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تنبيه:  هذه السلسلة من الروايات خيالية وأى تشابه بينها 
وبين الواقع )متاخدش فى بالك( كما ال يجوز 
اإلعتماد عليها كمرجع تاريخى أو علمى )اتأكد 
من أى مرجع تانى( وتجربة اى شىء ورد فيها قد 

يكون خطر ويكون على مسؤلية فاعله.
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مقدمة

االسم: أمحد بكر، اسمعكم تقولون أنكم قرأتم ذلك كـمؤلف الرواية 

وأنكم تودون معرفة من سيصحبكم شاهداَ عىل األحداث واحلقيقة أنه 

أنا أيًضا.

اعتربوا أنه تشابه اسامء بني شخصية الرواية والراوى أو أهنام شخص واحد 

أن شخصية  أو  له،  اساًم مستعاًرا  اسم شخصيته  اختذ  املؤلف  أن  أو  بالفعل 

الرواية استعارت اسم املؤلف، رمبا، ىف احلقيقة ليس هناك فارق عندى وأرجو 

يبتكرىن  أنا شخصية قصصية مل أجد أحًدا  أال يكون هناك فارق لديكم، 

فقررت الكتابة عن نفىس وأعتقد أنىن أكرث الناس قدرة عىل التحدث عىن.

ولكن  مرشوعة  أسئلة  هذه  كل  روايــة؟..  األساس  من  هى  هل  ترى 

االجابات السهلة ال أفضلها، اخرت ما حيلو لك واصنع معتقداتك بنفسك 

وعىل مسئوليتك وحدك.

أما بالنسبة للعمر فأثناء حدوث هذه القصة كنت ىف اخلامسة عرشة من 

عمرى وأعتقد أن هذا هو املهم اآلن.



8

ىف هذه املرحلة من عمرى كنت أسكن ىف منطقة ما قضيت هبا الثامنية 

بني  تقع  منطقة  )البساتني(  حى  وتسمى  عمرى  من  االوىل  عاًما  عرش 

)املعادى( و)دار السالم( وعدة مناطق أخرى، وىف هذا الوقت كان هبا 

الكثري من األماكن اهلادئة والعشوائيات، سميت )البساتني( هبذا االسم 

)بساتني  املامليك  عرص  يف  تسمى  كانت  حيث  السابقة  لطبيعتها  نظرا 

السلطان( وكانت عبارة عن مساحة ضخمة من األراىض الزراعية التي 

تنتج كافة أنواع اخلرضاوات والفواكه، مبرور الزمن سقط اسم )بساتني 

السلطان( وحتول االسم إىل )البساتني( فقط. 

الذى كنت  التجارية هو شارع )مهران(  )البساتني(  من أشهر شوارع 

بعيدة جًدا  واملقابر  منزىل  بني  املسافة  منه،  أنا ىف شارع جانبى  أسكن 

ولكن من قال إن االشباح تباىل باملسافات.

التى تستحق  املفارقات واحلكايات  بالعديد من  ىف هذه املرحلة مررت 

أن أحكيها، بالطبع مل حتدث كلها ىل ولكىن تعرضت لبعضها وخالطت 

من تعرضوا هلا ونقبت األرض عن الكثري من احلكايات التى حدثت هبا، 

وبدورى سأحكيها لكم.

وحكايتى هذه املرة عن نوع رهيب من الرشور التى رمبا ننكرها ليس لعدم 

ننكرها من شدة خوفنا  نحن  قليال،  ولو  منها  االقرتاب  لعدم  أو  ظهورها 

املرض  عنه  وتقول  الرسطان  مرض  ذكر  تتقى  جداتنا  كانت  قدميا  منها، 

أو املرض اخلبيث وكأن جمرد ذكره قد يستدعيه، وكذلك فعلت  الوحش 
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يلقبون  اجلميع  جعلت  عندما  بوتر(  )هارى  روايات  ىف   (1))Rowling(

)فولدمورت( بالذى ال جيب ذكر اسمه، إهنا قوة الكلمة وقوة االسم.. إهنا 

ثقوبا تستجلب األذى، وكل ثقب بحسب  فينا  قوة اخلوف والذى يصنع 

الرش الذى يستدعيه حديثنا عام نخافه، لذلك ال نحب احلديث عن هذا 

الرش إال عىل سبيل اخليال العابر الذى ال يصح أن يكون موجودا.

الرش،  وقوى  األسود  السحر  وبالتحديد  السحر  عن  املرة  هذه  حديثنا 

والشياطني.

هل يوجد ما يسمى بالسحر األسود؟

أننا  مثاًل  فكرت  لو  عقلية،  راحة  اإلنكار  نعرفة،  ماال  نكران  السهل  من 

نعيش عىل كرة عالقة ىف السامء تدور برسعة جنونية ىف غابة من الكرات 

امللتهبة والصخور العمالقة، الفكرة مزعجة لو تأملتها لذا يفضل جتاهلها.

أنا ال ألوم عىل من ينكر القوى اخلفية وأنصحه بعدم القراءة عنها إطالًقا، 

إال سيدرك كم كان ىف غاية السذاجة والتفاؤل. و



)1( اسمها »جوان رولينج« وهي كاتبة إنجليزية من مواليد 1965 وحاصلة عىل وسام 
املليار  أن ثروهتا جتاوزت  الربيطاين، ذكرت جملة فوربس يف عام 2004  الرشف 
دوالر، وبذلك تكون أول مليارديرة يف العامل من الكاتبات، هى صاحبة سلسلة 
عام  األوىل  مسودهتا  كتبت  والتى  حديًثا  األدب  تاريخ  ىف  األشهر  بوتر(  )هارى 
الفيلسوف  وحجر  بوتر  هارى  بعنوان  رواية  أول   1997 عام  ىف  وصدرت   1995
وتوالت السبع روايات حتى عام 2007 وحتولت مجيعا اىل افالم سينيامئية ناجحة.
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ما قبل الفصل األول

الثالثاء 21 فرباير 1905..
األوراق  وعكست  إفريقيا  غرب  ىف  األحــراش  أحد  عىل  الليل  خيم 

الباهت  الليل  لون  خلط  مما  القمر  ضوء  الصغرية  للشجريات  العريضة 

األشجار  كثافة  ولكن  بارًدا  اجلو  كان  الالمع،  األخرض  األشجار  بلون 

هدأت من هياج الرياح ولكن ميكن أن تشتم رائحة العشب الصامء مع 

آخر  إىل  آن  من  تنعق  املجهولة  الطيور  بعض  وبدأت  الباردة،  النسامت 

وىف  الكالم،  البعض  بعضها  عىل  وترد  شيًئا  البعض  بعضها  خترب  وكأهنا 

وسط األحراش غري اآلمنة وعىل غري العادة كان هناك كوخ كبري من 

اخلشب واخلوص وكان عىل ما بيدو هناك ىشء ما جيرى بالداخل هو ما 

فرض هيبته عىل املكان فكانت األحراش ختلو من أى صوت إال صوت 

ىف  انجليزى  رجل  هناك  كان  الكوخ  داخل  ىف  املنتظم،  الطيور  نعيق 

الثالثني من عمره يرتدى مالبس أرستقراطية كاملة ومعطفا من الصوف 

االنجليزى الفاخر وقبعة صغرية، وكان له شارب كث يكاد خيفى فمه، 
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من  اكرب  مظهًرا  أعطاه  مما  طويلة  شعريات  ذات  ولكنها  خفيفة  وحلية 

عمره احلقيقى، وعىل النقيض كان معه رجل زنجي ال تسرت املالبس سوى 

منطقة احلوض لديه وباقى اجلسد كان عارًيا اإل من أساور غريبة وكثيفة 

مل تكن تتدىل فقط من حول أطرافه ولكن كان بعضها خيرتق جلده من 

أول أذنيه وشفتيه إىل رسته، وكان جسده يشبه متثااًل من اجلرانيت الالمع 

تلمح  أن  ميكن  الكوخ  جوانب  عىل  بنحافة،  ولكن  العضالت  مفتول 

أربعة أطياف من الدخان اخلفيف وكأن حتتها موقًدا خفيا وتكاد تشكل 

من حلظة إىل أخرى أجساًدا تشبه البرش ىف التكوين بخالف الرأس الذى 

يتمدد منه ما يشبه قرون الوعل امللتفة أو ميكن أن نسميها شياطني.

احلطب  وحتته  يغىل  النحاس  من  كبري  إناء  أمامه  الزنجى  الرجل  كان 

املستعر، وكان به منقوع زيتى اللون تتناثر منه الفقاعات اللزجة، وكان 

بالية ىف أحد اجلوانب عدة صحون هبا أشياء خمتلفة  عىل طاولة خشبية 

املسحوقة  العظام  بعض  آثار  ملح  فيمكن  بعضها  متيز  أن  لنا  كان  إن  و

أن  غري  بالسحق  أيًضا  املعاجلة  النافقة  الصغرية  الكائنات  من  وبعض 

بقايا األجنحة اجللدية ميكن أن تشري إىل وطاويط، أخذ الرجل الزنجى 

يضيف املساحيق إىل اإلناء املغىل ويقلبه بفرع شجر مكسور باهت، 

أخذ يتلو بصوت عاٍل بعض الكلامت اإلفريقية التى ميكن ختيل ترمجتها 

كالتاىل:

- »إىل املارد الشيطان أمري سحرة اجلان وحامل كتاب )ماروت( أستدعيك 

باسمك )يغوث( ىف زمان اللظى الشمىس، حيث تأذن لك الشمس مبا حتتاج، 
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وأمنحك التجسد الذى تبغيه لتهيمن عىل عامل البرش، ولتكن عبًدا ىل وىف 

خدمتى وبك تدين الناس لعتبتى، وبك تعلو عىل الرقاب رقبتى، ولتأخذ 

مما مجعت لك من الدماء مبتغاك وأعطىن املجد إىل يوم الفناء الكبري«.

الكوخ  جانب  أعىل  ىف  املربوطة  األحبال  أحد  إىل  الرجل  توجه  وهنا 

الطازجة  الدماء  لتبدأ  حجاًم  أصغر  آخر  إناء  األعىل  من  لتحرك  وفكها 

تنسكب ىف بطء عىل اإلناء النحاىس الرابض عىل احلطب املشتعل والذى 

بدأ خيرج منه خيط من الدخان وكأن سكب الدماء عىل خيط الدخان 

كام لو كان يسقط عىل ىشء صلب ويعطى شكاًل برشًيا وكأنه خفي 

التوهج  ىف  شاركت  املنسكبة.  الدماء  يقاوم  الذى  التجسد  ويظهره 

اللون  من  متيل  الغرفة حتى كادت  التى عىل جوانب  األربعة  األطياف 

النارى، تراجع الرجل اإلنجليزى إىل اخللف  األبيض إىل لون االشتعال 

وجلس عىل أحد املقاعد اخلشبية وانكمش وقد اختفى وقاره وهو يراقب 

ذلك التجسد الرهيب.

املسكوبة  الدماء  من  برًشا  يتشكل  القدر  من  خرج  الذى  الشكل  بدأ 

بداية من قلب ينبض تلتف حوله األوردة والرشايني وهيكاًل من العظام 

الطبقة  بدأت  ثم  ببطء،  العضىل  النسيج  من  تنمو  كتاًل  حيمل  الرمادية 

كان  معامله،  رسم  ىف  القبيح  الوجه  وبدأ  التكوين  هذا  تغطى  اجللدية 

وله  الشعر،  كثيفي  احلاجبني  عند  الثنيات  كثيف  احلمرة  إىل  مييل  وجها 

ينتهى  مقلوب  كمثلث  الطول  إىل  مييل  وجه  ىف  مغروس  مدبب  أنف 

بالذقن التى تتزين ببعض الشعريات الرمادية.
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السوس  فيها  نخر  التى  الصفراء  أسنانه  فظهرت  الزنجى  الرجل  ابتسم 

فانسكب حمتواه عىل  النحاىس  اإلناء  انشطر  ثم  السوداء،  وصنع خمادعه 

األرض  وترشبت  احلطب  عن  االشتعال  فأطفأ  الطينية  الكوخ  أرضية 

الذى  الرجل  ذلك  احلطب  عىل  يقف  كان  وعندها  املنسكب،  السائل 

تشكل من الدماء والدخان والذى ميكن تقدير عمره لو اعتربناه برشًيا 

باخلمسني وكان ينظر إىل ما حوله ىف شموخ وتكرب، ثم أخذ ينظر إىل يديه 

ويقلبهام أمام ناظريه ثم حتسس وجهه وأمسك خصالت شعره الطويلة 

نوًعا والفامحة الالمعة وقرهبا من أنفه املدبب يتشمم رائحة احلياة فيها. 

اجلوانب  أحد  عىل  معلقة  كانت  للرأس  بغطاء  عباءة  الزنجى  أحرض 

وألقاها عىل جسد الكائن العارى فتلحفها الكائن الذى اختذ شكل البرش 

ليغطى جسده األبيض الذى تشبع باحلمرة. انتفش الزنجى ىف وقفته قائاًل 

وهو يشري إىل قدميه:

- »اآلن لتسجد عند أقدام سيدك اجلديد وتدين ىل بالوالء والطاعة«.

مد الكائن املدعو )يغوث( يده التى بدا هلا أظفار حادة نحو عنق الرجل 

تتدفق  الغزيرة  الدماء  أخذت  جرًحا  هبا  حمدثة  رقبته  فالمست  الزنجى 

منه، تراجع الرجل الزنجى للخلف وهو ميسك عنقه ليكبح تدفق الدماء 

منها وهو مبهوت من الصدمة واالمل ىف حني قال )يغوث(:

- »)يغوث( سيًدا وال سيد له، إال طاووس الشياطني سيدنا مجيًعا«.

ثم اشار إليه فهبت األطياف األربعة نحو جسده الذى ترنح عىل األرض 
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ينازع حلظاته األخرية وبدت األطياف املنتصبة تنحىن كشكل ذئاب من 

الضباب وأخذت تلعق الدم النازف والرجل يتمتم بكلامت بدت كاللعنة 

التى يلقيها عىل املدعو )يغوث( والذى اقشعرت قسامت وجهه كام لو 

كان للكلامت تاثري عليه مل يدركه ىف حينها، 

التفت إىل الرجل اإلنجليزى الذى كان ما يزال منكمًشا ىف كرسيه  ثم 

وقد غطى وجهه بيديه استعداًدا للموت وقال له:

- »ومن الفاىن؟«.

انتفض الرجل وسجد أمامه يقبل قدميه ويقول:

- »أنا خادمك وبني يديك، أنا الداعى إىل عبادتك الضعيف )كرويل((1) 

ولـطاووس  لك  الكامل  والىئ  وأعلن  جتسدك  أشهد  ىك  هنا  إىل  وجئت 

الشياطني«.

أشار له أن ينهض فنهض ىف ترقب وعنقه ينبض من الرعب فهز )يغوث( 

رأسه مبا يشبه القبول قائاًل:

ينادي  وكان  1947م(   - )1875م  كرويل  أليسرت  يدعى  إنجليزي  ساحر  يوجد   )1(
بعبادة الشيطان ففي عام 1904 كتب The Book of the Law الذي احتوى كلمة 
ثيليام باليونانية وعبارة »افعل ما تشاء«، واكتسبت الثيليام مفهومها الواسع كاسم 
لنظام ديين وفلسفي غامض طور داخله أفكارا تنبع من التنجيمية، وكرس كراوىل 
نفسه للرش وعبادة الشيطان وأنتهى به األمر إىل مستشفى األمراض العقلية ملدة 
ستة أشهر، وقد مات أوالده وزوجاته أصبحن خمتالت عقليا مدمنات اخلمر حتى 

املوت.
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- »سرنى مدى نفعك«.

ثم أشار للجميع باخلروج من الكوخ فتبخرت األطياف االربعة بال أثر 

خملفة جثة الزنجى ملقاة عىل األرض ترتعد ىف نزعها األخري والدماء تغرق 

أليه وأشار  التفت  الكوخ  ما حوله، وعندما خرج هو و)كراوىل( من 

بيديه حيث أشتعلت ألسنة اللهب من حول الكوخ لتلتهمه مبا فيه دون 

)كرويل(  خلفه  وكان  )يغوث(  ابتعد  ثم  العشب  من  حوله  ما  تطال  أن 

الذى اسرتق النظر إىل الكوخ املشتعل وابتلع ريقه وخفض رأسه سائًرا 

خلف سيده اجلديد.
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الفصل األول

حلم إجازة صيف

When you touch me like this، and you hold me like that  
I just have to admit that it’s all coming back to me

 When I touch you like this، and I hold you like that
 It’s so hard to believe but it’s all coming back to me

 It’s all coming back; it’s all coming back to me now)1(

كنت أضطجع عىل رسيرى الصغري عيل ميني احلجرة الواسعة وتقع عىل 

اليسار مكتبتى التى أخذت وضعها املريح عىل احلائط مكتظة بالكتب 

التلفاز عىل املنضدة احلديدية  الثالثة آالف كتاب وأمامى  التى ختطت 

من  بتسجيلها  قمت  التى  األغنيات  بعض  ويعرض  الفيديو  به  موصاًل 

التلفاز واسمعها لالسرتخاء واالستجامم، وكانت هذه األغنيه من اقرهبم 

إىل قلبى حيث ان )سيلني ديون(، كانت مطربتى األوىل ىف هذه الفرتة 

للمطربة سيلني ديون وهي مغنية بوب كندية حائزة عىل جائزة غرامي  أغنية   )1(
وجائزة جونو، متزوجة من امللياردير الكندي سوري األصل رينيه انجيليل بدأت 
الغناء يف عقد الثامنينيات بفرنسا، واشتهرت عاملًيا يف التسعينيات ومن أشهر أغانيها 

أغنية »My Heart Will Go On« التي سجلتها لفيلم تيتانك يف عام 1997.
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أول  كان  الذى  تيتانيك(1)  فيلم  ىل  سببها  التى  الفنية  اهلزة  بعد  وخاصة 

الصوتية  املؤثرات  من  وأتذوق سحرها  السينام  أدخله ىف  سينيامىئ  فيلم 

لوال  يستحقها،  ضجة  للفيلم  كان  والقصة،  اإلنتاج  وروعة  والبرصية 

كابريو(2)  دى  ليوناردوا  املمثل  وسامة  سببته  الذى  الشباىب  اإلحراج 

لفتيان هذا اجليل فصارت بوسرتاته حتتل حوائط كل حجرات الفتيات 

يتحسس  فتى  كل  وبدأ  جيلنا،  عىل  التعاىل  من  حالة  هلن  وسبب  وقتها 

خصالت شعره ليكتشف إن كانت تصلح لإلطالة لعله يفى بالغر، كنت 

عىل أى حال أقوم بشحن بطارياىت املعنوية الستئناف رحلتى مع الكتابة 

حالة  ىف  وكنت  الثانوى  الثاىن  للصف  الصيفية  العطلة  ىف  كنت  حيث 

الثانوى  الثاىن  الصف  ىف   %59 جمموع  عىل  حصلت  حيث  سيئة  نفسية 

وكان نظام الثانوية العامة بنظام متوسط جمموع العامني الثاىن والثالث، 

وقد كانت هزة عنيفة ىل وألرسىت خاصة أىب الذى كان يضع عىل عاتقى 

)1( تيتانيك )باإلنجليزية: Titanic(، هو فيلم درامي ورومانيس كتبه وأخرجه وشارك 
بإنتاجه جيمز كامريون، تناول كارثة غرق السفينة العمالقة تيتانيك يف أوىل رحالهتا 
عرب املحيط األطلنطي، أبطال الفيلم هم ليوناردو ديكابريو وكيت وينسليت، ممثلني 
خمتلفة  اجتامعية  طبقات  من  ومها  بوكاتر،  ديويت  وروز  دوسن  جاك  شخصيتي 

وقعوا يف احلب عىل منت الرحلة األوىل لعام 1912 لسفينة آر إم إس تايتانك.
)2( ليوناردو دي كابريو من مواليد )11 نوفمرب 1974(، ممثل أمرييك. والده إيطايل 
األصل ومن القادة البارزين يف مجاعات اهليبيز التي علت سطح املجتمع األمرييك 
منتصف الستينات، ووالدته أملانية وهي من اختارت اسم ليوناردو بعد أن رفس 
بفرتة  محلها  وبعد  فينيش.  دا  ليوناردو  اإليطايل  للفنان  لوحة  تشاهد  وهي  طفلها 

قصرية تم طالقها من زوجها وعاش ليوناردو مع أمه.
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آمااًل عريضة ىف حتقيق حلمه باحلصول عىل شهادة كربى رغم أنه أفىن 

عمرة ىك حيقق هذه األمنية، كانت هزة عنيفة ىل أيًضا ألنىن اعتدت عىل 

النجاح بدون جمهود حيث كان شبقى للمعرفة يتعدى املقررات الدراسية 

باملعرفة  تقارن  أضعافا ال  اخلارجية  قراءاىت  ويستخف هبا فكان معدل 

التى أتلقاها من املدرسة ولكن تلك هى احلياة، فاألرقام هى التى تصنف 

الناس وحتدد مصائرهم، وقد كان هذا املجموع ال يبرش ىل بخري، حيث 

يتوجب عىل احلصول عىل 100% ىف الصف الثالث ليكون جمموع الصفني 

االقتصاد  بكلية  التحق  جيعلىن  لن  هذا  وحتى  خياال،  هذا  وكان   %80

والعلوم السياسية التى كنت أمتىن دخوهلا. 

أفقت من رشودى وفسدت خلوىت عىل الباب يطرق، كان أىب الذى صعد 

للمنزل ىك يتحدث معى حديثا اعتدته منه منذ علمت بنتيجتى، حيث 

كان يذكرىن دامئًا أىن فقدت 82 درجة سأظل أذكرها طول حياىت مامل 

أصنع املعجزة وأتدارك نفىس ىف العام القادم. 

دخل أىب إىل حجرىت وكانت هى احلجرة الوحيدة ىف املنزل ذات االثاث.. 

نسيت أن أخربكم أن هناك الكثري من التحسن ىف حياىت قد حدث، فقد 

قمنا باستجار شقة ىف نفس الشارع ىف الدور الثاىن حيث خرج أىب معاشا 

مبكرا وقام أيًضا برشاء تاكىس لتسلية تقاعده حيث مل يفرت عن العمل 

طيلة حياته وكان يرى دامئًا أن التقاعد عن العمل يعجل بنهاية احلياة.

وألن األثاث واملعيشة مل يربحا الشقة القدمية بعد، فقد قمت خلسة بنقل 
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من  حجرة  وأعددت  املنور(1)  من  األغراض  وبعض  ومكتبتى  رسيرى 

احلجرتني الكبريتني لتكون بدياًل عن املنور كمكان خاص ىل، كان أىب 

قد استأجر الشقة للتوسعة علينا لكن احلنني احلقيقى كان للشقة القدمية 

لشقة  كان  األرىض،  الدور  وىف  متسعة  ليست  أهنا  رغم  نرتكها  مل  التى 

الطفولة رائحتها اخلاصة ىف كل ىشء، ال أذكر أننا كنا بحاجة إىل مراوح 

ال تفرت أو مدفأة من الربد فقد كان هواؤها لطيفا صيفا دافئا شتاء وكانت 

ىف أوقات من طفولتى باًبا ال يغلق وتعج باجلريان والزوار من أقاربنا ىف 

الفيوم، ناهيك عن استيعاب عددنا الكبري ورغم كل ذلك كنا نجد فيها 

سعة ورحابة.

كان االنتقال للشقة األخرى صعبا عىل، وكان مفارقة حجرىت الصغرية 

ولكن  باليسري،  ليس  عليه  صارت  ما  صارت  حتى  بنائها  ىف  تعبت  التى 

التطلع والرتقى له الغلبة ىف وجداىن، كان االنتقال للحجرة الكبرية ووجود 

رسيرى بجوار مكتبتى له مذاق جيد، لعل القدر قد بدأ ىف االبتسام، لوال 

نكسة املجموع القليل.

جلس أىب عىل الرسير بجوارى يداعب شاربه الكث الذى زحف اليه 

املشيب ويتطلع إىل املكتبة الكبرية ويقول:

اإلجازة  أيام  تقرأ ىف مكتبتك.. ستضيع  أراك  أخالىن  تفعل.. ال  »ماذا   -

)1( كانت حجرىت السابقة عبارة عن منور مرت ىف مرت ونصف قمت بتجهيزه كمكتبة 
صغرية ىل.
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بال جدوى، أنت لديك مكتبة ليست لدى أحد ىف عمرك، تلك املكتبة 

هى اإلرث الذى سأخلفه لك وألوالدك إن شاء الله وانت من املفرتض أن 

تتفرغ للدراسة عند بداية العام الدراىس ولن جتد هلا متسًعا من الوقت، 

لقد خرست 82 درجة.. ال مناص من تعويضها«.

قلت ىف حماولة لإلهلاء ورصف االنتباه:

- »إن شاء الله أنا لدى نوايا طيبة للعام الدراىس، كنت فقط أقوم بإفراغ 

ذهىن عله يسعفىن ىف مرشوع تأليف قصة لألطفال جلائزة أدب الطفل(1) 

هلذا العام«.

هنا حتمس والدى وأفصح عام كان يريد أن يقوله فقال:

- »سبحان الله، لقد كنت أوصل بالتاكىس اليوم فتى ملكتبة البحر األعظم 

لك  اسجل  أن  وفكرت  التفاصيل  عن  وسألت  نزلت  حيث  )اجليزة(  ىف 

اشرتاكا هبا، هى تتبع مجعية الرعاية املتكاملة راعية جائزة أدب الطفل«.

حتمست للفكرة كثرًيا وقلت:

- »ممتاز ولكن سيكون الطريق طويال إىل )اجليزة(«.

قال متحمًسا:

- »ساقوم بإيصالك بالتاكىس صباًحا ثم أعاود الصطحابك الساعة اخلامسة 

املتكاملة  الرعاية  بجمعية  تقام  كانت  لالطفال  والرسم  للكتابة  سنوية  جائزة   )1(
وبرعاية زوجة الرئيس وقتها )سوزان مبارك(
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مساء لنعود مًعا، حاول أن تقرأ قدر املستطاع وأن تشارك ىف أى أنشطة 

تقام هناك، أصنع دائرة معارف من حولك ودعك من داء اخلجل«.

احلالية  أنشطتى  مع  ليرتكىن  أىب  فنهض  الفكرة  أعجبتىن  وقد  ابتسمت 

فقلت له ىك ال يظنىن نسيت: 

- »ان شاء الله سأقوم بالتعويض العام القادم، ال حتزن بسببى أعلم أنك 

تضع عىل عاتقى آمااًل كبرية«.

ابتسم ابتسامة مرحية محلتىن املسئولية وقال:

- »إن شاء الله أنا أثق بك«.

سامع  أستأنف  الرسير  عىل  االضطجاع  فعاودت  الشقة  من  أىب  نزل 

األغنيات املسجلة وأختيل نفىس وأنا يتم تكرميى بالفوز باخلمسة االف 

به كأديب  الذى طاملا حلمت  وأبدأ ىف مسار حياىت  اجلائزة  قيمة  جنيه 

مشهور ىف سن صغرية، ترى ماذا سأشرتى باجلائزة؟... بالطبع كمبيوتر 

من  أطقم  عدة  سأشرتى  الروايات..  خالهلا  من  أطبع  ملونة  وطابعة 

التوكيالت الرياضية الشهرية ألبدو فاتًنا امامها، من هى؟ 

إهنا فتاة أخرى كانت تركب معى امليكروباص صباًحا إىل مدرستها التى 

بجوار مدرستى فكنا نسكن ىف نفس املكان ومدرستنا ىف نفس املكان.. 

كانت تالحظىن ومل أكن أنتبه هلا ىف احلقيقة، إال ىف اليوم الوحيد الذى 

حتدثت إليها ففتنت هبا وكانت أول وآخر مرة أحتدث إليها.

بالنسبة ىل  النفس الذى كان صدمة  كان يوماً كئيباً عقب امتحان علم 
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ىف  جًدا  متميزاً  كنت  أنىن  حيث  املجموع  ىف  ظهرى  قسم  سبب  وهو 

الصف بحسب معلوماىت العامة عنه ورغبتى ىف استعراض فهمى الرسيع 

إذا ىب أجد االمتحان بعيًدا عن أى ىشء سمعته ىف الصف أو  ملوضوعاته، و

ىف الكتاب املدرىس ومل أكن أحرض أى درس خصوىص. كانت الصدمة 

النجاح  العامة ولكن بدرجة  باملعلومات  فيه  الذى نجحت  ىف االمتحان 

لتبقى  العام  هذا  ىف  حظى  عىل  ألغى  قد  التحسني  نظام  وكان  بالضبط 

الصدمة بال تصحيح. حني خرجت من االمتحان ألركب امليكروباص 

للمنزل وأنا ىف حالة ذهول وصدمة، أنتزعىن من الرشود التفاتة فاتنة من 

فتاة جتلس عىل املقعد الذى أمامى ومل يكن بامليكروباص سوانا بعد.

إىل  األيام  معظم  مصادفة  معى  تركب  أن  اعتدت  التى  الفتاة  هى  كانت 

املدرسة ومل أكن أنتبه إليها ىف الزى املدرىس الذى جيعلنا كاجلنود ال متييز 

بينهم إال قلياًل، فإذ هبا ترتدى بنطال چينس ثلجى ضيق وتيشريت أبيض وقد 

أطلقت العنان لضفائرها فصارت ذات املالمح الربيئة كاجلواد اجلامح.

قالت وهى ترفع ورقة االمتحان:

- »أنت تدرس علم نفس أليس كذلك؟«.

قلت بلهجة متفاجئة:

- »أنا.. نعم نعم علم نفس«.

اال  لعدم اجلواب عليه  لن يكون هناك سبب وجيه  ثم صعقتىن بسؤال 

النفور أو الال مباالة ىف حني أهنا هى التى تتجاذبىن إىل احلوار:
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- »أليس السؤال الثالث االختيار الصحيح نظرية لومربوزو؟«.

كان أسهل وأشهر سؤال باملنهج وأعتقد أنىن كنت طالب الثانوية العامة 

الوحيد الذى ال يعرف إجابة هذا السؤال وال أعرف كيف خدعت ىف 

هذه املادة إىل هذا احلد املزرى فقلت هلا بصدق:

- »رصاحة لست متأكًدا«.

أنىن  ستتوقع  أظنها  وال  لتحدثىن  عليه  حتاملت  الذى  حياءها   طعنت 

ال أعرف بالفعل إجابة السؤال، اعتدلت ىف جلستها شاكرة وحمرجة ثم ما 

لبث امليكروباص أن امتأل بالركاب.

ظللت طيلة الطريق ىف أسوأ حال حتى نزلنا وودعتها بعيوىن ىف ندم، ثم 

مل أرها بعد ذلك وظللت فرتة طويلة عىل أمل لقائها مرة أخرى. 

إياها  فأعطيها  يوًما  أقابلها  لعىل  أكتب هلا  أخذت ورقة وقلام ورشعت 

قائال:

الشمس بالنسبة لقرص عينيِك ظلمة حالكة

الورد بالنسبة لنعومة وجهِك سلوك شائكة

الندى بالنسبة لرقة مهسِك عواصف مهلكة

أال حتملني شهادة تقول »تعامل معاملة مالئكة«؟
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استيقظت عىل صوت أىب مرة أخرى مبكًرا وكان يوقظىن ألجل الذهاب 

الباكر  للصباح  أستسلمت  للغاية،  رسيعة  استجابة  كانت  املكتبة،  إىل 

ىك  حديًثا  اشرتاه  الذى  التاكىس  معه  وركبت  رسيًعا  مالبىس  وأبدلت 

يقىض به فرتة تقاعده وكان نوعه )فيات131(، دلفت إليه وتوجهت إىل 

الكاسيت حيث كان هناك رشيط واحد ىف السيارة لعبد احلليم حافظ 

ىف  وارتبطت  القناديل(  )ىض  أغنية  خاصة  إليه  االستامع  أحب  وكنت 

خميلتى بالطريق إىل األمل الذى حيوطه الصعوبات وضعف اليقني.

وصلنا إىل املكتبة التى بعث منظرها اجلديد الفاخر إىل نفىس الكثري من 

التفاؤل والتمىن وانتهيت أنا وأىب من تسجيل العضوية وتركىن مودًعا عىل 

أن يعود إىل ىف اخلامسة مساء.

مثل  تناديىن  واملعرفة  الكتب  غابات  حيث  الكبري  الرواق  إىل  دخلت 

النداهة ىف احلقول املظلمة.

ختريت مكاناً مرحياً وجانباً وقضيت الكثري من الوقت مستغرًقا ىف القراءة 

وتدوين املالحظات ثم تنبهت أنىن أصبحت أجلس منفرًدا حيث كان 

كل من ىف القاعة جمتمعني عىل مائدة واحدة يناقشهم شاب أكرب سًنا ىف 

موضوع ما.

ومبا أنىن كنت كائنا ينفر من االجتامعيات التى حتتاج إىل جرأة وقدرة 

بصحبة  وحيًدا  أقرأ  املنضده  عىل  مكاىن  ىف  انزويت  فقد  الرثثرة  عىل 

ملفتا جًدا، كام طلب مىن  فمنظرى كان  احلرج  غاية  كتاىب، كنت ىف 



26

الشاب الذى يتوسط املائدة أن أشاركهم فأبيت مما جعل اجلميع ينظرون 

ىل شذراً وكأنىن أتعاىل عليهم.

دوت ىف أذىن كلامت أىب عندما طلب مىن املشاركة ىف أى نشاط اجتامعى 

لعلىن أصنع شبكة معارف جيدة رمبا تقربىن من حلمى ىف الكتابة، فشعرت 

بغصة ىف نفىس ملخالفة تعليامته، ثم مل تكد متر نصف ساعة حتى مل أصبح 

أنا الوحيد الذى ختلف عن املائدة، فها هو شاب رمبا جتاوز الثالثني من 

عمره بقليل قد اقرتب نحوى وجلس بنفس منضدىت، مل أهتم سوى أنىن مل 

أعد الوحيد الذى أنزوى بعيًدا، غري أنه مل يلبث أن نظر إىل كتاىب وابتسم، 

رفعت برصى عن الكتاب وتطلعت له مبتساًم.. كان شاًبا يافًعا فاتح اللون 

اليابانيني حليق الوجه ومريح املنظر  له شعر بىن غامق يقف ألعىل مثل 

وبيدو من بيئة مرفهة ويرتدى مالبس كالسيكية تبدو غالية وتفوح منه 

رائحة عطرية قامتة، قال ىل وهو يتأمل الكتاب الذى بيدى:

هبذا  كتاًبا  تقرأ  أن  العمر  هذا  ىف  وأنت  املقدرة  لديك  الله  شاء  »ما   -

احلجم؟.. ترى أى كتاب هذا؟«.

 قلت له وقد حاولت التخلص من خجىل وىف حماولة مىن ألكون شخصاً 

اجتامعياً حتى ال يغضب مىن طيف أىب ملخالفة توصياته:

- »حول العامل ىف 200 يوم.. إنه من أوسع الكتب العربية انتشاًرا.. أنا ال 

أقرأ الكتب الضخمة عىل سبيل التحذلق غري أنىن متيم بكتابات )أنيس 

منصور( وال أشعر معها بحجم الكتاب مطلًقا«.
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قال ىف إعجاب: 

- »تبدو ماهًرا ماشاء الله.. أنا بالكاد أحاول قراءة بضعة أسطر، ما أزال 

مبتدئا«.

قلت له وقد أغلقت الكتاب بعد ما أثنيت الصفحة أستعداًدا الستمرار 

احلديث: 

وسيزداد  جرعة  بعد  جرعة  اإلدمان،  إىل  تؤدى  القهوة  مثل  »القراءة   -

شغفك وتعطشك«.

 قال وهو ينظر للامئدة بحرج:

من  بعض  لدى  طبيب..  من  بنصيحة  هنا  إىل  أتيت  وبينك  بيىن  »أنا   -

لست  الكتب..  عامل  مبواجهة  منها  اخلروج  أحاول  النفسية  الشوائب 

جمنونًا باملناسبة«.

قلت له مبتساًم:

وليس  النفسية  باملشاكل  نعب  مجيعنا  طبًعا..  الفرق  أفهم  أنا  الرش،  »بعد   -

مجيعنا يطلب العالج، عفا الله عنا مجيًعا.. ولكن خرًيا؟ الكتب ماهلا بك؟«.

ابتسم ابتسامة حزينة وقال:

- »مشكلتى ىف جتربة سيئة سببها ىل كتاب«.

ثم أطرق ببرصه ىف الفراغ وعاود يقول:

- »ال تشغل بالك.. آسف يبدو أنىن قد عطلتك عن االطالع مبا فيه الكفاية«.
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هم أن هيرب من احلديث معى ولكن هيهات.. أبعدما أثار فضوىل هلذا 

احلد يريد اهلرب دون أن يكمل حكايته ىل، قلت له وأنا أحاول جذب 

عينيه إىل مرة أخرى:

بعد..  انرصاىف  موعد  حين  ومل  الباكر  الصباح  من  هنا  أنا  عطلة،  »ال   -

غريب أن يسبب كتاب ذكرى سيئة، بإمكانك أن تعتربىن مستمعاً جيداً 

ميكن الفضفضة معه«.

قال معاوًدا اهلروب:

- »ال تشغل بالك حكاية وذهبت إىل حال سبيلها وال أظنها ستكون واقعية 

أو مستساغة، كثري من الناس ال تصدق ىف مثل هذه األمور، وليس طيًبا 

أن تسمع عن هذه األشياء ىف هذه السن، وهى حكاية طويلة أيًضا«.

وغري  الناس  يصدقها  ال  التى  األشياء  هى  ما  أكرث..  الفضول  ىب  أستبد 

سيحىك،  يعىن  سيحىك  مفر  هناك  يعد  مل  ضالتى،  إهنا  لسىن؟  املناسبة 

استخدمت أسلوب املشاركة الوجدانية قائاًل: 

قابلت  أنا مثاًل  أيًضا عندى حكايات ال يصدقها أحد..  أنا  - »باملناسبة 

العام املاىض وتقريًبا تصادقنا، لو حكيت ىل سأحىك لك  مصاص دماء 

بدورى«. 

ثم قلت وأنا أشري للكتاب الضخم أمامى: 

- »وكام ترى ال أمل من احلكايات الطويلة«
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ابتسم ابتسامة عريضة ظًنا منه أنىن أمزح وقال:

- »أمل أقل لك إنك ماهر ما شاء الله.. مل ختربىن ما اسمك؟«.

قلت وأنا أمد يدى للمصافحة فالتقطها:

- »أنا )أمحد بكر(«.

- »ترشفنا يا أبو محيد، وأنا )وليد مكرم(، أين تسكن؟«.

قلت مسارعاً حتى ال هيرب:

- »أنا أسكن ىف )البساتني(، هيا أخربىن ماذا حدث لك؟«.

- »)البساتني( مرة أخرى«.

- »خرًيا، بالطبع ال تعرف عنها غري أهنا مدفن الفنان عبد احلليم«.

- »ال مل أقصد، أنا فقط كنت بالقرب منها ىف حدث ال أحب تذكره«.

قلت بىشء من اخلجل:

- »افهم األمر، رمبا ودعت مبقابرها عزيًزا«.

مل جيب وترقرقت عينه بدمعة خفيفة فعاودت أالحقه.

أثرها  من  خيفف  تضايقنا  ذكريات  عن  والبوح  التحدث  ىل،  »لتحك   -

وخيرجها من الالوعى الذى يتحكم ىف سلوكنا العفوى إىل رحاب العقل 

الواعى ومن ثم نتحكم ىف تأثريها عىل سلوكيتنا«.
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ابتسم ابتسامة ختالطها قهقهة بسيطة ومال إىل اخللف قائاًل:

»ما هذا الكالم الكبري، أنت لديك إرصار ولباقة تعجبىن ولديك تصميم 

أن تعرف.. ما رأيك أنىن سأحىك لك عىل أن تعدىن أنك إذا مل تصدق شيًئا 

فال جتادلىن فيه واعتربه أمًرا قصصًيا فحسب«.

قلت منتشًيا:

»يا سالم... احك وجربىن«.

كنت أعلم أن احلكايات ترقد ىف احللق بحًثا عن أقل إثارة للخروج وأن 

البداية عىل شكل  التى تولد مع اإلنسان متمثلة ىف  الغرائز  احلديث من 

بكاء، ثم ثرثرة ال تنتهى لنهاية العمر، لذا فقد انحىن إىل األمام حيدق ىف 

الفراغ عىل املائدة وبدأ حيىك بأىس قائاًل:

»... بدأ األمر ىف أواخر سبتمرب 1982 وكنت أسكن ىف احللمية اجلديدة 

ىف القاهرة«.
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الفصل الثانى

كتاب ولعنة

يعطى  مما  منقوًصا  بدر  كان  الذى  القمر  من  السوداء  السحابه  اقرتبت 

شعوراً كرهياً بالنقصان - بعكس اهلالل والبدر حيث يشكالن شكاًل 

كاماًل وحمدًدا - وما إن أخفته السحابة حتى أكتىس الليل بسواد كئيب 

باهتة  ليلة  فصارت  العظام  إىل  مبارشة  طريقها  تعرف  شديدة  وبرودة 

وكئيبة. 

بدأت الكائنات الليلية تنشط والكائنات النهارية ختتفى، وألن اإلنسان 

يعم  السكون  كان  الليل  من  الساعة  هذه  ففى  النهارية  الكائنات  من 

أرجاء املنطقة اهلادئة، دقت الساعة لتعلن أهنا متام الثالثة بعد منتصف 

الليل واملنازل كلها مظلمة أو خافتة األنوار، عدا منزل واحد يتكون 

من طابقني يلتف حوله سور قصري ليمنحه بعضاً من اخلصوصية جعلته 

مدرسة  وصاحب  مدير  )سعيد(  األستاذ  منزل  كان  صغرية،  بفيال  أشبه 

ما  )علياء(  إال من زوجته  املنزل خالياً  بالداخل كان  اخلاصة(،  )املنارة 

أسود  شعرها  نحيفة  أربعينية  كانت  عودته،  انتظار  ىف  مستيقظة  تزال 
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أبيض  روبا  وترتدى  الوهن،  يعرتهيا  دقيقة  مالمح  عىل  منسدل  قصري 

مزركشا فوق مالبس النوم وكانت جتلس عىل األريكة ىف ردهة املنزل ىف 

الطابق السفىل منكمشة ىف ركنها وقبضتها تساند وجنتها املتعبة ىك متنع 

رأسها من السقوط حتى لتبدو ككومة من الستائر احلريرية من بعيد، 

ملقطوعة  ملوتسارت  سيموفوىن  بعرض  صوته  عال  كاسيت  أمامها  وكان 

voi che sapete، مل تكن للمتابعة ولكن كنوع من اإلهلاء وقتل الوقت 

ىك ال يعصف هبا القلق والوحدة، حيث إن الساعه تتجاوز الثالثة شيًئا 

فشيًئا وزوجها مل يعد بعد.

أى  عنه  تعرف  أن  دون  بأصدقائه  أتصلت  بعدما  أكرث  حالتها  وساءت 

خرب، إن الصباح هو أول أيام العام الدراىس وال ميكنه أن يتغيب إىل هذه 

راودها  املدرسة،  مدير وصاحب  بالتحديد وهو  الفجر  الساعة ىف هذا 

عنه؟..  للبحث  اخلروج  مرحلة  تبدأ  هل  ترى  والعجز،  بالرهبة  شعور 

خترج  أن  املمكن  من  وأهنا  خاصة  طبًعا  صعب  الساعة  هذه  ىف  ولكن 

هل   .... املتبادل  القلق  من  مفزعة  دائرة  وتدور  جيدها  وال  فيعود  هى 

تتصل بأصدقائه مرة أخرى؟.. لو وصل إىل أحدهم خرًبا لكان طأمهنا 

املستشفيات  حًقا..  القلق  سيثري  الساعة  هذه  ىف  اتصاهلا  معاودة  ورمبا 

واألقسام؟.. ال ال هذا خيار أخري فال يصح أن تصنع زوبعة قد تكون 

بال سبب وتسبب احلرج وفقط، كام أن التفكري ىف هذا االجتاه سيكون 

له أثر سئ.. الصرب فهو عىل وصول إن شاء الله. 

مل يكن لـ )سعيد( أصدقاء تقريًبا فكل عالقاته سطحية ومن الصعب 
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أن جتده يرشك أحًدا ىف أموره حتى يصل به األمر للمكوث هلذه الساعة 

املتأخرة مع أحدهم، فهو شخص حمافظ ومنظم جًدا ميكن توقع جدوله 

باإلضافة  الساعة،  هذه  إىل  أخره  الذى  ما  ترى  بسهولة،  ومساراته 

عىل  من  هنضت  املكان.  أو  للسبب  توضيح  دون  املفاجئ  خروجه  إىل 

العلوى وأخذت تفتش ىف  بالدور  األريكة وصعدت إىل حجرة مكتبه 

تلقفت  إىل مكان وجوده،  اى ىشء رمبا هيدهيا  بحًثا عن  أغراضه  مجيع 

مفكرة اهلاتف خاصته، فتحتها وأخذت تطالع األرقام املكتوبة واالسامء 

التى مل تكن قد اتصلت هبا بعد، اقرتبت من اهلاتف الذى فوق مكتبه 

ممسكة بسامعته متناسية أن الوقت يقرتب من الفجر وبدأت تطلب أول 

رقم لشخص ال تعرفه، ثم عاودت سامعة اهلاتف إىل مكاهنا ونظرت بقلق 

نحو الباب، لقد سمعت صوت حمرك سياره يقرتب، اندفعت متلهفة إىل 

النافذه ولكن حمرك السيارة صمت وال توجد سيارة قد اقرتبت من املنزل، 

يبدو أهنا سيارة أحد اجلريان .... هل خترج لتستنجد به؟ إهنا سيدة وحيدة 

وليس هلا أحد وولدها الوحيد مسافر ومؤكد سيلتمس هلا العذر كام أن 

تائه،  زوجها  أن  تقول؟  عساها  ماذا  ولكن  احلى،  ىف  معروف  )سعيد( 

عادت آسفة إىل حماولتها الفاشلة مع التليفون ثم سمعت أصواتاً بسيطة 

لكن ميكن متييزها ىف هذا السكون الرهيب وتضخيمها وسط هذا القلق 

الفظيع، صوت تأوه شق سمعها، صوت تعرفه متام املعرفة صوت )سعيد( 

ولكن  زجاجها  مغلقا  كانت  التى  املكتب  نافذة  من  اقرتبت  زوجها، 

مفتوح الشيش، فلمحت شبًحا ميىش زحًفا من بعيد يعرج بقدمه نفس 
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عرجة زوجها التى سببها له حادث قديم، انطلقت بال هوادة إىل الباب 

جترى ثم إىل الشارع. عىل امتداد برصها كان هناك، كان )سعيد( جير 

نفسه من جانب السيارة التى تركها بعيًدا عن املنزل وهو يتأوه والدماء 

وقميصه  املنحوتة  اخلمرية  ووجنته  القصري  شعره  عىل  تلمع  الطازجة 

أجزاء  كل  ىف  تنترش  واخلمشات  والطني  بالدماء  وملطخ  ممزق  الزهرى 

جسده عىل نحو فظيع.

رصخت باسمه غري أن أحًدا مل يكن مستيقظًا ليسمع صوهتا الضعيف 

الذى بح مع الرصخة اندفعت إليه لتضع كتفها حتت ذراعه لتسانده وهى 

وهى  األريكه  عىل  أرقدته  الباب،  وأغلقت  املنزل  أدخلته  حتى  تبىك 

منهارة من البكاء وال تدرى ماذا هى فاعله، ثم هنضت منطلقة إىل املطبخ 

لتحرض له شيئا لتضمد له جراحه الرهيبة والتى تنم عن أن حيواناً بشعاً 

إليه مرة أخرى  املسافة عائدة  منتصف  توقفت ىف  قلياًل،  إال  افرتسه  قد 

أفعمها  انكفأت بجواره عىل األريكة وقد  باسمها بصعوبه،  عندما متتم 

البكاء، متالك نفسه وقال هلا:

»ليس لدينا متسع من الوقت... يوجد كتاب قديم وكأنه من اجللد بلغة 

خفى  دوالب  ىف  ..ستجدينه  كح  كح   .... رموزكثرية  وبه  كالالتينية 

داخل الدوالب الصغري ىف مكتبى باملدرسة، من اآلن أنا أمنحه لِك ويرثه 

من بعدك ولدنا... أخفيه حيث ال يصل له أحد ولن يقدر أن ينتزعه منك 

بك  يعتىن  دعيه  ولدنا،  )عامد(  إىل  وسافرى  فوًرا  البالد  اترىك  ثم  أحد، 

وبنفسه وساحموىن أن ورثتكم هذا اإلرث الذى محلته دون رغبتى«.
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 ثم لفظ أنفاسه األخرية عىل صدرها، ضمت رأسه إىل صدرها بقوة حتى 

تلطخت مالبسها بدمائه وهى تبىك بكاء خيالطه رصاخ مبحوح، مضت 

حواىل ربع ساعه تقريًبا وهى تبىك وتضمه إىل صدرها حتى أفاقت عىل 

صوت ساعة احلائط لتعلن أهنا الرابعة.. ثم تذكرت آخر كلامته ترى، 

أم أن هناك خطراً كبرياً جيب  بالرشطة واألهل  هل هو وقت االتصال 

حال،  أى  عىل  املنزل  تغادر  أن  جيب  زوجها؟..  لكلامت  فيه  تسمع  أن 

السيارة من جيبه...  أسندت رأسه عىل وساده األريكة وأخذت مفتاح 

ارتدت مالبس رسيعة للخروج وخرجت دون أن ترد الباب مرسعة إىل 

السيارة تتلفت مييًنا ويساًرا. 

لفحها اهلواء الشديد ورست ىف جسدها قشعريرة باردة... اجتهت نحو 

السيارة وفتحتها وجلست ثم أغلقت النوافذ كلها، كل هذا وهى تبىك 

التى  السيارة  يقود  زوجها  كان  كيف  تسرتجع  بدأت  ثم  خفيضا  بكاء 

تلمح  هبا  فإذا  ويساًرا  مييًنا  تتلفت  كانت  حني  وعىل  تعلمها،  حتاول  مل 

والظالل،  السواد  إال  مالحمه  من  يظهر  ال  اهليئه  قبيح  رجال  الظالم  ىف 

اخللفيتان  قامئتا  تطول  حيث  الظهر  حمىن  الذئب  يشبه  حيوان  وبجانبه 

كثرًيا عن األماميتني، خرجت رصختها مكتومة من زجاج السياره املغلق 

حينام أطلقه الرجل باجتاهها، أخذت حتاول تشغيل حمرك السيارة بيدها 

املرتعشة دون جدوى والذئب ينطلق نحوها ثم قفز عىل األرض حينام 

العمالق  الذئب  انطلق  حني  وعىل  مرسعة.  انطلقت  قد  السيارة  كانت 

الرجل  تقدم  الفاغر  فمه  من  يسيل  والشدق  خرافية  برسعة  أثرها  ىف 
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املنزل،  دخل  ثم  مفتوًحا...  كان  الذى  الشقة  باب  من  بالسواد  املتشح 

تقدم من جسد )سعيد( امللقى عىل األريكه ىف سبات أبدى وعرف أنه 

فارق احلياه عندما تلمس عنقة امللطخ بالدماء، نظر جلسده نظرة حقد ثم 

غادر الشقة. انطلق يعدو برسعة ال تناسب سنه الكبري إىل أن وصل إىل 

السيارة والتى كانت منقلبة عىل جانبها وكان الذئب العمالق يقف فوقها 

باحًثا عن فتحة ىك يلتهم اجلسد املوجود بالداخل، عاد الذئب إىل سيده 

األمام عىل جانبى  إىل  وجهه  الرجل  مد  ثم  له  أشار  أن  وداعة مبجرد  ىف 

الطريق فرأى مدرسة )املنار اخلاصة( ابتسم ابتسامة كرهية ثم عاد إىل 

املنزل مرة أخرى، محل جسد )سعيد( عىل كتفه وأشار بأصابعه فتبخرت 

به نحو  ثم توجه  الباب  أغلق  قد لطخت األريكة.  التى كانت  الدماء 

السيارة التى مل تبعد كثرًيا عن املنزل وأخرج من طيات مالبسه قضيبا 

كانت  التى  السيارة  زجاج  به  وكرس  امللىك  الصوجلان  يشبه  املعدن  من 

األعىل  بأجتاه  كان  الذى  الباب  وفتح  الدماء  ىف  غارقه  )علياء(  بداخلها 

ووضع جثة )سعيد( ليبدو األمر كام لو كان حادث سري وأغلق الباب 

ثم غاب عن السيارة وأبتلعه الظالم يتبعه الذئب العمالق.



