ي " ثم غادر وترك شو ردد سالم نا رة وال هرب من ، بالح

ن " فجاوبته خته " ألدته املتفحصة لحالته بسؤاله عن نظرات وا حن
ا بالخارج مع بعضا أ ، سؤالأي  تسألهأن  ودلف لغرفته قبل، زمال

، هدفأو  وراق البحث نظرات بال معينظر أل أن  ال ألم يجد ما يفعله 
ي اتخاذ قرار حيال هذا ٔالا يشارك ذلك خطيبتأن  وقرر  مر ه نور 

ا من هاتفه الخلوي  آخر  هذه ستكون أن  كنه لم يعرفول، واتصل 
م  .دبلأل  امكاملة بي
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ي الشاغل هو الوصول ملطار القاهرة بسرعة قبل أن  كان هم شو
ى  -خطيبته  –تسافر نور  ي املكاملةأمريكا كما أإ رته  ٓالان  لذلك نراه ؛خ

املرور ي السيارات ال تعطل يصيح ، ي سيارته متأففا باستمرار
نوتع ه الثم ي ودلف، طل وصوله لهوائه وك ى  وصل شو املطار يعدو إ

ي نور ال قاربتمسرعً  تتجاوز منطقة جوازات أن  ا وهو يصيح 
ي الهثً ، السفر ى  وهو يتحدث اتوقف شو  نور ُمقطع الكلمات :إ

ري قبلها؟! وم.. ة يا نور ئالسفرية املفاج.. ما هذه الـ -  وملاذا لم تخ
 ؟!ستعودين

ي ؛خفضت نور رأسها ولم تتكلم ى  فنظر شو ي تنظر إ ا و ا بجان  والد
 .نظرة شفقةإليه 

ي   :بعد وقت ليس بالقليل قال شو

اجرين يا نور  - اجرين ولن تعودي ؟س  ..؟س
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ى  ا محافظةتنحت نور جانبً  اع ي وضربات قلبه ، ح صم قال شو
 :تعلو

منيرو  ليس ما، جمالكل أحببتك، بتكحبأ عندمانا أ -  ،ه الناس بأعي
يبقل و أنا اكتشفته  الذي الجمال كنل رحل  ،رو الناس لذلك س

وأبقى أنا مكسًبا، أتتذكرين عندما قلت لِك هذا الكالم ماذا قلِت؟ 
اجرين أنت وأخسر أنا.. ركي أبًدا، وٓالان س  قلِت أنك لن ت

 أن مازلت أحبك.أقسم بربي إنه ليس بيدي، والبد أن تعرف  -

ها.و  ؟تحبين - ري ما املشكلة، ربما أمكن حلَّ ركين إًذا؟ أخ  ملاذا ست

 مشكل ليس لها حل، صدق هكذا أفضل.. -

رَض بما تنوين والدك رحمه هللا - ى قيد الحياة لم يكن ل ، إذا كان ع
 عليه.

ي  - ر هكذا أفضل؛صدق يا شو طال والدي وكان ، اتقاء لشر كب
 .هيطولنا معل

ا لتصمتأ ا بيد ي، مسكت والد ي قرارهمأن  فعرف شو ، اال رجعة 
ن عليهولكن نور ظلت تنظر  ى،خر أدون كلمة  فرحل ح  دامعة الع
 .ا نظرها تماًم  عن ىاختف

 

 

 



  
  

 
- ٨٠ -

 

  

 

 

 

                                                        )١٦ ( 

 

ى  مالظالم يخيِّ  ي ع يوط الشمس ال ال من بعض خإغرفة شو
ن ثنيات   :شرفته ستائر تتسرب ب

ار كاماًل ، اليعجب حالك ياب - ، تغيب طول الليل وتأتي هنا لتنام ال
يدخل  ربنالنور  افسح مجااًل  ،!! افتح الستائرا الظالمثم ما هذ

 .الغرفة 

ي جسده، كانت هذه من والدته ى  عدل شو  بتثاقل وقال :فراشه ع

ي نور الشمس فقط - ي أن  نور ربنا يمكن، نور ربنا ليس  يوجد 
ي غرفة مظلمة عماقنا أفتحنا له إذا  نور ربنا داخلنا، شخص يجلس 

ر العقل والروحينطلق و يل ي سيُ نأن  عتقدأوال ، ن له  ركور ربنا داخ
ي صدري  ن شخاص يطبقو أجلس مع أنا أالعنان و  الوحدة ، الظالم 

رأ ى  يشرق ، عقدة من نور الشمس لديأنا  لكن، فضل بكث  ُاناٍس ع
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نهنكره تحت نور الشمس  ون موجود ينخر أوُاناس ، م ونراهم مرغم
ر قادرينأنتحسر  مأو  نراهمأن  ننا غ   .نحد

ي نور الشمس ي ، املشكلة ليست  قة ار شإ ن ناس ال يستحقو أاملشكلة 
م ياب  .الشمس عل

  معِك حق
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ي مدرية أمن ( ......) فسألهأدخل الدكتور  رجال أحد  حمد سالم نا
ى  منٔالا   البوابة : ع

 من تريد ؟! -

 اللواء رفعت السيد ناصر  -

ي جهاز الالسلكي فسأله مجددً   :اتحدث 

 من حضرتك ؟! -

ي أالدكتور  -  حمد سالم نا

ي الالسلكي قائاًل  ىتعا   :الصوت 

 دخله بسرعة بدون تفتيشأ -

 تفضل حضرتك.. علم وينفذ -
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ي ورجل ٔالا أ –وسار  ى أن  ي ممرات املدرية -من حمد نا لغرفة  وصال إ
م، اللواء فدخل ي واكتشافه تحدث اوبعد ترحاب متبادل بي ا عن شو
 :احمد مستفسرً وقال اللواء أل 

 نه سيوافق ؟!أتظن أ -

ي يتظاهر دائًم أن  فرغم، نعم بالطبع - خالق واملثالية ٔالا و ا باملبادئشو
ره العبقري أال إ ي تفك ى  يحتاجولكن  ،نه بداخله شر ال مثيل له  إ

ره ى  سبب يتوجه بتفك  اج بداخله نوعً جَّ أوترك حبيبته له ، ما نريدإ
رود والالمبااله والالشعور  الوحش بداخله وينتظر ن إ باختصار، من ال

رول بداخلهأول الطريق الستخراج أأخذ  من يوقظه وقد هو ال .. سوأ ب
كننا ول.. ايوميَّ  بليسإكلنا نتعاون مع ولكن  ،يتبع الشيطانأن  يريد
 .. م قول ذلكُنحرّ 

 :كملأو  ةورسم ابتسامة ثق ازدرد ريقه

ي هذه - ي فيلته ٔالايام  شو ى  اليق لياليه مع عاهرات  طريق ع
ي مه وشقأثم يعود لبيته مع ، سماعلية الصحراوي إ –القاهرة  يقته 

اره ويص م ىاملعادي ينام  وٓالان ، ى خر أثم يق ليلة  اليطمئن عل
ى  هو   .ى خر أسريره ينكح عاهرة ع

فإذا تركناه هكذا فتأخذ عقله شهوة النساء وربما ، اذً إإليه  لنذهب -
وُقل له ٓالان  اتصل به، ونحن نحتاج لعقله، االخمر واملخدرات الحًق 

  .ن لهاننا قادمأا
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بة فكار مرتَّ أيقول لنا قراره دون ، ح ال سنذهب له دون اتصال -
  .امسبًق 

ا ٓالان، جيد -  .سآمرهم بتجه سيارة لنذهب 
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يأمام  –حمد واللواء رفعت أالدكتور  –وقف  ففتح ، بوابة فيال شو
ر جزءً خال  :اسألهو  فراغه يمن البوابة ووقف  اف

 ؟! "وات"يا  ناماذا تريد -

ر ودلف بجسده الضخم ُم غدفع اللواء رفت ال يدا الفراغ الذي ُفتح زِ ف
ر مرارً غناداه ال، ي البوابة دخل ، اللواءا فلم يجب عليه ا وتكرارً ف
ى  سند يدهأحمد و أالدكتور  رع  شفاق مصطنع :إوقال ب ،كتف الغف

البسطاء ال قيمة أن  ن ن ويظنو و رسطمتغ اهكذا هم اللوءات دائًم  -
وقفه مكانه ورفض دخوله لربما أمكانك شجاع أحد  تعرف لو أ، لهم

ري  ، ربطه بسيارته وجره وسط الصحراءأو  ضربه برصاص مسدسه امل
ي فيلم الكرنكعاد أأو  سن حظك لُح ، له مشهد سعاد حس مع فرج 
 ؟!لست كذلكأ، انك لست شجاعً أ
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ر برأسهأ ي وجهه مالمح الذعرأة خائفة اءمإي، ومأ الغف فهو ، ذاعت 
ن الشرطة الذ رة فما بالك بلواءاب أم ابتسم له ، !!ي بحارته الفق

، لصالة الفيالوصال ، حمد ولحق باللواء رفعت لداخل الفيالأالدكتور 
ل وجد ى  ا فتاة مكتملة الانتشاء ت ا ، درجات السلمع فغمزت بعي

ي بالهة وخرجت من باب الفيال مصدرة ضحكة ، لهما فضحك اللواء 
ا جدران الصالة ر و ، خليعة ردد  لم عطاها مااًل أووقفت مع الغف

ر يعمل قوَّ أن  يبدو ، يقدروا قدره  اصعد، شاءاد ساقطات بعد العِ الغف
ى  ن   – رخؤالا  –الطابق الثاني إ ا نور مضاء،فوجدا غرفت  إحداهما 

ي الثانية فوجد ي متجرد من مالبسه تماًم فدلفا  ا يدخن ا شو
 سيجارة :

ًرا،  عرفكأ ني الإ - أو  نك ال تنام مع عاهراتأأعرف  قلٔالا ىلك عكث
 .ح تدخن

ره من مالبس داخلية فهَم  اتفاجأ لوجدهم وقف و ، بارتداء ما يس
م، وجه ذن تمأل إبدون  مومالمح الاستنكار لوجوده امامهمأ  – اصاح ف

م ىلقأو  –نه ال يعرف اللواء أمع  فوقف اللواء ، اببعض الشتائم عل
ى  ته فلم يجرؤ اممحتقن من كل ، لفاظ من قبلنعته بتلك ٔالاأحد ع

دوء :أبينما قال الدكتور   حمد 

ي تحقيق املوتجئ -   ى.نا كي نعرف قرارك 

ي عن ثورته  : سباب ثورته كلها تالشتأوقال كأن ، فجأة توقف شو

 موافق  -
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ي لم يتوقع ذلك  بينما قال الدكتور ، ابًد أذهل اللواء ملوافقة شو
 ما :فكار ال تتسلل لعقلا كل ٔالا حمد قاطعً أ

ي الصباح اذً إ - نك قد إمادام قررت املشاركة فوبالطبع ، سنبدأ عملنا 
ستسمع ، داخل عقول من نريد ىحكام تحقيق املوتإوصلت لخطة 

ي الداخلمنك غًد  رة   مثلتكأفكارك وكالمك و أب ة فرتِّ يا قيادات كب
ى  قلكا سيارة توستأتي لك غًد  ،جيًدا  املكان املطلوب .إ

ي ى  نظر شو هلها ه ال كان يجيعرف شخصيتأن  اللواء وكأنه يريدإ
 :حمدأفقال الدكتور 

تعمل معنا بعدما أن  س لفكرةهو من تحمَّ ، اللواء رفعت السيد -
رته عنك وعن بحثكأ   .أيًضا قنع القياداتأوهو الذي ، خ

ا وغًد ، تركاه، فنظر كالهما لبعضهما ليتبادال ابتسامة مبتورة
 .اسيقابلهم
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ي من املكتب  ر -خرج شو الذي كان يجتمع فيه مع قيادات  -الكب
إليه  حمد سالم بلهفة وشوق ملا آلأالدكتور إليه  نظر ، الداخلية

ي :  الاجتماع فقال له شو

م بالطريقة البسيطة لذلك ٔالا أ - ر ا صعبة التنفيذ بعض  ،مرخ ولك
ي معاد نومه ، ءال ن إ ومن معه –ي تخدير الشخص املطلوب 
ى  ثم يتم نقله –خرين يقطنون معه آشخاص أد ِج وُ  مكان به غرفة إ

ار تماًم ح  تحقيق مجهزة وشخص يسأله عن جرائمه  خذهأثم ، اي
ى  ى  ى خر أبيته مرة إ الغالب  ي، -ا بعد تخديره مجددً  –لم نه ُح أع

ر نه سإنسبة ضئيلة تقول ، ا من ذلكسيموت قلًق    ف.يأتي ليع

 خر جملة فقال :حمد آل أُحبط الدكتور أ

  .اطالقً ه إما نفعله ال قيمة لأن  مات فذلك يعن إ ولكن -

 ..ال -
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ي فنظراليه الدكتور   يكمل :أن  احمد منتظرً أقالها شو

ا هو من يموت قلًق ن إ، عمل معهمأأن  قلت ذلك لكي يرفضوا ناأ -
ي حياته ر  ر وصغ ي ، أما شخص يحلم بكل خطأ كب من ُيحقق معه 

ا ال يموت غالبً  رف بجريمتهأن  وتزيد نسبة، اجريمة بعي   .يع

ن يعرفو أ، اا كاذبً تقول لهم كالًم أأأنت احمق؟!  - نك تكذب أ ن تتوقع ح
ركونك و   ك ؟! شأنسي

ي شخصً أ ي كي  ىيعرف تحقيق املوت اجلب    .يعرفوا منهأن  خافأمث

رهة و   :كملأصمت ل

ي لم تنفَّ أعرف أن  ناأ - ا  رراتك ال قل ذ لقناع ولم ذلك خطأ وم
ِ شي لتنَ 

ّ يأن أؤذي و أأن  ريدأ، أنا ًئام ، أن خرج الشر الكامن بداخ
ر  ى  تخرج من فطرتك من الخ ا حاول جاهًد ألذلك ، مر صعبأالشر إ

ي أ   .وتسلك سبيل الشرال تنفرط رو

ي - ى  اطً نور لك جعلك متخبِّ  ترُك أ، ماذا دهاك يا شو  ؟!هذا الحدإ

 قال بلهجة هادئة :

ى  حألم  وصل ،بكل شعور لدي ،تيحببت بكل قوّ أ نإ -  ،ذروتهإ
ر الحب بكلتا قدمي فغرقت رت  شعر ـقوة لأي  ي تبَق تلذلك لم .. اخت

 .. ميت لم يتحلل بعد.. أنا بالحياةالشعور .. ح بعد ذلكء  بأي

يدة  د ت بةأمن حزينة ت   :عماقه املل
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ن نفحة من جهنم - وقد نلت من ، نعيم الجنةأو  الحب هو اختيار ماب
ي لو ح  نعيم الجنةٓالان  ذقأل ف، جهنم عواصف مشتعلة بداخ

 .بالشر

  .اطالقً أفهمك أنا ال أ -

ي صبح أسوأ ترجمةأفكالمي ، لك الحق -   .لرواية عاملية مؤملة داخ

 : بحماٍس ولكن قاطعه اللواء رفعت السيد قائاًل  ،يكملأن  ادآر 

ى  القيادات وافقت - راحك كعمل مبدئيع ء  سيكون كل، اق
م لككما تقول لأل امجهزً  رسلو والتجربة ستكون ، شخاص الذين س

ى  ملدة شهر   .ٓالان تجه عملك من أفلتبد، شخاص فقطأ ٣ع
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اية الفشل بق، الشهر بتجاربه ونتائجه مرَّ  ي ال الصديق الحميم  ىو
ن الذين ُجرِّ أن  والسبب واضح، التجارب ىلد م مجميع امل  ب عل
امهم نابع إو ، برياءأمر ٔالا  ال إن سلطة ال تعرف املهنية والعدل عن ا
ي برامج "التوك شو " ن ا كلمات يلقو مأ م ح  ا   -يطمئنوا مؤيد

-م وهم تسلك طريق الشر لظلوا يؤيدان باحوا بأن نوايإو ح  الذين
ا تكلفت أوخاصة لذلك غضب قيادات الداخلية من فشل التجربة ، 
ر الغ طائلة من بناء غرف تمب حقيق خاصة لتنفيذ التجارب غ
ران الغضب ، شخاص الذين اختارهم بدقة ليقوما بدور املحققٔالا ون
ا ثم ن ى  نار جراحها تنقلالت اللواء رفعت ببعض لهي حمد أالدكتور إ

ي بضرورة اجتماعهم أسالم الذي  ر شو ي والدكتور احمد  –خ شو
ران غضب القياداتيجاد إل  –لواء رفعت وال ى  حل يعيد ن فهم ، دارهاإ

حمد أفافتتح الدكتور ، ي مكتب اللواء رفعتٓالان  مامناأ ون جالس
 :الكالم
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ي الفشل - ي عدم القيام من الفشل واملحاولة من  ،ال عيب  العيب 
  .جديد

ي سخرية وقا ي   :لابتسم شو

ى أحد  كنت تستمعأ - وجئت تقول ما  ،ساتذة التنمية البشريةأإ
 ؟!سمعته هنا

 :حمد بغيظأالدكتور  ردَّ 

يأنا أ - رانه بنا يا شو  .تحدث عن فشلك الذي لحقت ن

رود ي ب  :قال شو

م الداخليةإفشل أنا لم أ - ن الذين اختار م برياء أهم ، ال بسبب امل
م ؤالا ، ح هم ملفقةر وكل تقاري نظمة بعد الثورات ال قامت عل

رت  مال تغ روا من سياس   .لم يغ

  بحدة وبصوته الغليظ :قطع اللواء رفعت صمته قائاًل 

ي بلد تلو ٔالا ، ا مؤامراتإ، ثوراتأي  !!ثورات - بدعم  ى خر قيام ثورة 
ي  من حولنا تفتت ترى  نتأو ، ا لتقسيم البالدليس ذلك مخططً أخار

نأ  ؟!ال تملك عقاًل أا مؤامرات إ، وصاله ونحن الزلنا متماسك

ي جميع البالد نظمة زادت فأود ووج - ا  ليست أقر وتخلف شعو
وتظلم بأداة  !! وطبقة خاصة لها سلطة مطلقة تبطشأيًضا مؤامرة

ي ليست مؤامرةأ ،هزيلة العقل مثلكم ا  ت صالحي !! طريقتكم ان
ي .، ى خر ألذلك تبحثون عن طريقة ، الدول منذ زمن سحيق  مث
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ي ال جع - ي أمك و أنت و ألتك طريقتنا هذه  مان أختك تعيشون 
 مان من ؤالا نحفظ ٔالا ح  نفعل ذلكأن  يجب، طوال الوقت

 !!مانحساس باأل إوالخوف والظلم م  ومنذ -

يً ، حمدأالدكتور  اقاطعهم م اُم  :االخالف السياس الذي نشب بي

ي مناظرة سياسية - رتقي معً فكرنا معً ، إذا نحن لسنا  ذا ظل إو ، اا س
ي القاع ولن نتحرك منه   .هذا الخالف حديثنا فسوف ننحدر 

ي :فأردف موجهً ، اجميعً  أواهد  ا حديثه لشو

ي - ن ٔالا أن  نريدك، ختصار وبكل صراحةاب ،ياشو م برياء تجعل امل
ترى  نك كنت طوال الشهر أوبالطبع بما ، ن و م مجرمأيوقنون 

ن وردود  م نك تعرف إف، بالتجربةفعالهم والقصور أانطباعات امل
 .فكاركأتقول لنا أن  نريدك، لهذا اليقن ن لهم يصلو طريقة تجع

رية مفتعلة س ي   قال بابتسامة ساخرة :، ح ضحك شو

تم بأمرهم - ن الذين  م سأبعد .. وأين كالمك عن صرخات وآالم امل
رك، تعرف كيف نفعل هذاأن تريد أٓالان،  حراجعنك هذا ٕالا   ..سأخ

ر شوقهمح  صمته زاد من  مإبنضج حس أ، ح لكالمه ايث  اثار
 فقال :

  .حالمصناعة ٔالا  -

 ماذا ؟! -
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ي ، حالمصناعة ٔالا  - ي التجربة ليس فقط   بل، برياءأم أالقصور 
ّ ألأيًضا  وهذا ، ل جهات التحقيقبَ م بالفعل من قِ م واجهوا تلك ال

ر قلقهم   .نتجت فكرة ما برأسأولكن هذا جاء بنتيجة ، ابًد ألن يث

م الصمت ثانية  :رفعت قال بحدة ولكن اللواء، ال

  .نتأالنقتلك ح  كمل وال تقلقنا نحنأ -

 ق بشفته ابتسامة الستمرار استفزازه :كمل كالمه وهو يعلّ أ

ن قاربواأن  النتيجة - م ى  بعض امل م فعلوا الجرائم أتصديق ع
ي ٔالا  كمال ذلك هو التحقيق الذي تم إعاق أولكن ما ، برياءأل صوهم 

ي الواقع قبل تحقيق  أي  قبل ىذنا تحقيق املوتفإذا نفَّ ، ىاملوتمعهم 
ى  تحقيق را سوأ تقدير بعد تحقيق انتهأأو ع أن  سنستطيع، مءب

منلصق الجرائم املزيَّ   .قة بيقي

ى  نظر ، حمد ذقنه وهو يفكرأالدكتور  حكَّ  ي نظرات تمإ لو  شو
ي لتجلب  تمكنت راق رأس شو ي أمن اخ رض ذهنه أفكاره وتغرسها 
 فقال له :، عابهيواست

ى  سناد علميإأي  هل هناك -  ؟!ما تقول ع

ى حالم العلمية حد تعريفات ٔالا أخذنا أفلو ، نعم - جد المحمل ع
ي " أرض الخصبة ال نبدستفي باأل  ا و كل ما  الاحالم مزيج منأن عل

ر أحداث  مر وجعلنافإذا عكسنا ٔالا ، "ناه ومررنا بهرأيناه وسمع غ
ا الشخص رجمها العقل، حقيقية حلم  ى  سي ا  مرَّ أحداث  اأع

ي أذا كانت جرائم سيوقن إو ، بالفعل   .رض الواقعأنه فعلها 
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ي هذه فكرة سطحية للغاية - ا ولكن يا شو   .ال يمكن الاعتماد عل

ي سر ٕالا ، ال هذه فكرة بسيطة -   .التعقيدوليس بداع والبساطة 

ي مزيج ٔالا أن حالم الذي ذكرته فهو "كملت تعريف ٔالا أن إ ولكن - حالم 
ي قالب جديد يقّد ، مما رأيناه وسمعناه ومررنا به مها لنا العقل 

مأن  متوافق مع الحالة النفسية " ويمكن ى  يفسره امل نه قلق منه أع
ر انطبعأال  ى  ك   .حالمهأع

م وجهً ن إ ولكن، فهم ذلكأ - ي واجه هذه ال رض الواقع أا لوجه 
رة سيؤثر ذلك ى  وتكرر الحلم ملدة كب ره وقناعع   .تهاتفك

ي صومعته الفكرية ن يديه كأنه  ح  وضع الدكتور احمد رأسه ب
ا مستفسرً   :اخرج م

رة التجربةألم تقل أ - ى  ننا لن نحقق معه طول ف  الشخص !!ع

  ا.نفسيًّ  اسيكون مريضً ، ساسننا سنحقق معه باأل أومن قال  -

 :ردفأملعت عيناه وازدرد ريقه و 

ي مستشفأتخيل  - ، تحس بالراحة بداخلها فخمة للغاية ىنك 
ى  فتتحول هذه الراحة رك الطبيب إ ًم أخوف بعدما يخ  انك كنت م

 نكارك املستمر لهذهإنه طبيب نفس يعالجك من أو ، ي جريمة ما
ا سابًق  رفت  مة ال اع نك أولكن عقلك الباطن جعلك تظن  ،اال

 صدقاء الذينومع رشوة بعض ٔالا ، ا من العقابا خوفً لم ترتكب شيئً 
ى  ومع جلسات ، ُنلصق بعقلكأن  يقولوا مانريدح  صلة بكع
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ى  حالم مطبقةالعالج تكون هذه ٔالا   تصمدأن  هل تستطيع، عقلكع
 املتالحقة ؟!ٔالاحداث  من هذا السيل العنيفأمام 

يأالدكتور  قصف راح ظهره أبحماس و إليه  ونظر ، حمد ملا قاله شو
يدة طويلة كل القلق الذي بداخلهأو  للكرس ولكن اللواء ، زاح بت

ر طويل رفعت قال بقلٍق   :بعد تفك

ا مر، ننا سنب لك مستشفيات خاصةأذلك  مع -  و
رسات " مع" م كوم ؟! بالطبع ا املعتوهأتعرف كم تكلفة ذلك أ، امل

ى  لن توافق القيادات   .ذلك مهما كانت النتيجةع

فقال ، عماقه لتغزو وجههأحمد يرتفع من أقلق الدكتور  أهنا بد
دوئه املعتاد : ي   شو

ن الذين  ةالثالث، أن لسبب بسيط، سيوافقون يا سيادة اللواء - م م
م التجارب هم أ رٍ  شأٍن  و ُاناس ذو جريت عل هم ءي املجتمع وورا كب

ميمامهم حيتان آخر أا يضً أو ، حيتان ليحموهم ، ن يريدون الخالص م
ال ، ذلك معه ن ستفعلو  مكنت اومعدًم  ارً فق اشخصً كان لو  هأن تظنأ

م ملّف بالطبع التقارير مجهّ  معجزة من السماء  نزلتلو  وح ،قةزة وال
رئته   ،أيًضا هناملعجزة وتسجنو  ن بو ستكّذ ، لت

كان مجرد غرف ، إذا هذه تكلفة ضخمة للغاية هكذا . تلو كان ح -
ر فما بالك بمستشفيات ومر للتحقيق كلفتنا ر حقيق الكث  .نيغ
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 طباءأبل طاقم ط كامل للمستشفي من ، فقط ال ليس مر -
ن وممرضاتو   االذي سنجعله غرفً  ىقبو املشف يضا ال تنَس أو ، ممرض

  .للتحقيق وتنفيذ التجارب

ر  :قال اللواء بنفاذ ص

 ؟امقنعً  اا واحًد  سببً عِط أ، صلهذه املبالغ باأل  ن ملاذا سيدفعو  -

م ن الحيتان الذين يريدو  - ببساطة سيكون هناك ، الخالص م
ن هؤالء الحيتان و ، وسيط ره  أحٍد  يأماب ننا أمن القيادات يخ

