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إهداء

عندم���ا كنت في س���ن الس���ابعة كان���ت جدتي تس���حبني من يدى 
وتقب���ض عليها بش���دة خصوًص���ا عندما كان يعت���رض طريقنا اليومي 
مق���ام لش���يخ يدعى خضر، كان الهواء الب���ارد يداعب انفينا حتى في 
س���اعات الظهيرة الحارة كان البد وأن تس���مع همس او عدة همس���ات 
باسمك وبصوت امك أو ابيك كنت أسال جدتي عن قصة هذا المقام 
ول���م يخش���اه الناس لكنى ل���م أحظ باإلجاب���ة منها قط وظل الس���ؤال 
يحيرني من خضر هذا ولماذا يخش���اه الناس حيا وميتا عندما كبرت 
عرفت اإلجابة تش���ابهت المقامات واالس���ماء وبقي���ة وحدها الحكاية 

مختلفة من بلد إلى بلد ومن جيل إلى اخر 
إلى روح جدتي الطاهرة 
إلى امى وابى  وأخواتي 

زوجتي وأبنائي 
إلى كل من يحمل في قلبه ودا لنا 

إلى من توسم فينا خيرا 
إلى قرائي األعزاء على صفحة قصص عمر جوده ناجى 

لوالك���م جميعا ما رأت حروفي النور وما أس���معت كلماتي من به 
صمم

شكًرا لوجودكم جميعا 
ال���ى قارئ���ي الجدي���د اذا كنت غي���ر متاب���ع لقصصي عل���ى مواقع 
التواصل فأن نجاحي الحقيقي مقياس���ه هو أن تبدأ بمتابعتي وقتها.... 
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ووقتها فقط سوف اعلم إننى نجحت في إصطحابك لرحلة اعجبتك 
شكًرا لوقتك وأتمنى أن تنال إعجابك 

واخي���ًرا ش���كرا دار دريم ب���ن على ثقتها في قلمي ودعمها بالنش���ر 
ألول عمل ورقي يحمل اسم شخصي البسيط 

                                                                          خالص محبتي وودى 
                                                                        عمر ناجى 

                                                                       )عبدالموجود السيد (
٭    ٭    ٭
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- الليل���ة ه���ى آخ���ر الليالى الت���ى اقس���مت أن أعود بعده���ا عن هذا 
الطري���ق الذى اخترته بنفس���ى ولنفس���ى، لكن يبدو إننى س���ئ الحظ 
أو ربم���ا من حس���ن حظ���ى إنه لم يكتم���ل إلى اآلن.. آراك تتس���ائل عن 
أى طري���ق يتح���دث عنه ذلك المعتوه ؟! س���أتغاضى عن نعت���ى بالمعتوه 
وس���أعرفك بنفس���ى اوال : اس���مى يحيى محمود عبدالغنى. فى الس���نة 
الرابع���ة كلي���ة اآلداب قس���م علم نفس وأس���كن القاه���رة،  وُأجيبك 
بعده���ا : إن���ه الطريق الذى اليأت���ى أبًدا باالختيار.. انه���ا رغبتى الملحة 
وش���غفى الذى يتعاظم يوما بعد يوم.. إنها رغبتى برؤية الجن والتواصل 
معهم.. نعم أرغب فى ذلك وبشدة.. ال اخفى عليك او على غيرك األمر.
- اننى منذ فترة ليس���ت بالقليلة تمتد لسنوات أهتم بذلك العالم.. ما إن 
تقع امامى معلومة او حادثة يأتى فيها ذكرهم إال وتجدنى ش���غوفا بمعرفة 
المزي���د.. لم اترك كتابا غزا األس���واق إال وقرأت���ه .. لم اترك رواية تتحدث 
عنه���م كمح���ض خيال كات���ب إال وتصفحتها.. لم اترك قص���ة حقيقية إال 
وأستفس���رت م���ن أصحابها عنهم.. لقد إس���تنغرقت وقتا طوي���ا فى القراءة 
عنه���م، فى فه���م طبيعتهم، فى معرف���ة أخبارهم،  لكنن���ى كلما وصلت 
ال���ى طريق���ة أو كما يحب الجميع تس���ميتها بالتعوي���ذة ال تجدى معى رغم 
تدبرى االمور كلها جيًدا.. لقد مللت الوصول وها أنا أعد العدة اآلن كى 
أق���وم بآخ���ر تجرب���ة لى فى الوصول الى مبتغاى.. ها أنا أش���عل الش���موع فى 
غرفتى وفى س���اعه متاخرة من الليل.. لس���ت قلقا من شىء فوالدى واالسرة 
كله���ا قد س���افروا ال���ى المصيف  وقد اخبرتهم بأننى مش���غول فى رس���الة 
الماجس���تير التى أعدها وعلى وش���ك مناقش���تها بعد أش���هر قليلة.. ألم أقل 
ل���ك.. لق���د تدب���رت األمور كلها.. و هاهى الش���موع تش���تعل ويعل���و ضوئها.. 
أمس���كت بي���دى الكت���اب.. أراك تتس���ائل أى كتاب ؟؟ نع���م من حقك ان 
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تع���رف ألن���ك مثلى ش���غوف بتلك االمور وت���ود من داخلك أن أقول لك اس���م 
الكتاب حتى تقوم بالبحث عنه فى جوجل او مواقع تحميل الكتب لتجده 
وتق���وم أنت اآلخر بتجربتك التى س���تود بالطب���ع ان تكتب فى اقاصيص !! 
لك ما تريد.. انه ليس كتاب لكنه مخطوطة.. ليست إلبن اسحاق او إلبن 
الش���يطان كما تقرأ فى بعض الروايات بل مخطوطه نادرة وهى »مكائد 
بنى اس���رائيل الس���تة عش���ر«.. ستس���رع اآلن لتبح���ث عنها عل���ى اآلنترنت.. 
صدقن���ى ل���ن تجدها.. أن���ا وجدته���ا بالصدف���ة.. الصدفة البحت���ة.. لم أكن 
اعلم بوجودها اصا ولم اكن اعرف باس���مها قبل أن أمسكها بين يدى.. 
س���اخبرك دون ان تس���أل كي���ف حصل���ت عليه���ا فأمامنا الوق���ت الكافى 
حتى تصل تلك الش���موع الى منتصفها فأت���ركك واكمل باقى الطقوس.. 
لذلك فقط سأبدأ  معك األمر من قصتى مع تلك المخطوطة الغريبة والتى 
تحت���وى على فصول عديدة منها على س���بيل المث���ال » اآلنتقال من بلد لبلد.
الهدم والخراب. الطيران.المشى على الماء. الجمع بين المتحابين. التفريق.

اآلمراض والعلل.اخراج الخبأ. اإلتيان بالنبأ« 
واآلن هل تراها تس���تحق أن أحتفظ بها واتفحصها وُأجرب كل ما 

فيها ؟ أم إنك تراها ال تستحق اصا؟؟
- ف���ى العم���وم ال يهمنى اآلن رأيك .. لق���د قمت بتجربة بعض األمور 
فيها من قبل لكنها لم تحقق لى ش���غفى األول واألخير أن أتواصل مع 
الجن.. لذا فقد وصلت إلى عنوان احد فصولها وهو »استعباد الجان«..  
وه���ا أنا أجرب األمر وأخبرك عنه.. وعندما أتوقف عن الكام فاعلم 
اننى قد اصابنى مكروه بسبب ذلك الشغف.. ولتعلم إننى كنت اعلم 
أن النهاية دوما مظلمة مع تلك االمور .. هى فقط تختلف فى تفاصيلها 
من ش���خص آلخر .. واآلن ابدء لكننى ال أعرف اين س���تنتهى بى الليلة 
او األم���ر كل���ه فأنص���ت جيًدا وتمعن ف���ى كل أمر لعل���ى أنفعك حين 

أختصر عليك التجربة
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»المخطوطة«

- بالطبع سيثب إلى مخيلتك إننى تحصلت عليها من بائع ال اذكر 
موضعه بس���ور الكتب الشهير المسمى  باألزبكية..  او إننى وجدتها 
ف���ى وس���ط مجموعة من الكت���ب القديمة التى تركه���ا جدى او عمى 
أو وال���د أح���د اصدقائى واخذنى الش���غف ذات يوم لفتحه���ا ومعرفة ما 

تحتويه.. ال.. لم يحدث شىء من هذا معى..
النن���ى وجدته���ا فى مكان اخ���ر.. مكان يبعد ع���ن القاهرة اكثر 
من ثاثين كيلو متر على األقل.. كنت كما قصصت عليك ش���غوف 
بمعرف���ة األخب���ار التى تتعل���ق بالجن واألعم���ال.. لذا كن���ت اتابع كل 
خب���ر يأتى على ذكرهم ف���ى الجرائد اليومية وفى البرامج التلفزيونية 
فلقد ش���اهدت تل���ك الحلقة التى ظه���رت فيها فتاة تدع���ي نزولها كل 
ليلة الى العالم الس���فلى وإنها تبكى الدماء بديا عن الدموع.. كانت 
الحلق���ة رهيبة جدا ول���وال إننى مخضرم فى مثل تلك االمور أللتبس���نى 
الخ���وف والذع���ر لكنن���ى أصبح���ت اس���تطيع التميي���ز بي���ن حركات 
المش���اهد المصطنعة والمش���اهد الحقيقية.. لذا فقد فطنت إلى االمر 
سريعا.. كانت الحلقة عبارة عن مهارة ماكيير مخضرم وفنى مونتاج 

يستحقان جائزة الدولة التشجيعية.
- فى ذات يوم كنت احتسى قهوتى فى مقهى العمدة  وادخن نوعى 
المفضل من النرجيلة و فى ذات الوقت كنت أتصفح الجريدة اليومية 

إلى أن وقع امامى الخبر التالى :
»القبض على دجالة بالشرقية واالهالى يتهمونها بقتل فتاة«

اخذنى الخبر سريعا حتى إننى أنحت النرجيلة جانبا و بدأت عينى 
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تسبقنى فى قراءة التفاصيل 
»قامت قوات األمن برئاس���ة مدير أمن الش���رقية وعدد من معاونيه 
بالقبض على السيدة »ش.ب« 48 عاًما بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة.. 
كم���ا تق���دم بع���ض األهالى م���ن قريته���ا والق���رى المجاورة بش���كوى 
يتهمونه���ا فيها بقت���ل فتاة قاصر واخفاء جثتها داخ���ل منزلها، وبالفعل 
تحرك���ت قوة اخرى الى منزل الس���يدة ال���ذى كان محاصرا من قبل 
االهالى.. وقد تم اإلستعانة بفريق من البحث الجنائى وفريق من الطب 
الش���رعى.. وقد أس���فر التفتيش عن وجود جمجمة لرأس وبقايا جس���د 
مهترئ ال يوجد به احش���اء اس���فل الغرفة التى كانت الس���يدة تمارس 
اعمالها الش���يطانية فيها.. هذا وقد انقس���مت آراء األهالى فيما بينهم 
ع���ن حقيقة ممارس���ة الس���يدة للدجل والش���عوذة.. منهم من أقس���م انها 
مدعي���ة وكاف���رة ومنهم من أقس���م انها من اولي���اء اهلل وتحظى ببعض 
الكرام���ات الت���ى جربه���ا هو وبع���ض األش���خاص اآلخري���ن.. وكانت 
الس���يدة قد حولت منزلها لوكر لممارس���ة اعمال الس���حر والش���عوذة 
وق���د كان���ت تتلقى االم���وال من الفق���راء الذين ال يتمتع���ون بقدر قليل 
م���ن التعليم مقابل أن تعالجهم من بعض اآلمراض المس���تعصية وتقدم 
لهم الحلول لمش���اكلهم االجتماعية والعائلية.. ذاع صيت السيدة التى 
أب���ًدا لم تش���بع من اقتراف الموبقات بإتيان الس���حر واس���تغال الجهل 
واصبح لديها من المس���اعدين اعداد هائلة يقومون بنش���ر االخبار عن 
كرامته���ا وصلتها بمعرفة الغيب وقدراتها الخارقة على الش���فاء حتى 
اصب���ح المن���زل يضيق بزائريه م���ن النس���اء والرجال والش���يوخ فقامت 
بشراء االرض الزراعية المقابلة لفناء المنزل وحددت ايام معينة لتسير 
بينهم وتعطى االولوية لمن تريد ان تبدأ به.. وقد اختلفت االس���عار التى 
حددته���ا كمقاب���ل لخدماتها من 50 جنية حت���ى 500 جنية الى ان قام 
الم���زارع »ع.ف« وزوجته »ج.ر« باصطحاب ابنتهما البالغة من العمر 12 
عام لزيارة الس���يدة حيث ان الفتاة تعانى من رؤية الكوابيس وتصحو 
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من نومها فزعة مرات عديدة.. كما أن والدتها قد الحظت أن جسدها 
يتض���اءل ب���دال من ان يزداد نضجا بحكم س���ن المراهقة.. وقد س���معا 
بكرامات الس���يدة م���ن احدى الجارات والتى دلته���م على مكانها بل 
وقامت بالحجز لهما عندها ..كان لقائهم بالس���يدة فى ساعة متاخرة 

من الليل حيث كان موعدهم بعد انتهاء موعد الزيارات المحدد.
»كان���ت س���يدة ش���ريرة مامحه���ا ال توحى أب���ًدا بالرض���ا كأنك 
ترى الش���يطان الرجيم نفس���ه« هكذا تحدثت عنها وال���دة الفتاة التى 
اكدت عدم ارتياحها لألمر منذ لحظة رؤية السيدة لكنها اضطرت 

ان تكمل ما بدأته. 
قام���ت بأيًض���اح حالة ابنتها للس���يدة التى وضعت يده���ا على جبين 
الفتاة و بدأت بإلقاء التمائم والتعاويذ عليها حتى نامت وأرجعت رأسها 
ال���ى الخلف وبعدها افاق���ت الفتاة وقام الوالد بدف���ع المطلوب آما ان 

يكون الشفاء على يديها.
بع���د أي���ام ص���ارت الفت���اة ال تصح���و لي���ا وال تزوره���ا الكوابي���س 
واالحام المفزعة بل اصبح وجهها اكثر نضرة وجماال مما قبل كما 

انها اصبحت مقبلة على الحياة بشكل افضل وملحوظ.
بعد أس���بوعين اختف���ت الفتاة من المنزل بل م���ن القرية كلها.. بدأ 
الوال���د بالبح���ث عنه���ا ف���ى كل م���كان.. فى من���ازل األق���ارب وبيوت 
األصدقاء، ثاثة ايام من البحث والبحث الدقيق بمعاونة اهالى القرية 
له اس���تطاع التأكد من ان الفتاة قد استقلت سيارة متجهه الى القرية 

التى تسكنها الدجالة. 
ل���م يك���ذب االب المكل���وم الخب���ر واس���تقل س���يارة م���ع اقارب���ه 
وأصدقائ���ه.. وف���ى الطري���ق الى منزل الس���يدة قام بالس���ؤال عن الفتاة 
ومواصفاته���ا مع كل ش���خص يقابله هناك وقد اك���د البعض رؤيتها 
تس���ير عل���ى الطري���ق المؤدى لمنزل الس���يدة ب���ل واكد الس���ائق الذى 
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كانت قد استقلت سيارته انه الحظ عليها الشرود والتوتر وذلك جعله 
يرقبها الى أن وصلت امام بيت تلك السيدة.