أرشقت شمس الصباح الدافئة عىل صيحات آالف املنبهات بشكل يفوق 

أى يوم، فهذا هو أول أيام العام الدراىس اجلديد. دنت )فريدة( والدة 

)وليد( من رسيره لتوقظه ليلحق بجحافل الطلبة النازحني ىف أول أيام العام 

الدراىس وقد كان نشيطًا ومستعًدا هلذا اليوم، كان ىف بدايه العام للصف 
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التى كان هبا منذ مهده ىف املرحلة االبتدائية،  الثانوى ىف املدرسة  الثاىن 

أمام املرآه حياول تصفيف  الرجولة أخرًيا، وقف  لقد أصبح عىل أعتاب 

شعره للخلف ىك يكسبه مظهًرا شاًبا، وشعره معاند، كان يريد أن يودع 

مرحلة الطفولة متاًما وكان يستفزه أن اليستجيب شعره وأخذ يغرقه ىف 

كرميات ويربت عليه، أخذ يتأمل شاربه الذى بدأ خيط لونًا داكًنا غري 

دامئًا  حيلقه،  أن  السن  هذه  ىف  له  جيوز  وال  ليرتك  شارب  هو  فال  حمبب، 

ما تكون هذه املرحلة العمرية جائرة عىل الفتيان فتنتفخ أنوفهم بشكل 

مفاجئ وترتع البثور ىف وجوههم مترح من رقعة إىل أخرى عىل الوجنات 

ما  وبقدر  املعزوفة،  لتكتمل  الباهت  الشارب  هذا  ويزينها  واجلبهة، 

الفتيات  عىل  حتنو  ما  قدر  عىل  الفتيان  عىل  وهرموناهتا  الطبيعة  تقسو 

فتكتمل وتنضج األنوثة مبقوماهتا وفتنتها، قطع عىل )وليد( رشوده صوت 

أبيه يعجل من أمره ىك يأخذه معه ىف طريقه إىل العمل - بالرغم من أن 

املدرسة ال تبعد عن املنزل سوى مسافة بسيطة ميكن قطعها مشًيا- إال أهنا 

كانت زهوة اليوم االول، أتم مالبسه وذهب بصحبة والده إىل املدرسة 

)مدرسة املنار اخلاصة(، نزل من سيارة والده إىل رواق املدرسة، إزدادت 

استعداًدا  الفناء  من  اقرتب  قدمه كلام  وتباطأت خطوات  قلبه  رضبات 

لطابور الصباح ...مل يكن خفقان القلب ألنه يكره املدرسة عىل العكس 

سيقابل  ولكنه  أساتذته  كل  واحرتام  بحب  وحيظى  وجمتهد  ذىك  فهو 

)ألني(، وهى كام يصفها )وليد( رحيانة من فلسطني، هى فتاه تعرف عليها 

ىف العام السابق تكربه بعام أو أقل لكنها معه ىف نفس الصف، تقيم مع 
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والدهتا وأخيها الصغري مبرص ووالدها يعمل بالتجارة ىف سوريا وكانت 

إال  العام  هناية  عطلة  ىف  اليراها  لكنه  )وليد(  منزل  من  بالقرب  تسكن 

مصادفة فال حيدث بينهام إال ابتسامه متبادلة، فرتة الدراسة هى املكان 

الوحيد الذى جيدان فيه متسًعا للقاء والكالم... لقد كان يعشق هلجتها 

وكان يدعى فهمه للقضايا التى تتحدث عنها - برغم عدم فهمه هلا- حيث 

التى كانت تعاىن اضطرابا  كان والدها من شهور حمارًصا ىف )سوريا( 

مل يكن يستوعبه ىف بلدة )محاة((1)، كانت منفعلة جًدا للرصاع العرىب 

اإلرسائيىل ىف حني مل يكن )وليد( يعرف سوى أننا أنترصنا عىل إرسائيل 

آخر جندى إرسائيىل  بانسحاب  املاىض  ابريل  متاماً ىف  انتهى  األمر  وأن 

منحوته  احلاجبني،  ومرسومة  املالمح  رقيقة  )ألني(  كانت  سيناء،  من 

الوجنتني اللتني تشوهبام محرة وردية، كانت أعقد من أن حتفظ مالحمها 

بسهولة وأبسط من أن تنىس ابتسامتها، باختصار كانت قصيده متىش عىل 

)1(  أحداث جمزرة محاة 2 فرباير عام 1982 دامت املجزرة 27 يوًما بدًءا من 2 شباط/
فرباير هي أوسع محلة عسكرية شنها النظام السوري ضد اإلخوان املسلمني يف 
التقديرات  خمتلف  وفق  العسكرية  األمنية  العملية  هذه  ضحية  وسقط  حينه, 
وفق  قتيل  ألف   40 اىل  حينها  يف  الدبلوماسية  التقارير  حسب  قتيل  ألف  بني  ما 
تقديرات اللجنة السورية حلقوق اإلنسان. وهدمت أحياء بكاملها عىل رؤوس 
أصحاهبا كام هدم 88 مسجًدا وثالث كنائس، فيام هاجر عرشات اآلالف من 
سّكان املدينة هرًبا من القتل والّذبح والتنكيل حيث قام النظام السوري بتطويق 
مدينة محاة وقصفها باملدفعية ومن ثم اجتياحها عسكرًيا, وارتكاب جمزرة مروعة 
كان ضحيتها عرشات اآلالف من املدنيني من أهايل املدينة وكان قائد تلك احلملة 

العقيد رفعت األسد شقيق الرئيس حافظ األسد 



39

ترى  الطابور،  انتظار  ىف  بالفعل  املدرسة  فناء  إىل  )وليد(  وصل  األرض. 

كيف غريت األشهر املاضية ىف مالحمها، أخذ يرتقب وصوهلا وهو يضع 

يديه من حني آلخر ليتأكد أن شعره مازال مصففا للخلف وأن مالبسه 

ىف أتم حال ويصافح من حني آلخر أحد أصدقائه.. بدأت أعامل طابور 

الصباح و)وليد( ىف واد آخر، حتى لفت انتباهه أن صمتاً عجيباً قد عم 

أرجاء املدرسة، انتفض من رشوده وسأل زميله عام جيرى بصوت أمحق 

مسموع فوكزه زميله، وقال بصوت خافت: 

»دقيقه حداًدا، أستاذ )سعيد( املدير مات فجر اليوم«.

وزميله  )وليد(  فطأطأ  بغضب  الطابور  أمام  الواقف  املدرس  له  نظر   

رأسيهام، انتهى احلداد... ووصلت )ألني(، كانت قد تغريت بحق فربغم 

الذى ينسدل عىل جانبى وجهها بكثافة وتناسق كام  البىن  قصة شعرها 

بياضها شابه  أن  إال  تتغري،  التى مل  النقية  الدقيقة  كان، وبرغم مالحمها 

محرة العنفوان وصارت ناضجة برغم قامتها القصرية.

يشوهبا  هادئة  بابتسامة  )ألني(  قابلته  بانفعال  مبتساًم  )وليد(  صافحها 

أثرها جانبا شعرها بخفة، استكمال  احلزن وهزة رأس رقيقة رقص عىل 

مًعا طابور الصباح وتدفق الطلبة عىل الفصول، صعد )وليد( الفصل قبلها 

وجلس ىف مقعده ينتظر قدومها ويؤكد عىل ما أعده من كلامت وظهرت 

)ألني( وجلست ىف صف الفتيات الذى كان قريبا من صف الفتيان والذى 

جلس عىل طرفه )وليد( ليكون بقرهبا ثم مال عليها، وقال هامساً:
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- »صباح اخلري«.

ردت بفتور وجتهم مل يتوقعه:

- »صباح النور«.

رد ىف توجس:

- »خرًيا، ماىل أراِك وقد متلك التجهم أمرِك؟«.

قالت باندفاع خيالطة نحيب:

- »لقد توىف والدى األسبوع املاىض«.

العام  هبا  استهل  التى  الصعبة  والبدايات  السئ  اخلرب  من  )وليد(  صدم 

اجلديد فقال معاجاًل:

- »رمحة الله عليه وأهلمكم الصرب والثبات«.

قالت معقبة:

- »قتله معدومو اإلنسانية واخلونة«.

صدم )وليد( جمدًدا وجحظت عيناه:

- »قتل، ال حول وال قوة اال بالله، كيف هذا؟«.

بدأت ترقرق عيوهنا بالدمع وقالت:

- »كان قد متكن من اهلرب من سوريا بعدما قام )رفعت األسد( ىف شباط 

املاىض بدك بلدة )محاة( وأسقط آالف الشهداء ودمر البلد عىل من فيها، نزح 
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مع اآلالف من اجلحيم واستقر إىل )لبنان( وكانت األخرى عىل موعد مع 

احلرب واحلصار اإلرسائيىل(1) ىف )حزيران(، والذى نجا من نريان االجتياح 

اإلرسائيىل، يلقى الله مذبوًحا ىف خميم )صابرا وشاتيال((2) بيد عربية.

انتفض عنق )وليد( من هول ما حيدث ىف العامل العرىب القريب وال يدرى 

عنه شيئاً ومن املأساة التى يسمعها ثم سحبه من رشوده حينام باغتته يد 

وضعت عىل كتفه وكانت يد أستاذ )عصام( وكيل املدرسة، وهو أكرث 

من ىف املدرسة وًدا مع )وليد( وبينهام عالقة طيبة متبادلة، كان جيره من 

ذراعة غري مكرتث حلوار كان فيام يبدو بينه وبني زميلته، وهو يقول: 

بريوت،  مبحارصة  اجلميل  بشري  ومليشيا  اإلرسائيلية  القوات  قامت  يونيو   13 يف   )1(
واستمر هذا احلصار إىل 28 أغسطس. طوال فرتة احلصار قامت القوات اإلرسائيلية 
بقصف بريوت من الرب باستعامل املدفعية ومن اجلو والبحر. تم تسوية معظم املدينة 
باألرض، قتل أكرث من 30,000 مدين لبناين وأصيب أكرث من 40,000 شخص، أكرث 
استمرت  يوما  وسبعني  الستة  فرتة  ويف  بريوت  عن  نزحوا  شخص  مليون  نصف  من 

إرسائيل مبنع املعونات الدولية واإلنسانية عن املدينة.
وشاتيال  صربا  خميامت  مبحارصة  اإلرسائيلية  القوات  قامت  سبتمرب،   16 مساء  يف   )2(
املجموعات  من  عنرصًا   350 حوايل  بدخول  وسمحت  الفلسطينيني،  لالجئني 
االنعزالية  املتمثلة بحزب الكتائب اللبناين وجيش لبنان اجلنويب إىل املخيامت حتت 
ذريعة البحث عن مقاتلني فلسطينيني. تم ذبح ما يقارب 3000 مدين أعزل بالرغم من 
التعهدات األمريكية بحامية املدنيني الفلسطينيني بعد خروج املقاتلني الفلسطينيني 
القوات  املنتخب بشري اجلميل وقامت  الرئيس  اغتيال  لبنان، كانت رد فعل عىل  من 
االنعزالية بالدخول إىل املخيم وبدأت بدم بارد تنفيذ املجزرة التي هزت العامل ودومنا 
رمحة وبعيدًا عن اإلعالم وكانت قد استخدمت األسلحة البيضاء وغريها يف عمليات 
إنارته  التصفية لسكان املخيم العزل وكانت مهمة اجليش اإلرسائييل حمارصة املخيم و

ليال بالقنابل املضيئة.
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- »)وليد( أريدك ىف مكتبى ألمر مهم«.

وأغلق  بجحوظ  )ألني(  دموع  إىل  ينظر  مكانه  ىف  راسًخا  )وليد(  كان 

عينيه حينام تبخرت الكلامت التى من املمكن إن يرد أو يواىس هبا ثم 

استسلم له ذهاًبا إىل مكتبه القريب من الفصل.

ىف مكتب الوكيل وبعد حديث رسيع عن حتمل املسؤلية والنضوج طلب 

من )وليد( أن يكون أمني املكتبة، انعقد حاجبا )وليد(... إنه منذ دخل 

هذه املدرسة مل يكن هبا مكتبة، أدرك )عصام( احلرية التى ارتسمت عىل 

وجه )وليد( فأردف قائاًل: 

- »لقد فكرت كصدقة عىل روح أستاذ )سعيد( رمحة الله عليه أن أجعل 

مكتبته اخلاصة التى ىف مكتبه ىف املدرسة مكتبة عامة للطلبة واستأذنت 

من  أفضل  أن  وفكرت  ووافقت،  الله  رمحه  )سعيد(  األستاذ  أخت  من 

ميكن أن يكون أمني املكتبة هو أنت«.



باملبىن  املدير  مكتب  من  الكتب  حيملون  زمالئه  وبعض  )وليد(  ظل 

القديم إىل حجرة جديدة ىف املبىن اآلخر. 

كان الطالب يسعلون بشدة من األدخنه أو األتربة الكثيفه التى تتصاعد من 

الكتب القدمية العمالقة وكان )وليد( حيدث نفسه.. من من الطالب سيمسك 

كتاباً هبذه السامكة والتعقيد ليطالعه.. ليست فكرة جيدة عىل اإلطالق.
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وبعد عناء شديد وبعد ما انتهى كل ىشء دخل الطالب يغسلون أيدهيم 

برسعة وهربوا إىل فصوهلم.

كان )وليد( ميىش مرتنًحا من شدة األتربة واستعد ليذهب إىل دورة املياه 

ليغسل يديه ويدرك ما تبقى من اليوم الدراىس حتى قطع عليه )عصام( 

الطريق، نظر إليه )وليد( بعني أجهدهتا األتربة مل متيز سوى ابتسامته 

العريضة الباهتة والذى بادره قائاًل وهو يناوله جمموعة من املفاتيح:

الصغري  الدوالب  لفتح  جرهبا  االحتياطية،  املفاتيح  جمموعة  »هذه   -

وأخرج آخر جمموعة من الكتب موجودة فيه، جهد طيب يا )وليد(«.

هبوًتا  منها  بأكرث  االبتسامة  عليه  ورد  املرشف  من  املفتاح  )وليد(  تناول 

يده عىل  األتربة ووضع  أفسد رونقها  التى  يتأمل مالبسه اجلديدة  وهو 

شعره الذى عاود األنسدال لألمام فمسح عليه لألمام بعنف وصعد للمبىن 

فتناول  الكتب  بعض  به  زجاجية  بواجهة  الدوالب  كان  أخرى،  مرة 

الذى كان  اليوم  تلو اآلخر وهو يفكر ىف  املفاتيح وأخذ جيرب واحًدا 

ينتظره بآمال عريضة والذى بدأ فجره بوفاة مدير املدرسه وبدأ حديثه 

الكتب. عندما  الغبار وعتالة  ثم ختامه سحب  بوفاة والدها  )ألني(  مع 

انتهى من جتربة ما يربو عىل مخسة عرش مفتاحاً مل يوفق ىف أحدها وكان 

عليه للتأكد أن يعيد الكرة مرة أخرى، ثم سقطت منه سلسلة املفاتيح 

عىل األرض وبرد فعل غاضب عفوى ركلها بقدمه فتدحرجت إىل أسفل 

دون  هلا  الوصول  حياول  ىك  أسفله  يده  ومد  ركبته  عىل  نزل  الدوالب، 
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جدوى، ثم قرر أن يقوم بزحزحة الدوالب ليحصل عىل املفاتيح، كان 

الدوالب ثقياًل للغاية ولكن بعد جهد استطاع حتريكه قلياًل وقد بدا أن 

شيئاً ما كان يلصقه باحلائط ويبدو أنه حتطم بفعل التحريك.

نظر )وليد( إىل القطعة اخلشبية التى كانت بني الدوالب واحلائط والتى 

أنفسخت وغطى وجهه من البؤس ثم تبني له أن ما خلف القطعة اخلشبية 

فتحة ىف اجلدار وكأنه رف سحرى خلف الدوالب.

تقدم منه بحذر ومد يده وكان ىف الرف كيس بالستيك أسود يبدو أنه 

حيوى كتاباً، استطاع بالفعل إخراجه ومسح األتربة من عليه ونظر ىف 

الكيس فكان كتاًبا قدميًا وكأن أوراقه من اجللد، وشعر بخدر غريب 

عندما ملس أوراقه وفتحه ليجده ممتلئا برسوم ال ختطئها العني تشبه رسوم 

وبدت  بلحظات  فتح  بعدما  ظهرت  الكتابة  أن  شعر  إنه  حتى  السحرة 

وألتقط  قميصه  طيات  ىف  الكتاب  فدس  أقدام  وقع  سمع  بارز،  كنقش 

املفاتيح ثم أزاح الدوالب إىل وضعه السابق وكان املرشف بالفعل هو من 

بالباب، توجه )وليد( إىل معطفه الذى كان قد خلعه ووضعه عىل أحد 

املقاعد ليلبسه ىك خيفى بروز الكتاب ىف قميصه.

قال له املرشف عندما رآه يرتدى معطفه:

- »وكأنك انتهيت، ما األخبار؟«.

قال له )وليد( وهو يناوله املفاتيح ويبدو عليه االضطراب:
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- »أظن أن املفاتيح غري مناسبة، وأرجو أن تأذن ىل باالنرصاف للمنزل 

ألنىن بدأت أشعر باالضطراب والتعب«.

ربت الوكيل عىل كتفه وقال:

أتعبتك، إهنا صدقة طيبة وعمل  - »ال بأس عليك وأعذرىن لو كنت 

من أفضل األعامل أن تسهم ىف نرش املعرفة وأنا أحببت أن أشاركك 

فيه«.

ابتسم له )وليد( وبدا أنه بالفعل بدأ يصاب بالدوار فقال له )عصام(:

العيادة  إىل  سأصطحبك  حسًنا  املدرسه؟  طبيب  يراك  أن  حتب  »هل   -

لالطمئنان عليك، ال تبدو عىل ما يرام بالفعل«.

انتفض )وليد( منتصًبا كأنه ال يعاىن شيئاً وقائاًل:

- »أنا بخري، رمبا أحتاج للعودة إىل املنزل فقد متلكىن اإلرهاق فحسب، 

أتأذن ىل بالعودة؟«.

قال )عصام( بود:

- »لو كنت تثق أنك ال حتتاج مساعدة، حسًنا ميكنك العودة«.

خرج )وليد( من املدرسة يعدو إىل املنزل لرياجع غنيمته. 



الذى معه وتوجه إىل حجرته  باملفتاح  الباب  للمنزل وفتح  وصل )وليد( 
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مبارشه ثم جلس عىل مكتبه وأخرج الكتاب وبدأ يتفحصه، كان الكتاب 

ملئاً بالرموز والكتابات الغريبة وكأهنا رموز األحجبة والسحرة، وكان 

مصنوعاً من أوراق غريبة تشبه اجللود والكتابة فيها وكأهنا حفر أو لسع 

بالنار عىل جلد حى، هل كان أستاذ )سعيد( يعمل بالسحر؟ ترى هل من 

الترصف السليم أن يأخذ الكتاب هكذا دون أن يعرف أحد؟ وبينام هو 

ىف رشوده سمع أحًدا يعبث ىف رتاج الباب فوضع الكتاب داخل الكيس 

األسود مرسًعا وكان أمامه والدته.

ابتلع ريقه وهو ينظر إىل والدته ىف توجس قائاًل:

- »أمى... أمل تذهبى للعمل اليوم؟«.

قالت االم مستنكرة:

- »ومنذ متى وأنا أذهب للعمل ىف أول أيامك ىف العام الدراىس؟ ولكن ملا 

حرضت مبكًرا؟ وما هذا الذى حتمله ىف الكيس األسود؟«.



التى تدير  ىف مكتب مدير املدرسة كانت )صفية( شقيقه )سعيد( هى 

ترتدى  أربعينية  سيدة  وكانت  الزوجني،  لغياب  يوم  أول  ىف  املدرسه 

مالبس فضفاضة وتغطى رأسها بحجاب قصري ومالمح ممتلئة قلياًل، هبا 

مسحة من الطيبة، وكان جيلس أمامها رجل أربعيىن انحرس الشعر األسود 

عن مقدمة رأسه مبالمح غليظة، ولغد منتفخ وشارب مهمل وجسد تغلفه 
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غري  تبدو  اللون  رمادية  حلة  ويرتدى  البطن  ىف  كروى  بشكل  السمنة 

متناسقة عليه وجيلس متصنعاً األىس قائاًل: 

- »أنا صديق عزيز جًدا للمرحوم وزوجته عليهام رمحة الله«.

قالت السيده)صفية( مستنكرة:

»عليهام.. )علياء( ىف املستشفى شفاها الله«.

يتصنع  عاود  ثم  بإصبعه  شاربه  عىل  ومسح  فجأة  الرجل  مالمح  تغريت 

األىس قائاًل:

ىل  اكتبى  فضلك  من  سمعته..  ما  هذا  آسف  أنا  لنجاهتا..  لله  »احلمد   -

عنوان املستشفى ألزورها هذا واجب ال ميكن تفويته«.

كتبت )صفية( عنوان املستشفى له ىف ورقة فالتقتها وعاود يقول:

- »أنا )عبد املريد( زميل أستاذ )سعيد( رمحه الله منذ كان أستاًذا باجلامعه 

وكنت قد أعرته بعض الكتب كانت موضوع بحث خاص ىب لتحقيق 

الرتاث وأردت أن أستشريه بشأهنا.. أنا األن أحتاجها بشدة وأعتذر لطلبى 

هذا ىف مثل هذه الظروف ألىن مسافر خالل هذا األسبوع«.

قالت )صفية( وهى تقلب برصها ىف الرجل الذى ال يبدو عليه أنه شخص 

أكادميى:

- »أنا ال أدرى حًقا وال أستطيع الترصف ىف أمر كهذا ولكن ولده )عامد( 

سيصل مرص غًدا رمبا أمكنه مساعدتك«.
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امتقع وجه الرجل عندما قالت له ذلك ثم قال ىف رسه:

- »إن غًدا لناظره لقريب، وما دام الوريث سيحرض غًدا فيجب أن مينح 

بنفسه، أستأذن باالنرصاف«.

انرصف الرجل وهو يراجع أفكاره وجيز عىل شفتيه.



اكتىس وجه )وليد( بحمرة شديدة حينام شاهدت والدته الكتاب، فغلفه 

بالكيس بإحكام، وقال بتلعثم: 

خيتلط  ال  حتى  املدرسة  وكيل  )عصام(  أستاذ  ىل  أعطاه  كتاب  »إنه   -

بكتب املدرسة ألنه خيص األستاذ )سعيد(، إىل أن يطلبه مرة أخرى فهو 

كتاب عتيق ومهم«.

مطت األم شفتيها من الرواية غري املنطقية وقالت: 

- »حسًنا ما دمت ختىش عىل الكتاب هكذا فمن األفضل أن أضعه لك 

عندى ىف دوالىب حتى تعيده ألستاذ )عصام(«.

أحد  فتح  ثم  ريقه  )وليد(  فابتلع  الكتاب  لتتناول  يدها  األم  مدت  ثم 

األدراج وأخرج بكرة الصقة وأخذ يلف هبا حول الكيس برسعة حتى 

أصبح يشبه الطرد املغلق جمهول املحتوى وهو يبتسم لوالدته قائاًل:

- »حتى ال يفسد ألى سبب، اهنا مسؤلية كام تعرفني«.
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قالت األم وهى تأخذ الكتاب املهيب داخل لفافته:

- »طبًعا وأرجو أن تكون عىل قدر املسئولية«.



الشافعى ىف  اإلمام  مقابر  منطقة  القبور ىف  الليل وأرخى سدوله عىل  جن 

مستهل حى )البساتني( ورسمت األرض ظالاًل متوازية لشواهد القبور عىل 

األرض فبدت كام لو كانت تقف ىف صفوف منتظمة للتعبد ىف صمت.

تسمى  كانت  )األرافة(  العامى  بالنطق  القرافة،  تسمى  املنطقة  كانت 

جنوب  ىف  تارخيية  إسالمية  مدافن  منطقة  وهى  الفسطاط،  قرافة  أيًضا 

القاهرة حتت جبل املقطم تضم مقابر وأرضحة وقباباً أثرية تعترب حتفاً 

العاص  بن  قال لعمرو  إن املقوقس  الروايات  فنية فريدة، تقول إحدى 

بعد ما غزا مرص إن املنطقه ما بني جبل املقطم والفسطاط خيرج فيها 

شجر من اجلنة، فلام نقل ذلك للخليفة عمر بن اخلطاب قال له أن حيوهلا 

إىل مدافن للمسلمني، فدفن فيها عدد من املسلمني، ويقال إن أول من دفن 

فيها كان رجال اسمه )عامر( ويقول املقريزى إن املدافن سميت قرافة 

نسبه لقبيله مينية من املغافر اسمها بنو قرافة ثم حتولت املنطقة ملساكن 

أو  املستعملة  لألشياء  الشهري  اجلمعة  سوق  وحوت  الناس  فيها  يسكن 

رمبا املرسوقة، وحتدث هبا أنشطة اجتامعية ومزارات خاصة ىف األعياد 

الذين  أحبائهم  مع  العيد  قضاء  عىل  املوىت  أهل  حيرص  حيث  واملواسم 

رحلوا حتى قيل ىف ذلك شعًرا: 
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- »إن القرافة قد حوت ضدين من .:. دنيا وأخرى فهى نعم املنزل«.

ثرية  عائالت  ملقابر  كبرية  أحواش  توجد  األرسية  املقابر  ختوم  ىف 

ومشاهري حوهلا اخلفراء مع الزمن ملساكن خاصة ولكن بعضها بقى دون 

سكان رغم أن املكان مستباح ملن يريد، والسبب جمهول، ولكن ميكن 

اللياىل املحددة عندما جتد طبقاً  أن تعرف األحواش املسكونة ىف بعض 

من الصفيح أمام احلوش به رغيف من اخلبز العفن.

ىف جنح الظالم هل ثالثة أشباح لرجل بدين يرتدى قميصاً وبنطااًل واثنني 

نحيفني طوييل القامة يرتدون اجللباب والعاممة ورسعان ما كشف الضوء 

اليسري عن وجه املدعو )عبد املريد( هيمس إىل الرجلني، ثم ملح من بعيد 

ولدين عليهام إمارات الترشد ىف حواىل الثامنة من العمر يتنازعان فيام بينهام 

كيًسا به بعض الكعك والفطائر واليوسفى التى توزع رمحة عىل األموات 

من ذوهيم، ارجتف الطفالن عندما ملحا الرجال ومها باهلرب فأشار )عبد 

البالية.  بالطفلني من جممع مالبسهام  فاندفع ميسك  الرجال  املريد( ألحد 

بدأ الطفالن عىل حافة الرصاخ والبكاء حياوالن التملص فطأمهنام قائاًل:

- »ال ختافا يا صغريّى، ال بأس هل ترغبان ىف مزيد من الفطائر واليوسفى؟ 

لدينا الكثري نريد توزيعه، من أى عائلة أنتام من اجلوار؟«.

رد أحد االطفال قائاًل:

- »نحن لسنا من هنا، نحن من منطقة برئ أم سلطان، وجئنا هنا لنأخذ 

الرمحات ومل نرسق شيئاً«.
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ابتسم )عبد املريد( ابتسامه خبيثة وقال للرجلني:

- »استفتاح مبرش، خذ يا )قناوى( الولدين وأعطهام ما يريدان من حوش 

سيدى حسن بن اجلاىت«.

أرخى الرجل الذى كان يقبض عىل جمامع ثياب الطفلني قبضته ثم احكمها 

عىل معصمى الطفلني اللذين استسلام رغبة ىف الفطائر واليوسفى. جرمها 

القفل  مفتاًحا من جلبابه وفتح  فأخرج اآلخر  قريب  إىل حيث حوش 

الذى عىل الباب احلديدى، بالداخل كان يشبه البيت الصغري الذى أمامه 

من  الكثري  وبه  واألبيض  األمحر  بالطوب  مزيًنا  كانت  صغرية  حديقة 

الزرع ويتوسطة شاهدان ملقربتني ويوجد ىف منطقة االستقبال مصطبة 

من الرخام الفاخر جيلس عليها الزوار ويوجد عىل أحد اجلوانب حجر 

من اجلرانيت املستطيل يشبه غطاء رمبا جلبانة حتت األرض، وعىل اجلانب 

ليفتحها  الرجال  أحد  إليها  توجه  مغلقة،  مسقوفة  حجرة  كانت  اآلخر 

الباب خلفه، وقف باخلارج  الثاىن جير الولدين ثم أغلق  ودخلها الرجل 

الرجل اآلخر مع )عبد املريد( يشعالن سيجارة وبداخل احلجرة تعالت 

عقب  من  وظهر  فجأة  انقطعت  ثم  هستريى  بشكل  الولدين  رصخات 

الباب نافورة من الدم املتدفق، نظر هلا )عبد املريد( بتقزز وقال:

- »ادخل ملساعدة )قناوى( يا )شعالن( نحن ىف بداية األمر وال جيب أن 

هندر الدماء عىل األرض هكذا، وال تنس أن ختلط الدماء بالسائل الذى 

أعطيتكام إياه ىك ال يتجلط« .
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املريد( إىل خارج احلوش يكمل سيجارته وترك مساعديه  توجه )عبد 

واقًفا  يديه  وضم  األرض  عىل  فجأة  السيجارة  ألقى  بالداخل.  يتعامالن 

ىف خشوع. عىل مقدمة الطريق من بعيد كان هناك شبح لرجل متشح 

بالسواد يتقدم نحو حوش املقربة بتؤدة وميىش وكأمنا األرض حتمله، وعىل 

جانبي الطريق كانت األطباق التى حتتوى عىل اخلبز العفن تزداد تعفًنا 

وقف  ما  إذا  حتى  بجوارها،  يقرتب  عندما  رماد  إىل  تتحول  لتكاد  حتى 

أمام )عبد املريد( الذى كان ينظر لألرض ىف خشوع وبدأت يده كام لو 

كانت ترتعش، كشف املتوشح عن غطاء رأسه فإذا هو )ياغوث( بنفس 

الوقت مل  بدا عليها مما يقرب من حواىل مثانني عاًما وكأن  التى  املالمح 

ميض عليه ثم قال له باللغة العربية بصوت مبحوح. 

- »إىل أين وصلت يا )مريد(؟«.

قال )عبد املريد( بخشوع وهو ال يرفع برصه:

- »املكان جاهز للقداس والدماء املطلوبة يتم حتضريها، والدم الربئ لن 

نغلب ىف توفريه«.

قاطعه بصوت مبحوح غاضب:

- »الكتاب ما أخبار الكتاب؟«

مباغتة  صفعة  من  سيحميه  وكأنه  وجهه  من  يده  املريد(  )عبد  قرب 

وقال:
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الكتاب وسيعطيه ىل طواعية ثم  - »غًدا سأطلبه من ولده وهو وريث 

قصة  عن  ىشء  أى  يعلم  ال  حترينا  كام  وهو  طواعية  جنابك  إىل  أعيده 

الكتاب«.

عقد )يغوث( يده أمام صدره وقال كإمنا يفكر:

- »الكتاب يورث للزوج قبل األبن، طاملا الزوجة حية فهو هلا، جيب أن 

متوت قبل أن يعطيه لك االبن«.

ظهره  يعطى  وهو  قائاًل  )يغوث(  فتابع  بوجل  رأسه  املريد(  )عبد  هز 

منرصًفا:

- »باملناسبة دماء أوالد الشوارع ليست دماء نقية، تعرف أهنم يفقدون 

براءهتم مبكًرا، عىل كل حال هى تصلح لرى األرض العطىش، رمبا ىف 

من  مزيًدا  أطفاهلم، ستجد  متابعة  األمهات  ينىس  قد  واملوالد  األسواق 

الدماء الربيئة«.

عىل  من  اهلول  عالمات  تنرصف  مل  ولكن  جاء  مثلام  )يغوث(  انرصف 

وجه )عبد املريد( حتى غاب عن برصه ىف جنبات املقابر.



ىف  حجرهتا  ىف  )سعيد(  زوجة  )علياء(  كانت  األوىل  الفجر  ساعات  ىف 

سحجات  وآثار  بالشاش  ملفوف  العلوى  ونصفها  ورأسها  املستشفى 

وتورم ىف وجهها، وكان ذراعها ممدًدا بجوارها عىل الرسير تنغرس به إبرة 
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املحاليل التى يتدفق منها السوائل إىل جسدها النحيل، وكان هناك ضوء 

خافت من مصباح فوق رسيرها يلقى بظالله عىل كيس املحلول الذى 

يقطر املاء إليه بانتظام، وينبعث الضوء من اجلانب اآلخر من جهاز رسم 

أمام  مرتاقصاً.  خافتاً  ضوئاً  منتظمة  نبضات  بدوره  يبعث  الذى  القلب 

باب احلجرة كان هناك ثالثة مقاعد لالنتظار وكان جيلس عىل أحدها 

ويبدو  )يغوث(،  كان  رأسه،  تغطى  التى  السوداء  عباءته  يرتدى  رجل 

التى كانت تدفع عربة يدوية هبا حماليل وحماقن وكأهنا ال  أن املمرضة 

وعىل  الغرفة،  لدخول  استعداًدا  بجواره  بالعربة  اقرتبت  وعندما  تراه، 

مرآة  وأخرجت  املمرضة  وقفت  يده،  متناول  ىف  العربة  كانت  حني 

شعرها  خصالت  وتضبط  وجهها  ىف  تطالع  وأخذت  جيبها  من  صغرية 

حتت غطاء الرأس األبيض، وىف هذه الثواىن كان )يغوث( قد أبدل أحد 

املحاقن بأخرى أخرجها من طيات مالبسه، دخلت املمرضة احلجرة ىف 

هدوء وقامت بتبديل كيس املحلول الذى أوشك عىل النفاد بأخر جديد، 

وأغلقت  خرجت  ثم  حمتواها  وأفرغت  الكيس  ىف  احلقنة  غرست  ثم 

الباب هبدوء. ىف اخلارج مل يكن لـ )يغوث( أى أثر ولكن كانت احلقنة 

الصحيحة ىف سلة املهمالت.



ىف  صباًحا  الثامنة  حواىل  ىف  )املنار(  مدرسة  ىف  الطابور  أعامل  بدأت 

فيام  )ألني( ىك يرشكها  ينتظر إرشاقة  الصف  )وليد( ىف  وكان  موعدها، 

حدث، لعله يرسق شغفها ويلهيها عام أمل هبا، ظهرت مبالحمها احلزينة 
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وأخذت مكاهنا ىف الطابور. عندما صعدوا إىل الفصول جلس كالعادة 

بجوارها ىف طرف صفوف البنني وقال هلا:

لفقد  جًدا  لِك  وآسف  باألمس،  معِك  حوارى  أستكمل  مل  آسف  »أنا   -

أبيِك احتسبيه شهيًدا عند الله فهى خري املنازل ىف اآلخرة«.

وجنتيها  ىف  ثغرين  فصنعت  احلزن  يشوهبا  جماملة  ابتسامة  ابتسمت 

وعاودت الوجوم فبادرها قائاًل:

- »لقد إنتهينا أمس من نقل مكتبة أستاذ )سعيد( رمحه الله، إن هبا كتباً 

ضخمة وعتيقة، حزرى أى نوع من الكتب وجدت هبا؟«.

العلم فاقرتب )وليد( من  تعبرًيا عن عدم  هزت رأسها ورفعت حاجبيها 

أذهنا وقال:

- »كتاب عن السحر، هل تؤمنني مبثل هذه األشياء؟«.

قالت بلكنتها الشامية:

الطلبة كتباً  أعتقد ىف مثل هذه اخلرافات، ولكن كيف سيقرأ  - »أنا ال 

مثل هذه؟«.

مهس )وليد( مرة أخرى عندما زاد عدد الطلبة ىف الفصل:

- »هو معى وكان األستاذ )سعيد( خيفيه ىف مكان رسي«.

وضعت )ألني( يدها عىل فمها ثم ما لبث ان امتأل الفصل بالطالب ودخل 
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املدرس لتبدأ احلصة األوىل، ولكن ما أن بدأت احلصة حتى دخل وكيل 

املدرسة )عصام( واستأذن مدرس الفصل وطلب )وليد( الذى امتقع وجهه 

الفصول مع )عصام(  إىل رواق  )ألني( ىف حرج. خرج  إىل  بشدة ونظر 

الذى بادره قائاًل وهو يصحبه إىل مكتبه.

- »)وليد( أنت الذى كنت ترشف عىل عملية نقل الكتب، سأحتاج منك 

بعض االستفسارات«.

وصال مًعا إىل املكتب الذى كان ينتظر به )عامد( ابن )سعيد( وهو شاب 

فاحم  شعره  املالمح،  حسن  امللبس،  أنيق  عمره  من  العرشين  يكمل  مل 

طويل وكثيف والمع يصففه للخلف وعىل الوجه بقايا حلية تنم عن عدم 

احللق أليام، وتشوب مالحمه مسحة من حزن واضحة ورغبة مصطنعة ىف 

الظهور مبظهر غري متأثر، وكان ينتظر بجواره أيًضا )عبد املريد(.

شعر )وليد( أنه عىل مشارف ورطة وشعر بانقباض كبري من شخص )عبد 

املريد(، صافح )عامد( وعزاه ىف والده وصافح )عبد املريد( الذى كان 

يتفحصه بشكل مريب فقال )عامد( موجًها كالمه مبارشة لـ )وليد(:

الغرفة  إىل  أىب  مكتب  من  املكتبة  نقل  عن  املسؤل  كنت  أنك  مبا  »)وليد(   -

العثور عىل كتاب كان  املريد( ىف  أن تساعد األستاذ )عبد  اجلديدة أريدك 

خيصه ىف مكتبة أىب، تعلم يا )وليد( أن الدين واجب أن يتم يرد عن املتوىف«.

)عبد  لـ  بالنسبة  وخاصة  فاضًحا  )وليد(  مالمح  عىل  االضطراب  كان 

املريد( الذى وجه كالمه له مبارشًة قائاًل:
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- »)وليد( تعلم أننا ىف اجلامعات نحرض الرسائل العلمية عن املخطوطات 

فرسالة  وبدونه  ىب  اخلاص  البحث  موضوع  هو  والكتاب  القدمية، 

الدكتوراة تكون بال جدوى، لو ساعدتىن ىف العثور عليه لك مىن مكافأة 

ال تتخيلها«.

توجه اجلميع إىل حجرة املكتبة اجلديدة وتصنع )وليد( أنه يرشح أماكن 

هبا كتب عتيقة كأهنا هى وكان )عبد املريد( يعرف أن الكتاب ليس ىف 

احلجرة ولكنه يراقب ترصفات )وليد( املصطنعة ثم قال:

الغد  حتى  منهله  رمبا  اآلن،  الرتكيز  فاقد  )وليد(  يكون  رمبا  »حسًنا   -

ليتذكر، غًدا سأمر عليه، تذكر يا )وليد( لك مىن هدية قيمة جًدا«.



التى ترقد فيها والدته وجلس ىف االستقبال  وصل )عامد( إىل املستشفى 

ينتظر اإلذن بالزيارة، ىف الوقت الذى وصل فيه أيًضا اثنان من الرشطة ىف 

مالبس مدنية، صافحه الضابط وقال له:

- »أستاذ )عامد( أليس كذلك؟«.

هز رأسه ىف تعجب فتابع الضابط قائاًل:

- »أنا مالزم )عىل( من مباحث قسم الدرب األمحر وكنت أستفرس منك 

بخصوص احلادث الذى حدث فجر أمس لوالديك«.

قال )عامد( متعجًبا:
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- »وما عالقة املباحث بحادث والدى؟ ال أظن أهنام أتلفا شيئاً من املال 

العام ىف احلادث«.

تناول الضابط بعض األوراق من دوسيه كان حيمله الشخص اآلخر وقال له:

إن  يقول  بالدفن  للترصيح  والــدك  بخصوص  الطبيب  »تقرير   -

منتظمة  أداة  سببها  قاتلة  أماكن  ىف  بخمشات  مصابا  كان  والدك 

وجد  أنه  رغم  مفرتس،  حيوان  أنامل  أو  حادة  شوكة  تكون  قد 

عىل  كان  من  هى  والدتك  أن  والغريب  والدتك،  مع  السيارة  ىف 

شبهة  األمر  ىف  أن  لو  قيادة،  رخصة  حتمل  ال  أهنا  رغم  القيادة  عجلة 

احلادث«. سبب  عىل  للوقوف  والدك  جثة  ترشيح  فسيتم   جنائية 

اجلنائية  الشبهة  فكرة  ومن  والده  ترشيح  فكرة  من  )عامد(  ارتعب 

فقال:

- »أىب رجل مسامل وحمبوب، وال عداوات له، واملنزل مل يرسق منه ىشء، 

فكرة الشبهة اجلنائية مستبعدة متاماً«.

خرج الطبيب من الرواق فأرسع إليه )عامد( يسأله عن والدته كذلك 

اقرتب الضابط فقال هلم الطبيب:

- »برجاء اهلدوء، السيدة )علياء( مصابة بتهشم ىف أضلع الصدر وهتتك 

بسيط ىف الرئة اليمىن وكدمة ىف الرأس وكدمات متفرقة ىف الوجه، احلالة 

مستقرة من األمس بعد إجراء جراحة بسيطة«.
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أرسع الضابط متسائاًل:

- »هل يوجد أى مخشات أو جروح حادة، أم أهنا مجيًعا إصابات االرتطام؟«.

ىف حني غطى )عامد( وجهه من األمل عىل والدته أجاب الطبيب بالنفى 

قائاًل:

- »اإلصابة نتيجة االرتطام العنيف بعجلة القيادة والزجاج األمامى«.

قال الضابط:

- »هل من املمكن أن نأخذ أقواهلا؟«.

قال الطبيب مشرًيا بإصبعه:

- »ال أظن أن التحدث معها سيكون ممكًنا قبل يومني عىل األقل«.

قال الضابط:

- »ولكن ملاذا ختتلف نوعية إصابات السيدة )علياء( عن إصابات أستاذ 

)سعيد(؟ ما السيناريو املفرتض حلادث مثل هذا؟«.

قال الطبيب:

- »أظن أن األستاذ )سعيد( تعرض للعض من حيوان مسعور ىف عنقه، 

ونزف حتى املوت، ورمبا كانت زوجته تسارع به إىل املستشفى، قبل أن 

تتعرض حلادث السيارة«.

أعاد الضابط الورق إىل امللف وهو ميط شفتيه لينرصف ىف حني فجأة 
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إىل  جيرى  أنطلق  الذى  الطبيب  عىل  تنادى  مرسعة  املمرضة  خرجت 

جهاز  كان  حيث  والدته  حجرة  ىف  )عامد(.  وخلفه  مرسًعا  احلجرة 

رسم القلب يعطى صفارة ثابتة وخط احلياة أصبح مستقياًم، حاول أن 

يصعقها مبنشط القلب عدة مرات ثم نحى اجلهاز جانًبا وغطى وجهها 

باملالءة. 

انطلق )عامد( جيثو عىل ركبته امام جسد والدته وأخذ يبىك بحرقة.



ىف أحد الشوارع اجلانبية للمدرسة كان )وليد( ميىش بصحبة )ألني( وىف 

يده اللفافة السوداء التى حتوى الكتاب وكان يقول هلا:

- »أرجوِك أن خترجى من حالة احلزن هذه، احلياة جيب أن تستمر، والدك 

ما كان لريىض لو شاهدِك هكذا، إنه ىف منزلة طيبة اآلن وال خوف عليه 

وال حزن بعد اآلن إن شاء الله«.

بدأت عيوهنا ترقرق مرة أخرى وقالت:

األصعدة  كافة  عىل  كبرية  ورطة  ىف  نحن  تستمر،  أن  للحياة  »وكيف   -

ومهددون بالترشد«.

قال )وليد( متعجًبا:

مع  سالم  حالة  ىف  ومرص  عنا  بعيدة  احلرب  تقصدين؟  هتديد  »أى   -

إرسائيل«.
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حركة  ىف  رفعته  ثم  وجهها  عىل  شعرها  فانسدل  أىس  ىف  رأسها  طاطأت 

رقيقة وقالت:

تصاريح  وهى  فلسطينيني  الجئني  تصاريح  نحمل  وأمى  وأخى  »أنا   -

منتهية، كانت سياسات الرئيس عبد النارص تساعد يف إدماجنا يف مرص، 

احلفاظ  بدعوى  املطروحة  اخليارات  من  يوًما  يكن  مل  جتنيسنا  ولكن 

عىل اهلوية الفلسطينية واستعادة احلقوق األساسية فكانت تؤجل جهود 

التوطني لدعوى األمم املتحدة لتنفيذ القرارات املتعلقة بعودة الالجئني 

إىل ديارهم وتعويضهم، وكنا نعامل من وقتها كاملرصيني ولعبت مرص 

دوًرا مهام يف ميالد منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن بعد توقيع اتفاق 

إرسائيل واغتيال وزير الثقافة املرصي  كامب ديفيد للسالم بني مرص و

)يوسف السباعي( يف نيقوسيا ىف شباط/فرباير 1978 عىل يد منظمة أبو 

قبل،  متتعنا هبا من  التي  احلقوق  تراجعاً ىف كافة  عانينا  املتمردة،  نضال 

الوزارء املرصي )مصطفى  أعلن رئيس  )السباعي(،  إنه ىف جنازة  حتى 

رياض( بأْن »ال فلسطني بعد اليوم« وما لبثت أن بّدلت مرص قوانينها 

املقيمون يف  أو  املسافرون  وأنظمتها وأمسينا كاألجانب، وليك يضمن 

اخلارج احلاملون لوثيقة السفر املرصية الدخول مرًة أخرى إىل مرص، 

كان يتعني عليهم إما العودة إىل مرص كَلّ ستة أشهر أو تزويد السلطات 

املرصية مقدًما مبا ُيثبت عملهم أو التحاقهم مبؤسسة تعليمية. ويف تلك 

واحد،  عام  مدهتا  للعودة  تأشريٍة  عىل  احلصول  يتسىن  كان  احلاالت، 

مواطن  من  متزوًجا  كان  َمن  باستثناء  اإلقامة  حقوق  من  ُجِرّدنا  كام 
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مرصي(1)، أو ملتحًقا مبدرسة أو جامعة ودافًعا لرسومها، أو متعاقًدا مع 

القطاع اخلاص، أو َمن كانت لديه مصلحٌة جتارية أو استثامراٌت داخل 

البلد وهذا ال ينطبق عىل أخى الصغري وأمى اآلن، حتى إن آخر دفعة من 

املال أرسلها لنا أىب رمحه الله لن تصمد كثرًيا«.

وقال  واستيعابه  قدراته  تفوق  التى  القضايا  من  باليأس  )وليد(  شعر 

بابتسامة تلميحية:

- »لو كان جائًزا ىف هذه السن لشاركتك جنسيتى املرصية«.

ابتسمت بتنهد وخجل وقالت:

- »مازلنا فتياناً يا )وليد(«.

قال ىف يأس وهو ينظر إىل لفافته:

- »نحتاج إىل معجزات حلل بعض املشكالت«.

- »بل نحتاج أال نصنع لبعضنا البعض مشكالت«.

عاد )وليد( ينظر إىل اللفافة التى حتوى الكتاب وقال:

- »ماذا تعتقدين اننا فاعلون هبذا الىشء؟«.

)1( مبقتىض تعديل حديث يف قانون اجلنسية )رقم 154/ لسنة 2004( فقد أصبح ألبناء 
املرصيات املتزوجات من أجانب حق املطالبة بالدخول يف اجلنسية املرصية إال أن 
الطعن  تم  االستثناء  وهذا  الفلسطينيني  ابناء  استثىن  للقانون  الداخلية  وزارة  تطبيق 
عليه وألغى التطبيق وبذلك اصبح حيق ألبناء املرصيات التجنس باجلنسية املرصية 

)حكم املحكمة اإلدارية العليا الوارد بجريدة األخبار يف 2006/10/17(.
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عندما  الرهبة  بنفس  وشعرت  السوداء  لفافته  ىف  الكتاب  )ألني(  تناولت 

أمسكته فأعدته له مرة أخرى وقالت:

- »هل تظن فعاًل أنه كتاب سحر؟ ولكن ما مييزه عن أى كتاب رخيص 

به وصفات يدعى أن هلا تأثرياً سحرياً؟«.

انتىش )وليد( ألنه أخرًيا سيتحدث فيام يفهم وقال:

- »الكتاب له جمال يشعر به من يلمسه ومصنوع من جلد غريب وقديم 

الله كان  أن أستاذ )سعيد( رمحه  لدرجة قد تكون مئات األعوام، كام 

وراء  يسعى  الذى  األطوار  غريب  الرجل  وهذا  رسى،  مكان  ىف  خيفيه 

الكتاب بحجج كاذبة، أنا أشك أصاًل أن وفاة أستاذ )سعيد( رمبا تكون 

هلا عالقة بالكتاب«.

تقمصت )ألني( هلجة جدية وقالت:

- »لو كان أى مما تقول صحيحاً فهذا معناه أنك ورطت نفسك ىف مشكلة 

كبرية، أرى أن تعيده إىل املكتبة وخترج نفسك من األمر قبل أن يكتشفوا 

أمرك، لو كان هناك أناس يتعاملون ىف هذا النوع من الرشور فمعناه أن 

االستهانة بالروح البرشية متأصاًل ىف طباعهم«.

بدأ )وليد( يشعر باالرتباك وقال:

- »ولكن هل جيب أن أمكن هذا الرجل من كتاب رش كهذا ىك أتفادى 

املشاكل؟«.
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طاطأت رأسها وأزاحت شعرها املنسدل وقالت:

أًيا  أحد  منه  يتمكن  ال  بحيث  الكتاب  إخفاء  عليك  يتعني  رمبا  »أو   -

كان«.

وعىل حني كان )وليد( و)ألني( يودعان بعضهام عند منزهلا كان عىل جانب 

الطريق رجل نحيف يتابعهام يلقى سيجارته عىل األرض وينرصف. 

كان )شعالن( مساعد )عبد املريد(.
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الفصل الثالث

عبث شيطانى

عاد )وليد( إىل املنزل وهو مازال حيمل نشوى من عبري لقائه بـ )ألني(، مل 

بعد وكانت والدته منشغلة ىف املطبخ فدلف  العمل  يكن والده عاد من 

كالعادة إىل غرفته يبدل مالبسه وما لبث أن دلف املفتاح ىف الباب ودخل 

بضيفيه  ورحب  بصحبته،  ضيوف  لوجود  والدته  إىل  أشار  الذى  والده 

للدخول، أطل )وليد( من باب غرفته وانتفض عندما تبني هوية الرجلني، 

كان األول هو وكيل املدرسة األستاذ )عصام( والثاىن هو )عبد املريد(، 

كان يراقبهام من زاوية صغرية من الباب وكان األب يبدو عليه الضيق 

مما حيكيه كالمها، وما كان األمر حيتاج إىل ختمني ملعرفة حمتوى احلوار، 

أية  ينادى عليه والده ىف  أن  ينتظر  تتسارع وهو  )وليد(  نبضات  أخذت 

حلظة حتى خرجت األم من املطبخ حتمل بعض املرشوبات للضيوف، وما 

لبثت أن انخرطت ىف احلوار، ولطم )وليد( عىل خديه وأغلق الباب وسقط 

قصرية  حمادثة  وبعد  والدته  إن  حيث  الباب  خلف  األرض  عىل  جالًسا 

دخلت إىل حجرهتا وخرجت حتمل اللفافة التى بداخلها الكتاب، مل متر 
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ثوان حتى أنتفض من جلسته أثر صوت أبيه ينادى عليه بعصبية، ابتلع 

ريقه وخرج يواجه موقفاً ستكون كل حساباته ذات عواقب وخيمة.

وقف أمام اجلميع كالفرخ الذى بلله املاء فقال أبيه:

املريد(  بشأنه، األستاذ )عبد  ما يدور األمر  تفهم اآلن  أنت  - »بالطبع 

فعلتك  فداحة  تستشعر  أن  بعد  ولكن  األذى  لك  أسبب  أال  أوصاىن 

ما دفعك الستعارة  الفضول هو  أن  بنفسك، وسأفرتض  الكتاب  وتسلمه 

الكتاب«.

كانت األم تناول لفافة الكتاب له فتناوهلا ثم نظر ىف عيىن )عبد املريد( 

جيد  مل  الكتاب،  حول  شكوكه  كافة  تؤكد  سعادة  حتوى  كانت  التى 

مناًصا سوى أن حيول يديه ليناول الكتاب له، تناول الرجل الكتاب ىف 

فظهرت  املنسدل  الشارب  خيفيه  كان  الذى  فمه  االبتسامة  وغزت  ظفر 

وانرصف  شديدة  كراهة  االبتسامة  عىل  أضفت  التى  الصفراء  األسنان 

الرجل عىل الفور شاكراً وتاركاً )وليد( لتلقي اللطامت الكالمية من أبيه 

وأمه وأستاذ )عصام(، كان بالكاد يستمع ملا يقال من فرط رشوده وما 

إن بدا له أن اجلميع انتهى من الكالم وتم اإلذن له باالنرصاف حتى دخل 

إىل حجرته، حيث كان يعلم أن األمر مل ينته عند ذلك احلد، هى فقط 

البداية..

بداية املتاعب.
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ىف جنح الليل وىف املنطقة التى ال جيرؤ عاقل عىل التجول فيها لياًل بني 

القبور، وقف )عبد املريد( أمام باب حوش املقربة نفسها حيتضن اللفافة 

السوداء التى حتوى الكتاب ويرجتف رغم أن الربد مل يكن لدرجة تدعو 

إىل االرجتاف، كان ينظر مييًنا ويسارأ كل دقيقة يتوقع ضيًفا ما، دقائق 

اعتدل ىف وقفته  الغضب قد وصل،  بدا عىل مالحمه  الذى  الضيف  وكان 

وطأطأ رأسه وهو يقول ماًدا يده بالكتاب لـ )يغوث(:

الكتاب ممن وجده كـ يد عارضه وقد  لقد حصلت عىل  - »كام طلبت 

سلمه ىل بنفسه دون إجبار، وها أنا أعيد احلق لصاحبه وأمنحك الكتاب 

بإرادة حرة لتكمل مسريتك املقدسة«.

تناول )يغوث( اللفافة بعصبية وغضب ال يناسب حصوله عىل مبتغاه مما 

جعل )عبد املريد( يرفع وجهه الإرادًيا، أمسك )يغوث( باللفافة ومخش 

اللفافة التى كانت عبارة عن كيس اسود حيوطه الرشيط الالصق ومن 

ثم متزقت اللفافة بخمشته وظهر الكتاب حتتها والذى تأثر باخلمشة ايًضا 

الذى كان عبارة  القديم  للكتاب  الفرنسية  باللغة  العنوان واضًحا  وكان 

عن قاموس فرنىس - انجليزى ضخم:

وجهه  من  )يغوث(  اقرتب  عندما  املريد(  )عبد  حدقة  حجم  تضاعف 

وعيونه ككتلة من اللهب الباهت وقال:

- »أنا ال أعمل مع األغبياء، أعاملنا ال حتتمل اخلطأ«.

ثم بغتة وعىل حني كان )عبد املريد( يضع كلتا يديه أمام وجهه ىف رعب 
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رضبه بأظفاره احلادة عىل إهبام يده اليرسى فسقط مقطوًعا عىل األرض 

وتصاعد البخار من مكان القطع.

ىف  مكتوم  صوت  ىف  األمل  من  يرصخ  وأخذ  يده  املريد(  )عبد  أمسك 

جدران  بني  غائًبا  )يغوث(  انرصف  حني  ىف  الكئيب،  املقابر  صمت 

األحواش الصامتة ويتمتم قائاًل وهو ينظر للكتاب املزيف ىف غضب:

- »ال جيب عىل عاقل أن يعبث مع شياطني«.