ي الصورةأو أن  ةجلبأي  الشخص الفالن دون سنتخلص من  ، يظهر 
وهكذا ، ة ترددرَّ سيدفع دون ذَ ، ولكن ادفع املال مقابل هذه الخدمة

ر ملصر  ااستثماريًّ  ا" مشروعً ىصبح "بحث تحقيق املوتأ يجلب الخ
ر من املال، ولدخلها القومي ر من  ،وسننال نحن الكث ر رضاء الكث غ

من أأجل  منء  كلأن  وال تنسوا، البلدقيادات الداخلية وحيتان 
  ..ُمباح.. مان مصرأو 

ي استمتاع  :اقناعهمإب هابتسم ورمقهم 

 جماع موافقة باإل  -
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ي ىمستشف تُبني هم أكانت ، نشاءتحت ٕالا ى خر أو ، كما خطط شو
ي منطقة صحراوية منعزلة ىاملستشفمواصفات  ومن ثم ، ي وجودها 

ا و  -فاملزيَّ -والطاقم  ىمواصفات جودة املستشف رً أالعامل  ا غرف خ
ي ي الطابق الُسف ، ايجاز والدقة معً ردت ٕالا أن إ، أو التحقيق 

ي بعد حادث القريةأال  ىاملستشف ا شو وللعلم هذه ستكون ، فاق 
بعد موافقة قيادات ، ا سيتم بناؤها قريبً الثالثة ال ىاملستشف
ى  الداخية ضافوا أ، موال الالزمة للبناءمر واعطوا له ٔالا ذلك ٔالا ع

م الذي يريد التجربة ، بعض الامتيازات عن املرة السابقة ي اختيار امل
شهر أوضاعفوا املدة لثالثة ، واختيار الطاقم الذي سيعمل معه، عليه
نلم يكونوا ، كاملة ي بقدر مايثق واثق ي أن  نه يريدأون بشو ينجح 

ى أنوا ألذلك اطم ؛ذلك ويثبت نفسه م املناسب الذي إ نه سيختار امل
ي مواجهته نيملك حيتان يساعدو  ى -ه وحيتان آخرين  ره ع حسب تعب
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ي بعد ، - مأوبالفعل نجح شو ي تجربة امل زادت ٔالاول،  سابيع قليلة 
ي وثقته بنفسه م الثاني فالثالث، نفوذ شو م ينفلتون من ، ثم امل كأ

ن عقلهم ى  يق ي الخادع الذي إ ن شو راعةأيق فأصبح ، تقنه ب
 يتابعه بدقة بعمله -عماله أصبح مدير أالذي  –حمد سالم أالدكتور 

ا مثلهح  ي قد، كاد يتق م أنه  كان شو ر الستقبال امل أو  –التحض
ر ن إ الضحية ي مكتبه إليه  حمدأفدلف الدكتور ، الرابع –صح التعب

وبعد حديث عن تفاصيل الضحية الرابعة وكيفية  ى،ي املستشف
 :حمدأقال الدكتور ، التعامل معه

ي لنا بالنسبة لتحقيق املوتإهناك عمل  - ر ربًح أوسيكون ، ىضا ا من ك
  .ٓالان الذي نعمل فيه

رة ى  تباينت الح يع  :حمدأليكمل الدكتور ، وجه شو

أن  يريدنا، مرٔالا يَّ ع هذا هو الشخص الذي عرض، براهيمإعامر  -
، ولكن بطريقة مختلفة ،من الدولةأنعمل معه مثلما نعمل مع 

   ،م يرتكبون جرائمهمألنقنعهم  اشخاصً أنجلب أن  باختصار يريدنا
- 

رأح وّضِ أ -  ك

لهم جرائمهم ولهم ، م عصابة دولية لتجارة السالحأ بمع  -
ي واملخابرات العامليةشخاص مرصودون من قبل ٕالا أ ربول الدو ، ن

م أل  اشخاصً أنجلب أن  ببساطة هم يريدون  ن يقتنعوا ال عالقة لهم 
ي تلك العصابة و أم بأ عطاني فكرة أ، م قاموا بجرائمأفراد 
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ه ياإا املبلغ الذي سيعطينا يضً أو ، سطحية عما يريد عن عملنا معه
ر كل شخص  .ف دوالرأل ١٠٠.. نظ

ولكن عصابة ، ضعاف ما نحصل عليه هناأمبلغ ضخم بالفعل و  -
ي تجارة السالح ال تستطيع ر شخصً أن  دولية  ى  اتج راف ع الاع

ر  نفوذهمن إ، ق هذه الحكايةصّدِ أال ، املخابراتأمام  بجرائمه ر أك بكث
 من الدولة نفسها !!أمن 

ي البداية مإقال ، ُقلت له هذا بالفعل - ولكن  ،جربوا ذلك ونجح 
يألر داخل السجن يكون الشخص مزيف الجرائم قد يغِّ  أي  قواله 

ى  يكون الشخصأن  ن من ٔالامنأل و ، مرأل وقت ويفضح ال اقتناع تام ع
 ى.بالطبع بتحقيق املوت، تلك الجرائم نه فعَل أ

ء  ولكن قبل، قتنع بذلكأبدأت  -   .براهيم هذاإريد مقابلة عامر أأي 

رسل، اغًد  لقد حدد معاد لنقابله - ي فيلتك ثم س أحد  سننتظره 
ي مصر ي مقره  لسل بسرعة حداث تتساستعد فاأل ، رجاله ليحضرنا 

ر فكن مستعًد أفائقة وقد تسرع العدو   .ادائًم  اك
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ي إذكر املكان الذي اختطف فيه "عمار عامر تتأ براهيم " شو
بنسيج خيالك بأن يصوغ هذه العمل  أفابد هتذكر ن إ، ؟!ويوسف
 ..الصورة

ي والدكتور  ى  فيجلسُهما، نحمد يدخالن معصوبي العينأشو ع
مإ ون ن ويعيدكرسي ع الُعصابة من ال ى  تدفق الضوء ب مأع ، عي

 اويرتكز رجالهم، براهيم ويقف بجانبه ابنه عمارإمامهم يجلس عامر أو 
ن ٔالا  ي حامل ن إ املخزن مرتفع السقفأو  –ركان املكان أسلحة ٓالالية 

ي والدكتور  اعتدل كلٌّ ،  -ردت الدقة أ ي مجلسهأمن شو  ماحمد 
امن الوقار بعد الطريقة ال ُجلباستعادة بعض  نمحاول فتتح ا، ا 

ى  براهيم بتوجيه كالمهإعامر  الحديث ي :إ  شو
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ي املقدمات - حمد أنك قد عرفت من الدكتور أبالتأكيد ، كي ال نطيل 
  .تقدمه لناأن  ع ما يمكنكسمِ أ، نريد وملاذا ذاما

يأ ل مقدمة أن  فأراد، زائد عامر يتعامل معه بتعاٍل أن  حس شو يب
 : فقالتزيده مكانته قلياًل 

ًرا  مر يختلفن ٔالا إ - لذلك حاولت ، من الدولةأعما كنا فيه مع كث
ي ساعات قل، الوصول لفكرة لبناء ما تريد من نتائج ببح يلة منذ و

ي كيفية ذلكأنا أما عرفت بموعد مقابلتك و  ووصلت لنتيجة ، فكر 
ا   .ساسيةأمبدئية ولك

ر الفضول كما اعتاد وقال :   صمت للحظة ليث

أي  يقتنعأن  نت تطلبألكن ، قضية معينةمن الدولة كنا بصدد أي  -
، ننا سنقنعه بحياة ليست بحياتهأوهذا يع ، شخص بأنه فرد منكم

ن ليست ٔالاحداث  يع جذور من والذكريات املمتدة طوال سن
ى  وهذا يدفع، بالقليلة ي ٔالا اإ ي السيكودراما لكن  ر    .حالملتفك

 قاطعه عامر :

 قا ُيطبَّ ريد شرًح أ، غامضة اتريد تعريفأماذا يع الذي قلته ؟! ال  -
ى    .رض الواقعأع

هو نوع ، يجازإنعرف ما هو السيكو دراما بأن  ي البداية يجب، احسنً  -
ن الدراما وعلم النفسأمن  منا ، نواع العالج النفس يجمع ب ما 

رة ال يعالجها هذا العالج أو  ب من جريمة قتلكالهرو  ؛املشاكل الكب
ى  ما  -وهو الطبيب املُعالج  –يتكون هذا العالج من مخرج ، ذلكإ
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ن واملريض ي هذه دوار مختلفأويقوم املريض ب ،ومجموعة من املمثلي ة 
ف يك، ج لهحسب رؤية الطبيب املُعاِل  –جه ال املصطنعة لع –التمثيلة 

ي مستشف، س هذا العالج لخدمتناسنسيّ  مثل ال  ىاملكان سيكون 
أن  املريض هو الشخص الذي نريد، من الدولةأنشأناها من قبل مع أ

ي مجموعة املمثل، نه واحد منكمأنقنعه  ن هم فريق الذي يعمل 
رً أو ، ىاملستشف بخدعة بسيطة ، الطبيب املُعالجأنا  ا املخرج وهو خ

نه شخص منكم وله العديد من الجرائم أو ، الذاكرة نه فقَد إله نقول 
بالطبع سينكر هذا ويتشبث ، تمكسه الشرطةأن  ج قبلُيعاَل أن  ويجب

ي قبو املشف ىوبتحقيق املوت، بحياته السابقة  ،ىالذي سيكون 
ي ٔالا وباإل  ا املريض، حالمضافة فكرة السيكودراما   ال سيكون ف

نه ذلك الشخص أُينحت بذهنه ح  –الوهمية  –لجرائمه  اًد مشاِه 
ى  بوبعد اقتناعه سُيجلَ ، ذةئمه الفالجر  ال تطارده املخابرات مكان إ

بالغ ثم ٕالا ، ن الشرطةكأنه املكان الذي سيحميه من براث ىخارج املشف
راف بجرائمهما إ، راناخي أمامهوسيكون ، عنه بالغ عنكم ٕالا أو  الاع

ي هذه الحالة هو ال يعرف عنكم  ،لحفظ نفسه ال املكان الذي إو
لكن ، بليس نفسهإوسيحفظ رجلكم من مخالب ، تموه فيه فقطأخب

، بدالرجل الذي تقمص شخصية رجلكم لأل  شخصية ىُتمأن  بشرط
 هذا ما عندي .

 :وقال بعد مدة ليست بالقليلةقلياًل عامر  فكر 

ى  تجارب مبدئية ى ستجر ، موافق - وكما اتفقت مع ، تلك الفكرةع
  .لف دوالرأ ١٠٠ي كل شخص  الكم، حمدأالدكتور 
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ي من م ي نصب طوله الدكتور قام شو زرار أغلق أحمد و أكانه وتبعه 
 لته وقال وهو يم خارج املخزن :ذب

يَّ  - لنا  يتأتأن  تجتنااحن إ رجوأو ، التجربة عليكم جلب الضحية وع
 ليس كذلك ياأ، واًل أنوفر هذا الوقت ملصلحتكم ، ح ىي املستشف

 حمد ؟!أ

 ورحال .حمد برأسه أومأ الدكتور أ
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ا كل تجارب أوبدء،  زت بكلالثالثة وُجهِّ  ىت املستشفئُانش ت ف
ي، ح اا باهرً ال نجحت نجاًح  امتدت لخارج ح  زادت نفوذ شو

ن حشرات حشائش الشر، مصر اية التجارب  ،وذاع صيته ب ي ال و
مر ، براهيمإي مصلحة عصابة عامر  تُصّب  ي حسابات ٔالا وت موال 

ي والدكتور  ن، حمدأشو ر املجرم  بالطبع قطار ، وتطمس الحقائق وتس
ا عند بل انطلق واستقر حديثً ، لم يتوقف عند هذا الحدتحقيق املوتى 

ي بعدما اأي ، بو عابدأمحطة   –تفقا فغانستان حيث سيذهب شو
ن  ي مصر بينه وب  يذهبأن  واًل أكان عليه ، -بو عابد أبواسطة وسيط 

ى  فغانية يستقل الخطوط الجوية ٔالا  ثم، نقرةأا تركيا وتحديًد إ
ي ي مطار كابل الدو بط  ي، ( آريان ) ل ميال عن أ ١٠ الذي يبعد حوا
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ي املطار أحد  لو كنت، العاصمة كابل أن  فيمكنكٓالان  املوجودين 
ي جاء بمفرده دون الدكتور أن  تلحظ  –عماله أمدير  –حمد أشو

ي ٔالا ب ا أن  عمال ال يمكنعدما قرر عدم الاستعانة به  يقوم 
ي من محأنه يبتلع ثلث أحيث  ؛بمفرده طاته السابقة مع رباح شو

ي ذلك، براهيمإالداخلية وعامر  هو نفوذه املستمر أيًضا  وما ساعده 
رام من الرجال الذين عليه نوعً  ىضفأوالذي ، ي التضخم ا من الاح

ى  بو عابد ليجلبوه من املطار أرسلهم أ املشوار  ىتعد، املكان املطلوبإ
ا طريقه ١٠الـ  ا السيارات ال كان يكمل  رت ف ًرا،  ساعات تغ كث

ي لم يكن متضايًق  ي ء؛توقع هذا الألنه  اولكن شو أن  فمن الطبي
ى  الوصول  ي إبؤرة إ نفغانستان ليس باأل أرهابية   .مر السهل واله

ي  ى  وصل شو  ه البيوت ويتوسطه بيت مبمكان صحراوي لكن تمأل إ
ى  وجلباب  ةكث ىداخله وخلفه ثالثة رجال بلدلف ، هيئة كهفع

ر مثل كل املارة م بعينيهأمام  قص  –ظهر له ، البيوت الذين قرأ هيئ
ي الكه رة  ي املمر  ،ثالثة ممرات –ف بعدما قطع مسافة قص دلف 

ي الغرفة اليسر يسر ليجد غرفتٔالا ن ودلف  كه تر أيًضا،  ى ن فرعيت
ى  بو عابد الذي يجلسأالرجال داخل الغرفة ليستقبله  مكتبه ع

ي الغرفة بعض الكراس الجلدية ، الهيئة الخشبية يالفخم ذ وتتناثر 
رة ؤالاخرى طاولتان  ،املريحة رة بعيد إحداهما صغ عن  تانكب
ى  قةنية معلَّ آيات القر وبعض ٓالا  ،بعضهما م لَ الجدار وخلفه عَ ع

 –التوحيد  –سالم سود الذي يكتبون عليه شعار ٕالا القاعدة ٔالا 
ر مكيف أو  فظع الجرائم تحت شعار بال عقيدة صحيحةأ ن ويرتكبو  خ

رد حر الصحراء ي أشار أ، ل  -باملسواك الذي يمسكه  -بو عابد لشو
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ى  ن يجلسأب  ،حدهم بالحديثأ أيبدأن  قبل، الكرس املقابل ملكتبهع
ي املكان صوت  ى  نثوي يناديأتردد  بو عابد أفصاح ، بو عابدأع

 :بغضٍب 

  .جن سمع صوتكأفهناك ، يا امرأة اصمِت  -

ي مأو  ن خارج جماعتهَم أن  عرف شو ، خليته هو غريب وليس م
ي باأل ِص لذلك وُ  ي ليبد، مسلم مثله نهأجن رغم ف شو  أسأله شو
م  :حدي

 زوجتك ؟! -

ن -   .ال ملك يم

ن ي الغرفة اليم ن  ي لوهلة بعد ما ردد هذه ، ملك اليم ابتسم شو
ي عقله ي ثانية ى خر أعاد وجهه الجاد مرة ، الجملة   :وسأل شو

 ساعدك ؟!أأن  نيكيف تريد -

 ى.بتحقيق املوت -

 :بو عابد فقالأي رأسه لعدم وصول مايقصده لعقل خفض شوأ

 ؟!لتستفيد منه ىفعل بتحقيق املوتأأن  قصد ماذا تريدأ -

 يدكأر لذلك ء،  شخص بأيأي  تقنعأن  نك تستطيعأنا سمعت أ -
 سالم والحقلينا تحت راية ٕالا إتقنع بعض الناس بضرورة الانضمام أن 
 ...و
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ي سريعً  همية التاريخية لالنضمام درس ٔالا يعطيه أن  ا قبلقاطعه شو
 : لهم

م ذلك - ى  ذهبأفأنا لن ، ال  ، قول له هذا الكالمأكل شخص و إ
ى  مر يقتصر كان ٔالا ن إ يَّ إ جتماحت َم ال لِ إو  ي مالذي ، الكالمع قل 

دون رفع راية الدين والتضحية من ، يجعل املرء يقوم بعمل انتحاري 
ر أ ادنيويًّ  اريد سببً أ، جلهأ  .ستطيع مساعدتكأل  ادينيًّ  ن كونهمك

 قال :ح  ذقنه مدة ليست بالقليلة حكَّ  

يكون قلبك أن  الانتقام يجب جلوأل  ،الانتقام انيولد، القهرو  الظلم -
ر باٍق  ى  مات غ ى  شخصع ي، ساسنفسك من ٔالا أو ع ى  با ع
 .انتقامك فقط

يت ٔالا أبد ي عقل شو ر أ، فكار تتقافز  ر ما يث لظلم والقهر حساس اإك
أن  ذ انتقامك يجبولكن لكي تنّف ، الشرطةو  املجتمع ماي بالدنا ه

دائرة  أهكذا تبد، غالف وطأو  بغالف ديما إ ف هذا الانتقامتغلِّ 
 عندما يخرج شخص من سجن، مثالهأو  بو عابدأالدم وال يستغلها 

حل نسانيته ويإيفقد بعض  ابً مركز اعتقال تابع للشرطة ُمعّذ أو أي 
ي الانتقام ويصبح صيًد   سهاًل  امحلها طاقة غضب ورغبة عاتية 

يصبح لديك ، الدين دهاطرهابية وبلمسة الجهاد واضللجماعات ٕالا 
ا لن ، رهابي برتبة مظلومإ ، ظابط عذبه يفجرأو  يقتلعنده فرق توق

ى  وال املجتمع الذي صمت يءوال ظابط بر  فكلهم  ؛تعذيبه وبررهع
ن ُخرسم ن ألونمذنب سانية لديه نإمن  ىخ ماتبقلسعندها ي، شياط

ركها معب ي ، بالكره والغضب أةي روحه وي ي عقل شو سطع نجم 
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، ته فكرة تصلح للعمل معهءجاأن مع ،  فكار الشيطانيةاملكتظ باأل 
الشر أن  الذي يؤكد لناتحقيق املوتى  بقطار  امنطلًق  اجديًد  ايع شرً 

ر ربًح ان وهو ٔالانسبه فطرة ٕالا طريق إبليس الذي يقتلهو  وسع ا ؤالا ك
ي .إوالذي لن يتوقف ، جمل متعةٔالا ا وانتشارً   ال بمأساة لشو
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ي .. ل عائلة شو  ي م

ي املطبخ تحضّ حيث تقف ٔالا  ا م  ن"ر الطعام البن ال انقلب  "حن
ى  حالها الوديع يأيام  ١٠منذ ، اكتئاب غامضإ ى  و اع ر عاد ، غ
ى  امتكومة دائًم   ةال حركات خفيفإا ك ساكنً تحرِّ أو  فراشها ال تتكلمع

ا الصامت ي جلس مة  ا ال تنتهأو  ةم ى  نوم شاطئ الفزع وتردد ع
ر  ام طبيبً طلبت ٔالا ، قتله "أقتله لم أ" لم  مرض أي  يرَ  فلم، حالها ى ل

ي عندما يعود من سفره خارج ، ل نفسبعضوي  ا شو فانتظرت اب
ي ال تعرف –مصر  ى أين  و  ،خته بنفسهأليفحص  –سافر بالتحديد إ
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رونيَّ إلولكنه راسلها  رها بمّدِ أا و ك ى أسبوع آخر  مدة سفره خ كتمل تلإ
ى  مدة سفره اله الدكتور عمأفحاولت الاتصال بمدير ، شهر ونصفإ

ا خاصة بعدما ، حمد لكنه لم يجبأ فقررت املكوث بالبيت لالعتناء 
ا منذ قراص دفعة بتالع عدد ضخم من ٔالااار بتحاول الانتحأيام  وجد

ا إل م من تت ٔالا ان، واحدة ، طعامهاسوية الطعام وهمت لغرفة ابن
ي الغرفدفعت ٔالا  ا فأذاع ضوء الصالة بعض الرؤية    .ةم باب غرف

يم فتناثرت شظايا ٔالا وقع الطعام من ٔالا  ى  طباق والكوب الزجا ع
ي اجحظت عينٔالارض،  ا املعلقة بشكل رأس  ها باتجاه جثة ابن
ا ، السقف ى  قط سميكء  حاصرهايرقب رأسها ، شكل دائري ع

ى  ىوشعرها يتد، مائلة نحو اليسار ا المست ٔالا  .وجههاع م قدم ابن
ر مصدقة ما  ي من الحياة ، تراهغ ا الخا رودة انتقلت من جسد ابن ال

خراج إل ا تضرب بقوة تزحف الضربات بأعماقها لضربات ق، لجسدها
ا تراجعت للوراء فدهست القطع الحادة املتناثرة ، روحها لتلحق بابن

ا صرخة مدويةأن  كادتٔالارض  ي ا عن النبض توقَّ ، تندلع م ف قل
 بد .من املوت لأل  رٌ هذا الجسد ُمستعَم أن ا ُملعنً ٔالارض  فوقعت
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ي  ي ال يزال  ى  ر حقائبه للسفر فغانستان ُيحّضِ أشو ى  نقرة ثمأإ إ
ي ٔالا  ذالكن ما، القاهرة يجاز هذا ما سأسرده بإ، سابيع املاضيةفعل 

ي القاهرة ونر  ي  عل بعد موت عائلته وما ماذا سيف ى لنلحق بشو
 .حدث قبلها

ي من  ر مكانأطلب شو واستغرق  افكان املكان موجودً ، بو عابد توف
ه  ر منأتجه  لكن هذه املرة الاستخدام يختلف والهدفأسبوع،  ك
اإي السابق كان يتم أيًضا،  ، أما لصاق جرائم بشخص ليس له صلة 

ي ٔالا ٓالان  شرح لكم أدعوني ، منية واملجتمعجهزة ٔالا سيلصق جرائم 
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يعِ  بمثاٍل  ي وبجانبه ، م ي ممرأشو نافذة  امامهمأو  بو عابد يجلسان 
من خاللها غرفة تشبه غرف أن ترى  مستطيلة الشكل تستطيع

ا  ،التحقيق  ،ال يوجد طبيب نفس،  مما ُشيد من قبلوسع قلياًل أولك
، صاًل أ ىفكرة املستشف ف ال توجدمزيَّ  ةال يوجد طاقم مستشف

يفالفكرة ٔالا  ي  ا شو يتم اختطاف الشخص أن  ساسية ال ارتكز عل
ي هذه الغرفة –الضحية  –املطلوب  امات  ويتم توجيه، ووضعه  ا

، اعسكريَّ  ايًّ زِ  ن شخاص يلبسو أل بَ رهابية من قِ إتتعلق بعمليات إليه 
ولو  ،عملية تعذيب هذا الرجل أتبدثم ، يءبر ألنه  وبالطبع سينكر هذا

ى  ُتعيدأن  استطعت ي الـذهنك املقاطع املصوَّ إ  "cd "رة ال كانت 
ي بالطرد ا كانت تحوي مقاطع تعذيب أ ستتذكر ، ال جاءت لشو

ي ر ال ي نفس عمليات ، بالكهرباء وبالج التعذيب ال يديرها فهذه 
ي مع   ..بو عابدأشو

ي الصحراء ثم ؤ لقاإمن تعذيب هذا الشخص يتم أيام  املهم وبعد  ه 
ى  –رهابية تباع هذه الخلية ٕالا أيجده   وما  به ن ويعتنو  –ا صدفة أع

م لتحقيق انتقامه الكامن إوهو الذي سيطلب الانضمام ، ذلك ىإ ل
ي ذلك  ةساتذأفيذ مايريد وهم فضل من غالف الدين لتنأوال ، داخله

، خرهاولها آل أمن تحقيق املوتى  فكرة بحث ولو عقلك تمكن من ،مرٔالا 
فاألمر  ى؛وعابد ليس له عالقة بتحقيق املوتبأالعمل مع أن  الستنتجت

ل ولذلك فضَّ ، حقيقيء  فكل، حالم مصطنعةأأو  ليس به خداع
ي م موالًا أن يج أو  بو عابدأيستغل سذاجة أن  شو  ككل، طائلة م
ملا وكل سلعة تفتقر ، الوطنيةأو  يقع تحت شعار الدينٓالان  يباعء 

اتأ بقيت ، ًئاشي وال تخدم الدين وال تقدم للوطن، علنت عنه من مم
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ي وقاربتي  ،املالأجل  شعارات زائفة من اية تضاخمت ثروة شو  ال
ن ىتتخطأن    .حاجز العشرة مالي

   *********** 

ى  نذهبٓالان  دعونا ي القاهرةإ ي  عمارته حيث وقف حارس ، بيت شو
 قال له :، ح سبب له بذلكأي  يمنعه من الدخول بدون توجيه

ووالدة وشقيقة حضرتك ، كصبح مسرح جريمة ممنوع دخولأالبيت  -
  .أيام ا منذ ثالثةتتوف

يأهول الصدمة  ر الحارس كالمه مرة ، ح لجم لسان شو  :ى خر أن

مأن حضرتك  ينتظرونكانوا سكان العمارة  - ولكن لم  ا،تأتي لدف
ي انتظاركأو  ليكإعوا الوصول يستِط  فقرروا اليوم  ،الاستمرار 

م ماِ ، مقابركم، ي مقابر عائلة نجيب، االذهاب لدف ٓالان  الحق 
 .ياولدي 
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 ..االانتحار شنًق .. زمة قلبية حادةأ

يأهذه  ى يوًما  ن و ربعأ قد مرَّ ، سباب وفاة والدة وشقيقة شو ع
رة ال  م وهذه نفس الف ي ليعود  براهيمإعطاها عامر أوفا لشو