تم���ت محاصرة المنزل والقبض على الس���يدة الت���ى انكرت وجود 
الفت���اة معه���ا او انها رأتها بعد ليلة تلك الجلس���ة المش���ؤمة لكن رجال 
المباح���ث الجنائي���ة بعدم���ا قام���وا بالتفتي���ش والبح���ث وج���دوا الجثة 
مقطعة األعضاء وخالية من األحش���اء ومفصولة الرأس اس���فل غرفتها 
كما عثروا على عدد كبير من كتب الس���حر االسود القديمة والتى 
كان���ت تس���تعين بم���ا فيهم الدجال���ة فى عمل تل���ك الجرائ���م من دجل 

وشعوذة وخافه » 
- إل���ى هن���ا إنتهى الخبر لكن ما حدث داخل���ى وقتها اننى لم اهتم 
أبًدا بكل تلك التفاصيل إنها تفاصيل متشابهة ومملة بالنسبة لشخص 
مثل���ى.. م���ا كان يهمنى يوجد فقط فى الس���طر األخير من المقال هل 
ع���دت بنظرك لت���راه نعم نعم الكتب القديمة كتب الس���حر األس���ود 
الت���ى عث���روا عليها ف���ى حوزة تلك الس���يدة.. كانت أف���كارى تتصارع 
داخل���ى بش���كل رهيب.. تس���اءلت عن امكانية حصول���ى على كتاب 
واحد منها وهل هى تش���به الكتب التى اقرأ عنها فى الروايات ام انها 
تختل���ف؟  البد انها تختلف البد انها كت���ب مفعولها حقيقي.. اذن البد 
ان أفك���ر فى كيفية الحصول عليه���ا او على نصيبى منها على االقل 

كتاب واحد فقط. 
لكنه���ا اآلن ف���ى ح���وزة المباحث ومديري���ة االمن كيف الس���بيل 

اليها؟
وألن افكارى تس���بقنى وتتاحق سمعت هاتف ما من جانب عقلي 

المظلم يصرخ فى قائًا 
»محمود ابن خالتك أمين شرطة فى مديرية أمن الشرقية« 

محم���ود اب���ن خالتى نعم نعم رغ���م إننى لم التقي به من���ذ زواج اخته 



13

الصغ���رى إال انن���ى اآلن أتذكر أنه يعمل لس���نوات س���ابقة فى مديرية 
األم���ن بالش���رقية والبد انه لم يتركها ال���ى اآلن.. حتى ان تركها البد 

أن رصيده من المعارف هناك سيسهل علي االمر حتما 
- امس���كت بهاتف���ي المحم���ول واجريت بحثا س���ريعا عن اإلس���م.. 
وحي���ن ظلل اس���مه ب���االزرق ضغطت عل���ى أيقونة اج���راء االتصال اآلن 

وسمعت الرنين فى اذنى يخبرنى بأن هاتفه مشغول اآلن 
جرب���ت م���رات وم���رات ونفس االم���ر ماه���ذا يامحمود أتعم���ل أمين 
ش���رطة أم أنك تعمل بأجر يومى فى س���نترال الشرقية العمومى !! لقد 
توترت أعصابى فأشرت الى حوده صبي المقهى بتغيير حجر الترجيلة  

واشرت مرة أخرى طالبا كوبا من الشاى بالنعناع.
ارتشفت من الكوب وأنا ممسك بالهاتف العيد التجربة مرة اخرى 
التفاج���ىء ب���أن الرنين قد اختلف واآلن فقط هاتف���ى يرن على محمود 
الذى استجاب بعد أول رنتين مما جعلنى اشعر بشىء من االرتياح وابدأ 
ف���ى االطمئنان علي���ه وعلى خالت���ى وابيه واخوته واعتذر عن انش���غالى 
الفترة السابقة ثم بعدها سادت لحظة صمت طويلة استشعرها محمود 

فى الجانب االخر لذا اسرع محاوال انهاء الحديث 
»عايزين نشوفك« 

وكأن���ه اعطان���ى مفت���اح جديد لبناء ح���وار آخر ف���رددت عليه دون 
وعى 

»أنا واخد اجازة النهاردة وكنت بافكر اجيلكم« 
»ياخبر تنور يا يحي يابن خالتى« 

»بصراح���ة أن���ا جاى عايز اقعد معاك ان���ت وياريت فى مكان بعيد 
عن البيت« 

»قلقتنى خير«
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»خير موضوع يخصنى وعايز رأيك فيه وإن أمكن تساعدنى« 
»أنا عنيا ليك« 

»تمام هاخد عربية و ساعة واكون قدامك« 
»اول ما توصل ادينى رنة بس أصل الجو فى الشغل عندنا مكهرب«

»ربنا يعينك تمام اول ما اوصل هرنلك مع السامة« 
- بع���د انته���اء المكالم���ة قم���ت على الفور بمحاس���بة ح���ودة صبى 
المقه���ى ووضعت جس���دى ف���ى اول ميكروباص متجه الى الش���رقية، 
وم���ا ان وصلت بالقرب م���ن مديرية األمن حتى اجريت اتصاال بمحمود 
ابن خالتى والذى ارش���دنى بدوره الى كافيه بجانب المديرية ألنتظره 

حتى يستطيع الهرب من العمل فى وقت ما. 
جلس���ت عل���ى ركن فى ط���رف المقه���ى الذى كان لحس���ن حظى 
اعداد رواده قليلين مما اش���عرنى باالرتياح وطلبت مش���روب غازى فأنا 
ال اشرب القهوة بعيًدا عن منزلى أو المقهى الذى تعودت عليه ألننى ال 
أضمن أن ُأكملها آلخرها إن لم تتلق استحس���انى رغم رغبتى الملحة 
ال���ى القهوة بعد س���اعة من الس���فر فى ط���رق صعبة مليئ���ة بالمطبات و 
اإللتواءات ناهيك عن السيارة المحملة بالبشر والمعطرة بروائح العرق 
المختلفة اال اننى آثرت الس���امة لنفس���ى وطلبت مش���روب غازي معبأ 
وبالطبع لم أنسى أبدا  بالطبع حاجتى الى حجر من نرجيلتى المحببة

- حضر محمود بعد نصف ساعة أو يزيد كنت أنا فى تلك اآلثناء 
اتخي���ل رد فعل���ه عل���ى طلبى منه بس���رقة كتاب من تل���ك الكتب التى 

تحصلوا عليها جراء القبض على السيدة المشعوذة. 
بادلت���ه التحي���ة واالحض���ان، م���ازال كم���ا ه���و بدين وأقص���ر منى 
بكثير لكن مازالت ابتس���امته تصاحب وجه���ه الذى يتحول الى وجه 
مهرج فى س���يرك من كثرة ضحكه وبشاش���ته الت���ى كانت تجعلنى 
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اتقزز منه بعض الشىء فيما مضى. 
كان عل���ي أن ُأباغت���ه بمطلبى ولكن كان تاثي���ر دخان النرجيلة 
على عقلى الذى أدمن التفكير الجيد تحت أثره قد أش���عل فى رأس���ى 

فكرة تجعله يفعل ما أريده دون االفصاح له عن هدفى الحقيقي.
تحدث���ت معه ع���ن دراس���تى للعلوم النفس���ية والعصبي���ة فتخصصى 
آداب قس���م عل���م النف���س، وتطرق���ت ف���ى الح���وار ع���ن مشاكس���ات 
االس���اتذة والطلب���ات الت���ى يطلبونه���ا حت���ى نحس���ن الجان���ب العملى،  
واخذت الحديث الى تجربتى الس���ابقة فى المكوث كمش���رف على 
عنبر كامل للمرضى النفس���يين فى مستش���فى الخانكة بالقليوبية..
ب���دأت عينا محمود تلمع واخذه الش���وق لمعرف���ة المزيد و بدأت أنا فى 
س���رد القصص ع���ن المريض الذى أدم���ن اكل لحوم البش���ر.. بالطبع 
محم���ود ل���م يقرأ الج���زار وال يعرف حس���ن الجندى او غي���ره.. هذه هى 
فائ���دة الرواي���ات.. إنك تقصها على غيرك كأنك عش���تها أنت وكأن 
كل أحداثه���ا وابطالها التقيتهم فى مكان و زمان ما، هنا ينفع العلم 
صاحب���ه.. والعل���م هنا ه���و القصص والرواي���ات التى اعتبرها معايش���ة 
لحيوات وددنا لو دلفنا اليها باجس���ادنا لتلحق بعقولنا التى س���بقتنا الى 

هناك وفى انتظارنا هى االخرى فى مكان ما.
- كن���ت انتق���ل م���ن قص���ة مري���ض الى قص���ة اخر ث���م تحدثت عن 
الحاالت النفس���ية المس���تعصية التى أظن بالفعل أنها تحدث لصاحبها 

بناء على مس من الجان او أعمال او ما الى ذلك. 
لو نظرت الى محمود اآلن لوجدته فاتحا فمه الى اخره ولوال سترته 
الش���رطية لتش���ككت عل���ى الفور بأن���ه أح���د البلهاء الذي���ن تعج بهم 
األماك���ن العامة ه���ذه األيام.. ثم جاءت اللحظة الحاس���مة التى كنت 

ُأمهد لها بكل تلك القصص....
أخب���رت محمود بأننى حض���رت اليه لوقوعى فى مأزق صعب.. وهو 
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أنني ادعيت حصولى على كتاب فى السحر أمام أحد أساتذتى.. وقد 
وعدت���ه أن احض���ره له ك���ى يطلع عليه.. و كنت أدع���ى ذلك بناء على 
وعد صديق آخر لى بوجود مثل تلك الكتب فى مكتبة والده.. لكن 
عندم���ا احض���ره لى كان���ت المفاجأة أن الكتاب يتح���دث عن العاج 
الروحان���ى والع���اج بالق���رآن وأن���ه إنتاج حدي���ث منذ عامي���ن او أكثر 
وكاتبه ش���اب.. وال بد أن ُأستاذى سيكتشف اننى خدعته إذا اطلعته 
عليه لذا عندما سمعت بحادثة تلك المدعية وعلمت بأنكم قد حرزتم 
م���ن منزلها بع���ض الكتب القديمة ارتأيت أنه يمكنك مس���اعدتى إن 
ش���ئت واال س���ألقى مصيرى ال���ذى ال يقل أبدا عن اننى س���أظل حبيس 

أسوار الجامعة ألن هذا األستاذ لن يتوانى عن رسوبى عام بعد عام..
أبدى محمود اندهاشه من طلبى ولكننى بادرته باصطناع الشعور 

بالضياع والحزن على ضياع مستقبلى إذا قرر التخلى عنى..
لحظ���ات صامت���ة مرت علينا س���ويا بدأ بعدها محم���ود يفرك باطن 
ي���ده بأصابعه ثم هب واقفا مما جعلنى اش���عر بأنه س���يفعل كما يفعل 

الحمقى فى االفام ويقول بصوته الجهورى 
»الزيارة إنتهت إطلع بره« 

لكنه لم يقل ذلك فقط قال لى:
»انتظرنى هنا وال تذهب الى أى مكان مهما تأخرت عليك« 

وف���ى لحظ���ات كان يختفى م���ن امام المقه���ى متجها إل���ى مديرية 
األمن للمرة الثانية..

- س���اعتان م���ن الطلب���ات واألف���كار المتبادل���ة.. تارة اتح���دث الى 
نفس���ى مطمئن���ا اياه���ا بأن محم���ود س���يفعلها وأجده يقتح���م المكان 
اآلن حام���ا كتاب���ا أو اثنين..كان���ت ه���ذه الفك���رة حاضرة وبش���دة 
فى النصف س���اعه األولى.. ثم بدأت أش���عر بالتوت���ر والقلق حيال االمر 
كل���ه.. اصابن���ى اإلحباط بعد مرور س���اعة كاملة وتجه���زت القتحام 
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محمود القهوة اليحمل أى ش���ىء سوى أسفه ومعذرته بعدم قدرته على 
مس���اعدتى، لكن بعد مرور نصف س���اعة أخرى كنت ال ُأفكر فى 
شىء سوى فى مغادرة المكان فى التو واللحظة وذلك ألننى تخيلت أنه 
بالفعل س���يقتحم المكان لكن بصحبة عدد البأس به من المخبرين 
واألمن���اء وعلى رأس���هم ضاب���ط او اثنين.. لقد اكتش���فوا أمره و أمري 
وعندم���ا أخذوه للتحقيق ابلغه���م بتحريضى له.. ياللمصيبة التى أوقعت 

نفسى فيها..
كن���ت قد قررت القيام والفرار وبس���رعة الى ان نظرت الى مدخل 
المقه���ى ألجد محمود بابتس���امته البلهاء وقد وقف يش���ير لى بالخروج 
بينم���ا يش���ير لصبى ذلك المقه���ى بأننى أتبعه فرفض تقاضى حس���اب 
المش���روبات ناظ���را بامتعاض الى محمود الذى ل���م يعيره انتباه وكان 

يركز عيناه على خطوات قدماى المتوجهين اليه 
لم يتحدث حتى بنصف كلمة  فقط قالى لى:

»سأوصلك إلى الموقف كى تستطيع العودة قبل الغروب« 
فى الحقيقة تصورت انه لم يس���تطع ان يحضر ش���ىء وانه ممتعض 
بش���كل ما و إنه س���وف يقدم على اإلعتذار لي أنا الذى اصبح اليبالى 
س���وى بالعواقب الحميدة والعودة با آثار مضرة لذا آثرت الصمت إلى 
النهاية حتى وصلنا س���ويا الى موقف سيارات القاهرة.. تنحى هو جانبا 

بعدما أشار للسائق ثم أشار لى مناديا من الكرسى الخلفى للسائق 
»إطلع اقعد هنا جنب الشباك  يا باشا ولو السواق ركب جنبك حد 

لما توصل ادينى رنة«.
صع���دت الى الكرس���ى المطل ش���باكه على محم���ود الذى وقف 
ينتظ���ر اكتمال الس���يارة دون الراكبين أصح���اب االماكن الفارغة 
بج���وارى وما إن هم الس���ائق بتش���غيل الموت���ور وجدت محم���ود يقترب 
اكثر من الش���باك وهو يفتح أزرار س���ترته الش���رطية ويض���ع يده فيها 
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مخرجا كيسا أسود بداخله أوراق ملفوفة بجرائد راميا له على قدمى 
وضاربا الزجاج بجوارى بكف يده والسيارة تتحرك قائا 

»طريق السامة ياباشا« 
- كان الش���غف يقتلن���ى ك���ى افت���ح الكي���س األس���ود ألعرف ما 
بداخل���ه وب���دأت األفكار تتطاير من عقلى.. ه���ل فعلها محمود ام هذه 
لفاف���ة من الفطير المش���لتت الذى كانت توصيه دائما امي بإرس���اله.. 
إذا كان قد أحضر كتاب او اثنين فلماذا لم يخبرنى؟؟!!  إنه لم يفتح 