بدل )مكرم( مالبسه وارتدى مالبس النوم واندس حتت الغطاء بجوار 

زوجته )فريدة( التى كانت تبدو نامئة ولكن عندما نام بجوارها يتطلع 

إىل سقف احلجرة قال هلا:

- »هل مازلِت مستيقظة؟«.

فتحت األم عينيها وقالت:

- »بالطبع وكيف يواتيىن النوم«.

- »وماذا تعتقدين؟ ترى هل هى مسألة فضول ال أكرث أم أن )وليد( رسق 

بالفعل ما ليس له بحق؟ إذا رسق اليوم كتاًبا فمن يدرى ماذا يفعل غًدا؟«.

قالت األم نافية:

- »أعوذ بالله، لقد ربينا ابننا جيًدا، رمبا هو الفضول ال أكرث، وهل قرصنا 

ىف حقه بىشء ىك ميد يده؟«.
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وعىل حني كانا يتحدثان إذا بصوت ىف الردهة يشبه صوت جدى صغري 

تنقر حوافره عىل األرض فقالت )فريدة( وهى تنتفض من رقدهتا:

- »هل سمعت ذلك؟« 

انتفض األب بإيقاع أبطأ وقال:

- »هل هذا ىف شقتنا أم عند اجلريان؟«.

خرج )مكرم( مرسًعا إىل ردهة املنزل وأخذ يدور ببرصه ىف كل مكان 

ثم عاد إىل رقدته وطأمن زوجته.

مل متر ثوان حتى عاد الصوت مرة أخرى ولكن جتاهاله هذه املرة، رغم 

أنه بدا كام لو كان أمام الباب مبارشة، كان ىف أعىل الباب املغلق للحجرة 

من  وهج  ظهر  ثم  املنزل  لردهة  خفيض  نور  منه  يظهر  زجاجى  جزء 

الضوء من الزجاج يشبه حريًقا مندلًعا، انتفض كالمها من الرسير مرة 

الباب  فتح  قد نشب ولكن عندما  أن حريًقا  ظًنا  الباب  يفتحان  أخرى 

ما يرام، نظر )مكرم( إىل زوجته ىف ريبة ثم سمعا  كان كل ىشء عىل 

من  خيرج  )وليد(  وكان  فوًرا  نحوها  فتوجها  )وليد(  حجرة  من  رصاًخا 

حجرته مرسًعا نحو محام املنزل وينفض شيئا من فمه فانطلقت والدته 

حتتضنه وترصخ:

- »ماذا جرى ماذا ىف فمك؟«.

كان )وليد( يفرغ معدته ىف احلوض ثم غسل وجهه وقال لوالديه:
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- »شعرت كام لو أن عنكبوتا ضخام بفراء كثيف ميىش عىل وجهى وأنا 

نائم ثم وكأنه دخل ىف فمى«.

ضمته األم هتدئ من روعه وهى تنظر إىل األب ىف ريبة ثم قالت له:

- »تعال نم معنا ىف احلجرة«.

قال )مكرم( رغم قلقه:

- »)فريده( أنه رجل ناضج اآلن، مل يعد طفاًل، أنِت تزيدين قلقه«.

ثم قال موجًها كالمه لـ )وليد(:

- »رمبا كنت حتلم، بعض األحالم يكون هلا تأثري بعد االستيقاظ منها 

كام لو كنت ترشب شيًئا ىف احللم وتشعر مبرارته ىف الصباح أو تسقط ىف 

احللم وتشعر بأمل السقطة عند اليقظة، عد إىل حجرتك يا )وليد(«.

عاد )وليد( إىل حجرته وأغلق الباب والتف بالغطاء وهو يرجتف خوًفا 

من أال يكون جمرد حلم، وأن يكون مقدمة ملا سيحدث له من جراء ما 

عبث معه من أشياء ال جيوز العبث معها.



كانت )ألني( ترقد عىل جنبها ىف احلجرة التى حتتوى عىل رسيرها ورسير 

بالتشتت  املهددة  الصغرية  أرقتها مهوم أرسهتا  )إياد( وقد  الصغري  أخيها 

والضياع ورمبا الفقر الذى يصعب دفعه، فال هى ىف عمر يسهل أن جتد 

فيه عماًل، وال مؤهالت والدهتا التى بالكاد تقرأ وتكتب ميكنها من إجياد 
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عمل كريم، وأخوها مل يكمل عامه السادس بعد، هل ميكن أن جتد هذه 

األرسة فجأة ما بني طفل مرشد وسيدة ختدم ىف املنازل، ورمبا زوجة حتت 

السن لتاجر مسن ىف أى بلد عرىب يرىض باستضافتهم.

نزلت دمعة ساخنة عىل وجنتها الرقيقة جعلت الرؤية تبهت أمام ناظرهيا 

الذى يعلو  إليها ىف الدب  ثم مسحت عينيها عندما ملحت شيئا رمبا خيل 

البىن األشعث ذو األنف  الكومود القصري عند رسير أخيها، كان الدب 

البارز يبدو وكأمنا يبتسم ويظهر حتت اخلط الذى يرسم فمه كام لو كان 

صف أسنان صفراء بغيضة، هنضت من عىل رسيرها مفزوعة وتوجهت 

نحو الدب فلم جتد شيًئا، فعادت إىل رقدهتا حتك رأسها مما ميكن أن يكون 

سببه هلا القلق من هالوس، كانت تثبت نظرها عىل الدب ثم فجأة وكأن 

عينيه العسليتني قد عكستا وهًجا أمحر قاين أضاء بشكل الفت ىف احلجرة 

التى كانت شبه مظلمة إال من ضوء ناعس يأىت عرب مصباح ىف الردهة ختلل 

فتحت  ثم  رأسها  وهزت  عينيها  أغمضت  املوارب،  العلوى  الباب  زجاج 

بالقرب من  فكان للدب نفس األسنان الصفراء والعيون املتوهجة وكان 

ىشء  كل  فكان  احلجرة  نور  وأضاءت  مفزوعة  فنهضت  )إياد(  رسير 

عىل ما يرام، توجهت نحو الدب ىف بطء وبدأ أخوها يتململ من الضوء 

الذى ىف احلجرة، تناولت الدب بحذر ثم فتحت النافذة فهب اهلواء البارد 

والبخار ىف وجهها، ثم أطاحت بالدب عىل امتداد يدها من النافذة.

أغلقت الضوء والنافذة وعادت إىل رسيرها ورقدت وهى تعرص عيوهنا ثم 

بدأ الباب يصدر رصيره املعهود ببطء وبصوت ضخمه الصمت، ابتلعت 
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ريقها وجتاهلت ما رمبا كان اهلواء هو سببه ولكن الرصير كان مستمًرا 

بحيث لو كان يعكس فعاًل حقيقًيا لكان الباب مفتوًحا عىل مرصاعيه، 

غري أن فتحة الباب مل تزد، هنضت )ألني( مرة أخرى نحو الباب بعصبية 

ترسف ىف روب النوم املخمىل وأغلقت الباب وما إن استدارت حتى كان 

الدب ىف نفس املكان عىل الكومود، رصخت وأضاءت النور فاستيقظ 

قالت  الصغري مفزوًعا وفتحت األم حجرهتا وجاءت مفزوعة،  أخوها 

األم عندما دخلت احلجرة.

- »أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما األمر يا حبيبتى؟«.

ارمتت )ألني( ىف حضن والدهتا وهى تبىك وال تقوى عىل الكالم وتشري ناحية 

الدب، كانت األم قد ترمجت أنه رمبا يكون كابوساً فأخذت تربت عىل 

ظهرها بحنو ثم وضعت يدها عىل رأسها، وأخذت تتلو بعض اآليات.



ىف اليوم التايل وبعد انتهاء اليوم الدراىس كان )وليد( ميىش بجوار )ألني( 

التى كانت تقول:

- »وظللت طوال الليل مستيقظة ىف حضن والدىت أنا وأخى وعندما طلع 

النهار أشعلت النار ىف الدب أمام البيت«.

قال )وليد( بخوف:

كطفل  أنىن  أشعر  أصبحت  حدث  ما  وبعد  النوم  أذق  مل  أيًضا  »أنا   -
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مزعج ىف البيت وجالب للمشاكل، رمبا بعد كابوس أمس مل يشأ والداى 

أن يثقال عىل اللوم ولكىن أعلم كم مها غاضبان مىن، وأشعر إذا تم الربط 

بني كوابيسنا مًعا أن يكون لذلك عالقة بالكتاب«.

احلدثني  بني  بعد  ربطت  تكن  مل  التى  )ألني(  وجه  عىل  الريبة  ظهرت 

وقالت:

- »ماذا تقصد؟ هل تعىن أن الكتاب يسبب لنا الكوابيس؟«.

انتبه )وليد( أنه يزيد من قلقها فقال:

السحر  عن  مؤخًرا  حتدثنا  ما  كرثة  سببها  هلوسة  هى  رمبا  ال،  »ال   -

والشعوذة، كام ترين مل ميسسنا أذى مادى، هى جمرد أوهام، نحن بخري، 

إن شاء الله بخري«.

ثم متتم وكأنه يريد أن يرسها:

- »جل ما أخشاه هو ماذا سيفعل الرجل البغيض عندما يدرك أنىن بدلت 

الكتاب ىف دوالب والدىت وأعطيته كتاباً مزيفاً«.



الصفراء  املصابيح  وأضاء  املنزل  ىف  الفخم  والده  مكتب  )عامد(  فتح 

األرضيات  ىف  باخلشب  املفعم  املكان  عىل  أضفى  مما  اجلدران  تزين  التى 

ونصف احلوائط جًوا ملهاًم، ثم جلس عىل مكتب والده وأخذ يتحسس 

به  يد والده وتناول برواًزا عىل املكتب  التى رمبا تكون ملستها  األماكن 
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صورة جتمعه صغرًيا مع والده ووالدته فقرهبا من فمه وقبلها ثم أعادها إىل 

مكاهنا ثانيًة، دخلت سيدة ريفية يبدو أهنا كانت تنظف املنزل وأخربته 

أن هناك شخصاً بالباب يريد مقابلته، فطلب منها أن ترشده إىل املكتب.

حني  ىف  ليصافحه  )عامد(  هنض  العائلة،  حمامى  )حافظ(  األستاذ  كان 

جلس هو عىل أحد الكرسيني املواجهني للمكتب، وضع حقيبته اجللدية 

عىل املنضدة الصغرية وقال وهو خيرج الدوسيهات منها:

- »البقاء لله، اعلم أنه مصاب كبري أن تفقد كال والديك ىف وقت واحد 

لك  وأسأله  املغفرة  هلام  الله  أسأل  مبوعد،  األرض  هذه  عىل  كلنا  ولكن 

الصرب والسلوان«.

ابتسم )عامد( بأىس فتابع املحامى قائاًل:

- »أنا آسف ألىن جئت مبكًرا بعد الوفاة ولكن وصية والدك كانت من 

توصياهتا الرسعة، بالنسبة لألمالك األمر سهل حيث ال وريث له سواك 

وهذا يشمل البيت واملدرسة والرصيد ىف البنك وليس هذا هو ما يدعو إىل 

الرسعة ولكن والدك أعطاىن طرًدا أظنه حيتوى عىل كتاب وخطاب مغلق 

لتفتحه وحدك، وقد كان موجًها لوالدتك ثم لك ىف حالة عدم وجودها«.

أوراقه  مللم  الذى  املحامى  وشكر  واملظروف  الطرد  )عامد(  تناول 

وانرصف قائاًل:

- »إذا احتجتىن ىف أى ىشء فال تتأخر ىف الطلب، أظن أنك تعرف عنوان 

مكتبى«.
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الطرد وكان  ثم عاد جيلس عليه وفتح  املكتب  باب  ودعه )عامد( حتى 

أغلق  مجال(،  سعيد  )مذكرات  عنواهنا  فكان  فتحها  أجندة  عن  عبارة 

تعليمه  لتكملة  يسافر  أن  قبل  والده  وجه  متذكراً  وابتسم  املذكرات 

فكان  املظروف  فتح  ثم  املكتب  درج  ىف  املذكرات  ووضع  باخلارج 

وصية والده وكان نصها كالتاىل:

»زوجتى الغالية )علياء(.

حتية طيبة وبعد 

إذا كنِت تطالعني خطاىب هذا فمعناه أنه قد واراىن الرثى وانتقلت 

إىل رىب، أرجوِك أال تستسلمى للحزن ودعى احلياة متىض، وساحميىن 

إذا ما خلفت لك إرىث هذا، ولكنها األقدار التى ورطتىن وها هى 

لقد تورطت  الله،  العزيز أعانكم  ابننا  املثل وبعدك  تفعل معك 

ىف رحلة ملعونة مل أحك عنها ألحد وكان نتاجها أن رصت حاماًل 

لكتاب يسمى كتاب )ماروت(، وهو كتاب عن السحر ميتد إىل 

عهد النبى سليامن، هذا الكتاب يستخدم لكثري من الرشور من 

وقتها، وكان حيمله جىن شيطان يدعى )يغوث( -رجاء عدم اهلمس 

باالسم بصوت مرتفع- وقد كان هذا اجلىن يتوارثه بقانون بحيث 

ال يتمكنون من خمالفته وهو أنه ال ينتزع إال رضاء، وما خال ذلك 

ميحى الكتاب، لو حصل هذا اجلىن عىل الكتاب وأقام ما يسمى 

بالقداس األعظم فسيصبح جنسنا مستباًحا هلم، احلمد لله أن هذا 



76

مل حيدث حتى اآلن، وألنه مرتبط بظاهرة فلكية تسمى الكلف 

الشمىس ففرصته تكون مرة كل أحد عرش عاًما، هى الفرتة التى 

ولكن   -1982 القادم  موعدها  اخلطر-  فيها  تستشعرى  أن  جيب 

طاملا مل متنحى الكتاب برضاِك فلن يستطيع أحد أن ينتزعه منِك، 

الظروف  عن  أكرث  معلومات  ستجدين  مذكراىت  تقرأين  عندما 

التى حصلت عليه فيها، وأرجو أال تتضايقى مىن لشئ فيها، كان 

أن تكتبى وصية مشاهبة  أن تدخىل حياىت، عليك اآلن  قبل  ذلك 

عمر  بعد  )عامد(  لـ  موجهاً  سيكون  اآلن  لك  موجه  هو  ما  ألن 

مديد إن شاء الله، األمر الثاىن هو مكان الكتاب، وستجدينه ىف 

قلب قلب قلب أعز مكان إىل قلبى.

           املخلص:

سعيد حممد مجال«

أغلق )عامد( الورقة ومتلكه الوجوم وعدم االستيعاب.



عاد )وليد( إىل منزله فكانت والدته ترفع صوت الكاسيت بالقرآن وترش 

حجرته  إىل  دخل  املكان،  متأل  البخور  ورائحة  البيت  أركان  ىف  امللح 

مبارشة فدخلت والدته خلفه وقالت له:

- »)وليد( ملاذا لست مواظًبا عىل الصالة؟«.
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كانت والدته حتافظ عىل الصلوات ىف وقتها ولكنها نادًرا ما طلبت منه 

ذلك، فتلعثم قائاًل:

الكتاب،  أنا مل أرسق  الله، ولكن ملاذا تقولني ىل ذلك اآلن؟  - »إن شاء 

األمر ليس كام تتصورين«.

قالت األم معاجلة:

- »أنا ال أقصد ذلك أنا فقط أخىش عليك من الكوابيس«.

جترح  أال  تريد  والدته  أن  وظن  والدياه  رآه  مبا  يعلم  )وليد(  يكن  مل 

مشاعره فطأطأ رأسه موافًقا فابتسمت مودعة وتركته بحجرته ليستذكر 

دروسه.



عىل  فطرق  مغلًقا  املدرسة  باب  وكان  مرسًعا  املدرسة  إىل  )عامد(  وصل 

الباب احلديدى حتى رآه اخلفري وفتح له الباب، طلب من احلارس مفاتيح 

مكتب والده ألنه حيتاج ىشء منه، تناول املفاتيح من احلارس وانطلق إىل 

مكتب والده ىف قلب املدرسة وهى كام يعرف كانت أحب األماكن إىل 

قلب والده، ىف املكتب أخذ جيول ببرصه حيث كان مكتب والده عىل 

ميني الغرفة وخلفه األرفف الضخمة للمكتبة الفارغة، التى حتتل احلائط 

بالكامل وعىل يسار الغرفة ال يوجد سوى دوالب صغري عىل اليسار قلياًل 

وحيث  مبفتاح،  مغلقا  وكان  يفتحه  أن  وحاول  إليه  توجه  وحيًدا،  يقبع 
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كانت واجهته زجاجية، التقط من عىل املكتب متثال صغري من الربونز 

وحطم به الواجهة الزجاجية للدوالب ومد يده يزيح بعض الكتب، ثم 

الحظ ذلك التجويف اخلشبى الذى يشبه القلب فدفعه بيديه فانفتح رف 

خشبى كان خمفًيا عن جتويف مربع ىف احلائط، أخذ ميد يده بحًثا عام 

ىف هذا التجويف الذى كان فارًغا، وهنا تذكر الرجل الذى كان يريد 

الكتاب بشغف وكاد أن يسلمه ما يريد ببساطة، وتذكر كالم الضابط ىف 

املستشفى عن الشبهة اجلنائية، وتذكر )وليد( الذى طلب الرجل الغريب 

رؤيته ليسأله عن الكتاب عندما مل جيده، ضغط عىل قبضته ىف غيظ وهو 

ال يعرف موقفه اآلن بعدما فقد الكتاب، تناول التليفون واتصل بوكيل 

املدرسة )عصام( وأخربه أنه ىف املدرسة بحًثا عن ىشء ما تركه له والده، 

وأنه يرغب ىف معرفة ما حدث بالضبط عند نقل املكتبة من مكتب أبيه، 

وماذا حدث مع )وليد( والرجل الذى يبحث عن الكتاب، وبعدما استمع 

أن  البد  األحداث،  يستجمع  وأخذ  اخلط،  أغلق  ىشء  كل  )عصام(  من 

املريد( عرف  )عبد  املدعو  أن  ما، والبد  بطريقة  الكتاب  )وليد( وجد 

تركيزه  وكان  ينبغى،  كام  الكتب  بني  يبحث  مل  ألنه  معه  الكتاب  أن 

إال فلم يطلب  فقط عىل )وليد(، والبد أن هذا الرجل له عالقة بالسحر و

الكتاب، والبد أيًضا أن يكون رجاًل معدوم اإلنسانية والدين، ولن يتواىن 

أفاق من رشوده ثم خرج  للوصول إىل مبتغاه،  إتيان أحقر األشياء  عن 

املفاتيح  أعاد  بعدما  املدرسة  مغادًرا  ونزل  باملفتاح  وأغلقه  املكتب  من 

الطريق  يعرب  هو  وبينام  ىشء،  يستوعب  ال  وامًجا  كان  الذى  للحارس 
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إىل اجلهة املقابلة أنشقت األرض عن تاكىس مرسًعا، ارتطم به فأطاح به 

لينزل عىل الرصيف غارًقا ىف دمائه.



غاية  ىف  وهى  وقلق  ترقب  ىف  رسيرها  إىل  )ألني(  وتوجهت  الليل  حل 

التعب من عدم النوم ىف اليوم السابق، وظلت من القلق مستيقظة أيًضا 

ىف رسيرها حتى دقت الساعة الثانية عرشة منتصف الليل، وما إن بدأت 

جفوهنا تثقل من التعب لتغفو حتى أنتبهت إىل رصير الباب الذى كان 

موارًبا كالعادة. تعمدت أن تغلق عيوهنا لتتجاهل ما حيدث ثم انتفضت 

أثر سامعها لصوت ضحكات صغرية، هنضت من الرسير وتقدمت ببطء 

من رسير أخيها الصغري الذى كان نامئًا عىل جنبه ووجهه ناحية احلائط 

لتتاكد أن صوت الضحكات ليس منه، ثم مل تستطع أن تكتم رصختها 

عندما وجدته حيتضن الدب نفسه. أقبلت األم مرة أخرى مفزوعة عىل 

أخيها  إىل  تشري  )ألني(  وكانت  الغرفة  مصباح  وأوقدت  الرصخة  صوت 

 - بطنه  قلبته عىل  عليه وعندما  لتطمنئ  إىل طفلها  األم  كالعادة، فزعت 

وكان مل يستيقظ بعد - مل يكن للدب أثر. قالت األم البنتها وهى تعاود 

احتضاهنا.

- »حبيبتى ما حكاية الكوابيس حفظك الله«.

وىف حني كانت األم حتتضن ابنتها وقعت عيون )ألني( عىل )إياد( الذى 

بدا ينصب عرًقا وكان ما يزال نامئًا اقرتبت األم وابنتها من الصغري الذى 
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انتفخ عنقه فجأة كأن بالونًا قد انتفخ بداخله ثم عاد إىل وضعه الطبيعى، 

أخرى  مرة  عنقه  فانتفخ  يستيقظ  ىك  برفق  وجنتيه  ترضب  األم  أخذت 

زغًبا  )ألني( وكأن  وعاد خيبو، وكان يصدر خواًرا غري واضح، وملحت 

من الفراء ىف قعر فمه املفتوح، كام لو كان الدب قد انحرش ىف حلقه ثم 

دققت النظر فلم جتد شئيا، انطلقت إىل املطبخ وأحرضت دورًقا من املاء 

وسكبته عىل وجه أخيها فانتفض من نومه كام لو كان ميًتا عادت إليه 

احلياة، احتضنته أمه بقوة وأخذت ترقيه وكان الصغري ينظر ملا حوله غري 

الذى أغرقه املاء  مدرك لشئ، فذهبت األم مرسعة حترض له غياًرا غري 

وبدلت سرتته، طلبت والدته من )ألني( أن حترض صحًنا من املاء وفوطة 

وجلست  أمها  طلبته  ما  )ألني(  أحرضت  مرتفعة،  حرارته  ألن  صغرية 

عىل رسيرها تراقب والدهتا وهى ختفض حرارة الصغري بالفوطة املبللة 

وتفكر ىف الرش الذى جلبته إىل البيت عرب الكتاب امللعون الذى تدفنه 

مبكان ما بالقرب من املنزل.

 

كان )وليد( يرقد عىل رسيره مل يدركه النوم بعد وكان ينبعث من خارج 

وعندما  القرآن،  من  آيات  تالوة  عىل  للكاسيت  خفيض  صوت  حجرته 

انتصف الليل وأصدرت الساعة صوهتا املميز، بدأ صوت الكاسيت كام 

لو كان الرشيط قد سف وتوقف صوته، جحظت عيون )وليد( وأخذت 

دقات قلبه تتسارع، ثم سمع كام لو كان أحدهم يدق هونًا بشكل منتظم، 

ثم سمع صوت حجرة والديه تفتح، من عقب الباب، حيث يترسب ضوء 
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بسيط، ملح ظل والدته يقرتب من الباب، يبدو أهنا تطمنئ عليه والتوى 

رتاج الباب فأغمض عينيه ىك ال تراه مستيقظًا فيزيد قلقها، ولكن عندما 

فتح عينيه رويًدا، كان الظل قد اختفى ومل يفتح الباب، بعد قليل انطفأ 

النور البسيط الذى كان موقًدا ىف الردهة، فعم املكان ظالم حالك جعل 

)وليد( ينتفض من رسيره، ثم عاد الضوء فجأة ولكن ىف عودته املفاجئة 

أظهر من اجلزء الزجاجى العلوى ىف الباب ما يشبه ظل رأس كبش أقرن، 

فيها،  ىشء  ال  هادئة  الردهة  فكانت  الباب،  وفتح  مرسًعا  )وليد(  هنض 

اقرتب من حجرة والديه وطرق الباب فنهضت والدته وفتحت له الباب، 

وعىل عينيها آثار النوم، قال هلا برعب:

- »أمى هل كنِت منذ قليل باخلارج؟«.

تالشت مالمح النوم من عىل وجهها وقالت:

- »ال مل أفعل.. ماذا حدث ومن أطفأ صوت الكاسيت عىل القرآن؟«.

ابتلع )وليد( ريقه وقال:

- »يبدو أن الرشيط قد تلف، ال بأس عودى للنوم مل حيدث ىشء«.

أفاق األب وهنض من رسيره وقال:

- »خرًيا يا )وليد(؟«.

قال وهو يرتاجع إىل غرفته:

- »ال ىشء عودا للنوم رجاء، أنا آسف عىل اإلزعاج«.
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انرصف عائًدا إىل حجرته ترتعد فرائسه وأغلق الباب وجلس عىل رسيره 

عىل  ألقى  مما  رسيره  بجوار  الذى  اخلافت  املصباح  أوقد  أن  بعد  مرتقًبا 

احلجرة ظالاًل كثرية، ظل يدور بعينيه ىف أرجاء الغرفة ىف ترقب وخوف 

ثم فجأة اهتزت كل الظالل فنظر ىف رعب إىل املصباح فسكنت الظالل، 

وعندما مل تتحمل أعصابه اضطر إىل إغالق املصباح اعتامًدا عىل الضوء 

نظره  وركز  الباب  وعقب  العلوى  الباب  زجاج  من  املترسب  اخلافت 

عليهام، استمر األمر لدقائق ولكن بدت كساعات طويلة حتى اضطر 

إىل العودة للرقود، وما إن سلم جسده للرسير حتى سمع صوت طقطقة 

بسيطة، ولكنه هنض عىل أثرها مفزوًعا، وكان الصوت يبدو صادًرا من 

املرآة التى قبالة رسيره. اقرتب منها ببطء ثم فجأة تكرست صورته ىف 

املرآة أثر حتطمها، وبدت صورته مقسمة إىل مئات االنعكاسات، ملح ىف 

بعضها كام لو كان وجه أمحر بقرون ملتف يقف خلفه، فنظر خلفه ىف 

رعب ومل جيد شيئاً، ثم فتح باب غرفته وتوجه إىل غرفة والديه مرسًعا، 

فتحت والدته الباب وقالت:

لك  أضع  أن  ميكن  وحدك  الرقود  ىف  مشاكل  جتد  كنت  إذا  »حبيبى   -

األحلفة بجوار رسيرنا لتنام بجوارنا«.

بدا )وليد( عىل هيئة طفل رعديد فقال حماواًل نفى الفكرة:

- »أنا فقط سمعت حتطم الزجاج ىف مرآة غرفتى، وجئت أسأل عن مكان 

املقشة، ىك ال جترحىن أو جترح أحداً«.
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ذهبت والدته إىل املطبخ وتناولت املقشة، حاول أن يتلقاها منها فرفضت 

إال أن تقوم باختصاصاهتا كأم ما تزال ختىش عىل ابنها من عدم احلرص ىف 

الكنس فتبقى شظية وجترحه.

دخال سوًيا احلجرة وعندما نظر إىل الزجاج كان سلياًم بال خدش واحد، 

تلفتت األم مييًنا ويساًرا وقالت وهو ينظر هلا مبهوًتا:

- »أى مرآة تقصد؟«.

أمام  يديه  عاقًدا  رسيره  عىل  ليجلس  تراجع  أن  سوى  يقول  ما  جيد  مل 

وجهه وال خيفى ارتعادمها فقالت األم:

- »سأجهز لك األحلفة وتعال لتنام بجوارنا، رمبا اجلو بارد هنا وحجرتنا 

دافئة«.

ترصخ  هبا  إذا  القدمني  حافية  حجرهتا  إىل  متىش  األم  كانت  حني  وىف 

ومتسك قدمها التى انغرس فيها شظية صغرية من بقايا كرس مرآة، هنض 

)مكرم( من رسيره أثر رصاخ زوجته التى جلست عىل األريكة تتفحص 

قدمها وبجوارها )وليد( وكان اجلرح صغريا جًدا ولكنه ينزف بغزارة، 

انطلق األب إىل الدوالب وأحرض لفافة من الشاش وبدأ يلف عىل اجلرح 

الصغري ىف قدم زوجته، فكانت بقعة الدم كلام دار باللفافة عىل القدم 

تربز متدفقة باللون األمحر القاىن، وهنا قالت )فريدة( موجهة كالمها 

إىل زوجها وهى تعترص أملًا:
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- »البيت به ىشء ما خطأ يا )مكرم( جيب استشارة أحد يفهم ىف مثل هذه 

األمور«.

قدم  عىل  الشاش  لفافة  انتهت  حتى  وقلق  وجل  ىف  رأسه  األب  هز 

زوجته.



جانب  إىل  املمرضة  تقف  كانت  احلجرات،  أحدى  وىف  املستشفى،  ىف 

رأسه  يلف  كان  حيث  )عامد(  به  يرقد  الذى  الرسير  بجوار  الطبيب 

وحتيط بذراعه اليرسى جبرية من اجلص وآثار تورم ىف وجنته، قام الطبيب 

بتفقد األجهزة املوصلة به وقام بتفقد التقرير الطبى املعلق بجوار رسيره 

ثم خرج من الغرفة. كان باخلارج عمته )صفية( وابنها األكرب )سليم( 

متلهفني ملعرفة رأى الطبيب فقال هلام:

يؤثر  أال  أرجو  املخ،  ىف  ارجتاج  ىف  واشتباه  اليرسى  بالذراع  »كرس   -

عىل قدرته عىل التذكر، ميكنكام االنرصاف فالوقت متأخر جًدا اآلن، 

واملفرتض عدم وجود زيارات اآلن، وال أظن أنه سيكون هناك حاجة 

لوجودكام، غًدا ميكن التأكيد بشأن مسألة الذاكرة«.

قالت )صفية( للطبيب وهى تربت عىل كتف ولدها:

- »رجاء يا دكتور سيبقى ابن عمته معه، عىل األقل هذه الليلة ىك يطمنئ 

قلبنا«.
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قال الطبيب:

أحد،  مبيت  من  جدوى  ال  صدقيىن  ولكن  القلق،  أقدر  أنا  »سيدىت   -

املستشفى هبا كل ما يلزم«.

انرصفت )صفية( عىل مضض وهى تقول البنها:

- »)سليم( أرجو أن تكون عنده من الفجر، ابن خالك ليس له أحد اآلن 

إال أنت«.

قال )سليم( بحزن:

- »بالطبع يا أمى، أنا مشفق جًدا عىل عائلة خاىل التى أصابتها كل هذه 

املصائب مرة واحدة، أرجو أن يلطف الله بـ )عامد( ويفرج عنه ما به«.



بعضهام  بصحبة  ميشيان  و)ألني(  )وليد(  كان  الدراىس  اليوم  انتهاء  بعد 

ويبدو  إخفاؤه  ميكن  ال  وجهيهام  عىل  الوجوم  وكان  كالعادة،  البعض 

آثار التعب واإلرهاق من قلة النوم، ويبدو أنه بعد صمت طويل قالت 

)ألني(:

- »هل علمت ما حدث لـ )عامد( ابن أستاذ )سعيد( رمحه الله أمس؟«.

طأطأ )وليد( رأسه ىف أىس وقال:

- »نعم علمت، شفاه الله«.
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عادت تنظر إىل مالحمه التى ال جتدها عىل قدر احلدث:

- »هل تظن أن هذا احلادث مصادفة؟«.

قال )وليد( بوجوم وبلهجة خاوية:

- »ال أظن«.

قالت بأىس:

- »هل تعلم أنىن مل أتذوق طعم النوم أمس، وأن األذى بدأ يتعدى ليطال 

أخى الصغري«.

قال بلهفة وقلق:

- »خرًيا، )إياد( به مكروه؟«.

الصباح،  أنا ووالدىت نطببه حتى  - »لقد أصابه ما يشبه احلمى وجلسنا 

ناهيك عن الرعب الذى أعيشه يومًيا بعد منتصف الليل«.

قال )وليد( بوجل:

أمس جرًحا غريًبا، مل يكن  األذى والدىت، وجرحت  أيًضا طال  »أنا   -

يستجيب للتجلط، ونزف كثرًيا«.

عادت تنظر له وقالت:

- »وماذا نحن فاعلون؟ يبدو أنك أخطأت ىف االنخراط ىف هذه احللقة 

امللعونة، ويبدو أنىن أخطأت عندما أخذت منك الكتاب ىك أخفيه«.
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قال )وليد( بحرج:

- »أنا آسف يا )ألني( ألىن ورطتك ىف مثل هذا األمر، لقد كان األمر 

ىف بدايته يشبه اللعبة، وصدقيىن أول ما فكرت فيه - عندما وجدت 

عن  احلكايات  ىف  سمعناه  ما  هو   - السحر  عن  هذا  مثل  عتيقاً  كتاباً 

عالء الدين واملصباح السحرى(1) وختيلت نفىس وأنا أحل مشاكلك 

فيام  وعبثت  أمحق  أنىن  أعلم  أنا  اخلارقة،  بالقدرات  الناس  ومشاكل 

أبعادها،  أعرف  ال  ملعونة  حلقة  ىف  ودخلت  معه،  العبث  جيوز  ال 

أنىن -وبداًل من حل مشكالتك- جعلتك تتورطني معى  واألسوأ هو 

ىف مشكالت جديدة«.

حاولت )ألني( أن ختفف من حدة الشعور بالذنب لديه فقالت:

- »أنا ال أقصد حتميلك أى مسئولية، هى مشكلتنا مًعا وسقطنا فيها مًعا 

قدًرا، واآلن يتعني أن نحاول حلها دون إلقاء اللوم عىل أحد«.

هتللت أساريره وقال:

غًدا  الكتاب  ىل  أحرضى  ومبدئًيا  أجادلك،  ولن  أفعل  ما  ىل  »قوىل   -

جين  منه  خيرج  الذى  السحرى  املصباح  حول  تدور  التى  الشهرية  اخليالية  القصة   )1(
حيقق طلبات عالء الدين والتى وردت ىف كتاب ألف ليلة وليلة حيث أضيفت أليه 
دون أصل ىف النسخة العربية، ففى القرن الثامن عرش قام املسترشق الفرنىس أنطوان 
جاالن برتجم حكايات ألف ليلة وليلة ثم أضاف هلا حكاية عالء الدين التى سمعها ىف 
حلب، وعىل الرغم من كون احلكاية رشق أوسطية واشخاصها معظمهم مسلمون فإن 
أحداثها تقع ىف الصني ويعتقد أن أحداثها من املمكن أن تكون وقعت ىف تركستان.
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لعل ذلك خيرجك من هذه احللقة وأللقى وحدى ما كان مقدًرا ىل أن 

ألقى«.

إشفاق: قالت برقة و

- »ال يا )وليد( نحن مًعا، وجيب أن ننهى هذا األمر مًعا، ولكن رمبا يتعني 

يكون  أن  وجيب  األمور،  هذه  بطبيعة  فهم  لديه  بأحد  االستعانة  علينا 

مصدر ثقة، وهذا أهم ىشء«.

لعنة  كانت  لو  حتى  مشاركته  ىف  لرغبتها  أخرى  مرة  أساريره  هتللت 

وقال:

اليوم شيخاً جلياًل لرقية املنزل، رمبا  لنا  أنه سيحرض  - »لقد أخربىن أىب 

رجاء  ولكن  مبارش،  غري  بشكل  ولو  بأجوبة  منه  أحظى  أن  استطعت 

سأقابلك عند املنزل بعد املغرب ألخذ الكتاب منك، رمبا يتعني إعادته 

حيث كان ولننظر ماذا سيحدث«.



كان )وليد( ىف حجرته عندما عاد والده من العمل ومعه ضيف متوقع، 

شعره  السن  ىف  كبري  رجل  والده  مع  الذى  أن  فتبني  برفق  غرفته  فتح 

وشئ  نعومته  عىل  فبقى  كثرًيا،  ينقص  مل  ولكنه  الشيب  غطاه  بالكامل 

من الكثافة، وله حلية بيضاء ناعمة مما منحه مظهًرا مرحًيا، خاصة وهو 

يرتدى القفطان األزهرى، جلس الرجل عىل األريكة وقدمت له والدته 
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فخرج  والده  عليه  نادى  ثم  املربوطة،  قدمها  عىل  تعرج  وهى  الشاى 

وصافح الشيخ، فقدمه والده له وقال:

- »الشيخ )عدنان( من مشاخينا األجالء، وشيخ جامع الفردوس، ويريد 

أن يتحدث إليك يا )وليد(«.

قرب الشيخ )وليد( منه وأجلسه بجواره وقال:

- »ماشاء الله، بارك الله فيه، إنه شاب يافع ويبدو عليه الصالح، احك 

ىل يا )وليد( ما الذى تراه ىف كوابيسك أو ىف يقظتك«.

ابتلع وليد ريقه وقال:

سليمة  وهى  تتحطم  أشياء  أن  ىل  وخييل  وكباشاً  عناكب  »أرى   -

كاملرآيا«.

قال الشيخ ومل تكن ابتسامته الودودة فارقته:

- »هل تواظب عىل الصلوات ىف موعدها؟«.

قال )وليد( كاذًبا:

- »نعم، ولكن األمر ال عالقة له بذلك، إنه أمر طارئ«.

قال الشيخ مبتساًم:

- »هل حتب الغناء ىف احلامم أو أمام املرآة؟ أو رمبا دخلت أنت وزمالؤك 

مكاناً مهجوراً وفزعت من ىشء هناك«.
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قال )وليد( لينهى هذا النوع من االستفسارات:

- »يا موألنا األمر أكرب من جمرد هالوس، لقد جرحت والدىت من شظايا 

الزجاج التى رأيتها تتحطم ثم وجدت الزجاج بعد ذلك سليامً، كام أن 

رشيط القرآن متزق ىف الكاسيت مع متام منتصف الليل«.

هنا تدخلت األم وقالت ما مل يكن )وليد( يعرفه بعد:

- »يا موالنا نحن أيًضا رأينا ما يشبه النار ىف الردهة ثم مل نجد هلا أثراً، 

وأصوات حوافر نسمعها جيًدا بعد منتصف الليل«.

تالشت ابتسامة الشيخ )عدنان( وقال:

- »حسًنا أريد بعض البخور وامللح وسأقوم برقية البيت«.

أشعل الشيخ البخور وأخذ جيول ىف أرجاء البيت ويرش امللح ىف األركان 

وهو يتلو بعض اآليات عىل بعض من الدعاء بصوت رخيم، ثم عاد جيلس 

عىل األريكة وقال:

جمرد  من  أكرب  وهذا  املكان،  ىف  رصًدا  هناك  أن  بالله  والعياذ  »أشعر   -

مداعبة قرين من اجلن«.

ثم توجه بالسؤال إىل )وليد( وقال:

- »هل أنت متأكد أنك ال تريد أن تشاركىن بىشء قمت به جلب عىل 

عقبيه هذا الرش؟«.
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نظر )وليد( إىل والديه مرتاًبا ثم قال:

- »ال ىشء«.

تنهد الشيخ وقال لوالدته:

- »وأنِت يا سيدىت هل لكم معارف أو أقرباء حيقدون عليكم ويتعاملون 

ىف مثل أمور الشعوزة واألعامل والسحر؟«.

قالت األم عاقدة حاجبيها:

- »والعياذ بالله، ال نعرف أحداً يتعامل ىف مثل هذه األشياء، وال أظن أننا 

هدف ألحد يكرهنا ليجلب علينا رًشا كهذا«.

قال الشيخ الذى تبددت إبتسامته متاًما:

- »هذه األمور ال حتدث فجأة أو من تلقاء نفسها، حسًنا برجاء املواظبة 

كل  بعد  اآلن  سأكتبها  التى  واألذكار  البقرة  سورة  وقراءة  تشغيل  عىل 

األركان،  ىف  امللح  وبدر  املنزل  هتوية  عىل  احلرص  جيب  كام  صالة، 

وجيب أن مير عيل )وليد( غًدا ىف املسجد بعد صالة العشاء، سوف أتأكد 

من ىشء، وأرجو أن تكون هذه األعراض اختفت«.
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الفصل الرابع

فى عمق اللعنات

األول  الدور  ىف  )ألني(  نافذة  حتت  يقف  )وليد(  كان  املغرب  أذان  بعد 

يصفر صفارة معينة، خرجت عىل أثرها وىف يدها اللفافة السوداء، ارشأب 

)وليد( بيده والتقط اللفافة السوداء التى حتتوى عىل الكتاب الذى كان 

عىل ما يبدو مدفونًا فمسح من عليه أثار الطني فقالت له:

- »ما ستقوم به خماطرة كبرية أرجو أن تكون عاملًا مبا تفعل«.

ابتسم هلا وقال:

- »إهنا مدرستى منذ الطفولة وأعرف كيف أدخل وأخرج بسهولة«.

- »بالتوفيق ان شاء الله«.

اليد  وىف  يد  ىف  لفافته  حيمل  وهو  وانرصف  األبطال  ابتسامة  هلا  ابتسم 

األخرى كان يتحسس ىف معطفه مطواة صغرية كان قد اشرتاها خلسة 

أن  التى ميكن  الطائفة  تلك  املدرسة، مل يكن من  أحد أصدقائه ىف  من 

تتشاجر باملطواة ولكن كان شكلها وزخرفتها يعجبه، كام أن احلصول 
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عىل واحدة كان ينترش خربه بني الطالب مبا يصنع شكاًل من اشكال اهليبة 

إن مل يستعملها أو حتى حيملها معه،  للطالب الذى ميتلك واحدة، حتى و

قاطًعا  مييًنا ويساًرا كاللصوص  يتلفت  فائدهتا، كان  قد حلت  وها هى 

طريقه إىل املدرسة حتى وصل. كانت املدرسة مغلقة واخلفري بالداخل 

ىف حجرته بجوار الباب حيرق أكواب الشاى ىف وصالت ال تنقطع ليسهر 

عبارة  الذى كان  اخللفى  السور  من  )وليد(  اقرتب  يسهر،  أن  له  قدر  ما 

عن جدران من اخلرسانة يتخللها أعمدة رفيعة من احلديد الذى حتوطه 

الشجريات، توجه إىل رقعة يعرفها كانت احلديدة فيها منفصلة مما يعطى 

مساحة متكن من املرور بشكل جانبى بني أعمدة السور، نجح بالفعل 

ألقى من بعيد نظرة عىل حجرة  الولوج إىل حوش املدرسة الصامت،  ىف 

احلارس التى كانت تضئ بنور ناعس، ثم توجه إىل املنطقة اخللفية من 

املبىن الذى به حجرة املدير، كان هناك ماسورة كبرية متتد بجوار النافذة 

املكتب ىف  التسلق، وكان  تسهل  التى ىف احلجرة وهبا حلقات حديدية 

الدور الثاىن مبارشة، وضع )وليد( الكتاب ىف طيات مالبسه وبدأ يتسلق 

املاسورة حتى وصل للنافذة فأخرج مطواته من جيبه وفتحها بصعوبة 

النافذة  شيش  فرجات  بني  من  يدسها  بدأ  ثم  حجمها،  ضعف  فصارت 

ورفعها ألعىل فانفتح املزالج، دفع الشيش برفق ثم انزلق بخفة فأصبح 

داخل املكتب، أوقد املصباح وتوجه إىل الدوالب الذى ىف وسط احلائط 

املقابل للمكتبة وفوجئ أن زجاجه حمطم، تقدم منه بحذر ووجد اخلزانة 

الرسية مفتوحة، انتفض قلبه وظن أن املدعو )عبد املريد( هو الذى فعل 
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ذلك بحًثا عن الكتاب، هم أن يرتاجع عن إعادة الكتاب ثم فكر قلياًل، 

لو كان هذا الرجل بحث هنا ومل جيد الكتاب فمن املستحيل أنه سيعاود 

عندما  الكتاب موجوداً  أنه مل يكن  اجليد  املكان، من  نفس  البحث ىف 

وصلت يده إىل هنا، أخرج الكتاب من طيات مالبسه ىف لفافته السوداء 

ومد يده ىف الرف الرسى ودسه كام كان وأغلق الرف وحاول توضيب 

بعض الكتب أمام الرف املخفى ىك ال يلحظه أحد إذا ما حاولوا تغيري 

الزجاج املتحطم.



انتبه حارس املدرسة إىل نقرات عىل الباب الصغري فتوجه إليه وكان عىل 

اجلانبي  الباب  احلارس  له  فتح  املدرسة،  وكيل  )عصام(  األستاذ  الباب 

فدلف إىل الداخل قائاًل:

- »ساحمىن يا عم )عويس( لالزعاج ولكن ألنه كان معى بعض األمور 

بعدما  وبالطبع  اليوم،  املدرسة  إىل  آت  فلم  صباًحا  منها  االنتهاء  يتعني 

سمعت بخرب حادث )عامد( أمس كان جيب أن آىت ألتفقد أشياء كان 

احلادث  قبيل  وذلك  املكتب،  حجرة  ىف  مفقودة  أمس  عنها  سألىن  قد 

بدقائق«.

قال احلارس بلهجته الريفية:

- »تفضل يا أستاذ )عصام( إنه مكانك«.
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حيث  معه  وتقدم  املكاتب  بأبواب  اخلاصة  املفاتيح  احلارس  أحرض 

املبىن الذى به مكتب املدير. مد يده ىف سلسلة املفاتيح وأخرج مفتاح 

املكتب وفتح الباب. تدىل فكامها من الدهشة حيث كان بالداخل يقف 

الواجهة  الدوالب حمطم  بالنزول وأمامه  النافذة هيم  أعتاب  )وليد( عىل 

الزجاجية.



)وليد(  قبالته  يطرق،فكان  كان  الذى  الباب  ليفتح  )مكرم(  هنض 

مرتاًبا  ونظر  األب  به  رحب  جيدة،  معرفة  يعرفه  كان  الذى  و)عصام( 

إىل )وليد( الذى كان منكس الرأس وكان متعجًبا من عودة ابنه بصحبة 

وكيل املدرسه وقد كان ىف اخلارج ألداء صالة املغرب ىف املسجد.

سأل )عصام( عن ما يريد كمرشوب فقال له:

- »ال داعى سأنرصف عىل الفور، أستاذ )مكرم( أنا ال أعرف كيف سأبدأ 

ولوال أنىن أعرفك معرفة جيدة واملفرتض أنىن أعرف )وليد( منذ كان طفاًل 

لكان ىل شأن آخر«.

ابتأس )مكرم( ونظر إىل )وليد( الذى انعقد لسانه وقال:

- »خرًيا يا أستاذ )عصام(؟«.

توجه بوجهه ناحية )وليد( وأشار قائاًل:

- »هل تدرى أين كان )وليد( منذ قليل؟«.
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قال األب بتعجب:

- »كان يصىل املغرب ىف املسجد«.

قال وهو هيز رأسه ىف أىس:

- »)وليد( كان يصىل املغرب ىف حجرة مدير املدرسة، تسلل عرب السور 

وتسلق املواسري وكرس الدوالب الذى ىف حجرة املدير ليفتحه«.

نطق )وليد( بعفوية:

- »أنا مل أكرس الدوالب«.

نظر له والده نظرة نارية أجلمته الصمت فعاد )عصام( يقول:

أن  أو فضول، غري  فهم  به سوء  الكتاب  أن حادث  - »لقد كنت أختيل 

األمر تعدى كل احلدود، وأرجو أال يكون هناك أشياء أخرى ال نعرفها 

عنه كالتدخني أو املخدرات، أستاذ )مكرم( جيب أن تصنع معه جرًسا 

للحوار ومراقبة جيدة حتى ال يتفاقم األمر أكرث من ذلك، هذا هو العمر 

الذى تتحدد فيه أخالق الشاب، وأرجو أال يكون األوان قد فات«.

هنض )عصام( منرصًفا وهو يقول:

- »أرجو املعذرة ألىن غًدا سأكون بصدد حتضري جواب فصل ملدة أسبوع 

لـ )وليد(«.
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إنجاز مهمته  بعد  تنتظر ىف حجرهتا سامع صفارة )وليد(  )ألني(  كانت 

وتغدو وتروح عىل النافذة كثرًيا ولكن مر الوقت دون استجابة، واعرتاها 

القلق، ألن )وليد( لو كان أنجز مهمته لعاد يبرشها، مل يكن ىف شقتهم 

هاتف لتتصل به وال يسعها سوى االنتظار للغد ىف املدرسة لتعرف، ترى 

هل كان من الصواب إعادة الكتاب إىل مكانه؟ وماذا لو متكن منه أناس 

أرشار ال يعلم إال الله ماذا سيفعلون به؟ أو أن )وليد( كذب عليها ملجرد 

أن يأخذ الكتاب منها ويبعد عنها األذى دون أن يعيده؟ 

الصغري  أخوها  كان  الصفارة،  تسمع  ومل  العارشة  من  الساعة  اقرتبت 

للنوم، كانت  النافذة وذهبت  إغالق  إىل  فاضطرت  للنوم  فراشه  يدخل 

منتصف  عرشة  الثانية  الساعة  دقت  حتى  النعاس،  فغلبها  للغاية  متعبة 

النعاس  خيمرها  عيوهنا  وكانت  الساعة  دقات  عىل  قلياًل  تنبهت  الليل، 

ووجدت  الصغري  أخيها  رسير  مواجهة  ىف  جنبها  عىل  تقلبت  وعندما 

فراشه خالًيا، انتفضت من نومها مفزوعة فوجدت اهلواء قد دفع الشباك 

الذى مل يكن حمكم اإلغالق فأنفتح عىل مرصاعيه. توجهت إليه وعندما 

نظرت إىل الشارع وجدت )إياد( أمام املنزل حيث كان يوجد أحواض 

من الزرع أمام سلم لبناية كانت قد أخفت الكتاب فيها، كان أخوها 

النوم  ببيجامة  ونزلت  غرفتها  من  انطلقت  املكان،  نفس  ىف  باملثل  حيفر 

إىل الشارع، ىف الشارع اخلاىل الذى نعس الضوء فيه، أخذت تتلفت مييًنا 

ويساًرا ومل يكن ألخيها أثر ىف الشارع، تقدمت من هنر الطريق تنظر 

عىل امتداده، ثم ضوى كشاف ذلك التاكىس الذى اقرتب منها ونزل منه 
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فجأة رجالن ملثامن وكمام فمها مبنديل. فقدت الوعى فدفعاها إىل داخل 

التاكىس الذى انطلق ويقبع عىل عجلة قيادته يد تفتقد أصبًعا، يد )عبد 

املريد(.



كان )وليد( يرقد عىل رسيره مل خيالطه النوم يفكر ىف مدى ما وصلت إليه 

األمور من سوء، وكيف عنفه والده ووالدته، وكيف أصبحت صورته 

هى  وكيف  كلها،  املدرسة  إىل  تترسب  رمبا  والتى  )عصام(،  أستاذ  أمام 

الساعة  للمشاكل واللعنات، وعندما دقت  )ألني( كجالب  أمام  صورته 

لتعلن منتصف الليل، تنامى إىل سمعه ما يشبه بكاء طفل يأىت من مكان 

إما كبار ىف  الشقق  مولود ومعظم  لديه  أحد  العامرة  عميق، مل يكن ىف 

لتجنب  أذنيه  الوسادة عىل  أن يضع  أهلها، حاول  أو مغلقة لسفر  السن 

الرصاخ ولكن مل يكن لتغطية األذن أى أثر وكأن الصوت ينبع من رأسه 

الصوت وأغمض عينيه  بدأت، جتاهل  قد  الليلية  األلعاب  أن  يبدو  هو. 

فخفت الصوت وتالىش، ولكن ما هى إال ثوان وشعر وكأن شيًئا ما يعبث 

بسلة املهمالت حتت مكتبه ىف الغرفة كام لو كان فأرا أو قطة، هنض من 

رقدته يتفقد بعينيه حتت مكتبه وهو ما يزال جالًسا عىل رسيره، وىف ضوء 

الظهر بشكل  النحيف حمىن  الصغري  القزم  يشبه  ما  اخلافت ملح  احلجرة 

ما حتت  يأكل شيًئا  الفقرى وعارى اجلسد وكأمنا  فقرات عموده  يظهر 

مكتبه، انتفض يضئ نور احلجرة وهو يرصخ بالتكبري والتسبيح، ولكن 

عندما أضاء النور مل يكن حتت املكتب ىشء، أخرج من حتت الوسادة 
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الورقة التى كتبها له الشيخ )عدنان( وهبا بعض التسابيح وأخذ يتلوها 

ولكن  الرقود  وعاود  وسادته،  حتت  وأعادها  طواها  ثم  مرتفع،  بصوت 

ترك النور مضاء، أغمض عينيه متجاهاًل ثم فتحها ىف رعب عندما كان 

املصباح قد انطفأ من تلقاء نفسه، أنتفض من مكانه وخرج من حجرته 

ثم جلس ىف الردهة عىل األريكة التى كانت من القطيفة احلمراء، عىل 

حني كان يسند يده عليها شعر بىشء من البلل وعندما تفقد يده كانت 

الدماء تقطر منها وكأن يد األريكة خمضبة بالدماء، أخذ يستعيذ بالله 

كان  حجرهتام،  من  والداه  أثره  عىل  خرج  مرتفع  بصوت  الشيطان  من 

ميسك يده يتفقد إذا ما كانت جمروحة، فبادره والده قائاًل:

- »ما بك، هل هى الكوابيس مرة أخرى؟«.

فأغمض  متاًما،  نظيفة  فكانت  أمامهام  دًما  تقطر  كانت  التى  يديه  رفع 

األريكة  عىل  لرتقده  بفزع  منه  والدته  تقدمت  وحرج،  غيظ  ىف  عينيه 

فوطة  والده  أحرض  تنزف،  أنفه  كانت  حيث  اخللف  إىل  رأسه  وترجع 

بالغثيان  النازف. شعر )وليد(  الدم  ليستوعب  أنفه  صغرية ووضعها عىل 

فسانده والده إىل احلامم فأخذ حياول إفراغ معدته ولكن دون جدوى، 

غسل أنفه وسانده والده إىل رسيره وظل هو ووالدته بجواره عىل رسيره 

حتى ساعات الفجر عندما أطأمنا أنه غلبه النعاس.



تسلل الضوء اليسري للصباح إىل النافذة التى بحجرة )عامد( ىف املستشفى 
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وكان موعد مرور الطبيب بصحبة املمرضة لتفقد حالته، قرب الطبيب 

أذنه إىل فمه وقال:

- »صباح اخلري، هل ميكنك سامعى«.

له  فقال  ببطء،  عينيه  فتح  ثم  مفهومة،  غري  غمغمة  )عامد(  أصدر 

الطبيب:

- »هل تعرف ىف أى شهر نحن؟«.

قال بصوت مبحوح:

- »تسعة«.

تشجع الطبيب وقال:

- »هل تستطيع العد من واحد إىل عرشة باملقلوب«.