ي و ، ىللعمل بتحقيق املوت  اعقابً  موت عائلته كانأن  حسأرفض شو
ر نه لو كان اأو ، له من شر تحقيق املوت الذي ابتكره ي الخ ستخدمه 

رأكان سيصبح حاله  حمد بالقيام أقنعه الدكتور أولكن ، فضل بكث
ن يومبة بعد ٔالا بتجر  ي أحد،  ال يسخط عليهح  ربع لذلك هو ينتظر 

ي عداد تحقيق املوتفاقة الضإمكتبه  ى  دلف، ىحية الجديدة  مكتبه إ
نه لم أواساه بوافاة والدته واعتذر له ، املزيف ىرئيس طاقم املستشف
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وقال له ، ُمسافر ملدة شهر بعيد عن العمل هناكان ألنه  ؛يحضر العزاء
 :اشاكيً 

ي حضرتك عينت هنا ي -  دير طاقمأن أجل من أا دكتور شو
ي معك نجح بالشدة والحزم، بأكمله ىاملستشف أن  بعد، أما وكل عم

َّ أقام الدكتور  ن بدوني وو  وكانرئيس كدي ساعِ ُم  ىحمد سالم بتجربت
فشلت التجربتان ال و ، نظامأي  بال  لتسيب والخالعةابيدير الطاقم 

م للنظام من جديدأني أل يَّ ع الطاقم يتمرد أوبد، امشرع  ، رجع
 يرضيك هذا ؟!أ

رة وشك ي ح ي   :قال شو

ن ى جر أحمد أالدكتور ، لحظة واحدة - ي أنا  !!تجربت الوحيد الذي 
ي التجاربأأو  منعأأن  السلطة  ؟!يفعل ذلكأن  كيف له، شرع 

  .صدق هذا ماحدث -

ن من حقيبته :أثم   خرج ورقت

نالتج اتان ورقتاه - ، ي نفس التوقيت الذي سافرت فيه أجريتا، ربت
ت بالفشل دون  ىلشخص يد ىؤالا  ، نتائجأي  نبيل ُعمران وان

ر مذكور اسمه ا مرفقوالثانية كانت المرأة غ  ةا هنا ولكن صور
يبالتقرير.   .... ها

ي عندما رأ اجحظت عين جتاح عامله لم اصمت عارم ، الصورة ىشو
 : الإيسمع 

  .اماتت ُمنتحرة شنًق  -
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ي الحسية عن استقبال ء،  توقفت جميع ُمدخالت شو فنضج أي 
 ى جر أحمد أالدكتور ، معائلته قبل موأحداث  بسرعة إناء يضم

ى  تجربة يت ، بو عابد دون علمهذهب أل ألنه  ا منهخته انتقاًم أع وان
ا أانتحار ب خته وموت والدته بأزمة قلبية حادة نتيجة مشهد ابن

ن حواسه املُغلقة يقول:سمع صوت خا، البشع  فت انسل ب

يأالشخص قد  -  .فاق يا دكتور شو

ي معه كاملنوَّ   جانب الضحية الجديدة جلس ب، ام مغناطيسيًّ فقام شو
ي، متجهم الوجه ى  لم تلتفت حواس شو ما ذكر ال عندإالضحية إ

ا اسم " الدكتور  ي رأسه أ، حمد سالم "أُجملة  عاد صياغة الجملة 
ى  تعاظمت جموع الدهشةح  من جديد  :وجهه وقالع

 كيف عرفت هذا ؟! -

ر لذلك يجبإ - ،  يتخلصواأن  ني عرفت الكث ِ
ّ  .عندكأنا  ولهذام

 ؟!سأفعله معكأنا  تعرف ماأ -

ي بال    .ان هذا يفسد التجربة تماًم مباالة بأأي  قالها شو

 .نعم  -

 كيف ؟! -

ى  فذهبت اُلتم ذلك فقد تعودت، ُكلفت بقتل شخص ما - سلخ ع
نرواح من ٔالا ٔالا  ا بشع عقاب بعدمأولكنه عاقب ، جساد منذ سن

ي  ؛هرب رك  ى  معلقة اوراقً أف كتب ، قرأهاأليت لم ، قرأهامكتبه ألع
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ي قتله ا سبب الرغبة  ما اكتشفه عن شبكات عاملية متعددة  كتَب ، ف
اأو  بأفرادهأالارض  ي ُكل بقاع وذلك ما جلب ، هدافها وسنة نشأ

م ال يعلمو ، هنا ر ىني علمت ما يتخطن أولك ذلك السر ، ذلك بكث
 ول رحلة خارج جسده .أشخص ستحجز روحه أي  الذي لو علمه

ي السر  ي مذكرته  –سمع شو لو أن  وعلم بالفعل،  –الذي لم يذكره 
ترك ، هذا السر حقيقي فهو بمجرد سماعه هذا السر سيموت بالفعل

من " اللواء  يجمع كل، أن مامه بعدما الحت برأسه قرارأء  كل
يأتي بالدكتور أن  حاول  - بو عابد "أ –براهيم إعامر  –رفعت السيد 

م  ى تر ، -ا تماًم  ىفقد اختفإليه  حمد لكنه لم يستطع الوصول أ كل م
ي ي هؤ  معدودة كانأيام  ي جهة منفصلة لكن  الء الثالثة موجدين 

ي مصرإمقر عامر  ي الذي أو ، براهيم  رهم بضرورة أمامهم شو خ
وته الغليظ الحديث اللواء رفعت بص أفبد، القدوم لهذا الاجتماع ُهنا

ر لهمالذي سيكون ٔالا   :خ

ي من هؤالء -  وماذا تريد ؟!، يا شو

ي  استفزهم جميعهم صوت ضحكاته:، ح اعاليً  ضحك شو

ال أ، صل يا سعادة اللواءنك قليل ٔالا أتوقع أكن ألم ، نه ينكركمإ -
 فريق املاري الذي معكم بنفس الشبكةأو  عضو الكنيستأيًضا  تذكر 

ا جميعً أخلية ال الأو    .انتم 

 ة :بو عابد ببالهأصاح 

  ؟كيف عرفت ذلك -
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ي بثقة :  ابتسم شو

ي هذه املعلومةؤ ول شخص ستُ أنك أأعرف  كنت -  .كد 

ي ؟! -  ماذا تريد يا شو

ي :، تجاهه اا نظرة تطق شرارً بً براهيم مصوّ إقالها عامر   فقال شو

ديدكمأ -   .عنكم ىعلمكم بما يخفجئت أل ، أنا نا لست بصدد 

ى  لسنا بحاجة - ي هذا العالم ىيخفء  وال ، معلوماتكإ نحن ، عنا 
ر العالممن   .نحدد مص

 ال -

ي بثقة   ستفزازهم بشدة :أثارت أقالها شو

 .اسمعوا واعوا -

ي السر الذي علمه وبعد ساعات من اجتماعهم ُقتلوا ، قال لهم شو
ي املستشفالضحية ٔالا ، و اجميعً  رة ال كانت  بقي لسان ، اختفت ىخ

ي يقول " الدور   " يَّ ع حال شو
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 : الورقة الدمويةالثالث الفصل 
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  ( ورقة بيضاء، ليست بعذراء )             
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رة مقطوعة من الكتابالورقة ٔالا   خ

ى  قالها يوسف وهو ينظر  ق جذور الورقة املفقودة من مكان تمزُّ إ
 .الكتاب

ي من   ا نظر للوحة مليًّ ، مسك اللوحة بيدهأ، مجلسهقام شو

ن ثنيات اللوحة اوجد فراغً   اتهعد مسافاهذا الفراغ ويب ذيظل يغ، ب
ى  بيده ا ورقة، اللوحة اجزئ دعان تبأإ  سقط م
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كلمات الورقة كانت مكتوبة ، ولكن نفس خامة ورق الكتاب منكانت 
ي كلمات الكتاب  بخط مزخرف ومختلف عن با

ي الوسطوكانت  ى  جملة مكتوبة   : عنوان رئيسكٔالاع

 ما فوق الدول ) (                                            

ا  شعر برعشة سريعة ي جسده ال يعرف مناسب  ا سرتأال إتسري 
ي منتصف الصفحة ثالثة تلك الجملة ال اءبعد قر  ا   ةكتب تح

لكي يسمع  واضٍح  بصوٍت  سطر ٔالا  قرأ  .سطر بنفس الخط املزخرفأ
 :يوسف

ًرا طيلأ" لن  ر وخاصة  ،كث ن ينه أفالسر خط ا مالي رن بحقيقة تح ق
 .. الحقائق املهمة

 ْ ن بي ا لطمسها وتبحث  حبيبيك ستجد الحقيقة ب ال يبحثون ع
ا إل أ ولك حرية  ،التفيذ عليكو  يَّ ع الخطة.. عادة هويتكنت ع

 .الاختيار "

ي :يوسف بسؤ  فهمَّ   ال شو

ا حّدِ ن كانت مذكراتك ملاذا تإم ال ؟! و أهذه مذكراتك أ - ا قارئ ث ف
 ؟!ه رسائلك؟! ملن توّجِ مرخاطبة ؤالا بلغة امل

ي رد ىلم يكن لد ئلة تفتك برأسه بشدة كإعصار سن هذه ٔالا أل  ؛شو
كان هناك .. ولكن اصامتً  بقوة لذلك ظلَّ  هفكار أيقتلع جذور  مدمر

رً أسؤال  ر تدم رهك ره عن غ  ففاجأه يوسف بطرحه عليه :.. ا لتفك
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 امه الرسالة لنفسك من ُه نت كاتب هذا الكالم وتوّجِ أ تن كنإ -
 ؟!همااين بيتأك و احبيب

ي دقائق يفكر  ي يوسف ورجاله بلهجة آمر ح  ظل شو  :ةصاح 

  .زوا السيارات فطريقنا طويلا جهّ هيَّ  -

ي قائاًل فوّج   : ه يوسف سؤاله 

 ؟!أين  ىإ -

 ..املقابر -

 

 

 

                                                           )٢٨ ( 

 

ى  نرجع  ،متاربمئات ٔالا ٔالارض  املكان الغريب الذي يقطن تحت سطحإ
ي ى  ر املهمةا بتغيمرً أ ىعطأالذي املسئول  مكتب وتحديدا   الخطةإ

 ي هدوء وثقة : وقال للمسؤل  ،مكتبه شخٌص أمام  وقد وقف ،""ب

ى  يتجهون ٓالان  بالفعل لقد نجحت الخطة البديلة وهم -  .حيث نريدإ
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رنا رجلنا هناكأن  اللغز الذي فشلنا فيه يجب حلين إ ما.. جيد -  ،يخ
ى  كل من يشهدو  ائيًّ  حّلِ ع  ترددأي  ا بدون اللغز يتم التخلص منه 

 .رجالناح 

وتم التكتم عليه لكي  ،حدث اكارثيًّ  يًئاش هناك.. ولكن وامر ستنفذٔالا  -
ر فو  .ي املكان ال تص

 ما هو ؟! -

ال إ وال نعرف هذا ،ورقة التجديد اختفت من املكان املخصص لها -
رة عندما اتطلعنا ى  من مدة قص اع رات رأينا الورقة مكا  ،الكام

ي املكان وهذا م، تقَ رِ ا ُس أي الحقيقة ولكن  ي كل من  ا جعلنا نشك 
رات و نه من عطَّ أ  .للسارق خطة دخول وسرقة الورقة ىعطأل الكام

مكتبه وقد عرفت مالمح أمام  خذ الرجل يرمق الشخص الواقفأ
ى  التوتر سبياًل  ي هدوء : ،وجههإ  ثم قال له 

ى  وابَق ٓالان..  ذ ما قلتونّفِ ٓالان  دع -  نأل  ؛نايال دائم مع رجلاتصع
ئالا  ر  واجعل عليه ، وقت لو صح ما بداخل رأسأي  وامر قد تتغ

 .مراقبة خاصة عرف ما معانت أمراقبة خاصة و 

ردد الرجل بمغادرة املكتب ي رأسهؤل تخبطت ٔالا ئاملسولكن  لم ي  فكار 
ى أن  ًرا إ  :ردد بصوت خفيضكث

ٔالالم  جرعتك من.. ا فلن يكفي موتكفكر فيه صحيًح أن كان ما "إ
 ".روحكو  ستكون بانتظار جسدك
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ن وذهبا مع رجال يوسف ي ويوسف حيث استقال سيارت   نعود لـ شو

ي ويوسفظل الصمت حاجزً  ،املقابر ىإ ن شو ي ، ا ب فكان شو
ي عقله عنءيتسا كيف يكون  :ة املذكراتاءوقت قر غاب عنه ء  ل 

رً  وهذا حدث بالفعل مع الثالثة  –وكل من يعلمه ُيقتل  االسر خط
ى أن  اوالشخص الذي قال له السر ظل حيًّ  –الذين قال لهم  قال إ

قبل اجتماعه باللواء وعامر أيام  ا ملدةكيف ظل حيًّ أيًضا  ؟! وهو له
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ي املذكراتأبو عابد؟! بدأبراهيم و إ ر بداخله ح الشك  ولكن ، يك
ما ،شكوكهأو  اليوم سيتأكد من صدقه قطع يوسف الصمت بي

 ا :بسؤاله مستفسرً 

ي املقابرأين  ىإ -  ؟!سنتجه 

 .عائلتنا، ي مدافن عائلة نجيبإ -

ره اليومأن  لم يعرف يوسف ل ق ي سي  ..ٓالان  ولكننا نعرف ،شو

م ، ناالحبيب ن يوسف عرف من هماأل  ى؛خر أمرة  اعاد الصمت بي
ي املذكرات !! ءالولكن ما  ما ويحوي السر املذكور   الذي بي

ي الذي امل واوصل ات شو حاطه الغموض طوال أكان املطلوب بتوج
  .الطريق

ُرب الذي أمام  انزلوا جميعً  املقابر وكشافات السيارت تظهر ممر ال
ى  مُقّسِ  نإ ى  كل جانب به بوابة مدفن كل عائلة ،جانب ة، حدع

راصة بجانب بعضهما  ..م

ي لرجال يوسف بلهج ادها طوال الطريق مرة ال اعتٓالا  تهقال شو
 :معهم

ول طريق أي  ناثنان يقفاو  ويوسفأنا  معنا ناياثنان منكم يأت -
ي يبقأحد  ىتأح إذا  املقابر  رنا والبا ى أن  بجانب السيارات ىيخ إ

 ي.نأت

ى  منه التأكيد نينتظرو  ،إليه رجال يوسف نظر   :فقال لهم، مرٔالا ع
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ي مثل أ - ، نقاشأو  اسمعوا كالمه بدون تردد.. وامري أوامر شو
 ؟!مفهوم

يأموا وقّس .. يجابسهم باإل ؤو ومأوا بر أ خذوا أو  ،نفسهم مثلما أمر شو
ي : ،كشافات معهم واتجهوا بالداخل  وقال يوسف لشو

 تعرف مكان مقابر عائلتك ؟!أ -

 عط مئة جنيه أ -

ا عطاه املئة جنيه الأبدون مناقشة  ثم سأل يوسف مرة .. طل
 :ى خر أ

ذه الطريقة ؟!سيحدث لذلك قسَّ  ًئاشيأن  تظنأ -  مت الرجال 

ى  بوابة املقابر مفتوحة، نعم - .. ٔالاول أن آخرها وهذا معناه شيئانع
ا ب ُنِص  هذا فخأن  والثانيٓالان..  هناك حالة وفاة حدثت يجب دف

ي ىسوأ ونبقفلنتوقع ٔالا ، لنا نعرف من ح  وقتأي  مستعدين له 
 .نواجه

 ا اللصوص ؟!أ ن ماذا تفعلو  -

 ،انتفض يوسف والرجالن، كانت هذه من عم صالح حارس املقابر
دوء وثقة : ي قال لعم صالح   ولكن شو

ي من عائلة نجيب، أنا ذكرني يارجل يا طيبتال تأ -  .شو

ي يا ولديآ، أنا نعم - الساعة ٓالان  ولكن وجودكم ،سف يا شو
ر أي  ا بدون الواحدة فجرً  رني بأنك ق.. ثار شكوكيأخ  ؟!ادمملاذا لم تخ
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 الوقت متأخر ، أعرف أن سفرقام هاتفك مع ٔالا أفقدت  ،عتذر لكأ -
ى  قرأ الفاتحةأأن  ريدألك   .ذنك بالتأكيدإبعد ، خأتربة والدتي و ع

 بابتسامة قائاًل  يده إليه باملئة جنيه يوسف صالح مّد يرد عم أن  قبل
 ودودة : 

ِن  -   .بالنباتات حول مرقدهما فلتع

 تعرف املكان وسط هذا الظالم ؟!أ، احسنً  -

رح ، نعم -  .نت فقطأاس

 .كما تريد يا ولدي -

ي بخطوات سريعة داخل املمر مبددً  ى،خر أكلمة أي  بدون   اهرول شو
 فسأله يوسف :، افه ويتبعه يوسف والرجالن خلفهمامه بكشَّ أالظالم 

 نت تعرف هذا الرجل ؟!أو م  منذ -

،  اسمهأعرف  عرفه وال أنا ال أ - ى  راهأول مرة أهذه ح قل ٔالاع
 ،بالتأكيد التقيته يوم دفن عائل هناولكن  ة،حسب ذاكرتي املشوه

ملكان باي ومررننا توقُّ  وهاقد صحَّ ، تذكرهولكن الذاكرة لم تسعف أل
 .الذي نريده

ي ى  ه كشافهدفن ووجَّ املمدخل أمام  وقف شو  ىقة بأعمعلَّ  ةالفتإ
ا "مدافن عائلة نجيب"  ي سلسة مفاتيح أالبوابة ُكتب عل خرج شو

ن املفاتيح وبعد  ي مزالق البوابة أو  اختار مفتاًح اتقليب ب دخله 
 ح ..وُفتِ  ،واستجاب له
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ي بخطوات  ، ثابتة واثقة كأنه يعرف هذا املكان منذ زمندخل شو
ر ٔالا ، مام ثالثة قبور أوقف  ى  َب تِ يمن ُك الق -رخامته البيضاء ع
 -الشاهد

ر املغفور لها بإذن هللا      ق

ن محمد نجيب  /السيدة      حن

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

ي  ا النفس املطمئنة ارج ى  " يا أي  ..... " ربِك إ

ى  َب تِ ٓالاية وُك آخر  ىإ ر ٔالاع يسر نفس الكلمات باستثناء مكان اسم الق
ي الذي ُك  ري " /" السيدة  :عليه َب تِ املتو  نادية محمد ص

ي  من الفاتحة  انتهم  ال يعرف، مامهما يقرأ الفاتحةأوقف شو
ي البكاء .. هاسامحتل الهم متذللةكان يردد كلمات راجية و لكنه  ،وشرع 

ي من نوبة ، ا لهمواسيً كتفه  ىعيوسف ربت ح  هنا استفاق شو
ر الذي يتوسط أمام  وقف، ليحضره وتذكر ما جاء ،البكاء والندم الق

رْي  ر وساعده يوسف والرجالن ي  أبد، خته ووالدتهأ ق فتح باب الق
  انفتح الباب وهمَّ ح  ي ذلك

ول ي بال ى  شو ر ممسكً إ رة الحجم ، افها بيده كشَّ الق وجد ورقة كب
ين ببياٍض تبدو عتيقة ل ا ال تزال ت ا أ، ناصع ك راب من عل زال ال

ا وبدب الكشَّ وقرَّ  يسمعه يوسف والرجالن اللذان  يقرأ بصوٍت  أاف م
 ي الورقة : نظال يحدقا
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ذه الورقةإ" وقد ٔالارض..  فأنت بالتأكيد تحتٓالان  ن كنت تمسك 
رك بيديك باملعحفرت  ي موتك ق ي للكلمة وتستد أن  اعلمو ، الحر

ن يديك   همية هذه الورقةأواعرف .. عن جميع البشر ىحقيقة تخفب
 .. هئوما تخب

،  ونصيحة ِ
ّ ي البشرم ر الطعام والشراب واملتعة همهم ٔالا ؛عش كبا ك
ر الكاتبٓالان  ثكمن ُيحّد .. الجنسية ال مكان للمثالية مع ، هو ضم
دت أر ن إو جيًدا..  فكر .. بشري يمكن وصفهم بهم ال وصف هؤالء فهُ 
ي تلك الكلمات ..وصدق ال فابحث ع، الحقيقة بث أخدعك وال أا 

رة ى  فهذا اللغز الذي يؤدي ؛فيك الح يظهر للبشر أن  الحقيقة يجبإ
م "  ويختفي ع

ا ُك  ر مفهومةأشبه  ت كلماتبَ تِ وتح  :بطالسم غ

ى  قيمة ما تخبئه تتأرجحورقة بيضاء ليست بعذراء تعرف " مواج أع
ئ عن  ؛حائرة ا بداخلك تجد ما .. عماق كل مناألذلك تخت ابحث ع

 "الحقيقة :نالتهإذا  تسمو النفس

ي أل  ن  بال مع به ن و ن يحدقليجد يوسف والرجل ىعنظر شو فاتح
ى  فواههمأ ر فَ ع  :اقال يوسف مازًح ح  ،همآخرها بغ

 .جابة تونسيوسف نشأت ٕالا ، بسم هللا الرحمن الرحيم -
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ى  عادوا من جديد يإ مكً أيام  ظل أربعة، بيت شو ي  ام ر  ي التفك
 .ى بال جدو ولكن  معرفة سر هذه الورقة

ي أبعد تلك املدة   ،بمفرده نه لن يستطيع فك تلك الشفرةأيقن شو
ى  يذهبأن  لذلك قرر .. ولن يساعده يوسف بالقدر الذي يحتاجه إ

رت " زميله  لندن حيث يوجد صديقه القديم والعزيز " مارك روب
بكلية الطب النفس أيًضا  الثانوية والذي التحقأيام  الدراس منذ

ال .. ال يعرفه مثله عندما سافر لندن مع عائلته بعد الثانوية لسبٍب 
م ؛نه سيساعده بالتأكيدأا يعرفه م ،م ح  لم ينقطع افاالتصال بي
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ما مهما بعدت املسافات وطال  ناالت املدة الزالا يتشبثن طإو  بعالق
 .الزمن

ره به من هاتفه واتفق معه  ي لحظة تفك ي به  ى  اتصل شو  الذهابع
نه إواستوعب ذلك بسرعة وقال  ،وحكي له القصة بأكملهاإليه 

ي ويوسفمن  يقصد كالًّ -ا،الستقبالهمسيستعد  ر  ي وقٍت   -شو قص
يأ.. فيهإليه  نايوقت يأتأي  ي اوينتظرهم ى  وكل شو يوسف مهمة إ

ثالثة ي ء  كل فأتمَّ  ،لهذه املهمة هاًل أوكان  ،جراءات السفرإتمام إ
ى  مأن  الرغم من الخطر الذي يمكنأيام ع قبل .. ي كل وقت ايلحق 

ن ذلك منبساعات تذكَّ السفر  أين  ر عنوان الطرد النحاس اللع
يأخذ ورقة الاستالم أن  نه البدأقال لنفسه  ،كان من لندن ،ثُبعِ 

ى  ويذهب تكتمل إليه ح  بعوث منه ويعرف من الذي بعثهاملكان املإ
ى  اي طريقهم.. والصورة لديه ي إ ي أعماق شو كل أن  حسَّ أاملطار و

ن عليه فجأة و كل الناس سينقضأن  حسأ.. اميراقبو  الناس
ن به.. ويفتكون به ي كل املحيط ح  تلك املؤامرة اللعينة ال يراها 

 .. من املارة

نه بالتأكيد يحتاجه بعد إف ؛صديقه طبيب نفسأن  سن الحظمن ُح 
 .كل ما مر به

ال أن  قبل ي يوسف سؤي ًرا   تأخر الًا  لصالة املطار سأل شو ي كث
 :سؤاله 

ي كل ذلك يا يوسف ؟!ملاذا تفعل أل  -  ج

 :ابتسم يوسف بود قائاًل 
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ى  ءنا شخص سأ - ئ بالذنوب واملعا.. حد قأإ  أتيتلكن .. مل
ا أمرحلة استثنائية  يَّ ع ر مما أو  ىنقأصبح ف  يظن أفضل بكث

ي هذه املرحلة ٓالانأسن حظك ومن ُح .. نفس  .ني 

رة قبل أتبادال ابتسامة  ول من السيارةخ تلك الابتسامة لم ، ولكن ال
ي وجوه الناستغّ  ي   ر من نظرة املؤامرة ال يراها شو

فلم ٔالالم  فالزمن دهسه بقوة وجاء له بذروة.. لم يعد يشعر بالزمن
 .. يعد يشعر به

ول من البيت  .. ال

 .. ركوب السيارة

 ..يَّ ع مرونآاملارة يت

ي   وقت ..أي  سنموت 

ول من السيارة ..   ال

ي املطاراء ٕالا إ   .. جراءات 

 سيمنعون بالتأكيد ..

 .. الانتظار 

 .. يَّ ع مر آالجميع يت

ي  وقت ..أي  سنموت 

 ركوب الطائرة .. 
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ا ..  سيفجرو

 الانتظار ..

 غمض عينيك ..أ

ي الذكريات ..  اسبح 

ول من الطائرة ..  ال

يأفكار و أ ي رأس شو كم .. تدمر جدارهأن  كادتح  حداث تتخبط 
ساعته البيلوجية قد توقفت ولم ال يعلم ولن يعلم ف من الزمن م
ي صالة  امارك ينتظرهم أيار  حات جراءيا ٕالا أن إ ما.. تعد تعمل
 ..الانتظار

رت  –رؤية صديق  املشاعر بلم تره منذ زمن تحتفظان  -مارك روب
فسد أو  يقاظ كل ما توقفالة جميلة ورائعة تكفي إل ح.. لبعضكما
  ..بداخلكما

ران وتلك  بعد عناق حميم وتبادل ذكريات الثانوية وكالم عن بنت الج
 نظار املدرسة بأكملهاأالجميلة ال كانت محط 

ى  اتجههوا ي ومارك ويوسف  –خارج املطار إ  .–شو

ي مصر تحدثوكان مارك ي رة تواجده  ، اللغة العربية بطالقة بسبب ف
ى  لسهَّ وهذا  يةال يجيد ٕالا ألنه  ؛يوسف الكالم مع ماركع  .نجل

 .. ركبوا سيارة مارك

 سئلة عن الحال متبادلة ..أ
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 ذكريات الثانوية ..