فمه بنصف كلمة طوال الطريق الى الموقف !
غلبن���ى النعاس وأنا اش���د بي���دى على الكيس ال���ذى كان يتأرجح 
ويهت���ز م���ع الت���واءات الطرق واآلنح���درات فيه���ا.. كم اح���ب النوم فى 

السيارات خصوصا عندما يكون الطريق طويا بعض الشىء.
وصل���ت ال���ى موقف القاهرة وق���ررت النزول من الس���يارة ثم النزول 
لمحطة المترو اال ان صوت الس���ائق اس���توقفنى عندما قال وهو يكتم 

غضبه 
»والمصح���ف ما يحصل ياباش���ا اوصل���ك للبيت زى ما الباش���ا بتاع 

المديرية قال.. انت عاوزه يعلق منى الرخص ويوقف حالنا وال ايه« 
لم اجد بدا من ارتس���م عليه واتقمص دور الباش���ا فعا قائا بكل 

تعالى 
»خاص ماشى اطلع على مدينة نصر يابنى« 

أمام الش���ارع طلبت منه التوقف وتحرك م���ن امامى وهو يرفع يديه 
االثنتين محييا مما جعلنى اشعر بشيء من العظمة الداخلية واسير الى 
المنزل فى خطوات منتظمة وكأننى عائد من كتيبة الجيش التى أنا 

قائد لها. 
فتح���ت الش���قة واس���رعت بدخ���ول غرفت���ى ألح���اول فت���ح الكيس 
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بالطرق السلمية فا اجدنى صابًرا عليها فقمت بتقطيعه من االجناب 
ليظهر  بداخله ش���ئ ملفوف باوراق الجرائد انتزعها عنه س���ريعا ألجد 
ش���ئ ال هو كتاب وال هو ش���ئ اخر.. لوال الكتاب���ة الحمراء الداكنة 
عل���ى اول ورق���ة في���ه لو اننا س���لمنا بأن ملم���س الورق فى عهود س���ابقة 
يش���به ملم���س جل���ود الحيوأنات وه���ى رطب���ه لظننتها لفة م���ن الفطائر 
المعجن���ة بفعل الطريق والحر.. كانت ه���ذه االوراق عبارة عن طبقات 
عل���ى بعضها البعض الكتاب���ة الخارجية فقط كلها حروف وكلمات  
بل���ون احمر قانى داك���ن بفعل الزمن بلغة تعودت على رؤيتها فى بعض 
المقصوص���ات الت���ى كان يس���تعين به���ا الُكت���اب الثب���ات معرفته���م 

الحقيقية بتلك األمور. 
الح���روف كانت ب���ارزة وملمس الورق وكأنن���ى اضع يدى على يد 
اخرى.. يد اخرى لها نفس الملمس مع شعور بالبرودة التامة وأنا احرك 
اصبع���ى عليه���ا من اعل���ى الى اس���فل.. كانت الورقة االول���ى مذيلة من 

أسفل بجملة كادت تضيع فى ثناياها كانت الجملة..
»مكائد بنى اسرائيل« 

- نادتن���ى أم���ى التى كانت ق���د اعدت الطعام ل���ى خصيصا بعدما 
تأخرت عن موعد الغداء الذى يجمعنا جميعا وطرقت علي  باب الغرفة 
حت���ى اتبعه���ا الى غرف���ة المائدة  فقم���ت بط���ى االوراق ووضعتها داخل 
كت���اب كبير الحجم كان امامى على مكتبى وفتحت أحد االدراج 
ووضعته فيها مخافة ان تفاجئنى بدخولها الغرفة فتلمح االوراق ووقتها 

سيحدث ماال يحمد عقباه. 
جلس���ت ال���ى المنضدة أتن���اول غدائى مح���اوال االس���راع للعودة الى 
غرفتى سريعا.. فالشغف يأكلنى لمعرفة المزيد وقراءة باقى االوراق.. 
العن���وان رهي���ب ولم أس���مع به من قب���ل انها مكائد بنى اس���رائيل ومن 
ف���ى العالم كله يس���تطيع احاكة المكائد س���واهم.. معنى ذلك انهم 
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توصل���وا لعمل المكائد فى الش���ياطين انفس���هم ربم���ا.. وربما يكون 
الكت���اب أيًض���ا مث���ل كتب كثيرة تحم���ل عنواين ضخم���ة لكنها ال 
تخرج عن فلس���فة ش���خصية ومهاترات مجتمعي���ة..  لكن ملمس الورق 
والحب���ر الداك���ن المكت���وب به  عليه  ورائحة العف���ن التى تنبعث منه 

تقول بأنه بالفعل كتاب سحر 
»يحيى احنا هنسافر اسبوع عند عمك فى اسكندرية« 

»احنا مين« 
»البيت كله ياحبيبى« 

»ودا امتى بقى«
»بابا قالى من شوية وكلم اميرة فى التليفون وهتيجى هى وجوزها«

»ايوة امتى يعنى«
»بك���رة يا يحي���ى هنروح بكرة وياريت بع���د ماتتغدى تدخل تجهز 
هدوم���ك ولوازم���ك وتحل���ق دقن���ك دى الل���ى مخلي���ه ش���كلك زى اللى 

خارجين من السجون«
بدأت  ُأفكر للحظات بينما امى ترفع االطباق من على المنضدة.. 
ث���م اخبرته���ا اخيرا باننى لن اس���تطيع الذهاب معه���م فأنا مطلوب منى 
ابحاث للكلية وهذا أخر عام لى فيها ولم ترد هى علي بنصف كلمة 
فقط رفعت أخر االطباق ودلفت به الى حوض الغس���يل  وتحركت أنا 
االخر معتبرا األمر قد انتهى عند هذا الحد اال انها تبعتنى للغرفة وهى 

تمسك بهاتفها المحمول 
»خد يا استاذ رد على بابا«

ارتبكت قليا وامسكت الهاتف بارتعاش.. البد انها اخبرته وهو 
لن يتناونى عن شد اذنى على األقل امامها 

»ايوه يابابا.. صمت.. ال مش هينفع استاذن«
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»طب ادينى ماما«
امد الهاتف بيدى لها 

»الو الو«
تنفخ متابعة

»الزفت���ة الس���ماعة مش س���معاه »اقوم أنا بتش���غيل االس���بيكر لها 
لياتى صوت ابى الرخيم« 

»سبيه على راحته يام اميرة واهو يبقى عامل حس للبيت فى غيابنا 
وحضرى انتى لوازمنا وأنا حجزت تذاكر القطر وراجع على البيت«

اثلجت كلمات ابى صدرى و  لم اس���تطع اخفاء ابتسامتى مما اثار 
حفيظته���ا تجاهى واضطرنى ألصعد على س���ريرى طالبا منها الخروج 
واحكام غلق الباب من اجل ان اس���تريح قليا الس���تيقظ فى المس���اء 

حتى استطيع االستذكار حتى مطلع الفجر 
كان���ت خطت���ى ان اتظاهر بالنوم قليا ث���م اصحو ألخرج الكتاب 
واكم���ل م���ا بدات���ه واطفىء ني���ران هذا الش���غف ال���ذى ال ينته���ى ابدا 
لكنن���ى استس���لمت للنوم بالفعل.. وجدتنى اغمض���ت عينى ورحت فى 
سبات عميق ربما بفعل السفر من القاهرة  للشرقية  والعودة فى نفس 
اليوم او ربما جس���دى بالفعل كان يحتاج الراحة ليتجهز لما أنا مقبل 
علي���ه..  لك���ن ماحدث اثناء نومى ل���م يكن ابدا طبيع���ى او معقول او 

ربما لم يكن فى االصل حلم....
٭    ٭    ٭
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الحلم

- وجدتن���ى اق���ف عل���ى ارض رملي���ة خالية م���ن نواح الحي���اة.. أرض 
به���ا بعض نباتات الصب���ار الصفراء والخضراء وعل���ى مدى نظرى ارى 
ش���واهد رخامية بيضاء كالتى تظهر فى بعض االفام االجنبية او فى 
تسجيات قديمة عن حروب العالم.. وجدتنى ارتفع بقدمى عن األرض 
مسافة شبر كامل وكأننى اقف على شىء يحملنى حيث يقع نظرى.. 
كان الهواء يلفحنى من كل جانب.. نظرت الى جسدى فوجدتنى عارى 
الصدر وكاننى اسبح فى بحر من الهواء بمابس البحر.. توقفت امام 
الصف االول من تلك الش���واهد الجدها كلها شواهد متماثلة والنقش 
 »Yakoup Almosaly« المحفور عليها يحمل اس���م التينى واحد فق���ط
كل الش���واهد تحمل نفس االسم فقط.. ال تاريخ مياد وال حتى تاريخ 
وفاة.. خلف تلك الش���واهد جميعا كان يطل جبل كبير يتصاعد منه 
الدخان االزرق واالحمر واالخضر بش���كل كبير كانت نظرتى اليه 
وتدقيق���ى فيه كفيلة ب���أن اجدنى اتحرك فى الهواء وان عا جس���دى 
اكثر ليتجنب االصطدام بتلك الشواهد المتراصة.. وصلت الى الجبل 
بالفع���ل وب���دأ الش���ىء اراه يرتف���ع بى روي���دا رويدا مس���افة النصف متر 
بمح���اذاة الجب���ل حتى اقتربت من منتصف الجب���ل الجد فتحة لكهف 
مظلم والجدنى أهوى من تلك المس���افة ألتمس���ك س���ريعا بصخرة على 
مقرب���ة  م���ن باب الكهف وكأن الش���ىء ال���ذى كان يحملنى قد قرر 

التخلى عنى هنا وفى هذا المكان بالذات.
- بدأت ارتفع بجسدى اكثر واتحامل على يداى حتى استطعت ان 
اثب القف فوق تلك الصخرة ولتصل الى اذناى تلك االصوات التى تبدو 

انها منبعثة من قلب الجحيم وليست باصوات بشرية ابدا 
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- كان���ت االص���وات نباح���ا كنب���اح ال���كاب متداخلة م���ع عواء 
كع���واء الذئ���اب صرخ���ات متتالية وب���كاء غليظ ال يجعل���ك تتعاطف 
معه أبًدا لكنه يس���كن الخوف ف���ى كل جوانحك.. تهتز له اوصالك 

وترتعد منه فرائصك.
اقتربت بحذر بالغ من تلك الفتحة الجد الضوء االحمر الفس���فورى 
يغمرن���ى ويغمر المكان كله وكاننى انتقلت للتو من مش���هد مصور 
بتقني���ة االت���ش دى ال���ى مش���هد ردىء ربم���ا يع���ود مص���وره وتع���ود اآلته 
المستخدمة الى عصر بداية السينما.. كانت الرؤية مهتزة امام عينى 
الت���ى ارهقت م���ن ذلك الضوء االحمر القانى الذى يغمر أى إتجاه انظر 
الي���ه.. تحرك���ت ببطء ش���ديد وقلق أش���د..بضع خط���وات فقط كان 
الص���وت فيها اصب���ح اعلى كثيرا من خارج الكهف ووجدت عدد من 
السالم الرخامية العتيقة امامى.. وقفت متحيرا وتسائلت بداخلى عن 
ض���رورة أن اكم���ل االم���ر إلى آخ���ره لكننى اثناء تفكي���رى وجدتنى 
تلقائيا اضع قدمى على السلمة التى امامى لتهتز هى وكأن زلزال قد 
اصابه���ا ث���م تتوقف فجأة وتبدا بالتحرك الس���فل و أنا اقف عليها وارى 
السالم اآلخرى تصعد أمام عينى بينما أنا انزل السفل وعيناى معلقة 

على قدماى 
- لحظات ووجدتنى أنزل قدمى على أرض تعلو سقف كهف أخر 
وق���د تغي���رت اإلضاءة مرة اخ���رى لازرق الباه���ت.. كان على الذهاب 
باتج���اه المم���ر المض���ىء امام���ى..  كان���ت الصرخ���ات قوي���ة وكانها 
عل���ى بعد امتار منى لكننى اكملت المس���ير حت���ى نهاية الممر الذى 
وجدت���ه يطل على س���احة كبيرة جدا.. تلك الس���احة بها بعض الجنود 
المتراصيي���ن خلف بعض المكين���ات البدائية .. وامام تلك المكينات 
يقف بعض النس���اء واالطفال والرجال حفاة عراة.. اجس���ادهم ش���احبة 

عليها اثار التعذيب أليام او اسابيع كاملة.
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لكن اسفل الممر بالتحديد كان يجلس رجال إلى طاوله كبيرة 
وأمامهم اطباق كبيرة كل واحد منهم امامه قلم به س���ن يشبة سنون 
الرماح وامامه طبق عريض ملىء بسائل ما كان الرجل الذى يرأسهم  
ذو ذق���ن بيض���اء تصل الى ق���رب صرته وجميعهم يش���بهونه وإن كانت 
لحاهم  ووجوهم اكثر نضرة منه .. لم يكن من الصعب على التعرف 
عل���ى ديانتهم الننى لمحت على رؤؤس���هم تلك الطواق���ى الصغيرة التى 

يثبتونها على رأسهم من الوسط.
أقترب���ت اكث���ر بوجه���ى لت���زداد رؤيتى لام���ر.. كان هن���اك رجل 
يرت���دى ال���زى العس���كرى ويب���دو عل���ى مامح���ه الصرام���ة والجدية.. 
كان ذو ش���ارب ضخ���م ووجه عري���ض وكان يعطى بعض االش���ارات 
بي���ده للجنود فينهمك كل منهم فى عمله الذى ال افهمه فهناك جندى 
يمس���ك بشىء ضخم ذو ثاثة اشواك ويضعه على بعض التروس ليرفع 
ب���ه بقاي���ا من عظام ولحم يبدو انها حش���رت ف���ى المكينة التى لم ارى 

ماتفعله حتى اآلن. 
فجاة توس���ط المش���هد الرجل ذو اللحية الكبيرة  ووجدته يتحدث 
فى صوت خافض الى ذلك القائد ال أدرى كيف سمعته رغم ان صوته 
ف���ى البداي���ة كان منخفض لك���ن بمجرد رغبتى فى الس���ماع وجدت 

الصوت كاننى اتوسطهما اثناء الحديث 
»الزم ننه���ى المخطوط���ة النه���ارده ياجناب الميج���ور مفيش وقت ال 

عندنا وال عندكم« 
»انت شايف يعقوب أنا مش متاخر عنك جنودى وموجودين وبيقوموا 

بالمطلوب ولكن طلبك إنت صعب شوية 
مش فاهم أنا ليه الزم المخطوطة دى تنطبع على جلود بنى ادميين 

والزم باالخص يهود« 
»ياجن���اب الميج���ور المخطوط���ة دى فيه���ا المكائ���د كله���ا الل���ى 
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ورثناها عن اجداد اجددنا من عهد س���ليمان الحكيم وعش���ان تفضل 
كل اللى فيه خالص من بنى اسرائيل أنا عارف انك قلقان من قتلكم 
لليهود دوول بس أنا يعقوب باقولك انى لوال قتلكم لهم اآلن كنت أنا 