قال بصوت جمهد:

- »تسعة، سبعة، ستة.. )وليد( أريد )وليد(«.

عاود الطبيب يقول:

- »أريدك أن تلمس بيدك اليمىن أذنك اليرسى«.

حرك )عامد( ذراعه السليم ناحية أذنه وأعادها ىف أجهاد وهو يقول:

- »)وليد(، مدرسة«.
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الطبيب  عىل  أقبل  عمته،  ابن  باخلارج  وكان  احلجرة  من  الطبيب  خرج 

متلهًفا ليسأله عن األخبار فقال له الطبيب:

وأظنه  لالدراك  اجلزىئ  الغياب  برغم  ما  حد  إىل  استجابة  يبدى  »هو   -

ىشء  بأى  إجهاده  عدم  مراعاة  مع  الوقت  مع  الطبيعية  حالته  سيستعيد 

أليس  )وليد(  أنت  أى ضغوط حياتية،  بالقراءة، وبالطبع  لو كان  حتى 

كذلك؟«.

رد قائاًل بتعجب:

- »أنا اسمى )سليم(، ابن عمته«.

قال الطبيب متعجًبا:

- »ومن )وليد(؟«.

- »ال اعرف قريب لنا اسمه )وليد(«.

- »رمبا زميله ىف املدرسة ألنه ذكر املدرسة، عىل أى حال يفضل أن تبلغه 

لزيارته لعل ذلك حيسن من قدرته عىل التذكر ألنه طلبه كثرًيا«.



السابعة كانت والدة )ألني( تقبل عىل حجرهتا ىك  الساعة  عندما دقت 

توقظها للمدرسة وعندما فتحت الباب مل جتد سوى ابنها ىف رسيره وكان 

رسيرها خالًيا، خرجت األم تبحث ىف أرجاء الشقة عن ابنتها ثم عادت 

العلم. لطمت األم خدهيا  بعدم  فأجاب  )إياد( فسألته عن أخته  لتوقظ 
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وارمتت عىل املقعد ىف رعب، ثم هنضت وأبدلت مالبسها وأخذت )إياد( 

ىف يدها ونزلت الشارع، أخذت جتول ببرصها ىف نواحى الشارع وأخذت 

تسأل البائعني باجلوار ومل يكن رآها أحد. أخذهتا اخلطى ناحية املدرسة 

ووقفت أمامها تتفقد الطلبة الذين بدأوا ىف التوافد عىل املدرسة ىف هلفة 

وبداية بكاء حتى ملحت أستاذ )عصام( فتوجهت نحوه مرسعة وحاولت 

أن ختفى دموعها وقالت:

ابنتى )ألني( خرجت مبكًرا ولكن بعد  - »أستاذ )عصام( معذرة ولكن 

نزوهلا تذكرت شيًئا مهاماًّ جيب أن أبلغه هلا، هل ميكن أن تنادى عليها ىف 

االذاعة املدرسية لتحرض ىل عند الباب؟«.

تعجب )عصام( من طلبها ثم استجاب هلا وصعد إىل امليكروفون وأذاع 

به أن عىل الطالبة )ألني( التوجه ناحية باب املدرسة، وعندما عاد إىل األم 

مل تكن هناك استجابة فقال هلا مطمئًنا:

ينتظران موعد  باجلوار مع صديقها  لعلها  بعد،  - »رمبا مل تأت املدرسة 

الطابور«.

قالت األم بلهفة:

- »ما اسم هذا الصديق وهل هو موجود؟«.

قال هلا بخيبة أمل:

- »لن يأىت للمدرسة اليوم، هل هناك خطب ما؟«.
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قالت األم بيأس:

- »هل تسمح أن ختربىن عنوانه وأسمه«.

أخربها باسم وعنوان )وليد( فانطلقت إىل منزله مرسعة.



كان )عصام( جيلس ىف مكتبه حينام دخل عليه )سليم( ابن عمة )عامد( 

يسأله عن موظف ىف املدرسة أو شخص له عالقة هبا اسمه )وليد( فقلب 

كفيه وقال:

- »ال يوجد موظف اسمه )وليد(، يوجد طالب ال أظن أن هناك مشكلة إال 

وله عالقة هبا، إذا كنت تبحث عن ىشء مفقود فمؤكد له عالقة باألمر«.

قال )سليم( متعجًبا:

- »هل هناك ىشء ما يربطه هذا الطالب بـ )عامد(«.

مط )عصام( شفتيه وقال:

- »ليس مبارشة، ولكن هناك عىل ما أظن كتاب خاص بـأستاذ )سعيد( 

عليه رمحة الله، عليه أقاويل كثرية وأظن أن )وليد( تعامل معه بشكل ما، 

ولكن ملاذا تسأل؟«.

لتتحسن وقد طلب رؤيته  بالوعى  - »حالة )عامد( جيب أن يتم ربطها 

إىل  لريافقىن  تناديه وأستأذنه  أن  املمكن  الكالم، هل من  بدأ ىف  ما  أول 

املستشفى؟«.
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- »مع األسف هو ليس باملدرسة اليوم لظروف خاصة، ميكن أن تزوره 

ىف البيت فهو قريب من املدرسة لو كان األمر يستدعى«.

وصف )عصام( العنوان لـ )سليم( فانرصف متوجًها إىل منزله.



كان )وليد( يتناول إفطارة ىف املنزل وكان والداه يستعدان للذهاب إىل 

كانت  حيث  الباب،  إىل  )وليد(  توجه  الباب،  دقات  سمع  حتى  العمل، 

والدة )ألني( وبجوارها )إياد(، كانت سيدة ىف األربعني من العمر شديدة 

البياض، يظهر من حجاب رأسها بعض اخلصالت الذهبية، وهبا مسحة 

متييز  استطاع  قبل، ولكن  السنون، مل يكن رآها من  أرهقتها  من مجال 

مالمح )إياد( التى ملحها من النافذة بضع مرات، بشعره البىن الذى ينسدل 

له  قالت  الدقيقة.  ومالحمه  الصغري،  األبيض  وجهه  فوق  ناعمة  كدائرة 

بلهفة وبلكنة شامية:

- »مؤكد أنت )وليد(، أنا )زهرة( والدة )ألني(، أمل تنزل للمدرسة بعد؟«.

رحب هبا وهتلل لرؤيتها، وصافح الصغري، وطلب منها الدخول. أقبلت 

والدته ووالده ملصافحتها، متعجبني من زيارهتا ىف مثل هذا الوقت، فقال 

هلا )وليد(:

- »أنا لدى ظروف اليوم ولن أستطيع الذهاب إىل املدرسة، هل هناك أمر 

ما؟ هل )ألني( بخري؟«.
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ارمتت عىل األريكة وقالت وهى شبه باكية:

- »عندما استيقظت صباًحا مل تكن ىف رسيرها وال أعرف أين هى«.

تسارع نبض )وليد( ألقىص حد وجحظت عيناه وقال )مكرم(:

إن  إن شاء الله خري، ميكننا االستعانة بالرشطة و - »أهتد بالله يا سيدىت و

شاء الله نجدها«.

قالت بأىس:

االستعانة  ميكننا  أظن  وال  منتهية  إقامتنا  وتصاريح  فلسطينية،  »أنا   -

بالرشطة املرصية، آمل أن يكون باألمر سوء فهم أو معلومة ال أعرفها، 

فكرت لو أن )وليد( ميكن إفادىت فهو زميلها بالصف«.

ابتلع )وليد( ريقه وقال ووجهه يكاد ينفجر من االمحرار:

رمبا  املنزل،  شباك  ىف  املغرب  عند  أمس  رأيتها  مرة  آخر  كانت  »لقد   -

خرجت مبكًرا لتحرض شيًئا قبل اليوم الدراىس وآثرت عدم االزعاج«.

فقال )مكرم(:

اليوم  العمل  عن  وسأعتذر  ابنتنا  سنعتربها  أننا  شك  لديٍك  يكن  »ال   -

وسأقوم بالبحث عنها، ومن هنا حتى الليل رمبا توصلنا لىشء«.

هنضت وهى توصيهم بالتواصل معها عند منزهلا الذى يعرف )وليد( عنوانه.

طرقات  سمع  حتى  ليسأله  يلتف  والده  يكد  ومل  انرصفت  أن  مالبثت 
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كقريب  نفسه  قدم  الذى  )سليم(  كان  الباب  عىل  أخرى،  مرة  الباب 

)عامد( وعندما رأى )وليد( قال له: 

ألتمس كل ما من  - »)وليد( سأطلب منك طلباً قد يبدو سخيًفا ولكىن 

شأنه مساعدة )عامد(«.

قال )وليد( الذى مل يكن فارقه الوجوم:

- »تفضل«.

- »)عامد( أصيب ىف حادث لعلك تعلم ونخىش أن يكون ارجتاًجا ىف املخ 

لذا جيب أن نبقيه عىل اتصال بالوعى، ولقد متتم باسمك فورما أفاق، لو 

مل يكن فيها ثقل عليك، هل متانع ىف زيارته لعله يسرتجع شيًئا من الوعى 

باحلديث معك، وال تقلق سوف أصطحبك بسيارىت وسأعيدك للمنزل«.

أشار له والده قائاًل:

- »بالطبع يا )وليد( زيارة املريض واجب، وال تقلق بخصوص زميلتك 

سأبحث عنها حتى أجدها«.

استسلم )وليد( ونزل مع )سليم( الذى اصطحبة إىل املستشفى.

دخل إىل حجرة )عامد( الذى هتلل لرؤيته وأشار إىل مالبسه املعلقة عىل 

شامعة بجوار الباب فتوجه )سليم( حيث أشار وأحرض له مالبسه فمد 

يده غري املربوطة إىل بنطاله وأخرج املظروف الذى حيتوى عىل رسالة 

والده ومفتاح بيت أبيه وناوله لـ)وليد( وقال بصعوبة:



108

- »اقرأه وحدك، مذكرات، بيت أىب، وحدك«.

كان يكافح للكالم فقال له )سليم( ىك ال جيهده:

- »ال تقلق سيكون كل ىشء عىل ما يرام، مذكرات ىف بيت أبيك تريد 

منحها له«.

عاد يقول بصعوبة:

- »وحده«.

كرر )سليم( قائاًل:

- »وحده مفهوم، املهم أن هذا هو )وليد( الذى طلبته، واملهم أنك تتذكره«.

اختفاء  صدمة  بني  ما  )وليد(  كان  ارتياح،  ىف  ارخاها  أن  بعد  رأسه  هز 

)ألني( وبني معرفة )عامد( له واختصاصه بىشء ما وهو بالكاد قابله مرة 

واحدة، فكان يبدو كاملخدر حتى وضع )سليم( يده عىل كتفه يصحبه 

للخارج.

ىف سيارة )سليم( قال له:

- »هل حتب أن أحرض لك املذكرات من منزل خاىل اآلن، رمبا حتتاجها 

ىف االستذكار«.

بيت  إىل  فتوجه  قبول  أنه  )سليم(  فرسه  مما  مبهوًتا  يزال  ما  )وليد(  كان 

)سعيد(.
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خاله  مكتب  إىل  وصعد  له  )عامد(  أعطاه  الذى  باملفتاح  املنزل  فتح 

وأخذ يبحث ىف األركان عىل ما يبدو مالزم ورقية ومذكرات دراسية 

ففتح  أجندة  ووجد  املكتب  من  درج  أول  فتح  ثم  جدوى،  دون 

لـ  هبا  لوح  مجال(،  سعيد  )مذكرات  بعنوان  وكانت  األوىل  صفحتها 

)وليد( وقال:

- »ترى هل هذه هى املذكرات التى يقصد، غريبة، إىل هذا احلد أنتام 

أصدقاء، مع أن )عامد( كل دراسته باخلارج، وأنا شخصًيا بالكاد أعرفه، 

حسًنا يا أستاذ )وليد( تفضل املذكرات، وحدك، ولو كان ىف األمر ثقل 

عليك أرجو أن تكرر له الزيارة كلام استطعت، سأعطيك هاتف منزىل 

لتحادثىن وقتام تريد وسأوصلك إليه كام اليوم«.

تناول )وليد( املذكرات وهو ما يزال صامًتا حتى نزل مع )سليم( ليوصله 

إىل منزله، وبالقرب من املنزل سمع آذان الظهر فطلب منه أن ينزله عند 

مسجد )الفردوس( وسيكمل هو بعد الصالة إىل منزله القريب.

انتهى من الصالة ىف املسجد ثم توجه إىل الشيخ )عدنان(، ابتسم الشيخ 

عندما رآه وقال:

- »شيخنا )وليد( ما األخبار برشىن؟«.

قال )وليد( بشفاه تكاد تكون ملتصقة من قلة الكالم وجفاف احللق:

- »لست بخري«.
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اقتضب جبني الشيخ )عدنان( وقال:

- »ال حول وال قوة إال بالله، حسًنا تعال معى إىل البيت خلف املسجد، 

رمبا نجد حاًل«.

الصغرية  إىل شقته  الضيق  الدرج  معه  منزله وصعد  إىل  الشيخ  اصطحبه 

وأدخله حجرته وطلب من أهله أن يعدوا له ما يرشب وتركه ىف حجرته 

حلظات، كانت احلجرة ذات طالء أخرض متقرش وهبا دوالب طويل يعج 

خمادع  عليهام  األسيوطى  الكنب  من  متقاطعتان  كنبتان  وهبا  بالكتب 

التى  املنضدة  القديم املزركش، وكان حامل املصحف عىل  القامش  من 

املظروف  وفتح  جانبه  باملذكرات  يده  )وليد(  أرخى  احلجرة،  تتوسط 

ليطالع اخلطاب، وعندما انتهى من قراءته بدأ قلبه خيفق بعنف حتى دخل 

عليه الشيخ حاماًل صينية من األلومنيوم وعليها كوب الشاى املزركش، 

وقال وهو جيلس جانبه:

- »جيب أن تفض الوجه العابس هذا، لكل داء دواء بإذن املوىل«.

أعاد )وليد( اخلطاب إىل جيبه وعاد ميسك باملذكرات وقال:

- »سأقص عليك كل ىشء«.



)ألني(،  والدة  اخللف  وىف  زوجته  بجواره  سيارته  يقود  )مكرم(  كان 

و)إياد( بجوارها حيث توقفوا أمام مستشفى ونزل مرسًعا إىل االستقبال 
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حيث سأل عن مواصفات )ألني( علها تكون باملستشفى، ولكن يبدو أنه 

مل يكن هناك معلومة فعاد إىل سيارته ىف يأس جييب عىل هلفة والدهتا 

بأنه سيواصل البحث ىف مكان آخر، فكانت تضع يدها عىل خدهيا تكتم 

بكاءها، وميسك صغريها ىف ذراعها، وكأنه يستمد أمانه منها.



أصابت الشيخ )عدنان( حالة من االستعاذة عندما انتهى )وليد( من الرسد 

فأخذ يستعيذ بالله من الشيطان أكرث من ست مرات ثم قال:

الذى  املريد(  )عبد  األمور؟  مثل هذه  نفسك ىف  أدخلت  بىن  يا  - »وملاذا 

تتحدث عنه يشبه مواصفات رجل أعرفه وأظن أن اسمه احلقيقى )مخيس( 

وكم  السفلية  واألمور  األسود  السحر  ىف  يعمل  بالله  والعياذ  رجل  وهو 

عاىن منه من رجال وسيدات، منهم من استطعت مساعدته ومنهم من بلغ 

ىف  املخربون  به  يستعني  حيث  جًدا  قوية  عالقات  وله  مبلًغا،  الرضر  به 

وبعض  بل  القضايا،  بعض  وتقفيل  املرسوقات  بعض  أماكن  إىل  الوصول 

عنه  تتحدث  الذى  الكتاب  أما  خمتلفة،  بلدان  من  قبائل  وشيوخ  الفنانني 

والذى يدعى كتاب )ماروت( فللحق هى أول مرة اسمع به، كتب السحر 

إىل  تأليفه  ينسب  الذى  الكربى  املعارف  شمس  مثل  أعرفها  التى  الشهرية 

أمحد بن عيل البوين املتويف سنة 622 هـ ويتعلق باجلن والسحر وهو كتاب 

ممنوع يف كثري من الدول اإلسالمية ملا فيه من نصوص لتحضري اجلن وهي 

أمور حمرمة يف الرشيعة اإلسالمية، وحيتوى هذا الكتاب عىل مزيج من 
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املعلومات املفهومة وغري املفهومة للشعوذة وحتضري اجلن، وفيه وصفات 

بالروحانيات  املهتمني  عند  معروف  و)البوين(  كثرية  وشعوذة  خطرية، 

هذا  أصبح  العصور  مرور  مع  امليدان،  هذا  يف  مؤلفات  وله  والسحر، 

واالستعانة  الشعوذة  ميارس  أن  يريد  من  لكل  أساسياً  مرجًعا  الكتاب 

البرش،  حياة  عىل  وتأثري  مزعومة  خارقة  قدرات  ذات  روحية  بكيانات 

نصوص  كتضمني  شعوذة  بشكل  إسالمية  معتقدات  الكتاب  ويستخدم 

مقدسة من القرآن يف هذه املامرسات، وهذا يثري خماوف علامء الدين ألن 

هذه املامرسات قد تتضمن أقساًما السامء أعجمية وهذا يعترب »رشًكا بالله« 

لالستعانة أو متجيد كيانات غري الله، كام ميكن أن تكون هذه املامرسات 

موجهة للرش أو لإلرضار باآلخرين مستخدمة سور وآيات القرآن«.

ابتلع )وليد( ريقه وقال:

- »الاظن أن هذا هو الكتاب الذى وجدته، حيث إن األحرف مل تكن 

عربية، كام أنه مكتوب ىف ورق يشبه اجللد وطباعته بارزة«.

قال الشيخ بيأس:

العزيف  كتاب  هو  احلقيقة  من  لألسطورة  أقرب  هو  كتاب  »هناك   -

للمدعو عبد الله احلظرد(1) دعىن أحرض لك مرجًعا عنه«.

)1( كتاب العزيف أو بالالتينية Necronomicon والذي حتدث عنه الفكرافت كاتب 
الرعب الشهري وعن مؤلفه احلظرد وهو شاعر عريب ميين جمنون، يقال أن كلمة احلظرد 

متثل لقبا مثل سيد أو أمري.
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أخذ الشيخ )عدنان( يبحث ىف أكوام الكتب وأخرج جمموعة من الكتب 

القدمية صفراء الصفحات التى انفرط بعض خميطها فتفكك الغالف عن 

صفحاهتا أخذ يقلب حتى وصل إىل مبتغاه فتناول عوينات القراءة وأخذ 

يتلو قائاًل:

ترجم  الذى  الفرعوىن  املوىت(1)  كتاب  إىل  ترجع  الكتاب  »أصول   -

نيكرونوميكون  اسم  وأخذ  فيالتاس  ثيودور  بواسطة  اإلغريقية  إىل 

يف  األول  مايكل  البطريك  بواسطة  النسخة  هذه  وأحرقت  وقتها  من 

الكتاب عىل يد مرتجم وكاتب يوناين اسمه  عام 1050 ومن ثم ترجم 

تتم  أن  آنذاك  البابا  أمر   1232 عام  ويف  اليونانية،  إىل  فيليتاس  تيودر 

حرق كل النسخ ومبنع تداوله، بعد هذا بوقت طويل وحتديًدا يف فرتة 

»فريمياس«  اسمه  راهب  احتك  األندلس،  من  قرًسا  العرب  إخراج 

يف  الكتاب  هذا  من  نسخة  وجود  عن  وسمع  العربية  الثقافة  يف  كثرًيا 

ىشء،  كل  عىل  حتتوي  أهنا  أدرك  التي  املكتبة  وهي  الفاتيكان  مكتبة 

مرص  من  إليهم  منتقاًل  اليونان  يف  الفن  هلذا  ممارسني  بعض  وجود  االوديسا  ذكرت   )1(
مؤيد  القول  وهذا  البعض،  ببعضهام  وسياسيًا  تارخييًا  احلضارتني  الرتباط  الفرعونية 
والتحنيط  املوىت  ترشيح  بعلم  كاملة  دراية  عىل  كانوا  القدماء  الفراعنة  ألن  بقوة 
كام تؤكد رواية اعتامد احلظرد عىل كتاب DE Mysterriis Egyptorum الفرعوىن 
املوجود مبكتبة الفاتيكان الذى يرجع اصول هذا الفن يف مرص الفرعونية، كام يذكر 
القدمية وذكرت بعض  الفارسية  النكرومانىس يف أرض االمرباطورية  ستاربو وجود 
 6.1( الفن  هلذا  املامرسني  الكنعانيني  من  حتذيرات  لليهود  القديم  للعهد  األسفار 

و6.2(.
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وبطريقة ما حصل عىل كتاب النيكرونوميكون وترمجه إىل الالتينية، 

ولكن أمر الكتاب ترسب وألصقت هتمة »اهلرطقة« بالرجل ونفذ فيه 

حكم اإلعدام، ومع ذلك رسبت نسخ كثرية من الكتب إىل درجة أنه 

ضمن  من  وكان  فيه،  يتدارس  من  عىل  »نكرومانرس«  كلمة  أطلقت 

هؤالء »نكرومانرس« حمرتف وهو هيودي اسمه )يعقوب اليتزر( ترجم 

الكتاب إىل العربية واسامه »سفر هاشاري حاداث« أو بالعريبة كتاب 

بواب املعرفة وكان ذلك يف عام 1664، انتقل الكتاب وكتب عنه عدة 

تأثر  دراسته  ومن   Nathan of Gazza غزة  ناتان  ضمنهم  من  سحرة 

االنجليزية  إىل  الكتاب  وترجم  جترأ  »دي«(1)  اسمه  شهري  ساحر  هبا 

شفرة  ووجد  القدمية  بالكيانات  التقى  أنه  فيه  وزعم  )إينوخ(  واسامه 

لكتاب  »دي«  ترمجة  وقعت  معهم،  يتحدث  أن  بواسطتها  يستطيع 

نيكرونوميكون بيد أشهر ساحر يف العرص احلديث وهو اليسرت كراويل 

»احلظرد«  بشخصية  كثرًيا  كرويل  اليسرت  تأثر   ،Aleister Crowley

ذهب  أنه  يعتقد  مكان  كل  إىل  وسافر  شخصيته  تقمص  أنه  لدرجة 

إليه ويف عام 1918 تعرف )كراويل( عىل امرأة هيودية أال وهي )سونيا 

جرين( والتي أغرم هبا وحىك هلا عن جتاربه وعن نيكرونوميكون وكل 

تزوجت  ثم  انفصال،  أن  إىل  متحابني  فرتة  تراجم. وظال  من  به  مر  ما 

أن هناك  إينوخ  األساسيه يف كتاب  املفاهيم  )دانييل دي( ومن  الربيطاين  الساحر   )1(
عرشين شيطأنا جاءوا األرض وتزوجوا بنات البرش فأنجبوا ذرية خميفة.
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عن  حتدث  الذى  )لوفكرافت((1)  الشهري  الرعب  كاتب  من  سونيا 

شخصية احلظرد، ولد احلظرد يف صنعاء يف شبابه سافر كثرًيا إىل أطالل 

يف  مستقرين  كانوا  الناس  من  جمموعة  إىل  تعرف  أسفاره  خالل  بابل، 

بإنشاء  الفايكنج قاموا  الناس أصاًل من الكلت أو  مدينة بغداد هؤالء 

جمتمع خاص هلم ومنغلق متاًما حتى إن اإلسالم مل يدخله وأطلق عليهم 

تأثرت  أفكاره  أن  الصابئة، )احلظرد( كان يزورهم كثرًيا لدرجة  اسم 

زعم  سنني  عرش  استقر  وهناك  اخلايل  الربع  إىل  ذهب  بغداد  من  هبم، 

فيها أنه اكتشف بقايا مدينة إرم وهي املذكورة يف القرآن الكريم أهنا 

)إرم ذات العامد( والتي تقع يف منطقة األحقاف مابني وادي حرضموت 

وعامن وهي مدينة سيدنا عاد عليه السالم والتي يقال إن قاطنيه هم من 

هو   )Howard Phillips Lovecraft )باإلنجليزية:  الفكرافت  فيليبس  هوارد   )1(

كاتب وروايئ أمرييك اشتهر بكتابة قصص الرعب واخليال العلمي. يف 20 أغسطس 

املدرسة، ولكنه  إىل ترك  تعليمه واضطر  املتواصل مل يكمل  1890. وبسبب مرضه 

استطاع كسب املعرفة والعلوم من خالل القراءة الذاتية يف املنزل، وكانت معرفته 

كتب  كثريا،  ساعدته  واألساطري  واجلغرافيا  إنغالند(  نيو  تاريخ  )بالذات  بالتاريخ 

العديد من املقاالت والقصص القصرية وانصب تركيزه عىل كتابة قصص الرعب، بدأ 

بنرش قصصه يف عام 1923 عن طريق أحدى املجالت، وعىل الرغم من أن جمموعته 

قد  الفكرافت  كتابات  فإن  قصرية(  قصة  و60  روايات   3( نسبيا  صغرية  القصصية 

من  معاناة  بعد  تويف  والعامليني.  األمريكيني  الكتاب  من  العديد  عىل  وأثرت  أهلمت 

مرض الرسطان يف 15 مارس 1937 عن عمر يناهز 47 عاما بعد اقل من سنة من موت 

زميله روبرت هوارد منتحرا, ويقال ان لوفكرافت أبتكر شخصية عبد الله احلظرد 

وأهنا غري حقيقية.
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نسل ملوك )جرهم( الذين كانوا عاملقة، )احلظرد( زعم أنه تقابل مع 

اجلن والشياطني والكيانات القدمية ومنهم تعلم السحر وأرسار وخفايا 

اسامؤهم كثوللو ويوج سوثوث،  عبد شياطني كان  إنه  ويقال  املوىت 

»العزيف«  املخيف  كتابه  ليكتب  دمشق  يف  احلظرد  استقر  ذلك  بعد 

ومعناها صوت احلرشات التي تصدر بالليل والتي كان يعتقد العرب أهنا 

أصوات اجلن والشياطني وهم يتحاورون - وهو دراسة سحرية ملعرفة 

أرسار املايض - وظن بأنه اتصل بالكيانات القدمية عن طريق السحر 

البرش. ادعى )احلظرد(  وحذر من أهنم قادمون السرتجاع األرض من 

تريد  كانت  وأهنا  العامل  هذا  وراء  ما  يف  تعيش  القدمية  الكيانات  أن 

االتصال باألرض بأي طريقة ممكنة للوصول إليها والسيطرة عليها. وقد 

وأن  البرش  بين  بني  يعيشوا  وأن  اإلنسان  يتقمصوا شكل  أن  استطاعوا 

يتزوجوا منهم ليكاثروا نسلهم عىل هذه األرض وأساء احلظرد استغالل 

وككل  قتلة.  رش  وقتلوه  عاقبوه  أهنم  لدرجة  إرم  شياطني  من  تعلمه  ما 

من هلم تعامالت مع حتضري األرواح جاء موته أو اختفاؤه النهايئ عام 

الثالث عرش  القرن  -املؤرخ يف  )ابن خلكان(  يقول  738 غامًضا كام 

»اختطف من قبل وحش خميف التهمه يف وضح النهار يف وجود شهود 

مجدهم اخلوف«.«

أمسك )وليد( رأسه من الدوار وقال:

- »ما هذه الرشور التى حتوطنا، إذا كان كل هذا ومل نجد أصاًل لكتاب 

)ماروت(، هل كل هذه الرشور حتدث من حولنا ونحن ال ندرى؟«.
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طوى الشيخ )عدنان( ورق الكتاب ونظر من فوق عويناته وقال لـ )وليد(:

- »يا بىن ال تنس أن الله حيمينا، ومن مأل اإلميان قلبه فال خيش إال الله، 

لو اجتمعت األنس واجلن عىل أن يرضوك بىشء ال يرضوك إال بىشء قد 

كتبه الله عليك، كل ما علينا أن نلتمس السبل التى يرسها لنا الله وكفى 

بالله حفيظًا«.

أستعاذ )وليد( بالله من الشيطان وقال:

- »ونعم بالله، أنا آسف ولكن كلام علمت أكرث عن هذه األمور يزيد 

خوىف، وأخىش أن يصدق ظىن بشأن شخص ما عزيز إىل قلبى ويكون 

قد اختفى ىف عامل اجلن«.

ابتسم الشيخ وقال:

- »يا بىن ال تقلق فاألمور مل تصل بعد إىل هذه الدرجة من الرش، والذى 

يقدر عليه البرش ويدعو للخوف هلو أكرب وأشد ضالاًل مما يقدر عليه 

اجلان«.

ملعت فكرة ىف ذهن )وليد( وقال:

- »إال ميكن أن يكون )ماروت( الذى ذكر ىف القرآن؟ )هاروت وماروت( 

أذكر آية ىف هذا السياق«.

رشد الشيخ )عدنان( قلياًل ثم قال:

- »يا )وليد( هاروت وماروت من املالئكة بنص القرآن، يقول تعاىل ىف 
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ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  البقرة:  سورة 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ     ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ 
ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ مث ]البقرة: 102[ 
وما تعلمناه عن هذه اآلية أهنام من املالئكة، ال من البرش وأهنام مرَسالن 

معاقبان عىل ذنب  الرش، ال أهنام  يقيهم من  للناس شيًئا  تعلياًم  الله؛  من 

ملكان  أهنام  أو  البرش،  من  أهنام  اَدّعى  فمن  وعليه  اليهود،  يدعى  كام 

وقعا يف معصية فمسخهام الله تعاىل، فقد تكلم يف أمر الغيب بال علم، 

وادعى أمرا يتنقص به مالئكة الرمحن املكرمني، واعتقد مبا يف كتب بين 

إرسائيل، بغري شاهد«.

توجه إىل مكتبته مرة أخرى وأخرج كتاًبا أفضل حااًل وقال تالوة منه:

- »قال عبد الرمحن السعدي: وكذلك اتبع اليهوُد السحَر الذي أُنزل عىل 

امللَكني، الكائنني بأرض »بابل«، من أرض العراق، أنزل عليهام السحر 

ڤ  ڤ  ڤ  نث  السحر.  فيعلامهنم  لعباده،  الله  من  وابتالًء  امتحانا 

تتعلم  ڤ ڦ مث ينصحاه، ونث ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ مث أي ال 
فتعليم  مرتبته،  عن  وخيربانه  السحر،  عن  فينهيانه  كفر،  فإنه  السحر 
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أه الله  الشياطني للسحر عىل وجه التدليس، واإلضالل، ونسبته إىل َمن بَرّ

منه وهو سليامن عليه السالم، وتعليم امللكني امتحانا مع نصحهام: لئال 

الشياطني،  ُتعلِّمه  الذي  السحر  يتبعون  اليهود  يكون هلم حجة. فهؤالء 

وأقبلوا  واملرسلني،  األنبياء  علم  فرتكوا  امللكان،  يعلمه  الذي  والسحر 

السحر  مفاسد  ذكر  ثم  يناسبه،  ما  إىل  يصبو  وكل  الشياطني،  علم  عىل 

نث ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ مث مع أن  فقال: 

حمبة الزوجني ال تقاس مبحبة غريمها؛ ألن الله قال يف حقهام: نث گ 

له  السحر  أن  عىل  دليل  هذا  ويف   ،]21 ]الروم:  گ گ ڳڳ مث 
حقيقة، وأنه يرض بإذن الله، أي بإرادة الله، واإلذن نوعان: إذن قَدري، 

إذن رشعي، كام يف قوله  الله، كام يف هذه اآلية، و وهو املتعلق مبشيئة 

 .]97 ]البقرة:  مث  گ  گ  گ  ک  ک  ک  نث  السابقة:  اآلية  يف  تعإىل 

فإهنا  التأثري  قوة  يف  بلغت  مهام  األسباب  أن  أشبهها  وما  اآلية  هذه  ويف 

تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة يف التأثري، ثم ذكر أن علم السحر 

بعض  يوجد  كام  دنيوية،  وال  دينية  ال  منفعة،  فيه  ليس  حمضة،  مرضة 

املنافع الدنيوية يف بعض املعايص، كام قال تعاىل يف اخلمر وامليرس: نث ى 

 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ مث ]البقرة: 219[ 

فهذا السحر مرضة حمضة، فليس له داع أصال، فاملنهيات كلها إما مرضة 

حمضة، أو رشها أكرب من خريها، كام أن املأمورات إما مصلحة حمضة، أو 

خريها أكرث من رشها. نث ک ک مث أي اليهود، نث ک گ مث أي 

 رغب يف السحر رغبة املشرتي يف السلعة نث گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ مث 
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منهم،  جهاًل  إياه  فعلهم  يكن  فلم  للعقوبة،  موجب  هو  بل  نصيب،  أي 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  نث  اآلخرة  عىل  الدنيا  احلياة  استحبوا  ولكنهم 

ںں ڻ ڻ ڻ مث«.

ثم رفع برصه وقال لـ)وليد( مبا يشبه العصبية:

- »وكل ما عدا ظاهر القرآن يف حال هذين امللَكني فهو من اإلرسائيليات(1)«.

قال )وليد( بخضوع من علمه أقل:

- »الله أعىل وأعلم«.

أهد ضالتى  اللهم  يقول  املكتبة وهو  أخرى ىف  مرة  يقلب  الشيخ  هنض 

حتى أخرج كتاباً قدمياً آخر وأخذ يفر ىف صفحاته املتهالكة حتى وصل 

إىل ما يريد وقال يتلو منه:

)1( يقول ابن كثري: ذهب كثري من السلف إىل أهنام كانا ملكني من السامء، وكان من 
أمرمها ما كان، فيكون ختصيًصا هلام عن سائر املالئكة، فال تعارض حينئذ، كام سبق 
يف علمه من أمر إبليس ما سبق. مع أن شأن هاروت وماروت عىل ما ذكر أخف مما 
وقع من إبليس لعنه الله، لكن هذا الكالم يسقط تباعا لكون القرآن يشري برصيح 
قوله  األنبياء ىف  فقط  بل  الناس  تعلم  إىل األرض يك  تنزل  املالئكة ال  أن  إىل  العبارة 
مث  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  نث 
أن  كام  املالئكة,  وليس  ملحاورهتم  األنبياء  الله  كلف  فقد  الناس  أما   ]7 ]األبياء: 
القول بأن امللكني يعلامن الناس الوقاية من السحر هو كالم باطل كون اآلية تقول 
نث ڈ ژ ژ ڑ ڑک مث. قال ابن جرير: ىَف َتأويل اآلَية أنه وما َكَفر 

ْحر عىل امْلََلَكني.  ُسَلياَمن وال َأْنَزل الله الِسّ
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ــه قوانــني كالتى ختــص كتاىب )هــاروت(  ــاب املــوىت مل يــرد عن - »وكت

و)ماروت( وهى القوانني السبعة حلامل الكتاب من اإلنس واجلان والتى 

تنص عىل: 

1- الكتاب ال يظهر إال حلامله.

2- إذا نزع من حامله غصًبا ميحى.

3- إذا نزع حيلة يبقى.

4- إذا مات حامله يورث للزوج ثم أكرب األبناء.

5- من جيده دومنا سعى يصبح حامله.

6- حلامله منحه ومن منح له ميلكه ولو عرًضا.

7- إذا ميحى يعود إذا وجده من ال يطلبه سعًيا«.

أخذ يفر الكتاب مرات عديدة بحًثا عن أى إشارة أخرى فلم جيد فرفع 

عينيه إىل عني )وليد( الذى بادره قائاًل:

- »ال شك أنه الكتاب الذى وجدته«.

قال الشيخ شارًدا:

- »لو كان كذلك فمعناه أنه لن يظهر كالًما سوى لك، أنت وجدته دون 

سعى وأصبحت حامله، كام أنك رأيت كتاباته عندما نظرت فيه، هل 

ميكن أن تطلعىن عليه؟ فإذا مل أر فيه شيًئا صدق ما قيل، ساعتها جيب أن 

يكون لنا ترصيًفا«.



122

قال )وليد( للشيخ بحذر:

- »ال أعرف إن كنت سأقدر عىل استعادته حيث أخفيته«.

قال الشيخ بحرج:

رًشا  ليس  هذا  حولك،  فيمن  ترتاب  أن  جيب  أنك  بىن  يا  أعلم  »أنا   -

هيًنا، ولكن كام قيل، أنت وحدك حامله فال ينتزع منك، وال مينح إال 

برضائك«.

هز )وليد( رأسه نافًيا وقال:

بالفعل  أنا  لتنري ىل طريقى،  الله  أرسلك  لقد  )عدنان(،  يا شيخ  أقصد  - »ال 

أخفيته ىف مكان ال أعلم إن كنت سأقدر عىل الوصول له مرة أخرى أم ال«.

بعد  حمتواها  نظر  يكن  مل  التى  املذكرات  حيمل  منرصًفا  )وليد(  هنض 

مودًعا الشيخ الذى ودعه قائاًل:

- »ال تنس أن الكتاب لو وجده أحد من غري سعى متلكه، عجل حتى 

نستدرك الرش مبكًرا«.



خرج )وليد( من عند الشيخ )عدنان( إىل الشارع وكان أمامه وجهتان إما 

إىل منزله أو إىل املدرسة، وقف ىف مفرتق الطريق لثواِن ثم توجه ناحية 

املذكرات  وضع  بالداخل،  أحد  يكن  مل  حيث  أعىل  إىل  وصعد  املنزل 

عندما  املدرسة،  قاصًدا  ونزل  النقود  بعض  وأخذ  مكتبه  ىف  واخلطاب 



123

وصل كان اليوم الدراىس ىف هنايته والطلبة يتدفقون خروًجا من املدرسة، 

فانتظر بعيًدا حتى ملح أستاذ )عصام( خيرج، وتأكد أنه غادر ىف الطريق 

إىل منزله، انطلق جيرى إىل أحد املحال القريبة وعاد ومعه رجل حيمل 

لوًحا من الزجاج وتقدم نحو الباب الذى تم إغالقه بعد انرصاف اجلميع 

وطرق عىل الباب الصغري، فتح احلارس الباب الصغري وقال عندما رآه:

أبدو  جعلتين  ألنك  كثرياً  فعلتك  من  حزين  أنا  أخبارك؟  ما  »)وليد(   -

كاألبله الذى ال جييد حراسة املدرسة«.

قال )وليد( بخجل:

يا عم )عويس(، ىف األمر سوء فهم ال أعرف كيف أرشحه  - »ساحمىن 

لك«.

قال الرجل بطيبته الريفية:

- »ال عليك أنت مثل ولدى، لقد محلتك عىل ذراعى أول يوم جئت فيه 

إىل املدرسة«.

بىن )وليد( عىل العبارة احلميمية وقال:

بصحبتى  أنا  اخلطًا،  إصالح  أريد  وأنا  )عويس(  عم  يا  نخطئ  »كلنا   -

الذى  الزجاج  إلصالح  له  دفعت  ولقد  الزجاج  فىن  )جماهد(  األسطى 

الصباح ىك يكون ىف  قبل  لنصلحه  أن تساعدىن  حتطم رغاًم عىن، أرجو 

ذلك شفاعة ىل أمام أستاذ )عصام(«.
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حيا )عويس( األسطى )جماهد( وفكر حلظات ثم قال:

- »هذه مسؤلية، ولكن ما دام ىف األمر إصالح فال بأس«.

هتللت أسارير )وليد( عندما كان الثالثة ىف الطريق إىل مكتب املدير 

أمام  الدوالب  رأى  وعندما  معه  التى  املفاتيح  بنسخة  )عويس(  وفتحه 

عينيه برقت أحداقه وقال لـ )عويس(:

- »كوًبا من الشاى املعترب من يدك لألسطى يا عم )عويس(«.

 أشار إىل عينيه بأصبعه قائاًل:

- »عيوىن ألسطى )جماهد(«.

املكتب  عىل  الزجاجى  لوحه  وضع  قد  )جماهد(  كان  حني  ىف  انرصف 

أن أستدار ىك يقطع ىف  الزجاج املحطم، وما  أبعاد  الكبري وأخذ يقيس 

القلب  يشبه  ما  يده ىف خفة وضغط عىل  )وليد(  مد  الزجاج حتى  لوح 

الصغري فانفتح الرف الرسى فتناول الكتاب وقلبه يدوى بعنف، ثم أخفاه 

ىف طيات مالبسه، وأعاد الرف حلالته، ثم استأذن من )جماهد( ونزل بخفة 

إىل غرفة )عويس( الذى كان يوقد املشعل الصغري عىل براد الشاى وقال 

له وهو يغادر املدرسة:

- »عم )عويس( سوف أنرصف، برجاء متابعة الزجاج حتى يتم، ولقد 

أعطيته احلساب كاماًل«.

ابتسم له )عويس( وقال:
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- »ىف رعاية الله يا )وليد(«.

خرج مرسًعا من حميط املدرسة ونبضه متسارع ينظر مييًنا ويساًرا بعد 

أن فر مببتغاه، ثم ملح من بعيد رجاًل نحيفاً يرتدى جلباباً ويبدو أنه يتابع 

)وليد( بالفعل وبدأ يسري ىف ناحيته ارتعب )وليد( وأشار ألول تاكىس كان 

مير وركب فيه وقال للسائق مكان قريب حتى يضلل الرجل الذى كان 

يتبعه، انطلق التاكىس مبتعًدا عن الرجل الذى كان بالفعل يتفقد التاكىس 

األريكة  فوق  الكتاب  عىل  تقبض  التى  أنامله  ارختت  غيظ،  ىف  املبتعد 

اخللفية للتاكىس والحظ أن يد السائق اليرسى عىل عجلة القيادة تفتقد 

إهبمها، فنظر لوجه السائق ىف املرآة وكان وجه )عبد املريد(. توجه إىل 

الباب ليفتحه، والتاكىس يشق طريقه مرسًعا، فلم جيد هناك رتاج لفتح 

بقية لصامولة صغرية مكان  الداخل عىل اجلانبني، كان هناك  الباب من 

ذراع فتح النافذة غري املوجود، فأخذ يعترصها ليفتح النافذة قلياًل ثم مد 

يده وفتح الباب من اخلارج، ضغط )عبد املريد( مكابح التاكىس بقوة 

األخرى  اجلهة  ىف  الذى  الباب  من  ينزل  )وليد(  كان  حني  ىف  منه  ونزل 

جيرى مرسًعا وهو عىل عقبيه.

دخل إىل جمموعة أزقة ىف منطقة ورش وخمازن أسفنج وكان )وليد( يقبض 

باًبا  باستاممته وجيرى، حتى وجد  الكتاب  التى حتتوى عىل  اللفافة  عىل 

مفتوًحا ألحد املخازن ال يوجد أحد أمامه فاندس بداخله واختبأ خلف 

باالت كبرية لالسفنج املمزق، كان املخزن مظلاًم، لذا فـرؤية ما باخلارج 

بالداخل، وعىل حني كان يراقب كان )عبد  تكون أيرس من رؤية من 
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املريد( يعدو من أمام املخزن مبتعًدا، انتظر برهة ثم خرج من مكمنه 

مرة  جيرى  خرج  اآلخر،  الطرف  من  املريد(  )عبد  فلمحه  الشارع  إىل 

أخرى إىل الطريق العام حيث كان هناك حافلة تشق الطريق فقفز إليها 

جدوى  دون  به  اللحاق  حاول  الذى  املريد(  )عبد  يتأمل  أخذ  برشاقة. 

وهو يبتعد مع احلافلة، ارمتى عىل مقعد خاِل ىف تعب وهو حيتضن لفافته 

الثمينة، صعد إىل احلافلة سيدة عجوز طاعنة ىف السن ترتدى معطفاً من 

الصوف عىل ثوب أسمر وتلف شعرها بوشاح مزركش. ساندها الركاب 

حتى صعدت مما جعل احلافلة تتوقف لربهة وكان )وليد( يراقب الطريق 

ونبضه يتسارع خشية أن يلحق به )عبد املريد(، قام )وليد( من مقعده 

بدعائها  فتفاءل  له  ودعت  العجوز  له  ابتسمت  العجوز.  لتجلس  بأدب 

وعرضت عليه محل لفافته ىك يستطيع اإلمساك بيد املقعد وال يسقط عند 

االهتزاز، اضطر أن يعطيه هلا ىف حرج غري أن التجربة علمته احلذر من 

اجلميع فظل متصلب النظر عىل الكتاب الذى وضعته العجوز عىل قدميها، 

أخرجت من حقيبتها كيًسا به بعض املكرسات وأخذت متضغها بصعوبة 

عىل ما تبقى من أسنان ىف فكيها، كانت احلافلة تتحرك ببطء شديد ثم ملح 

نفس الشخص النحيف الذى كان يراقبه يصعد من الباب الذى ىف مؤخرة 

احلافلة، التقط الكتاب من عىل قدم العجوز وشكرها ثم قفز من الباب 

األمامى ىف حني كان الرجل النحيف حياول اخرتاق الكتل البرشية التى 

حتى  قريباً،  كان  الذى  البيت،  إىل  يعدو  )وليد(  نزل  بينهام،  فيام  مألت 

وصل إليه وأنفاسه كاملراجل املشتعلة، صعد إىل املنزل فكان أبوه وأمه 
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أثراً بعد،  أنه مل جيد هلا  متواجدين، سأل عن )ألني( فاخربه والده بأىس 

أمسك )وليد( لفافة الكتاب وضغط عليها ىف غيظ فقالت والدته:

- »أليست هذه لفافة الكتاب الذى أخذته من املكتبه دون إذن«.

ارمتى عىل األريكة وقال واحلزن يعنف به:

- »سأحىك لكام كل ىشء«.

أمسك الكتاب وأخذ ميزق اللفافة التى صنعها لريهيام إياه، وعندما فتح 

اللفافة كان الكتاب ماثاًل أمام أعينهم 

وكان العنوان واضًحا باللغة الفرنسية للكتاب القديم، الذى كان عبارة 

عن قاموس فرنىس - إنجليزى ضخم 

وهبط قلب )وليد( إىل قدميه.



- »أمحد بكرى«.

صحت قائاًل:

»بكر.. بكر.. إنه أنا«.

أخربىن موظف املكتبة أن والدى بانتظارى بأسفل، نظرت إىل )وليد( وأنا 

أبتلع ريقى وكان قد انحىن إىل األمام وعقد قبضته أمام وجهه كأنه خيفى 

مالحمه، فانتبه إىل نداء املوظف باسمى، قلت له مصدوًما:

- »ال تقل ىل إن األمر انتهى إىل هذا احلد«.
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ابتسم وكانت عيناه قد امحرت أوردهتا عىل نحو مل أطالعه أثناء ما كان 

حيىك. حيث كنت منشغاًل بالكتابة ىف دفرتى، كانت عيناه تشبه متعاطى 

خمدرات مل ينم أسبوًعا، حاول أن يشيح ببرصه وقال:

- »مل ينته«.

قلت بلهفة:

- »هل سأراك غًدا هنا؟«.

ابتسم وقال:

- »رمبا«.

قلت بلهفة:

- »ال ىشء اسمه رمبا، إما أن تأىت أو آىت لك حيثام كنت«.

هز رأسه مبتساًم فقلت:

- »سأكون غًدا من العارشة موجوًدا إن شاء الله«.

قال بوجوم:

- »إن شاء الله«.

نزلت إىل أىب الذى كنت قد تأخرت عليه كثرًيا وأنا أمحل ذخرية جيدة من 

العريضة  ابتسامتى  يوم املكتبة األول، سألىن أىب عن األخبار، وأجابته 

قبل أن أقول متام.
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أىب  رشع  التى  القناديل  ىض  أغنية  إىل  أستمع  السيارة  مقعد  عىل  ارمتيت 

باقى  ملعرفة  الصرب  بفارغ  الغد  أنتظر  وأنا  ركبت  فورما  تشغيلها  ىف 

احلكاية.



ىف متام العارشة كنت أمام املكتبة، ودعت أىب وانطلقت أعدو إىل قاعة 

املكتبة الكبرية، وتلقفت أى كتاب وجلست أمامه شارًدا أتصنع القراءة، 

وأنا أنتظر )وليد( بفارغ الصرب. مرت الساعات ومل يأت، أكملت اليوم 

ىف خيبة أمل كبرية حتى عدت مع والدى وأنا مرتعب من عدم رؤيته 

ىف  ملحته  ثم  حذر،  ىف  أتفقد  وأنا  املكتبة  دخلت  التاىل  اليوم  ىف  ثانية، 

نفس الركن فانطلقت مرسًعا إىل طاولته، سلمت عليه كأصدقاء قدامى 

وجلست أمامه وفتحت أجندىت وقلت ىف محاس:

- »أنا مستعد«.

عاد إىل جلسته احلزينة خيفى وجهه بيديه ورشع ىف احلىك، ورشعت ىف 

الكتابة.







131

الفصل الخامس

مذكرات أستاذ سعيد

بسم الله الرمحن الرحيم

كتبت بتاريخ: الخميس 3 نوفمبر 1960..

باإلقليم  دمشق  جامعة  العلوم  بكلية  معيد  مجال(  حممد  )سعيد  اسمى 

الشاميل للجمهورية العربية املتحدة(1) أعتقد أن الوقت قد حان لكتابة 

مذكراىت، ىف احلقيقة ليست حياىت بالشأن اجللل الذى يستحق أن يؤرخ 

له، بل أعتقد أن حياىت حتى ما قبل عام من اآلن كانت تقليدية بشكل 

يبعث عىل امللل، لقد كنت طالباً متفوقاً ىف دراستى دوًما، وكنت األول 

أنا وأختى  يوفران ىل حياة مرحية  والداى  باستمرار، وكان  الصف  عىل 

الصغرى )صفية(، حتى أنىن أخرتت القسم الذى أحبه ىف الدراسة رغم 

أن جمموعى كان يؤهلىن لدخول كلية الطب لكىن مل أكن أحب اجلثث 

العربية  اجلمهورية  تسمى  واحدة  دولة  التوقيت  هذا  ىف  وسوريا  مرص  كانت   )1(
املتحدة، أعلنت الوحدة يف 22 فرباير/ شباط من العام 1958 اىل 28 أيلول )سبتمرب( 

عام 1961.
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أجد  مل  معمىل،  ىف  للمشكالت  حل  لوضع  االنطواء  وأفضل  واملرىض، 

مقاومة من عائلتى فكانوا دوًما عوناً ودعاًم ىل، حتى إنىن عندما خترجت 

ىف جامعة القاهرة ومل يكن هناك فرصة ألكون معيًدا بالكلية استطاع 

جامعة  ىف  الفرصة  هذه  ىل  يوفر  أن  كدبلوماىس  عالقاته  خالل  من  أىب 

كانت  أن  فبعد  )سوريا(،  ىف  اجلامعات  وأكرب  أقدم  من  وهى  دمشق، 

مقترصة عىل معهدي الطب واحلقوق حتى عام 46، وبعدما ختلصت من 

االنتداب األجنبى تم إضافة الكثري من الكليات ومنها كلية العلوم التى 

أصبحت معيًدا ىف قسم الكيمياء احليوية فيها، هذا باختصار ما يساوى 

اخلمسة وعرشين عاًما األوىل من عمرى، وال أعتقد أن فيه ما يستحق 

الكتابة، حتى إنىن مل أصل إىل دواء مهم أو اكتشاف معمىل مرموق، رغم 

أنىن خترجت ىف قسم كيمياء ميكروبيولوجي وهو قسم خاص بدراسات 

واالنزميات  تسببها،  التي  واألمراض  املعدية،  والفريوسات  البكرتيا 

خصبة  حقوال  كانت  وكلها  النباتية،  واهلرمونات  امليكروبية  والسموم 

لالكتشافات والبحوث، غري أنىن كنت آلة نسخ ال أكرث، أستطيع احلفظ 

والتذكر بشكل فائق، هلذا أنجح دامئا ىف اى اختبار بعناء بسيط، لكن مل 

أفكر ماذا أقدم للبرشية قبل هذا العام .

باملصادفة )سعيد حممد مجيل(  اسمه  الكمياء   كان ىل زميل معيد ىف قسم 

بيننا،  للتفرقة  و)مجال(  )مجيل(  ينادوننا  الزمالء  وكان  الشاميل  االقليم  من 

احلديث  أحب  وكنت  املجاالت،  كل  ىف  وقارئ  جًدا،  متفتحا  شاًبا  كان 

هلا  ارتاح  أكن  مل  عقائدية  شطحات  )مجيل(  لـ  كان  ولكن  أحيانًا،  معه 
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عنها  احلديث  جيب  ال  أمور  وهناك  متحفظا،  مسلام  نفىس  أعترب  حيث 

)دارون((1)  لـ  التطور  بنظرية  العميق  كاعتقاده  والتحرر،  اخلفية  هبذه 

أفندها  السليمة، فبكل بساطة  التى كانت ترفضها عقيدىت  النظرية  وهى 

اإلنسان؟  وجود  رغم  قرد  هناك  ظل  ملاذا  قرد،  أصله  اإلنسان  كان  لو  أنه 

رمبا  اإلنسان؟  إىل  القرد  من  القفزة  هذه  مثل  القرود  كل  تفعل  مل  ملاذا 

النظرية عىل اململكة احليوانية والنباتية ولكن ليس كل ما يصلح  تنطبق 

النوع اإلنساىن  البرش، كنت أفكر ىف رقى  بالرضورة عىل بىن  ينطبق  هلام 

العلم  بدعوى  الرقي  يطعنون هذا  وأتعجب ممن  األرض،  منذ وجوده عىل 

رغم  نفسها،  خلقت  الطبيعة  أن  فكرة  إىل  جينح  )مجيل(  كان  واحلداثة، 

نعبد  أن  إما  أنه  عليه  أرد  وكنت  مسلمة،  أرسة  من  مسلم  الظاهر  ىف  أنه 

منها،  احلق  هذا  ينتزع  الذى  الله  مع  التعارض  مبعرفتها  تفض  أو  الطبيعة 

الفرصة  متنحنا  إمنا  و العبادة  منا  تطلب  ال  الطبيعة  إن  القول  يعاود  فكان 

ظاملة  طبيعة  هبذا  أهنا  أجيب  فكنت  مقدرته،  حسب  كل  هبا   لالستمتاع 

تاريخ  عامل   )Darwin  Robert  Charles )باإلنكليزية:  داروين  روبرت  شارلز   )1(

طبيعي بريطاين ولد يف إنجلرتا يف 12 فرباير 1809 يف رشو سبوري لعائلة إنجليزية 

علمية وتويف يف 19 أبريل 1882 اكتسب شهرته كمؤسس لنظرية التطور والتي تنص 

عىل أن كل املخلوقات احلية عىل مر الزمان تنحدر من أسالف مشرتكة وقام باقرتاح 

وصفها  لعملية  ناجتة  التطور  عملية  من  املتفرعة  األمناط  هذه  أن  تتضمن  نظرية 

باالنتقاء )االنتخاب( الطبيعي لكن نظريته الشهرية واجهت انتقادا كبريا وخصوًصا 

من طرف رجال الدين يف مجيع أنحاء العامل، دارون نفسه ظل حائًرا يف ما عرف مبا 

سامه احللقة املفقودة، التي تتوسط االنتقال من طبيعة القردة لإلنسان احلديث.
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ال معيار هلا سوى القوة التى متنحها هى بفرض أهنا اخلالقة، والطبيعة الظاملة 

تفتقد احلكمة، ومن ثم تفتقد القدرة عىل خلق كون معقد ككوننا، مل أكن 

أحب التباسط وزيادة احلوار معه خوًفا عىل عقيدىت من أسئلة قد أرتاب ىف 

إجاباهتا لضعف معلوماىت، أو ألسلوبة املتميز ىف عرضها، ولكن للحق رغم 

أنه دفعىن  أن أفكار )مجيل( مل تكن تقنعىن أو تستهويىن إال أنىن أعرتف 

دفًعا لزيادة معارىف واخلروج من الرشنقة التى غلفت هبا حياىت.