 ما بعد الثانوية ..

 تقديم يوسف ملارك ..

 تقديم مارك ليوسف ..

 سرد ما حدث من جديد ..

 ابتسامات متبادلة ..

ي فكرة البحث عن ُمرِس   رد الذي جاءه فقال ملارك :ل الطتذكر شو

ى  ذهبأأن  ريدأ - ريد ألسإ ل عن ذلك الطرد الذي حكيت أمكتب ال
 .هنلك ع

ريد املطلوب أن  تمأو  ،منه ون نحن قربي.. احسنً  - يكون مكتب ال
ي لندن ريد  ر من مكاتب ال   .فهناك الكث

ي برأسه متفهًم أ ريدأمام  وقفوا.. ا ذلكومأ شو ي  ،مكتب ال دخل شو
ى  ومارك ي املكتب ويوسف لم يدخل معهمإ ن أيريد ألنه  االاستقبال 

ى  يجري مكاملة مهمة  .حسب قولهع

ي بسؤال موظف الاستقبال وهو يمّد  همَّ  بورقة استالم إليه  شو
 :الطرد

 .سأل عن ُمرسل هذا الطردأ اريد ان كنت -

ا ثم قال :أ  خذ منه الورقة ونظر 
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 .الطردإليه  لاملُرَس هل حضرتك  -

ي محمد نجيبأنا..  نعم -   اسمي شو

  .لحظة واحدة -

ى  املوظف بالكتابة همَّ  .. مامهأالكيبورد الخاص بالكمبيوتر الذي ع
ي اندهاش وقال : ي   نظر لشو

ي - ي محمد نجيب وتريدأن  هل قلت  تعرف من ُمرسل أن  اسمك شو
 ؟هذا الطرد

ي ذلك .. نعم -  ؟!ما املشكلة 

ي الحديث ولكنه قال  :تردد 

 .نتأرسل هذا الطرد هو أمن أن  املشكلة -

ى  تباينت مظاهر الاندهاش والنفي ن وظلت نظراته مقسَّ  ،وجههع مة ب
 قال :، ح مارك وموظف الاستقبال

ر ماذا تقصد ؟!أوضح أ -  ك

 ،ا وتركت الطرد هناتيت منذ شهر تقريبً أنك أمامي أمكتوب  ما هو -
ي القاهرة يومإ ييأتأن  وطلبت ي عنوانك  وهذا ما تم  ،بريلإ ١٥ليك 
 .بالفعل

ينطق بكلمة وانصرف أن  خذ ورقة الاستالم من املوظف بقوة دون أ
ى  وصال ح  وتبعه مارك  :يوسف مكاملتهأنه  السيارة وقدإ

 ماذا فعلتما بالداخل ؟! -
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ي له :، كان ذلك السؤال من يوسف  فقال شو

ر وتشابكت الخيوط مع بعضهاألقد تعقد املوضوع  -   .ك

 له : هبسؤال ،يسألأن  كنه قاطعه قبلولآخر  كان سيطرح سؤالًا 

 مع من كنت تتحدث ؟! -

ي حماية ٔالا مع شركة - م رجال  ،شخاصمتخصصة  من أوطلبت م
رة وجودنا هنا ي ف   .ليحمونا 

 عرفت هاتفهم ؟!أين  ومن -

ننا ال إ.. نسافر بيوٍم أن  منه هاتف الشركة قبلمن مارك فقد طلبت  -
ى أن  فالحماية هامة ،نعرف مع من نحارب وما ينتظرنا نكشف ٓالان إ

 .الحقيقة يا صديقي

ي ما نظرات ال معإ نظر شو وركبوا السيارة من جديد .. لها ل
ن ى  متجه  ماطوال الوقت يفكر في.. بهعده ليقيموا أبيت مارك الذي إ

ى  بعث تلك الرسالةأكيف .. املوظفقاله  أمام  نفس ُادين نفسإ
 !!نَم 

ي هذا الوقت .. ملاذا.. ولكن نفسأمام  ُادين نفسأن  ريدأم أ وملاذا 
ي لندن منذ شهرأوماذا كنت .. بالتحديد   ؟..فعل 

تفتك  ا من التساؤالت المور وعدم الفهم صنع وحوًش ٔالا اشتباك ن إ
 ..من عقله ىبما تبق

 صمت ..
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 .. تساؤالت

ر ..  تفك

 .. فهمأال 

 ال نتيجة ..

 نزلنا من السيارة ..

 وصلنا لبيت مارك ..

ي الغرف ..  وضبنا حقائبنا 

 تناولنا الطعام ..

 ..صمت

 .. تساؤالت

ر ..  تفك

 فهم ..أال 

 ال نتيجة ..

ر أكان  ي بيت مارك هذا الكلب ٔالا يضايء  ك ي  ر ق شو سود الكب
ال إالغرفة مقفلة بباب حديد أن  رغم.. غرفة وحدهالذي خصص له 

يسأله عن سبب أن  ولم يحبإليه،  منه ويتجنب النظر  انه كان خائًف أ
ي بيته و ل تربيته عنده  انفضي اكن يفعل ما يشاء همل حبسه،كلب 
  .الإليس 
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 ؟!حجيتهأساعدك لفك أأن  ما هو اللغز الذي تريد -

مأكسر به الصمت املريع الذي  ،كان السؤال من مارك فقد .. حاط 
ي  ى  ىتأملاذا نس شو ى  هنا اللعنةإ ر ء  كلع ر واضح وغ غ

  .مفهوم

رهأن  م منذءخرج الورقة وال تشاأ ي ق  جلسا ،ليهإعطاها أ.. وجدها 
ى  ى  يوسف ممدد امكتبه وخلفهمع الستقبال  الفراش ثم همَّ ع

م و ا م عرّ أن  بعد –وامره ألهم  ىعطألحراس الذين طل بأن  –فهم عل
ى  يبقوا نع ل ويظلوا متن  ء.أي  حدثإذا  باب امل

ي ومارك ر لفك ذلك اللغز  وعاد يوسف وشو ي التفك ن   .غارق

ي كلمات الورقةبعد ساعات من  ردد مارك .. الحديث والتدقيق 
 حجيةبلهجة من استطاع فك ٔالا، كلمات اللغز بلهجة مختلفة

مواج أتعرف قيمة ما تخبئه تتأرجح تحت  " ورقة بيضاء ليست بعذراء
ئ عن حائرة  ا بداخلك تجد ما .. عماق كل مناألذلك تخت ابحث ع

 الحقيقة ".. نالتهإذا  تسمو النفس

ي ترديد تلك الكلماتأ ي لهجته   :فشرع بسأله، سعدت شو

 هل عرفت حل اللغز ؟! -

 :فابتسم بثقة وقال

ي هذه الورقة نفسها.. نعم -   .فالحل كامن 
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رً أكيف؟!  - ر السري جربت ذلك بجه ا؟سريًّ  اتقصد ح از لكشف الح
 .مر ولم ينجح ٔالا 

ي لك أبداخلك!!  - ءهذه ال تو  ؟!الكلمة ب

 :فأردف، عدم الفهم ومأ برأسه بمعأ

  .ا باملع املاديبل حرفيًّ .. املعنوي  املقصود بداخلك ليس املع -

ي كلحاطهم لدقائق و أصمت  ي يفكر  رةته ٔالا امشو  فقال له :، خ

 فكر فيه ؟!أا فيمتفكر أ -

 .نعم  -

  .اا حاميً حضر لنا سكينً أ.. لنجربف -

ى  مارك همَّ  نإ م.. املطبخ ليحضر السك ي عدم فهم  اويوسف يراق
ي :  فسأل شو

 ؟!إليه  اموما الذي توصلت ، بالسكينةتفعال أن  يانماذا تنو  -

  .ٓالان ستعرف -

وجهه  ىعطاها له وعأكينة املطلوبة و جاء مارك وهو حامل الس
 :فسأله، سعادة املنتصر

 بدمي ؟! -

رجمها إ ةفالرسالة موجه ،نعم -  .ك ال دّم إليك ولن ي

ى  قلب الورقة  الصفحة البيضاء ..ع



  
  

 
- ١٣٧

ن -ى خر ٔالا - يدها مدت أح بكل قوة و جر شرع بجرح يده عدة   السك
  ٔالاول..  الجرح

 .. فالثاني

 فالثالث .. 

 فالرابع .. 

ى  هءظل يعتصر دما  ٔالالم  من امتحشرًج  انينً أالورقة وهو يطلق ع
ي مرددً و  ويوسف مندهش ،الشنيع ي شو ماذا تفعل يا " :اصاح 

 مجنون "

ى  ومارك ينظر  رة.. الورقة ينتظر النتيجةإ ح  بعد ما اعتصر دماء كث
ى  ايظهر الكالم تدريجيًّ  أبد.. بدمائه ابتلت الورقة بالكامل ، الورقةع

ي مالمح جديدةأالسعادة املؤملة   .. لهمت وجه شو

 حل اللغز ؟! اكيف عرفتم قريانلكن عب نونانمج انتمأ -

رة، كان هذا السؤال من يوسف  ردية من ك ي حالته م  ٔالالم،  كان شو

ى مارك  كن جاوبول ي :وهو يمسح دماء جراح  سؤال يوسفع  شو

ي ظهر الورقة نفسها .. " الامر بسيط ( ورقة بيضاء ليست بعذراء ) و
ر سري من ولكن  ،ال نمسكها فه بيضاء ناصعة ا بح مكتوب عل

ر ( ليست بعذراء ) ؛نوع خاص ا بتعب ر ع ا مكتوب أأي  لذلك ع
ا بالفعل   عل

 ا الحروفومسَّ 
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ا ما تحمله سرًّ أن  لتأكيد( تعرف قيمة ما تخبئه ) كتب هذه الجملة 
رً  ا اا يجب البحث عنه خط ر قار ثر لكشف الحقيقة ال أمما يث
ا   .تخب

ئ عن أ( تتأرجح تحت   عماق كل منا )أمواج حائرة لذلك تخت

ركم ،اهموهذا ما فعلت ى أي  حائرة لذلك لم تصال  امواًج أصبح أ اتفك إ
 .ء

ا بداخلك ) هذا هو فك ٔالا( يظن كل أن  فمن املتوقعحجية ابحث ع
هو .. ولكن مانةلشجاعة الصدق ٔالا معناها معنوي مثل اأن  من يقرأها

ي الدماء الكان يقصدها حرفيًّ  ر داخلنا ولذلك ت ا باملع املادي و س
روي الورقة بدمائه لتظهر الكلمات ال  عطيتأ ن ل ي السك لشو

 .نمامنا ٓالا أا تظهر تدريجيًّ 

 "ٓالان  الحقيقة ) هو ما سنعرفه.. نالتهإذا  (تجد ما تسمو النفس

ي بدأ يستفيق ويتحرر من غزو ٓالاالم نهأ ويوسف .. مارك كالمه وشو
م جميعً  ءالولكن  ،يتفهم ما قاله ماركأن  يحاول  رك بي  و ا هاملش

ى  سيطرتح  السعادة ال نالت من وجهوهم  .. مالمحهاع

رً حسنتم صنعً أ - رة سأحضر ولكن .. اا وتفك ي جراحه عميقة وكث شو
  .له دواء من الصيدلية

وقفته كلمات مارك أولكن  ، للخارج ليحضر الدواءيوسف مهرواًل  همَّ 
 :له
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ًرا،  الصيدلية بعيدة عن هنا - ا كث فضل أخذ مفاتيح سيارتي واذهب 
  .سرعأو 

فقال ، خذ املفاتيح وهاتفه وغادرأا وشكره و ومأ يوسف برأسه موافًق ا
ي ملارك بلهجة معاتبة :  شو

ي وسعنا -  من من بالخارج بداًل رجل من رجال ٔالا أي  نبعثأن  كان 
 .يوسف

  .ء اقرأ هذه الكلمات وستعرف كل -

رحه رد مارك ٔالا رِ يلم    :ااءلقر جيًدا  الكلمات ظهرت ونضجتولكن  ،خ

ي بصوت عاٍل    :يستمع ماركح  انسبيًّ  فقرأها شو

ا مكتوب بخط و  حمراء من لون الدمكانت الورقة  ر م ، سودأجزء كب
ي من الورقة مكتوب بخط وال  بيض :أجزء البا

يأالحمدهلل "  خط أن  فهذا يع.. نك حللت لغز الورقة يا شو
ي النهج  ى ن رسمي ملستو أو  ،نجحت بالكامل الحقيقة عندك سار 

ى  املطلوب والذي سيكمل تعرفها وفعلت كل أن  ريدكأالحقيقة ال إ
ذلك السؤال أرى  ؟!أنا  من، نت سنموتأو أنا  نأعرف أو  ،جلهاذلك أل 

، أنا سأجيبك عنه يا صديقي.. جابةٕالا  يطلب اداخل رأسك ثائرً 
ي محمد نجيب ولكن هناك فرق بيننا .. نتأأنا  نعم.. الطبيب شو

ِ  ىنقأفضل و أٓالان  فأنت
ّ رم رة الصافية ال نت تلك الفطأ.. بكث

ي وبمللَ تِ قُ  ي من فجَّ أنا  ،ادتي الحرةإر  ءت داخ ي بركانً أرت  من  اعما
رن بالعلم نه العلم الذي جعلته يؤذي البشر ويخفي إ.. الشر املق
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م ن.. و الحقائق ع ستحقه أبل  املوت تمأكره نفس و أ.. ستار املجرم
ري نتقم أأن  ولكن ليس قبل.. عن جدارة الحقيقة .. من نفس قبل غ

 اعمق وتعطي لهم درًس أعظم و أل جعلتك تجهلها ولتكتشف حقيقة ا
 بعد.. ا ياصديقي النقي افتح عقلك الستقبال الحقيقةبًد ألن ينسوه 

  ىمنتحرة بسبب تجربة لتحقيق املوت خأماتت أن 
ُ
ا جريَ أ ت عل

ا الشنيع ا والدتي بأزمة قلبية ملنظر ابن يغزو كياني  كان الذنب.. وتبع
ش ر  ي ولحسن الوي رفت هذا كان يوم معرف بالسر ني يوم عأظ حو

وكما عرفت من  ى،الضحايا لتحقيق املوتآخر  يَّ إ عظم.. فجاءٔالا 
رني بِس أنه أرة املذّكِ  ر لم  رٍّ خ ي املذكرةأخط ي وتحداني، ذكره  أن  وقال 
السر سيموت بعد علمه مباشرة والسر هو له شخص سأقول أي 

رة مالذي يمكناءتس، تحكم العالموجود منظمة سرية  ي ح أن  لت 
ل السؤال تحوَّ ، ما فوق الدول ؟! ما فوق الدول ، يكون فوق الدول 

ى  عندي ريةإ ، "ما فوق الدول "سميت السر ألذلك ، جملة واقعية خ
رت اللواء رفعت وعامر أولذلك  جمعهم بو عابد الذين تأبراهيم و إخ

ي ى خر أخلية واحدة مع شخصيات  ففي الظاهر هم ، العالم مهمة 
رً  ايحددون جزءً  ر العالم فلو قتلوا هذا سيثبت اكب  هناكأن  من مص

ر  ًئاشي ر وقلت لهم كما علمت من املذكرات وقتلوا بالفعل أك م بكث م
الحل  –رغم ذنوبي –هداني هللا أولكن ، يَّ ع دائرة القتل توكان

يأني أ.. مثلٔالا  وخاصة الدكتور  -لة بتلك املنظمةكل من له صأمام  د
ني عرفت أا كان مسماها يَّ أأو  –بساعات هاني بعدءحمد الذي جاأ

ا ونشاطها و  ي أو ، هدافهاأمكا م  وراق أني احتفظ بمعلوماتي ع
ا لتأّم أ مخفي ي الحقيقة ، م ن فقط و م موجودأال إأعرف  ال أنا  و
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ر ذلك ِ  الخالص.. أعرف أن ال غ
ّ  ا ولكن يجبيكون شنيعً أن  يجبم

ا بنفسأن  ي الدائرة ال صنع .. ىنعم تحقيق املوت.. يجعلوني 
لغاز وخلقت الظروف ؤالا ن،وبمن سيستعينو  ن وعرفت ماذا سيفعلو 

وا للورقة ال ووصل.. خرعم تلو ٓالا هم يتتبعون ويأكلون الطُ تجعل ال
ي .. ينالوا من لغزهاأن  عواي يديك ولم يستِط  الوقت الذي كانوا و

ِ  ون للتخلصيخطط
ّ مم م أ ن ما كانوا يعلمو .. وفك اللغز الغائب ع

ي أصنع أو  انصب لهم فخًّ أني أو  أنا يتبعون خط ول فجوة وخطأ 
ي مر يم طبيعيًّ لذلك جعلت ٔالا .. باالنتصارات يءتاريخهم امل ا 

بشر  ما اتسخت به من شر وغرور وآلمتنقي فطرتي م وح.. نظرهم
مأ رهم يوسف أن  سيأتون بعد قليل بعد.. ذي .. نك حللت اللغزأيخ

أن  مر ضدك ويريدآكل من حولك يت.. ال تعرفأنعم فإن يوسف معهم 
ن من ٔالا  ..ار وتفتك فتكً دمَّ تُ   حياء صديقك مارك الذي بجانبكعدا اثن

 .وحبيبتك نور املخلصة لذكراكٓالان.. 

ر من ٔالا تعرف أن  ريدكأٓالان..  نه قادمإ رة ال كان فعال القذعنه الكث
ر الكتابةيفعلها وعن مهنته ٔالا  استمتع بالحقيقة وتفهمها .. ساسية غ

 ابعقلك جيًد 

 وانتظر الحقيقة القادمة .."

 :بيضأالجزء املكتوب بخط  

ر بيض أهذا الكالم مكتوب بخط أن  نك تالحظأ"بالتأكيد  .. سواه غ
ا سيمسح بعد وقت قليل تلقائيً ألنه  ؛ي عقلكجيًدا  هذا الكالم ىتلق

ف ما صديقك مارك يعر .. سودأبخط  ذيالكالم ال ى سو  ىولن يبق
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ى  ستذهب.. هبالخطوة القادمة اتبعه وثق  تلك املنظمة ليتأكدوا من إ
مآخر  ًئاشي نك ال تخفيأ  ىمعرفتك بوجودهم وحدها حقيقة تخف، ع

رهأن  ويمكن ،عن العالم بأسره افال ت أيًضا تغ ن  م أعرف ا.. س
ال تتشبث ولكن  تنجو أن  ويمكنء..  تعرف كلأن  سيقتلونك بعد

ى  اذهب –بإذن هللا  –ن نجوت إو .. مل الضعيفذا ٔالا  رك بعيًد إ ا ق
م وخذ معك الصندوق النحاس ستجد فيهأعن  م ًئاشي عي  يع مو

مأو  اتخلَّ أو  تتوصل لطريقة ملعرفة سر الورقةأن  حاول  ..حيا  ص م
ى  م وتحتخفِ أقل ٔالاأو ع .. م نفسك للمحاكمةظرف ال تقّدِ أي  ها ع

ا يجبأهذه الوصايا ال  الحقيقة منجم ن إ ،ذهاتنّفِ أن  وصيك 
ن يسكبون ٔالالم  عمال ،ع من جسدكفقطّ .. تفوز بهأن  ردتأن إ ثم

ي من تجعل روحك ترتقي وتنقي.. وصالهمأالدماء من    ..الحقيقة 

رحمك هللا ي ذنوبي.. فل  ".. ويغفر 

ي القر أنه  بعد ما ى  ة نظر اءشو  :مارك نظرات راجية بأن يعلمهإ

م رجوك قل ماذا حدث ويحدث ومن ُه أ ،يا مارك ًئاشي فهمأنا ال أ -
ي ؟! ن الذين يريدو   قت

 .يا صديقيء  سأقول لك كل -

ي السرد د مارك وبدء   :ت

ى  " جئت ر منأهنا منذ إ َد  ك رني بأنك مس  اشخاصً أن أف و شهر تخ
رني باملزيد سو  ،قتلك ن يريدو   يَّ إ وجئت، انك تنصب لهم فخًّ أ ى لم تخ

ي موما فهمته  ،ص حالتك النفسيةشّخِ أكي  حدث لك عن ما ما قلته 
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م بذاكرتك بأن تنسأ، ي القرية ، ن ما يزيد عن مايريدو  نك كنت تالع
ي أن  ن ويعتقدو  ر  م تس م قبلأولكن  ،طريقهمخطط أن  نت خدع

رت كل من مع املنظمة تلك من قريبأبأن  ةتفقد الذاكر   بعيدأو  خ
م و  بأنك تملك رة ع ي الحقيقة ال تعرف سو أمعلومات كث ا أ ى نت 

ليك لفك هذه إم بحاجة أ اكي يظنو  الغازً أوصنعت ، موجودة فقط
، منك ن يتخلصو ستعادة شخصيتك الضائعة ثم لغاز عن طريق أالا
يأ م وحافظت، نت عبقري ياشو ى  خدع ى ٓالان  حياتكع  "إ

ي - م بذاكرتيأأن  كيف   كيف ؟!، الع

ي منذ أ، سأعيد ماقلته لك ر من شهر ألأنت جئت  ص حالتك شِخ ك
ى  نت اعتمدتأ ،النفسية م ير طخع ذاكرتك من تفقد أن  ن و ديم بأ

رً  اجزءً  رة عمرك ٔالا أحداث  من اكب لغازك أبالبحث عن  أكي تبدخ
م  واعتمدت، مثلهم وتحلها دون خوف من معلوماتك ال تعرفها ع

ى  ي النسيانأيًضا ع ن  ي الكبت ، ( التشويه )*و ( الكبت )* عامل
ى  اعتمدت وماخلفه من ضرر منذ تحقيق املوتى  كرهك لبحثع
م التشويه كان، أما بدايته الخلف رجالهم رأسك من أحد  بضرب ؛م
رك الرائد عصام قبلأي القرية كما ، بقوة  .يموتأن  خ

ي ليطلقها بلسانهسئلة انسل من بسيل من ٔالا   :ن طيات عقل شو

م - والصندوق ، عرفت حل ذلك اللغزأين  ومن، وما عالقة يوسف 
ا أرة تدين و النحاس الذي وجدت فيه مقاطع مصوَّ  نا من بعث

 لنفس كيف ؟
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رت بحل اللغز و أنت من أ - يعطيت ذلك الكلب ٔالا أخ أن  سود وقلت 
ي بعد شهرأحافظ عليه و أرعاه و أ رة تلك واملقاطع املصوَّ ، نك ستلجأ 

ى  رغامككانت إل  ، أما سواه اكشف الحقيقة بأنك ال تملك خيارً ع
يوسف فكانت مهمته مساعدتك وبأن تصل لحل الورقة ومن ثم 

  .ه ويقتلوننانسيقتلو 

: هو نسيان مدفوع وراءه دوافع الشعورية نتيجة رغبة *الكبت
ي عدم تذكُّ    .ض له من قبلر موقف مؤلم تعرَّ الشخص 

بمرور أو  *التشويه : هو تال املعلومات من الذاكرة عن طريق التلف
  .صاباتأو الحوادث وٕالا  الزمن

ن هكذا ؟! مرٌ أملاذا تتكلم عن قتلنا كأنه  -  ه

  .سننجوكيف أعرف  نيأل -

 كيف ؟! -

دوية الطبية وبعض القطن هنا دخل يوسف وهو يحمل بعض ٔالا 
 :ايدة ومنتشية وقال لهمومالمح وجه سع

 ماذا كانت تحمل الورقة يا عباقرة ؟! -

 ..تحمل خيانتك -

ى  وهرع ما بفزعلإدوية من يد يوسف نظر وقعت ٔالا   الخارج بسرعة إ
ي وجهمرهم أمن من الخارج و ضر رجال ٔالا أحو   ا.ميبتوجيه السالح 
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 عطيتك هاتفهم سيقتلون !!أ نمن الذيرجال ٔالا أن  تظنأ -

ي ا وهو ينظر ليوسف املكبَّ قالها مارك ضاحكً  ل بسالسل حديدية 
 ٍّ ي او ا وبجمبتسًم جلس مارك ، منواملحاط برجال ٔالا  كرس را ادوأره شو

ي وجه يوسف اميسكر  ي ، بحيث يكون مسند الكرس  ضحك شو
ر مفهومةستيضحكات عالية وه ى أن  رية غ توقف عن الضحك إ

 فجأة وقال :

ل واملتوسط للرجال الذين موقعك املكبَّ ، الليلة بالبارحةأشبه  ما -
ي القرية الكالم الذي ، أتذكر حولك يذكرني بموقع عصام عندما كنا 
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ديده نت مكانه ماذا نقول لك لكي تتكلم أٓالان  ؟!قلته له وقت 
 م التعذيب ؟!أم املضاجعة أددك بالقتل ، وتحدثنا بما عندك

ما بال مع وظل محدقاً  ،لم تخرج كلمات من فم يوسف فقال ، ف
 مارك بابتسامة منتصرة :

ديهأعرف  ناأ - ي ما س يعرف الحقيقة ن إ ما، الحقيقةإليه،  ياشو
ي    .لم يكن هكذا بالفعلن إ عندهم ىعداد املوتتسيكون 

رة  فأردف مارك :، نظر يوسف بنظرة خائفة ممزوجة بالح

ي العالم يكشفها لكم يوسف نشأت - عنوان ، منظمة سرية تتحكم 
ي جريدتك ا الحياة لن تعرف لك طريًق أن  عتقدأ، ولكن جميل لتكتبه 

ي العالم ، تعلمأن  بعد ي كشف عن وجود منظمة سرية تتحكم  شو
رً  اومجرد معرفة ذلك يمثل خطرً  ،بأسره أن  لذلك يجب ؛ددهم اكب

ي من أن  حبأوعندما ، يتخلصوا من الذي يعرف بذلك يتأكد شو
م اللواء و  براهيمإقال لـعامر ، هذه املعلومة البسيطة السطحية ع

رهم فيه بذلك وقتلوا بعدها أماع ي اجت، عابد بو أرفعت السيد و  خ
ي من صحة هذه املعلومة، بساعات وكان املوت يالحقه ، هنا تأكد شو