وكل الحاخامات قضينا بنفسنا عليهم« 
»طب ياال يعقوب نشوف شغلنا« 

عاد يعقوب ليجلس على االريكة التى كان يتوسطها بينما كان 
الميجور يشير بيديه للجنود 

فجاءة اص���درت المكينات صوت هادر وعالى وتداخل معه صوت 
النحي���ب والص���راخ والبكاء بينم���ا كان بعض الجن���ود يحمان رجل 
ليضعوه فى محفه كبيرة لتتحرك بدورها وترمى به على طاوله كبيرة 
وتن���زل من اعل���ى الماكين���ة مخارط صغيرة لتش���ق جلد ظه���ر الرجل 
وتنزع���ه عنه نزع���ا بينما صراخه ق���د وصل لعنان الس���ماء والماكينة 
ترفعه الى اس���فل ليجد نفسة يفرم تحت اسنة الترووس وتسمع باذنيك 
صوت تكس���ير عظامه بينما من جانب الماكينه التخرج الدماء عبر 
خرطوم ممتد ليصب احد الجنود الدماء الخارجة فى الطبق الذى امام 
يعق���وب عل���ى الطاولة بينما يحم���ل جنديان قطعه الجل���د المنزوعه من 
ظهر الرجل ويضع عليها بعض الملح والثلج ثم يرفعها بغطاء اعلى فرن 
بالقرب منه وكانه يقوم بتس���وية ش���طيرة ما ثم تتصاعد منها االدخنه 
ليحملها ساخنه ويضعها امام يعقوب أيًضا بينما يرفع يعقوب القلم ذو 

السن المدبب ويسير براسه الى احد الجالسين قائا 
»اتلى بينامين« 

فيب���دأ الرجل الذى اش���ار له  بالتمتمة  بينم���ا يعقوب يغرز القلم فى 
طب���ق الدم���اء ويخط كلمات بالعبرية وكان���ه يكتب ما يمليه الرجل 
بينم���ا الماكين���ة ق���د رف���ع اليها اح���د الرج���ال االخرين وس���ط نحيب 

وبكاء الباقين. 
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كادت عين���اى تقف���ز م���ن مجحرهم���ا عندم���ا رأيت تلك البش���اعة 
والدم���اء ورائحته���ا الت���ى تجب���رك على افراغ م���ا فى معدت���ك على التو 
لكننى تحاملت ألرى بنفس���ى كيف انتهى االمر... لكن س���رعان ما 
ش���عرت بالمل���ل.. الوضع لم يتغي���ر كثيرا.. مابين وق���ت واالخر يصعد 
احده���م وين���زع جلد ظهره من جس���ده حى ث���م تنزل ب���ه الماكينة الى 
الت���روس لتختل���ط دمائ���ه بعظام���ه ثم تتس���رب الدماء صافي���ة من احد 
الجوان���ب داخ���ل خرطوم الى اح���د االطباق التى امامه���م كان يعقوب 
يكت���ب واخر يملى واخر يكتب واخر غيرهم جميعا يملى كان البد 
للمل���ل والق���رف ان يم���آ مش���اعرى  وكانن���ى اجلس ام���ام فيديو على 
اليوتيوب وجدت الصور تتداعى امامى مس���رعة  وكأن المشاهد تمر 

على سريعة وليست بالرتم الطبيعى لها..
مش���هد يه���ب يعقوب واقًفا وقد بدء يقوم ب���رص الجلود فوق بعضها 
البع���ض احدهم يناوله الجل���د المكتوب عليه واحدهم يعدل من طيته 
عل���ى الجل���د الذى س���بقه حت���ى التف���ت باتج���اه الميجور ال���ذى تحرك 
باتجاههم مشيرا بيديه إلى الجنود بينما يقترب هو من يعقوب ورفاقة 
فيما كان الجنود يس���وقون هؤالء الرجال والنساء واالطفال المتبقين 

للخروج من مخرج فى زواية المكان 
مش���هد اخر يمس���ك يعقوب بس���لك غليظ مدبب الراس ليغرسة فى 
الجل���ود عل���ى التوالى صعودا ونزوال ليحوله لما يش���بة الكتاب يقترب 
الميجور ليكون على مس���افة قريبة جدا من يعقوب الذى اش���ار فقط 
بعينية للباقيين ليخرجو من زاوية معاكسة لمخرج الجنود بينما يشير 

بعينه الى بينيامين ذلك الرجل الذى كان أول من يملية ما يكتبه 
»ماذا سنطلق عليه ياسيدى الميجور«

»لقد استشرت قيادتى وطلبوا منى ان نسميه مكائد الشيطان« 
»لكن كان اتفاقنا ان يكون باسم مكائد بنى اسرائيل« 
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»أى فضل تريدون أن تنس���بوه النفس���كم معش���ر اليهود فى العالم 
م���اذا فعلت���م أنتم فى الحياة كلها كى يخل���د ذكركم فقط تناقلتم 
تعاليم الشياطيين وحيلهم فقط حفظتم ما اراد الشيطان له ان يحفظ« 
»لقد بعناكم سر االباء واالجداد انت تعلم أن تلك المكائد ليست 
بين يدى احد من البشر غيرنا لقد توراثناها منذ هجم الشياطين على 
ملك س���ليمان.. عقب موته اس���تطعنا ان نجند الشياطين ونتبعهم ونتبع 
م���ا يتلوهم على ملكه حتى اس���تطاع اجدادنا الفرار بما حفظوا واآلن 

تريد ان تنسب كل هذا للشيطان نفسه دوننا« 
لم يكد يعقوب يكمل كامته حتى اخرج الميجور مسدس���ه من 

الجراب المعلق الى جانبه 
»ان���ت قلته���ا لقد بعتم لنا ونحن اش���ترينا.. لقد بعت���م تلك المكائد 
وبعت���م بن���ى جنس���كم كى نأخ���ذ م���ن جلوده���م ورق تكتب���ون عليه 

بأنفسكم واآلن فلنكمل البيعة بأخذ ارواحكم« 
قاله���ا وه���و يطلق نيران مسدس���ه ص���وب رأس يعقوب الذى س���قط 
عل���ى الفور الى االرض والدماء تس���يل على جبين���ه بينما جحظت عيناه 
وارتس���مت على وجهه امارات الفزع والرع���ب فيما التفت الميجور الى 
بنيامي���ن ال���ذى الح���ظ انه يتمت���م بفمه بع���ض الكلم���ات عندما اخرج 
المس���دس فلم يج���د له اثر س���وى عباءته الت���ى كان يرتديها ولم يجد 
اثر للكتاب على الطاولة فر خارجا من المخرج الذى سبق وخرج منه 

الحاخامات وقتما اشار اليهم يعقوب بالخروج 
وأنا اتابعه ألجده يقف فى ساحة امام مدخل آخر للكهف واجساد 
كل الرج���ال الذي���ن خرجوا من���ه قد امتلئ���ت برصاص جن���وده.. وقف 
متحس���را عل���ى ما ح���دث لكنه لم ينس���ى ان يأمر جن���وده بدفن جميع 
الجثث فى أسفل الجبل بينما بدأ يشعل النار فى المكينات وخزأنات 

الوقود التى كانت تعمل عليها 
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النيران تشتعل وتمأل المكان.. األرض تهتز من أسفل منى وتتشقق.. 
اجدنى اصرخ بكل عزمى وبكل ما استطعت من قوة ألجدنى اجلس 
رافع���ا منتصف جس���دى والعرق يتصبب من جبهتى والهث بش���ده على 

سريرى وفى غرفتى 
- لث���واٍن مع���دودة لم اك���ن واعى بالق���در الكاف���ى.. لثوانى اخرى 
بدأت اس���توعب األمر واتلفت حولى مذهوال ليس فى رأس���ى اى أس���ئلة 
او اى تفكير فيما رأيت او س���معت ..كل ما يدور فى خلدى فقط هو 
ك���وب الماء ال���ذى وجدته ممتأل عن آخره بجوار الس���رير فأس���رعت 
برفعه وإفراغه كاما فى فمى وكأننى كنت عطش منذ ايام.. بعد 
ان ارتوي���ت قليا بدات اش���هق بنفس عالى ومتقطع.. للحظات ش���عرت 
ب���ان روح���ى س���تغادرنى اآلن.. ضي���ق الص���در.. صع���ود وهب���وط النفس 
واالهم جس���دى متيبس بالكامل وكأننى بالفعل قد وقع على س���قف 
كهف منذ قليل.. لحظات اخرى ش���عور باأللم فى كل اجزاء جس���دى 
لك���ن ش���ىء ما داخل���ى كان يحركنى الفتح الدرج ال���ذى وضعت به 

المخطوطة للتأكد من شىء كان ملحوظا فى الحلم 
نعم الس���لك المعدنى المدبب الذى كان يغرسه يعقوب فى الجلود 
ه���و نفس���ه اآلن بكام���ل مواصفات���ه امام���ى يمس���ك باج���زاء الجل���ود 

ويخترقها كما رايت فى الحلم.
٭    ٭    ٭
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- بالطبع لو كنت مكانى ولديك مخطوطة حقيقية ورأيت طريقة 
كتابته���ا تل���ك فى احد كوابيس���ك واحامك فس���وف تكون متحير 
بين ش���عورين الثالث لهما.. الش���عور األول اننى بالفعل خائف وارتجف 
و يتملكن���ى القل���ق مم���ا أن���ا مقبل علي���ه.. هل س���أفتحها واح���اول فك 
طاسمها واجرب مابها ام سيزداد خوفى ويتحكم فى فيدفعنى دفعا 

الى احراقها والخاص منها ؟!
فى الحقيقة لقد تحيرت بالفعل فأنا لس���ت بطل اسطورى أنا شاب 
تغذى مثلك على روايات الرعب وافام الرعب..  على التخيل الممكن 
األق���رب للحقيقة.. لكن ان اجد نفس���ي فى ه���ذا كله البد وان هناك 
لحظة توقف ومراجعة.. لحظة استعداد للخاص من هذا كله والعودة 
ال���ى يحيى الس���ابق الذى ال انك���ر اننى افتقده كثي���را خصوصا بعد 
ذل���ك الكاب���وس الصعب.. لكن الش���عور الثانى بدأ يتس���لل فى هدوء 
الى كيانى كله.. ش���عورى بأننى بالفعل امتلك ش���ىء نادر وحقيقى و 
أننى من المحظوظين الذين كتب لهم العيش والولوج الى عالم طالما 

حلمت به وبتفاصيله الرهيبة.
بخطوات ثقيلة توجهت الى الحمام لاس���تحمام واستبدال مابسى 
الت���ى غرق���ت فى البل���ل من الع���رق الذى كان يمأل جس���دى وش���عرت 

باآلنتعاش واالقبال على االمر بعدها 
فتح���ت ال���اب توب الخاص ب���ي الضع فى جوجل بع���ض الكلمات 

البحثية وبدأت البحث بتلك الكلمات 
»مكائد بنى اسرائيل« 
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وظه���رت بع���ض النتائ���ج الفورية كع���ادة جوجل ف���ى البحث بدأت 
بتصف���ح الرواب���ط راب���ط تل���و االخ���ر.. هن���اك كتاب���ات ان���ت بالفع���ل 
التصدقها وهناك كتابات عن األمر لكنها خيالية اكثر من الازم.. 
لكننى كنت فى شغف حقيقي لمعرفة كل القصص المرتبطة بتلك 

المخطوطة الى ان وجدت امامى رابط يحمل هذا العنوان 
»دعوة السبعة ملوك السفلية وخدمتهم من مكائد بنى اسرائيل« 

وج���دت احده���م يتحدث فى منش���ور خ���اص على اح���د الصفحات 
اسفل هذا العنوان ويقول 

اذا اردت أن تبدأ فى اس���تخدام الملوك الس���بعة الس���فلية واردت ان 
تتكل���م معه���م واخ���ذ العه���د منهم فعلي���ك أواًل الصيام عن كل ش���ىء 
إال األكل البح���رى وه���ذه قاع���دة فى أى خدمة جهنمي���ة وعدد التاوة 
للمكي���دة 72 م���رة وبالنس���بة للتوقيت يفضل بأن تك���ون فى النصف 
األول م���ن القمر وتبدأ من الليلة الت���ى يحكم كوكبها على برجك.. 

وانهى كامه بتلك التعويذة 
»بطهطه���وش نهطهوش خلطى ملطى عاجز ماجز س���ار رار هرجى 
مرج���ى قطع���ى مطعى يركى مركى  اجيبوا ايه���ا الملوك بحق عهود 

الشياطين مع بنى اسرائيل بحق الشيطان بينيامين« 
- كن���ت س���أظن أن االم���ر مج���رد فكاه���ة او تخاري���ف كما هو 
منتشر مؤخرا لكن اثار انتباهى أمرين.. هذه المكائد بها أستخدام 
للمل���وك الس���فلية يمكننى ان اتح���دث معهم وأخذ العه���د منهم.. هذه 
امنيتى الحقيقية بالطبع واألمر اآلخر هو آخر جملة فى ذلك الطلس���م 
»الش���يطان بينيامي���ن« إذن ه���و حقيق���ي هو موج���ود ما رأيت���ه الى تلك 
اللحظ���ة ل���م يكن خيال او حل���م او كابوس لقد رأي���ت كيف اختفى 
بينيامين هذا بالمخطوطة من امام الميجور وبالفعل ليس هناك تفسير 

لما رأيته سوى ان يكون هذا الرجل شيطان مريد.
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ب���دأت فى مس���ح الكلمات من مؤش���ر البحث وكتب���ت من جديد 
هذا االسم 

»يعقوب الموصلى«
لم اجد إجابات مقهى او شافية عن الرجل اال اننى وجدت سطرين 
اثنين فقط يتحدثان عن »رجل يدعى يعقوب الموصلى سكن الموصل 
وه���رب الى حلب مرتين من جحيم األلمان إبان الحرب العالمية االولى 
ه���ذا وقد ُع���رف عنه اش���تغاله فى األس���حار وحفظه  لوصاي���ا التلمود 
العظيم.. وقد وجد له قبر اس���فل احد جبال س���يبيريا لكن لم يستطع 

احد تحديد تاريخ وفاته«
للمرة الثالثة امسح الكلمات من مؤشر البحث وكتبت هذه المرة 

»الشيطان بينيامين« 
ألجد جوجل يرد علية رده النادر جدا 

»ال يوجد نتائج للبحث« 
- كانت س���اعات الليل قد انقضت وبرزت أش���عة  الضوء من نافذة 
غرفت���ى المفتوح���ة ألش���عر بحركة ف���ى الصالة تجعلنى اقوم مس���رعا 
باغاق الاب توب واعادة المخطوطة الى الكتاب الذى كان يحويها 
فى الدرج وارتمى بجسدى مره اخرى على السرير مدعيا النوم مصتنًتا 
للهمس الذى بدأ انه متبادل فى الصالة بل وفى المنزل كله ثم قررت 

الخروج الى الصالة وكاننى أفقت للتو على صوت تلك الجلبة 
الج���د والدتى تقف فى المطبخ تحضر مأك���والت الطريق وأختى 
المتزوج���ة تق���ف الى جانبها لتس���اعدها ف���ى رص احتياج���ات الجميع 
بينما كان أبى فى الحمام الكبير للشقة وزوج اختى يقف وقد وضع 

الفوطة على راسة متبادال التثاؤب بين الحين واآلخر 
األمور تس���ير على مايرام المنزل س���يكون خالى لمدة عش���رة أيام 
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كاملة سأكون هنا وحدى ال لست وحدى سأكون هنا ومعى كنزى 
الذى سيكون جليسى خال كل تلك األيام.