وكأن القدر كان يستمع إىل خواطرى.

 ىف احلادى والثالثني من يناير استدعاىن عميد الكلية )د.بشارة( ليخربىن 

أن مراسلة قد أتت إىل اجلامعة ملنحة املاجستري والدكتوراة من جامعة 

كافة  ىف  املعيدين  كل  عن  دوناً  اختيارى  تم  لقد  باسمى،  كاليفورنيا 

االقسام، إنه ألختيار القدر، هل حان الوقت لالنطالق للعاملية والبحث 

العلامء، كالعادة تلقيت الدعم  عن اكتشاف مذهل والعودة كعامل من 

املحدد  املوعد  للسفر ىف  نفىس ووثائقى  واملساندة من أرسىت وأعددت 

ىف خطاب الرتشيح، مل أستطع وداع )سعيد مجيل( ألنه كان منقطعاً عن 

إن  العمل ملا يقارب الشهر، يقال ملرضه، ولو أىن كنت أود أن اخربه أنه و

مل يكن أقنعىن بىشء من شطحاته، إال أنه وبحق أهلمىن ىك أغري من منط 

حياىت الذى اعتاله الصدأ، ولوال معرفتى به ملا حتمست ملثل هذا السفر 

البعيد ىف بالد الغرب.
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السبت 13 فبراير 1960..

كان مسار الرحلة أن ألتقى مندوب اجلامعة ىف املغرب العرىب، ومن هناك 

سيصحبىن مندوب اجلامعة إىل الواليات املتحدة، وصواًل إىل كاليفورنيا.

من  أراقب  مقعدى  عىل  وجلست  املغرب  إىل  املتجهة  الطائرة  أقلعت 

النافذة واألرض تصغر من حتتى، وكنت أستنشق اهلواء بقوة وكأىن أجدد 

خطاب  إىل  ونظرت  جديد،  بآخر  جوىف  ىف  استقر  الذى  القديم  اهلواء 

أطالع  بينام كنت  التى ستحدد ميالدى اجلديد،  الوثيقة  اجلامعة وكأهنا 

)مجال(  كلمة  هجاء  أن  اجلامعة  خطاب  ىف  الحظت  يدى  بني  أوراقى 

وكأهنا   )e( حرف   )a(حرف فيها  يشبه  املتشعبة  الالتينية  باألحرف 

)مجيل( وليست )مجال(.

هل كان املقصود هو )Saeed Mohamed Gamel( وليس )Saeed Mohamed Gamal(؟

هل كان )مجيل( هو املقصود باملنحة وليس أنا؟ ومل ال؟ لقد كان دائم 

جامعة  سمعت  فكيف  أنا  أما  الغربية،  اجلامعات  ومراسلة  البحث 

كاليفورنيا عىن لتمنحىن هذه املنحة، ترى ما هو واجبى اآلخالقى اآلن؟ 

هل أعود إىل مرص ليأخذ )مجيل( حقه ىف املنحة؟ أم أن القدر استعمله 

نيابة عىن ألكون أنا ىف هذا املكان؟ ثم إنه كان متغيباً لفرتة واملنحة هلا 

موعد فلو عدت أنا لضيعت املنحة عيّل وعليه، رمبا عيّل أن أغفل عن هذا 

للدراسة واالجتهاد، فاألمر ىف كل األحوال مرهون  اهلاجس وأستسلم 

بقدرىت عىل الدراسة والنجاح.
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أغفلت صوت ضمريى وأنا اعرف أن مثًنا ما جيب أن أدفعه ألخذى ما ليس 

بحقى، لذلك قررت أن أهادى )مجيل( هبدية قيمة جًدا عندما أهنى دراستى 

الرحلة،  باقى  ضمريى  أسكت  أن  استطعت  اخلاطر  هبذا  له،  كتعويض 

مندوب  بانتظارى  باملغرب، كان  البيضاء  الدار  إىل مطار  عندما وصلت 

التى فوجئت أهنا ستستأنف  الرحلة  لبقية  الذى سيتوىل إرشادى  اجلامعة 

بالباخرة وليس بالطريان، كان أمراً مزعجاً بالنسبة ىل ذكرىن بفعلتى التى 

ذلك  بالباخرة،  االطلنطى  املحيط  سأقطع  حيث  بالتجىل،  لعناهتا  ستبدأ 

املحيط اهلائج مع الربد القارس، ال أخفى عليكم كم كنت أكره البحر، 

بالتحديد،  املحيط  هذا  الوقت ىف طيات  هذا  أىن سأقىض كل  أختيل  وال 

برمودة(1)،  مثلث  يسمى  وما  املنكوبة  واملناطق  باهلياج  املعروف  وهو 

لعنة )مجيل(، رمبا  بدأت  أم  اآلن،  النفقات من  ترشد  اجلامعة  بدأت  هل 

)1( تقع منطقة برمودا يف اجلزء الغريب من املحيط األطلنطي او االطلىس جماورة للساحل 
املثلث  ويشمل  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  فلوريدا،  لوالية  الرشقي  اجلنويب 
وجزر  لربيطانيا(  )تابعة  برمودا  وجزر  األمريكية(  املتحدة  )بالواليات  فلوريدا 
البهاما. وتعترب النقطة األعمق يف املحيط األطليس سميت هبذا االسم نسبة إىل جزر 
كلها  ليست  جزيرة،   300 عددها  يبلغ  التي  اجلزر  من  جمموعة  من  املكّونة  برمودا 
املأهول منها ثالثون جزيرة، عاصمتها »هاملتون« وتقع يف  إمنا  بالسكان و مأهولة 
سبتمرب   16 يف  برمودا  يف  غري طبيعي  اختفاء  بحاالت  ادعاء  أول  كان  األم،  اجلزيرة 
1950، من جملة أسوشيتد برس مبقالة من إدوارد فان وينكل جونز. بعد عامني، نرشت 
بابنا اخللفي« تتحدث عن  البحر عند  بعنوان »لغز يف  Fate مقالة قصرية  جملة فيت 
فقدان العديد من الطائرات واملراكب وكانت املقالة األوىل التي تتحدث بشمولية 

عن املثلث الذي حدثت به اخلسارات.
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لو كنت علمت هبذا األمر لراجعت قرارى، أو رمبا عرضت دفع نفقات 

انتهاء  بعد  املتحدة، ترى كيف  الواليات  الطائرة حتى  الرحلة عرب  بقية 

رحلة البحر سأقطع القارة من أدناها إىل أقصاها؟ حيث تقع كاليفورنيا 

عىل الطرف اآلخر من القارة، أرجو أال يكون بدراجة بخارية.

مل  العمالقة،  الباخرة  ىف  حجرىت  تسلمت  حتى  املتجهم  املرشد  أوصلىن 

يكن يتفاعل معى بأى شكل يذكر غري أنه كان يبالغ ىف احرتامى والتعامل 

معى بشكل رسمى، وبدت ىل مالحمه ولكنته اإلنجليزية وكأنه من اهلند 

أو باكستان، فهو قطًعا ليس أمريكًيا، ويبدو أنه مربمج عىل أال يتفوه إال 

مبا هو رضورى، فال جمال ألى نقاش أو ود تفرتضه طبيعتى الرشقية -رغم 

الرحلة عىل هدوئها ورتابتها عىل  أميل أساًسا إىل االنطواء- استمرت  أىن 

ظهر الباخرة ثم هبت العاصفة، مل تكن عاصفة بحرية أو أمواجاً عاتية، 

بل املفاجأة احلقيقية ىف الرحلة أو مبعىن أدق لعنة )مجيل( احلقيقية.

الثالثاء 16 فبراير 1960..

الحظت  املحيط،  عرض  ىف  العمالقة  الباخرة  توقفت  غريب  نحو  عىل 

ذلك وتوجهت إىل سطح الباخرة ألجد أن الباخرة قد اقرتبت منها باخرة 

أخرى كبرية وكان بالقرب منها زورق يتجه نحونا، ألتفت ألجد مرشدى 

ىف الرحلة يتأبط ذراعى ويقول ىل: 

اخلاصة،  باخرتنا  ىف  احلقيقية  وجهتنا  إىل  نتجه  )سعيد(  مسرت  »اآلن   -

برجاء إحضار أمتعتك«.
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الرافعة  نحو  يدفعىن  وهو  له  أستسلم  وأنا  والشكوك  الرعب  متلكىن 

التى ستنزلىن حيث يتلقفىن الزورق بعدما أحرضت حقيبة أغراىض من 

حجرىت ىف عجل، كان بالزورق شابان ضخام اجلثة كالقوات اخلاصة ىف 

اجليوش يستعدان اللتقاطى، ما هذا اهلراء؟ هل متتلك جامعة كاليفورنيا 

أن  املعقول  من  ليس  لكن  لالختطاف؟  أتعرض  أنىن  أم  خاصة؟  باخرة 

يكون كابنت هذه الباخرة العمالقة والباخرة العمالقة األخرى وكل هذا 

االنتاج الختطاف شخص ال أمهية له هلذه الدرجة مثىل، ثم هدأ روعى 

شبان  مخسة  هناك  أن  الحظت  عندما  قلياًل  قلبى  رضبات  وانخفضت 

معه  الباخرة األخرى، وكل كان  إىل  ايضا سيغادرون معى  آخرين هم 

مرشده والكل مبتهج وال يوجد منهم من هو ىف مثل قلقى وخفقان قلبى، 

رمبا هو أمًرا عادًيا تغيري املسارات عرب البواخر ىف املحيط، جلست ىف 

الزورق ىف أدب وتوجس. مل ينزل معنا املرشدون فأصبحت ىف القارب 

أنا واخلمسة شبان الذين يبدو عليهم الثقافة والبيئة العالية وتنوع البلدان 

اصطحبانا  اللذين  الشخصني  منظر  ىل  سببه  الذى  الرعب  بخالف   -

يعرفون  املؤكد  من  الشبان؟  مع  حديثاً  أبدأ  أن  جيب  هل  الزورق-  ىف 

اإلنجليزية، صحت قائاًل:

- »مرحًبا أرجو أن تكون دراسة موفقة«.

بدأت الردود تتدفق مما هدأ من روعى كثرًيا:

- »هى رحلة العمر بالتأكيد«.
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- »نحن املختارون ونحن هلا«.

- »ترشفنا يا سيدى ما اسمك ومن أى البالد أنت؟«.

قلت ىف تودد كمن يدير احلوار:

- »أنا )سعيد( من اجلمهورية العربية املتحدة ومعيد بجامعة دمشق«.

قال أحدهم ىف أمر فاجأىن:

- »أنت كيمياىئ أليس كذلك؟«.

ابتسمت ابتسامة مصطنعة أدارى هبا قلقى:

- »نعم أنا متخصص ىف الكيمياء البيولوجية«.

متداولة  معلومات  هناك  أن  املفرتض  من  هل  أخرى،  مرة  رأىس  دارت 

فيام بني الطالب عن بعضهم البعض؟ هل معىن ذلك أن شخصية )مجيل( 

معروفه وذات اعتبار؟ أرجو أال أعود أجر أذيال اخليبة بعد هذا اجلهد 

عند اكتشاف سوء الفهم، أو رمبا هذا الفوج كله من الكيميائيني.

عمالقة  باخرة  كانت  األخرى،  الباخرة  إىل  دخلنا  حتى  احلوار  انتهى 

ومزخرفة بشكل مبالغ فيه وكلها نقوش أسطورية، ويسيطر عليها رسوم 

الكباش واحليات بشكل مجاىل فائق وسيطرعىل مفارشها وحوائطها ألوان 

األمحر واألسود والذهبى مما أعطاها طابًعا ملكًيا، أو طابًعا شيطانًيا.

قررت أن أستسلم ىف حال تم كشف األمر وسأرشح أنىن مل أعي سوء 
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تسلمىن  الصمت،  سألزم  لكىن  يرتئونه،  ما  وليقرروا  متأخًرا  إال  الفهم 

مرشد آخر وقام بتسكيىن ىف غرفة صغرية هلا نفس الطابع املقبض وسلمىن 

مفتاحها. وضعت أغراىض واضطجعت عىل الفراش الوثري ىف تعب أتأمل 

املحيط املمدود ىف ال هنائية من النافذة الدائرية الصغرية، ال أعرف هل 

السفينة تبدو متوقفة لعدم وجود ىشء ىف املحيط ميكن القياس عليه؟ أو 

أهنا مل تتحرك بعد بالفعل؟ أغمضت عيىن ىف تعب ثم انتبهت عىل صوت 

أحدهم يطرق باىب ويقول باإلنجليزية أن املؤمتر الرتحيبى سيكون بعد 

نصف ساعة من اآلن. 

أى مؤمتر ترحيبى هل هى بالفعل باخرة تابعة للجامعة؟ غري معقول.

ارتديت مالبس مناسبة من حقيبتى بعد أن أسكنت حمتوياهتا ىف الدوالب 

الصغري، وخرجت إىل الردهة بني احلجرات، توجهت إىل سطح السفينة 

عىل  مؤمترات  قاعة  تشبه  كبرية  قاعة  إىل  الغالظ  احلراس  أحد  فوجهىن 

مستوى عاٍل جًدا من الفخامة، كالقاعات امللكية، فاختذت مكاناً متوسطًا 

بني املقاعد. تواىل حضور اآلخرين من جنسيات وأعامر خمتلفة، هل من 

الغريب؟  التنوع  وهذا  الكبري  العدد  هذا  كل  تشمل  املنحة  أن  املعقول 

آثرت الصمت، فقلياًل وسأبدأ ىف السامع واإلدراك لوضعى ىف ما هو قادم.

صعد إىل املنصة رجل غريب يرتدى عباءة من القطيفة السوداء بغطاء 

رأس ال تناسب أمر أكادميى، رمبا تناسب قداساً كنسياً أكرث، اكتست 

الغطاء عن  القاعة بالصمت الرهيب عندما توسط الرجل املنصة ورفع 

رأسه لتظهر مالحمه النحيفة احلادة وبرشته احلمراء الالمعة والتى جتعله 
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فيها  الضوء  يومض  التى  ونظرته  العتيق  اخلشب  من  املنحوت  كالتمثال 

بشكل خميف، وبدأ ىف الكالم بفحيح وبلغة انكليزية قائاًل:

- »السادة الضيوف األعزاء أهاًل بكم ىف مدينة )ملكوت(، الوطن اجلديد 

ومقر ملك النور والظالم، لقد تم اختياركم بعناية لتكونوا ىف خدمته، 

ورعيله األول، ومنذ هذه اللحظة سننطلق ىف مرشوعنا العظيم، وزحفنا 

املقدس، نحو السيطرة الكاملة عىل العامل«.

ىف هذه اللحظة أوشكت عىل اإلغامء، وشعرت أن قلبى صعد إىل السامء 

لرياىن من مشهد ساموى كنقطة ىف باخرة ىف عرض حميط ال حدود له، ثم 

عاد إىل سقوط كنيزك من الفضاء. تابع الرجل كالمه قائاًل:

- »العمل ىف مدينة ملكوت منظم وال يقبل اخلطأ واإلمكانات املطلوبة لتحقيق 

اهلدف متاحة بدون حدود، وىك يفهم اجلميع طبيعة عمل اجلميع سنعاود التأكيد 

عىل التقسيم االدارى والفىن مرة أخرى، ألنه كام تعلمون ليس مسموًحا ولن 

إخفاؤه،  املستحيل  من  اخلطأ  أن  تعرفون  وبالطبع  خطأ،  أى  مع  التهاون  يتم 

وسيعرفه سيد الظالم فور حدوثه. ينقسم العلامء عىل الباخرة )ملكوت( إىل 

ثالثة أقسام من أجل تعزيز سلطاننا عىل األرض وهى:

قسم علامء الطبيعة ويتزعمه الربوفسري )باركىل(، ويكون مسئواًل عن 

مرشوعات أساسية وهى تطوير قدرة الفريوسات وامليكروبات، ودمج 

وختليق كائنات مشوهة، والعمل أيًضا عىل العقارات التى تسلب اإلدراك، 

وهذا فريق إخضاع األجساد. 
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الفريق الثاىن ويتزعمه الفيلسوف )إنجام(، خيتص بالفلسفات واجلدليات 

عن  املسئول  الفريق  وهو  االقتصادية  أو  الفلسفية  واملذاهب  العقلية 

إخضاع العقول.

الفريق الثالث ويتزعمه )بالك ليفى(، ويكون مسئواًل عن الدين اجلديد 

ومشتقاته، واألمور اخلاصة بالسحر والغيبيات والطقوس، وهو الفريق 

األول  الفريقني  الدعم من  تلقى  له  الروح، وحيق  املسؤل عن إخضاع 

والثاىن كام يشاء.

أظن أن أعضاء كل فريق يعرفون أنفسهم اآلن، وأحب أن أطمئنكم أن 

إخواننا ىف كل بقاع األرض يعملون بجد أيًضا، كل منهم ىف مكانه، حتى 

دون أن يعرفوا بعضهم البعض، وأحب التأكيد عىل أن أى دعم تريدونه 

نخضع  ال  حيث  البحار(1)  أعاىل  ىف  هنا  وسيأتينا  توفريه،  من  سنتمكن 

لسلطان أى بلد أو قانون سوى قانون سيدنا وقائدنا ملك ملوك األرض 

إىل  اللحظة جمهودات من سبقوكم  بالطبع ىف هذه  ومعبودها، ولن ننىس 

األجماد وخلدت أرواحهم قبلكم«.

)1( أعايل البحار أو املياه الدولية هي مناطق املحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة. 
وتبدأ بشكل عام بعد 200 ميل بحري )يساوي امليل البحري حوايل 1.9 كلم(، من 
سواحل الدول املتامخة للمحيطات. أما مناطق املحيطات التي متارس الدول سلطتها 

عليها، فتسمى املياه اإلقليمية.
يف القانون الدويل، تعترب أعايل البحار مفتوحة أمام أي دولة للصيد، والسفر، والبحث.   
ومجيع الدول هلا حقوق متساوية يف أعايل البحار، وجيب أن حترتم كل منها حقوق 

ول األخرى. الُدّ
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أهنى الرجل كلمته ونزل من عىل املنصة هبدوء وسط تصفيق احلارضين 

حيث كان آخر ما سمعت قبل أن يصيبىن الدوار وأفقد الوعى.

من  أستيقظ  أنىن  غالية  لثوان  وحسبت  الباخرة  ىف  حجرىت  ىف  وأنا  أفقت 

الكابوس إال أنه كان طبيباً من أهل الباخرة جيلس أمامى، والزلت عالًقا ىف هذا 

اجلحيم العائم الذى ينوى خراب البرشية، والذى أعترب رغاًم عىن جزًءا منه.

مسن  رجل  أعقابه  عىل  ودخل  وانرصف،  صحتى  عىل  الطبيب  اطأمن 

يبدو عليه الوقار، دائرى الوجه يغطى الشعر الشائب جانبى رأسه فقط 

املقابلة لرسيرى  دائرية رفيعة، جلس عىل األريكة  ويرتدى عوينات 

فنهضت جالًسا عىل الرسير ىف توجس فقال ىل:

- »هل أنت ىف حال أحسن اآلن؟«

خرجت مىن كلمة احلمد لله بشكل تلقاىئ باللغة العربية، ثم تذكرت ما 

أنا فيه فعاجلتها باإلنجليزية فلم يلحظ

- »أنا ىف حال أفضل أرجو املعذرة رمبا هو دوار البحر«.

قال الرجل وجتاعيد وجنتيه ختفى نظراته التى بدا منها اخلبث:

- »الرهبة من املشهد أمر طبيعى، وليس كل زمالئك من العلامء الشبان 

نفس  ىف  تسكن  أنك  ختيل  الصعب  من  الثبات،  من  عليهم  يبدو  ما  عىل 

املكان مع ملك الظالم بنفسه، وأنك ستعيش حياتك ىف خدمته، معذرة 

وعن  عنك  املسئول  )باركىل(  بروفسري  أنا  نفىس،  لك  أقدم  أن  نسيت 
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زمالئك ىف مرشوع الطبيعه، من املفرتض أن نبدأ العمل من الغد، ولكن 

إذا مل تكن بالثبات النفىس الكامل فأنصحك أن تشارك بعض الطقوس 

البدء، ألن قوة  البدء ىف العمل، وعندما تصبح جاهًزا سنتمكن من  قبل 

االعتقاد هى أهم حمفز لنا عىل العمل«.

مل يكن لدى أى رد فعل مناسب، وأصبت بحالة من الوجوم الدائم، فنهض 

الرجل وانرصف وكان الباب موارًبا. عاودت الركون إىل رسيرى ألتقط 

الباب مرتني  بعد قرع  أنفاىس، ومل أكد أسرتيح لربهة حتى دخل عيل 

عىن،  رغاًم  واقًفا  فأنتفضت  املهيب  بوجهه  احلمراء  العباءة  ذو  الرجل 

الربودة  عىل  زيادة  أعضاىئ،  كل  إىل  ترسى  بارده  قشعريرة  أن  وشعرت 

باجللوس  إيّل  أشار  كلها،  يدى  شعريات  وانتصبت  اجلو،  ىف  الطبيعية 

فجلست وجلس أمامى عىل األريكة يرمقىن بنظراته الثاقبة وقال:

واخلدمة  اخلالدة  احلقيقة  إىل  تتوق  تكن  أمل  )سعيد(؟  سيد  بك  »ما   -

دمائك،  ىف  األدرينالني(1)  رائحة  أشتم  أنا  الرهبة؟  تنتابك  ملاذا  األزلية؟ 

لديك مهمة كبرية وال ينفع معها اخلوف«.

)1( األدرينالني )باإلنجليزية: adrenaline( هو هرمون وناقل عصبي تفرزه غدة الكظر 

وهي تقع فوق الكلية، وهو يعمل عىل زيادة نبض القلب وانقباض األوعية الدموية 

إن ارتفاع األدرينالني  وباملجمل يؤدي إىل حتضري اجلسم حلاالت الكر والفر، هذا و

يف الدم حيرر اجلليكوجني من خمازنه يف الكبد ويطلق سكر العنب مما يرفع السكر 

الدموي، إذ من املعلوم أن معظم حوادث الداء السكري تبدأ بعد انفعال شديد حلزن 

ويعمل  األسايس  االستقالب  عمليات  من  فيزيد  األدرينالني  ارتفاع  أما  غضب.  أو 

عىل رصف كثري من الطاقة املدخرة مما يؤدي إىل شعور املنفعل أو الغَاِضْب بارتفاع= 
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ألتقط أنفاىس ألنه مل يتم كشفى بعد، ولو أنىن شعرت برهبة من عبارته 

التى قال إنه يشم رائحة دماىئ، حيث بدت بعيدة عن املجاز، وشعرت أنه 

بالفعل يعىن ما يقول، ففكرت برهة وقلت:

- »أرجو املعذرة فـاملسئولية كبرية وأنا أحب التفاصيل، وأود أن أعرف 

مهمتى بالتحديد، ألقوم هبا عىل الوجه األمثل، وماذا بعد إنجازها؟«.

هنض الرجل فجأة فنهضت فزًعا، ترى هل كانت عباراىت املبهمة ليست 

بالذكاء الكاىف ألجتز منه املعلومات؟ 

تقدم الرجل نحوى وضع يده عىل كتفى مما جعلىن أنتفض وقال:

العلمية  ومهمتك  جليلة،  خدمات  لسيدنا  ستسدى  أنك  أثق  »أنا   -

سيرشحها لك بالتفصيل الربوفسري )باركىل(، ولكن يبدو أنك حتتاج إىل 

بعض األمور املحفزة، لذا سأوىص لك بقداس لييل سيعجبك، وسيكرس 

الكثري من رهبتك«.

الذى بني  الرواق  إىل  الغرفة  استمر ىف وضع يديه عىل كتفى يدفعىن خارج 

الغرف وكان عىل الباب فتيان انحنيا مبجرد خروجه، فسلمىن ألحدمها قائاًل:

=حرارته وسخونة جلده. كام ترتفع شحوم الدم مما يؤهب حلدوث التصلب الرشياين 

الدماغية، كام يؤدي زيادة هذا اهلرمون إىل  أو  القلبية  ثم إىل حدوث اجللطة  ومن 

إصابة  الشديد. وهذا هو سبب  اإلمساك  إىل حدوث  ثم  األمعاء ومن  تثبيط حركة 

ذوي املزاج العصبي باإلمساك املزمن، وتستطيع بعض احليوانات ان تشم رائحة هذا 

اهلرمون.
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- »هو معك اآلن يا )أندرو( أريدك أن تعلمه كل ما حيتاج العتناق دين 

إتقان القداسات، باإلضافة لقداس استحضار اآلن«. الشيطان، و

كان )اندرو( فتى ىف الثامنة عرشة من عمره تقريًبا، أمحر الشعر، وأشهب 

طول  وقامته  للغاية،  نحيفاً  وكان  مالحمه  عىل  النمش  ويتناثر  البرشة، 

قامتى متوسطة، شعرت أنه أكرث الوجوه ارتياًحا قابلتها ىف هذا اجلحيم، 

املخيف  الرجل  إىل أحدى احلجرات وغاب  حيث اصطحبىن ىف محاس 

عن ناظرى ومعه الفتى اآلخر. 

األرض  عىل  مرسومة  املنتصف  ىف  نجمة  من  إال  فارغة  احلجرة  كانت 

الرمزية، وكانت  بالغة، وحوهلا بعض األرقام والكتابات  بدقة  اخلشبية 

أن أجلس  الباب وطلب مىن  الشموع. أغلق  نوافذ وتضيئها  احلجرة بال 

الدين  أن يرشح ىل  قبل  ليجيبىن عن أى سؤال  عىل األرض وأنه مستعد 

أود  التى  االسئلة  كل  أطرح  أن  عىل  للفتى  االرتياح  شجعىن  اجلديد، 

استكامهلا فقلت:

- »ىف احلقيقة أريدك أن تقدم ىل كل ما تعرف عن ما حيدث هنا بالتحديد، 

وأن تعرفىن بشكل أوسع عىل السيد الوقور الذى عهد إليك برعايتى«.

ابتسم ابتسامة ودودة وقال بخشوع:

- »هنا مدينة )ملكوت( احلديثة، وهى ليست املدينة األوىل، كان هناك 

أيًضا، ولكن هذه أحدثهم وهى ىف  قبلها مدن عامئة كثرية، وغري عامئة 

كل  ىف  اتباًعا  للشيطان  ولكن  دولة،  أى  سلطان  عن  بعيًدا  البحر  عرض 
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امللوك،  أرجاء األرض، ومنهم من يشغل مناصب كبرية تصل إىل بالط 

ويقدمون الدعم بدون نقاش. يقيم الشيطان ىف قلب السفينة حيث ال 

يصل إليه اال اخلدام املقربون، وأكربهم مرتبة السيد )يغوث( الذى عهد 

إيّل رعايتك وهو ليس من البرش، إمنا من اجلن ذوى األعامر الكبرية جًدا، 

يكون  ال  ما،  لسبب  ولكن  األعظم،  الطقس  ليؤدى  برشًيا  جتسد  ولقد 

بقوته إال مرة كل 11 عاًما، حيث يكون ىف الكون ظاهرة كونية، تسمى 

الكلف الشمىس، وهى تتكرر كل 11 عاًما، أظن أنك أعلم هبا مىن«.

أومأت برأىس وقلت متقمًصا دور املعيد، رغم رجفتى من موضوع اجلن 

هذا:

- »نعم هي بقع عىل سطح الشمس، تتميز بدرجة حرارة منخفضة عن املناطق 

املحيطة هبا وبنشاط مغناطييس مكثف مينع محل احلرارة، مكونًا مناطق ذات 

حرارة سطحية منخفضة. وبالرغم من كوهنا مناطق شديدة السطوع، إال أن 

وحرارة  كلفن   4500  -  4000 حوايل  تبلغ  التي  حرارهتا،  درجة  بني  الفرق 

الشمس عموما )5700 كلفن(، جتعلها تظهر كبقع مظلمة. تستغرق  سطح 

أوضح دورات النشاط الشميس نحو 11 سنة وتسمى أيضا »دورة شواب« 

نسبة إىل مكتشفها »صمويل شواب«، العامل الفليك األملاين«.

قال الفتى بتواضع أمام سيل املعلومات التى أطلقتها:

البقع  عام  ىف  العام  هذا  نحن  وبالفعل  سيدى،  األختصاص  اهل  »أنتم   -

الشمسية، لذا ينشط السيد )يغوث( ويود أن يتم مرشوعه قبل هناية العام«.
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- »وما هو املرشوع بالتحديد؟«.

- »هو اجتياح ارىض، خيرج بعده ملك الظالم عىل عرش األرض، وليتم 

عبادة  بديانة  كأتباع  أواًل  نتسلح  أن  جيب  والسيطرة،  املرشوع  هذا 

نستطيع  بحيث  احلديثة  العلوم  وسنستخدم  اتباعها،  وزيادة  الشيطان، 

ذلك  ىف  فيكون  عالجها  ونحتكر  القاتلة،  باألمراض  األجساد  إصابة 

إخضاع، وكذلك عقارات العبث بالعقول ليسهل تطويع الناس،  سالح و

الكائنات ستمكننا من خلق جيل جديد من  كام أن جتارب اخللط بني 

من  عىل  الرعب  عرص  لفرض  استعداًدا  أكرب  بقوى  خدمتنا  ىف  كائنات 

جيل  أنتم  واآلن  أزمان،  منذ  عليها  العمل  يتم  املشاريع  وهذه  خيالفنا، 

العلامء الشبان ستكملون املسرية«.

دارت رأىس مرة أخرى لكىن قاومت الغثيان هذه املرة وقلت:

- »وأنت يا )أندرو( برغم علمك بكل هذا ملاذا أنت هنا ىف خدمة هذا 

املخطط؟«.

ابتسم ىف ثقة وقال:

- »أنت ذىك سيدى، تريد أن ختترب إمياىن، كام تعلم أن أهل األرض أغلبهم 

من اهلوام، جمرد أعداد ال قيمة هلا، وجيب أن حيركها ذوو اإلميان، وأنا 

أخرتت أن أكون من ذوى اإلميان، ومن اإلميان أن نستغل كل ما تقدمه 

يرفض  من  وعىل  هبا،  واالستمتاع  عليها،  للسيطرة  أسباب  من  الطبيعة 

الطبيعة تعىن  التى فهمت.  للفئة  املتاحه  أن يكون من مواردها  هديتها 
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ملًكا  العامل  سيدنا،  علمنا  هكذا  تنتزع.  إمنا  و متنح  احلرية واحلرية ال 

ملن يفهمه«.

تذكرت نفس الفلسفة الشيطانية التى كان ينعق هبا )مجيل(، دامئًا ما كان 

التكرب وتصنيف الناس إىل درجات أوىل حبائل الشيطان، قلت له حماواًل 

سرب أغوار طريقة املجئ إىل السفينة:

- »وكيف وصلت إىل هنا يا )أندرو(؟ أعىن كيف حظيت هبذا الرشف 

وأنت هبذه السن الصغرية؟«.

نظر إىل األعىل بأىس وترقرقت عيناه العسليتان بلمعة دمعية وقال:

- »أنا ولدت يتياًم ال أعرف ىل أباً أو أماً، ونشأت ىف أحد املالجئ الفقرية، 

البلدة عىل  مل خيربىن أحد أو يعلمىن ديًنا غري أنىن عرفت أن أكرث أهل 

املسيحية الربوتستانتية(1) وهم خيتلفون عن الكاثوليكية واألرثوذكسية 

سن،  كرب  عىل  كان  املوضوع  وألن  أيًضا،  مسيحيون  ومجيعهم  الرشقية 

الدين  أن  لكون  كثرًيا  متحيًزا  أكن  فلم  أرسًيا،  ديًنا  توارثت  أكن  ومل 

الواحد ينقسم إىل فئات متحاربة بدون ىشء ملموس، فام بالك باملقارنة 

تعود  املسيحي.  الدين  يف  اإلميان  وأشكال  مذاهب  أحد  هي  الربوتستانت   )1(
أصول املذهب اىل احلركة اإلصالحية التي قامت يف القرن السادس عرش وكان 
من  اليوم واحدة  الغربية. وهي  أوروبا  الكاثوليكية يف  الكنيسة  هدفها إصالح 
الكاثوليكية  الكنيسة  جنب  اىل  جنًبا  املسيحي  العامل  يف  الرئيسة  اإلنقسامات 
كنيسة  األحيان  بعض  يف  األنجليكانية  الكنيسة  وتعترب  الرشقية.  واألرثوذكسية 

مستقلة من الربوتستانتية.
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بني أديان خمتلفة، وألنىن كنت فطًنا عن أقراىن فقد تم ترشيحى للخدمة 

الكنسية ىف إحدى الكنائس الصغرية، وقد كان الوضع األمثل ليتيم معدم 

مثىل، سيصبح يوًما راهًبا مينح الربكات واملواعظ - ولو أن الربوتستانت 

ينادون بكاهن واحد يف السامء وعىل األرض، هو يسوع املسيح، دون 

الطيبة  احلياة  عىل  احلصول  هو  فيه  شك  ماال  ولكن  للبرش-  أي كهنوت 

واالحرتام، وقد كان حظى يناديىن حيث كانت الكنيسة الصغرية ستاراً 

كنيسة  كانت  الشيطان،  وهى  األرض  عىل  واخلالدة  الوحيدة  للحقيقة 

واستمتعت  بعيىن  املعجزات  رأيت  اخلفاء،  ىف  ولكن  الشيطان  لعبادة 

مبلذات كثرية حرمت منها لفقرى، شعرت ألول مرة أنىن أمتلك حياىت، 

وقررت أن أعبد من يوفر ىل حياة آمنة ورغدة، وعندما وجدوا محاىس 

الشديد ىف اخلدمة، رشفت بأن أكون خادًما عىل ظهر )ملكوت(«.

ابتسمت بأىس وشعرت بالشفقة عليه، ماذا كنت تنوى يا )مجيل( ىف هذا 

اجلحيم؟ وكيف تواصلت معه؟ كدت أن أوعظه دينًيا، ثم أىت إىل خاطر 

أن رمبا يكون حولنا من اجلن من ال أراهم، فأنا ىف وطن الشيطان نفسه، 

شعرت مبسؤلية كبرية عىل )أندرو( الذى عاجلىن قائاًل:

- »لقد حتدثت عن أشياء شخصية بعيدة عن موضوعنا، معذرة فاحلديث 

واسمه  مهم  طقس  وهو  الطقوس،  أول  سنبدأ  عىن،  رغاًم  أخذىن  معك 

استحضار الشيطان، وهذا الذى يقيم الوصل ما بينك وبينه ىف أى مكان، 

شيًئا ما يشبه الصالة لكنه أكرث متعة«.
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امتقع وجهى، ووضعت يدى عىل صدرى وكأنىن أحتسس إمياىن ىف جوىف، 

يارس(1)  بن  عامر  مع  الرسول  موقف  تذكرت  ثم  أفعل؟  أن  عساى  ماذا 

اتقاء  ذلك  فعل  أنه  الرسول وعندما علم  الكفار عىل سب  عندما أجربه 

العذاب قال له إن عادوا فعد، والله يعلم أىن مكره، فقلت له:

- »حسناً ولكن ليكن األمر تدرجيًيا رجاء«.

قال وقد هنض من عىل األرض وتوجه إىل أحد األركان ىف احلجرة وأحرض 

إبريقاً وطلب مىن أن أرشف منه قائاًل:

- »أرشب قلياًل لتحرر عقلك«.

قربت اإلبريق من فمى اتصنع الرشب فدفعه بيديه فجأة فتدفق بعضه 

من  مخًرا  يكون  رمبا  أنه  شعرت  تصنعى.  يتوقع  كان  وكأنه  جوىف  إىل 

أذق  مل  حيث  املختمرة،  والرائحة  احلمرة  من  القريب  اللون  حيث 

اخلمر ىف حياىت، يا ويىل، ترى هل سيحرمىن الله من مخر اجلنة بفعلتى 

لن يتكبدوا  التى  أنىن أحافظ عىل حياىت  يعلم  الله  هذه؟ ولكىن مكره، 

عناء يذكر ىف التخلص منها إذا افتضح أمرى، وعىل حني كنت غارًقا ىف 

)1( كان من السابقني لإلسالم حيث أسلم هو وصهيب بن سنان يف دار األرقم فكانا من 
أول سبعة أظهروا إسالمهم. أمه سمية بنت خياط أول شهيدة يف اإلسالم. هاجر إىل 
املدينة وشهد بدرا واملشاهد كلها وتعرض لصنوف من العذاب من قريش، وروي أن 
عاّمر جاء بعد أن أفرجت عنه قريش إىل النبي فسأله: ما وراءك؟. قال عاّمر: رّش يا 
رسول الله، ما ُتركت حتى نلت منك وذكرت آهلتهم بخري. فقال: كيف جتد قلبك؟ قال 

عاّمر: مطمئًنا باإلميان. قال النبي: فإن عادوا فعد
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الدوران،  ىف  رأىس  بدأت  معدودة  ثواِن  وىف  برأىس،  وأمسك  خواطرى 

طلب مىن )أندرو( أن أستلقى عىل الدائرة بحيث يكون رأىس وكل طرف 

من جسدى عىل رءوس من رؤس الدائرة اخلمسة، امتثلت له وقد شعرت 

باخلدر يتملك أنحاء جسدى ويلعب برأىس، وما إن استلقيت عىل األرض 

حتى بدأ هو ىف توجيه أطراىف عىل النجمة التى عىل األرض، وهنا نظرت إىل 

السقف والحظت أن مثة نقوشاً عىل سقف احلجرة لتنانني، ورءوس كباش 

مرعبة وثعابني، وأناساً عراة وأطفااًل بأجنحة. وجدت نفىس أستغرق ىف 

التحديق بالرسوم املتقنة وهبت كل ىشء حوىل ىف احلجرة ذات األضواء 

ثم  أشياء غريبة بصوت غريب،  يقرأ  )أندرو(  اخلافتة، وبدا ىل صوت 

فجأة رأيت التنني الذى يشبه الثعبان ىف النقش املتقن يتحرك من حول 

الرسمة التى تشبه لوحات مايكل انجلو(1) وكان الثعبان ذو وجه التنني 

يدور حول األشخاص برشاقة وبدأت بقية الشخوص بالرسم ىف التاميل 

بعضهم حيمل  اسمع ضحكات ماجنة، وكان  أنىن  إىل  والتالمس، وخيل 

 1564 - 1475 )Buonarroti Michelangelo :1( ميكيالنجيلو بونارويت )باإليطالية(
كان رساما ونحاتا ومهندسا وشاعرا إيطالًيا, اعترب ميكيالنجيلو أن جسد اإلنسان 
العاري املوضوع األسايس بالفن مما دفعه لدراسة أوضاع اجلسد وحتركاته ضمن 
البيئات املختلفة. حتى أن مجيع فنونه املعامرية كانت والبد أن حتتوي عىل شكل 
إنساين من خالل نافذة، جدار، أو باب، من أشهر أعامله لوحات جدارية عمالقة 
التشكييل األورويب مثل تصوير قصة سفر  الفن  أثرت بصورة كبرية عىل منحى 
التكوين يف العهد القديم عىل سقف كنيسة سيستاين، ولوحة يوم القيامة عىل منرب 

كنيسة سيستايت يف روما.
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كؤوسا من اخلمر وكأهنم ىف متايلهم ينزل بعض من قطرات الكؤوس عىل 

وجهى. كانوا بعدما يتعانقون يلتف حوهلم التنني ويبتلعهم، ثم خيل إيّل 

أىن سمعت رصير الباب وبدا ىل أن وجًها أنثوًيا ملتحفاً وشاًحا خمملًيا 

شفاًفا عىل جسد عار يقرتب مىن، بدت ىل أنثى ماجنة وتوشك أن توقعىن 

بجسدها  شعرت  عندما  يائسة  مقاومة  ىف  جسدى  ارجتف  الفسق.  ىف 

الدافئ جيثم عىل صدرى، إال هذا. فتحت فمى ىف رصخة مل خترج، يا 

رب ساعدىن، إال هذا الذنب يا رب، ثم شعرت أن التنني خرج من الصورة 

التى عىل السقف ودخل ىف فمى، وفقدت الوعى.



أن  رغم  جسدى،  من  ينصب  والعرق  سرتىت،  بدون  حجرىت  ىف  أفقت 

اجلو شديد الربودة، ففهمت أىن وقعت ىف الفاحشة، أخذت أبىك بحرقة 

أباىل  أن  دون  العربية،  باللغة  مرتفع  بصوت  الله  وأستغفر  شديدة، 

هل  حبائله،  وىف  الشيطان  يد  ىف  سقطت  لقد  وجنتى،  وألطم  حوىل  مبا 

استسالمى هلذا الطقس الفاجر جعلىن مسكونًا بالشيطان وال مهرب بعد 

اآلن؟ ساحمىن يا رىب ونجىن من عمل املفسدين.

انتفضت عىل الباب يطرق وكان )اندرو( بالباب، أذنت له بالدخول فدخل 

عىل بوجه باسم وزاد ضحًكا عندما ملح دموعى وامحرار عيىن وقال:

اخلامسة  ىف  شاب  املعقول  من  هل  أصــدق،  ال  أنا  )سعيد(  »مسرت   -

والعرشين من العمر وميسور احلال ومل تقرب أنثى إىل اآلن؟ ال أصدق 
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أنك فررت من )رشويد( هبذا الشكل ولطمتها هبذا العنف، أتعجب من 

وجود إنسان هبذا الطهر ىف هذا العرص، للحق كنت سأشعر بالذنب لو 

كنت أول من يدنس هذا الطهر، أحب دامئًا أن أكون التاىل ىف الرش، ال 

أدرى ما املنطق ولكن هذا هو حاىل«.

انتفضت من مكاىن وأمسكته من وجهه بيدى وقلت:

- »أتعىن أنىن مل أفعل ذلك؟«.

ثم قلت بالعربية:

- »احلمد لله رب العاملني«.

نظر إىل )اندرو( بعد أن قضم ضحكته وقال:

عقلك  عىل  مسيطراً  يزال  ما  القديم  دينك  أن  يبدو  )سعيد(  »مسرت   -

القديم ىف  )الله( وأظنها تعىن ربك  باسم  تلفظت  أنك  الالواعى ويبدو 

دينك القديم، ولذلك فيجب أن تزيد جرعة الطقوس وأن تنخرط بنفسك 

وبروحك ىف األمر، إذا كنت تنوى أن تكون من جنود سيد الظالم«.

سرتة  أرتــدى  لــدوالىب  أتوجه  وأنا  له  وقلت  باطىن  ىف  الله  استغفرت 

ومعطفاً:

- »ال عليك األمر جمرد تعود، ولكن أرجوك دعك من أمر الطقوس هذا 

عن  فأنرصف  تركيزى  يفقدىن  أن  وأخىش  كباحث،  يشتتىن  أمر  ألنه 

مهمتى األساسية«.
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قال )أندرو( مبالمح يبدو عليها عدم االقتناع:

أن  أظن  تناسبك،  ال  اجلنسية  االستحضار  طقوس  كانت  إذا  »حسناً   -

لن أخفى عليك،  أمًرا ال مفر منه، مسرت )سعيد(  الدم ستكون  طقوس 

ستودع براءتك ال حمالة، مادمت ارتضيت أن تكون هنا، هنا دين احلياة، 

النباتات تتغذى عىل حتلل احليوانات  واحلياة تبىن عىل املوت، فلىك حتيا 

البعض  النباتات أو عىل بعضها  النافقة، واحليوانات بدورها تتغذى عىل 

من آكىل النباتات، الكون سلسلة من اآلكل واملأكول، القاتل واملقتول، 

أن  وأتوقع  مهمة ىف حياتك  ليلة  غًدا  لديك  لرتتاح،  لك، سأتركك  األمر 

تكون صعبة عليك«.

كانت أول مرة أملح ىف عني )أندرو( تلك النظرة القاسية.

يفتك ىب، ترى هل  قال وانرصف، وبدأت ىف عصف ذهىن كاد  ما  قال 

سأنجو كل مرة؟ ترى هل سأشارك ىف صنع فريوسات فتاكة، وأمراض 

قاتلة، وأحتمل أوزار كل من سيعانون هبا إىل يوم الدين؟ ترى هل سيغفر 

إن شملتىن فضمريى لن  الله كل ذلك ىل ألنىن مكره؟ أظن أن رمحة الله و

يرتكىن أهنأ عىل عيش ىف حياىت، بالتأكيد أنا لست هنا ىك أرتكب كل 

املوبقات ثم سيغفرها الله ىل ألنىن مكره، ملا ال يكون اختبارا من الله، 

ووجودى هنا له هدف جيب أن أحققه مبنع هذا الطوفان عن البرشية؟ 

رمبا تكون حياىت مثًنا بسيطًا إلنقاذ البرشية، نظرت إىل البحر من نافذة 

غرفتى وقد كان الليل يشبه فراًغا، ويتخذ لوناً بنفسجًيا يشبه لون البحر، 
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رىب  إىل  مهست  البحر،  وليس  السامء  ىف  كان  لو  كام  املشهد  جيعل  مما 

قائاًل:

- »يا رىب، اللهم إنك قد استودعتىن بجوار الشيطان، وىف فلك بعيًدا عن 

إن  العمران، اللهم إن كان لذنب فعلته فاغفر ىل فأنت أهل الغفران، و

كان اختباًرا ىل فأعىن برمحتك يا رمحن«.

شعرت براحة وسالم وتواصل مع الله، وعزمت أن أفعل ما ىف وسعى من 

مكر لتخريب هذا اجلحيم، أو اهلرب منه، مهام كان الثمن، وكانت أول 

مرة أنامها ىف الباخرة دون أن أكون فاقًدا للوعى.



األربعاء 17 فبراير 1960..

استيقظت عىل ضوء النهار الذى زحف إىل من النافذة الدائرية التى ىف 

حجرىت والذى كان خفيًفا جًدا رغم أن الساعة جتاوزت الواحدة ظهًرا، 

بدأت أتفقد حجرىت كأىن أراها للمرة األوىل، كانت حجرة فخمة جًدا 

-عىل االقل بالنسبة ىل ىف هذا الوقت- كان يوجد دوالب جانبى مل أنتبه له 

من قبل، تقدمت نحوه وفتحته فوجدت مالبس وأدوات نظافة وعطورا 

أن  تنبهت  غالية،  تبدو  مخور  زجاجات  يوجد  آخر  رف  وىف  فاخرة، 

باحلجرة أيًضا محاماً فدخلت فوجدت حوضا صغريا عليه مرآة، ووجدت 

أدوات احلالقة كأهنا بانتظارى، مىض وقت طويل قبل أن أطالع وجهى 

قمت  ثم  واخلوف،  السفر  أغربها  التى  مالحمى  أتأمل  أخذت  املرأة،  ىف 
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بحلق حليتى وشارىب فعدت مرشًقا، وارتاحت نفسيتى بعض الىشء، ثم 

عدت إىل األريكة التى تقابل رسيرى أرتب أفكارى. ينبغى أن أهرب 

من هنا هذا مفروغ منه، ولكن جيب أن أحدث ختريًبا يؤدى إىل إغراق 

السفينة قبل هروىب، للتخلص من هذا اجلحيم، ولضامن عدم املالحقة، 

لذا جيب أن أقوم بدراسة السفينة جيًدا، وأرجو أال تكون مبحرك نووى، 

كتلك التى بدأ االحتاد السوفيتى وأمريكا ىف إنتاجها(1) ساعتها سيكون 

األمر كارثًيا، ولكن لو كانت تعمل بالديزل فالبأس من إغراقها، ترى 

املحتوى من  إغراق سفينة هبذا احلجم وهبذا  هل يستطيع شخص مثىل 

شياطني اإلنس واجلن؟ 

جانبيه  عىل  الذى  الطويل  الرواق  إىل  وخرجت  حجرىت  باب  فتحت 

سطح  عىل  نفىس  فوجدت  أعىل  إىل  سلاًم  وصعدت  املبيت،  حجرات 

يتناقشون  البعض  عليها  جيلس  مقاعد  عدة  به  كان  والتى   السفينة، 

الدفع  بقوة  تعمل  العامل  يف  سفينة  أول  املتحدة  الواليات  دشنت  1954م،  عام  يف   )1(
النووية وهي الغواصة نوتيلس التي سحبت من اخلدمة عام 1979م كام بىن االحتاد 
السوفييتي )سابقا( أول سفينة تعمل عىل السطح وتدفع بالقوة النووية وهي كاسحة 
اجلليد لينني التي بنيت يف لينينغراد )سانت بطرسربج اآلن( ودخلت اخلدمة ألول مرة 
عام 1959م وهي أكرب كاسحة ثلوج يف العامل أما أول سفينة جتارية تعمل بالطاقة 
وقد  السافأنا  وتسمى  1959م،  عام  املتحدة  الواليات  دشنتها  فقد  العامل  يف  النووية 
توقفت عن العمل منذ عام 1971م ومنذ اخلمسينيات من القرن العرشين دأبت كل 
بالطاقة  تعمل  جتارية  سفن  بناء  عىل  )سابقا(  السوفييتي  واالحتاد  واليابان  أملانيا  من 
النووية لكن استخدام الطاقة النووية للسفن التجارية اليزال أمرا غري ممكن نظرا 

ألن تكاليف بنائها وتشغيلها عالية.
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سفينة  منت  عىل  طبيعية،  بحياة  ينعمون  وكأهنم  الشطرنج  يلعبون  أو 

أفقه  ىف  يظهر  ال  الذى  املحيط  عىل  املطل  السور  إىل  تقدمت  سياحية، 

سوى تالحم املاء بالسامء، ونظرت إىل البحر أمتىن لو تواتيىن اجلرأة للقفز 

مقدمة  ىف  )يغوث(  املدعو  وجدت  ببرصى،  رمقت  وعندما  هرًبا،  منه 

السفينة، وظهره ناحيتى، ويرمق األفق، وعباءته تتطاير إىل اخللف، ىف 

فاجأتىن  خفة  ىف  كتفى  عىل  يديه  يضع  )اندرو(  بـ  إذا  ثم  مهيبة،  وقفة 

وقال:

- »خرجت من الرشنقة أخرًيا، أهاًل بك ىف )ملكوت(«.

ابتسمت ابتسامة بائسة وقلت له:

- »سأعتاد األمر ال تقلق عيّل، هى مسألة وقت ال أكرث«.

قال مواسًيا:

- »ال تبتئس، أنا أعرف أن كل ىشء حيتاج لوقت، ملاذا ال تشارك اجتامعًيا 

مع باقى الزمالء؟ االختالط له مفعول أقوى من الطقوس ىف ظىن، تعال 

أعرفك عىل بعض الزمالء«.

قال ذلك وهو يسحبىن من يدى كطفل صغري ناحية جمموعة من الشباب 

والفتيات جيلسون عىل إحدى الطاوالت ويلعبون باألوراق مثلام يكون 

قامًرا، وكان عىل املائدة بعض الكؤوس من اخلمر، قدمىن اليهم قائاًل:

الذى حدثتكم عنه، أريدكم أن خترجوه من  - »مسرت )سعيد( زميلكم 
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أن  يكفى  العواقب،  ستتحملون  وأال  جنسية  عالقات  ال  ولكن  عزلته 

ىف  معه  العبث  حاولت  عندما  )رشويد(  وجه  عىل  صفعته  إىل  تنظروا 

الطقوس«.

امحر وجهى بشدة، ما هذه الفضائح؟ وزاد حرجى عندما بدأ اجلميع ىف 

وبدأ كل  قدامى،  الصف وسط طالب  معى كطالب جديد ىف  التعامل 

منهم يرشقىن بكلمة، ويدعوىن للجلوس بجانبه، صممت أذىن عن كل 

عليهم  ويبدو  مرحني  كانوا  إهنم  حيث  طبيعًيا،  أبدو  أن  حماواًل  قيل  ما 

التهذيب والبيئة العالية، ولكىن مل أستطع أن أصم أذىن عن صوت فتاة 

ىف العرشين من عمرها هنضت من عىل كرسيها وكأهنا ىف التفاتة رقصة 

غجرية، كانت ترتدى تنورة كاروهات محراء فوق ركبتيها، وعليها رداء 

قصري أمحر، وجورب طويل أبيض عليه رشائط متقاطعه متتد إىل احلذاء 

-عرفت فيام بعد أهنا ال ترتدى شيئا إمنا هو لون برشهتا البيضاء الالمعة 

وشعرها أمحر نارى به متوجات واسعة، وبرشهتا تكاد تضئ من البياض، 

كانت كشعلة من اللهب لشهاب يسقط من السامء، أمسكتىن الفتاة من 

يدى تدفعىن للجلوس بجانبها فامتثلت ال إرادًيا هلا وهى تقول:

- »مسرت فريجن(1) سيجلس بجانبى أنا«.

قال )اندرو( وهو ينرصف مشرًيا هلا بسبابته:

- »)مارى( ال عالقات جنسية، وال أحاديث أيًضا(.