ي لهم بأنه ر خَّ أ ولكن ما، ي كل مكان ي قتله هو خداع شو م  سع
ي  ئ ما يعرفه  م ويخ ر ع ا،  وراق وهناك الغاز تؤديأيعرف الكث إل

ر حقيقي باملرةfakeوكل هذا  تساعده أن  ا كان دورك هو طبعً نت أو ، غ
م عن طريق أنت بالتأكيد أو ، ليفك اللغز ويتم التخلص منه بلغ

ي طريقهم واملوت ٓالان  ننا حللنا اللغز وهمأ، الوسيط الذي اتفق معك
م، امتحمس للقائنا جميعً  فسنسألك ، ونحن نعرف كيف ننجو م
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نعطف أن  احتمال بسيط، جابة بما تعرفسئلة وبعد ٕالا بعض ٔالا 
 ولك حرية الاختيار ؟!، عليك ونجعلك تنجو معنا

ي بس ي رأس يوسف من قطع شو فكاره املتخبطة أؤاله حفلة صاخبة 
 الخائفة :

 ؟!ما مهنتك الحقيقة -

ي جريدةأ -   .نت تعرف اني اعمل 

 عرفه أريد الذي ال أ -

 صمت برهة ثم قال :

 .عضاء بشرية أتاجر  -

مإردف يوسف كأنه يف أثم ، حاطهم صمت ثقيلأ  :ال

ي البداية هو جذب فتيات" ي  ى  كان عم ن إل إ فراغ محتويات مكان مع
صابع أعدد  نتجاوز ح  ى خر وفتاة فاأل  - نبعد تخديره –الجسد 

كانت ، كل يوم يءذلك العمل الدن تدعتقد اكنت ، اليد بمراحل
ى  نساني طاغية ومؤنبةإ ي الشديد للمال ولكن  ،ي البدايةع احتيا

ى  حصلتن إ ما، ولكن هملهاأجعل  ى  املال وما عدت بحاجةع إ
ي ، نسانيةإعندي من  ىالعمل فقدت ماتبق عجب به الرجل أوعم

ر للعصابة ى  درجة درجةوترقيت ، سمها كما تريدأو  الخليةأو  الكب إ
ى أن أكون أنا  وصلتأن  ر بعد وفاة الرجل القديمإ  الرجل الكب

رت العصابة، الكهل ى  وك وراء عمل ما يبعد  ىتخفأأن  يدي ولزمع
 ِ
ّ اتع ي باب ماوراء الطبيعة،  الش  خاصة، لذلك عملت كاصحفي 
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ي هذا الباب يفّس أن  ا ٔالا أر وجودي  رها ماكن مقطعة ف عضاء بتفس
ن أل أ عملت أن  وتعرفت بك بعد، اناس جهالء ال يفقهون شيئً ا قراب
ي ا، ولكن ارد منه شيئً أنت الوحيد الذي لم أا يبً تقر ، صحفيك تفق م

ى  شخص  ول يَّ إ مساعدتك مقابل مال كان يرسلهع
َ
الرجل هذا  رَ م أ

ى  ىول هروبك من املستشفأوساعدتك من ، ابًد أ  " ..، ووصولك هناإ

رت الوسيط هذا عن طريق الهاتف وجأال و إحللنا اللغز ن إ وما - ئت خ
ي اتفاقنا من املالقال لك ألنه  ليناإ ليس أ، انتظر هناك لنعطيك با

  ؟اذلك صحيًح 

ي وهو ينظر له بنظرات تطق شر قالها   ،ومأ يوسف برأسهأ، ًراشو
ي :   فقال شو

أن  بدون ٔالاحداث  توقعأأن  ستطيعأ ،ن مخيل السنمائية رائعةإ -
 .الرصاص اركان جسدك احتلهأ و مامي مقتواًل أراك أأن  ستطيعأو ، رهاأ

ي سالًح   فوهة املسدس وجه من و رجال ٔالا أحد  من سروال اسحب شو
 نحو جسد يوسف :

ي  -  رجوكأال تقتل ياشو

ي املكان الذي سأطلق فيه الرصاصأنا آسف يا يوسف أ -  .نت تجلس 
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ي هذا أ  املكان الغريب الذي يتمركز تحت سطحسمع بعض الصياح 
ومات ال علمناها وبعض لنستنج باملعأن  والذي نستطيعٔالارض 
يو مكان ذاك املكان هأن  الذكاء رق ، املنظمة ال تريد قتل شو لنس

ي آذ ل هذه الكلمات ننا لتشكِّ ابعض موجات الصوت ال ستتجمع 
جة بالغضباملُ  ي سرعة مم  :قالة 

ن بدون ٔالارض  مة تحكمهذه املنظ - رٍ أي  منذ مئات السن  بسيٍط  خ
ا اأو  يتسرب ع ت وطبيب قَ رِ ورقة التجديد قد ُس ن إ ي ن وتقولو ، م



  
  

 
- ١٥٠

رة مجنون يعرف   عنا وال نستطيع ى خر أبوجودنا ومكاننا ومعلومات كث
رً أ، نتخلص منهأن   ؟!خطاء الجسيمةكل تلك ٔالا  هل فيفصَّ ت اريد تفس

، أصف لك املشهدسف، لم تكن تستطيعن إأرى،  ماأن ترى  تستطيعأ
ى  ن و معشخاص مجتأهناك خمسة  ا أخمن أطاولة دائرية ع

هأعرف  مصنوعة من خشب فاخر ال  والرجل الذي سمعنا صياحه ، ك
ي مقدمة الدائرة ؤالا ه نه إال ، ن حولهاو خر ربعة ٓالا و شخص يجلس 

هذا ال ولكن  ،ربعةل من ٔالا ئو املسن إ ،الذي تحدثنا عنهاملسئول  ليس
 :ل ئو فقال شخص بجانب املس، هميةأينقصه 

  .عرفنا كيف سرقت الورقة سيدي -

 ؟!كيف -

ى  ب نظراتهيصوّ أن  قال بدون ح  تردد الرجل  :من يجاوبهإ

ر استجواب قرين الشخص املس -   .ل عن حماية ورقة التجديدئو ع

ي غض  : اًر ب عارم يجتاح نظراته ال تطق شر قال الرجل 

قتل قرين كل شخص  ليسأاستجواب قرين شخص يعمل هنا!!  -
ي املنظمةيعمل هنا من ٔالا  كل هذه الثغرات كافية ، شياء املقدسة 

ر املنظمة و ل   .اء حياتنا ونحن الخمسة بالتحديدإتدم

 يجعلها هادئة :أن  حدهم بلهجة حاول أقال 

ل عن قتل قرين كل شخص منا ئو الشخص املسولكن  ،نعرف سيدي -
القرين لم أن  فراد الجن عرفناأوبمساعدة بعض من ، نه قتلهأيؤكد 
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ا أن قبيلة من الجن أصابة بالغة و إصيب أبل  يمت سعفته وعاش ف
رة ى أن  كل تلك الف ن لهمأحد  جاءإ ر املوال استجوب ، من الجان غ

ا ليدخل أن  ذلك القرين عن ثغرة يستطيع للمكان املخصص ينفذ 
ولحسن ٓالان،  يأين  يأخذها وال نعرفأن  لحماية الورقة واستطاع

كان علم بمكان ل الوإا عن مكان املنظمة الورقة بعيدة تماًم أن  ظحال
  .ٓالان تواجدنا

 لم يحدث ًئاشي ذه البساطة تتحدث وكأن -

رهة ي ا غيظه وغضبه الثائر وقالصمت ل  :بتلع 

عن قتل القرين املسئول  الرجلجيًدا،  التعليماتاسمعوا هذه  - 
ي خالل، بال نقاشٓالان  لقتَ يُ  عدتم أنكم إي  ن قليلة تقولو أيام  و

ا املحدد اء ، الورقة ملكا روني بإ ، مر ذالك الطبيب وكل من معهأوتخ
ي املنظمةأي  قل خطأ يقع منأو  يقتل أنا  لو كانح  فرد 

ن   ؟مفهوم، خطأ، أي بالفلوجكاف

ي صمٍت ومأ ٔالا أ ، اوغادر الرجل املكان وهو يشتاط غضبً  ربعة برأسهم 
رة والخوف من نظرات حملت مزيًج  همربعة لبعضنظر ٔالا  ا من الح
 .القادم

ي نتتذكرو  لو  –دخل رجل  الورقة  ىعطأهو نفس الشخص الذي  ،م
ي صمٍت  –ربعة مسؤل الذي هو جالس من ضمن ٔالا لل م  ال  ويحدق 

م قائاًل أن  ال إيخلو من الفزع   :قتل الصمت بي

 .خبار ال تسر عن موضوع الطبيبأهناك  -
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درد ريقه ليكمل  :صمت ل

ر الوسيط  –كد لنا أ –وهو يوسف  –رجلنا هناك معه  -  نه حلَّ أ -ع
ي كلماتألغز الورقة و  مكتوبة بخط سري ال  ن الورقة حلها كامن 

ي ال بعد ارتواء الورقةإيظهر  ي بأن ، بدماء شو واستغل جروح شو
رهم  ي هذا الوقت حدَّ  ،دوية لهنه سيذهب ليجلب بعض ٔالا أيخ ث و

ر ء  املراقبة الخاصة حدث معها، ولكن الوسيط وقال له كل هذا غ
وهم أهم و هاجمح خرج يوسف ليبلغنا ن إ ما .متصور  فراد لم يم

ة اءليشغلوهم عن قر لكن هم هاجموهم ، اتو أأين  من ن ال يعرفو و 
ي ملا تحمله الورقة وما ت املناوشات ن إ شو هموا ح م ان

ن ليعرفوا ما حدث يولأل ، مسرع  مارك كأنأو  سف لم يجدوا شو
  ا.ابتعلهمٔالارض 

                                                               )٣٣ ( 

 

م ء  هناك رك بيننا وبي شخاص والرجل الذي أ ربعةالا  –مش
رهم  ي وماركأين  نعرفأن  ننا نريدهو أ –يخ سأروي لكم  ؟!ٓالان شو

مح  -ما حدث بإيجاز  أن  منذ -بريقه ٓالان  ال يفقد سؤالك عن مكا
ي يوّجِ  ي وجه يوسف الذي قال :تركناهم وشو  ه املسدس 

ي  -  رجوكأال تقتل ياشو

ي أ ،نا آسف يا يوسفأ - املكان الذي سأطلق فيه نت تجلس 
 .الرصاص
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ى  وضع مارك يده يخفض زاوية اتجاه املسدس  أاملسدس وبدع
ي :تدريجيًّ   ا وهو يقول لشو

ركه ، م آجالأ ف سيناله عاجاًل وال تَخ  ،نه يستحق املوتأعرف أ - سن
ًرا  ينتظر املوت فهذا سيعذبه فقد جسده روحه قطعة قطعة يوسكث

ا ى أن  ي كل لحظة ينتظر ف   .لجسده يجد له سبياًل ٔالالم إ

ي مرمانخفض امل هنا ، رصاصاته ىسدس عن جسد يوسف ولم يعد 
ي ظافرً   ا بكل الضيق الذي بداخله :قال شو

 ؟!ٓالان  ماذا سنفعل  -

ن يخرجوا أمرهم بتكميم فم يوسف و أمن و دار مارك وجهه لرجال ٔالا أ
ي وهو يمسك بـ ، لخارج البيت ليأمنوهم من الخارج " فقال مارك لشو
رول " يحوي زرين فقط  :ريموت كن

ى أن  ئسنتخ -   .يأتوا ويقضوا عليهإ

رة ضغطوبعد جملته ٔالا  ى  خ زرق وفتح قطعة من ر باللون ٔالا زِ ع
ى أن  ارضية الغرفة مربعة الشكل تدريجيًّ أ فتحت كاشفة عن سلم إ

ر سالملهنزال قليلة، درجاته  ى   ع ى  ع وضغطاملكان املربَّ ذلك إ الزر ع
 .حمر وهو يسمع بوضوح توسالت يوسف املكممة واملكتومةٔالا 

   ***************** 

ى آخر  نعود ي ومارك :إ رهم عن اختفاء شو  كلمات الرجل الذي يخ



  
  

 
- ١٥٤

يولأل  - مٔالارض  مارك كأنأو  سف لم يجدوا شو ووجدوا ، اابتلع
ي كرس ايوسف مكمم الفم ومربوطً  هذه ، ولكن بسالسل حديدة 

  .واناملعلومات جاءت بعد فوات ٔالا 

   ***************** 

 ؟!ٓالان  ما الذي سيحدث

ي مارك هذا السؤال ليج   :ب عنه قائاًل يسأل شو

ح  ذهانّفِ أنا أكل ما يحدث هو من ترتيباتك و ، عيد لك املعلومةأ -
ر  ئ به ،مرت ببنائه من النحاسأهذا القبو الصغ ي سنخت ى  وقلت  إ

ل بال  ن ن من املنظمة سيقتلو و فراد مسلحأ ييأتأن  ي امل كل من 
ئ ى أن  نقاش لذلك سنخت ا  - فككنا لغزها ال –يجدوا الورقة إ وق

ي قتلنا ن سوف يعيدو  ر  ى أن  التفك ى  تنقلنا ى خر أمجموعة  يتأتإ إ
ئ معلومة أمكان املنظمة ليتأكدوا  م ى خر أننا ال نخ  .ع

ل لهذا القبو يمكنآولكن يوسف ر  - نا نقتلو ييقول لهم و أن  نا ونحن ن
  .يجدوا الورقةأن  قبل

م عليه مباشرةأه عندما تقع نال تخف يوسف سوف يقتلو  -  ،عي
 ن سيبحثون عنا وسيجدو  م ثممن بالخارج سيقتلو رجال ٔالا  وح

ا املنظمة ويرحلوا  ...و الورقة ليبلغوا 

ا خفيضا –طلقات نارية مكتومة قطع صوت  ا  سمع صو  -جدًّ
 ، تسلسل كالمه

 ..جيًدا  يسمعونه ارض ليصدر صوتً طراف كرس يوسف باأل أ تتخبط
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 صوت اقتحام باب الغرفة .. 

مامه حاجز صلب من أصوت طلقات نارية مصحوبة بصراخ 
ي كمامةيالبالست ى  ك املضغوط   فم يوسف ع

ي البيت   خطوات عشوائية 

 ثم خطوات ثابتة ثم سكون تام 

 شديٍد  الورقة باهتماٍم  ن يقرأو ٓالان  مأعتقد أ

   ***************** 

رسلناها لقتل أفالقوة ال ، وانعد فوات ٔالا كن املعلومات جاءت بول -
ى  كل من شهد يع مارك ولم و  حل اللغز قتلت يوسف وبحثت عن شو

تعرضا لذلك الهجوم لكي ال  امأواملراقبة الخاصة تؤكد ، اتجدهم
من الجن تحرر من جسد  اهناك فردً ن إ ن ويقولو ، اهمأين  انيعرف

ي بيالكلب ٔالا  ي غرفة مستقلة  أن  ن ت مارك ويرجحو سود الذي كان 
ى  يكون تحرر هذا الج هو عالمة   .فك اللغزع

  **************** 

 لقد مات الكلب  -

ي وهو ينظر للكلب الراكد بال حراك بعدما خرج هو ومارك  قالها شو
ر  أن  ا منعندما تأكد –الذي بأسفل الغرفة  من القبو الصغ

 . –املجموعة ال قتلت يوسف قد رحلت 

  ****************** 
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يأن  وهذا يع -  ...شو

 :حدهمأقاطعه 

 يستخدم السحر -

ى  واملجموعة ال قتلت يوسف وجدوا الورقة، نعم - املكتب ع
ل ماركرسلوا أو  ا بعدما غادروا م  .لنا صورة م

رونيًّ إ اشفافً  امربعً  ًئاشي سحب الرجل من الطاولة الدائرية ألنه  الك
آالان  ا، يعرض كلمات الورقة ال تم تصور وظل ، قرأوا ما ف

م ًرا ح  الصمت يطبق عل  :ا حاجز الصمتحدهم كاسرً أصاح كث

ي الحقيقة ال  اعن نه يعرفأوهمنا أ، القد خدعنا جميعً  - ر وهو  الكث
يقتل أن  ال بد، ايدفع الثمن غاليً أن  يجب، ال عن وجودنا فقطإيعرف 

ن   .بالفلوجكاف

ى  دوء متماسكاملسئول  خرجت كلمات من رٍ  حّدٍ إ  :كب

ئ عنا سرًّ إو  - ، نعرفه ماذا سيحدث لناأن  وقتلناه دون آخر  ان كان يخ
ن بكل ُسنقتَ  ي قرارتناقلياًل  ىنتأنّ أن  يجب، تأكيدل نحن بالفلوجكاف   ،

ى أن  ارً سنحضره هنا مخدَّ  ، يخبئه عناء  يفيق ونعلم منه كلإ
  ..وهنا

 ال تعلم ذلك !! أنه فاقد الذاكرة إم تعذبه ؟! أكيف ستخيفه  -

ر إو ء ح  عندي طريقة ستجعله يقول كل - ن كانت ذاكرته غ
  .موجودة برأسه
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نسكت وهو يوزع  ن الجالس  قال بلهجة آمرة :، ح نظراته بثقة ب

ى أن  البيت باستمرار  واراقبياملراقبة الخاصة أن فريق أأمروا  - إ
ا لتجلبه هو ومارك ى  تتمكن القوة ال سنبع ن مخدرينإ  .هنا سامل

 

 

 

 

 

 

 

  

 الباب الرابع : ما فوق الدول  

ى أن يغزو ٔالالم جسدي.. ولكن أن يأتأ(  ي  يوافق ع
 )بالحقيقة كاملة ال نصفها 
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ي - ي توريدأهل بد، شو ال نعلمها عن ما خططت أحداث  ت ذاكرتك 
 ؟!تفقدهاأن  له وما علمته قبل

ي باهتمام ي كانت نظراته ، ولكن قالها مارك وهو يحدق بشو شو
ى  بةمصوَّ  ى  كرس الذي كان مربوط يوسف وبالتحديدالع الدماء ع

ا الذي –بعد مغادرة جسد يوسف له ح  ال رفضت مغادرة مكا
ر مارك السؤال فانتبه فكر  –من من البيت هو وجثث رجال ٔالا  ىاختف

ي ليجيب  :شو

ي بشكلإ ،ال - يخر املعلومات ال التقطآبأو  ا تؤكد  ٔالاحداث  ا 
ا بعد فقدي للذاكرةال مر   .الذي نعلمه ى جديد سو ء  ال ، رت 

  **************** 

ي  امأو ٓالان،  ي البيت امأاملراقبة الخاصة تؤكد لنا  - كانا يختبئون 
مإسنذهب ، سفل الغرفةأقبو  ى  اوننقلهم النخدرهم ال مكان إ

  .ومرنا وبال عنف كما قيلأاملنظمة كما 
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ي طريقنا أرهم خأ، جيد - مإننا    .ل

  **************** 

م، اومأ مارك برأسه متفهًم أ ليلقي سالمه ويجلس  امر الصمت عل
 قال مارك بشكٍل ، ح املزيد من الخوف والارتباك اليجلب لهم امعهم
ى امكأن كل سريع رك مالمح الخوف ع ره معه لي ته أخذ الصمت وص
 :هوجه

يأ - رة خائف لدرجة، نا خائف ياشو ء ال يمزحون وما نعرفه هؤال، كب
م كاٍف  ي أ، بأبشع الطرق فما بالك بخداعهم القتلن ع نت كتبت 

ا اءالذي مسح بعد قر  –بيض من الورقة أالجزء املكتوب بخط 
مل يسطع هذا ٔالا ، أتم أن ن ننجوا أل  ضعيًف ماًل أهناك أن  –بقليل 

ي   .وال نموت ليناإتظل الحياة تتدفق وأن  جسادناأالضعيف 

ر منأن  نتمأ -  ٔالالم  اليحمل املوت معه الكث

ي وال تزال نظراته تتعلق با لدماء امللتحمة مع لون الكرس قالها شو
  .صفرٔالا 

ر ء  هناكأيًضا،  كلفت بهء  اوه نسيت - ا  صغ يحقن تحت جدًّ
ي ، الجلد ى  ننقلأن  ثرنا ومعرفة مكاننا بعدأع نه لتتبُّ إقلت  املنظمة إ

تثق  اجهزة سيكون شخصً شارات تلك ٔالا إي سيستقبل والشخص الذ
 . به

ي وبد ى  اقال شو  وجهه الاهتمام :ع

 ل لك عن اسم هذا الشخص ؟!أقلم  -
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 .ه فقطبنك تثق إقلت ، ال -

رة وهمَّ مارك كلماته ٔالا  نهأ ى  -غريب يشبه املحقن ء  بوضع خ إ
ى  -حد ما ي ٔالا ع ى  ضغط، يمنكتف شو  ،مؤخرة املحقن بقوةع
ى  تباينت ي مالمحع ي باملحقن أتماسك و لكنه ، ٔالالم شو مسك شو

ى  وهو يثبته  ومارك يقول له :، كتف ماركع

 .ضغطة واحدة قوية ويستقر هذا الجهاز تحت جلدي -

ل بعنف شديد َح تِ فُ  ي ومارك أ، باب امل ُفتح باب ، م وصلواأدرك شو
ي بابتسامة خاضعة  –ا ن اال يجلس –الغرفة  دوء استقبلهم شو

 .مستسلمة
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                                                               )٣٥ ( 

 

ي  هناكي هذه الغرفة من املنظمة سيكون  ن شو حوار هام ب
ي ال يخأن  للتأكداملسئول  والشخص الذي اختاره آخر،  ًئاشي ئشو

ر من املفاجوسيحمل  ت ال يحملها املوت آت كاملفاجآالحديث الكث
ممنصًف أكون  ولكي، للعا الطيف الزائر للمشهد الذي  –أنا  ا بي

يكون الحديث من أن  يجب –يصف لك مايراه ويسمعه ويشعر به 
راكمة  ر وشعور ومشاعر م ن بكل ما تحمله من تفك وجهة نظر الجانب

ر الزمن ي ..من هذا ا ألنبد، ع  لرجل الذي ينتظر شو

   ***************** 

م م املتحكَّ أل، قيمة التحكم ن غبياء ال يعرفو أجميع البشر .. غبياءأ
ن ثنايا عقلك، أن م ن البشر ب ر مالي ن الحقيقة تلوِّ ، أن تحمل مص

، تطلو الكذبة بالشكل الذي يحلو لك، أن يروهأن  باللون الذي تريده
ا، مر ممتعأنه إ جدارة  غبياء عنأ، خارج فقاعة امللذات ال يعرفو

ن أ ن منذ فجر التاريخ وهم يدعو  ن قرارات وصراعات ب م ب مور حيا
خرج عن دائرة أكنت  عمل هناأأن  قبل .الطبقات الحاكمة وبعضها

ن و  ر الشعوب :لاءتسأ و املشهد كاماًل  ى ر أاملحكوم ى  مالذي يج حرب ع
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ر الدفاع عن  ر الدفاع عن ٓالا رضهم أغ يجعله يقتل  !! مالذيخروغ
ي إوامر ترفضها أذ ويسفك الدماء وينّف  ح  عماقهأنسانيته وتنازعه 

ا رنيأ، غبياءأليسوا أ، وال يرجع ويفعلها.. يرجع ع الخمسة أحد  خ
ن اليومئو املس ي قادم ويجبأن  ل ئأن أعرف أن  شو  ًئاشي كان يخ

نقتله أوبعدها ، م الأعنا آخر  م ملاذا اختاروني؟! أل، بالفلوجكاف
 .غبياءأنتم أذكياء و أ

   ***************** 

حقن مارك لينغرس الجهاز أنا أرتجفت يدي و ال، املول ما اقتحموا أ
رب ، داخل كتفه ويستوطنه –املتتبع للحركة  – م تق شعرت بخطوا
ا بعيًد ، ليناإ ي مكونً ، اولكن سمعت صو  اا عاملً فالخيال التحم بعق

ح باب الغرفة سينفتح ُيفتَ أن  بمجرد، من التصورات باختالفها قاسية
ي الواقع ،باب هذا العالم ظننت ، ٍء باب غرفتنا ُيفتح ببط أبد، ولكن 

ي كتف مارك ولك لم أ فعل من رهبة تصورات أني غرست الجهاز 
ي رها وتسقط –نا جالس أو  –رميت املحقن ، عق  لخارج الشرفة لتع

ا لذلك لن يعرفوا هوية ما رمأنا أو أو  حقنهأنا ألم يروني و ، مُتحطَّ و 
ن علينا  أربعةمامي أهم ، ٓالان مغروس بكتفي ن مقبل رجال ملثم

، ب مالمحهحسست برجفة تسري بجسد مارك رغم تصلُّ أ، دوء
ي الوقت  يتأتأن  يمكن، ملاذاأعرف  اتسعت ابتسام ال  الابتسامة 

ا لن تفقدني شعرت ، سودأعيننا بشريط أعصبوا ، ًئاشي الخطأ ولك
رئة تحاوطات أمتصلة بأجساد ذ بأياٍد  دوء، رواح مه ل بي  ى  وت ع

رة الهدوء وحقنت بمخدر وظل ، ساللم املب ركبنا السيارة بنفس وت
ي اظالم مفتقرً  يأعرف  بعد مدة ال ، للو ي  أاليوم بد مدي ُثقلها  الو
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ي رويًد  شعر بضغط جوي أو ، ا بجانسمع همًس أنا أا و ا رويًد يتدفق 
ه و أأن  ستطيعأليس بغريب  ي طائرةأستنتج أم حسست ببعض أ، ني 

رونلٕالا ى  اات تنساب تدريجيًّ يك ى  مرت بقدمي ،جسديع كتفي إ
رً  ، أخذ بةيبدقات قلب رتأشبه  اخافتً  اا متقطعً عندها سمعت صف

ي ينساب ِ  الو
ّ ع جزءً م رق كتفي وين  ابعدما شعرت بنصل بارد يخ
ر النصل أن ألم  عتقدأ، لقد اكتشفوا جهاز التتبع، منه ليس بصغ

ي مرة ثانيةب لتكفَّ   ا .تماًم  ..فقداني الو

   ************* 

ي املنظمة وظلَّ  ي مكت  ، يحدق بأركان الغرفة باندهاش ُادخل شو
ى  اكنت جالًس  ى  مكت فجلسع لم ، يَّ إ نظر ، الكرس املقابلع
ي الغرفة كانت تضفي نوعً ءضايعرف فاإل  ى  ا من الغموضة  ع