الحت على وجهى ابتس���امة بينم���ا كانت أمى تعانقنى وأبى وأختى 
وأتبادل الس���ام مع زوج أختى بينما لم تنس���ى أمى ابًدا أن تؤكد علي 
أن ال افت���ح الب���اب ألى غري���ب وأن ات���رك جمي���ع ان���وار الغرف مش���تعلة 
ف���ى اللي���ل وان أتأك���د من غل���ق اآلنبوبة كلم���ا احتجت لصنع ش���ىء 
بالبوتجاز وأن أضع مابس���ى المتس���خة بالغسالة الفول اتوماتيك وهى 
ستقوم بكل شىء وأن أطمئنهم على يوميا من خال موعد ثابت متفق 
علي���ه بينن���ا وأن اخبره���ا إن اصابنى مرض فهى س���تعرف كما تدعى 
م���ن نفس���ى وصوتى اللذان تحفظهما وتش���تم فيهم���ا اى تغيير.. كانت 
تزي���د فى االس���تذكار وطل���ب التركيز منى فى كل ح���رف حتى أن 
والدى قد تغير وجهه وبدا أنه سيبدا بصب جحيم غضبه محاواًل إنهاء 
تل���ك التعليمات وموجها حديثه الجاف له���ا بتذكيرها بأننى اصبحت 
كبي���را بم���ا يكفى لفتح بيت ال المكوث فى بي���ت وحدى لعدة ايام.. 
ف���ى العموم كل ذلك انتهى بمجرد أن اغلقت الباب خلفهم ووقفت فى 
البلكونة المطلة على الش���ارع أُلش���ير اليهم بيدى وه���م يدلفون داخل 

السيارة المستأجرة واحد تلو االخر.
٭    ٭    ٭
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- م���ا ان تأك���دت من ذهابهم اال وكنت عائ���دا الى غرفتى وقمت 
بإخ���راج المكائ���د م���ن الكتاب الكبي���ر الذى دسس���تها فيه.. كان 
الشغف يقتلنى لمطالعتها ولو لنظرة سريعة لمعرفة ماتحتويه.. كانت 
الصفح���ة األولى »إن أطلقنا لفظ صفحة على ورق انت متأكد انه من 
جل���د لظهور بش���رية حقيقية« تحمل عن���وان : المكي���دة االولى »جلب 

الخراب والدمار«
والصفح���ة التالي���ة »جل���ب الحبي���ب« والثالث���ة »الطي���ران« والرابع���ة 
»الحدي���ث مع الموتى« والخامس���ة »التلبس بالجن« والسادس���ة »اخراج 
الخبأ« والس���ابعة »اإلتي���ان بالنبأ« والثامنة »العمل بالمرض« والتاس���عة 
»اس���تعباد الجن« والعاش���رة »القباال« والحادية عش���ر »السحر االسود« 
والثانية عش���ر »الموتى واس���تدعائهم« والثالثة عش���ر »طق���وس التزاوج 
بين الجن والبش���ر« والرابعة عش���ر »العمل بالنس���يان وانقطاع اللسان« 
والخامس���ة عش���ر »االحي���اء« والسادس���ة عش���ر وه���ى آخره���م »خدمة 

الملوك والدخول والولوج«.. 
هذه هى عناوين كل مكيدة منها ما استطعت فهمه سريعا ومنها 
م���ا كان بالفعل عصيا على فهمه.. ستس���ألنى  كيف قرأتها بالعبرية 
سأخبرك باننى اقرأ العنواين بعد ما فتحت الاب الخاص بى ورسمت 
كل الح���روف فى ترجمة جوجل العرف ترجمتها بالعربية.. إن جوجل 

بالطبع لنعمة عظيمة جدا 
- كان على أن ُأجرب لقد اتت الفرصة سانحة وكاملة.. الكتاب 
والم���كان وكل ش���يء مهيأ لذلك.. لذا كانت الفكرة مس���تعرة فى 
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عقلى تنهش���ه.. اريد ان اجرب حتى ولو مكائد بس���يطة .. اذن س���أبدا 
بتجربة المكيدة االولى ولدى اسبابى فى ذلك اولها بأنها اول ماوقعت 
علي���ه عينى م���ن مكائد داخل تل���ك المخطوطه والثانى ه���و ثأر قديم 
يرتب���ط ببداياتى داخل الكلية .. منذ ثاثة اعوام التقيتها وكما كل 
البدايات فى كل قصص الحب المحاطة باسوار الجامعة بدأت قصة 
حب���ى ل�»س���ارة«.. أنا لن ادعى او اكذب عليك حي���ن اذكر انها رقيقة 
جميل���ة ملفتة وانها كانت اجمل فت���اة فى الجامعة..  فى الحقيقة كل 
شخص يحب يرى فتاته هكذا لذا دعك من وصفى لها فربما تكون 
ه���ى فى نظرك فت���اه عادية بل غير ملفتة  بالمرة.. اما أنا فوقتها كنت 
اراه���ا فتاة احامى كنت اراه���ا اعظم من خلق على ظهر الكوكب 
كله كنت اذهب الى الكلية صباحا وقبل الجميع فقط ألراها وهى 
تس���ير باتج���اه المدرج تحتضن كش���كول المحاض���رات وتحمل على 
كتفها شنطة يدها كنت أشعر بأن التستروجين فى جسدى قد اصبح 
اعل���ى تركي���زا من قبل رؤيتها ..كنت انظر لها وكأننى امام مش���هد 
بط���ىء احف���ظ عدد خطواته���ا اصورها كاملة من رأس���ها حتى قدمها 
..لكنن���ى ابًدا لم اكن ذلك الخجول الذى يتوارى ويتملكه االرتعاش 
بمجرد وجودها على مسافة متر او اقل منى.. لقد استطعت خال فترة 
بس���يطة ان اك���ون صديًقا لها بمعن���ى إننا يمكننا الجلوس س���ويا مع 
باقى الشلة فى كافيه الجامعة نتبادل كشاكيل المحاضرات سويا 
نحج���ز لبعضنا البعض مكان داخ���ل المدرج على مقربة وبالفعل دوما 
يأتى الحب بعد فترة من الصداقة وكان على أن ابادرها بالسؤال عن 
مش���اعرها تجاه���ى وان ابوح لها أنا االخر بمش���اعرى.. أس���تغرق االمر 
يومان فقط عن طريق اس���تبدال بعض المذكرات بيننا وقد دسس���ت 
فى مذكراتها خطاب يش���تعل بالحب وذيل���ت نهايته بطلبى إن يكون 

ردها حاسم الننى احيا فى عذاب 
ل���م يتأخ���ر ردها على س���وى يوم آخ���ر ..كان اطول ي���وم فى حياتى 
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كن���ت انتظ���ر رده���ا بفارغ الصب���ر وذهبت ال���ى الجامعة قب���ل الجميع 
وفى س���اعة مبك���رة وقفت وقد علق���ت عيناى بالبواب���ة الكبيرة التى 
ب���دأ الط���اب يدخلون منها و كان���ت عيناى معلقة ب���كل فتاة تدخل.. 
الحظ باقى الشلة حيرتى واثارونى بالفعل بفضولهم لكن كل دقيقة 
كان���ت تمضى كنت اصبح ش���خصا حاد الم���زاج اكثر حتى اننى لم 

ًأفكر فى اإلفطار او التحرك بعيدا لحضور بعض المحاضرات 
- مض���ى الي���وم كئي���ب وحزي���ن وبطىء ول���م اتمكن م���ن ان اصل 
لسبب واحد لغيابها.. هى لم تفعلها من قبل. كنت ُأفكر فى أى سبب 
غير أن أكون قد جرحت شعورها بفعلتى تلك وتسببت فى أذى لها بل 
اننى وأنا فى الجامعة اوقفت بعض زمياتها للسؤال عن سبب غيابها.. 
لم يكن لديهم جميعا إجابة ولم احظ منهم س���وى نظرات االستعجاب 
واالس���تهجان وبعض من مصمصة الش���فاه وكلمات النميمة المتبادلة 

بينهم !
ف���ى اليوم التالى كن���ت اكثر احباطا وس���ودوية،  بالطبع لم تنمو 
لحيتى بش���كل ف���ج كما تصور بع���ض االفام لكنن���ى كنت باهت 
واش���عر بالضي���اع،  كان تفكي���رى قد اخ���ذ منحنى اخ���ر.. ربما وقع 
الخط���اب منه���ا فى ي���د أبيها أو أخيه���ا.. ربما هى نفس���ها أخبرتهم بأن 
احده���م يتس���افل معها.. ربم���ا كانت تحمل لى بعض المش���اعر وقمت 
باحراقها بنفس���ى.. ربما وربما اآلالف من ربما.. ظللت أفكر فى كل 
واحدة طوال الليل حتى انتفخ اس���فل عينى بش���كل ملحوظ والحظت 
امى زهدى فى الطعام فتعللت متحججا بأن لدى اختبار شديد وصعب.. 
وأى اختب���ار ي���ا أمى انها س���ارة اما ان تك���ون معى او افقده���ا لابد.. 
اتهمت نفس���ي بالغباء وعدم التريث فى األمر.. ربما كنا نحتاج لبعض 
الوق���ت ك���ى نتفاه���م اكثر كى يب���دو مابيننا بش���كل أوضح قولت 
لنفس���ى »أنت غب���ى جاهل لقد اضعته���ا بحركات���ك الصبيانية تلك«.. 
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كنت ذاهب الى الكلية وأنا اقسم أن أعتذر منها.. أن ال اترك لها اى 
مجال لتلومنى او لتظهر حزنها وغضبها منى.. كنت سأعتذر بشكل 
سريع واختفى من أمامها بل من الجامعة كلها حتى نهاية العام نفسه.. 
بل كان تفكيرى قد اخذنى ان أترك تلك الكلية كلها.. واليوم يبدو 
مث���ل األمس لم تظهر وق���د انتصفت الظهيرة وأنا مازل���ت ارقب البوابة 
الرئيسية وال احضر اى من محاضرات جدولى الممتلئ.. وفقدت األمل 
اكثر وازدادت حدتى مع الزماء المقربون حتى انتهى اليوم الدراسى 
وجررت قدماى ومعها جررت اذيال الندم واأللم والحسرة حتى انتبهت 

الى صوت احدى الزميات 
»يحيى« 

التف���ت عل���ى صوتها وأنا اقف فى منتص���ف البوابة وبصوت كئيب 
وحزين ومبحوح 
»ايوه يامى« 

»معل���ش أن���ا ماش���فتكش من الصبح اصل س���ارة كانت س���يبالك 
معايا الشنطة دى« 

ما إن س���معت اس���مها حتى ارتفع التستروجين فى جسدى كعادته 
ف���ى وجودها.. منصت لمى صديقته���ا الصدوقة التى اخبرتنى بانها قد 
مرت عليها اول امس واعطتها تلك الشنطة التى بين يديها وهى شنطة 

هدايا متوسطة الحجم بالطبع بادرتها متسائا 
»مشوفتكيش إمبارح ازاى وهى مجتش ليه خير« 

كان رده���ا بأنها بالفعل لم تحض���ر باألمس الى الجامعة وكذلك 
فإن س���ارة قد سافرت مع اهلها لحضور زيجة احدى قريباتها فى قرية 

والدها وستعود مطلع االسبوع القادم. 
أمس���كت بش���نطة الهدايا منها وعدت الى البيت متلهفا لمعرفة ما 
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به���ا.. بالطب���ع قابلت ام���ى فى طرقة المن���زل وقد ش���عرت باإلرتياح من 
وجهى بينما سألتنى بعفوية ان كنت قد ابليت باء حسنا فى اإلختبار 
ال���ذى يش���غلنى منذ عدة أي���ام فأجبتها بم���ا يطمئن قلبه���ا و دخلت الى 

غرفتى و اغلقت الباب بالمفاتيح من الداخل. 
- فتحت الشنطة ألجد بعض مذكراتى التى كنا نستبدلها سويا.. 
بالطبع اخرجتها وفتشت فيها واحدا تلو االخر ولم اجد شىء امسكت 
الش���نطة و افرغته���ا ألج���د مظروفا متوس���ط الحجم مغلق بش���كل ما 
قم���ت بانتزاع أح���د جوانبه لتخرج ل���ى ورقة كبيرة من الفلوس���كاب 
مكتوبة من الوجه والخلف.. امس���كتها ومددت جسدى على سريرى 
ألق���رأ مابها ..كان الخطاب يبدأ بالتس���مية باس���م اهلل ث���م على جانبه 
االيمن كلمة مشطوب عليها بالجاف وفوق منها كلمة عزيزي يحيى.. 
الب���د اننى عرفت ان الكلمة االولى المش���طوبة كانت حبيبى ..كان 
عل���ى ان اكم���ل الخطاب ال���ذى كان يحمل موافقته���ا وتبادلها لنفس 
الشعور واالحساس. لفهمها لكل موقف كان اهتمامى بها ظاهر لها 
وكان ظه���ر الخط���اب تحدثنى فيه بان قبولها ليس تس���ليم منها بدون 
خط���ة محددة وأنها لن تس���ير خلف���ى كالعمياء الب���د ان نتقابل ونضع 

الخطوات اذا كنت أنا جاد فى مشاعرى تجاهها 
ال اس���تطيع وصف الش���عور الذى انتابنى بعدها ل���ك ان تتخيل كم 
مرة قرأت الخطاب واعدته الى الظرف لك أن تتخيل كم مرة تخيلت 
الكلم���ات كأنه���ا صادرة بصوته���ا العذب الحنون وك���م مره اخذنى 

الخيال الى حياتنا معا لألبد. 
االيام بعد ذلك مرت سريعا كانت مقابلتى لها عند عودتها يتخللها 
الكثير من كلمة »وحشتينى« و»اشتقت لكى« وكانت ايامى صعبة 
بدونك.. اصبحنا نتقابل يوميا فى المقهى نجلس وحدنا نتبادل الهمس 
بكلمات الحب واالش���تياق نتبادل لم���س االصابع فى حرج من كانا 
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لكننا بعد فترة اصبحنا ال نس���تاء من معرفة اصدقائنا بما بيننا.. فى 
العام التالى وبعد طول األجازة الصيفية المريرة وعن طريق مراسات 
منقولة عن طريق  مى التى احبت صديقى محمد والذى كان يسكن 
نف���س عمارتها ويطلب منها حمل رس���ائلى لس���ارة فى س���رية تامة وبين 