)virgin )1 اى شخص مل ميارس اجلنس.
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جلست ىف خجل ومل أكن ألجلس وسطهم رغم خجىل لوالها، تابعوا 

مرحهم ولعبهم، ورفضت بالطبع االنخراط ىف اللعب معتذًرا جلهىل 

مرحون  فهم  اكتئاىب  نفىس  عىل  أهون  أن  قررت  ولكىن  للحرمانية، 

حًقا، وهى مجيلة بشكل قاِس وكتلة مفعمة بالطاقة، طرقت بعيىن إىل 

حيث يقف )يغوث( فخيل إيّل أنه كان ينظر ناحيتى ثم أدار وجهه 

أثار رعبى، ترى هل يشك ىب؟ ترى هل  البحر حينام ملحته مما  إىل 

يعلمون  ال  اجلن  ولكن  أخبارى،  له  ينقل  غرفتى  ىف  جنًيا  ىل  يقيض 

الغيب وال يقرأون األفكار، من املمكن أهنم معنا ويروننا من حيث 

ال نراهم ولكن مؤكد لن يعرفوا إال ما نبديه دون بواطن الصدور، 

رهبة  من  طبيعًيا  أمًرا  إغامءاىت  اعتربوا  وهم  يفضحىن  ما  أبد  مل  أنا 

الصورة  غيًبا وكان )مجيل( ظهر ىف  لو مل يكن  ماذا  املكان، ولكن 

وعرفوا أنىن مزيف؟ 

انتفضت أثر ملسة )مارى( عىل كتفى انتزعتىن من رشودى قائلة:

- »مسرت فريجن أين رشدت، ألن تشاركنا ىف الدور القادم أم أنك تستحى 

من اللعب أيًضا؟«.

ابتسمت وقلت حماواًل أال أبدو غريًبا أكرث من ذلك.

- »أنا مل أحاول من قبل، وال أعرف القواعد، مما سيجعلىن أكرث عرضة 

للسخرية إذا شاركتكم، رمبا أستطيع التقاطها رسيًعا وساعتها سأسخر 

منكم مجيًعا«.
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ابتسم اجلميع وقال أحدهم:

- »بروفسري )سعيد( نحن ال نقصد إساءة أبًدا، بالتأكيد تدرك ذلك«.

- »بالطبع أنا أعلم، وأحببت طريقتكم ىف املرح، أنا فقط من بيئة رشقية 

ليس هبا نفس أسلوب احلياة«.

هنضت من بينهم مستأذنًا بعد تورطى ىف اجللسة االجتامعية رغاًم عىن، 

وقد كان ىل هدف حمدد هو اكتشاف السفينة، ودعتىن )مارى( بابتسامة 

ونظرة مرحة وقالت:

»نرجو أال نكون أزعجناك مسرت فريجن، أقصد مسرت )سعيد(«.

سياج  عىل  األركان  أحد  إىل  وعدت  مجيًعا  وودعتهم  نافًيا  هلا  ابتسمت 

العمالقة،  السفينة  بناء  بعيىن  أرمق  وأنا  املحيط،  عىل  املطلة  السفينة 

نووى،  تعمل مبحرك  السفينة رمبا ال  أن  التى برشتىن  الفارعة  واملداخن 

من املؤكد أن غرف الوقود واملحرك ىف األدوار السفىل، ترى أين يسكن 

الشيطان؟ وأين ينترش أعوانه؟ عدت أتأمل البحر وأرمق مكان )يغوث( 

فوجدته غري موجود فعدت للبحر أختيل ىف االفق بالدى وبيتى، لو عدت 

لدارى فلن أبرح بيتى ولن أسافر أى مكان ما حييت.

)مارى( تقف بجوارى  مباغتة فوجدت  انتفضت مرة أخرى عىل ملسة 

تربت عىل كتفى ىف مساحة  القشعريرة، وكانت هتمس وهى  فانتابتىن 

اقرتاب مل أعتدها من أنثى قبل ذلك:



162

- »مسرت )سعيد( أرجو أال تكون غضبت من مزاحنا، نحن فقط نحاول 

البحث عن املرح أينام كان، دون أى رغبة ىف االساءة، يبدو أنك أكادميى 

بحت، ولكن نصيحة أنت تضيع أفضل أيام حياتك«.

حاولت أن أنفى عىن هتمة اجلمود، وقد بدأت ىف ألفة حوارى معها وقلت 

وأنا أنظر ىف عينيها ذات اللون العسىل الفاتح الذى يشبه غروباً هائجاً 

مشبعاً باحلمرة:

- »مزاحكم مجيل، وأنا لست أكادميياً بحتاً كام يظهر، ال أخفى عليِك أنا 

أهاب املوقف ال أكرث، أنِت مثاًل منذ متى عىل منت السفينة؟«.

بياض  ىف  أكرب  مساحة  عن  فتكشف  األفق  إىل  تتوجه  وعيوهنا  قالت 

عينيها فيظهر لوهنا االسمر الصاىف: 

معك  رمبا  شهور،  مر  قد  أنه  أعتقد  فرتة،  منذ  أحسب  مل  تصور  »ياه،   -

حق، عندما جئت إىل هنا كانت تنتابىن نوبات اكتئاب، خاصة وقد كنت 

يا  العامل كله، ملا ذكرتىن  أعتزل  أن  أعاىن صدمة عاطفية قوية، وقررت 

بروفسري؟ جئت أخلصك من اكتئابك... يبدو أنىن سأصاب باالكتئاب«.

وعادت  نربهتا  انقلبت  فجأة  ثم  الشجن،  إىل  متيل  بدأت  نربهتا  كانت 

إرشاقتها وانتزعت يدى قائلة:

- »لكىن قررت أال أستسلم لالكتئاب مرة أخرى، تعال معى، إما أنا أو 

اكتئابك«.
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جرتىن من يدى كالطفل، ونزلت ىب نحو درجات السلم إىل عمق السفينة 

مرة أخرى، وأنا ال أعرف إىل أين تأخذىن، كنت فقط أجدها فرصة جيدة 

مالحقتها،  أحاول  وأنا  أباىل،  ال  كأىن  فقلت  أكرث،  السفينة  الكتشاف 

وهى تعدو بخفة كالفراشة بني املروج:

- »مل ختربيىن يا )مارى( أى األقسام العلمية تتبعني؟«.

قالت وهى تتنقل بني األروقة، وتتلفت إىل من يقابلوننا مبرح، وحتييهم 

ببسمتها املفعمة، وكأن اجلميع يعرفها ويستمد من حتيتها قدًرا من مرحها، 

الذى تفتقد إليه بالطبع سفينة الشيطان، حتى ولو توفرت كل سبل الفسق 

املتاحة، ال ىشء كالروح املبهجة، ثم قالت رًدا عىل سؤاىل:

- »أنا مسئولة اإلمداد والتموين عىل السفينة، أى أنا التى تؤمن مطالبكم 

عىل السفينة، لست وحدى طبًعا، ولكن أنا رئيسة الفريق، وال يغرك سىن 

الصغرية وخفتى، لقد درست االقتصاد ىف جامعة غالسكو(1) بإسكتلندا، 

أنا طبًعا لست عاملة اقتصاد، ولكن أىف بالغرض«.

كنا قد وصلنا إىل مدخل خمزن كبري، فأخرجت مفتاًحا من جيبها وفتحت 

)1( جامعة غالسكو )University of Glasgow( هي إحدى أكرب جامعات إسكتلندا 
من حيث عدد الطلبة وواحدة من أقدم جامعات بريطانيا. وهي عضو يف جمموعة 
راسل للجامعات، وواحدة من اجلامعات السبع العتيقة يف اجلزر الربيطانية. أسست 
جامعة  أقدم  رابع  جيعلها  مما   ،1451 عام  اسكتلندا  مدن  كربى  غالسكو  مدينة  يف 
بالعامل. حتتل اجلامعة حاليا حرما جامعيا مجيال، مبناه املركزي آية معامرية قوطية 

الطراز، يقع إىل الشامل الغريب من وسط املدينة.
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الباب الكبري. دفعتىن للداخل وأغلقت الباب، كنت كاملخدر بني يدهيا، 

به  تأخذ األمور منحىن أخشاه، كان خمزنًا عمالق  أن  أقلق من  وبدأت 

كل ما ميكن ختيله من البضائع، وجدهتا خترج لفافة هبا نوع من البخور 

من أحد األرفف وتشعله، فسألتها بإشارة يدى عن معىن ذلك فقالت:

- »إهنا تطرد اجلن، فال أحب تطفلهم وأنا ىف هذه املواقف«.

أى مواقف تقصد؟ ال يا )مارى(، أنت فتاة مجيلة، وفاتنة، وال حيق لك 

العبث هبذه النعمة هكذا. كانت قد توجهت إىل أحد األرفف وسحبت 

حشية من األسفنج، ووضعتها عىل األرض، ثم استلقت عليها وابتسمت 

ىف  تسارعت  التى  والدماء  تتوقف،  أن  قلبى  رضبات  كادت  تناديىن، 

الباب ىف ذعر، فنهضت  فابتعدت ناحية  أوردىت غريت من لون برشىت، 

من رقدهتا، وتقدمت نحوى ببطء، وهى تنظر ىف عيىن، وكأهنا تبحث عن 

ىشء خلف أحداقى، وقالت:

- »غري معقول هل جتدىن سيئة إىل هذا احلد؟«.

ابتلعت ريقى، وقلت وأنا أحتاىش النظر ىف وجهها، خوًفا من فتنتها:

- »بل أنِت أمجل من وقعت عليه عيىن«.

قالت وهى ال تصدق:

- »هل تعاىن ضعًفا جنسًيا أم لك ميول مثلية؟«.

قلت مبهوًتا وباللغة العربية:
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- »ال طبًعا احلمد لله«.

ثم عدت إىل االنجليزية قائاًل:

- »أنا بخري وطبيعى، العفة ال تعىن العجز، بالعكس، العاجز هو من ال 

يتحكم ىف شهواته«.

نظرت إىل وهى ال يبدو عليها االقتناع بعد، ثم توجهت إىل الباب لتفتحه 

وانرصفت،  الباب  فأغلقت  تلقاىئ،  بشكل  اخلارج  إىل  خلفها  وانزلقت 

تاركة إياى، دون أن تنبس بكلمة.

عداوهتا  اكتسبت  هل  أفعل،  ماذا  أعرف  ال  حلظات،  نفىس  مع  وقفت 

من  كان  هل  عداوهتا؟  كسب  من  يقلقىن  وماذا  كربيائها؟  وجرحت 

املفروض أن أستجيب هلا؟ ولكن ملاذا ترص فتاة هبذا اجلامل واملرح أن 

تكون مباحة هكذا ألى شخص، حتى لو كانت عالقة عابرة، مع شخص 

مل مير عىل معرفتها به سوى دقائق، بل قل ملاذا تعمل ىف خدمة الشيطان؟ 

جيب أال أنشغل هبا أكرث من الالزم، فأنا مل أعرفها بعد، ولكن ترى هل 

أفعل ذلك من قبل؟ أو  أنىن مل  كانت رغبتها ىب جمرد حتد عندما علمت 

رمبا للتسلية كوافد خمتلف؟ أم أنىن أروق هلا؟ ال داعى للخياالت، فامذا 

سمعت  األشكال،  وبكل  البالد،  كل  من  الفتية،  هؤالء  وسط  أنا  أكون 

األنا  من  نابعة  خرافات  أهنا  أم  الرشقى،  بالرجل  يغرمن  األوروبيات  أن 

الرشقية؟ هؤالء الفتية شديدو الوسامة ومن نفس البيئة واألسلوب، لقد 

ذهب عقىل بعيًدا، رمبا تكون مسلطة من الشيطان نفسه ليدنسىن، بعدما 
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فشل ىف املرة األوىل، ولكن خسارة أن تكون هذه الفتاة من جنود الشيطان، 

كم هو حمظوظ لتكون مثلها ىف خدمته، أستغفر الله العظيم ماذا أقول. 

أنتبهت من رشودى عىل جمموعة كبرية من العامل قادمني من هناية الرواق 

املظلمة حيدثون ضجة كبرية، وكأن طاقة من نور فتحت ىف هناية الرواق 

أدرت  املحركات؟  غرفة  تكون  هل  ترى  خروجهم،  عن  أسفرت  املعتم 

ظهرى ماشًيا مع اجتاههم وقلت ألحدهم متصنًعا إنىن أضبط ساعتى:

- »من فضلك كم الساعة؟«.

قال أحد العامل السائرين بعجل:

الثانية  مؤكد  فالساعة  الغداء،  نوبة  ولكنها  ساعة،  أمحل  ال  »لألسف   -

بالضبط«.

ابتسمت كأىن كنت أعرف ونسيت، وأنا مازلت أمىش مرسًعا ىف حماذاته 

وقلت:

- »بالتأكيد لذا فساعتى هى املتأخرة طبًعا، أنتم عامل املحركات أليس 

كذلك؟«.

- »نعم ومن يتعرق ىف هذا الربد سوانا؟«.

- »أتعىن أن السفينة ليست مبحرك نووي؟«.

- »ال طبًعا إهنا تعمل بالديزل، ولكنه أرحم كثرًيا من الفحم، كان الناس 

قدميًا يعانون كثرًيا«.
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تعمل  هى  إًذا  بابتسامة،  إياه  مودًعا  يسبق  وتركته  نفىس  ىف  ابتسمت 

جدار  ىف  تفجري  تم  لو  عليه،  وبناء  املخزن،  بجوار  واملحرك  بالديزل، 

املخزن سيدمر غرفة املحرك، ولو كانت السفينة تعمل بالديزل فمعناه 

مناسًبا،  تفجرًيا  يعىن  مما  ضخمة،  برتولية  مواد  عىل  حيتوى  املخزن  أن 

مييًنا  التفت  ثم  رأىس،  ىف  اخلطة  مالمح  أكمل  نفىس  أجد  وأنا  ابتسمت 

ويساًرا كاللص الذى خيىش القبض عليه، ثم هامجىن قليل من اإلحباط 

يتعارك مع قدر من األمل مما أربك مالحمى فأصبحت شارًدا.

وصلت مع اجلموع إىل غرفة الطعام الكبرية جًدا، ويبدو أن كال يعرف 

مكانه عدا أنا، فوقفت تائها، ثم وجدت )اندرو( يظهر كالعادة ويقول:

- »اعذرىن مل أخربك قواعد الغذاء، أنت مل تأكل شيئاً منذ أمس، وهذا 

عيب ىف حق ضيافتنا، هنا ستجد أفخر أنواع املأكوالت، طاولتك رقم 18 

مع زمالئك ىف املرشوع«.

تقدم ىب نحو الطاولة فجلست، وانرصف هو إىل طاولته مودًعا، جلس 

ابتسم  الذى  )باركىل(  بروفسري  منهم  السن  وكبار  الشباب  بعض  حوىل 

ابتسامة ارستقراطية مصطنعة وقال حني رآىن:

- »يبدو أنك أصبحت بخري اآلن، أرجو أن أراك غًدا ىف املعمل«.

كدت أن أقول إن شاء الله ثم رددت قائاًل:

- »بالتأكيد بروفسري«.
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بدأت األطباق تنزل أمامى، فرشعت آكل برشاهة ىف اآلرز واخلرضاوات، 

ونظرت إىل رشائح اللحم متشكًكا ىف كوهنا حتوى حلم خنزير، والحظت 

أن الربوفسري ينظر إىل، فقلت له مبتساًم:

- »أنا نباىت ال آكل اللحوم«.

هز رأسه مبتسام ً نفس االبتسامة، ثم وأنا آكل بنهم، لتعويض ما فاتىن 

من طعام، وبعدما بدأ مفعول الشبع يكافح الصداع اخلفيف الذى كان ىف 

رأىس من أثر اجلوع، بدأت أتأىن وظللت أتلفت ىف أرجاء املكان الواسع 

أبحث عنها، ثم ملحتها طيًفا يتحرك بخفة، حيث وصلت متأخرة، ولوال 

أن اجلميع جالس ما وجدهتا.

ترى هل سببت هلا جرًحا بالفعل وحرمت العامل من ابتسامتها املرحة ولو 

وكان  تلحظىن،  ومل  جلست  لكنها  تراىن  أن  عىس  برأىس  ارشأبت  قلياًل؟ 

ظهرها قبالتى، وكانت ترتدى قميصاً مكشوف الظهر والكتفني، تربق منه 

العيون من  إىل  أنظر  البياض، ووجدتىن رغاًم عىن  الشديد  برشهتا كالعاج 

حوهلا، هل ينظر هلا أحد سواى أم ال؟ وكأنىن أغار عليها، ماذا حدث ىل؟ 

هل بدأت أتعلق هبا؟ نظرت إىل اجلالسني من حوىل ىف املكان كله فوجدت 

فتيات كثريات، ومجيالت ايًضا، ولكن عيوىن وكأهنا هبتت عنهن مجيًعا فال 

يظهر ىل سواها، وباقى الصورة كأشباح باهتة، فكرت أن أصنع لفتة رمبا 

ختفف شعورها نحوى، لظنها أىن رفضتها لعدم رغبتى فيها، أعىن لعدم تأثرى 

هبا، أقصد رمبا كان رفىض هذا ال ترمجة له ىف عاداهتم إال أهنا ال تروق ىل.
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تتوسط  التى  املزهرية  من  يافعة  زهرة  وأخذت  بخفة،  يدى  مددت 

مازال  اآلخر  والبعض  طعامه،  من  انتهى  قد  البعض  وكان  طاولتى، 

الزهرة خلف ظهرى، وتقدمت  أخفى  وأنا  املوائد. هنضت  يتوافد عىل 

من طاولتها، وما تزال ال تراىن، وانتظرت حتى هنضت إىل مكان غسل 

األيدى، وكنت ىف ظهرها ال تراىن بعد، وعندما تلفتت، أشهرت الزهرة 

رفعت  ثم  املوقف،  فاجأها  وقد  عينيها  ضيقت  أبتسم.  وأنا  وجهها  ىف 

ها  تبتسم،  وهى  الزهرة،  والتقطت  احلرية  عن  كتعبري  البلورين  كتفيها 

قد عادت الشمس ترشق من جديد، وسط هذا الربد القارس، نظرت إىل 

وأومأت برأسها يساًرا ألتبعها فتبعتها، حتى صعدنا إىل سطح السفينة مرة 

يداعب  واهلواء  البحر  إىل  ووجهها  السياج  إىل  يدهيا  فأسندت  أخرى، 

خصالهتا إىل اخللف، رفعت إحدى قدميها للوراء وأخذت نفساً عميقاً. 

أسندت ظهرى إىل السياج وأخذت أنظر إليها، أحاول أن أمأل ذاكرىت 

من قسامهتا، بتفاصيل أكرث، فنظرت إيل وقالت:

- »هل كانت لديك ظروف خاصة، وأنا سببت لك حرًجا ما؟ هل لديك 

صديقة وتؤثر أال ختوهنا؟«.

قلت وأنا أحاول رصفها عن تلك الوجهة الشهوانية :

أبًدا، كل ما ىف األمر أىن من بيئة خمتلفة قلياًل، ونرى العالقة بني  - »ال 

الرجل واملرأة، من منظور خمتلف، وخاصة العالقة اجلنسية، فال يصح أن 

تكون خارج إطار الزواج، برصف النظر عن الدين، لتقوىل إنه عرف، 
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التى  هى  اجلنسية  العالقة  هذه  جمتمعية،  ثقافة  حتى  أو  تربية،  أسلوب 

أرسة  إطار  ىف  العامل  هذا  إىل  احلضور  حقهم  ومن  األطفال،  عنها  ينتج 

مرتابطة، من أب وأم هيتمون لشؤوهنم، إىل أن يستطيعوا االعتامد عىل 

يلتزم الرجل بجميع احتياجات املرأة  العالقة،  أنفسهم، وبناء عىل هذه 

ال  أنا  أبناءهم...  وترىب  ومنزله  شؤنه  املرأة  وتراعى  واملعنوية،  املادية 

أحب أن آىت هلذا العامل بطفل ىف إطار غري ذلك، وال أقبل أن أخذ متعتى 

امرأة أحبها  أن أختار  أنساها وأبحث عن سواها، أحب  ثم  امرأة،  من 

وحتبىن، ثم نقىض عمرنا سوًيا، ونصنع أرستنا مًعا«.

توقفت عن اإلسهاب عندما الحظت أن عينيها ترقرقت باللمعان فقلت:

- »هل مازلت أرتكب محاقات تزعجك؟«.

قالت وهى متسح جفنيها:

- »مسرت )سعيد( حتدثىن عن الزواج كأىن ال أعرفه، لطاملا حلمت أنىن ىف 

بيت من اخلشب يطل عىل مزرعة من القمح، وضوء الشمس جيعل كل 

حياىت من الذهب الالمع، وأصنع قالباً من الكعك، وأنا أنتظر رشيىك، 

أصنع  أن  حلمت  لطاملا  احرتاقه،  رغم  ويأكله  مىن،  الكعك  حيرتق  ثم 

املنظر.  قبيحة  القامش  من  دمية  هلا  وأصنع  صغريىت،  شعر  ىف  ضفائر 

ولكن هذه املشاهد مل أحسب أهنا ميكن هلا التحقق أبداً، لقد ولدت ىف 

أرسة أنا أيًضا، ال حتسبىن لقيطة، لكن مع األسف كان العامل عىل موعد 

ولدت  لقد  احلياة،  وأمهها  االنسانية  املقدسات  بكل  يستهني  حدث  مع 



171

واحلرب العاملية(1) قد أستعرت وأكلت من أكباد األرس رجاهلا وطفولة 

أطفاهلا، كان أىب مثلك كيميائًيا، وتم جتنيده، وكان عىل موعد مع املوت، 

تستخدمها  الربيطانية  احلكومة  كانت  حيث  جرينارد(2)  جزيرة  ىف 

شهدت  التى  وهى  احلرب،  خالل  البيولوجية  احلرب  لتجارب  كمعمل 

جتربة ميالد بكرتيا األنرثاكس(3) حيث قتلت مئات األغنام وأجربت 

الربيطانية عىل وضع اجلزيرة حتت احلجر الصحي، كنت مل  احلكومة 

أو  أذكر مالحمه  أكاد  أنىن ال  بعد حني توىف، حتى  الثالث  أكمل عامى 

مرحى معه، ال أعرف منه إال صورة باهتة قدمية كانت ىف أدراج أمى، ال 

تعرف كم هو بائس أن تولد فتاة دون أن تدرك أول رجل ىف حياهتا وهو 

والدها، ال تدرك كم يطعنها هذا ىف مقتل، وعندما أصبحت أرسىت بال 

عائل، اضطرت والدىت للعمل ىف أحد املصانع بأجر زهيد، بالكاد يكفل 

)1( هي نزاع دويل مدمر بدأ يف األول من سبتمرب 1939 يف أوروبا وانتهى يف الثاين من 
سبتمرب 1945، شاركت فيه الغالبية العظمى من دول العامل، يف حلفني رئيسني مها: 

قوات احللفاء ودول املحور.
)2( تقع شامل رشق أسكتلندا وهى جزيرة غري مأهولة بالسكان.

يصيب  اخلبيثة.  اجلمرة  بكترييا  تسببه  حاد  مرض  هو  أنرثاكس  أو  اخلبيثة  اجلمرة   )3(
كال من البرش واحليوانات. أكرث أشكال املرض قاتلة بدرجة عالية. توجد لقاحات 
جيد  بشكل  يستجيب  املرض  هذا  أشكال  وبعض  اخلبيثة،  اجلمرة  مرض  ضد  فعالة 
املخترب  يف  اخلبيثة  اجلمرة  جراثيم  تنتج  أن  وميكن  احليوية،  باملضادات  للعالج 
وتستخدم كسالح بيولوجي وال تنترش اجلمرة اخلبيثة مبارشة من احليوانات املصابة أو 
من شخص إىل آخر، بل تنترش عن طريق اجلراثيم. هذه اجلراثيم ميكن أن تنقل عن 

طريق املالبس واألحذية.
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أكمل  مل  وكنت  املرض،  وأصاهبا  والدىت  ذبلت  حتى  حياتنا،  استمرار 

الرعاية  دور  ىف  تربيت  األخرى،  هى  تركتىن  حني  عمرى  من  الرابعة 

حتى نضجت، ومل ينتشلىن من الضياع املحتم سوى منحة اجلامعة، التى 

جاءتىن رمبا عوًضا عن أىب الذى دفع حياته ىف احلرب، حتى ىف اجلامعة 

عندما متنيت أن أصنع أرسة، أحببت زمياًل ىل، ولكنه كان رشًها بشكل 

ىف  معه  أقرص  أكن  مل  أنىن  رغم  صديقاىت،  كل  مع  خيونىن  وكان  كبري، 

ىشء، وكانت زميالىت أقل مىن مجااًل، لكنه كان ال مييز ىف شهواته، حتى 

دخلت ىف نوبة اكتئاب، وأصبحت أفعل مثله دون متييز، تعرفت ىف السنة 

النهائية إىل جمموعة شبان لدهيم فرقة موسيقية وهم من دلىن عىل الطريق 

ملراسلة )ملكوت( حتى وصلتىن دعوهتم فأتيت إىل هنا وأنا أمتىن أن أنتقم 

من كل البرش، ذلك اجلنس املتمرد الذى يستعذب القتل والتعذيب، لقد 

حان الوقت ليدفعوا مثن أنانيتهم واستباحتهم لكل ىشء مجيل«. 

أخذت نفًسا عميًقا وقلت:

- »أنا آسف يبدو أن كل حماولة مىن ألجعلك تعاودى االبتسام ينتج عنها 

املزيد من اجلرح«.

ابتسمت فجأة وعاد إليها إرشاقها مرة أخرى وقالت:

- »أنت مل تؤذىن أبًدا بالعكس، يبدو أنىن كنت أنا من ستؤذيك، مسرت 

)سعيد( ىف عامل قل فيه األنقياء ليتك تبقى عىل براءتك وهنيًئا للمرأة التى 

سيكون من نصيبها رجل مثلك، خملص هلا حتى من قبل أن يقابلها«.
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ثم ابتعدت تاركة اياى ىف مكاىن وقالت:

- »ليتك مل تأت إىل هنا«.

ظللت ىف مكاىن متصلًبا ما بني جمموعة خمتلطة من املشاعر واالضطراب 

جعلتىن للحظات غائًبا عن إدراك وضعى عىل السفينة، أخذت أفكر، ترى 

هل ميكن أن أكون أثرت إعجاهبا؟ - بعيًدا عن العالقة اجلنسية التى بال 

متييز- ترى هل ميكن كرجل رشقى أن أقبل االرتباط بفتاة فعلت من قبىل 

كل هذه العالقات؟ وهل ميكن كرجل مسلم أن أتزوج فتاة تعمل ىف خدمة 

خمطط شيطاىن لدمار البرشية؟ خسارة يا )مارى( ليتىن مل أقابلك هنا.

عدت إىل غرفتى واضطجعت عىل رسيرى حماواًل رسقة ساعات من النوم 

تضيع الوقت وأنا خمتمر ىف شعور لطيف من عبري )مارى( أخرجىن من 

جحيم املكان إىل جنة حقيقية وأستغرقت ىف النوم للمرة الثانية.



انتفضت من نومى عىل طرقات منتظمة عىل باب الغرفة وعندما نظرت 

من نافذة الغرفة كان الظالم دامًسا مما يعىن أننا مازلنا لياًل وكان الطرق 

يصاحبه قرع بجرس صغري، هنضت من مكاىن وفتحت الباب عىل رجل 

ال أكاد أتبني مالمح وجهه، يرتدى عباءة سوداء بغطاء رأس تلقى ظالاًل 

مثلها  بعباءة  إىل  يده  ميد  وكان  رأس  بال  كتجويف  ليبدو  وجهه  عىل 

فأخذهتا وأنا أنتفض عندما بدت يداه سوداء تشبه جزوع األشجار التى 

جتاورىن  التى  احلجرة  نحو  ابتعد  حتى  إيّل  ألقاها  أن  وما  الطني  أوحلها 
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فأغلقت الباب ىف رعب، ثم تذكرت جمموعة كلامت من أحاديث اجلميع 

لقلبى  وسمعت  الدموية،  والطقوس  الرباءة  وفقدان  الصعبة  الليلة  عن 

خفقانا يشبه فقاعات اهلواء التى خرجت من حمبسها ىف بركة ضحلة من 

املاء، وظللت أردد ىف نفىس قائاًل )حسبى الله ونعم الوكيل( ثم سمعت 

طرق الباب مرة أخرى، وكان طرًقا عشوائًيا ال يشبه األول، فتحت الباب 

العباءة ولكنه كشف عن رأسه  )أندرو( يرتدى نفس  بحرص فوجدت 

فجذبته ىف صدرى بعفوية أبحث عن األمان فقال ىل 

- »هدئ من روعك مسرت )سعيد( ستتالىش الصعوبة شيًئا فشيئاً ولكن 

جيب أن تسمع كالمى ألنه ال يسمح باخلطأ ىف القداس األسود وهناك ال 

يوجد متسع للمنطق وال العلم وال الرتدد، فكن عىل مستوى احلدث« 

كنت أهز رأىس كطفل صغري تسمعه أمه تعليامت اخلروج إىل السوق 

ألول مرة خشية الضياع، ثم قال وهو يناولىن العباءة التى كنت قد ألقيتها 

عىل الرسير.

من  مصنوعة  ألهنا  حتتها  شيئاً  ترتدى  وال  رأسك  وغط  هذه  »ارتدى   -

الكتان ستكون  الصوف وخماطة بشعر اخليول، أى مالبس أخرى غري 

معرضة لالحرتاق عليك، فال تستهن بكالمى، سأتركك لتبدل مالبسك، 

وسأكون ىف انتظارك باخلارج، ال تتأخر«.

أغلق الباب، وأخذت ألطم وجنتى من الرعب، ووقفت متسمًرا مكاىن، 

لوال أن )اندرو( عندما تأخرت عاود طرق الباب عىل مرة أخرى، ففعلت 
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ما طلبه مذعورا،ً وشعرت أن العباءة مصنوعة من وبر كأنه مازال حًيا، 

وكأن شعريات جسدى كلها قد ارتفعت إىل أعىل، تدفع هذا الرداء عىن، 

ىل  وغطى  رأسه  وغطى  يدى،  من  بعنف  فالتقطىن  بحذر،  الباب  فتحت 

رأىس، عربنا ينب صفوف من األشباح املتشحة بالعباءات، التى ما عدت 

أميز فيهم أحدا سوى )أندرو(، الذى صلبت عيىن عليه أتبعه بني الكتل 

السوداء اهلامئة، ثم نزلنا إىل درج سفىل مستدير، هوى بنا كثرًيا إىل أسفل، 

حتى وصلنا إىل ساحة واسعة جدراهنا من احلجر، وكأننا غادرنا السفينة 

إىل معبد قديم، تضيئه املشاعل، ويتوسطه طاولة من الرخام القديم، تشبه 

طاولة تغسيل املوىت، ىف ثناياها قنوات موزعة بشكل منتظم، ليصفى املاء 

ىف أوان حجرية، عىل جوانب الطاولة، وكان ىف األمام جمسم رخامى يشبه 

لنجمة  جمسم  اليمني  وعىل  القصرية،  األعمدة  من  زوجان  أمامه  القبلة، 

عىل  قدمية،  كبرية  ساقية  تشبه  دائرة  داخل  العتيق  اخلشب  من  مخاسية 

جنبات أخشاهبا ترسبت وجفت الرواسب الضحلة كام خيل ىل ساعتها.

اجلميع  أخذ  بالطباشري،  مرسومة  ورموز  رسومات  هبا  األرض  كانت 

يرتاصون حوهلا بأشكال معينة، وعندما أفقت من تأمالىت، وجدتىن أضعت 

ىف الزحام )اندرو(، ثم وجدت يًدا تدفعىن من بني احلضور ألصطف ىف 

مكان ما، مل أتبني إن كان هو أم ال، غري أنىن امتثلت متوجًها إىل حيث 

إيقاعاً من  بالكاد تكون  منتظمة  ارتفعت أصوات صاخبة  ثم  دفعى،  تم 

يتبني من صوت برشى، عىل  ما  اإلفريقية، وفحيحاً وصياحاً هو  الطبول 

هذه اخللفية الصاخبة، وبدأت ألسنة اللهب تعلو وختبو عىل نحو غريب، 
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يتم  أن  تسبيح خشية  بأى  أتلفظ  أن  أقف ىف مكاىن متسمًرا، أخىش  وأنا 

التعرف عىل، فيبدو أن البرش مل يكونوا كل املدعوين، ثم ملحت شخصاً 

هبيئة أعرفها، كان )يغوث( والذى كان يغطى رأسه أيًضا لوال ظهور أنفه 

املدبب الذى ميزته جيًدا، وتوجه إىل نصف عمود وضع عليه كتاباً، ويبدو 

أنه بدأ يقرأ منه بصوت مرتفع بلغة غريبة، صمت كل املكان إثر قراءته 

حتى أن شعالت النريان خبت كثرًيا من اخلشوع، ثم أشار بيده فتقدم من 

جانب احلجرة رجالن يرتديان عىل خالف اجلميع عباءات محراء، وجيران 

الثالثة من عمره، ينظر مييًنا ويساًرا ويرصخ  طفاًل صغرياً، مل يكد يبلغ 

ىف فزع، وبدأوا ىف تثبيته عىل اللوح احلجرى، بعد أن جردوه من مالبسه، 

وقاما بلف ثوب من الكتان عىل قدميه، والطفل يرصخ حتى بح صوته، 

رجة  من  ترتعش  وعيون  بكاء،  إىل  يشري  فمه  ىف  اعوجاج  جمرد  فأصبح 

الصدر الصغري، وكانت بطنه الصغرية تنتفخ وختبو ىف بكاء منتظم، شعرت 

أىن أصبت بدوار وشعرت أن قدمى ترتعش بشكل ال إرادى، جعلىن أمسك 

اتسعت حتى كادت  قد  أن حدقتى  األرض، وأظن  أسقط عىل  هبا ىك ال 

عيوىن تتدخرج خارجة من حماجرها، توقعت ما سيفعله هؤالء الشياطني 

بالطفل الصغري، وشعرت بعجز رهيب، ماذا أفعل إلنقاذ الطفل املسكني؟ 

وما إن توجه أحدهم حيمل سكيناً ىف اجتاه عنق الطفل، وكان الطفل ينظر 

إىل ميينه صارًخا ملن ينجده، وما إن ألتقت عيناي بعينيه حتى وجدتىن أفرغ 

ما ىف معدىت، وخررت عىل األرض فاقًدا الوعى.
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الخميس 18 فبراير 1960..

ووجدت  املرة،  هذه  أحد  حوىل  يكن  ومل  إغامىئ،  من  تدرجيًيا  أفقت 

الليلة  املشاهد من  ببعض  بدأت ذاكرىت تؤملىن  ثم  النهار قد شقشق،  أن 

السابقة، ووجدت نفىس مازلت أرتدى العباة الصوفية التى كانت ملوثة 

الشديد  الربد  ورغم  احلجرة،  ركن  ىف  وألقيتها  عىن،  فنزعتها  القئ  من 

أن  جيب  كان  األطفال،  بكاء  أبىك  رسيرى  ركن  ىف  متكوًما  جلست 

أنقذ الطفل حتى ولو كانت حياىت مثًنا، ولكن هل كانت حياىت ستكون 

بالباب واكتشفت أىن بال  مثًنا مقبواًل، وكان سينجو؟ ثم سمعت طرقات 

مالبس فنهضت مرسًعا إىل الدوالب والتقطت روًبا وضعته عىل جسدى، 

وفتحت الباب، فوجدت )اندرو(، فهدأ روعى قلياًل لرؤيته فقال:

- »وقت اإلفطار، فضلت أن أوقظك بنفيس ألنه يفوتك دوًما، وأنت مل 

تتناول عشاءك«.

بدا له بالطبع إىن ال أكرتث بالطعام، وكان يتكلم معى ليتحسس نفسيتى 

فقال:

قدروا  أيًضا  هم  األمر،  ستعتاد  ولكنك  صعبة،  جتربة  أهنا  »أعرف   -

ظروفك، لقد أفسدت القداس، وهذا من الصعب غفرانه«.

نظرت له نظرة حقد شديدة وقلت:

إزهاق  الطفل؟ وما هى جدوى  أتيتم هبذا  أين  - »أى طقوس هذه، من 

روح بريئة لن يرضكم موهتا ولن ينفعكم ىف ىشء؟«.
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مط شفتيه وقال:

- »أنا أقدر غضبك مسرت )سعيد(، ولكن الطقوس تؤدى كام هى، هلا 

األسود  القداس  نتائجه،  نلتمس  لكن  فهمه،  يشرتط  ال  الذى  قانوهنا 

رضورى لتقوية النفس، حتى ليصبح أى ىشء بعدها ىف نفسك مقبواًل، 

بنائنا  ىف  مؤهلة  لبنة  ستكون  وساعتها  سهولة،  أكرث  حياتك  وستصبح 

قوى  ىف  وهياًجا  النفس  ىف  رشًخا  حيدث  القتل  الطبيعة،  لقوى  وسيًدا 

جيعلها  األمور  اعتياد  ولكن  لك،  صادًما  األمر  يكون  رمبا  الطبيعة، 

مقبولة، وليست كل القداسات السوداء تقام من أتباع الشيطان ىف معابد، 

بالبعيد  ليس  فمن عهد  أكرثه،  ما كان مكانه، وما  أًيا  القتل  القتل هو 

كان العامل كله ىف أتون حرب أزهقت خالهلا ستون مليون نفس فيام 

ال جياوز ست سنوات، أما إذا كانت طريقة القتل هى التى تضايقك، 

فاسمح ىل أن أعدد لك طرق القتل خالهلا، ما بني طلقات صغرية، خترتق 

النسيج احليوى ومتزقه، وتصنع ثقوًبا يتدفق الدم من خالهلا عىل األرض 

بالدم  نستفيد  لكننا  األسود  القداس  ىف  نحن  نفعل  كام  يتصفى-  حتى 

فرمبا  الرأس  الرصاصات  أصابت  إذا  أما  طريقة،  أرق  وهذه  النازف- 

القلب  أو  فتحطمها،  الضلوع  أو  منها،  املخ  فيتدفق  نصفني،  تشطرها 

تفريًغا ىف اهلواء، بحيث  القنابل، وبعضها يصنع  أيًضا  فتفجره، هناك 

ولعلك  حًيا،  اجلسد  فيشوى  حارق  وبعضها  أجزاء،  إىل  اجلسد  يفتت 

تعرف أكرث مىن ماذا فعلت القنابل النووية التى ألقيت عىل هريوشيام 
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لتنخر  التى تزرع اجلراثيم  البيولوجية  ونجازاىك(1)، ويوجد األسلحة 

ىف األجساد قبل أن جتهز عليها وأظن أنك أدرى مىن هبا أيًضا، وتلحقها 

األسلحة الكيميائية التى تتنوع بني السموم القاتلة والغازات املدمرة، 

هناك أيًضا األلغام، التى رمبا ترتك اإلنسان حًيا، ولكن بعدما تتخري أن 

حترمه من أحد أطرافه، صدقىن مسرت )سعيد(، الشيطان برئ من كثري 

القدمية  الطرق  يستخدم  يزال  ما  إنه  بل  القاتلة،  االبتكارات  هذه  من 

التى ينظر هلا البرش اليوم أهنا قد عفى عليها الزمن، ال حتزن عىل هذا 

الطفل الصغري فهو مل يدرك بعد أى ىشء يبكيه ىف هذه احلياة، وليس 

احلرب  هناية  يف  اليابانية  اإلمرباطورية  ضد  املتحدة  الواليات  شنته  نووي  هجوم   )1(
مدينتي  بقصف  املتحدة  الواليات  قامت  حيث   ،1945 أغسطس  يف  الثانية  العاملية 
هريوشيام وناجازايك باستخدام قنابل نووية بسبب رفض تنفيذ إعالن مؤمتر بوتسدام 
اليابان استسالما كامال بدون أي رشوط، وعندما رفضت  بأن تستسلم  الذى يقىض 
امر الرئيس هاري ترومان رئيس الواليات املتحدة بإطالق السالح النووي، وكانت 
هذه اهلجامت هي الوحيدة التي متت باستخدام األسلحة النووية يف تاريخ احلرب 
حتى االن ولقبت بالفتى الصغري حيث ان الطاقة التدمريية للقنابل النووية املوجودة 
مرات،  عدة  كلها  االرض  لنسف  تكفى  تدمريية  وبقوة  بكثري  اكرب  االن  العامل  ىف 
ناغازايك  يف  و80،000  هريوشيام،  يف  شخص   140،000 إىل  يصل  ما  القنبلتان  قتلت 
بحلول هناية عام 1945، مات ما يقرب من نصف هذا الرقم يف نفس اليوم الذي متت 
فيه التفجريات بقوة االنفجار منهم 15-20 % متأثرين باجلروح أو بسبب آثار احلروق 
والتسمم  التغذية  وسوء  األمراض  يضاعفها  التى  اإلشعاعية  واحلروق  والصدمات 
الصلبة  والرسطانات  الدم  رسطان  بسبب  العدد  باقى  تويف  ذلك  وبعد  اإلشعاعي. 
التى تأيت نتيجة التعرض لإلشعاعات املنبثقة من القنابل، وكانت معظم الوفيات من 

املدنيني.
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لذهتا، وختلصا من  والداه عىل  نتاج شهوة حتصل  فهو  يبكونه،  أهل  له 

دور  إحدى  وتلقته  الطريق،  ىف  العراء،  ىف  لفافة  ىف  وتركاه  مسؤليتها، 

الرعاية التى تبيعنا األطفال الزائدة عن طاقة التربعات التى تصلها، بعد 

خصم املرتبات الباهظة«.

ال حظ )اندرو( أنىن مازلت أنظر له ىف حقد، فربت عىل كتفى وقال:

- »مسرت )سعيد(، القتل هو أول سنة سنها اإلنسان عىل األرض، ووقتها كان 

األخوان قاتاًل ومقتواًل، جيب أن تتخىل عن مشاعرك إذا اضطررت إليه، 

ألن أحًدا ما لن يكون لديه مشاعر جتاهك إذا اضطرته الظروف«.

قلت له ىف غيظ كأمنا مل أسمع كل ما قال:

- »ملاذا قتلتم الطفل؟«.

قال وهو ينظر إىل األرض ىف يأس:

- »لىك يقام عرش الشيطان، جيب أن يتعلم الناس ذبح كل ىشء برئ، إن 

ذبح األبرياء هو غذاء الرش، ومنبع الطاقات السوداء، وألنه من الصعب 

أن جتد بالًغا بريًئا، فاألطفال تفى بالغرض أحيأنا حتى سن معينة، وكلام 

كرب العمر مع االحتفاظ بالرباءة زاد التأثري«.

قلت له وأنا بعد مل ختتف نظراىت امللتهبة:

- »اذهب يا )اندرو(، ال أريد طعاماً«.

و دعىن منكرًسا وقال وهو منكس الرأس:
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إذا احتجتىن ستجدىن باجلوار«. - »حسًنا أرجو أن هتدأ نفسك، و

أغلق الباب خلفه فنهضت، وألقيت الروب عن جسدى وزحفت ببطء 

وأنا بالكاد حتملىن أقدامى إىل احلامم وفتحت الصنبور الرشاش ليتدفق 

منه املاء البارد عىل جسدى، وجلست متكوًما عىل األرض أسفله، أرجتف 

من الربد واخلوف واإلحساس بالذنب.



مرت ساعات أو دقائق، مل أدرك حتى سمعت طرقات عىل الباب، هنضت 

من حتت املياه وأنا أرجتف، وبعد أن جففت نفىس توجهت إىل دوالب 

متقطع  بانتظام  مستمراً  الطرق  كان  ثقيلة،  مالبس  وارتديت  املالبس 

ال  شاباً  فوجدت  الباب  فتحت  فضلك،  من  ثوان  قائاًل  أرد  وأنا  وأدب 

أعرفه ميد يده باملصافحة ويقول ىل:

- »مسرت )سعيد( أنا )انطونيوس(، زميلك ىف املعمل، واليوم سيكون أول 

أيامك ىف االنضامم لنا، وجئت ىك أصحبك، أرجو أال أكون أزعجتك«.

سعاالت  بضع  ورغم  أملى،  رغم  له  فتبسمت  ومبتساًم  لبًقا  شاًبا  كان 

له.  وانضممت  الباب  أغلقت  عىن،  رغاًم  حلقى  من  خترج  وجدهتا 

معماًل  فوجدت  فتحه  كبري،  باب  إىل  وصلنا  حتى  األروقة  بني  صحبىن 

احلضور  وكان  حياىت،  ىف  أختيله  مل  بشكل  التطور  وشديد  جًدا  كبرًيا 

الذين أختلفت اجناسهم وأعامرهم، يرتدون املعاطف البيضاء، ويقف 

وكان  املتطورة،  باملعدات  متتلئ  التى  الطاوالت  بني  مكان  ىف  منهم  كل 
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الربوفيسور الكئيب )باركىل( ىف منتصف احلضور بني الطاوالت، يرمقىن 

بنظرته اخلبيثة، وأشار إيّل حيث مكان خاٍل عىل إحدى الطاوالت وعليها 

فارتديت  ليتحدث  ينتظرىن  وكأنه  ىل  نظر  ىب،  اخلاص  األبيض  املعطف 

املعطف برسعة، ووقفت برتقب أستمع له وأنا أكتم السعال، حيث بدا 

إذا به يقول: ىل أنه لو قاطعه أحد سيرضبه بالرصاص و

ومرشوعنا  املشاريع،  عىل  للتخصصات  طبًقا  توزيعكم  تم  »لقد   -

نعرف  طوياًل،  عليها  نعمل  كنا  الزمالء  أحد  من  فكرة  وهو  األساىس 

أنه  مجيًعا  نعرف  وكام  إنتاجنا،  هى حمور  الفتاكة  الفريوسات  أن  مجيًعا 

إن كان زمالؤنا  منذ عرفت فكرة التلقيح(1) ونحن نواجه الفشل دوًما - و

)1( لقاح )باإلنجليزية: Vaccine( وهو مستحرض حيوي حيسن من مناعة اجلسم جتاه 

أمراض معينة. حيتوي اللقاح غالًبا عىل الفريس او البكرتيا إما حية أو معطلة أو 

عىل أجزاء منقاة منها. بدأ التلقيح مبا يدعى variolationالذي مارسه إدوارد جيرن 

إىل  منها  وانتقل  اهلند  يف  ذلك  قبل  ُوجد  أنه  علاًم   -  1823-1749 بني  ما  الفرتة  يف 

تركيا فالبلدان العربية- حيث بدأ مبالحظة أن األشخاص القامئني عىل حلب البقر 

ُيبدون بثوًرا يف أيدهيم ويعانون ارتفاع حرارة معتدال ثم  البقر  املصاب بجدري 

يصبحون منيعني ضد اإلصابة باجلدري small pox، ومن هنا بدأ بأخذ قيح بثور 

إدخال القيح فيها، أيًضا  إحداث جروح طفيفة يف الفرد السليم و البقر املصاب و

جرثومية  مزرعة  ينىس  جعلته  التي  الصدفة  بفضل  التلقيح  يف  كبري  أثر  له  كان 

تفقد  جعلها  مما  احلاّر  الصيف  فرتة  طيلة  خمربه  طاولة  عىل  الكولريا  عصيات  من 

مل  املرة  هذه  أهنا  إال  يفعل،  أن  اعتاد  كام  للدجاج  حقنها  ثم  اإلمراضية،  قدرهتا 

الدجاج  فقام بحقن  الصيف،  ُقتلت خالل  أهنا  الدجاج، فظن  املرض عند  تسبب 

بعدم ظهور=  أنه فوجئ  إال  املأخوذة من مزرعة طازحة  الكولريا  بجراثيم   نفسه 
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اللقاح بشكل آخر اقتصادًيا-  ىف األقسام األخرى يستغلون احلاجة إىل 

أن  األجسام، ومبا  السيطرة عىل  مهمتنا ىف  ننجح ىف  أن  ما هيمنا  أنه  غري 

التلقيح يطور من قدرة اجلهاز املناعى عىل حماربة الفريوسات فقد تفتق 

 ذهننا عىل اسرتاتيجية نسميها قتل احلراس، حيث جيب أن نصنع فريوساً 

إمنا هياجم جهاز املناعة نفسه،  ال هياجم أجهزة اجلسم وخالياه كالعادة، و

فريوس  ألى  مفتوًحا  مرسًحا  اإلنسان  جسم  يصبح  عليه  نقىض  وعندما 

أقصد  ال  هنا  فأنا  وضوًحا  أكرث  الفكرة  تكون  ولىك  ضعيًفا،  كان  مهام 

والكيميائية  اجلسدية  احلواجز  يشمل  والذى  الطبيعية،  املناعة  جهاز 

التى متنع أو تؤخر دخول املمرضات للجسم أو تكاثرها داخله كاجللد 

واألعضاء  اهلضمي  واجلهاز  التنفيس  اجلهاز  يف  املخاطية  واألغشية 

التناسلية والعيون وحرارة اجلسم ومستوى احلموضة يف املعدة، وال حتى 

أقصد العنارص البيوكيميائية الذائبة مثل الليزيزيوم أنزيم الذى خيرتق 

طبقة البيبتيدوجليكان يف جدار خلية امليكروب حيث يتم استيعاهبا من 

خاليا سليمة تتواجد بقرهبا وجتعلها يف وضع استعداد ملقاومة العدوى 

بامليكروب.

=أي إصابة عىل الدجاج أي أصبح الدجاج ممَنًّعا، ومن هنا طّور بالطريقة نفسها 

لقاًحا ضد داء الَكَلب واجلمرة اخلبيثة، بشكل عام، تعتمد عملية تطوير أو إنشاء 

طريق  عن  املعدية  األمراض  من  حلاميته  اإلنسان  بجسم  اصطناعي  مناعي  نظام 

إصابة اجلهاز املناعي لإلنسان باملسبب املرض ىف حالة ضعف ومن ثم يقوم جهاز 

إنشاء ذاكرة مناعية متنع اإلصابه بذات املسبب  املناعة املكتسبة بالقضاء عليه و

للمرض مرة اخرى وتسمى عملية التطعيم. 
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ولن يشمل عملنا اآلن املنظومة املتممة كربوتينات بالزما الدم التى حتيد 

مثل  البالعة،  اخلاليا  وال  عليها،  القضاء  عىل  وتساعد  املمرضات  خمتلف 

البلعميات واخلاليا املتعادلة التى تقوم ببلع وقتل وهضم خمتلف الكائنات 

اخلاليا  وحتديًدا  املكتسبة  املناعة  جهاز  عىل  العمل  قررنا  لقد  الدقيقة، 

وامليكروبات  الفريوسات  هتاجم  التى  البيضاء  الدم  وكرات  اللمفاوية 

فتكون ضدها أجساداً مضادة فتهدر عملنا وعمل الطبيعة، ونود التنويه 

بأن أبحاثنا ليست وليدة اليوم، فلقد توصلنا لنتائج مرضية، وتم جتربتها ىف 

بعض الدول اإلفريقية وأتت بنتائج طيبة، ولكن هناك الرعاية منخفضة 

والتلوث يفتك من تلقاء نفسه، ورمبا خيتلف األمر ىف الدول ذات الرعاية 

الفكرة اجلهنمية إىل حماولة  املتقدمة، وال نريد أن تتمخض هذه  الطبية 

يستحيل  بشكل  الفريوس  تطوير  عىل  نعمل  نحن  لذلك  فاشلة،  أخرى 

حماربته، بحيث ما إن يتم اكتشافه حتى يكون قىض عىل جهاز املناعة 

نتكبد عناء يذكر  لن  استعادته مرة أخرى، وهنا  املكتسبة مبا ال ميكن 

حيث ستتكفل أصغر امليكروبات بالتعامل مع الشخص املصاب الذى 

سيحمل حكاًم مؤجاًل باإلعدام، مبا مينحنا سيطرة عىل ما تبقى من حياته 

إذا ما أراد بيعها، جيب أيًضا أن تكون وسيلة النقل هلذا الضيف العزيز 

الشاذ  وخاصة  اجلنسية  اللذة  وأقصد  اإلنسان  ختضع  التى  باللذة  مقرتنة 

منها فهناك نجد من مينحنا روحه، حيث إن املرض لدى البعض يقرهبم 

لرهبم أحيانًا، ونحن لن نسدى هذه اخلدمة، هناك قسم آخر سيعمل عىل 

جهاز  نفقد  أن  عىل  سنعمل  وفيها  احلرس،  إسكار  تسمى  شبيهة  فكرة 
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لو  كام  السليمة  اجلسم  أجهزة  مبهامجة  ليقوم  ذاكرته  املكتسبة  املناعة 

كانت ميكروبات عدوة، وعندها سيهلك اجلسم نفسه بنفسه«.

كان الربوفيسور امللعون يتحدث هبذه الكوارث، وأنا الدوار يراودىن، 

ترتفع  حرارىت  أن  وأحسست  صدرى،  جنبات  من  يتقافز  والسعال 

الوعى مرة اخرى سيلقون  لو فقدت  أنىن  أعتقد  ليس كل مرة،  للغاية، 

ىب إىل املحيط، ثم تعالت أصوات سعاالىت مبا وتر الربوفيسور الغاضب 

فنظر ىل شذًرا وقال:

- »مسرت )سعيد( املكان معقم هل تعاىن شيئاً ما؟«

كان  الذى  )انطونيوس(،  فوضع  أكرث،  السعال  فزاد  بالتحدث،  مهمت 

بجوارى، يده عىل جبهتى، فوجدها ساخنة للغاية فقال

- »يبدو أنه يعاىن الربد، جيب أن يراه الطبيب فحرارته مرتفعة جًدا«.

قال الربوفيسور بنفاد صرب:

- »يبدو أنه ليس مقدًرا لك أن تشاركنا بعد، اصحبه يا )انطونيوس( رجاًء 

إىل العيادة«.

أصطحبىن الشاب إىل حجرىت يساندىن ودفأىن باألغطية وذهب حيرض ىل 

الطبيب.