ئ املكتب بلون باهت  ؛شخصي ُتظهر أن  صفر دون أحيث كانت تض
ر من باب الغرفة، وجه ى  كأن الضوء يس  املربع –منتصف املكتب إ

ي ثقب  –الشكل  فكان ، سود ال محال للهروب منهأينقطع كأنه يقع 
،  يراهأن  مايستطيع ِ

ّ ى  ناملفرودت يَّ يدم  املكتب متشابكع
ي إقلت ، فاق من حالة الشرود سأل عن ماركأول ما أ، صابعٔالا  نه 

رهكان هناك سيل من ٔالا ، اساملً  اآمنً  ى خر أغرفة  ، سئلة يغتال تفك
ي اللوحة  الوحيد املُضاء بعد  زءالج –ولكنه نظر خلفي ليمعن النظر 

ي أن  صدقفلم ي، صابته حالة من الذهول أ –املكتب  هذه اللوحة 
ي مصر ي فيلته   .ال توجد 

   **************** 
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 مشهد سابق :   

ر أو  كانت اللوحة غريبة املع ي ةمفهوم تغ فه لشخص ، بالنسبة 
ا صورة التقطها ا رأس كأ ي شرفة وزواية ال رسم  أحد  يقف 

ي الشرفة ال فوقه ا تمسك أد اليد بحيث تظهر يده ممّد ، يقف 
ي الشارع ي الشارع شتاء فالثلج يغطيه كما، بسيارة ما  ترى،  والطقس 
 ةجر أفتوجد عربة للبيع وسيارة  ؛فهاال تباخ ى خر أوسيارات مركونة 

ي الحقيقة ى حدكم مغز أهل فهم ، سعافإوشرطة و  لم أنا  اللوحة ؟! 
 فهم.أ

   **************** 

ا  شار أ   ا فقلت له :صامتً إل

ي ال تمثل كل فرد يعمل هنا - لشخص ترى  فه كما، اللوحة هذه 
ي الشرفة ال  ،سفليراه البشر من ٔالا ، لة عاديةذعادي بب شخص يقف 

، ىعي من ترينا صورتنا باأل  ولكن املنظمة، ا من التميمثل نوعً 
ر  ي ٔالاأ ى ف وتعدد صور التحكم ، شخاص والبلدان كما نريدننا نتحكم 

مر ، من خالل السيارات املختلفة املرسومة ى ٔالارض  والثلج امل ع
ي فصله نكون من أن  ر عما يجبيعِّ ، املوكل من الشتاء لينوب عنه 

ع ءال يحمل دف، شعور بارد  .نسانيةة ٕالاالرحمة والعطف وال

 ا :يستوعب لذلك سأل مستفسرً  أبد

 وملاذا هذه اللوحة عندي ؟!  -

ردد مشوب بالخوف : رهة وقال ب  صمت ل
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 فراد منظمتكم اللعينة ؟!أهل كنت أحد  -

 فقلت :، ابتسام يَر  ابتسمت ولكنه لم

عتقد لن يفعلوا ذلك بكل أكنت ستكون ولكن بعد ماحدث ، ال -
 .تأكيد

رة :  هاجم بسؤال حاد الن

ِ ٓالان  وماذا تريدوا - 
ّ  ؟!م

 م ال ؟!أا عنّ آخر  ًئاشي كنت تخفين إ عرفستجوبك أل أنا ُكلفت بأن أ -

ي - ر أال ما إأعرف  ه الذاكرة ال نسان مشوَّ إأن أعرف، أنا  وكيف   بهتع
عنكم  ًئاشي خفيأولو كنت ، سعاف ذاكرتيلتقطها إل أمن معلومات 

ًرا تعجب منكمأ، ي العلن ذاعتهإحاول أفابالتأكيد سوف  طبيب  ،كث
ي يخدعكم  ى  نو نتم املسيطر أمث  ال أ ،عجيبء  ..جمعأالعالم ع

يترى    ؟هذا م

له مثل آخر  اهذا ليس فخًّ أن  قنو يأن  يريدإليه،  عرفت مايرمي
 فقلت :، القرية

ر مأأن  تعرفأ - ن نك م هم الناس املهمش ي ، نخاف م طفلة تركد 
تصدمها سيارتنا أو  فتنحرفمر ما أسيارتنا لتنفيذ  مامأشارع تمر من 

يد من ُثقل ا اذ يوقف شخصً حش، أو مر عن السيطرةفيخرج ٔالا  منا ف
تصنع أن  شياء بسيطة ال حصر لها يمكنأو ، مر ماأحركته لتنفيذ 

ي خططتنا م ونضع لهم  ؛فجوة  ر من ألف حساب ألهذا نخاف م ك
  .عمالقة الدول 
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 :ا ماا نوعً مباغتً  سأل سؤالًا 

 تعمل هنا ؟!ملاذا  -

، عن هذه اللذة الرائعة ًئاشي نت ال تعرفأ، شهوة السيطرة والتحكم -
ىتسيطر أن  ن من البشر ع ر مئات املالي ء  ولو ، مص ا  بسيطب جدًّ

ر ي بعض أ.. تعرفأ، نك فوق البشرأيع لك ، هذا يع لك الكث ني 
ى  له قدرة خارقة، حسد هللاأوقات ٔالا   خلق الكائنات وتحديدع

ره مر أنه إ، لهية ال وصف لهاإا بدقة متناهية دون غلطة وبحكمة مص
م ننا فوق لّذ لذلك نحن فوق البشر أل ، يفوق لذة املال والجنس ا

 .نحن ما فوق الدول كما ذكرتنا، البالية

مأكنت ن إ تعرفأن  ومنظمة ما فوق الدول تريد - ئ ع م أ ًئاشي خ
 مر رائعأنه إ، الغرورتصدق هذا يشعرني بالفخر لحد أ، ال

 وابتسم وقال :

 .نت وال منظمتكألذة لم تعرفها 

   **************** 

ي أح  الصمت يغلف الغرفة ملدة طويلة زاح الشخص الذي يحقق م
  :الغالف قائاًل 

ء  هال يذكرك هذا الوجه املشوَّ أ -  ؟!ب

ي قرَّ  ر أب وجهه باتجا ي ح الضوء فبانت مالمحه دلف ح  ك
ا محروقة منذ زمن بعيد ةاملشوه ذا .. ال تبدو كأ ماذا يقصد 
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ي  ي الرجل.. راه ؟!أالسؤال وبجع ًرا،  ظللت ُاحدق  وهذا السؤال كث
ي ليجد ٕالا أيفتح  فكر فيه ؟! ال يصدق أيمكن ما أ.. بةجابواب عق
  ..ذلك

ي شّكٍ .. فكاري قيام الرجل من خلف مكتبهأقطع حبل  رن  رمقته  مق
ي ثبات وثقةبال رة والرجل يرمق   خطوات قليلة ىخط ،ثم قام، ح
ى جلس  ح يع ى  وبثقة وضع ساق.. الكرس املقابل  ساق وقال ع

ي مقتل :ضاربً  رتي   ا ح

رت.. بعضنا منذ زمن لم نرَ .. صحيح بهما تفكر  -  ولكن مالمحك تغ
ًرا  ي مشوَّ أو كث ى  ةهنا ظلت مالم م عشرات العمليات التجملية رغع
اأال    .جري

ت ال يخلو من ُقلت بصو ح  تملكت مالمح الصدمة والفزع وجه
ردد  :ال

 ؟!أبي  أأنت.. أأنت -

  ..كو أبأنا  نعم -

ر  وفتح ذراعيه وابتسامة تتعلق بشفتيه تحمل من املعاني الكث
ن فسقطت مستسلًم  ي بحنان افتقدته أا ب حضانه املتدفقة لرو

مار ُسحب  ،طوال سنوات عمري  ه الضر من مما مسَّ  فٍق أبكيت با
يت من ، ح عماقه الرقيقةأمطار معبئة دفينة بأيحمل من  ان

ي املوسمية ى  بي يربتأو ، دمو ي عينيه ، كتفيع بحث وهو أنظرت 



  
  

 
- ١٦٨

رة ليست ، يبحث عما افتقدناه من شعور منذ زمن بعيد وبعد ف
 :ُقلتح  تجول بيننابالقليلة طردت طيف الصمت امل

 نت كيف نجوت ؟!ألكن  -

  .ٓالان نك ستموتطويلة يا ولدي ال وقت لسماعها أل  ا قصةإ -

ُصدمت من ، بتلقائية تحمل من الجدية كل معاني القسوةأبي  قالها
ب يقتل ابنه ملاذا ؟! كان هذا أ.. الجملة نفسها شنيعةن إ، جملته

ي ب شم عق رة السؤال  ي من  ىويقطع بسواطه ما تبقمطرقة كب
 مشاعر :

ى أن  وافقأ - ي بالحقيقة كاملة  ييأتأن  ولكن.. جسدئالالم  يغزو ع
 ..فهاال نص

ي جسدك الم مكانً لأل ّد عِ أو  اسمع حكاي.. ا اتفقناحسنً  -  يليق به 
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ى  ابعد الحادثة ال قلبت حياتنا الطبيعية رأًس "  ى  لناقِ نُ ، عقبع إ
رأومعنا  ىاملستشف ى  صيبوا مثلناأ ونشخاص كث الطريق من ع
 .الانفجار

نأكان عدد الوفيات  ر من املصاب صابتكم إأن  ومن حسن حظكم ،ك
ي الرأس والصدرألم تكن بالغة لك  تم حس ، صبت بحروق حادة 

ي الحقيقة أالوفيات و من ضمن  ي غيبوبة عميقةأنا  ولك لم ، بحر 
 
ُ
ى  ثبعَ أ ر من الجثثأنا  مقابرنا بل بعثنا مدير املستشفيإ ى  والكث إ

ر بصلة مقابر ال تمّت   ال –رس املقابر م سيبعون جثثنا لحاإف ،للخ
ا بأي طريقة  –عرفها أال  رة سواء ليستفيد م رهحارس املق بيعنا  أو غ

أتي الصحافة ليكون موقف عندما ت ىيقللوا عدد القتلعضائنا أوبيع 
رة ،اقل حدة وهجوًم أالوزراء  ي سيارة نقل كب نا أو ، وبالفعل تكومنا 

ي بسرعة نضجت ٔالا ، فيقأت أبد ناء رأس عن مكان تواجدي إفكار 
ي الكفن و .. وملاذا ، خرج رأسأأن  استطعتح  نا فيهأفنبشت 
رواح ال فرت ٔالا  طُن نه عَ إ ،املوت تحاوط من كل حد وصوب حةورائ
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م شعروا بحرك أتوقفت السيارة فجأة يبدو ، جسادهاأبعد تحلل 
ى  صعودحدهم بالأ بالخلف فهمَّ  ى  املقطورة ووقف ىعأإ الجثث ع

راس موات من للوحة الفنية املرسومة بألوان ٔالا ال يفسد اح  باح
ن ح  هبوجه املشوّ إليه  نظر أملح أن  تحته وما لبس سقط ب

ي فزع ورعبٔالا  ى  ساعدهح  موات حدق بي  الوقوف رجل صعد ع
ر مباالة وهو ينفث سيجاره ي بغ ى  وقال وهو يم ،لنا لتوه ونظر  ع
 الجثث كأنه وسط حشائش حديقة الفسطاط :

ى  نت قلبك خفيفأ -  نه شخص يتشبث بالحياةإ، حد يا سيد قأإ
ي تقرير املستشفأن  بعد ر من أونحن ال نفهم ، متوّفٍ  ىكتب له  ك

  .الحكومة

ي عينه يتوار فأخرج مطوا ا صوبي و ي ًح املوت ملوّ  ى ه واتجه  ا 
ا لقدري غمضت عي مستسلًم أ، فزعت بشدةأسامة خبيثة تباب

ي  ر طينة خصبة للهالكأفأسف ي املوت نفسهأ، ك   .سف

ض -  .ا

الذي عرفت اسمه من الحديث " سيد ٔالاول  يت الرجلفتحت عي رأ
ي يده وسط الجثث وملعان  ارأيت الرجل الثاني متكوًم و  ضت.. " يمد 

ي سيد بابتسامة رضا تعلقت بشفتيه :، زين صدرهي ةاملطوا  وقال 

ي جثث من ، كان يستحق املوت بجدارة - سيفعل بجثته مثلما يفعل 
ى  نت وارجعأاهرب ، وقعوا تحت جشعه وطمعه نا سأسلم أو ، هلكأإ

كفنه أسأعطيك مالبسه و ، هكذا جثته مكان جثتك ويكون العدد كاماًل 
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ى  عطيك من املال ما يعيدكأو ، بكفنك يإ وسيلة مواصالت أي  بيتك 
 .تستوقفها ويفيض

ستطيع من وجه أخفي ما عطاني املال واملالبس وكوفية أل أ فعاًل 
ِ أي  ال يخافح  هاملشوَّ 

ّ ى  نزلت من السيارة وانطلقت.. سائقم إ
ى  شاور أوقفت .. علمأحيث ال  ر ع ملدة أي أحد  جابة منإالطريق بغ

رة واستقل ،ليست بالقليلة ى أن  ولكن وقف سواق مقطورة كب إ
ى  صعدأنا أو ، موالأوصلت لبي بال  ه شقتنا ب وجددور الذي تإ

ى  زوج وتذوب حتضنأني ألت تخي رك و  صدري من البكاءع اب ي
وفتحت الباب أمام  ولكن ملا وقفت.. خرويحتض هو ٓالا  يَّ إ لعبه ليأتي

ي و  ي منإ ؛حالميأي زوج تحطمت كل آما ى  ذ قامت بإنكاري ودف ع
غلقت الباب بوجه وكل أ، رحل ستبلغ الشرطةألم ن إ الباب وهددت

ِ  ماتبقي
ّ ما  ..نه متوّفٍ إوراقه تقول أوجه مشوه ينكره الجميع و م

ى  ني لن اعودأقسم أنا أأسوأ من هذا !! نزلت و  وجدت  ،اهنا مجددً إ
ترك أنا أينتظرني كما هو ركبت معه ثانية و سائق املقطورة ال يزال 

ى  الحياة تتدفع ي السائق الذي عرفت .. بلة ال تريدالقِ إ قال 
ى - نه يعمل عند رجل طيبإ" يع ا "اسمه مؤخرً   ،-حسب قولهع

ي عماًل أن  ويمكن ي ويوفر    وصلناوفعاًل أيًضا،  يتكفل بمصاريف عال
ى  من  يع د بما توقعهتوعَّ ح  سمع حكاين إ وما ،فيال الرجلإ
ى  العالج ىتلقأ ناأشهور مرت و ، كرمه ي عملت ، نفقتهع وبعد عال

راد والتصدير ي شريكاته املتعلقة باالست ل عمأني كنت أخاصة ، معه 
ى  نتأ حدي الشركات ال لم تِع إقبل الحادث مدير عالقات عامة ب ع

ر وخاصة أتقربت من الرجل ، املهم، اسمها  زوجتهنه لم ينجب و أك



  
  

 
- ١٧٢

رني ابنه و  ن ، وماتء،  كل يَّ إ وكلأتركته بسبب ذلك واعت بعد سن
اأبزمام أنا  مسكتأو ، ودة مات الرجلدمع بعد  مور الشركات ال ورث

ا ، صبحت هناأح  ي سنوات عمري ٔالاحداث  وتعدو ، يَّ إ ماكت
ا  ما عرفته كاٍف أن  عتقدأو   "جدًّ

ء  حسستأ، اوالدي سرده لسنوات حياته بدوننا سريعً  نهأ ب
ر يجب  عرفه :أأن  ناقص ومفق

ى  كيف وصلتأن أعرف  ريدألك  - أن  نت وعدتأهذه املنظمة؟! إ
رني الحقيقة    .كاملةتخ

ولكي ، ال ماذا فعلت بعد ما نجوت، تعرف كيف نجوتأن  نت طلبتأ -
رك، ريحك قبل موتكأ ء سأخ   ..ب

 :كملأصمت برهة و 

ي لم يكن عشوائيًّ  - ي سلسااًل كل ما حدث  ٔالاحداث  من ا بل 
ى  ي اممهًد  ابكة لتصنع طريًق اشتامل أو  كرهكألذلك لم ، تلك املنظمةإ
رة لتتجنب لأل ا تلقت أأعرف  نيأل، كره والدتكأ ، بدديدات كث

ى  مر ينطبقوهذا ٔالا  كانوا أيًضا  مأنور حبيبتك حيث أيًضا ع
مإتنضم أن  كنيرودو  ديدات والد فموت، ل ها كان لعدم انصياعه لل

ى  اولذلك فضلت نور الهجرة خوفً ، ن ُيبعد ابنته عنكبأ اع ، والد
رة، ابًد أقول لك ال تظلمها ألذلك  ى  فه مج ليت هللا يجمع ، ذلكع
 ي الجنة . ابينكم
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   ************** 

 

 

ت، حدي انته يأآخر  وان نه يستنكر أ، أعرف وقاتي مع اب شو
ي  نه سيلعنأ، أعرف ذلك  ألٍم  حميه منأولك ، عماقهأآالف املرات 

ن الذي نصنعه، عظيٍم  ، البشري ٔالالم  يصل لذروةٓالان  الفلوجكاف
مهما طال ، عمار عامر "ن به عند "ه ُيحَق آي ر ضعاف آالم الرجل الذأ

ن ٔالالم  هذااب ذوق تيأن  ريد أنا ال أو ، الزمن سيقتل به  ؛ابًد أاللع
نظرت له ، دراجهأحد أمن  اخرجت مسدًس ألذلك رجعت للمكتب و 

ى  شفقأكملك املوت عندما  ع روح ع ر بعد ما ان ابتسم ، مهأالصغ
ا بوجهأي بسمة تمنيت  ا بً ا ذراعيه مرّحِ مامي فاتًح أف ووق، ال يضي

راني  :رفع املسدس تجاههأنا أفقلت له و ، غمض عينهأو ، لن

 سامح .، سامح ياب -

   ******************** 

، مقدم عليهأنا  عرفت ما، من درج ما بمكتبه امسدًس أبي  جخرَ أ
ر مصّدِ ، املوت ي البداية و لهذا ٔالا ق كنت غ  ولكن، ستنكره بشدةأمر 
ْ ي عينيه بريًق أرى  ى  قاتل رأيت وكأنه كتب ا ال يوجد بعي صفحات ع
، شد قسوة من رصاص مسدسهأصعب و أء  نه يحمي منأه يعين

يَّ مامه فاتًح ألذلك وقفت  أن  طاملا حلمت، ا لقدري مستسلًم  ا ذرا
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ى  ترتسم نا مبتسم لذلك تركت ابتسامأموت و أ غمضت أوجه و ع
 :سمعته وهو يقول ، َّ عي

 سامح .، سامح ياب -

ران تشق أانطلق صوت  رة الن  ع
ُ
، فالثانية، ىؤالا  ..فق الصمتأ

رق أن  توقعت، تراجعت للوراء خطوة عشوائية ،فالثالثة تخ
ء  ولك ال ، الرصاصات الباردة صدري  الخوف الذي  ى سو أشعر ب

ي ي طيات عق ران  ذه اللحظةفتَق لم ُم هناك شعور باأل، يضرم الن ، ر 
ى ٔالارض،  مسكوبةأبي  دماء ى ر فتحت عي أل  سمعت جلبة ع
أبي  لكن نظراتي جذبت كل حواس لتشاهد جثة، وضوضاء بجان

ا روحه  ارتطم بي جسد مارك بقوة فسقطنا، الهامدة ال تتسرب م
ن  اشخاصً أ فرأيت عند باب املكتب، ارضً أوهو أنا  ، سلحة آليةأحامل

، حدهم رأس مارك بمؤخرة سالحهأضرب أبي،  بالطبع هم من قتلوا
، اصوات تخفت تدريجيً ت ٔالا أليضرب فسقطت بال حراك وبد وهمَّ 

 حدهم يقول :أولكن سمعت 

م، ال تقتلوهم -  .ًئاشي الزلنا نريد م
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 : الصندوق النحاسالخامسالفصل  
ول يع فاأل عام لنمنعهم من السلم أو الحرب،  ١١( 

 يع هالك )   خراب والثاني
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ى  ا" حكمت املحكمة حضوريً  ي محمد نجيب محمد ع م شو امل
م قتل الدكتور رامي فؤاد إليه  نسبأا ملا ا نظرً عدام شنًق باإل  من 

ثروت  عصامرامي فؤاد الخاصة ) والرائد ( ىمدير مستشفحسن 
 ت الجلسة "عَ فِ رُ .. محسن

ي ابتسامة  ي قاعة املحمكة تبادل شو رات الجموع  ليالت وتكب وسط 
ي القاعة وانصرف الرجل ببالحأحد  مع  ىوع ،لته املنمقةذاضرين 

را ينظر  ى  باب القاعة وقف رجل يمسك بكام ي بشّكٍ إ ، وريبة شو
ي داخل القفصحّدِ .. ولكن لحظة ي.. ق م  ؟!من هذا.. هذا ليس شو
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ي .. ل شو  م

ي ى تر  ى  انائًم ٓالان  شو ي نوٍم ع  ..اك ساكنً عميق ال يحرِّ  فراشه ويبحر 
التحول  ىمدأعرف  فأنا، كل ما حدث مجرد حلمن إ قول لكألن  ،ال

ي الذي  ي  أبدالاخال اية قصة "مغامرات   عماق البحار"أمعك من 

 يثبت كالمي ء  كل

 الجروح ..

 الكدمات ..

ي مثل قطعة بازل  ناقصةقطعة اللحم ال  (puzzle) ي جسد شو
 ..ضائعة

ي الغرفة املجاورة لهيجثم فوق ف مارك الذي  ..راش 

 ..وراق البيضاء املنظمةرزمة ٔالا 
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رً أو  ي ا آالف الدخ ي  ا شو لهأوالرات ال سينقب ع ى أن  رضية م إ
 يفيقأن  يجدها بعد

ي التفاصيلألن   .طيل عليك 

مأفقد  ي وقت واحد كأ ي ومارك  ساعة بيلوجية  نايمتلك افاق شو
 واحدة

ما والذاكرة  فكار بسرعة نضجت ٔالا   ، ما بكل ما تملكهسعفأي رأس
مأن  عرفا  بأمرين  آيبدأن  يجب امأو  لم تنتِه  امهم

اية توثيق ما عرفاه عن املنظومة :ول ٔالا   .من البداية لل

 .الصندوق النحاس :والثاني هو

ي رزمة ٔالا أ ى  قالم منوراق ؤالاخذ شو والصندوق  ،مكتبهع
ى  واتجه هو ومارك، النحاس ره مرة إ  ى.خر أق

ل أل أبعد اقتالع قطعة من  خذ الدوالرات مثلما ذكرنا منذ رضية امل
 .سطور 

ن عم صالح   وهو معه آالف سهاًل  –حارس املقابر–كان الاتفاق بينه وب
ي لعم صالح قائمة بطعام وشراب عطي شأو ، الدوالرات م معلب أو غل
 – استقرأن  بعد محضرهأو  " سوبر ماركت " فهمَّ أي  نليبتاعه م

ي  ي الذي تفاج –ومارك شو ر شو ر من  اوجداه مزودً أن  آي ق بكث
وية رتاحواملصابيح وبعض ٔالا  منافذ ال اشياء القطنية ل  .ا عل
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ي  الهم اوممهًد ا مجهزً ء  كان كل قبل  –بتخطيط جهنمي من شو
  –فقده الذاكرة 

 "؟!ىتضاجعا فتيات من عالم املوتأن  نتحبا"أ

 ا عن دنوٍّ بتسامة خبيثة معلنً ابو  قالها عم صالح لهما بال مقدمات
رٍ و  ،نفس ي بنظرة موجهة قال له ، متحلل منذ زمن سحيق ضم شو
 :احتقار لهسهم أ

لنضاجع ضمائرنا  بالـ " نيكروفيليا " ولم نأِت  فنحن لسنا مر، ال -
راحأي  ج من فمكخِر ال تُ ، نتأس حرمة املوتي كما تفعل وندنّ  أو  اق
 ؟!مفهوم، نأمر لك بذلكأن  كالم بدون ح 

راب ،مومأ برأسه بأنه تفهَّ أ ي ال ليس  ،وانصرف ونظرات عينيه تدفن 
لهذه  اجديًد  امله بأن يكتسب زبونً أمن سؤاله ال بل من خيبة  خجاًل 

رة   .اللذات الحق

راب نفس يؤدي طضاأو  هو مرض :"" النيكروفيليا ملن منكم اليعرف
اية ي ال ى  بصاحبه  ا وذلك أل ، مواتأمضاجعة إ رة م سباب كث

أن  تفعل به ما تشاء دون  ضعف الشخصية والبحث عن شخٍص 
رض ويقاوم ر ،يع ر والكث كن ال وقت لنا لنتعمق ل، سبابمن ٔالا  والكث

  .ي تفاصيله

راوهم موجودأيام  ربعةأمرت  ي الق  حاوال  ..ن ساعات قليلةاينام ،ن 
مفهما سر الصندوق النحاس وليأن  ي لم يستطع اك مك شو ا فا
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وما كان ، يعرفه البشرأن  ه وما يجباما عرف -ويعاونه مارك  -يكتب 
رٍ أما خفي كان أن  يعلم ا  كنه قريبول ،عظم بكث  ..سيعرفجدًّ

ر من أكتب  ي ول أصفحة عن تجربته من  ١٠٠ك ما استفاق 
ى  ىاملستشف ر إ ي الق   .ٓالان وجوده 

   ************** 

راقية والرجل لة ذالح العتيقة وقف يتحدث مع رجل ببي غرفة ص
و ح  يعنفه بشدة ى ٔالارض  ى سمعا صوت جسد  وجد ، بشدةع

ى ٔالارض  صالح فتاة جاثمة ي عيبوبة ماأيبدو ع  حاول .. ا سقطت 
رع، ى جدو بال ولكن يفيقها أن  ى  كان س وقفه أولكن  ،الطبيبإ

اأن  الرجل الذي معه وهو ينظر للفتاة بنظرة يكاد فهم ، يبتلعها 
 :صالح مايريد فقال له

ي الصباحل - ي ليست من املوت، كننا الزلنا  ال إنت ال تضاجع أو  ى،و
 املو...