رسائلها التى كانت تأتينى على فترات طويلة 
بدء العام الدراسى وكنت اتجهز للقاء الذى عز فى االيام الماضية 
كانت هى قد حضرت تقريبا فى وقت سابق عنى كانت مختلفة نعم 
مختلفة مابس���ها ذات رونق مختل���ف وتضع المكياج الزائد عن الحد 
عل���ى وجهها ل���م تكن جميلة ول���م اكن مرتاح حين نظ���رت بعينى من 
ناف���ذة المدرج ألراها تمس���ك بعلبة من الش���يكوالتة وت���وزع منها على 
االصدق���اء. التف���ت معتزما الدخول فاس���توقفنى كل م���ن محمد ومى 
الل���ذان اخبرانى بساس���ة بانها خطب���ت لقريب لها من ناحي���ة والدتها 
وس���تتزوجه فى غضون ش���هر وساتسافر معه الى ايطاليا التى عمل هو 

بها لسنوات 
- هل جربت الش���عور باس���تبدال المش���اعر؟؟  فى صباح  ذلك اليوم 
كن���ت أرى أن العال���م كل���ه يس���تحق الدمار اال س���ارة كن���ت ارى ان 
ينه���ار العالم والجامعة والمنزل وتبقى س���ارة ب���دون اى الم أو حزن. هل 
اعتقدت انها باعتنى ؟هل نعتها وقتها بالخائنة ؟ بالطبع لم اعتقد فيها 
ذل���ك لكنى تأكدت من���ه وبعدها اصبحت ال اك���ره احد فى حياتى 
سوى هذا الرجل الذى اتى على حصان من ذهب لياخذها منى. لم انس 

اسمه »عادل« حتى بعد زواجها وسفرها بعيدا جدا 
اآلن أن���ا امتل���ك حق اآلنتقام وامتل���ك أيًضا األداة التى س���أنتقم بها 
وس���تحقق لى انتقام عادل ومنجز س���أجرب تل���ك المكيدة االولى فى 
ه���ذا الش���خص.  بالفع���ل يهمن���ى الدم���ار والخ���راب له. ب���دأت بترجمة 
التعليم���ات واالش���ياء المطلوبة لق���راءة المكيدة االول���ى. كانت امور 
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س���هله وعجيبة وغريبة البد ان أرس���م نجمة خماسية واقف فى وسطها 
واحضر عش���ر بيضات واكتب على كل واحده منها بدم الغزال اس���م 
الشخص المطلوب دماره وان اقرأ نص المكيدة 72 مرة وانتظر خبر 
دم���اره فى الي���وم التالى بالظبط.. فعلت كل ش���ىء مطل���وب وانتظرت 
ثم انتظرت يوم فيوم آخر فيوم آخر يليهما وتس���ائلت بش���كل عام من 
مى عن اخبار س���ارة واخبار زوجها كانت اجابتها بانهم بخير و بذلك 

علمت بفشلى الذريع فى تجريب اول المكائد 
كنت اتساءل عن الخطأ البد اننى وقعت فى خطأ ما واألهم اننى 
استنفذت ايام ثاثة فى تجربتى لمكيدة وحيدة..الشك ان الوقت يمر 
وإن كن���ت كل ي���وم اح���رص على االتص���ال بأهلى وابادله���م عبارات 

االطمئنان واالرتياح 
كان عل���ى ان الج���أ ال���ى االنترنت م���رة اخرى ربم���ا كتب احدهم 

شىء عن تلك المكائد وكيفية العمل بها 
فى مربع البحث كتبت »مكائد بنى صهيون« 

ألجد النتائج كلها عن مكائد االس���رائيلين السياس���ية من حرب 
تموز وبعض المقاالت السياس���ية التى تصدع رأسى كلما طلعت منها 

خبر او اثنين عن طريق الخطأ 
تنبهت لخطا الكتابة فى مربع البحث العدله 

»مكائد بنى اسرائيل« 
ألج���د النتائج معظمها قد س���بق دخولى اليه���ا ماعدا رابط او اثنين 

اخرين فتحت االول الجد التالى 
كان الرب���ط لصفح���ة تدع���ى المملك���ة للمخطوط���ات والكتب 

وكان العنوان الرئيسى 
»مكائد بنى اسرائيل بطاسمها وتاريخها وطرق العمل بها« 
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لقد وجدت بغيتى اخيًرا هكذا انطلقت احدث نفس���ى و بدأت فى 
ق���راءة كل ماوجدت���ه ع���ن المخطوطة التى امتلكها ف���ى هذا الموقع 
غري���ب التصميم والش���كل لكن عل���ى األقل الكتاب���ة كانت باللغة 

العربية السليمة 
- »بداي���ة نحي���ط عل���م زوار مملكتن���ا الك���رام ب���أن مكائد بنى 
اس���رائيل هى ف���ى األصل مخطوطة قد كتبت ونس���خت لم���رة واحدة 
فق���ط عل���ى جلد بش���رى مصبوغ. وهن���اك قصص ورواي���ات عديدة عن 
اصلها وانها كانت فى نس���ختها االصلية س���تة عش���ر مكيدة ولكن 
بع���ض الروحانيي���ن والمش���عوذيين ب���دأوا ف���ى ادخ���ال مكائده���م بها 
لتصبح هناك نسخة متداولة بينهم تحمل 366 مكيدة بعدد ايام السنة 
لذا نحن هنا س���نورد القصة الحقيقية لها وطريقة اس���تخدامها رغم ان 
المع���روف لدين���ا ان النس���خة الحقيقي���ة دائم���ة التنقل من ش���خص الى 
آخ���ر وأن هؤالء االش���خاص الذين يمتلكونها م���ن وقت الخر يكونوا 

باختيار مسبق من احد شياطين العالم السفلى. 
- قصتها: 

- أول م���ن نش���ر خبر تل���ك المخطوطة كان ميج���ور المانى يدعى 
فالدي���س اثناء محاكمت���ه فى المانيا على جرائم الحرب التى ش���ارك 
فيه���ا إب���ان الحرب العالمية االولى. كان الميج���ور قد وقع تحت طائلة 
القانون وبدأ يس���رد جرائمه  وكان من ضمن ما س���رد انه كان يدير 
أمرا س���ريا لجمع مكائد بنى اسرائيل من افواه الحاخامات الحافظة 
له���ا وان هذه المكائ���د كان يدير جمعها وكتابتها يعقوب الموصلى 
وه���و حاخام كان يعيش بالعراق كما يش���ير اس���مه.كان يعقوب قد 
تع���رض للقب���ض عليه من قبل االلمان وتحت ضغ���ط التعذيب والتهديد 
بالقت���ل افص���ح انه لديه س���ر عظيم قد يغي���ر وجه الح���رب الدائرة بين 
جي���وش هتلر وجيوش الحلفاء.كان الس���ر ه���و المكائد التى حفظها 
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كهن���ه وحاخام���ات اليه���ود على م���ر التاريخ وق���د اخبره يعق���وب هذا 
بامكانية جمعهم من انحاء العالم وكتابتها فى مخطوطة بمواصفات 
معين���ة مخطوط���ة مكتوبة بالدماء المغموس���ة فى العظ���ام وعلى جلود 
بش���رية. وان تل���ك المكائد كفيل���ة بقلب دفة الح���رب و القضاء على 
الحلف���اء نهائي���ا وانه ابل���غ القيادة وقتها باألمر وق���د قدموا كل الدعم 
وقتها. كانت التفاصيل التى ادلى بها الرجل كبيرة جدا وفظيعة الى 
ح���د ال يصدق كان الرجال يس���اقون الى الم���وت وتنزع عنهم جلودهم 
ويكت���ب بدمائه���م علي���ه لك���ن يب���دو انه���ا الطريق���ة الفاعل���ة لحفظ 
طاسمها والتى كانت عبارة عن سته عشر مكيدة اماها الشياطين 
عقب اكتشافهم أمر موت سليمان الى بعض رجال بنى اسرائيل الذين 
كان���وا يكتمون تمردا ما ضد تعاليم س���ليمان. كانت اغرب معلومة 
ادل���ى بها الميجور انه بالفعل بعدما انهى يعقوب الموصلى المخطوطة 
ق���ام بقتل���ه غير أن اح���د الحاخام���ات ويدع���ى بنيامين ق���د اختفى من 
امام���ه كما تختف���ى العفاريت آخذا معه المخطوط���ة.. بالطبع كانت 
المحاكم���ة مش���هودة لذا ق���ررت المحكمة أن الميج���ور فالديس قد 
اصاب���ه الجنون خصوصا انهم ذهبوا للمكان الذى ارش���دهم عنه فلم 
يجدوا ش���ىء يذكر ال جثث ال دماء ال ماكينات لس���حقهم.. وقد رأى 
البعض انه ربما يفتعل الجنون للهرب من المساءلة غير أن بعض اليهود 
فيم���ا بع���د روجوا للهولوكس���ت بن���اء عل���ى تصريحات ذل���ك الميجور 
الغري���ب والمحير فى االمر أنه الذكر فى اى مكان عن بنيامين هذا 
واألغرب ان الميجور مات منتحرا فى نفس الليلة التى انتحر فيها هتلر 
وقد س���معه بعض حراس���ه و هو يطلب الصفح من احد داخل زنزانته و 

أن اخر كلماته كانت: 
»لقد ركعت لك اتركنى بنيامين« 

كان ذل���ك بالطب���ع لي���ا وقب���ل ان يأت���ى الصباح ليج���دوه قد قطع 
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شراينه بآلة حاده«.
- اسطورتها: 

- ال اح���د يعل���م اي���ن ذه���ب بينيامي���ن ه���ذا بالمخطوط���ات ..لكن 
الروحانيي���ن رص���دوا اعم���ال كثي���رة كان���ت تخبرهم عنه���ا حركة 
الكواك���ب واالبراج تع���ود الى تأثير تلك المخطوطة ومن االس���اطير 
التى تتكلم عن هذا الشأن ان بنيامين هذا شيطان من الملوك السبعة 
فى العالم الس���فلى وان لديه القدرة على التلبس بشكل اى انسان وان 
معظم االش���خاص الذي���ن تناقلت إل���ى ايديهم النس���خة الحقيقية منهم 
كانت وفق اختياره هو لكن ليس هناك مخلوق على وجه االرض قد 
اك���د على ذلك حتى أن بعض المنجميين والروحانيين قد تواصلو مع 
ممال���ك من الجن والخ���دم وطلبوا الحصول عليه���ا لوقت غير أن الجن 
لم يس���تطع حتى اخبارهم بمكانها أو الحصول على أى جزء منها مما 

جعلهم يخترعون بعض المكائد وينسبونها الى تلك المخطوطة. 
_طاسمها: 

- كل الطاس���م به���ا التعم���ل إال وف���ق ترتي���ب مح���دد م���ن االرقام 
والكلم���ات وبالع���دد غي���ر انه���ا اب���ًدا ل���ن تعمل س���وى بذكر مش���يئة 

الشيطان بينيامين. 
بدأت بالفعل بقراءة باقى المقال والذى كان يشرح كيفية تشغيل 
وعمل الطاس���م والمكائ���د واحًدا تلو اآلخ���ر.. كان البد من حلظى 
ملظى عش���ر مرات ف���ى مكيدة وطهقوش منتوش ف���ى مكيدة اخرى 
إل���ى أن انهيت القراءة بتأن���ى وتوقفت كثيرا عند تذيل المقال بكتبه 
بنيامين الشيطان فتحت درج مكتبى ألخرج  القلم ودفتر ألعيد كتابة 
الطاس���م نقا من الشاش���ة.. وج���دت الاب توب قد انطفأت شاش���ته 
حرك���ت الم���اوس لتعود و ألجد شاش���ة جوجل الرئيس���ية وقد اختفى 
الراب���ط الذى ولجت اليه قبل قلي���ل بالطبع فعلت ما تتخيله اآلن بحثت 
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فى الهستورى فلم أجده. تذكرت اسمه »المملكة« وكتبته فى مربع 
البحث لم يظهر لى شىء حاولت كتابته دوت كوم مرة ودوت اي جى 
مرة اجدنى بين نتائج متنوعة لمنتديات مملكة النساء ومملكة حريم 
الس���لطان وأخبار المملكة الس���عودية بدأت افقد اعصابى لقد كان 
الموق���ع مفت���وح منذ قليل تريثت وكتبت االس���م بإنجليزية متقنة الجد 
نف���س الرابط قد ظهر لي ضغط عليه س���ريعا الجد الخلفية تحمل هى 
نفس���ها الخلفية الس���وداء الغريبة لكن الكتابة كلها باللغة الصينية 
المعروف���ة احض���رت بالطب���ع المترج���م وطلب���ت من���ه ترجم���ة الصفحة 
كاملة وكانت فى نفس���ى رغبة بان بمجرد ترجمتها س���احفظها على 
س���طح مكتب���ى كى ال تضيي���ع مرة اخ���رى دقيقة او اكث���ر وقد قام 

جوجل بالترجمة ألجدنى امام ترجمة غريبة وال تمت لامر بصلى :
»عزي���زى الزائ���ر يمكن���ك اآلن تحميل لعبة كان���دى كراش انها 
لعب���ة الملوك االولى فى العالم ويمكنك تحميلها من الموقع وفق عدة 
رواب���ط قمنا بتوفيرها اس���تمتع العب وفز معن���ا واحصل على لقب ملك 

الكاندى كرش« 
ال تنفج���ر ضاحكا ه���ذا ماحدث بالفعل ولوال حرصى ان ادون لك 

الحقيقية ماذكرت لك شىء من قبل ذلك 
٭    ٭    ٭
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تجاربى الفاشلة 

- لم تكن تجربتى فى ايذاء س���ارة هى آخر تجاربى ألثبت فش���لى 
الذريع.. أنا ش���خص بائس جدا.ش���خص لديه مخطوطة بها اس���رار من 
عال���م غام���ض وددت دوما أن اعيش فيه. أن اتواص���ل مع مخلوقاته. أن 
اس���تطيع فعل األفاعيل التى اس���مع بها واشاهدها دوما. لكن يبدو أن 