حرض الطبيب وقام بقياس حرارىت، وقام بحقىن خلفض احلرارة، وأوىص 

البارد  احلامم  من  أهنا  يبدو  برد،  بنزلة  أصبت  حيث  ليومني  بالراحة  ىل 
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السعال كان يرج أركان صدرى، غري  أن  الذى نسيت نفىس فيه، رغم 

أنىن كنت أكرث راحة، حيث سأحصل عىل عطلة من هذا اجلحيم، ولكن 

هل راحتى تعىن عدم اكتامل األعامل اجلهنمية؟ ترى هل ستؤخر ذبح 

طفل جديد ىف القداس القادم؟ ىف الواقع هى ستؤخر خطتى لنسف هذا 

اجلحيم ال أكرث، ارتفع أنني األمل ىف رأىس فاستسلمت للنوم رغاًم عىن.



زهرة  من  الدافئة  جبهتى  عىل  ترقد  حانية  ملسة  عىل  مرقدى  من  تنبهت 

ممرضة  وأمامها  الرسير،  عىل  بجوارى  جتلس  )مارى(  كانت  مثلجة، 

حتمل صينية طعام، مهمت أن اهنض تلقائًيا بأنتفاضة، فساندتىن ووضعت 

الوسادة خلف ظهرى، وقالت مازحة:

بعد، ال أختيل وجود رجل هبذا اخلجل،  - »ال ختف، مل نفض عذريتك 

مازلت أشك ىف قدرتك باملناسبة حتى تثبت ىل العكس«.

كانت مداعباهتا ثقيلة عيّل، غري أىن مل أكن أتضايق من جرأهتا، حيث 

عىل،  تطمنئ  أهنا  كثرًيا  وسعدت  ىشء،  ألى  متقباًل  جتعلىن  ابتسامتها  إن 

بإطعامى،  ستقوم  أهنا  وأخربهتا  الذهاب  املمرضة  من  )مارى(  طلبت 

وكانت قد وضعت باقة من الورد عىل الكومود بجوار رسيرى، وكذلك 

صينية الطعام، ثم أمسكت امللعقة لتقوم بإطعامى، 

امتثلت هلا وأنا ال أرغب بعيىن عنها وعن وجهها املالئىك، ترى هل هذه 

الصورة  أهنا  أم  داخلها؟  ىف  ملا  انعكاًسا  احلسن  والوجه  املرحة  الروح 
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التقليدية لفتاة الشيطان التى تكون حسناء خلف قناع لشيطانة قبيحة؟ 

لكن حتى حسناء الشيطان تكون لعوًبا وليست هبذا املرح والرقة، ولكن 

ال تنس أهنا حاولت أن توقعك ىف الفاحشة أيًضا، ولكن مل يكن الئًقا هبا، 

كانت تبدو كفتاه مراهقة جاحمة وليست عاهرة.

انتزعتىن من رشودى قائلة:

عىل  املرىض  كل  برعاية  أقوم  ال  أنا  باملناسبة  هكذا،  ىف  حتدق  »مالك   -

رعاية  حتتاج  مثلام  صديقاً،  وحتتاج  وحيد  أنك  شعرت  ولكن  السفينة، 

هل  قبل،  من  زهرة  أهديتىن  أنك  باعتبار  أصدقاء،  أننا  فأعتربت  طبية، 

لديك مشكلة مع ذلك؟«.

تبسمت وقلت بلهجة مل أعهد نفىس قادًرا عىل التكلم هبا:

 - »أبداً، إنه أمجل ما ميكن أن يكون قد حدث ىل ىف هذا املكان، ورمبا 

عىل مدار حياىت«.

تزال  ما  وهى  وقالت  فيها،  مبالغاً  جماملة  ظنته  ما  من  عيناها  ضيقت 

تطعمىن ىف فمى:

- »مدار حياتك، هل هذه مبالغة أم مغازلة؟«.

داخلك  ىف  أرى  فأنا  بالرباءة،  دامئًا  تصفينىن  أنِك  فرغم  حقيقة،  »إهنا   -

-بجوار العنفوان واجلنون- طفلة بريئة، أنا ال أخطئ األنقياء مهام بدا 

منهم عكس ذلك«.
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ابتسمت وداعبت خصالت شعرها بإصبعها ىف إشارة إىل عدم االستيعاب 

وقالت:

ستفتح  كلامتك  أمل،  بال  وأصبحت  اخلطايا  بكل  قمت  أنىن  »ظننت   -

ستبدأ  الزائدة  احلرارة  أن  يبدو  )سعيد(  مسرت  فتحه،  أحتمل  ال  باًبا  ىل 

بالتحول معك إىل هذيان، سأتركك اآلن، وسأعود إليك عند العشاء، هل 

تريد شيًئا أوفره لك عند حضورى؟«.

تذكرت خطتى، فقلت هلا وهى توشك عىل اخلروج:

- »أحتاج بعضا من البخور طارد اجلن، رجاء أنا ال أختيل أن أكون نامئًا 

وشئ ما ال أراه حيدق ىف، هى فكرة تفسد عىل نومى«.

ابتسمت برقة وهزت رأسها وقالت:

عند  يبلغون  غالبأ  ألهنم  الشبهات،  يثري  أمر  هذا  ولكن  تريد،  »كام   -

منعهم، عىل أى حال ميكن استعامله عند النوم ال رضر«.

انرصفت وأنا ىف حالة انتشاء وقررت أن أنام حتى تعاود ىف العشاء، فام 

بني الوقتني ال ىشء يستحق اليقظة.



مرت الساعات وحرضت املمرضة ىف موعد العشاء، ولكن وحدها، ومل 

تواتىن اجلرأة عىل السؤال عن )مارى( ولكىن شعرت بنكد غريب، ترى 

ومن  بالطبع  أكرث؟  ال  للمجاملة  رًدا  حضورها  كان  هل  تأت؟  مل  ملاذا 
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تظن نفسك لتغرم بك فتاة مثل هذه، وهل كنت تريدها أن تغرم بك؟ ثم 

راودتىن اهلواجس ترى هل من املفرتض أن أغرق السفينة وهبا )مارى(؟ 

وكيف سأقوم بإنقاذها؟ بل ماهى خطتى إلنقاذ نفىس وأنا ىف عرض هذا 

ىف  الوقود  خمزون  بجوار  وأفجرها  قنبلة  اصنع  أن  عزمت  لقد  املحيط؟ 

السفينة، هى  السفينة واملحرك فتغرق  املخزن، مبا يصنع دماًرا ىف جسم 

خطة معقولة ولكن مل أفكر ىف مصريى بعدها، هل من املفرتض أن تكون 

مهمة انتحارية؟ ولو وجدت مسلًكا ماذا عن )مارى(؟ وماذا عن األطفال 

املحتجزين ىف السفينة للقداسات السوداء؟ مؤكد لدهيم عدد منهم، أفقت 

أفاقىن  وما  وانرصفت،  إطعامى  من  املمرضة  فرغت  عندما  رشودى  من 

الباب الذى رمبا سبقه بعض الكالم من املمرضة مل  سوى صوت إغالق 

اسمعه، ومل أجب عليه، ملاذا يا )مارى( أتيِت إىل هذا اجلحيم؟ 

أفقت من رشودى مرة أخرى عىل طرقات الباب فانتبهت منتشًيا واعتدلت 

ىف رقدىت، ال بأس مل تتأخر عىن، أذنت بالدخول وخاب أمىل ألنه كان 

)أندرو(، ابتسمت ىف خيبه رمبا بدت عىل وجهى فقال ىل:

- »ألف سالمة مسرت )سعيد(، سمعت أنك مريض فجئت أزورك، ولكن 

يبدو أنك ما تزال غاضباً مىن، باملناسبة أنا لست املسئول عن القداسات، 

ولو كان بيدى ملا أرشكتك هبا«.

قلت وقد تغري مزاجى بالفعل عندما تذكرت:

رجل  أنا  شخىص،  بشكل  منك  غاضًبا  لست  أنا  )اندرو(،  عليك  »ال   -
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األمور  من  كثرًيا  وأتأذى  وخالفه،  الطقوس  مسائل  ىف  أفهم  وال  علم، 

الدموية«.

قال بلهجة استغراب:

- »غريب !! ولكن أليس عملك عىل الفريوسات الفتاكة سينطوى عىل 

إزهاق ماليني األرواح؟« تعذيب و

فاجأىن بسؤاله، وامحر وجهى، ومل أجد ىف نفىس جواًبا فعاود يقول:

- »لقد سألتىن مسرت )سعيد( عن سبب جميئى إىل السفينة )ملكوت(، ترى 

هل من املمكن أن اسمح لنفىس سؤالك باملثل؟«.

أحترشج  وبدأت  كامل  بشكل  قامتاً  أمحر  لوىن  أصبح  حلظتها  أن  أظن 

وأسعل فعاجلىن قائاًل:

- »أنا آسف، ال أريد أن أثقل عليك ىف مرضك وأذكرك بأشياء رمبا تكون 

ثقيلة الوطء عليك، أردت فقط أن أذكرك أنه رمبا يكون القاتل واملقتول 

للسيطرة  نسعى  ونحن  فيه،  وجدنا  الذى  الكوىن  النظام  ضحايا  كالمها 

عىل هذا النظام، ولىك تسيطر عىل نظام ما جيب أن تضعفه، ال جتهز عليه 

فينتهى كل ىشء، وال ترتكه سلياًم فتهلك بواسطته، وتكون أحد أدواته، 

أنا آسف مرة أخرى سأطمنئ عليك صباًحا، دمت بخري«.

الباب خلفه وتركىن ىف رشود عىل رشودى، حتى جنود  انرصف وأغلق 

الشيطان ال يعدمون املنطق القوى، مل أعهدىن ال أقوى عىل اجلدال كام 
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السن ولكنه حيمل عقلية ال يستهان  فتى حديث  )اندرو(، هو  أمام  أنا 

هبا.



رأيت فيام يرى النائم وكأىن ىف سوق كبري عىل شاطئ بحر وكله رجال 

الكائنات  أنواع خمتلفة من  السمك، وحوهلم طاوالت كثرية هبا  يبيعون 

يكن  مل  الفراء،  كث  كلب  بصحبة  الطاوالت  بني  أسري  وأنا  البحرية، 

ويلعقها  السمك،  طاوالت  إىل  أنفه  ميد  أنه  رغم  منه  يتضايقون  الباعة 

ينتفش  الكلب  شعر  بدأ  فجأة  ثم  ألمنعه،  سلسلته  أشد  وكنت  أحيانًا، 

بشكل ضاعف حجمه، وبدأ يكرش عن أنيابه كأمنا أصابه السعار، تركت 

وأنا  عيّل،  للهجوم  يستعد  بالفعل  وكان  بظهرى،  عنه  وابتعدت  سلسلته 

أرجع بظهرى ناحية البحر، حتى أتت موجة عالية من خلفى وابتلعتىن 

املياه،  وأنا أصارع  اللون  بدا كل ىشء حوىل فريوزى  املياه،  داخل  إىل 

تقيدىن  أن  التى حتاول  الغارقة  األعشاب  وأعواد  الطحالب،  من  وبعضا 

وابتلعىن،  حوىل  من  وأفرغه  املاء،  شطر  عمالق  فك  إىل  تنبهت  حتى 

وجدت نفىس ىف بطن حوت عمالق أخذ ينفث ويفرغ املاء من حوىل، 

واألعشاب،  احلشائش  وحوىل  العمالق  لسانه  عىل  ملقياً  أصبحت  حتى 

تكومت عىل نفىس حتى تدفقت نحوى بعض العصارات اللزجة، التى ما 

إن مست مالبىس حتى بدأت ىف إذابتها وحرق جلدى، ثم أخذت أرصخ 

قائاًل دعاء النبى يونس:
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- »ال إله إال أنت سبحانك إىن كنت من الظاملني«.

إىل  فاندفعت  رأسه  جتويف  من  احلوت  دفعىن  ثم  مرات  ثالث  كررهتا 

السامء، ثم سقطت عىل أرض إحدى اجلزر، ثم رفعت برصى وأنا ملقى 

عىل األرض، فكان ىف السامء هالاًل رغم أن الدنيا بدت وكأنه ىف النهار.



الجمعة 19 فبراير 1960..

كان  بقليل،  صباًحا  اخلامسة  جتاوزت  الساعة  وكانت  نومى  من  تنبهت 

حلامً غريباً، ولكىن فرحت بالنجاة ىف آخره، واستبرشت خرًيا، رمبا يكون 

آذان الفجر يؤذن اآلن، تذكرت أىن مل أقم بأية صالة منذ وقت، ترى لو 

الله صالىت ىف  قمت للصالة هل سيبلغ جواسيس اجلن عىن، رمبا يتقبل 

نفىس، فأظنىن ممن مل يستطع، بدأت أصىل الفجر ىف نفىس، وأدعو الله 

أن ينجيىن وينجى الناس من هذا اجلحيم، وجلست بضع ساعات أراقب 

النهار يشقشق عىل املحيط من نافذة احلجرة الدائرية، وأفكر ىف احللم، 

من  حتذير  هو  هل  ترى  الغرق؟  إىل  دفعىن  الذى  الكلب  هو  من  ترى 

)مارى(؟ هل هى مسلطة من الشيطان عيّل؟ ولكن ما الذى هيم الشيطان 

أو رمبا هى أضغاث  الكثريين،  أنا جمرد باحث متواضع بني  ىب هكذا؟ 

أحالم من كرثة ختوفاىت، أًيا ما كان فالله يبرشىن بالنجاة ىف النهاية. 

سمعت طرقات الباب فأذنت بالدخول، كانت املمرضة حترض ىل طعام 

اإلفطار فجلست نصف جلسة عىل الرسير، ثم ملحت )مارى( تأىت من 
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خلفها، انرشح صدرى لرؤيتها، ثم شعرت باالنقباض للربط بينها وبني 

الكلب الذى جاء ىف منامى، ترى متى يا )مارى( تكرشين عن أنيابك 

وينتفش فراؤك؟ 

أطعم  أن  أستطيع  كنت  تطعمىن،  بجوارى  وجلست  املمرضة،  رصفت 

نفىس، ولكىن شعرت بذبذبات حانية، وألفة وكأهنا ترسى ىف دمى، حينام 

تناولىن امللعقة نحو فمى، أخذت أحدق النظر ىف مالحمها أفتش عن إشارة 

إىل الشيطان فلم أجد، ثم فزعتىن فجأة بشكل مقصود قائلة:

ألىن  متضايق  أنك  أم  يربكىن،  أمر  هذا  كثرًيا،  يب  حتدق  ستظل  »هل   -

بإعداد  مشغولة  كنت  فلقد  رجاء  ساحمىن  وعدت؟  كام  أمس  أزرك  مل 

اليوم،  صباح  منتهًيا  يكون  أن  جيب  كان  طلبها  موعد  ألن  اإلمدادات، 

وسفينة اإلمدادات ال تأىت إال كل نصف شهر«.

 تنبهت إىل خاطر مهم فتساءلت قائاًل:

- »هل هى سفينة تأىت لكم باحتياجات )ملكوت(؟«.

أومأت بعيوهنا ورقبتها، فقلت متابًعا:

مبرشوعى  أقصد  ىب؟  خاصة  احتياجات  بعض  إضافة  ممكن  »هل   -

البحثى«.

- »بالطبع، أنا طبًعا مل أحصل منك عىل قامئة طلبات، ألنك مل تنخرط ىف 

العمل بعد، ولكن ميكن أن متىل عىل قامئتك اآلن، مازال الوقت متاًحا«.
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بالطبع  الديناميت(1)،  تصنيع  عن  املعلومات  رأىس  ىف  أستجمع  أخذت 

لن أستطيع طلب مادة النرتوجليرسين مكونه األساىس، ولكن ميكن أن 

أكتب  رشعت  وقلامً  ورقة  وأحرضت  الكومود  فتحت  معملًيا،  أصنعها 

مقساًم طلباىت، وخمالطًا معها أشياء أخرى ىك ال أثري االرتياب.

متطلبات معملية:

حامض النيرتيك، حامض الكربيتيك، كربونات الصوديوم، كربونات الكالسيوم.

مستحرضات للعناية الشخصية:

 زيت زيتون، جلرسين، نشا، زهور دوار الشمس.

مددت هلا يدى بالورقة فتناولتها تطالعها ومطت شفتيها وقالت:

لو  املخزن،  أو  املعمل  ىف  متوفرة  والكربونات  األمحاض  تكون  »رمبا   -

وجدهتا سأرسلها إىل املعمل صباًحا، وبقية األشياء سيتم استكامهلا مع 

وصول الشحنة إذا مل تكن متوفرة أيًضا«.

يصنف  النرتوجليرسين،  سائل  عىل  قائم  املتفجرات  من  نوع  هو  الديناميت   )1(
التصعيق  من  تأيت  التفجري  قوة  أو  طاقة  أن  يعين  مما  قاصم،  متفجر  أنه  الديناميت 
الكيميايئ  الديناميت  أخرتع  احلرارة(،  )انتشار  التأّجج  من  بدال  الصدمة(  )انتشار 
براءة  عىل  وحصل  بأملانيا،  مدينة جيزتاخت  يف  نوبل  ألفريد  السويدي  واملهندس 
اخرتاعه يف عام 1867. وقد كان نوبل قد صاغ اسم اخرتاعه من الكلمة اإلغريقية 
δύναμις ديناميس، وهي تعين »القوة«، وقد كفر عن ذنبه ملا شاهده من  القدمية 
تدمري بسبب اكتشافه، فقام بتأسيس جائزة نوبل العاملية ىف جماالت خدمة السالم، 

وصادق عىل جائزته السنوية ىف وصيته عام 1895 
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قلت قبل أن أنىس بلهفة:

- »وبالطبع نسيتيىن بخصوص البخور طارد اجلن«.

ابتسمت برقة وقالت وهى متيل نحو أذىن وهتمس:

- »موجود ال تقلق، ال أخفى عليك أنا أيًضا أقشعر ىف وجودهم، خاصة 

اجلىن )مرخيم( خادم غرفتك، فهو قبيح للغاية«.

رجفت لقوهلا، وتلفت ىف شكل ال إرادى، فضحكت بصوت عاٍل، وقالت:

- »أنت بسيط للغاية، وميكن ألى شخص أن يعبث معك، ال أعرف ماذا 

أىت بك إىل هنا؟«.

قلت وقد أثارت شهيتى هلاذا االجتاه:

- »هل أخربك وال تقوىل ألحد؟«.

فقلت  الفاتن،  عطرها  من  أنفى  عبأ  مما  نحوى،  ومالت  برأسها  أومأت 

هامًسا ىف أذهنا وأنا أحدق خلف ظهرها ىف نظرة رعب مصطنعة:

- »ولكن )مرخيم( خلفك سيبلغ ما أقول«.

ابتسمت ملزحتى وضيقت عينيها، مما صنع مثرىت تفاح عىل وجنتيها، وقالت:

- »نلت مىن أخرًيا، حسًنا ألنك ربحتىن مرة فسأعطيك البخور«.

انرصفت مودعة وقالت وهى توجه كالمها ىف اجتاه آخر:

نحن  قلبية،  بنوبة  يصاب  ال  حتى  معه،  تعبث  ال  برجاء  »)مرخيم(،   -

نحتاجه معنا«.
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ثم التفتت إىل وقالت ملوحة بسبابتها ىف حتذير:

- »وأنت ال تنطق باألسامء، ألهنا تستدعيهم ومتنحهم القوة«.

عىل  أنا  وبقيت  الباب،  أغلقت  أن  بعد  وانرصفت  ملزحتها،  ابتسمت 

رشودى أنتظر الغداء، ترى هل ستزورىن ىف موعد الغداء؟



سئمت من الرقدة فقمت إىل الدوالب، وختريت معطًفا ثقياًل بياقة من الفراء 

الكثيف، وخرجت إىل سطح السفينة، وأخذت أختلس النظر إىل أماكن 

التى كانت تنترش حول السفينة، وأخذت أفكر وأختيل  قوارب اإلنقاذ، 

أنتظر ىف  أين سأبحر؟ رمبا  إىل  القفز واهلرب من خالهلا؟ و كيف ميكن 

املحيط لعىل أجد سفينة هامئة، أو رمبا أضيع ىف املحيط، ماذا لو تصنعت 

أنىن لست الفاعل، وأهرب معهم كام سيهربون؟ ولكن كيف سأجعل كل 

هؤالء األرشار، مبا صنعوه، هيربون وينتجون جحياًم آخر؟ ال سبيل غري 

بالطبع  عقىل؟  يلمح  ماذا  إىل  اجلميع،  من  ونتخلص  رشيك،  ىل  يكون  أن 

تريد )مارى(، ال ال رمبا أقصد )اندرو( أيًضا، ولكنه مقتنع باملكان ومبا 

يفعل، ترى هل لو أرسرت إىل )مارى( مبا أنتوى ستفضحىن؟ رمبا تكون 

جاسوسة الشيطان بالفعل وتتحقق الرؤية وتلقى ىب إىل البحر ولكىن نجوت 

ىف الرؤية، ترى هل حًقا رؤيتى هلالل ىف وضح النهار تعىن نجاىت؟ 

أفقت من رشودى عىل )أندرو( يربت عىل كتفى ويقول:

- »هل استرشت الطبيب قبل اخلروج من غرفتك؟«.
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ابتسمت قائاًل:

- »أهاًل )أندرو(، لقد سئمت، فقلت أتنشق اهلواء الطبيعى أفضل، غًدا 

سأبدأ أول أيام العمل بالفعل«.

- »أمتىن لك التوفيق والراحة النفسية«.

سطح  عىل  كانوا  من  وجوه  ىف  ببرصى  أجول  وأخذت  مودًعا،  انرصف 

السفينة، تبدو وجوهاً عادية وليست وجوه شياطني، كيف وصل هؤالء 

العقلية،  القدرات  وهبذه  الرىض  هبذا  الشيطان  خيدمون  وكيف  هنا  إىل 

ترى هل هم خمدوعون وضحايا أم يستحقون املوت؟ 

جلست عىل أريكة قبالة املحيط وأخذت أتأمل األفق ىف رشود خفف 

من اكتئاىب، ثم باغتتىن ملسة حارة انتفضت عىل إثرها واقًفا وكان أمامى 

مبارشة املدعو )يغوث(.

أخذت أحدق ىف مالحمه برعب، بعدما عرفت أنه ليس من البرش، وكان 

حيمل ىف جنبه كتاباً قدمياً، وكأنه من اجللد، هو غالًبا نفس الكتاب الذى 

كان ىف القداس األسود، قال وهو ميرر يديه حول كتفى مبا جعلىن أنتفض 

رغاًم عىن، وشعرت أنه يتحسس أمًرا ما ىب بلمسته وقال:

- »علمت أنك كنت مريضاً، أرجو أن تكون تعافيت لتلحق بركبنا«.

خرج صوته كأنه يتحدث ىف كهف، وهيمس بتعويذة، وليست مقولة، 

فقلت مرتعًشا:
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- »غًدا سيكون أول يوم عمل بالنسبة ىل«.

مهس مرة أخرى وقال:

يتزامن  أن  أرباع فرباير جيب  قبل ثالثة  الكثري،  الوقت  يبق من  - »مل 

األمر  وتألف  تندمج  أن  جيب  األعظم،  القداس  مع  باإلنجاز  احتفالنا 

رسيًعا، ففى القداس األسود القادم سيكون لك دور مهم، ومن يدرى، 

رمبا يكون هو القداس األعظم«.

هل  مهم،  دور  أى  نبًضا،  قلبى  يرجتف  وأنا  عباءته  ىف  يرسف  انرصف 

ستتلطخ يدى بالدماء هذه املرة؟ جيب أن أعمل بكل رسعة لنسف هذا 

اجلحيم، قبل أن حيني هذا الوقت بأى مثن، ثالثة أرباع فرباير بعد غد.



السبت 20 فبراير 1960..

بكل  مزودة  كانت  التى  منصتى،  تسلمت  قد  كنت  صباًحا  املعمل  ىف 

األجهزة املعقدة، وكافة مقومات املعمل الصغري، ووجدت الطرد الذى به 

طلبات املعمل عىل املنضدة، ولكن بالطبع اجللرسين تم إرساله إىل غرفتى 

أتصنع االهنامك ىف  الوقت  الشمس، ظللت طيلة  النشا وزهور دوار  مع 

عمل ومهى وأنا أحاول إخفاء الكميات التى أحتاجها من محض النرتيك 

نظرة  يلقى  )باركىل(  الربوفسري  وكان  صغرية،  قطارة  مع  والكربيتيك 

آن آلخر وينرصف صامًتا، حتى دوى رنني جرس  مرتابة عىل عمىل من 
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األبيض  املعطف  خلعت  الغداء،  مبوعد  إيذاناً  و العمل،  يوم  هناية  يعلن 

وجدت  وبالفعل  غرفتى،  إىل  وعدت  معطفى،  ىف  أخفيته  ما  وحتسست 

هناك  يكون  رمبا  موجودا،  البخور  يكن  مل  ولكن  االحتياجات،  بقية 

جىن معى بالفعل، واألمور ال حتتمل الفشل، ترصفت بخفة كام لو كان 

املواد وكأىن ال أمحل  أن أعلق معطفى وبه  بالفعل، وحرصت  أحد معى 

شيئاً، وكانت زهور دوار الشمس ىف مزهرية عىل املنضدة، وكنت أحتاج 

ورقها للكشف عن األمحاض ىف جتربتى، ولكىن تصنعت أىن أشمها -وهى 

بدون رائحة- وكأىن أحبها كنوع من الزهور، وتناولت قنينة اجللرسين، 

ووضعت بعضا منها عىل يدى كأىن أستعملها كمضاد للتقشف، ثم وضعتها 

أبحث  الطعام، وأنا  إىل غرفة  الغرفة متوجًها  الكومود، وخرجت من  ىف 

بعيوىن عن )مارى(، راجًيا أن تصدقىن هذه املرة ىف أمر البخور، ملحتها 

إىل  وتبعتها  الطعام،  من  انتظرت حتى فرغت وفرغت  متأخرة كالعادة، 

اخلارج، سلمت عليها وسألتها عن البخور، فابتسمت وقالت:

- »مل أنس ولكن ال ميكن أن أرسله لك مع خدمة الغرف، حسًنا انتظرىن 

بغرفتك، سأوفر لك البعض منه«

أنرصفت وأنا أقلب ىف ذهىن فكرة مصارحتها وجعلها رشيكة، وفكرة 

أسرتجع  أخذت  ىشء،  كل  فيضيع  الشيطان  جاسوسة  تكون  قد  أهنا 

أن  ميكن  ال  )مارى(،  تكون  أن  ميكن  ال  رؤياى،  ىف  الكلب  مالمح 

خيذلىن قلبى إىل هذا احلد، وقررت ىف معطيات تتجاوز عقىل، أن أستمع 

إىل صوت قلبى.
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عىل  وأشعلته  فتناولته  املطلوب،  البخور  وأعطتىن  حرضت،  غرفتى  ىف 

الفور، وقلت هلا:

أعتربك  ألنىن  مشورتك،  وأخذ  بىشء،  أصارحك  أن  أود  »)مــارى(،   -

الصديق الوحيد هنا«.

تدفع عوينات  أنفها كأهنا  أعىل  إىل  بسبابتها  تصنعت األمهية، وأشارت 

إىل أعىل، وقالت:

- »كىل آذان صاغية يا صديقى«.

ابتلعت ريقى وقلت متسائاًل:

- »هل أنِت راضية عن حياتك عىل منت هذه السفينة؟ أعىن أمل تراودك 

الرغبة ىف العودة إىل حياة طبيعية عىل األرض؟«.

اختفت مالحمها املرحة، بأخرى أكرث جدية وقالت:

- »ملاذا تعصف بسكوىن دامئًا بتساؤالتك؟ مل أشأ أن أطرح عىل نفىس 

هذا السؤال من قبل، ومن يريد حياة غري هادئة؟ أحيانًا يأخذىن احلنني 

إىل بالدى، ولكن ماذا حصدت من حياىت هناك سوى األمل واملعاناة، أنا 

أريد  أنا ال  يؤذيىن؟  فمن عساه  نفسه  الشيطان  األقل ىف حلف  هنا عىل 

سوى األمان واألمان غري موجود عىل هذه األرض، أحياناً نصفق للرش 

ليس رىض به، ولكن خوًفا من أذاه«.

قلت بتحفظ:

- »أمل تفكرى ىف احلياة بعد املوت؟ أليس لِك موقف ديىن؟ أعىن أال يلمح 
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وجود الشيطان بدليل عىل وجود الله؟ أمل تفكرى أن عداءه للبرش والذى 

تلمسينه جيًدا، يعىن أنه لن يكون له بينهم عزيز؟«.

أخذت تدور بعيوهنا ىف ريبة ورشود فتابعت قائاًل:

- »)مارى( أنا أرغب ىف اهلرب من هنا، وأود أن أصحبك معى، أعلم أن 

العامل ليس مكاناً آمًنا، وأعلم أن الشيطان سيكون ىف إثرنا، ولكىن أعدك، لو 

قبلت عرىض، أن أضعك بعيوىن، فأكون فداء لك ما كانت روحى ترفرف 

ىف صدرى، وطاملا بقيِت برغبتك ىف جوارى، كرشيكة وزوجة«.

الكلامت خرجت دون وعى، أو حتضري، وكانت  ابتلعت ريقى، وكأن 

حتدق ىب وكأىن أصبت باجلنون، وقالت 

- »حسبك، ما كل هذا، أنا ال أحتمل هذا العصف، هل تعىن فعاًل ما تقول، هل 

ترغب ىف الزواج ىب، زواج أنا سمعت الكلمة الصحيحة أليس كذلك؟«.

قلت بوجل وبصوت خفيض:

- »إذا كنت أروق لِك«.

جذبتىن من كتفى فجأة وقبلتىن بعنف ثم تركتىن وقالت:

- »آسفة، جرفتىن مشاعرى«.

شعرت بتنميل ىف شفتى، وخدر لطيف ىف كافة أنحاء جسدى، وأخذت 

ىف  تكون  أن  متنيت  أنىن  األوىل-ولو  قبلتى  كانت  فقد  شفتى،  أحتسس 

زواجى- قبل أن أهز هلا رأىس مبا معناه البأس، وقلت:
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- »)مارى(، جيب أن هنرب من هنا ىف أرسع وقت«.

انكمشت فرحتها فجأة وقالت:

مع  حميط  ىف  العامل  منتصف  ىف  هنا  نحن  لنهرب؟  تظننا  أين  »هنرب،   -

شياطني اإلنس واجلن، أنت مل تر الوجه احلقيقى بعد«.

قلت بتوجس:

- »أظن أن لدى خطة، إذا وافقتىن التفكري«.

- »بم تفكر؟«.

أى  عن  أفتش  أخرية،  مرة  عينيها  ىف  ونظرت  بقوة،  يدهيا  كلتا  أمسكت 

إشارة منع ملا جرفت نفىس فيه، فلم أجد وكأىن مسحور هبا، واندفعت 

قائاًل:

الوقود  خمزون  بجوار  املخزن،  ىف  لتفجريها  قنبلة  صناعة  »أستطيع   -

وغرفة املحركات، وعندما تبدأ السفينة بالغرق، هنرب ىف قوارب النجاة 

حتى جتدنا سفينة ما«.

مطت شفتيها ىف أىس وقالت:

- »التفجري هبذا الشكل سيجعل اجلميع سواء ىف فرصة اهلرب، وعندما 

السفينة  بدأت  إذا  النجاة،  ىف  حظًا  األقل  ستكون  فعلتك،  يكتشفون 

لسفينة قريبة فنجونا مجيًعا،  إما وفقنا  استغاثة،  إشارة  الغرق سرتسل  ىف 

فيام  مجيًعا،  وغرقنا  الوقت  فاتنا  إما  و اهلرب،  من  جدوى  فال  وساعتها 
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لديه  ودميتك  نجى  الشيطان  دام  وما  اجلن،  من  وأمثاله  الشيطان  عدا 

أفضل مما  املكان  ما مل حيدث، سيعود هذا  لديه، فكأن ىشء  والكتاب 

كان، وستكون هنايتنا«

قلت هلا متعجًبا:

- »أى دمية وأى كتاب؟ أظنه الكتاب الذى حيمله )يغوث( أينام ذهب«.

وضعت يدها عىل فمى عندما ذكرت االسم وقالت:

وبه  )ماروت(  كتاب  هو  الكتاب  اسامءهم،  تذكر  عندما  »يعرفون   -

إذا نجح القداس األعظم، ىف عام الكلف  كل ىشء عن السحر األسود، و

الشمىس، عىل يد )يغوث(، فساعتها سيستباح عامل البرش متاًما أمام عامل 

اجلن بقيادته، بعكس الوضع الذى كان أيام النبى سليامن، ألن الكتاب 

املضاد جمهول املكان، فالعامل مازال ىف خطر طاملا هذا الكتاب موجود، 

أما الدمية فهى دمية فودو(1) تصنع لكل وارد عىل السفينة، ومن خالهلا 

ميكن أن يتم تعذيبك حتى املوت أينام كنت«.

أمسكت رأىس وقلت:

- »أنا ال أفهم ىشء، كتاب وكتاب مضاد ودمية، فرسى أكرث«.

منطقة  من  أجزاء  يف  وميارس  أفريقيا  غرب  يف  متأصل  ديين  مذهب  هو  الفودو   )1(
الكاريبي خاصة يف هايتي وأجزاء من جنوب الواليات املتحدة، ووفقا ملعتقد سائد 
فإن أتباع الفودو ميكن ان يغرسوا دبابيس يف دمى متثل اعداءهم عىل امل ان تصيبهم 

اللعنة.
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أطرقت ىف الفراغ وقالت:

- »عندما كان عامل اجلن مستباًحا من النبى سليامن، يسخرهم كام يشاء، 

األبيض،  للسحر  هاروت  كتاب  مللكني،  كتابان  العرش  حتت  لديه  كان 

وكتاب ماروت للسحر األسود، هى كتب كتبت عىل جلود مل نعرفها ال 

تبىل باحلرق أو املاء، قيل إهنا كتب نزلت من السامء عرب امللكني للتفرقة 

بني السحر الرش واخلري، وقيل إهنا أسفار سليامن، وقيل إن حكاية امللكني 

الناس بزعم أهنم  من اخرتاع زوج من الشياطني، صنعوا الكتب ليضلوا 

من املالئكة التى متردت عىل الله، لتبني للناس باًبا من القدرات منعها الله 

عنهم، وأن من يريد أن حيصل عىل هذه القدرات يتعني أن يكفر مثلهم، 

تشبه حكاية )إبليس( األوىل عندما أخرج )آدم( من اجلنة بحسب التوراة، 

ومع ميض الزمن ضاعت أصول احلكاية، ولكن كان معروفا مكان الكتب، 

النبى،  التى كان )سليامن( حيميها حتت عرشه، ولكن بعد اكتشاف وفاة 

أخذ بعض أتباعه من البرش كتاب السحر األبيض وهربوا، ليكون محاية 

هلم، وأخذ أتباع اجلن الكتاب األسود لينتقموا من البرش الذين أستعبدوهم 

كثرًيا، واكتشف كل منهم ىشء ىف كتابه منعه عن إيذاء اآلخر، غري أن 

إىل  نزاعهم  وأدى  بينهم،  فيام  اإلرث  تنازعوا  األبيض  الكتاب  أصحاب 

اقتتال، وضاع الكتاب منهم لفعلتهم، أما اجلن فتعلموا وعلموا بعض البرش 

قوانني اإليذاء والسحر املطبقة إىل يومنا هذا، بزعم أهنا من أثر امللكني، 

يورث  منهم  أمري  اجلن وتعاهدوا خلف  )سليامن(، وتوحد  النبى  وأسفار 

الكتاب إىل صاحبه  الكتاب ىف عهدته، حتى وصل  أمريا، عىل أن يكون 
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إال ضاع كام  اآلن، وكان حلامل الكتاب قوانني أمهها أال ينتزع غصًبا، و

ضاع كتاب البرش، وهم يسعون بوالية الشيطان الكبري، ومن خالل بعض 

الطقوس ىف الكتاب، وأمهها القداس األعظم أن يكونوا خلًفا لسليامن فيام 

كان له من ملك وخوارق، ومل ينجح القداس األعظم حتى اآلن، حيث 

يتطلب سياًل من الدماء وتضحية بدم برئ بقدر معني من الدم املراق، لذا 

يبحثون دوًما ىف دماء األطفال، وبخالف ذلك وعىل مدار العصور كانوا 

يستخدمون بعض تعاليم الكتاب، التى ال تظهر سوى حلامله، فيام يعرف 

بالسحر األسود، وأهم منتجاته دمية الفودو ويوضع هبا ىشء من جسدك 

عىل جمسم دمية من القامش مع بعض التعاويذ، وحينها ميكن أن يصيبك أى 

أذى يلحقوه بالدمية، مهام كان مكانك«.

حتسست جسدى بتلقائية وقشعريرة فتابعت قائلة:

- »ىف الغالب يأخذون بضع شعريات منك، ويوضع كشعر للدمية وكلام 

كرث الشعر كرث التأثري، وميكن التأثري من قصاصات مالبس حتمل عرقاً، 

أو منديل قامش، أظن اهنم فعلوا ذلك بك ىف إحدى إغامئاتك«.

سودت )مارى( الدنيا ىف عيوىن، بعد أن حسبتها قد انفرجت، فقلت ىف 

يأس:

- »وماذا ميكن أن نفعل؟«.

من  رمبا  القادم،  القداس  قبل  نترصف  أن  جيب  أمرى،  أتدبر  »أمهلىن   -

اليوم للغد أُهلمنا بىشء«.
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قلت وقد اعرتاىن اليأس:

املزهرية  ىف  وسأخفيها  غًدا،  جاهزة  القنبلة  ستكون  حال  أية  »عىل   -

التى بجوار الباب، ميكن فقط أن تضعيها ىف مكان عاِل، عىل أن تكون 

الوقود، ىف  آلية فوق خمزون  بطريقة  أو  بحبل،  إسقاطها  ىف وضع ميكن 

الوقت املناسب، وأحذرى من هزها عندما حتمليها«.

هزت رأسها وهى ما تزال ىف حريهتا، فناولتها نسخة من مفتاح الغرفة، 

فأخذهتا وانرصفت شاردة ويتملكها الوجوم، ولكنىن كنت رغم ظهور 

صعوبات وحتديات جديدة سعيًدا مبصارحتها، سعيًدا مبشاركتها، سعيًدا 

بقبلتها



النيرتوجلرسين،  ىف  البخورأحرض  رائحة  عىل  الليل  طوال  سهرت 

ثم  كيلوين،  جياوز  بوزن  املطلوبة  االنفجار  عجينة  بالنشا  وصنعت 

دفنتها برتبة إحدى األواىن الفخارية املزروعة بجوار باب الغرفة، وهى 

قابلة لالنفجار إذا تم دفعها من ارتفاع متوسط.

ثم خلدت إىل النوم قرير العني -رغم أىن مل أرتب ملا بعد االنفجار- إال 

أنىن كنت أشعر بارتياح وأمان، أنا لست وحدى اآلن.
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األحد 21 فبراير 1960..

ىف الصباح كنت ىف املعمل أمارس عمىل املعتاد ىف التصنع، وكان البعض 

قد اقرتبوا من حتقيق نتائج ناجحة ىف جتارهبم، وكان الربوفسري يشري 

إيّل، إما أن أحرز تقدًما أو أنضم إىل إحدى جمموعات العمل، فأعمل 

جيد،  الكتشاف  طريقى  ىف  أنىن  أومهته  قد  كنت  ألىن  اجتاههم،  ىف 

وطلبت العمل منفرًدا، بعكس مجيع من ىف املعمل، انقىض يوم العمل 

الصرب،  بفارغ  )مارى(  أنتظر  وكنت  الغداء،  حصة  وجاءت  بسالم، 

لكنها مل تظهر كاملعتاد، متلكتىن احلرية وأخذت أبحث عنها بجنون 

بني الوجوه فلم أجد هلا أثرا، حتى انتهى موعد الغداء. وخرجت إىل 

سطح السفينة دون جدوى، مل أكن أعرف مكتبها أو حجرهتا، ترى 

هل أبحث عنها ىف املخزن؟ رمبا أثري الشكوك، ترى هل لغياهبا عالقة 

مبا قلناه أمس؟ ولكن لو كان حدث هلا مكروه فاألوىل أن حيدث ىل 

قبلها، عدت إىل غرفتى وجلست شارًدا، رمبا متر عيّل عام قريب، لعلها 

مشغولة ىف خطب ما.

انتظرت إىل وقت العشاء وىف غرفة الطعام مل أقابلها أيًضا، وعندما عدت 

القلق يتملكىن، وكنت أشعر أن األجواء هبا شحنة من  إىل غرفتى كان 

ثم  منامى،  ىف  املسعور  الكلب  تذكرت  اجلميع،  عىل  والرتقب  اخلوف 

ىف  السامء  تكتسح  كانت  التى  النجوم  أتامل  وأخذت  برأىس  أشحت 

بقى  ما  فتذكرت  يقشعر،  بدأ جسدى  ثم  أشاهدها ىف حياىت،  كثافة مل 
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من البخور، لعل أحدهم قابًعا يراقبىن، وعندما مهمت بالنهوض سمعت 

خطوات كثرية تتوجه نحو باىب، ووجدت مفتاحاً يندس ىف الباب ليفتحه، 

ومل يطرق الباب كالعادة، ومل يكن ذلك موعد خدمة الغرف فعدت إىل 

رسيرى متصنًعا النوم، رمبا هى )مارى( اخرًيا.

أغمضت عيىن إال قلياًل مما يسمح ىل بالرؤية ىك أفاجئها، فكان أمامى 

)يغوث( ىف عباءته السوداء، وخلفه اثنان من الرجال أو الكائنات شديدة 

بغطاء رأس، فزعت من رقدىت رغاًم  التى ترتدى عباءات محراء  الطول 

عىن، وأمسكىن الرجالن من اليمني واليسار كأمنا يقبضان عىل، وقد رصت 

أمرى،  فضح  أنه  أدركت  وقد  الرعب  أجلمىن  أيدهيام،  بني  كالدجاجة 

ثم نفث أحدمها حفنة من الغبار ىف وجهى، أفقدتىن اإلدراك واإلرادة، 

دون أن تفقدىن الوعى، بدا كل ىشء حوىل باهًتا وأنا أنتقل من مكان إىل 

مكان، ووجوه مفزعة تلوح أمام خميلتى، ما كان مينعىن من الرصاخ إال 

أتنبه  أىن ال أجد حنجرىت، وال أملك أى سلطان عىل جسدى. ثم بدأت 

أنىن أرتدى وشاحاً بالياً من الكتان يشبه الكفن، ومقيداً ىف الساقية ذات 

النجمة اخلامسية، وأنىن ىف القاعة ذاهتا التى يقام هبا القداسات السوداء، 

سأكون  أنىن  فأدركت  السوداء،  بالعباءات  بالقاعة  من  مجيع  وتوشح 

الذبيح هذه املرة. 

ملاذا بعتىن يا )مارى(؟ 

العنان،  له  أطلق  أن  أستطعت  الذى  الوحيد  الىشء  هى  دموعى  كانت 
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فيمن  باألمل  وتعلقت  رىب،  نسيت  أنىن  وتذكرت  مىن،  تنهمر  فأخذت 

سواه، ثم أخذت أردد ىف نفىس دعاء النبى يونس:

- »ال إله إال أنت سبحانك إىن كنت من الظاملني«.

تقدم مىن )يغوث( فقام بتدوير الساقية التى كنت مقيًدا فيها فتحولت 

رمز  الكبش،  رأس  متثل  مقلوبة  نجمة  إىل  إنسانًا،  متثل  التى  النجمة 

الشيطان، وأصبحت رأىس إىل أسفل، ويوجد أسفلها إناء من احلجر يسع 

أحد  أمامه  وكان  التعاويذ،  من  بعًضا  يتلو  وأخذ  اخلمسة،  دمى  لرتات 

الكهنة ذوى العباءات احلمراء، يركع عىل ركبته رافًعا الكتاب ألعىل ىك 

يتلو منه، وتقدم آخر حيمل السكني الفىض الالمع ىك جيز عنقى، وعىل 

بعضها  بدا  التى  العباءات  ذيول  صور  باملقلوب  أمامى  املاثل  كان  حني 

وكأنه رداء بال جسد، وبعضها تظهر منه األقدام البرشية، واآلخر أقدام 

واذا  شيطاىن،  بصوت  تقال  وتعاويذ  النريان  أضواء  ترتاقص  بحوافر، 

باملشهد يبهت أمام عيىن والسكني تقرتب من عنقى الذى نفرت أوردته، 

استعداًدا للتدفق خارج جدراهنا إىل الوعاء. 

ىف حلظة من الزمن رأيت حياىت كرشيط أمامى، فرأيت أىب وأمى يبكيان 

يتسلام جثتى، ولن تكون  ميًتا، ولن  أو  إن كنت حًيا  يعرفان  حزنًا، وال 

ىل مقربة، فرمبا بعد تصفية دمى سيلقى ىب إىل البحر، لتأخذ كل سمكة 

قطعة من حلمى، ويتحلل الباقى ىف زبد املحيط، ورمبا لن يتذكرىن أحد 

سوامها، فليس ىل زوجة وال أبناء وال إخوة وال أصدقاء، ملاذا يا )مارى(؟ 
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ملاذا يرىض إنسان أن خيدم شيطاناً؟ أى درجة من اليأس تلك التى جتعل 

اإلنسان خيدم عدوه؟ لعل هذا ما جعل الله يصف من ييأس من روحه 

بالقوم الكافرين، أراىن اآلن أستسلم للذبح ىف يأس، 

سأقاوم وسأثق بالله حتى يأذن بقبض روحى، أخذت أحاول تنبيه أطراىف 

للحركة فكان أمًرا شاًقا، فقد كان جسدى خمدًرا من الغبار الذى نفثوه ىف 

وجهى، كام كان القيد حمكاًم، حتى كان السكني الالمع البارد قد مس 

برشة عنقى فنطقت للمرة األخرية وبصوت مسموع قائاًل: 

- »ال إله إال أنت سبحانك إىن كنت من الظاملني«.

ثم اهتز جسدى عىل الساقية بعنف إثر صوت انفجار ضخم.

أغلق الشخص الذى حيمل الكتاب كتابه فجأة، وهنض واقًفا، وبيدو أن 

حامل السكني قد اهتز فجأة، وسادت حالة من اهلرج ىف القاعة، ودوت 

التى  اهلرج  حالة  وسط  متيزه  استطعت  ما  هى  كانت  عالية،  صفارات 

أصابتهم فجأة، ترى هل جتسد الشيطان ىف حفلته أم أن غضب الله نزل 

عىل السفينة؟

من  جترى  ذيواًل  أرى  وأنا  عىن  مبتعًدا  اجلميع  انرصف  حني  وعىل  فجأة 

وضعى  إىل  فعدت  الساقية  استدارة  بإعادة  الكتاب  حامل  قام  حوىل، 

الطبيعى، وأخذ يفك السيور اجللدية من يدى وقدمى، بلمسة أعادت إيّل 

القيود،  الوعى، كانت ملسة )مارى(، عىل حني كنت حًرا من  شيئاً من 

رأيت وجهها من طيات الوشاح الذى يغطى الرأس، كان ما يشبه احللم 
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حني جرتىن بني اجلموع حتى خرجنا وسط التدافع، ثم أخرجت ىل من 

أحد األركان وشاًحا مثلهم فأرتديته، وأخفى مالحمى وتاهت كتلتانا بني 

اجلموع، وهى متسك يدى، وصفارة الغرق تدوى بعنف، نزلت ىب إىل أحد 

األماكن وفتحت باًبا يوجد به الزورق الذى تم نقىل به إىل السفينة، قامت 

بفتح بوابة إىل املحيط وانزلق الزورق منها إىل املياه. ركبنا فيه وأدارت 

املحرك فانطلق الزورق إىل املحيط يعدو بعيًدا عن السفينة، التى كان ىف 

جنبها كتلة من اللهب صنعت هبا فجوة كبرية، وبدأت ىف الغرق. بدأت 

ابتعاًدا  األرسع  كان  زورقنا  أن  غري  جوانبها  من  تتدىل  اإلنقاذ  قوارب 

فكأن  رأسها  عن  الغطاء  أخرًيا  أزاحت  مبوتور،  كان  ألنه  السفينة  عن 

الشمس أرشقت ىف الليل احلالك الذى بدأ هو اآلخر يكتىس باأللوان من 

الصواريخ املضيئة التى بدأت السفينة ىف إطالقها إشارة للغرق.

ناولتىن )مارى( الكتاب وقالت:

- »أنا أعطيه لك اآلن بإرادىت، كام محلته من )يغوث( ىف القداس بإرادته، 

فهو لك اآلن ال ينتزع منك إال رضاء أو إرثًا، وطاملا ال وريث لك بعد 

فأنت بأمان من رشهم، ولن يستطيعوا إيذائك«.

تناولت الكتاب منها وأنا ال أفهم شيئاً، ىف حني كانت خترج من مالبسها 

دميتني من القامش، هلام شعر برشى. أخذت تنزع الشعر عن رأسيهام ثم 

مزقتهام متاًما وألقت هبام إىل املاء وقالت:

إىل  سنتوجه  واآلن  منها،  ختلصنا  قد  خاصتنا  الفودو  دميات  »وهذه   -
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جزيرة ماديرا(1) أقرب مكان إىل موقعنا احلاىل، ومن هناك سنجد فرصتنا 

للسفر إىل أى مكان«.

قلت بعدما بدأت أستجمع بعًضا من قواى:

ومن  انقذتيىن؟  وكيف  السفينة؟  فجر  الذى  من  أفهم  ال  أنا  »)مارى(   -

سلمىن هلم إًذا؟«.

قالت وهى حتدق ىف عيوىن:

باسم  تعرفه  الذى  الشخص  باخلطأ،  السفينة  منت  عىل  تكن  مل  »أنت   -

)سعيد مجيل( والذى تظن أنك جئت مكانه باخلطأ، هو الذى أرسلك إىل 

هنا، لتكون الدم الربئ املراق ىف القداس، والذى سيجعله قداساً أعظم، 

له  تعرضت  الذى  األول  الطقس  وكان  السفينة،  منت  عىل  موجود  وهو 

إختباًرا لرباءتك، وعندما ختطيته تم التأكد من صالحيتك للذبح، عندما 

افعل  أال  بحزم  وعادوايأمرونىن  باألمر،  علموا  معك  أعبث  أن  وددت 

أمس،  السبب  من  أتأكد  أن  أرصرت  حتى  السبب،  أفهم  أن  دون  ذلك 

فعرفت من كاهن كبري ذلك، لقد استغللت وجود اجلميع للطعام فقمت 

بأخذ قنبلتك ووضعتها بجوار خمزون الوقود، بجوار ساعة كبرية بعقرب 

واحد، بحيث إذا وصلت متام منتصف الليل تسقط دعامة تسند القنبلة 

من ارتفاع كبري عىل براميل الوقود، فتفجرها ىف موعد القداس، وقمت 

)1( جمموعة من اجلزر يف املحيط األطليس شامل غريب إفريقيا، تتبع الربتغال، وعاصمة 
اجلزر فونشال وهبا أقلية مسلمة.
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بدس خمدر للكاهن حامل الكتاب وأخذت مكانه، ىك يعطيىن )يغوث( 

اجلميع  كان  حني  وىف  القداس،  ىف  يديه  بني  ألمحله  طواعية  الكتاب 

هيرعون بعد االنفجار، كنت أعرف ما جيرى فأخذنا الطريق إىل الوسيلة 

الرسيعة الوحيدة عىل السفينة، والتى ستوصلنا إىل أقرب جزيرة«.

ببطء  تنغمر  اخللفية  ىف  السفينة  وكانت  تتكلم  )مارى(  كانت  حني  ىف 

ىف املياه، وتنبعث ألسنة اللهب من أحد جنباهتا، كان هناك وجه بغيض 

ينظر من حافة السفينة وبجانبه رجل اسمر ضخم يصوب سالحه النارى 

باجتاه الزورق، أخذت الطلقات تفرقع عىل جنبات الزورق املندفع بغور 

ىف صفحة املياه، وما كدنا ننبطح ىف قعر الزورق، حتى شهقت )مارى( 

الطلقات،  إحدى  اخرتقته  الذى  ظهرها،  ومتسك  بجوارى،  تسقط  وهى 

وهى تقول:

- »يعرف عندما تلفظ اسمه«.

وتنفجر  أرصخ،  وأنا  النزف  مبوضع  الدماء  أحتسس  ذراعى  بني  أخذهتا 

حدقاىت بالدموع، حتى إن إحدى الطلقات أصابت ساقى، وشعرت أهنا 

وبقايا  دمى،  ىف  األدرينالني  نسبة  أن  غري  لدى،  الساق  عظمة  كرست 

حول  الساخن  املاء  تشبه  أمل  بنبضات  سوى  أشعر  ال  جعلتىن  التخدير 

قدمى، ابتعدنا عن مرمى الطلقات اهلادرة وعن السفينة.

كانت وما تزال تعترص عيوهنا من األمل وأنا أبحث ىف جنبات الزورق عن 

أى ىشء أضمد به جراحها فلم أجد، ثم أخذت أنزع من حتت عباءىت من 
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الرداء الكتان الذى كنت أرتديه، وضغطت به عىل اجلرح لكبح نزيفه 

املحيط ىف جنح  والزورق يشق  بيدى ىف عجز  أعترصها  اهلادر، كنت 

أن  منها  فيها، وأطلب  احلياة  أراقب نسامت  انظر ىف عيوهنا  وأنا  الليل، 

تبقى معى، وعىل حني كانت تبتسم لتوارى أملها عىن، أستودعت جسدها 

بني يدى وارحتلت.



االثنين 22 فبراير 1960..