 قاطعه الرجل بحدة :

 .املال فقطال إليس لك ، نت تطيعهاأو أنا  هذه رغب -

ي عقله :ح  وقف يفكر قلياًل   سطعت فكرة ما 

ا رجالك بعدها ُئاشي هناكولكن  وافقأ -  .بسيط ستأمر 

 ما هو ؟! -

  ******************** 
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ر من ساعة ملراجعةأبعد  ى  املكتوبةٔالاحداث  ك  وراق ..رزمة ٔالا ع

ى  فجأة تدحرجت فتاة من رع ي ومارك  – سرعأ، سلم الق  -شو
ياليساعدبسرعة  ى ٔالارض  ها و ص وبعد تفحُّ ، نمغمضة العينع
ي :،ااضسريع لنب  قال شو

ا مازالت حية ويبدو ، اجدًّ  جسدها ساخن - ي غيبوبة  ق ا تغر ألك
 .نٓالا 

اأهناك دماء تنبعث من  -  ...سفلها كأ

ا  سأكمل مارك بنظرة أو   :إل

ا ُاغتصبت -  .كأ

ي تصرخ وتضرب بيدها الهواء بعشوائيةفاقت أ   .الفتاة و

ي - ي.. ال تخا ى  بِك  ى ومن هو ، ما الذي حدث، ال تخا ر ؟! إ  هذا الق

ي هدوء وبدإنظرت الفتاة  ما  ا محاوطة ، ت تتذكرأل ثم ضمت يد
ي تبكي وتصرخ  .صدرها و

در لهحِض أمارك  -  .ليةو سعافات ٔالا ال وشنطة ٕالا قليً  أا ماء ل

ر ر حراك، ضجيج خارج الق   .نظرا لبعضهما بغ

م ، صوت الباب ُيفتح بعنف هناك جمع من الناس يصوبون نظرا
 :حدهم قائاًل أصاح ، املشتعلة بدماء الفتاة

 .ها هم من اغتصبوا صباح وقتلوها -
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حارس  –ع حشد من الناس يتقدمهم عم صالح بدقائق تجمَّ قبلها 
رة  ي الجمع يحملو  –املق حدهم لألخر أسلحة نارية يحكي أ ن ورجالن 

 عن الذي حدث :

خرج مفاتيحه أ، مقابر العائالت حدأنثوي من أسمع عم صالح صراخ  -
رأليتفحص  ى  تصنت، كنه لم يجد املفتاح الخاص بهول ،مر الق ع

سنتخلص من صباح بعد ما قول "حدهم يأصوات بداخله وسمع ٔالا 
ا ما نحتاج "أ هناك من أن  فجاء لعائلة صباح وقال لهم، خذنا م

ا لننقذها ونثأر بصياح النساء وعويلهم تجمعنا هنا كلن، ث شرفهميلوّ 
 ا هؤالء النجساءلها مما فعلوا 

  .رتعيرة ملن ال نذيقهم العذاب ليكونوا عِ أن  ال بد، والد الكلب -
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  .رجل هذا الحشدأيموتوا تحت لم ن إ هذا -

تصدم أن  كادت ،الخروج من املقابرب سرعت سيارة زرقاء اللون أ
ر من النا  س.الكث

ى  نناألوال  - ر ع ى  لهرولتٓالان  مشارف الق ا إ السيارة تلك وهويت عل
ي أنحن ، ال قيمة لنا ىيعاملوننا كأننا موت، حطمهاأل  حياء نسكن 

 .مثل من بداخلها امواتً أاملقابر لسنا 

ر بعنٍف  أبد ثم صاح ، ع وُفتح بسرعةوتدافُ  الجمع يفتح باب الق
 ..حدهمأ

 ..ها هم من اغتصبوا صباح وقتلوها -

ال الجمع  م  –ا ى  -بأيد ي ومارك بالضربع  مسكت النساء أو ، شو
ا  بصباح لالطمئنان عل

 تملك من قوة :ح صاحت صباح بكل ما 

 ا.اتركوهم.. اليس هم -

ن  ،حاطهم الصمت بغموضهأو ء  توقف الجمع عن كل ظلوا محدق
ا منتظرين  تكمل :أن  ف

 .عم صالح هو من فعل بي هذا  -

جة بالغضباصابت نظرات الجمع عم صالح بأ رة مم ، سمهم ح
 حدهم :أفسألها 

رنا النقاذك ؟! -  كيف وعم صالح هو من اخ
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ي   : روضج سأشهقت 

عراض السكر أأن  حسستأ، كنت عائدة من العمل منذ ساعات -
ى  تهجم أعرف  كنت قريبة من بيت عم صالح ال  ،جسدي بشراسةع
رض ولك شعرت بأن جسدي ارتطم باأل  ،جاءت غيبوبة السكرم 
ء،  بعدهاأشعر  ولم ى  نا ممدةأو  ،ستفيق بصعوبةأت أبدب فراش ع

ه من قبل وجردني من رَ ألة لم ذشخص بب يَّ ع ودخلعم صالح 
ي أنا  تحمل ماأنا لم أو ، وهتك عر.. و.. مالبس و فيه ووقعت 

 ني أشعرت ، ى خر أالغيبوبة مرة 
ُ
ولك سمعت عم ، ل لسيارةحَم أ

ر ال ي صالح يقول للرجل وهو يعطيه النقود " الق ذي وصفته لك 
ر بمفتاحه ووضعحمدافن عائلة نجيب" وانطلقا لهناك وفت  نياا الق

ى  ر وبعدها استفقتع ي إن يحاوال  هذانمامي أو جيًدا  سلم الق سعا
  .نتمأتيتم أثم 

ا انقض الجمع بأكمله كلآخر  مع ى  -النساء ح-مة قال صالح ع
ر خالي، وحملوا صباح ي ومارك غ موتركوا شو   ا،ن من كدما

ي بالهة  والصندوق النحاس واتفقاوراق وجمعا ٔالا ، نظرا لبعضهما 
ى  هذه  من خاللهاطريقة ينشرا  نع يذهبا لفندق ويبحثا أنع

  .الشاغل بعد ذلك هو الصندوق النحاس اويكون همهم، وراقٔالا 

يأ  ثالث  هناك أن  وجد ،خرجه من جيبهأ ،هاتفه أن  حس شو
ر ُمسجل ب –واتصل الرقم  ة،مكاملات فائت رد ، من جديد -سم االغ

  :يشو

ي نجيب، لوأ -  .الدكتور شو
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 من ؟!، نعم -

نذ جريت معك مقابلة مأكنت قد  ،معك الصحفي نائل فخرالدين -
تحقيق املوتى" سميته "أالنفس الذي  ءنشر فيه حاالت الشهر ألأ
 تتذكرني ؟!أ

ي وال يريد تم شو  ، من جديدتحقيق املوتى  يفتح موضوعأن  لم 

 ...و تكلم بخصوص هذا املوضوعأأن  ريدأولك ال  ،تذكركأ -

 :قاطعه نائل

أو  يع حياتك ءريدك لأأنا  ،جراء عمل صحفيإريد أنا ال أ -
 .ال وقت صدقٓالان  ريد مقابلتكأ ..مماتك

ي قبل  يقول :أن  تردد شو

 ي ؟ يتأتأن  تستطيعأ ،ي فندقٓالان  ناأ -

 .عط العنوان حاالً أ -
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ر  -  انظر لذلك الخ

ي جريدة وشاور ل -الصحفي-نائل  ىعطأ ى  شو ر عليه دائرة حمراء ع خ
ر رة انظرا الاثن، وبجانبه مارك يتفحص معه الخ ن ومالمح الح

ى  والخوف ترتسم يماع  ا :قال نائل مفسرً ، وج

ر بنفس - ا بنفس املحاكمة وصورت وكنت حاضرً  ،كتبت هذا الخ
ء  فهمألم أيًضا،  هذه الصورة املنشورة ن أي  ولك ربطت ماب

ي نشر  ي العالم رغم  فشلك  ئ النفس  ن استبدال ،هميتهأهذا ال  وب
ي محاكمة بأحد  رك  ناغ ي قتل اثن ولذلك لم ، سمك وشخصيتك 

ر خوفً أنت ولم أمن يحاكم ليس ن إ قلأ ي سطور الخ  انشر اكتشافك 
ى  ي حدث هذا ومن الذي فعلهملاذا يا د، نفسع  ؟!كتور شو
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ي ر يرى  يتكلم وهو أن  لم يستطع شو ت بقرار أخ ي محاكمة ان نه كان 
ى  اقال مارك مجاوبً ، عدامهإ  :سؤال نائلع

يأن  يديون م ير إ - وا شخصية شو ى  ي ثبات فإن ذهب إل، بدٔالا إ
ي الحقيقي سيعدمو أشخصيته و  بداًل ه نن الذي سيعدم ليس شو

اأكون له شخصية و تن صمت فلن إو ، منه لقد ، وراق يعيش 
 .حاصروك يا صديقي

 :سأل نائل

 ؟!من هم -

ي خارًج   :ا عن صمته قال شو

ي صالة الفندق نكملأن  ال نستطيع -  .لنصعد لغرفتناف، الكالم 
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ن من سرد تلخي ملا مرَّ  ي قال نائل : بعد ساعت  بشو

رال ي فندق عادي كهذا ال يطلب اقمتمأ انكمأمن الجيد  - من  كث
ى  بسيط ال ببحٍث إوراق و ٔالا  ي أل ع  .للغاية يًئامر سصبح ٔالا بيانات شو

 :امردفً كمل نائل أ

ر لكن ٔالا  - ى  مر كب ي البداية، حد قأإ هناك شخصية أن  تصورت 
ي البلد بينك وبينه عداء رة  ن كن منظومة سرية منذ مئال، كب ت السن

ي العالم ويقتلو  ي طريقهم بالذي يسمي  ن تتحكم  من يقف 
ن " هذا" ن إ ،بأكملها ابلًد أو ح  انه أمر ال يخص شخصً إ، الفلوجكاف

  .هيخص العالم بأسرِ  مر ٔالا 
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ي هذا الوقت - ي وملاذا   ؟!بالتحديد كيف وصلت لرقم هاتف شو

دوء :ح  قالها مارك بنظرات متشككة لنائل  جاوب نائل 

رب منكم ول أحٍد  بأي ن مامررتم به يجعلكم تشكو أن  عرفأ - ك يق
رة بد، سأريحك ي الذيإموضوع  أمنذ ف نه مزيف أأعرف  عدام شو
ف  ييست ر عق ًرا تفك ي  اأن أحًد  شعر أحلم به و أبل و  ،كث مس 

ر من أمر ٔالا  استمر  ..كيفأعرف  ا ال سمك دائًم اب نأك  ظننت، سبوع
يأن  ري  ي املزيف أخاصة و  ؛ذلك من تأنيب ضم  ن شو

ُ
م منذ عِد أ

ن ي وقررت، يوم بحث عن الكارت الخاص بك الذي أأن  تحديت خو
ي أ   .هذا ما حدث.. واتصل بك -منذ شهور  –عطيته 

متفهما روايته ول ي تعصف بكل ثقة أل  اخيانة يوسف لهمتزال ال  اك
  .آخر شخص

 ؟!تفهما ما بهأن  اطيعتتس.. ألم الصندوق النحاس -

ي وماركأ ي ولكن  ،ثار ذلك شكوك شو  حضره له وقال :أشو

ى ٓالان نعرف سرهأن  لم نستطع -   .إ

 ا :سأل مستفسرً ح  يتفصحه بعينهمسك نائل بالصندوق وهو أ

 ؟!قاع الصندوق هل بحثتم فيه -

عناه من الصندوق ظنً  - كننا لم ول، ًئاشي نه يحوي أمنا ا نعم بل ان
  ى.خر ألصقناه بالصندوق مرة أو  ًئاشي نجد

  .وقع وانفصل عن الصندوق ح  قاع الصندوق  ضرب نائل بعنٍف 
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و و  يمسكهظل ، من جديد وقعه بعنٍف أمسكه بيده و أ ي ى و  به 
 .مراتثماني ٔالارض 

ا تحررت بفعل هذه  ظهرت طبقة من النحاس برأس القاع كأ
اطعند الاصٔالارض  اها منقَّ تلالصدمات ال   .دام 

عها نائل بيدهأن  كانت طبقة رقيقة استطاع وجد بداخلها ورقة ، ين
ى  تبدو عتيقة ا ولو قلنا، حد قأإ جمالمحه أن  نظر ف ا  تام ف
  ى.املخيفة من الفزع والهلع ملا كف كل املشاعر 

 .. يلهث

 ..العرق ينصب من جبينه

 عيناه جاحظتان ..

 يرتعش بعنف ..

 الشديد .. أيحس بالظم

ي سباق للفوز بحياته :  قال هو يلهث كأنه 

 هذا طلسم .. هذا -

ي ومارك ى  بخوف شديد ينقضإليه  حدق شو  روحهما بشدة :ع

 .ال يستوجب كل هذا الفزع الو كان هذا طلسمح  يا نائل أهدا -

 :اقال هو يلهث ويلوح بيده نافيً 
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ي ٔالا ن إ ....اعادي ا. هذا ليس طلسًم ال وهللا.. ال وهللا. - ر ياشو مر كب
ر ر مما نتوقع .... وهللا ٔالا كأ ا  مر كب  .صدقونيجدًّ

م ا تنتقل بي  اللحظات يتبادل فاه املكان ، سرت رعشة سريعة كأ
ما معً  ي الغرفة للحظاتالنور والظالم مكا  .ا 

ا اأي  جسادهم خالية منأو ، عادت الغرفة لطبيع  .رعشة تسري ف

ى  نان ساخنتانزلت دمعت ما، وجه نائلع  :صاح ف

ى  نذهبأن  يجب -   .حدود عاملنا ىوهللا الخطر يتخط.. عميإ
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 نزلوا من الفندق ..

ى  جلس مارك سيارة نائل .. وااستقل   ..كرس القيادة وانطلقع

ي يركب نائل  ن  الخلف وهو يحدق  الفراغ ويعطي تعليماته من ح
ى  خر ملارك ليصلآل  صت التجائه به بيت عمه الذي وصفه بكلمة لّخ إ

ي يجلس "" دجال مسك بالورقة ال فزع نائل من أبجانب مارك و شو
ا  .مجرد رؤي
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ي  رية ال نه سيأظن شو كنه ل ،صابت نائلأصيبه حالة الفزع الهست
ا  بل نظر ء  لم يصبه مكتوبة كالطالسم ، كأي ورقة عاديةإل

ا  – قابلها طوال حياته بالفعل وتختلف عن الطالسم ال املزيف م
كن ال تستحق هذا الفزع ا لمخيف حقًّ  واختالفها –والحقيقي 

ري   .الهست

  ..ااءستطيع قر أال ، غريبء  هناك ..لحظة واحدة

ولكن  ،ن حروفها متصلة ببعضهاأل  ؛طلسم من قبلأي  قرأأبالطبع لم 
اية كلمة وت خر تلو ٓالا  اقرأ حروفها واحًد أأن  ستطيعأ كنت ي ال صبح 

 باختصار تستطيع، حروفها ستطيع معرفةألكن هذه ال  ليس لها مع
ي الشكل العالم لأن  تقرأها أن  تختص كلمة وتحاول أن  كنتراها 

ء اة يوًم اءعن القر  ًئاشي كأنك لم تعرف  .امفزع حقًّ ، 

  .عند هذا البيت املتجمع حوله الناس -

ر  ى  قالها نائل ملارك وهو يش   .بيت عمهإ

ن الناس بسالسة  -قة ومعهم الور  –نزلوا بسرعة  وقفهم أدخلوا من ب
  .الرجل الذي ينظم الدخول والخروخ

 .انتظر يا نائل عند شيخنا حالة يعالجها -

 .نتأخذ هذه واصمت  -

ن عطاه أ ً خمس ي وماركجن أن  سن الحظمن ُح إليه،  ا دخل هو وشو
ا الرجل بالخارج تنصرف ىال حكالحالة  قال الرجل بنظرة ٓالان،  ع

 : لالئمة لنائ
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ى  بك ىتأ ذاما - ى  تدنس رجليك بالقدومأن  ال تخافأ، هناإ  !!دجالإ

ي ورقة تحوي طلسًم ، عتابأو  ي لومال وقت أل  - رً  ام  قأل اخط
 .حد

  .ياهاإعط أ -

ي و  تباينت نفس مالمح ، عطاها لعمهأسحب نائل الورقة من يد شو
 .. شديٍد  بعنٍف هذه املرة ارتج املكان ولكن  ،الفزع عليه

 ..لالدجال بالكام بيض عياحتل اللون ٔالا 

  جسده بقوة ..

 ..كنه تماسكيسقط من مجلسه ولأن  كاد.. ارتطم به اخفيًّ  ًئاشي كأن

 ابتسم بثقة ..

 صوت رياح بسيط ..

 الظالم .. ت الشموع وحلَّ أانطف

 ا املفزع ..مي الظالم ببياضه انتتوهج اعيناه كانت

وشرع الدجال بالحديث .. از الذي كان يحتل الغرفةتوقف الاه
 بصوت غليظ 

 : ليس له

اأ -  لمن إ، عدكم باملوت والراحةأعيدوها و أ، عيدوا الورقة مكا
يتفعلوا بما نأمر فلكم العذاب ٔالا  بدي فلكم العذاب ٔالا ، بدي الداخ
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ي نسان شيطان إ.. نسان شيطان جانإ.. نسان شيطان جانإ.. الداخ
 جان

 ..اه املكان بعنٍف 

ى  تراجع الجميع  بل ال توجد غرفة .. ال يوجد باب، البابإ

رودة فيه كل مكان مظلم تغزو ا  كانه أر ل

ئ املكان ..  الصراخ يم

ي الظالم ..  ظالل تتحرك متوهجة 

 ..الدجال كأنه بوق  صوت غليظ ينبعث من فم

ي بحر من الصرخات املزلزلة ..  املكان يغرق 

فسح فُمه له أن إ ما، من الصرخات غادر قالع حنجرته اكأن جيًش 
م من كل حدأركان الغرفة وهاجم أاحتل ح  املجال  .وصوب بذ

ى  جثموا ن يسع م مغمض مأقا ن آذا م صام  ..عي

ى  بك ذا أتىما - ى  تدنس رجليك بالقدومأن  ال تخافأ، هناإ  دجال !!إ

م وجدوا أفتحوا  ا والدجال نفأعي ي الغرفة بطبيع مامهم أسهم 
ى  نظروا لبعضهم وهرعوا، يئته العادية  .الخارج بسرعةإ
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 حااااااااااااااااسب !! -

ي السيارة ا الثالثة وهم  ليحذر الرجل الذي وقف فجأة ، صرخ 
 .مامهمأ

ي دام بالرجل الذي كان ينظر طلحظة قبل الاصآخر  توقفت السيارة 
مإ ن للموقف ل ر مناسب ي نزلوا م، بثبات وثقة غ م  رين بأياد ش

تنقلب من قوة وقوفها أن  السيارة كادتأن  ي وجهه ن يصرخو  انفعال
  .فجأة
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 :ا بعدما قال لهمصمتوا جميعً 

  .الورقة ال معكم فاتبعونيتعرفوا سر أن  ن ن كنتم تريدو إ -

مامهم أ لم يجدوا حالًّ ، ظره وانطلقتثم هرول وركب سيارة كانت تن
م وتتبع ى سو    .هو ذلك فركبوا سيار

ى  بعد ثالث ساعات وصلوا ي الطريق الصحراوي إ نزلوا ودخلوا  .فيال 
كنه ول ،غريبء  ..صفرا كلها باللون ٔالا أالجميع  الفيال والحظ

 ا.ليس مفزعً 

ى  دلفوا رة ومعهم الرجل الذي يلبس جلبابً إ رً أ اغرفة كب  اسود كب
  .عطيه هيبة مع ذقنه البيضاء الخفيفةتسوداء  وعمامة اووشاًح 

 .تفضلوا بالجلوس -

م بالجلوسإشار أ ى ل   .مامهم وكرس بجانبهأكراس وكرسيه  ةثالث ع

م ر يستخدم إل ء  يفصل بي ران دائري كب   .اشعال الن

ستثناء تكانت عادية ب ،دخلهاترتبك عندما تأو  الغرفة لم تكن مريبة
ا  قرب للنحاس الذي يضيفصفر ٔالأالا اللون  من الهيبة  انوعً إل
 .املريحة

البعض يقول  ،لق يختلف عليه الناس، معاذأنا  :قدم لكم نفسأ -
، ال مجنونً والبعض يقو  ،ولياء هللاأن م اخر يقول وليًّ ٓالا البعض و  دجااًل 

حب لقب أولك ، اقامة معً ننا سنطيل ٕالاأل  ن؛نادوني كما تحبو 
 .وسيط 
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ي بتلقائية :  سأل شو

 وسيط ؟! -

ن عاملْي ، نعم وسيط - رزخ ، أنا نسالجن وٕالا وسيط ب ي ال موجود 
ما  .ما سر الورقة ال معكمأعرف  ناأو ، الذي بي

 ا.ذً إل لنا قُ  -

  .والأعط الورقة أ -

ي تردد ي بيته ورجاله بالخارج لو و هم موجدولكن  ،نظروا لبعضهم  ن 
م منذ اللحظة ٔالا أراد سرق عها م ي ألذلك  ى؛وا الن عطاه شو
 .الورقة

ا  نظر  ى   التغلباًل بثقة وهدوء محاوِ إل سأل ،عماقه الخائفة بقوةأع
 معاذ بلهجة هادئة :

 كيف وجدتوها ؟! -

 ي صندوق نحاس  -

 .شياء من الجانحاس يحمي ٔالا فالن جيد -

 كيف ؟! -

النحاس يرّد حواس وإدراك الجان فال يعرف ما بداخلها، كأنه رادار  - 
 .شياء عدا النحاس ال يراهيلتقط كل إشعارات ٔالا 

ي :  قال مارك لشو
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ي أن أ - ي من النحاس صنع القبولهذا ُقلت   .بم

ي معرفته مسبًق  ذه املعلومة استغرب شو ر يبدو أا  نه يعرف الكث
ي متسائسابًق  ر شو  : اًل ا لدرجة تخيفه من القادم. قطع معاذ تفك

ي الصندوق نفسه أ -  ؟!م هناك لغز ما فيهأكانت 

ا  - ي قاعه هويت  ى ٔالارض ح  مراتثماني كانت  طبقة خفيفة ع
ا ووجدنا الورقة ع  ،من النحاس ان

ي مقاطعً   :ا نائلقال شو

ا وسقطت بقوة ىونسيت املرة ٔالا أ ،مرات تسعال كانت  -  ال ضرب
ى   .رضٔالا ع

 قال معاذ :

ء  نه يدلأيبدو  ٩رقم ، اممم - ى   .اعشوائيًّ  اوليس رقًم ع

 ا :سأل نائل مستفسرً  

 ؟!ف سر الورقة ملاذا تتفحصها وتسألنك تعر إلم تقل أ -

 :ابتسم بثقة وقال

  .حضركم هنامن ينبئكم بالسر وهو من بعث أل  عندي -

 من ؟! -
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ي ال ران فجأة  م ءاشتعلت الن ورما ا، الدائري الذي يفصل بي
ي النار بال مباالة  خرسهمأولكن  ،صرخ الجميع بوجهه، معاذ الورقة 

ي النار ن ، مشهد الورقة  ر فهمي ظلوا محدق  :الورقة بغ

ى  تطفو  الورقةأن  تعرفواألم  ،نعم -   .النار وال تحرقهاع

 اقالها معاذ مفسرً 

ى  الورقة تطفو ف  تتأثر أن  بدون  كسفينة تحملها املياه النار املشتعلةع
  .ء بأي

رناأرجوك أ -  ى.خر أت آنحن ال طاقة لنا لنتحمل مفاج، خ

 لحظات ويحضر  -

ن الخوف تكاد  تنفجر بداخلهمأن  نظروا الجميع لبعضهم وبراك

 من ؟! -

 انملوك الجأحد  ابن -

لك مشاعرهم : ن الخوف   انفجرت براك

 "؟!حالكم "كيف

ي الغرفة دخل شخص ما ح ، ح جاء هذا الصوت من مكان ما 
 النور 

 :اكمل مردفً أ، جلس بجانب معاذ وابتسامة تتعلق بشفتيه

 ملوك وقادة الجان أحد  ابن، نا هرطائيلأ -
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ن  ي شكله العادي البشري  ،كلماتهبسبب نظروا مفزوع ن  ، محدق
  .سودأسود وسروال قماش ا أويلبس قميصً 

ي الحقيقيبالطبع لن اجعلكم ترون - ، مفزع بالنسبة لكمألنه  ؛ بشك
سأحكي لكم ، ك الثالثلامن املمأو أي  تبع املنظمةأال أنا  ال تخافوا

ي أن تفتحوا أرجو أباختصار  ،حكاية بسيطة دمغتكم الستقبال با
  .اواملهمة ال سنفعلها معً ، الحقائق

رة هادئة نوعً    :يحكي أا ما بدبن

ي عاملنا وعاملكم ن ثالث ممالك  ي عهد ب   .الجن، " هذه الورقة 

ن، مملكة الجن، مملكة البشر، نسوٕالا هذا العقد به ، مملكة الشياط
رة من العقود يجب م كل ف  ةتوافر ثالثتأن  طلسم يجدد العقد بي

ي تجديد العهدأشياء أ من  تسعة أشخاص اولها حضور  ،ساسية 
ي ن الثالث ممالك ينقسمو   : كالتا

ي اململكة، من مملكة البشرخمسة  ، ثالثة من ملوك الجن الذين 
ى  ن يقفو ، بليس الشخإنه خادم إواحد يقال وشيطان  نجمة ع

ا كل فرد من التسعة، طراف النجمة أو  ،ترسم بالدماء  تسعةيقف عل
 .الطلسم ن فراد ويتلو أ

ي منتصف الدائرة و هء  ثاني ا يكون  ،وجود الورقة نفسها   بدو
 لو كانواح  جاء وقت التجديد ولم تكن موجودةإذا  ًيا،العهد ملغ

ر من البشر يقدم  ءال، الطلسم ن يحفظو  الثالث هو قربان كب
ن ى  مثال بسيط، ململكة الجن والشياط قربان ، يقدمالقربان الذي ع
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ي عهد "فالد المثل الذي  ـ "فالد املخِزوق" كان ب ب" امللقَّ واكان 
برياء وصلت لعشرات ٓالاالف من أعدامات بحق بشر من ٕالا  ذ جملةينّفِ 