الحظ يلعب دورا خفيا فى االمر.
قم���ت بفتح المخطوطة على المكي���دة الثانية والتى كانت بعنوان 
»جلب الحبيب«..  هاهى تعويذة اخرى وطريقة اخرى أستطيع بها جلب 
اى فتاة لمحبتى أو محبة غيرى بالس���حر.. اس���تطيع أن اس���لبها ارادتها 
واجعله���ا متيم���ة بم���ن يريده���ا.. ال ادرى وقتها لماذا ت���ردد فى خاطرى 
»سهام«.. تلك الفتاة التى تسكن فى البناية المقابلة من منزلنا.. جميلة 
بالفعل جميلة.. لكننى لم افكر قط بها كل ما فى االمر أن صديقى 
محسن منذ أن رآها بالصدفة فى شارعنا تشترى بعض االغراض وهو 
متي���م بها.. اعل���م انه يختلق االع���ذار كى يداوم الزيارة ل���ى لعله يحظ 
بنظ���رة مرضي���ة او لقاء.. عابر هك���ذا هو الحب يخ���در العقول ويوقع 
الرج���ال. ولكنه���ا أبدا ل���م تعره يوم���ا انتباها.. كان يم���ر من جوارها 
كأن���ه طي���ف ال تراه.. أفتعل أكث���ر من مرة الحديث معه���ا.. ففى أول 
لقاء جمعهما فى الشارع كانت قد اخذت بلباب عقله وقلبه مما جعله 
يس���ير خلفه���ا على غير هدى ولما لم تاح���ظ هى ذلك بدأ يلف نظرها 
ويحم���ر وجه���ه ويتلعثم س���ألها عن من���زل »يحيى« يفتعل االم���ر بالطبع 
لتعيد هى نظرتها إلى أمامها وتس���تمر فى المس���ير باتجاه منزلها دون 
حتى أن ترمقه بتلك النظرة التى تعبر عن انه أثار شىء من اهتمامها !
كان ينته���ز الفرصة كلما دخلت الى بلكونة ش���قتهم ووقفت بها 
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قليا ليتوارى خلف الستائر فى غرفتى مطيا النظر اليها.. بالمناسبة 
محس���ن هذا ضخم البنيان مامحه شرس���ة رياضى بالطبع ومن غيره 
يوال���ى الرياض���ات القتالية والصعب���ة.. كنت انظر ال���ى وقفته وتعابير 
وجهه المليئة بالش���جن واالحمرار والتعرق ألجدنى رغما عنى متعاطفا 
مع���ه. فصديق���ى الضخم هذا يبدو ان���ه يملك قلب عصف���ور يتيم وهذه 
الفت���اة ه���ى م���ن جعل���ت ارنولد ش���وارزينجر يقف خلف س���تائر ش���باك 
ليتح���ول فى لحظات الى س���يد العاطفى مدندن���ا اغنيته الخالدة »كل 

مره اشوفك فيه ابقى نفسى ااااا« 
إذن الب���د أن أتدخ���ل فى هذا األمر واقدم الى محس���ن خدمة العمر 
بالس���حر نع���م بالس���حر الب���د أن أتخي���ل أن ما افعله س���ينجح وس���يأتى 
الي���وم ال���ذى تحتضن ه���ذه الفت���اة ذراع ذلك الضخم وت���راه أجمل وأرق 
فتى وقعت عليه عيناها وسيكون ذلك كله بفضل مجهوداتى.. واآلن 

سأبدأ بقراءة الطريقة على أن أتأكد من فعل كل خطوة باتقان 
»ولس���لب عق���ول النس���اء وجلبه���م بالمحب���ة ال���ق بالبخور ف���ى النار 
واكتب اس���مها واسم االم واس���م الولد واسم امه فى ورقة  ولف عليها 

خرقة زرقاء وتكتب اسفلها هذه االسماء مره طوليا ومره دائريا 
عطوى مطوى عطرا مطرا وردد الكلمات 22 مره قبل وضع الورقة 

باللفافة على البخور لتحترق«
الطريقة س���هله بالفعل.. بدأت فى وضع البخور فى المبخرة وبدأت 
األدخن���ة تتصاع���د منها معلنه عن تجمرها وب���دأت بكتابة الورقة بدم 
الغ���زال ولفف���ت عليه���ا خرق���ة زرقاء من بنط���ال جينز قديم ل���ي وبدأت 

بترديد الكلمات 22 مره وبدأت فى احراقها فى المبخرة 
اآلن وجب على االتصال بمحس���ن وطلب حضوره ألى س���بب كان.. 
وبالطبع س���يطوى األرض طًيا ممنًيا نفس���ه بصدفة اللقاء بها..  بالفعل 
دق ج���رس الب���اب ليجلس محس���ن معى فى الصالة ألخبره بأن اس���رتى 
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كلها قد س���افرت الى االسكندرية وأننى اتصلت به ليؤنسنى قليا.. 
أخذنا الحديث فى كل أمور الحياة.. كان يحدثنى عن البطولة التى 
يتجه���ز له���ا وانه كثف س���اعاته فى الجي���م ولم ينس بالطب���ع أن يزيد 
فى نصيحتى بش���أن نحولتى وضعف جس���دى بأن اطب���ق نظاما غذائيا 
قام بش���رحه كأننى امام خبير تغذية ممتاز.. كنت أنا قد ذهبت الى 
المطبخ لتحضير كوبين من العصائر بينما جرس الباب قد دق ألطلب 

من محسن ان يفتح ويقابل السائل النشغالى بتحضير العصير 
- كانت المفاجأة التى شلتنى عن الحركة الكثر من عشر ثوان 
هو صوت سهام وهى تسأل محسن عن اختى المسافرة ووالدتى او اى 
م���ن اف���راد عائلتى.. لم انتظر بالطبع  فق���د كانت صوت فرحتى اعلى 

من صوت الخاط نفسه وقولت بداخلى 
»العمل اشتغل« كنت ارددها فى نفسي كاالطفال 

ترك���ت العصير وخرجت ألرى المش���هد الذى ه���و صنيعتى كليا 
محس���ن يق���ف مس���تندا الى الباب وس���هام تق���ف امام���ه وبينهما فاصل 
بس���يط ج���دا تحدثه وعين���اه معلقة ب���كل تفاصيلها هل ح���دث االمر؟  

بالتاكيد قد حدث !!
عندما رأتنى تهللت أس���اريرها اكث���ر مبدية اعتذارها عن االزعاج 
ف���ى هذا الوق���ت وزيادة فى مفاجأتى اخرجت م���ن جيبها ظرف مطوى 

قائلة: 
»دى دع���وة خطوبت���ى اخ���ر االس���بوع الج���اى بابا اص���ر تكونو اول 

المدعويين« !!!
محس���ن ايها المس���كين لماذا لبيت دعوتى بالزيارة أنا اش���عر بك 
ياصديق���ى الب���د انك متحامل بجس���دك كله على الب���اب انه يأن منك 
وانتى ايتها الش���يطانه انصرفى اآلن وبس���رعة هناك وحش على وش���ك 

أن يصاب بصرع رهيب البد أن أنهى االمر حااًل 
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»الف مبروك ياانسة سهام طبعا طبعا إحنا أهل« 
قلتها بينما التفت هى بجس���دها لتختفى باتجاه الس���لم ولتتألأل فى 
عين محس���ن دمعة ساخنة وألجده طالبا منى أن ينصرف لتذكره امر 
ما.. بالطبع لم امتلك أن أواسيه بأى كلمة فقد خيم على صمت مبرح 

وتركته ينصرف النفجر فى نفسى بعنف مرددا بلسانى 
»انت فاشل يايحيى فاشل فاشل« 

- الي���أس اإلحب���اط عدم الرغبة فى تناول الطع���ام التفكير الزائد 
عن الحد السؤال الذى ال توجد له اجابة دوما 

»اين الخطأ ؟؟؟«
اعتصرت رأس���ى لكن ال ش���ئ.. أنا بالفعل منظم جدا اليمكن ان 
اك���ون ق���د نس���يت او اهملت اى خط���وة من الخطوات لك���ن لماذا لم 
يحدث ش���ئ ؟؟ كان الش���ك يقتلنى ان تكون تل���ك المخطوطة مجرد 
هراء أن تكون فاقدة التأثير.. ربما كانت تعمل مع العرافة المقبوض 
عليه���ا وربما جربتها هى فلم تجد منها فائدة فتركتها واغترفت العلم 
باألم���ور م���ن كتب اخ���رى ياللحظ الس���ئ.. لم���اذا اختار محم���ود تلك 
المخطوط���ة لماذا لم يس���رق لى كتابا مش���هورا مثل ش���مس المعارف 
مث���ا.. التفكير يأخذنى الى ش���ئ تجاهلته وهو عنوان أحد المكائد 

السادسة عشر وهى آخرهم 
»خدمة الملوك والدخول والولوج«

لم ال يكون هنا مكمن الخطأ لم ال تكون البداية هنا ؟؟ بالطبع 
ف���ى كل القص���ص واالفام حتى ف���ى عالم الدجل والش���عوذة البد أن 
يكون هناك خدام من الجن هم من يقومون بتفعيل االعمال والمساعدة 
ف���ى نجاحه���ا.. اذن البد ان أب���دأ من تلك التعويذة التى تس���تدعى الجن 
ليخدم���ك و أى اس���تدعاء ان���ه اس���تدعاء لملك منهم والب���د أنه يحكم 
الكثي���ر والكثير م���ن الجن.. لقد وجدت بغيتى اخي���ًرا رغم ان األيام 
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انقضت لكن أنا أعد نفس���ى بأن الليلة هى آخر ليالى التجارب ان لم 
تفلح فس���اقوم باحراق تلك المخطوط���ة.. ها أنا قمت بقص االمر كله 

حتى تنتهى الشموع التى مألت الغرفة ويبدأ الظهور.
- لقد قمت بفعل كل المطلوب.. كان أول طلب هو أن أكون على 
نجاسة ثم أقوم برسم نجمة خماسية فى أرضية الغرفة.. كان على أن 
اقوم باخراج مكتبى وكل ش���ئ يتوس���ط الغرفة.. وأن ارفع الس���جادة 
الت���ى تتوس���ط االرضي���ة وقمت بالن���زول إلى الش���ارع و ش���راء عدد من 
الش���موع وقمت بفصل الكهرب���اء واغاق كافة النوافذ والبلكونات 
ووض���ع الش���موع عل���ى كل رأس لتلك النجمة وبالطبع اش���علت البخور 
فى المنتصف وبدأت فى نطق كلمات االستحضار بالعدد المطلوب.. 
كان هذا كله قبل الس���اعة الثانية عشر بساعة كاملة والنص يقول 
بان الحضور سيكون فى تمام منتصف الليل..  أحدثك عن شعورى.. أنا 
متبلد الش���عور واالحساس أفعل كل ذلك وكأننى منقاد اليه مسلوب 
الرغب���ة ومس���لوب اإلرادة لكن���ى اش���عر بأن ه���ذه اول م���رة افعل كل 
ش���ئ بطريقة صحيح���ة جدا وكأن هناك قوة روحي���ة توجهنى وترغب 
ف���ى أن أج���ح فى االم���ر.. كان عل���ى أن أقف فى وس���ط النجمة وأضع 
المبخرة أس���فل جس���دى وقد أغفلت أن أخبرك انه وجب على أن أقف 
فيها هكذا عاريا كيوم ولدتنى امى ال خواتم والساعات وال اى شئ.. 
الدخ���ان يتصاعد من المبخرة الى نصف جس���دى الس���فلى لكن على 
أن أبق���ى مغلق العينين على هذا الوضع حتى يأتينى صوت الملك الذى 
س���يحضر..  اقف بصعوبة.. اتعرق.. ربما بس���بب غلق األبواب والنوافذ.. 
ربما لكثافة الدخان والش���موع..  رغم اننى مغلق العين لكنى اش���عر 

بظال اضوائها المتراقصة.   
فج���أة هناك نس���مة هواء تلفح وجهى تش���عرنى باالرتي���اح واالضواء 
المتراقص���ة للش���موع قد انطفأت النس���مة تداعب جس���دى كله هواء 
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بارد  لطيف العرق يتاشى عن وجهى لدى رغبة فى ان افتح عينى ألرى 
الحدث واش���هده لكن خوفى من الفش���ل جعلنى اضغ���ط جفونى على 

عينى مؤكدا لنفسى اننى ملتزم بالتعليمات 
»افت���ح عيني���ك يايحي���ى فان���ت اآلن ف���ى حض���رة المل���ك بينيامي���ن 

الشيطان«
٭    ٭    ٭
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- ليتن���ى م���ا فتح���ت عين���ى هك���ذا حدثت نفس���ى.. أى ظ���ام هذا 
ال���ذى يحيط ب���ه أى خوف يعتلينى ويجعلنى ارتج���ف رعبا ؟ أرى أمامى 
أننى أقف على نفس الدائرة لكننى أبًدا لس���ت بغرفتى وال فى الش���قة 
كلها.. إننى اقف على أعتاب ممر.. األرض س���وداء ورغم حفاء قدماى 
اال انن���ى ال اس���تطيع تميي���ز طبيعته���ا.. الحوائط الجانبي���ة بكل واحد 
منه���ا تظه���ر عينان حمروات���ان وفم مفت���وح.. اصوات صرخ���ات تتناغم 
م���ع بعضه���ا البعض وتخرج ف���ى آن واحد.. وفى اس���فل الحائط فتحات 
تتدل���ى منه���ا رؤوس كثيرة ال حصر لها ألفاعى س���وداء عيونها حمراء 
تقترب من قدمى وتخرج لس���انها امامها وكأنها تتش���ممنى به.. أتقدم 
خطوة الى االمام ألجد الظام يقترب كأنه كتلة كبيرة س���تأخذنى 
وتأخ���ذ الحوائط والممر معه���ا..  خفافيش طائرة تبدو من بعيد تحيط 
بذل���ك الظال وتقت���رب لتلتص���ق بالحوائط بأقدام رفيعة جدا س���وداء 
وايادى بها ثاث اصابع سوداء وجسد رفيع أسود و رأس مدورة سوداء 
وبه���ا عين���ان دائريتان وليس لها فم او أذن مجرد امس���اخ تقترب وتتعلق 
بالحوائط حاولت أن اعيد قدمى التى تقدمت بها ألجدها ال تقف على 
ش���ئ..  الع���وده تعنى الخ���اء والظ���ام..  تحركت خط���وة أخرى ألجد 
بع���ض األفاعى قد ب���دأت باإللتفاف على قدمى.. مازال جس���دى عاريا 
كل���ه وه���ى تتلفحنى كش���جرة.. أريد أن أصرخ أن أطل���ب من أحد أن 
ينقذنى لكننى مس���تمر فى التقدم وكأن هناك ما يأمرنى ويرغمنى 
على االستمرار.. فى منتصف الممر تظهر قروون عديده متراصة على 
الجانبي���ن ق���روون كبيرة وضخمة واخرى صغيرة ورؤوس تش���به رأس 
التي���س غير أنها أضخم وأبش���ع كما انها رؤوس فق���ط لكن تحملها 
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اجس���اد م���ن ظام دام���س ال تعرف ل���ه مامح.   هن���اك صرخات أعلى 
تص���در م���ن خلفهم م���ن الظام وهن���اك أص���وات للبوم تقط���ع أصوات 
الظ���ام وهن���اك خ���وار صوت انفاس ش���ئ مخي���ف تقترب.. ه���ى ام أنا 
م���ن يقت���رب منها ؟!   مازلت اتقدم ألجد بعد صف���وف من القرون بوابة 
مفتوحة االبواب على مصرعيها وحولها تطير الغربان السوداء وصوت 
الخوار يعلو ومعه تزداد وتعلو دقات قلبى.. كان الصوت قد تردد ثانية 

»مرحبا بك ايها البشرى المختار«
اريد أن أسأله  أن أتكلم فمى مغلق وبإحكام وجسدى يسير على 
غير هدى وبرغم كل ما اشعر به إال اننى أتقدم بانتظام كجندى قد 