تاه عن  وأنتحب، كطفل  )مارى(  أحتضن  مازلت  وأنا  الشمس  أرشقت 

إن مشهد  انقضت، حتى  الليل كلها  أواخر ساعات  أن  ويبدو  والديه، 

ثم  متحرشجة،  أصواًتا  يصدر  القارب  بدأ  اختفى.  قد  الغارقة  السفينة 

توقف عن العمل عىل ما يبدو لنفاد الوقود، أرحت جسدها عىل أريكة 

النبى )يونس(، مر وقت  النحيب وقد علق لساىن بدعاء  الزورق متابًعا 

قليل قبل أن يظهر ىف األفق بعض املراكب الرشاعية التى يعمل أصحاهبا 

وجسد  أنا  فيه  ونزلت  الزورق،  من  فاقرتبت  ألحدهم  لوحت  بالصيد، 

)مارى(، وكنت أدس الكتاب ىف عباءىت 

مل أستطع التفاهم معهم باالنجليزية، ألهنم كانوا يتحدثون الربتغالية - 

كام علمت فيام بعد- ولكن عندما ذكرت الله ىف كالمى باللغة العربية، 

نطق أحدهم اسم القرآن، وفهم أىن أحتدث اللغة العربية، أوالنا الصيادون 

الشاطئ أخذوىن  بالرعاية وتضميد جرحى، وعندما رست املركب عىل 
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إىل شيخ مسلم يتحدث العربية قلياًل، فأخربته أننا تعرضنا للخطف، وقد 

إصابتى ىف ساقى. تم قتل )مارى(، و

بعدما سبب  قدمى، ولكن  الرصاصة من  إزالة  املدينة ىف  أهل   ساعدىن 

ىل الكرس عرًجا بسيطًا الزمىن حتى اآلن، تم دفن )مارى( ىف مقابرهم، 

وأخذىن الشيخ املسلم إىل املسجد الوحيد ىف العاصمة )فونشال( لإلقامة 

تذكرت  املسجد  مئذنة  عىل  اهلالل  رأيت  وعندما  أمرى،  أتدبر  حتى 

الرؤية وعلمت أن الله نجاىن.



الجمعة 26 فبراير 1960..

من اجلزيرة وصلت إىل )املغرب(، وهناك استطعت التواصل مع والدى، 

وعدت إىل القاهرة، مل أشأ أن أحىك عام حدث ىل، وأخربهتم أىن تعرضت 

ىف  بالكتاب  واحتفظت  التفاصيل،  ىف  خوض  دون  السفر،  أثناء  حلادث 

مكان أمني، وقررت أن أحتمل لعنة محله بقية حياىت، لذا كتبت ىف وصيتى 

عن الكتاب، واملذكرات، ولريثه من له نصيب أن يرثىن، وأعتزلت العامل 

ىف حجرىت لوقت طويل.
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هوامش على المذكرات

الخميس 8 ديسمبر 1960..

تزوجت أختى الصغرى )صفية(، وأصبحت املسئول الوحيد ىف املنزل 

عن أىب وأمى اللذين أصاهبام اهلرم كانت حجة طيبة لعدم العودة إىل أى 

عمل واملكوث ىف املنزل بجوارمها.

رمحك الله يا )مارى(، ليتىن لقنتها الشهادة ىف اللحظات األخرية.

الثالثاء 21 فبراير 1961..

الذكرى ىف  الدمع مل جيف ومازلت  مازال  )مارى( األوىل،  ذكرى وفاة 

حبة قلبى.

الجمعة 21 ابريل 1961..

توىف والدى، وكان قد أوصاىن وهو عىل فراش املوت أن أعود إىل العمل، 

وأن أتزوج وأنشئ أرسة، ووعدته بذلك عىل مضض. 

األحد 19 نوفمبر 1961..

املنزل، وهذا  حلقت والدىت برفيق درهبا، أصبحت فعلًيا وحيًدا ىف هذا 

العامل، لكنت آنست بك يا )مارى(.

الثالثاء 16 يناير 1962..

رغم أنىن كنت قد أزحت فكرة الزواج من خميلتى غري أنىن وبعد زواج 
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أختى الصغرى )صفية( ووفاة أىب وأمى العام املاىض، وبعدما متلك منزىل 

الوجوم واخلراب، حتى إن )صفية( ألزمت نفسها أن ترتك بيتها وتأىت لتعتىن 

بشئوىن يوًما ىف األسبوع وكأىن قعيد أو عاجز لرفىض االستعانة بخادم.

فاحتتىن بخصوص )علياء( ابنة خالتى، وهى فتاة طيبة وحتبىن منذ الصغر، 

هل ستغضبني مىن يا )مارى(؟

األربعاء 21 فبراير 1962..

 .......

االثنين 11 فبراير 1963..

رزقت مبولودى األول )عامد( اللهم احفظه ىل من كل سوء، ومن الشيطان 

ومهزه ونفثه، إنك عىل كل ىشء قدير، )علياء( زوجة حنونة وعوضتىن 

كثرًيا عن فقدان أمى.

السبت 6 يوليو 1963..

بدأ رصيدى املاىل من مرياث أىب ينقص بشكل ملحوظ، ومركزى كرب 

أرسة دفعىن إىل أن أقوم مبرشوع خاص، واهتديت إىل بناء مدرسة إلعداد 

جيل قادر عىل مواجهة التحديات الشيطانية، وقمت بإدارهتا، أظن أهنا 

ستصبح حمور اهتاممى، وأعز مكان إىل قلبى.

السبت 30 أبريل 1966..

تأسست ما يسمى بـكنيسة الشيطان يف سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، 
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املدعو  أنه  ىل  خييل  ليفي((1)،  سزاندور  )انتون  يدعى  شخص  بواسطة 

عبادة  نواة  هو  ذلك  ولعل  السفينة،  منت  عىل  كان  الذى  ليفى(  )بالك 

بخري  تزال  ما  الشيطان  مجاعة  هل  ترى  هلا،  اإلعداد  تم  التى  الشيطان 

بانتظارى  ىشء  هناك  مازال  هل  ترى  الشيطاىن؟  مرشوعها  ىف  وتسعى 

كمعرقل ملرشوعهم اجلهنمى؟

سان  مبدينة  م   1966 يوليو  شهر  يف  البدعة  هذه  إلنشاء  الرسمي  اإلعالن  تم   )1(
فرانسيسكو عىل يد أنطون ليفى، ويف هناية 1966 خرج أول ميثاق شيطاين من 
نوعه هليئة »كبار كهنة ما فوق األرض«، حيث نادوا بأن الدين خدعة تشتت 
القدرات اإلنسانية. ولألعضاء درجات ومراتب تبدأ من عضو أمري ثم أمري ثم 
أمري مجاعة ثم أمري كهف ثم رش ثم رش أعظم ثم كاهن فوق األرض وآخر املطاف 
أنتون  وجود  من  األوىل  السنة  ويف  كنيسة،  راعى  السفلية  القوة  قبل  من  مرسل 
ليفي وكنيسة الشيطان جذبت اهتامم اإلعالم عندما متت زجية شيطانية علنا بني 
جوديث كاس والصحفي جون راميوند. مراسم الزواج قد صورها جو روزنتال 
الذي التقط صورة »رفع العلم يف أيو جيام« الشهرية أثناء احلرب العاملية، حدث 
أولسون.  إدوارد  بحري  وضابط  شيطان  كنيسة  لعضو  جنازة  هو  علنا  تم  آخر 
كنيسة الشيطان قد ذكرت يف العديد من الكتب وكانت عنوان حتقيقات صحفية 
وأيضا  والسبعينات،  الستينات  أثناء  والصحف  املجالت  من  عدد  يف  ومقاالت 
كانت موضوع فيلم وثائقي شامل اسمه »ساتينس« )1970(. ظهر اليف يف فيلم 
كينيث انجر »ندائتي ألخي اجلين«، وكخبري تقين يف فيلم »مطر الشيطان« الذي 
ترافولتا،  جلون  األول  الظهور  وكان  شاترن،  وويليام  بورجنني  إرنست  فيه  مثل 
بالنكا،  »انجييل  سكاتيين  لوجيي  فيلم  من  جزء  قدمت  نفسها  الشيطان  كنيسة 

انجيل نيجرا«، الذي اطلق يف أمريكا باسم »ويتشكرافت 70«.
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الجمعة 1 يناير 1971..

سافرت أنا وأرسىت إىل اململكة العربية السعودية، أحتمى باحلرم طوال 

العام الذى أعرف أنه عام الكلف الشمىس، ورمبا البحث عىن واجًبا عىل 

أحدهم.

األربعاء 7 نوفمبر 1979..

أرسلت )عامد( ليكمل تعليمه خارج مرص، رغم أن فراقه يؤملىن كثرًيا، غري 

أن االبتعاد عىن رمبا سالمة له، حتى حيني دوره ىف محل اإلرث املشئوم. 

الجمعة 5 من يونيو 1981..

علمت أنه اكتشف يف الواليات املتحدة األمريكية - وكالة مراكز مكافحة 

بااللتهاب  اإلصابة  حاالت  من  عدًدا   )CDC( منها  والوقاية  األمراض 

الرئوي من نوع Pneumocystis carinii وذلك يف مخسة رجال من املثليني 

جنسيا يف لوس أنجلوس، ومل يكن لدى الوكالة اسم رسمي هلذا املرض، 

وتشري إليه من خالل األمراض املرتبطة به مثال اعتالل العقد الليمفاوية 

أو »رسطان كابوزي والعدوى االنتهازية« وهو االسم التي أطلقته عليه 

املواد  ويف  اجلديد،  املرض  مع  للتعامل  تشكيلها  تم  التي  املؤقتة  الوحدة 

 Gay-related الذي هو اختصار GRID الصحفية تم استخدام املصطلح

بالشواذ  املرتبط  املناعة  نقص  مرض  يعين  والذي   Immune Deficiency

جنسًيا. ويف سعي الوكالة لتحديد اسم للمرض اجلديد ومع دراستها للفئات 
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يبدأ  الفئات  أن كل هذه  اإلصابة، وجدت  فيها  تنترش  التي  واملجتمعات 

 Homosexualsو هايتي(  )سكان   Haitians وهم   -  H بحرف  اسمها 

)املثليني جنسًيا( وHemophiliacs )األشخاص الذين يعانون اهليموفيليا( 

الفور  »مرض  عليه  أطلقوا  ولذلك  اهلريوين(،  )مدمنو   Heroin usersو

إمنا رمبا يكون  إتش« ولكن(1)، أظن أن املرض ليس له عالقة بفئة معينة، و

الفريوس الذى كانوا يعملون عىل تطويره ىف السفينة، ووسيلة نقله هى 

التعامل اجلنىس وتعاطى املخدرات، لربطه باللذة واخلطيئة.

السبت 1 مايو 1982..

قرأت  ما  إذا  )علياء(  يا  اآلن، ولكن ساحميىن  ذلك  أكتب  ملاذا  أدرى  ال 

مذكراىت يوًما، ووجدِت ما يضايقك، أقسم لِك أنِك كنِت ىل خري الزوجة 

تم  فقط،  جنسًيا  املثليني  جمتمع  عىل  مقترًصا  ليس  املرض  أن  اكتشاف  تم  أن  بعد   )1(
املناعة  نقص  متالزمة  كلمة  اىل  يرمز  والذى  )اإليدز(   AIDS مصطلح  استخدام 
الوكالة يف يوليه من عام  SIDA، يف أحد اجتامعات  الفرنسية  املكتسبة وتساوى ىف 
اإليدز  اسم  استخدام  الوكالة يف  بدأت هذه  عام 1982،  1982 وبحلول سبتمرب من 
للمرض اجلديد. وهناك نظرية تعترب مثاًرا  ورمبا تكون قد بدأت يف وضع تعريف 
كبرًيا للجدل ومعروفة باسم OPV AIDS hypothesis ترى أن وباء اإليدز ظهر عن 
غري قصد يف أواخر اخلمسينيات من القرن العرشين يف اجلزء البلجييك من الكونغو 
)مجهورية الكونغو الدميقراطية اآلن( نتيجة ألبحاث هيالري كوبروفسيك اخلاصة 
بإنتاج لقاح ملرض شلل األطفال. ووفًقا لإلمجاع العلمي، ال يوجد أي دليل يدعم هذا 
HIV رمبا  السيناريو املفرتض لظهور املرض. وقد ذكرت دراسة حديثة أن فريوس 
يكون قد انتقل من إفريقيا إىل هايتي ثم دخل الواليات املتحدة األمريكية تقريًبا 

يف عام 1969.
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األيام  هذه  كثرًيا  البكاء  يراودىن  أصبح  ملا  أدرى  ال  ولكن  والصاحبة، 

ألسباب واهية، وأصبحت ال أحتكم ىف قنواىت الدمعية، ترى هل قرصت 

ىف محايتها رغم أهنا محتىن بحياهتا؟ هل قرصت ىف تلقينها تعاليم اإلسالم 

وقد كانت خامة طيبة مل جتد من يرشدها؟

أفتقد وجهها بشدة، أفتقد ابتسامتها بشدة.

أمتىن أن أراها ولو مرة واحدة.
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الفصل السادس

بين يدى ملعون

املذكرات،  بعدما فرغ من قراءة  كان )وليد( ىف حجرته يرقد عىل رسيره 

وكان يعقد يديه خلف رأسه ويتأمل السقف، والدموع تغرق عينيه، وهو 

يفكر أى مصري قد حلق بـ)ألني(، ترى هل قتلت أم خطفت ىف عامل اجلن؟

إىل متى ستظل حية؟ كان إجراًما  ولو كانت حية فأى أهوال تالقى؟ و

منه أن يورطها ىف أمر كهذا، وسيظل حيمل الذنب ىف رقبته طوال حياته، 

دخلت والدته حتمل كوًبا من احلليب فنهض من رقدته ميسح دموعه التى 

األم دموع  العنان هلا، مل خيف عىل  بإطالق  له  مل يكن ىف عمر يسمح 

فتحت  ثم  بجانبه،  وجلست  الكومود  عىل  الكوب  فوضعت  ولدها، 

ذراعيها، فدفن رأسه فيها، ومل يستطع كبح دموعه.

يبدو أنه قد غلبه النعاس بني ذراعى والدته فاستغرق ىف النوم، ثم تنبه 

لياًل عىل صوت خفيض من الشارع، انتفض من نومه جالساً عىل رسيره، 

ولكن  يرام،  ما  عىل  احلجرة  كانت  بجواره،  اخلافت  املصباح  وأضاء 

باخلارج كان يسمع صوتاً يعرفه جيًدا، كان صوت صفارة خافتة، يشبه 
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ليفتحه،  النافذة  رتاج  عىل  انقض  )ألني(،  هبا  ينادى  كان  التى  صفارته 

أسفل  تقف  )ألني(  رأى  عندما  وجهه  هتلل  ثم  الباردة،  النسمة  ولفحته 

نافذته، كانت نافذته مرتفعة فلمحها تشري له بالنزول، وهى تتلفت ىف 

خوف مييًنا ويساًرا، انطلق إىل دوالبه وىف حلظات كان قد أبدل مالبس 

نومه، وارتدى معطفه وانطلق إىل الشارع، عندما نزل إىل الطريق كان 

الصمت والليل يغلفان كل ىشء، أخذ ينظر مييًنا ويساًرا، فلم يلمح أثًرا 

قامتة،  الظالم عيون محراء  الطريق ملح ىف  )ألني(، ولكن عىل مقدمة  لـ 

لكائن يشبه ذئباً عمالقاً مشوهاً، ترتفع قامئتاه اخللفيتان، وتقرص قامئتاه 

حول  الباهت  الرمادى  فراؤه  وينتفش  وجهه،  نسق  وخيتل  األماميتان، 

جسده، ىف بعض األجزاء دون األخرى التى خلت من الفراء، لتكشف 

عن عظام الصدر البارزة غري املنتظمة، بدأ الكائن ىف الوثب باجتاه )وليد(، 

بعدما كشف عن صفني من األنياب القاطعة، التى ترتاص بعشوائية ىف 

فكه، الذى سال منه الشدق، أسلم )وليد( ساقيه للرياح يعدو بكل قوته، 

والكائن ىف أثره، ومل يكن ىف الطريق أى برش لنجدته، وكلام تعمق ىف 

اجلرى أصبح الطريق أكرث خلًوا من السكىن والفرص، وعىل حني كانت 

أنفاثه وهلاث صدره سبقا حيز جسده، وهو جيرى مندفًعا، اختل توازنه، 

وتعرث ىف حجر صغري، فانكفأ عىل وجهه، ومسح الرتاب بوجهه، اعتدل 

لينهض، فكان الكائن يثب مبارشة ليجثم عىل صدره، امتألت أنفه التى 

يغطيها الرتاب املمزوج بدماء جرح صغري، برائحة تشبه بول احليوانات 

عندما يتعفن ىف فرائها، فتح الكائن فمه ناحية عنقه لينهشه، دفعه )وليد( 
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نحو  عىل  عاود  ثم  يتلوى،  وراءه  الرتاب  عىل  فتدحرج  للخلف،  بقدمه 

جيبه،  حتسس  خاطفة  وبرسعة  )وليد(  أن  حني  ىف  االنقضاض،  رسيع 

رغم  اعتادها،  يكن  مل  بخفة  ففتحها  معطفه،  ىف  تزال  ما  املطواة  ليجد 

حماوالته الكثرية فيام قبل، وعندما كان نصلها باجتاه احليوان الغاضب، 

وتعلق ىف ساعده، وهو جاِث  ناحيته،  فاه ىف  فاغًرا  انقض  الكائن  كان 

عىل ركبته مل يكن هنض بعد، وعىل حني كان الكائن متعلًقا ىف ساعده 

األخرى  بيده  يسدد  )وليد(  كان  متعلًقا،  يتلوى  وهو  حلمه  نزع  حياول 

وهو  بينها،  الدم  يسيل  امللتهبة  عيوهنا  كانت  التى  رأسه،  إىل  الطعنات 

ينظر إليه ويعوى بحرشجة، ثم سقط الكائن عىل األرض، وكان )وليد( 

الكائن عىل جنبيه  الطعن ىف غضب وهيسترييا. متدد  إليه  مازال يكيل 

تغطى  األسود  اللون  من  الداكنة  محرهتا  تقرتب  التى  والدماء  يرجتف 

فراءه العفن، طوى )وليد( مطوته، وأعادها إىل جيبه، عندما بدا الكائن 

وقد أزهقت روحه، ثم شمر كم معطفه عن ساعده، الذى هنشه الكائن، 

فكانت األنياب القاطعة بعد أن مزقت جزءا من القامش، قد طالت يديه 

باألذى، وأحدثت جرًحا قاطًعا، شعر بحرق كبري وأمل نابض فيه، فانطلق 

يعدو بأجتاه منزله مرة أخرى، عندما صعد وطرق الباب، ارتعبت والدته 

مفزوعة وهى تفتح له، ورصخت باسمه، وأجلسته عىل األريكة، وهو 

الذى حتول طيًنا  والغبار  للخلف ىف تعب،  برقبته  مشمر ذراعه، وينوء 

اآلخر،  هو  استيقظ  قد  األب  كان  وجهه،  يغري مالمح  بالدماء  معجونًا 

وكانت الرؤية باهته أمام ناظرى )وليد(، وصوت رصخاهتم وحتركاهتم 
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ال تكاد تصل إىل أذنه، فكان ما حوله كمشهد من فيلم بطئ، ثم غامت 

الدنيا ىف عينيه.



أحواش  أروقة  بني  ذاته،  الطريق  من  الطويلة  البيجو  السيارة  اقرتبت 

املقابر، ووقفت أمام حوش مقربة )سيدى حسن بن اجلاىت( وكان يقودها 

)شعالن(، وبجواره )قناوى(، مساعدا )عبد املريد( الذى كان يضطجع 

أمام احلوش زوبعة من األتربة  السيارة  أثارت فرملة  املقعد اخللفى،  ىف 

الناعمة املميزة للمقابر، فنزل )عبد املريد( من السيارة ينفض مالبسه، 

التى كانت عبارة عن جلباب أبيض، وعليه عباءة من الصوف الكحىل، 

نزل  الكتاب،  عىل  حتتوى  التى  اللفافة  ميسك  كان  األخرى  يده  وىف 

مساعداه، وتوجها إىل شنطة السيارة، وأنزال منها جوااًل به ىشء يتحرك، 

أرخيا اجلوال عىل األرض واقًفا فقال هلم )عبد املريد(:

- »اخرجا الفتاة من اجلوال، قبل أن تفطس، فنسلخ مجيًعا مكاهنا«.

ومربوطة  الفم،  مكممة  )ألني(  فكانت  اجلوال،  رباط  )شعالن(  فك 

اليدين خلف ظهرها والقدمني، كانت ترتدى جلباباً قصرياً من الكتان، 

يتجاوز ركبتيها بقليل، وأكاممه إىل مرفقيها، وقد تعفر شعرها ووجها، 

وأثار اتساخ عىل ما يظهر من ساقيها. كانت تبىك بكاء مريراً مكتوماً 

نحيلة،  كظبية  كتفه  عىل  )شعالن(  محلها  فاها،  يكمم  الذى  بالرشيط 

ودخلوا مجيًعا إىل حوش املقربة املعتم، فتوجه )قناوى( إىل مفتاح كهرباء، 
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ميتد منه سلك إىل ملبة، فأضاءها فأعطت للمكان رؤية مضمحلة، فتح 

اآلخر باب احلجرة ذات القفل، وألقى بـ )ألني( ىف أحد أركاهنا، وكانت 

احلجرة ترابية األرض، هبا طاولة من اخلشب العتيق املتهدل، وهبا بقايا 

تعفن وبقع داكنة، وعليها أدوات تشبه أدوات اجلزار، كاخلطاف ومسن 

اخلشب  من  دالء  عدة  احلجرة  ىف  وكان  أسلحة،  دون  ولكن  السواطري، 

تشبه أواىن الزرع، مغطاة بخرقات من القامش، أغلقا عليها باب احلجرة 

يأس،  ىف  برأسها  عليه  ترضب  الباب  ناحية  فزحفت  املهرتئ،  اخلشبى 

وسمعتهم من خلف الباب يتحدثون، قال )عبد املريد( ملساعديه:

- »حياهتا مهمة لقداس الغد، الشيطان يقول إن دماءها صاحلة للقداس، 

وذلك من الصعب احلصول عليه، غًدا ليلة املجد والنفوذ لشيطاىن العزيز، 

وىل من احلب جانب كبري ولكم بالطبع، ومن اآلن حتى الغد جيب أن 

ختضبوا بالدماء التى تم مجعتموها أرض الرتبة، حتى ترتوى«.

قال أحد مساعديه:

- »خسارة ىف املوت، صغرية ولكن يافعة«.

قال )عبد املريد(:

- »إياك أن متسها، عفتها هى تاج براءهتا، ال جتلب علينا وبااًل ال قبل 

لو حدث  لن تكفى  الشيطان اآلن، حياتك  لديك وديعة ختص  به،  لنا 

هلا ىشء حتى الغد، أياك أن تكون أنت الذى أبدل هلا مالبسها قبل أن 

حترضها ىل«.



228

الثوب  تلبسها  التى  هى  )حبشية(  الكودية(1)  جعلت  لقد  والله،  »ال   -

الكتان، تعليامتك أوامر يا موالنا«

فتعرثت  كالمهم،  سمعت  بعدما  الغرفة  ركن  إىل  منكمشة  )ألني(  عادت 

الفزع،  الدماء، فرصخت من  منه  فتدفقت  انسكب عىل األرض،  دلو  ىف 

وتدحرجت إىل ركن مقابل للغرفة، جتلس عىل األرض، وهى تضم ركبتيها 

إىل صدرها وترجتف باكية، ثم ملحت ىف األرض من أثر حكة قدمها شيئاً 

مدفون،  طفل  ليد  إصبًعا  فكان  تلقائية،  ىف  املقيدة  بيدها  عبثت  مدفوناً، 

ترتاجع  مذعورة  مكاهنا  من  انتفضت  الــرتاب،  حتت  جسده  إىل  متتد 

وسقط  اجلزار،  أدوات  عليها  التى  بالطاولة  فارتطمت  بظهرها،  زاحفة 

منها خطاف، تناولته بيدها املقيدة خلف ظهرها، ووجهت نصله املدبب 

ناحية حلمها، وقررت أن تتخلص من حياهتا، مادامت ىف كل احلاالت ميتة، 

فلتمت قبل أن يتحصل عليها شيطان، فتح )شعالن( الباب، وعندما ملحها 

متسك اخلطاف، انطلق جيرى نحوها، وانتزعه منها برسعة، وهو يقول:

جترين  وقد  نفسك،  عىل  خطر  أنت  املعدات،  باقى  نسيت  »يالغباىئ،   -

اخلطر عيّل معِك«.

يتعلق  شعبى  فلكلور  هو  و)الزار(  )الزار(،  تدير  التى  السيدة  هى  الكودية   )1(
بالتخلص من الشياطني واملس بالرقص عىل الدفوف ورمبا املديح والغناء وأحيأنا 
يتم ذبح بعض احليوانات ويعتقد أن أصل كلمة )زار( هى اللغة األمهرية وجائت 
وصار  )زار(  إىل  حتريفها  وتم  النوبية  كوش  مملكة  أهلة  أحد  )جار(  كلمة  من 

معناها عفريت حقود.
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كان هناك خطاف معلق عىل أحد جدران احلجرة، وبه حبل متدىل من 

تقاوم  أخذت  يدها،  من  احلبل  وقطع  جيبه  من  سكيًنا  أخرج  الليف، 

يدهيا  كلتا  أمسك  حيث  الرقيق،  جسدها  من  مردود  له  يكن  مل  بيأس 

بقبضة واحدة، وجرها حيث احلبل، وقام برفع ذراعيها، وقيدمها ألعىل 

ىف اخلطاف، ثم تركها تبىك بحرقة وأغلق الباب.



تنبه )وليد( فوجد نفسه عىل رسير ىف املستشفى، وعىل وجهه بعض الالصقات 

الطبية، وساعده ملفوف بالشاش الطبى، وبدأ اجلرح الذى ىف ذراعه يرسل 

تنبه لوجود والديه والطبيب حول  استعاد وعيه،  نبضات أمل حارقة كلام 

رسيره. اقرتب الطبيب منه يتفحص حدقته، وقال حمدثًا والديه:

بالغسيل اجليد  أنكم الحقتم اجلرح  - »إهنا عضة قوية جًدا، من اجليد 

نفًعا كبرًيا ىف مكافحة فريوس  باملاء والصابون والكحول، ذلك جيدى 

داء الكلب(1)، ولكن بالطبع سيتم إعطاء املصل واللقاح ىف املواعيد التى 

ستخربكم هبا املمرضة، عىل مدى أسبوعني«.

هنض )وليد( من عىل رسيره مبساعدة والده، الذى ألبسه معطفه، وسانده 

خارًجا به من املستشفى، بصحبة والدته. كان الصباح قد الح ىف األفق، 

)1( هو نوع من الفريوسات التى تنتقل من بعض احليوانات املصابة إىل البرش ويصيب 
اجلهاز العصبى املركزى ويسبب ألتهاب حاد ىف الدماغ وقد يؤدى للوفاة ىف حالة عدم 

تلقى الوقاية الالزمة.
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املمزق  معطفه  وخلع  حجرته،  إىل  )وليد(  دخل  املنزل،  إىل  عادوا  حني 

الساعد، ثم رقد عىل رسيره ميسك ساعده املربوط، من أثر األمل احلارق، 

احلجرة  عليه  والده  دخل  مشابه،  ملصري  )ألني(  تعرض  من  خوًفا  ويبىك 

فمسح جفنيه، وقال له:

أخرى،  ليلة  املنزل  ىف  نبيت  أال  جيب  حدث،  بعدما  أعتقد  »)وليد(،   -

عىل األقل حتى نعرف ماذا سيحدث، لقد قررت أن نسافر إىل عمتك ىف 

السويس«.

رفع )وليد( عينيه ىف خشوع ومهس قائاًل:

- »وماذا عن )ألني(؟«.

قال األب بأىس:

يعرض  ذلك  أن  أعرف  اختفائها،  عن  الرشطة  إلبالغ  اضطررنا  »لقد   -

أرسهتا خلطر الرتحيل من مرص، ولكن ما باليد حيلة، وأمتىن أن جيدوها 

أو يعرفوا مصريها، حرض أغراضك سنسافر بعد العرص«.

عادت الدمعات ترقرق ىف جفنيه وقال:

- »أال جيب أن نبقى الستكامل اللقاحات، كام قال الطبيب؟«.

قال له والده، الذى شعر بغصة ولده عىل صديقته، وهو جيلس بجواره:

- »)وليد( لقد كان الكتاب معك، وكان مينع بعضاً من األذى عنك عدم 

جواز انتزاعه منك بالقوة، ورغم ذلك رأيت ما رأيت من الفزع واألذى، 
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نعلم  لك، ال  تعيده  أن  قبل  قلياًل  الكتاب  بالكاد محلت  التى  وصديقتك 

ماذا حدث هلا - وأرجو من الله أن تكون بخري- أنا ال أضمن ماذا سيفعل 

لقد  منه،  الكتاب  وسلب  له،  عرقلتك  من  ينتقم  ىك  )يغوث(  الشيطان 

إن كان حيوانا ضااًل  أعلم  براثن حيون مفرتس، ال  الله من بني  سلمك 

أو شيطانًا مسلطًا، فليس من الطبيعى أن تتخيل صديقتك تناديك، لتنزل 

وصل  االنحطاط  من  مدى  أى  إىل  أدرى  ال  كام  املفرتس،  احليوان  هلذا 

الناس الذين يتعاملون مع هذا الشيطان وىف خدمته، وال تنس أن املدعو 

)عبد املريد( يعرف مدرستك وعنوان منزلك، رمبا تغيري املكان يبعدهم 

عن التفكري بك أو نسيانك، سنتدبر أمرنا حتى تصل الرشطة إىل ىشء، 

لقد أدلينا مبواصفات الرجل للرشطة عىل أنه متهم بخطف )ألني(، ورمبا 

عندما نصل له نعرف مكاهنا، وتكون بخري«.

عليه  وأغلق  والده،  انرصف  عندما  حرسة  ىف  شفتيه  عىل  )وليد(  ضغط 

حجرته، ثم دفن وجهه ىف الوسادة.



ىف منتصف النهار، اقرتب املالزم )خالد( ومعه زوج من املخربين من البوابة 

اخلارجية للمنزل الفخم الكبري، والذى كان يتوسط عدة منازل قدمية ومهرتئة، 

فبدا كام لو كان فيال صغرية. كان مبالغا ىف زخرفته وبه أعمدة كبرية للزينة 

من  األعواد  بعض  هبا  استحياء  عىل  وينبت  حتوطه،  التى  األرض  مقدمة  ىف 

إمنا غرست لزوم  النباتات املتسلقة، التى ال يبدو أهنا تنال العناية الالزمة، و
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األثرية  املنطقة  بالقرب من  )السيدة عائشة(  البيت ىف منطقة  األهبة، كان 

العتيقة. كان املكان مزدمحاً وكأنه بيت العمدة. ارتبك الزوار عندما دخل 

الضابط واملخربان، لكن الرجل الذى يستقبل الناس ىف الردهة، والذى يشبه 

التمرجى ىف العيادات اخلاصة، رحب هبم دون أدىن رهبة، وأجلسهم ىف منطقة 

االستقبال، مثلهم مثل كل الزبائن، الذين حرضوا يلتمسون الربكة والعالج، 

بعد قليل أذن الرجل للضابط واملخربين بالدخول. هنض )عبد املريد( من 

وعليه  أبيضاً،  جلباباً  يرتدى  وكان  باألرابسك،  املطعم  الفخم  الكرىس  عىل 

وضع  الذهبية،  باخليوط  مزينة  طاقية  رأسه  وعىل  البىن،  احلرير  من  عباءة 

يديه اليرسى التى تفتقد إهبامها ىف جيب عباءته، وأرخى مسبحته اخلشبية 

الضابط  ليصافح  يده  مد  ثم  معصمه،  حول  لتدخل  اليمىن  يده  أصابع  من 

لو كانا  بديا كام  أن املخربين  الضابط مبصافحة صارمة، غري  قابله  ىف ود، 

يعرفانه جيًدا، وسلام عليه بود، جلسوا عىل األريكة ذات الطابع العرىب، ىف 

احلجرة الفخمة التى تشبه املساجد املبالغ ىف زينتها، قال له الضابط:

- »أنت )عبد املريد( أليس كذلك؟«.

هز رأسه وقال:

- »الشهرة، الشهرة يا باشا، وهل هناك أحد ال يعرف )عبد املريد(؟ يبدو 

أن سيادتك جديد ىف القسم«.

قال الضابط باقتضاب:

- »تعرف فتاة تدعى )ألني( ىف مدرسة املنار باحللمية اجلديدة؟«.
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قال بخبث واستهزاء:

أناس من كل  يأىت ىل  أنا  يا سيدى  لنعرفهم،  األطفال  يتبق سوى  - »أمل 

الدنيا، هل كان عليها مس أو سحر؟ عىل كل حال ال أظن أن أحداً خيرج 

من عندى ومل ينل مراده«.

قال الضابط:

- »هناك اهتام لك أنك اختطفتها، لقد ذهبت إىل مدرستها يوًما لتسأل عن 

كتاب خيص مدير املكتبة أليس كذلك؟«

مال عليه الرجل وقال هامًسا:

زوجية  ملشاكل  عندى  زبونًا  املدرسة  مدير  كان  لقد  غلطتى،  »إهنا   -

ختصه، واستعار مىن كتاباً ومل يرده، هل حمرم عىل أن أطلبه؟ من مات 

الله  أنه مل يعده أستعوضت  وىف رقبته دين علق عىل باب اجلنة، ورغم 

ىف الكتاب وساحمته، هو اآلن ىف ذمة الله وال جتوز عليه سوى الرمحة، 

ولكن هل تعىن زيارىت للمدرسة أنىن مسؤل عن أى حادث حيدث ألى 

طالبة فيها؟ اللهم اسرت عىل واليانا، لو أعرف ذلك لعينت أحًدا من صبياىن 

ىف حراسة الطلبة«.

نظر الضابط ىف غيظ إىل املخربين، وهنض منرصًفا وهو يقول:

- »سنستكمل التحريات وسرنى«.

كان املخرب قد فتح حمرًضا فناوله لـ)عبد املريد( للتوقيع فوقع ثم قال:
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احلكومة،  خادم  املريد(  )عبد  الباشا،  سعادة  يا  بالواجب  نقم  »مل   -

ستعرف قيمتى يوًما«.

انرصف الضابط ىف اشمئزاز وقال للمخربين:

- »كيف مل يقبض عىل هذا الرجل من قبل بتهمة الدجل؟«.

قال أحد املخربين:

به  ونستعني  مكان،  كل  من  الناس  يأتيه  مربوك،  رجل  إنه  باشا،  »يا   -

أحياناً ىف الكشف عن أماكن املرسوقات، ونعده من رجالنا«.

قال الضابط بحنق:

والشعوذة،  الدجل  ممارسة  قضية  حترير  من  أبداًل  اهلراء،  هذا  »ما   -

نشاركه ىف اهلراء«.

قال املخرب اآلخر:

ويتعامل  الدين،  قضايا  ىف  عليهم  يشري  ىك  للناس  مفتوح  بيته  »إن   -

بالقرآن، فال جتد أى أمور تشري إىل الدجل كام شاهدت سيادتك، كام 

أنه ال يأخذ أموااًل، إمنا هدايا من حمبيه، وال جتريم عىل تلقى اهلدايا، أو 

رقى الناس بالقرآن«.

نظر الضابط بيأس قبل أن يركب سيارة الرشطة ويبتعد.





235

كان )وليد( جيلس ىف املقعد اخللفى لسيارة والده، التى كانت تشق طريقها 

إىل مدينة السويس، وكان شارداً ىف القرص امللتهب للشمس، وهو يغيب 

ىف األفق، ويتذكر )ألني(، التى مل يكد يلمح ابتسامتها هذا العام سوى 

ىف تلك املرة التى ابتسمت فيها ىف حياء، عندما ملح هلا مبشاركة جنسيته 

املرصية معها، تلوحًيا بالزواج منها، أخذ يتخيل ما قد يكون حدث هلا 

العامل السفىل، رمبا هى اآلن ىف مكان يعج بالشياطني  إن تم سحبها إىل 

والرشور، اعترص عينيه ىف أمل، مل يكن رجاًل مبا يكفى هلا، هز رأسه ىف 

غيظ، ولكن ذلك مل مينع تدفق خياالته، أخذ يتخيل قرص الشمس الذى 

أهلبه الغروب كام لو كان فجوة ىف جدار السامء، ينسل منها الشياطني 

املسئول عام جرى هلا؟  الناس واالنتقام منهم، ترى هل هو  الستباحة 

ترى هل حيمل وزر ضياعها؟ ترى هل حيتمل عدم وجودها ىف حياته؟ 

ما يزال عىل رشوده، حتى  الشمس وهو  السامء واختفى قرص  اعتمت 

املقفر.  الطريق  منتصف  ىف  السيارة  تعرتى  حرشجة  صوت  عىل  أفاق 

هنر  عن  بعيًدا  الرملية  احلافة  إىل  السيارة  توجيه  بكياسة  األب  استطاع 

)مكرم(  نزل  كبرية،  برسعة  القليلة  السيارات  تقطعه  الذى  الطريق، 

)وليد(  نزل  ليفتحه،  املوتور  غطاء  إىل  توجه  ثم  متوجًسا  السيارة  من 

بالتبعية يعرض املساعدة عىل والده، فتح )مكرم( غطاء املوتور، يتفقد 

اجلانبى  الطريق  كان  املحرك،  لسخونة  فتحه  مبجرد  عف  الذى  البخار 

وأبراج  اخلشنة،  الرمال  لتبات  سوى  فيها  معامل  ،ال  رملية  ألرض  املمتد 

بالكاد  الذى  الظالم،  العاىل، وعىل حني غام املشهد ىف  الضغط  كهرباء 
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عجل،  ىف  الطريق  تنهب  التى  املرسعة،  السيارات  كشافات  تضيئه 

رمبا  يكون  قد  ملا  املساعدة  عرض  عىل  جيرؤ  أحد  -فال  اكرتاث  ودومنا 

فخ الصطياد الضحايا ورسقة سياراهتم- طلب األب من )وليد( إحضار 

زجاجة املياه من احلقيبة اخللفية للسيارة، توجه إىل كونتاكت السيارة، 

انتزع املفاتيح وذهب إىل مؤخرة السيارة لفتحها، ثم ملح ىف األفق املعتم 

خيااًل جعله يسقط املفاتيح من يده.

قربة  لتزويد  املاء  ينتظر  السيارة  مقدمة  ىف  املنكفئ  رأسه  األب  رفع   

تربيد املوتور، تأخر )وليد(، فتحرك )مكرم( نحو مؤخرة السيارة، فلم 

قلبه  انتفض  )وليد(.  لـ  أثر  وال  األرض،  عىل  السيارة  مفاتيح  سوى  جيد 

صارًخا مع نزول زوجته من السيارة منتفضة ومرتعبة، وأخذ يدور حول 

السيارة يناديه بال أمل.



ألقى القمر بظالله الرمادية عىل املقابر الصامتة، إال من هذه البقعة، التى 

مل ختل من احلركة، والتى كانت عبارة عن شارع صغري بني جمموعة من 

أحواش املقابر، ىف نفس املكان الذى توجد به املقربة التى اختذها )عبد 

املريد( حماًل للشيطان )يغوث(، عىل بداية الطريق وقف )قناوى(، وعىل 

الطرف اآلخر وقف )شعالن( ملراقبة الطريق، وىف داخل حوش املقربة 

كان )عبد املريد( ومعه شخصان يرتدون العباءات احلمراء ذات غطاء 

يتبطآن  الشخصان  وكان  إنسانًيا،  تكويًنا  تظهر  بالكاد  والتى  الرأس، 
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ذراعى )وليد( فاقد الوعى، وجيرانه عىل الرتبة الناعمة للمقربة، مما أثار 

زوبعة من الغبار الرقيق، كان ماثاًل أمامهم حجراً متزحزًحا عن درجات 

سلم تؤدى إىل اجلبانة التى حتت األرض، مستقر املوىت، نزل )عبد املريد( 

يتبعه الشخصان ذوى العباءات فإذا ما دون الدرجات غرفة كبرية جًدا 

تشبه املعبد، كان باألسفل نفس التكوين اجلهنمى، من أعمدة حجرية 

الشعالت عىل جانبى  املكان زوج من  دائرية ومذبح حجرى، ويضئ 

الغرفة جعال املكان يرتج بظالله، وكان عىل الساقية التى تشكل النجمة 

اخلامسية قد تم تقييد )ألني( بأربطة من الليف وكانت تنتحب، وجسدها 

الدم  لتلقى  النحيل يرجتف من الرعب، وأسفل قدميها وعاء من احلجر 

املريد(  )عبد  منه  فتقدم  )يغوث(،  وقف  املذبح  مقدمة  عىل  النازف، 

الكتاب  عىل  حتتوى  التى  السوداء،  اللفافة  مالبسه  طيات  من  وأخرج 

وناوهلا له، ثم اختذ مكانًا ىف خشوع، بعد أن توجه إىل مصطبة حجرية 

عليها نفس العباءة ولكن سوداء، ثم ارتداها فوق مالبسه وغطى وجهه، 

كان الرجالن اآلخران املتشحان بالعباءات احلمراء يضعان )وليد( عىل 

املذبح، وأخذا ينتزعان مالبسه وألقيا هبا عىل حجر جانبى، بطريقة كام 

لو كانا يتعامالن مع جثة عىل وشك الغسل، حتى انتزعا ضامدة يديه فبدا 

جرحه الذى مل يلتئم بعد، وكان )وليد( ال يزال فاقًدا الوعى، بني أيدهيم 

التى بدت كيد ذئب منتفشة الفراء، ومتددت أصابعها لتشبه اصابع البرش، 

الكتان  من  كبرية  لفافة  املذبح  بجوار  كان  فقط،  أصابع  بثالث  ولكن 

فبدأ يغلفان هبا خرصه كمومياء يتم حتنيطها، ولكن تركا صدره عارًيا، 
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رمبا النتزاع قلبه، وبجواره ملع سكني قديم مبقبض مزخرف ونصل حاد 

القداس األعظم،  لبدء طقوس  بدأ )يغوث( االستعداد  مصقول، وأمامه 

تربز  الضبابية  األطياف  فبدأت  املفهومة  غري  الكلامت  بعض  يتلو  بدأ 

املكان  الناعم واحلىص، وبدأ  الرتاب  بني  التى متتزج  الرتبة،  أرضية  من 

ارجتاف  ظهر  البرشى،  التكوين  يشبه  ما  شكلت  التى  باألطياف  يعج 

التى غطت مالحمه عندما أصبح املكان  )عبد املريد( من حتت عباءته 

مزدمًحا باألطياف التى تراصت ىف أماكن حمددة بنظام، وبدأت األرض 

التى كانت تربته ندية من الدماء وكأن حصاها يتحرك، ليشكل نقوًشا 

طلسمية عىل األرض، بدأ )وليد( يستعيد وعيه عىل رصخات )ألني( التى 

كانت ترج املكان ولكن كان صوهتا قد بح، حتى وكأهنا تفقد حنجرهتا 

تدرجيًيا، نظر حوله وتبني موقفه، وشعر كام لو كان عاجًزا عن احلركة، 

غري أن قلبه الذى كان حيتفظ بالقدرة عىل احلركة كان يريد أن يغادر 

صدره، قفًزا من املصري الذى ينتظر جسده، رفع رأسه قلياًل وملح )ألني( 

املقيدة ىف الساقية حتاول التملص لتخليص يدهيا، كان )يغوث( قد وضع 

حجرية  صخرة  عىل  املذبح  بجوار  الكتاب  عىل  حتتوى  التى  اللفافة 

مربعة ومرتفعة، وما إن حان وقته حتى مد يديه ومخش اللفافة السوداء 

واضًحا،  املميز  بغالفه  الكتاب  وبدا  مخشته،  من  احرتقت  وكأهنا  التى 

تناوله بيديه املعروقتني بتؤدة، وهو ما يزال يتفوه بكلامت غري مفهومة، 

وعجز  رجفة  ىف  املرعبة  عينيه  يراقب  املذبح،  عىل  أمامه  )وليد(  وكان 

عن احلركة، فتح )يغوث( الكتاب ليستكمل آخر حلقات الطقس الذى 
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انتظره أعامًرا، وعىل حني كان )وليد( يراقب عينيه، وجدها تتحول من 

عيون تشبه البرش، إىل كتلتني من اللهب املستعر، وبدأ وجهه كأنه ميط 

طولًيا ويرصخ متحرشًجا، ثم ألقى الكتاب عىل طول ذراعه عىل األرض، 

وقال صارًخا باللغة العربية:

- »إذا يرسق ميحى«.

تذكر )وليد( أنه رسق الكتاب من والدته، وأبدله بكتاب آخر، بعدما 

رسقه  عندما  الكتاب  فمحى  له،  حاملة  فأصبحت  طواعية،  هلا  أعطاه 

منها، استجمع شجاعته وما تبقى من طاقة يف جسده، فتدحرج من عىل 

هتتاج  بدأت  التى  املزدمحة،  األطياف  بني  األرض  عىل  وسقط  املذبح، 

أنفضت  ثم  املكان،  جنبات  ىف  عشوائية  ىف  وتتبخر  )يغوث(،  هلياج 

)عبد  أما  األرض،  عىل  فراغ  إىل  الرجالن  تغلفان  كانتا  اللتان  العباءتان 

املريد( فقد بدأت ألسنة اللهب تنشب ىف مالبسه أسفل العباءة، والتى 

كان من املفرتض خلعها ىف القداسات السوداء، حيث حيرتق كل ما ليس 

صوفاً أو كتاناً، أخذ يرصخ وينتزع العباءة وجيرى بعشوائية ىف املكان 

عىل  تنفض  االخرى  هى  يغوث  عباءة  بدأت  ثم  جسده،  تلتهم  والنريان 

فراغ، بعدما تالىش جسده إىل سقف اجلبانة التى بباطن األرض، توجه 

األركان،  أحد  تم خلعه ووضعه عىل حجر ىف  الذى  إىل معطفه  )وليد( 

فارتداه، وارتدى رسواله فوق لفافات الكتان، وأخرج مطواته من جيب 

املعطف، وتوجه إىل الساقية حيث )ألني( التى فقدت الوعى من هول ما 

رأت، وأخذ حيررها ممزًقا قيودها، حتى نزلت بني ذراعيه، تأبط ذراعها 
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يساندها ويسحبها صاعًدا إىل السلم، متفادًيا جسد )عبد املريد( الذى 

سقط عىل األرض كومة متفحمة حترتق، نظر إىل أعىل حيث كان حجر 

املقربة يتزحزح ببطء ليغلقها، نظر إىل الكتاب امللقى عىل األرض بجوار 

جثة )عبد املريد( بغيظ، وفكر ىف التقاطه، خوًفا من أن جيده أحدهم 

دون سعى، فيعود بلعنته، ثم تراجع منطلًقا جير )ألني( ليصعد من املقربة، 

بدأت  التى  )ألني(  بجسد  ألقى  حًيا،  مدفونًا  فيها  احلجر  يسجنه  أن  قبل 

تستعيد وعيها خارج احلفرة اجلهنمية/ وكان احلجر يوشك عىل اإلغالق، 

ىف آخر حلظة دفع جسده خارج اجلبانة، بعد أن أغلقت عىل قامشة متدلية 

من ردائه الكتان حتت رسواله ىف قرب اجلحيم، مزقها وهنض نحو )ألني(، 

كان  وباخلارج  املقربة،  حوش  من  خرجا  حتى  ملساندهتا  جياهد  أخذ 

)قناوى( و)شعالن( يركضان، من هول ما رمبا قد رأياه أثناء الطقوس، 

أخذ )وليد( وهو يسند )ألني( يدور ىف الطرقات بني األحواش ىف تيه لوقت 

الطريق، توجها إىل حيث  ثم سمع صوًتا يشبه سيارة تعرب  بقليل،  ليس 

الصوت، حتى ملح الطريق الرسيع. بدأت قواه ختور وهو يسند )الني( 

مصابيح  شكل  عىل  تظهر  بالكاد  والسيارات  معتاًم  الليل  وكان  بكتفه، 

عابرة، ثم توقفت له سيارة خاصة، كان هبا رجل وزوجته، تلقف الرجل 

)وليد( و)ألني(، قبل أن يسقطا مًعا عىل األرض ىف إعياء.



)ألني( عىل الرسير، وجتلس بجوارها والدهتا  ىف املستشفى كانت ترقد 

واضعة ذراعها فوق رأسها، وجتفف بخامرها عينيها ولكن فمها مبتساًم، 
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وكان أخوها الصغري بجوار والدته يداعب خصالت شعرها بطفولة، عىل 

الثالثة )وليد( ووالده ووالدته،  املقاعد  اجلانب اآلخر كان جيلس عىل 

قالت والدة )وليد( لوالدة )ألني(:

- »محًدا لله عىل سالمة )ألني(«.

قالت والدهتا ىف امتنان:

- »احلمد لله، الربكة ىف )وليد( حفظه الله، وال أراكم به مكروهاً أبداً، ال 

أعرف من دونكم ماذا كنت فاعلة«.

قال )مكرم( بحامس:

ىشء  أى  طلب  عن  تتواىن  أال  رجاء  وأهلها،  أهلك  نحن  سيدىت  »يا   -

حتتاجونه«.

الفراغ،  ىف  شاردة  كانت  عيوهنا  أن  غري  أفاقت  أهنا  رغم  )ألني(  كانت 

حتدق ىف ال هنائية وكأهنا ىف عامل آخر، وكان )وليد( ينظر إليها وهى تبدو 

يتحدثون، وكانت  أبيض، وعىل حني كان اجلميع  نائم ىف ثوب  كمالك 

ترخى ذراعها بجوارها بالقرب من مقعده، تناول )وليد( أناملها الرقيقة 

التى تشبه عصفوًرا جرحًيا بني يديه، وطبع قبلة حانية عىل يدها.



وبدأت  وجهه،  أمام  يديه  يضم  يزال  ما  وهو  الرسد  عن  )وليد(  صمت 

أالحظ أن قطرات من الدمع تسقط من عينيه عىل منضدة املكتبة، مل 
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مراقًبا  برأىس  أدور  أخذت  سوانا،  تلك  القراءة  طاولة  عىل  جيلس  يكن 

رواد املكتبة من حولنا خشية أن يلمحوا دموعه، ومددت يدى وملست 

يده الباردة وقلت:

- »خرًيا؟ أليس واحلمد لله قد حل الكابوس وكالكام بخري«.

رفع )وليد( رأسه فبدت األوردة احلمراء ىف عينيه وقال:

- »رمبا كان لشياطني اجلن أذاهم، ولكن شياطني البرش أشد قسوة وظلاًم، 

لقد تم ترحيل )ألني( وعائلتها من مرص، استقبلتهم العراق فسافروا إليها، 

ومل أسمع عنهم خرًبا من يومها«.

ضغط فىك ىف صدمة ومل أجد ما أقول ال تعقيًبا عىل القصة وال مواساة 

ىف فقد )ألني( فقلت:

- »ال أعرف ماذا أقول، ولكن عىل األقل أنت مطمنئ أهنا بخري بعيًدا عن 

الشياطني، ولعل الله جيمع بينكام يوًما، هى عىل األقل تعرف عنوانك«.

قال بأىس وقد عاودت دموعه اجلريان:

- »إذا كانت العراق كلها ليست بخري، وغامت ىف ظلامت احلرب ما بني 

أبًدا عن حصد األرواح  (1)، ال تكل احلروب  املتحدة  إيران والواليات 

واآلمال، ويبدو أن لعنة احلروب تالحق هذه العائلة أينام ذهبت«.

بني  ونشبت  األوىل  اخلليج  حرب  خالل  مرت  قد  العراق  كانت  القصة  زمن  حتى   )1(
إيران من سبتمرب 1980 حتى أغسطس 1988، خلفت احلرب نحو مليون=   العراق و
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هنض من مكانه فجأة فقمت بالتبعية، فقال:

- »أعذرىن إن كنت أصبتك بالنكد«.

انرصف مغادراً بني أروقة املكتبة وأنا قد علق لساىن أراقبه ىف أىس.

ارمتيت عىل مقعدى وظللت شارًدا حواىل نصف ساعة قبل أن ينادى عيّل 

حلضور والدى.

آخذ  أن  ففكرت  مغادًرا  املكتبة  عتبة  هنضت منرصًفا، حتى كنت عىل 

توجهت  أخرى،  مرة  يأىت  أال  خشية  املكتبة،  استقبال  من  هاتفة  رقم 

)وليد  الزائر  هاتف  رقم  يعطيىن  أن  لطًفا  وسألته  االستقبال  موظف  إىل 

مكرم(، رفض ىف البداية خلصوصية البيانات، ثم وبعد إحلاح عاد إىل دفرت 

احلضور وأخذ يفر ىف االسامء وقال:

- »ال يوجد زائر اسمه )وليد مكرم(«.

سنوات  مثاين  احلرب  دامت  أمرييك،  دوالر  مليار   400 بلغت  مالية  وخسائر  =قتيل 
لتكون بذلك أطول نزاع عسكري يف القرن العرشين وواحدة من أكرث الرصاعات 
العسكرية دموية، وعملية ثعلب الصحراء؛ )16 ديسمرب - 19 ديسمرب 1998(، وهي 
عىل  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات  من  كل  هبا  قامت  جوية  عسكرية  رضبة 
الدولتان بعدم تعاون  العملية بسبب ما وصفته  أيام. وقد جرت  العراق، ملدة أربعة 
العراق مع مفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية الباحثني عن أسلحة الدمار الشامل 
أو حرب  الصحراء  الثانية، تسمى كذلك عملية عاصفة  اخلليج  ثم حرب  العراقية، 
حترير الكويت )17 يناير إىل 28 فرباير 1991(، وهي حرب شنتها قوات التحالف 
املكونة من 34 دولة بقيادة الواليات املتحدة األمريكية ضد العراق بعد أخذ اإلذن 

من األمم املتحدة لتحرير الكويت من االحتالل العراقي.
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قلت متعجًبا:

النهار،  ساعات  أول  ىف  حرض  وقد  ساعة،  نصف  من  انرصف  »لقد   -

رمبا نىس أن يقيد اسمه، هل من املمكن أن تراجع الكشف أول أمس؟ 

رجاء«.

عاد املوظف إىل الدفرت القديم، وأخذ يفر االسامء، ثم هز رأسه ىف خيبة 

وقال:

- »ال يوجد )وليد مكرم(«.

انرصفت إىل والدى وأنا أحتسس دفرتى الذى كتبت فيه احلكاية ألتأكد 

أنه ليس فارًغا، فاطأمننت عىل وديعتى، ارمتيت عىل املقعد بجوار والدى 

ىف التاكىس، وتوجه والدى عىل الفور بيده ليشغل الكاسيت بصوت عبد 

احلليم

»ىض القناديل، والشارع الطويل

فكرىن يا حبيبى، باملوعد اجلميل

ولياىل سهرناها، وسهروا القناديل«.
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