 امعينً  اطلسًم  ىتإذا  يعدمه بأنهأن  البشر وكان يخدع الشخص قبل
 ْ ململك احدهم الطلسم فيصبح دمه قربانً أسيطلق صراحه فيقول 

ن ن .ويقتل بعد ذلك، الجن والشياط ر من القراب ر والكث ر الكث  هذا غ
ى  ر من أمدار ع تقديم القربان يتوجب ، من هذا العهد لف عاٍم أك

ي وهذا الذي لم يتوا ،ة الضحية للطلسم ثم قتله فقطاءقر  جد 
د لذلك لم يجدد العه ؛اجدًّ  ال قلياًل إوالثانية  ىوالحرب العاملية ٔالا 

ن القت رة برغم مالي  ، الذين ماتوا ىسنوات كث

لكي تحكم العالم   مملكة البشرواًل أ، مافائدة املمالك من هذا العهد
ومعرفة التنصت  قلهاأتملك قدرات خارقة أن  وتسيطر عليه يجب

ر القو أر و خبأالا   .حدثأي  املمكنة لصنع ى سرار غ

م  ن تتلخص فائد ن  اممكلة الجن ومملكة الشياط ي تقديم القراب
ر أيعطي هذا قوة للسيطرة  ؛لهم وبطقوس معينة ى  ك قبائل ومعاشر ع
رة ليحكموا عاملنا بطريقة ولكن  ،سباب ممكلة البشرأا نفس تقريبً ، كث

ي حياة البشر والجن  ن يتحكمو ممالك ثالثة  :باختصار، مختلفة
ن ليسيطروا ى  ويصنعون من بعضهم قراب يع سمع أ أن ستطيعأ، البا

ملوك أحد  من عالم الجن وابن أنبالرغم من  ملاذا ل؛نائسؤالك يا 
 ؟قول لكم ذلكأ الجن

ن لمملكأيًضا  باختصار  ا كشفت ة الجن كانت سرية ملئات السن ك
من معاشر  ى قو أصبحت أم البشر ا ممالك تقوت بدعقود وألمنذ 
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ن معاشر وقبائل الجن، جميعم الجن اململكة  مر أأن  وقد عقد عهد ب
م وال يُ  ايصبح سريًّ  ر أن ال تركوا قبيلة َم إو ، ل لعالم البشرنَق بي خ

، فرادهاأكل  يفح  لفريسة للمملكة بدون تدخُّ  ،البشر بذلك
ي ر أأن  لذلك لم يكن بوس راقب كل بشري أوكنت  ،بشري بذلكأي  خ

هناك مملكة للجن أن  يصل ململكة البشر ويعرف بعد ذلكأن  يحاول 
ن  ي؛ ايضً أوالشياط ولذلك كلفت قوة من  ؛وهذا ما حدث مع شو

عن املسئول  نا من استجوبت قرينأو ، يحموه طوال الوقتأن  اميخّد 
ي وهو ال يعرفها وال  ا لشو ا وترك ي ممكلة البشر وسرق حماية الورقة 

ي الصندوق وملا لم يستطع حلها وضع .تتأأين  يعرف من النحاس ها 
 .ه فيهماالذي وجدت

يأيًضا  سأجيب عن سؤالك  ي هذا كله، يا شو  ؟!ما مهتكم 

نأوهذا معناه هالكهم  ،أن يتجددمن هد نمنع العأن  علينا  ،جمع
نأن  يموتوا دون  نم لأاملشكلة ولكن  ي العامل ركوا الخراب  لذلك  ؛ي

ي خراب العاملأن  هم قبلءاإردعهم و سنحاول  والخطر ، نيفكروا 
ى  حدهمأسيادة أجل  يتقاتلوا منأن  عظم الحقيقئالا   وهذا، ٓالاخرع

ن ومملكة  أبعض العداء الذي بديدل عليه  ن مملكة الشياط يطفو ب
م هم من أل ؛ي تقف فيه مملكة الجن مع البشروالذ ،البشر

نو ودز ي ي موت كان سالمهم ين إ فتخيل، م بالقراب ن تسبب  مالي
م !! "، البشر  فماذا عن عدا

ي بعدما هد من  ا بداخلهعً قام مكانه فزِ أالخوف منه و  أقاطعه شو
 :تلك املعلومات
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 م سيجدد هذا العهد ؟! -

ي سم هرطائيل وبنظرة الئمةتبا  :قال لشو

نك لك سأجيبك أل ، فكارك فال تقاطع بعد ذلكأة اءستطيع قر أن إ"
ي جدَّ سيُ  اعاًم  أحد عشر بعد  .ة خاصةزَّ ععندي َم  د العهد والخوف 

ن من الضحايا سواء  ي هذا التوقيت فيخلف مئات املالي م  عدا
نكالبشرية  للحرب  رّ َج الجن من القبائل املستضعفة وال ستُ أو  قراب

" 

 :اكمل مردفً أ

 اول يع خرابً فاأل ، الحربأو  لملنمنعهم من الّسِ  اعاًم أحد عشر "  
 وا العالميجرّ أن  وننعرف ماذا ينو أن  يجب كنلو ، اوالثاني يع هالكً 

ولكن  ،ال هللاإيعلم الغيب نه ال أجيًدا  عرفأ، اعاًم  أحد عشر  بعدإليه 
ا هذا بدون أن  يجب ي غيب هللا ونكفر أن  نجد طريقة نعلم  نتدخل 
ي نأقول لكم أأن  وه صحيح نسيتأ ..بذلك  من الجن املسلم وم

ي ودي الذي بعض العشائر من الجن املسي ي  نوال يرفضون التدخل 
معالم البشر وتحكُّ  ر من  ،م ممكلة الجن   ى خر العشائر ٔالا والكث

ماباختالف دي م الجبارةولكن  ،نا أن  رجوكمأو  .الكل يخاف من قو
ى  عيشت كانتاتننا إ ،دمغتكمأتبعدوا تلك الصورة عن  البشر دماء ع

مإتلذذ بقتلهم و تو  نعيش ونؤمن باهلل  امثلكم تماًم نحن ، ال ال، رعا
وج  العشائر ال تدخل أو  فرادٔالا ، ولكن ونأكل ونشرب ونحب ون

ن الذي يتدخلون لعاملنا بعاملكم  ن ويستخدمو أيًضا  مثل الدجال
ن البشرية كاقوة بطقوٍس  معينة ليس بطبيعة وفطرة غرست  القراب
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م ي ال ن نو ييستع ،مثل عندكم، ف ندكم وال عمال الخارقة عـبنا 
ٓالان  املهم، مادام لم يدخل لعاملنا بطلسم ما انمس بشريًّ أن  تطيعنس
ا  هدافنا وكيفية الوصول أنحدد أن  نريد  "إل

م هدفهم من جديد إعاد أتطوع الوسيط بأن   مامهم :أل

 .عوهم من السلم والحربن تمنأ -

رمن السلم والحرب هذا هو هدفنا ٔالاعهم ننمأن  علينا، نعم - ، ك
 :هداف يجب تحقيقهاأنستخلص من هذا الهدف عدة عناصر و 

اأن  ورقة التجديد يجبأواًل:  رجمها لكي نعرف سر كل حرف  ي  ن و
م الخاصة ال ال باملناسب   .وجد لها ترجمة معروفةتة مكتوبة بلغ

سنة  ٕالاحدى عشرةالورقة عن املمالك الثالث طوال خفاء إ ثانًيا:
  .القادمة

م من تقديم نمنعهأن  معرفة مكان منظمة البشر لكي نستطيعثالًثا: 
ن من البشر تتقو  ى  ا مملكة الجان ى قراب ي ع عاملنا وتستمر 

ى  السيطرة رناع  .مص

معرفة خطة مملكة البشر لتقديم القربان البشري القادم الذي رابًعا: 
نسيع الهالك لِك    .ال العامل

ا قوله صعبأما أن  عرفأ - لكل  نجد سبياًل أن  يجبولكن  ،جدًّ
 .هدف
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ى  نظر هرطائيلولكن  ،لم ينطق الجميع بكلمة نه أنائل الذي يبدو إ
ي طريقة م ر  ي التفك  :ايستغرق 

ء  هل عندك ،جيًدا ااءستطيع قر أفكارك عشوائية يانائل ال أ -
  ؟تفيدنا به

ي أن  نعم بل عندي شخص يمكنه - ملعرفة لك بدون الحاجة ذيفيدنا 
ي السنوات القادمة م  كنه قد يفي شخص يبدو كمجنون ول، خط

 .بالغرض

 من هو وماذا سيفعل ؟! -

ركم  -  ..سأخ

 

 

                                                         ) ٤٤ ( 

 

لنوصف املشهد يوم التجديد  اعاًم أحد عشر ٔالاحداث  سنستقبق
 بالتحديد ..

ذه السرعة ٔالاحداث  يعرف كيف جرتٔالارض  ي كوكبأحد  ال  عليه 
الجوع والجهل والكذب والفساد والسرقة والقتل والحروب ، والدقة

ي توالقبلية انتشرت الطائفية  ي كل مكانإش   .. نسانية البشر 
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ن الثالث ممالكيي م  سنة من حدى عشرة‘د بع عاد تجديد العهد ب
 ..ٓالان 

سوار مامهم باأل أوصدوها أال  –وروبا أن يحاصران اوقف جيش
ى  ولهما يصل عددهأ.. وصوب بمن كل حد –شاهقة الارتفاع   ٨٠٠إ
قرب نقطة اتصال أقفون عند املغرب العربي القتحام مليون مقاتل ي

جانيق نيمسكون بالسيوف ويتقدمهم امل "،جبل طارق : "بأوروبا
م سهم والِح لعجالت الحربية ورماة ٔالا وا قادمون من مجاهل راب كأ

 والجيش الثاني يصل .. التاريخ القديم

ى  عدده ي مليون مقاتل بنفس ٔالا  ١٠٠مليار وإ سلحة البدائية يقفون 
ي أل  وروبا فكان أجيش .. أما ا للهجوموروبا استعدادً الجانب الشر

مليون للتصدي  ٥٠وروبا أمليون مقاتل يتوزعون حول  ١٥٠عدده 
مليون للتصدي للجيش القادم من  ١٠٠وفريقيا إللجيش القادم من 

سحلة الحديثة مايفتك بمئات يملك من ٔالالكنه  جيش قليل.. سياأ
ن دفعة واحدة دون  حدهم لرقبة جندي أيصل أن  ٓالاالف من الجيش

 .وروبي واحٍد أ

ى ٓالان؟! ما الذي  وقفناأن  ما حدث منذ ى  وصل البشر أإ هذا الحد إ
 !!احد عشر عاًم أ ي

ا سريعً بالسنوات تصاعديً  أنبد  ا ..ا بملخص كل م
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 :"اية العام الثاني" ٔالاول  منتصف العام

رات تقّد إانتشار   ي تاريخ البشرية تفج ر مسبوق  رها رهابي غ
ا تحدث كل ٕالا   ىقتر متوسط ويقدَّ  من الثانية ١/٨حصائيات بأ

رات  ي .. اشخصً  ١٤التفج رات  وسط الشرق ٔالا كل هذه التفج
ي ٔالا إو  نمريكفريقيا وبعض الدول  ي  ت ر وتقدَّ .. وروباأوتكاد تنعدم 

رهابية ي الهيئات الحكومية والخاليا ٕالا نسبة القتل تحت التعذيب 
ى  ىدأكل ذلك .. ثانية ٤٠كل  –تحت التعذيب  –بقتيل  انتشار إ



  
  

 
- ٢٠٨

ي الشرق  ا  وسط وافريقيا بشكل حاد وقاسٔالا املجاعات  ويموت جدًّ
 من الثانية  ١/٢٠شخص كل 

ى  الحصول أجل  من ر ا.. سلعة غذائيةع ورغم ، الذين يموتون جوعً غ
ي ارتفاع مستمر  .كل ذلك كانت نسبة املواليد 

 العام الثالث : 

ي  ي ٔالا أاتخذ حلف النيتو  نوروبا وبمشاركة بعض الدول   .. مريكت

ام هذه كّ وبمساعدة ُح  ،رهابفريقيا ملحاربة ٕالا إوسط و بغزو الشرق ٔالا 
غزو من مقاومة أي  ال يخلو ولكن  ،بكل يسر البالد االدول دخلو 
ا لم تستطع الصمود طوياًل شعبية ول .. تقدمهم العسكري أمام  ك

رول ي منابع الب ى  وصار العمل  وبمساعدة القوات  ،وساق قدٍم ع
مٔالا  ي تأمي ي املقابل حفنة من املال ،منية  ي أي  لم يتحسن.. و وضع 

رأهذه البالد بل صار   شكالهاأالجريمة بكل  ى وارتفاع مستو .. سوأ بكث
ر" ن العائلة الواحدة صاح  "تعذيب ،سرقة قتل اغتصاب تفج ر ب

ب ويعذب ٔالا  ،خيهأخ زوجة فيغتصب ٔالا  ؛شكال من الجريمةكل هذه ٔالا 
ن قتياًل أحد  رفضت وسقوطن إ مه ويقتلهاأابنه ويسرق الابن   الزوج

يمعاقً أو  مأي  ا   .. امشاجرة بي

 ٔالارض..  حاط هذه البقع منأخالق والدين انعدام لأل 

رول مازالت تُ أو  َ عمدة الب يبَ ك من قِ ن  .ل الغزو الخار

 

 :اية العالم الخامس –ام الرابع بداية الع
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رول من الشرق ٔالا  دنف  ي  ىوما تبق ـ،وسطالب  ..بَ فريقا مازال يُ إمنه 
رول للعامة بل يُ  ىعطَ وال يُ  رية الذي بنوا  ىعطَ الب للطبقة الحاكمة وال

سوار تمنع الفقراء من الوصول أحاطوها بأخاصة ا نفسهم مدنً أل 
مإ  .. ل

ن الفقراء استمرً مالوضع مازال  ؛استمر التخلف ح ي الاستياء ب
الناس أن  عداالقرن الخامس عشر، ووصل لكل مالمح الحياة فيه؛ 

ذه الوحشية والانحطاط الخامس عشر لم ي ي القرن  كونوا 
م  ،نسانيٕالا ى أووصل الجوع  تح  كل الكالب الضالةإ .. ان

رف ويزدادو أغنياء و ؤالا  ي  ن وروبا بشكل عام ينعمون بال ي تقدمهم 
م هو  ءال .املجاالت ش رك بي أمام  اصبح مباًح أالجنس أن  املش

  .وضعهأو  مركزهأو  هنُّ كل شخص مهما كان ِس 

ي ن الفقراءلذلك انتشر ٕالا ؛ الاجتما صبحوا أ املرولكن  ،يدز ب
م ال قُ  ن م ال يملكون الدواء وال يملكو عليه أليتأقلمون  ت لَ تِ شهوا

 .. اا وفقرً جوعً 

 العام السادس : 

ي العالم و  دنف رول  ي أصبحت أالب رول  وروبا تحتكر كل نقطة ب
رول تحت  ،العالم ا الب بت م ي البالد ال  رول تنقسم  وبراميل الب

ي هذا العام هو ء  همأ.. ولكن مي بالدهم ُه أو  شددةحراسة ُم 
من  ىنقأفضل و أمريكي وهو أتشاف ( البايرول )* اكتشفه عالم اك

رول آالف املرات ر  ضهاأر وروبا تملك تحت أصبحت أو .. الب مخزون أك
وسط ينسحب الغزو من الشرق ٔالا أن  وقبل.. ايرولبي العالم من ال
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رولأا نتيجة الختفاء يفريقإو  ا مبرمت صفقتان جمعوا مأ.. همية الب
ريليونات ن ال رية بعقد مئة  ولها كان مع الطبقة الحاكمةأ.. مالي وال

 –بوساطة حكومية  –والثانية مع الفقراء .. لهم ايرولبال عام لتصدير 
رول كله م بشراء الب بوه م  الطبقة الغنية لنأبناء كن ول ،الذي 

ر ترفً أحياة يجعلوا الفقراء ينعمون ب ا باستخدام السيارات وربما ك
رولألذلك  ؛الطائرات ر تحت يد الفقراء بالب   ..غرقوا كل 

ن رول  بالي ريليونات من براميل الب ا أغرقت مياه أال رة م ار كث
 سلوين )  –الفرات  –النيجر  –الكونغو  –اليانجس  –( النيل :ر

ره كانت املياه ح  بلجامه كل الفقراء أ، وضرب الظمارمن ٔالا اوغ
رة ا شد سوادً هو أولكن هناك ما  ،سودأنه عام إ.. سبب حروب كث

 .منه

 

حمد خالد أسة من رواية " يوتوبيا " لدكتور : الفكرة مقتب(البايرول)*
 .توفيق

 العام السابع :

ي  وضاع كلها بقارة قارة لوصف ٔالا  أمنا سنبدماأخريطة العالم ها 
 بعد كل ذلك ..

ا باللون ٔالا  أنبد تنعم بمختلف وسائل ترى،  خضر كمابأوروبا وال لون
راء يسمح بالدخول ، الراحة والرفاهية ا  كل من دينه ال بعد تحويل إل

ى  موالهأ نه يملك من املال ما يكفيه لعشرات العقود أبنوكها وتتأكد إ
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ي الذي ُيقطَّ وتزيد انعزالًا ، من الزمن ع من  ورفاهية عن العالم الخار
 العطش والجوع والفقر .

ى  ننتقل ما باللون أالحظت أن  سيا وال البدأفريقيا و إ ْي قارتإ ني لون
ا كل ما يشته ، حمرٔالا  ى أن  وربما حمد البشر أن يرى  بليسإفف ع

ى  هذا كله يحدث  ىيشقأن  دون ٔالارض  بمنطقة شاسعة من كوكبع
رً  م تعفنت  ىفالقت ؛اي ذلك كث ي ٔالا جث ي ، ترى سواقبالشوارع و م

س وال تتقاتل بعنف بالسيوف بالتأكيد تلك الجموع من النا
 ، سلحة البيضاء والعصيانؤالا 

ذه أن  اظأفال  ،منا ليست مظاهرة اشتبكت مع ٔالا إال  تكون 
 دلو من املاءأجل  م يتقاتلون منإف؛ املميتهالحدة 

 التوأمان ..

 .. الزوجان

 م والابن ..ٔالا 

اية  ودلو املاء يبتسم وينت ، رحمة ىدنأبال  انسانً إنسان يقتل إي ال
افت البشر عليه ى  بسبب   املوت إ

يشرب الدلو  ه الجروح والسعادة تغمرهالتقاتل ووقف رجل تمأل  انته
ى  اا رأسه منتصرً وظل ينظر رافعً ، اهأح  بشراهة  ىمئات القتع

ي املاء بل من الحياة كلهاأأنه  نمن حوله الذي  .ملهم 
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ا ينطلق باحثً أن  كر هذا العراك البسيط واترك للجام خيالكيكفي ِذ 
ا أن  كن قبلول، رضحداث هذه البقعة من ٔالا أي  رك الحديث ع ن
 .نسانيةإ بال  ،بال طعام ،بال ماء ،بال كهرباء :مأذكرك أ

ي القرن الحادي عشرأم ن حياأو   كن لو  ،صبحت مثل الحياة 
ن أالخيول والكالب قد قتلهم الجوع ب ن وحركة الانتقال ب فواه الجائع

ا به هنا ولتقاتل بً وكل من ملته الجوع والفقر مرحَّ  ،مةعداملبه الدول ِش 
هناك ولتحيا الحياة أو  كلب ميت وجد هناأو  ماءجل شربة كل يوم أل 

 .هنا

 

ن ووصف سريع لوضعهمأالا  ىإ ما، مريكت ى  لو مامنا أالخريطة ع
ي أل رتقا ى  نيبال قل حدة من أنه أنه يمكن وصفه أحسب اعتقادي ع

ي ، حمرٔالا اللون  قل أسيا يحدث هنا لكن أفريقيا و إكل ما تخيلته 
م ر م مول ا،حدة بكث  .حمري طريقهم لوضع اللون ٔالا  ك

راليا تقل كل يوم حدة وتزدهر وتأخذ وضعً أما قارة أ ن كل وسطيً  اس ا ب
ا فيما بعد عن ا صادقً ًخ ا ومؤّرِ رائعً  اقارات العالم مما يجعلها شاهًد 

ا ؛العالم ى  ولذلك تركت لو   .صفروهو اللون ٔالا ، الخريطة كما هوع

 

 العام الثامن :

م  تنعم وتزدهر  وروبا مازالتأ صبح أكل يوم بال توقف ونظام حماي
ر    .حد قأل امتطوًر صار و  ةقو أك



  
  

 
- ٢١٣

ر حدة وعنفأ اصبحتأين اتمريكما ٔالا أ  ا وكل يومموتدهورت حال اك
ى  ءمن س  .أسوأإ

ي موقعها الا أما أ راليا فمازالت  ي والاقتصادي وٕالاس ي  ؛نسانيجتما
  .املتوسط

ن تقام امأال إسيا أفريقيا و إ ْي وال جديد عن قارت ن عشوائيت ا بثورت
م ،وروباأضد  م اومات عشرات ٓالاالف ف   ا.من جان

 

 العام التاسع : 

ي كل قارات العالم تظهر  تقود العالم نحو  ،مجموعات من الناس 
ي كل بقعة منولكن  ،السالم  ؛مختلفٔالارض  السالم 

م بأنأ فمثاًل  ن الرادعة أل  وروبا كان السالم بي  يبالعمامالت والقوان
رم ٓالا ال أحد  ى  صبحوا هذه املجموعاتأخر وبسرعة فائقة يح رأس ع

 السلطة الحاكمة

ي أ م فريقيا فحلَّ إسيا و أما  ى  ابعد تقاتل مرير واتفق تالسالم بي ع
روات الباقية بالعدل واملياه بتحلية مياه البحر  ن يقومو  ؛توزيع ال

يفسد الطبيعة الجغرافية جليد القطب الجنوبي بالقدر الذي ال ذابة إو 
ر الحاجات ٔالا  حّدٍ  ىإو ، رضلكوكب ٔالا   ىساسية ليبقما استطاعوا توف

ى  نسانٕالا ى  ولذلك صعدوا، قيد الحياةع أي  رأس السلطة بال إ
م وحلوا بعض م ن أشاكلهم وهدانتخاب فهم اهتموا  رة القتال ب ت وت

ي الشوا مول، رعالناس  العداء كل العداء أما  كن كان ذلك السالم بي



  
  

 
- ٢١٤

ي ال ستؤديأ توكان ،وروباأل  ى  بواب السالم  .. مفتاح باب الحربإ
ن قد يفتح الشيطان لك  ر ليدخلك لباب  ابابً تسعة وتسع من الخ

 بواب الشرأواحد من 

م حد وظلَّ أل  انال تستمع ان كانتامريكتؤالا  عنيف  االصراع بي
 .وكالعادة

ى  املجموعات املنادية بالسالم بعد فشله صعدوا السلطة وقادوا إ
 الحروب 

م  .االقبائلية بي

 

راليا ظلَّ أما أ م دائم دون الحاجة  مثلما هم،الحكام  س والسالم بي
ا  .للمجموعات تلك لذلك لم يتوجوا بالسلطة 

 

 :عشرحد ٔالا  منتصف العام –العام العاشر 

ي جميع القارات عدا قارتء  كل  نتلفريقيا الإآسيا و  يكما هو 
اأوصار التجه للحرب مع  ،توحدتا ى  وروبا والانتقام م  .قدم وساقع

 

 

 

 



  
  

 
- ٢١٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 موعد التجديد :

ى  نعود   ..الحرب ال ذكرناها منذ صفحاتإ

ي ي  -الجيوش ٓالان  تسمع م تتمتم  -فريقيا إأو  سياأأو  وروباأسواء 
ه ءعة يردد هذه الكلمات ويرددها وراكل قائد مجمو ، غريٍب  بكالٍم 
 :شديٍد  ن بحماٍس و املقاتل

ى  سننتقل بسرعة ي املكان ن بمساعدة هرطائيل وتحديًد اعالم الجإ ا 
ربصاوقف فيه جيشالذي  ههم وتكوين و وج ،ن ببعضهماان م

يتكون من معاشر الجان ٔالاول  فالجانب ة؛ومفزع ةدهم مرعباسأج
م ن نم ذه القلعة ال تبعد ه لعلك ترى  ..والجيش الثاني من الشياط

ا الخمسة مس عن الجيش ٔالاول مسافة آمنة، ن من ئوليقف ف
ى ،املنظمة يراقبون الحرب باستمتاع ونشوة مقربة من الجيش  وع



  
  

 
- ٢١٦

ي عرش عظيم التكوين ال أعرف كيف أصف شيطا ،الثاني ن يجلس ع
ن من قبل.. أفأنا لم  ؛عابسةو مالمحه إن كانت سعيدة أ صف شياط

ن لتقوية هذ ن البشر سيكونو اللعنة..  نيقراب ى  ن الجيش بعضهما ع
، هذه الكلمات الغريبة ن لذلك كانوا يرددو  ؛ٓالاخر ىع احدهمأليتغلب 

مإ ن قوة لحر   .نه طلسم لجعل البشر املتقاتل

لِ  ىا الحمقأتوقفوا ، ال توقفوا ال تقتلوا بعضكم ، كون العالمس
يأ اع ٔالارض  رجوكم ال مكان لنا   ..نسانيتناإبعد استغالل دمائنا وان

ن ..  تربص من الجانب

ي اشتياق للخروج من أ ن مشتعلة، والدماء   جساد ممزقة ..ٔالاع

 ..تصوب ىسلحة بعيدة املدت ٔالا أبد 

ن ..   تضرب من الجانب

 ..تَك فِ ول دماء بشرية ُس أمع و  

 شتعال .الا ي الحربان ت أبد 

 

 

 

 

 



  
  

 
- ٢١٧

 سماعليةٕالا  -٢٨/١٠/٢٠١٤.. بحمد هللأالاول  تم الكتاب

ي الكتاب الثاني من ثنائية ( مافوق الدول )   يتبع 

 

 

 للتواصل مع الكاتب 

 www.facebook.com/philosophyhassanالفيس بوك :  

 

  
  
  
  
 