صدرت له األوامر وهو ال يستطيع رفضها أو حتى التفكير فيها 
- قم���ت بالم���رور م���ن البواب���ة الج���د االض���واء الحم���راء ق���د اظلت 
المكان كله وقد تراصت عدد من الجنيات على الجوانب كن يعلقن 
عيونهن بي أو بجسدى ال ادرى لكننى اسير وكأننى مغمض العينين 
رغ���م أنن���ى لو ُأتيح���ت لى الفرصة ووقف���ت امام إحداه���ن لن تكفينى 
س���نوات عمرى من ف���رط جمالهن.. ليتنى لم افك���ر فيهن هكذا لقد 
بدأت اجس���ادهن بالتحول.. انقطعت إلى  نصفين وخرج منها حيوأنات 
تشبه الديناصورات لكن بأنياب واسنان مخيفة وسلسلة ظهر عماقة 
وذي���ول ال اع���رف اخرها فهى غائبة فى الظام خلفه���م.. إنها تنظر الى 
بش���رر مس���تعر يمأل العيون.. ال أريد التوقف أمام اشكالهن المريعة.. 
إنن���ى أغم���ض عينى ك���ى ال اراهن من فرط قس���وة مامحه���ن.. أفتح 
عين���ى مرة اخ���رى الجد كائنات ترتدى عباءات س���وداء يعلوها رؤوس 
بأن���وف طويلة وش���فاه غ���اظ واقدام اربع���ة واذنين ملتويتي���ن وكبيرة 
الحج���م كآذان الحمي���ر والوج���وه حم���راء ككت���ل الدم م���ع الضوء 
االحمر داكنة مائلة للس���واد كان���ت اعدادهم كبيرة كلما تقدمت 
ف���رد اثنين منهم عباءته لتظهر لى.. انها ابدا لم تكن عباءة بل زوج من 
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االجنحة استطاعوا ان يطيروا بها بعيد حتى تقدمت اكثر ليطير اخر 
اثنين منهما وألجد كائن ضخم يصدر خوار ال ينجم عن جس���د س���وى 
بهذا الحجم يس���تلقى على جانبه فاردا اقدامه وظهره من خلفه.. شعره 
يش���به ش���عر النس���اء طويل وبه بعض العقد.. الجس���د على سرير يشبه 
اسرة الملوك الفراعين والجسد ضخم جًدا لم ارى جسد فى ضخامته 
وان كان���ت االق���دام وااليدى حجمهم���ا صغير مقارنة بالجس���د ويبدو 

انهما ناعمين وليس بهما أى اثار للشعر 
- التفتت الراس ألصعق من المفاجأة.. أن الوجه صغير جدا وليس 
وج���ه رجل ابًدا أنه وجه س���يدة وأن���ا واثق من إننى رايته منذ فترة اين ال 
ادرى.. إًذا هل أحلم هل أهلوس ام ماذا ؟؟ اذا كنت فى حضرة بنيامين 

فأين هو  هذه سيدة حتى ولو كانت ضخمة الجسد 
- بدأ الخوار يعلو عندما التفت الرأس وبدأت اآلنفاس تعلو وتهبط 

وفتحت فمها ليتردد صوت اجش خشن من شفتيها 
»اجث على ركبتيك انت امام سيدك بينيامين الشيطان«

ال ادرى ماح���دث ل���ى فق���ط وجدت قدم���اى تجثو وتحت���ك باالرض 
احت���كاًكا خش���ن بينم���ا فمى مازال مغل���ق وغير ق���ادر على الكام 
لك���ن ال���ذى بدأ كام لم ينته أبًدا كان بينيامين الس���يدة التى اجثو 
أمامه���ا وال امتلك حول أو قوة فى حضرتها وال اس���تطيع أن اتحدث أن 
أس���أل أن أفهم أن أعى فقط كل ما اس���تطيع فعله هو أن أس���تمع ربما 
أفهم األمر أن ُأطيع كل ما يُأمر به فهذا ما جنيته على نفسي وبنفسى 

وهذا ما كنت ال ُأفكر ابًدا انه يمكن أن يحدث.
٭    ٭    ٭
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- أن���ا بنيامين الش���يطان اخترتك لتكمل مع���ى رحلتى فى الحياة.. 
كل ما عش���ته فى حياتك كان على مرأى ومس���مع منى.. كنت اراك 
من���ذ طفولت���ك الى أن اصبحت هك���ذا وجاء دورك عن���دى فى رحلتى 
التى كتبت على ألظل هاربا من جسد لجسدك وقد جاء دور جسدك.
كان الص���وت رخيم جدا ومتردد فى كل ناحية مما جعلنى ارغب 
فى تحريك يدى باتجاه أذنى لكنها لم تس���تجب.. شىء ما سيطر على 
جس���دى بالكامل ال املك ش���ىء فيه س���وى التفكير فقط.. لم تتغير 

نبرته وإن كان أعتدل ليجلس أمامى وليكمل حديثه قائا:
»لقد رأيتنى فى الحلم عندما كنت متجس���دا فى شخص الحاخام 
اليه���ودى بنيامي���ن.. ول���و تعل���م عدد االس���ماء الت���ى حملتها ف���ى حياتى 
ستدرك أنه بعد ساعات قليلة سأصبح أنا فى جسد يحيى ولست أنت.. 
لكنى غير متعجل لألمر امامنا تلك الليلة والليلة فقط وبعد أن تسمع 
من���ى مالم تس���معه م���ن غيرى وتعى األم���ر جيًدا قبل فج���ر اليوم التالى 

ستكون مجبر أن تكون لى لعشر سنوات قادمة«.
بالطب���ع لم اس���تطع أن أع���ى مايعنى لكن عقل���ى كان عنده رغبة 
ان يس���تمع ل���ه.. أن يفهم اكثر.. ربما مع التفاصي���ل ربما مع خوفى من 
كل ماحول���ى ربم���ا ألننى حاليا ال املك حتى أن أهز رأس���ى بالموافقة 
او النفى.. ش���ىء ما حدث كطارئ فى عقلى اين رأيت ذلك الوجه من 

قبل ؟
أبدا لم يكن هذا هو وجهه بنيامين فى الحلم 

»انه وجه الس���يدة الدجالة فى الش���رقية.. الس���يدة التى عثرت على 



54

ابن جنية

المخطوط���ة م���ن الكتب التى تم التحفظ عليه���ا عن طريق ابن خالتك 
محمود!«

كان بنيامي���ن ينط���ق  بذل���ك وكأنه يقرا األفكار واالس���ئلة التى 
ت���دور فى رأس���ى وكأنه يجلس على فوهة عقل���ى ليكون اول ما يلمح 

مايدور فيه 
»ستفهم كل شىء.. أمامنا الوقت  و سأبدأ لك من البداية االولى.. 
من قبل وجودى أنا فى الحياة س���أبدأ لك ككل البدايات التى تحب 
ان تس���مع بها.. س���تكون البداية من قصة حب ناش���ئة.. ليست كحب 
الس���ينما أو المواق���ع االلكتروني���ة لكنه���ا بالفعل قصة ح���ب عجيبة 
وغريب���ة واظن���ك عندم���ا انتهى منها س���يدور فى رأس���ك انك لم تس���مع 

بشىء يشبهها ابدا طيلة حياتك«
- ب���دأ األم���ر بإبن���ة ملك الملوك الس���بعة فى العالم الس���فلى عندما 
كان���ت ف���ى رحلته���ا ال���ى س���طح االرض والت���ى كان المل���ك ش���والم 
العظي���م يعلم بها النها من الطقوس الش���يطانية لملوك العالم الس���فلى 
أن يرس���لوا ابنائه���م الى عال���م اآلنس كمغامرة دائما حمي���دة النتائج.. 
فعبر الس���نوات واالعوام كان ابن الملك او ابنته يرس���ل الى عالمكم 
اآلنس���ى لت���زداد خبرت���ه ومعرفت���ه بطبيعتكم وضعفكم ام���ام قوتهم 
وقدرتهم فى الس���يطرة على عقولك���م ومصائركم .. كانت األميرة 
شوال بنت شوالم فى مقتبل عمرها وكان العصر وقتها فترة مابين آدم 
ابيكم ونوح النبى.. كانت فترة من الشتات يعيشها البشر وخصوصا 
أن عدد ابناء آدم قد زادو و آدم مات منذ زمن وتبعه شيت ابنه الصالح 
من حواء.. كان فى ظل هذا التشتت والضياع رجل يدعى سليم وكان 
الرجل بالفعل اليحمل من صفات إسمه سوى إسمه ..كان يعشق األمور 
الغير ظاهرة.. كان يبحث دوما عن ش���كل الجنة وش���كل النار.. عن 
ش���كل الش���يطان.. عن اآلخرة وما س���يحدث فيها ..كان شغوفا بأمر 
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الجن . كيف هم، اش���كالهم، صفاتهم، ماذا يأكلون، هل يرتدون 
الماب���س، هل كلهم يس���تطيعون االختفاء والطيران؟ كان يتس���اءل 

دائًما عن كل تلك األمور !!
وذات ليل���ة أخذته أقدامه ال���ى كهف فى أعالى جبل.. كان يحمل 
ج���ذوة من ن���ار ويقف على باب الكهف.. و للصدفة التى ال ترتيب فيها 
كان���ت ش���وال قد اتخ���ذت الكهف مس���كنا لها خ���ال الفت���رة التى 
س���تكون فيها بين البش���ر.. جثى س���ليم عل���ى ركبتيه واضعا الش���علة 
امامه مرددا كلمات عادية من أسئلته الخرقاء ..كان يصرخ أن يظهر 
له أحد الجان كان يطلب ذلك صراحة وبدون خوف وبدون أى تعاويذ 
اس���تدعاء.. ظل يصرخ وين���ادى بأن يجيبه أحد.. وبالفعل كانت ش���وال 

تراقب كل هذا وهى تجلس فى أحد اركان الكهف.
فجأة انطفأت جزوة النار وشعر هو بشعور غير طبيعى بينما كانت 
هى تمر من خال جس���ده وتعود.. اهتزاز ورعشة اصابت أوصاله.. اراد 

ان يفر لكن قدماه ابًدا لم تطعه الى أن سمع همس ما فى اذنه 
»متى تحب أن ترى«

كان الصوت نسائيا رقيقا عذب جعله خياله يزداد رغبه فى رؤيته 
فأجاب مسرعا 

»اآلن«
»بل الغد على ان تأتى برأس اخوك االكبر منك«

وتبع���ت ذل���ك بصرخ���ة مدوية جعلته يش���عر ب���أن حوائ���ط الكهف 
ستتهدم فوق راسه 

لم يدر بنفس���ه اال وهو يسلم س���اقيه للريح ويصل الى الكوخ الذى 
يبي���ت في���ه.. لم يصدق بالطبع ماس���مع.. ظل طوال اللي���ل يفكر هل ما 
تع���رض ل���ه كان حقيقي���ا.. تذك���ر الص���وت وتذكر رعش���ة اوصاله 
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فابتس���م.. إن���ه عل���ى وش���ك التواص���ل بالفعل م���ع احد الج���ان.. صحيح 
المطلوب صعب لكن مع ش���خص مثله كان أمر يس���يًرا.. فقط عليه 
أن يفك���ر ويتدبر أمر مقتل اخيه.. كان يعلم أن اخيه يعمل فى زراعة 
األرض وتربية االغنام.. يس���وقها حيث المراع���ى الخضراء وحين تأتى 
الظهيرة يأوى الى ش���جرة تتوس���ط المراعى.. لذا كل ما عليه أن يدبر 
مكان يختبئ فيه وحين يتأكد من نومه يجهز عليه بآلته الحادة التى 

يستخدمها وقتما يواجهه أحد الحيوأنات المفترسة.
- كانت ش���وال تراقبه ط���وال اليوم..  فى الصب���اح جلس يحك آلته 
بي���ن الصخور كى تصبح اكث���ر قوة ونفاًذا.. وس���رعان ما حملها بين 

يديه وتتبع أخيه الذى يسوق األغنام إلى المراعى 
كان يختبىء خلف األش���جار والصخور.. وكلما توارد إلى رأس���ه 
أن اخيه يش���عر به كان قلبه يضطرب.. إلى أن نام اخيه تحت الشجرة 

فاسرع باإلجهاز على صدره إلى أن تأكد من موته 
أمس���ك باآللة وقام بحكها فى رقبته ليفصلها عن الجس���د سريعا 
وليحمله���ا ف���ى كومة من اوراق الش���جر العريضة وليتخ���ذ طريقه الى 

الكهف.
وص���ل الى الكه���ف ووضع الرأس أمام���ه وبدأ بالمن���اداة معلنا أنه 
أحض���ر ماطلب منه.. لم تأتيه أى اس���تجابة..ظل يصرخ وينادى وال أحد 

يجيب.. أرهف السمع لكن ال صوت سوى صوت الهواء الناعم 
فق���د األمل وركل رأس أخي���ه غضبا ثم ترك الكهف عائدا ليجد 
م���كان الك���وخ قد احترق وق���د التف عدد من البش���ر حوله ولمح فى 
ض���وء النار جس���د اخي���ه مقطوع ال���رأس وعلى مقربة من���ه كانت آلته 
الح���ادة لقد تركها بجوار أخيه عند الش���جرة.. أس���رع بالهرب قبل أن 
يلمحه أحد ألنهم بالطبع ادركوا ما فعله.. أخذته قدماه الى الكهف 
م���رة أخرى ليج���د الكهف مظلم ومخيف ليتقدم هو فى خوف محاوال 
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البح���ث عن رأس اخيه الت���ى تركها هنا.. دار فى جوانب الكهف فلم 
يجدها إلى أن تجمع فى قلبه الخوف والرعب والتعب أيًضا ليستس���لم 

للنوم مجهًدا 
شعر بيد ناعمة تمس جبهته ليفتح عينيه وال يجد شيئا فيفزع قائما 

متلفتا لعله يلمح اى شىء فى الظام 
»أحس���نت صنعا ايها البش���ري« وتبعتها أيًضا بضحكة عالية تردد 

صداها فى الكهف 
»أين انت لماذا لم تظهرى«

»بالطبع سأظهر لك لكن هناك مطلب اخر«
»أنا لن اقتل مرة اخرى«

»لن تقتل بل ستفعل امر اخر«
»ماهو« 

»ستغتصب زوجة اخيك«
صعق هو من المطلب لكنه أراد ان يتأكد من انها ستظهر له وقد 

اكدت هى له ذلك 
- فى الصباح نزل الى المراعى ليتلفت حوله حتى وصل الى كوخ 
اخيه ليفتح بابه سريعا وليجد زوجة اخية تقف فى المنتصف وكادت 
ان تفت���ح فمه���ا س���ريعا وض���ع يده عل���ى فمها وقد ن���زع عنه���ا الثياب ثم 

تركها طريحة االرض ليخرج مسرعا وهارًبا الى الكهف 
»فعلتها لقد فعلتها أين أت«

- ل���م ي���درك معنى أن ترى انثى جميلة س���وى فى ه���ذه اللحظة لقد 
اخ���ذه جمالها عندما ظهرت ترتدى افضل الثياب وتجلس على اريكة 

من الذهب فى جانب من الكهف 
فت���ح فم���ه على آخره معب���را عن انبه���اره واعجابه بها نس���ى بالفعل 
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م���ا فعل���ه وما كان ينوى فعله أن اس���تطاع أن يتواصل مع الجن ولكن 
يب���دو أن ش���ىء مثل الذى حدث بداخله ح���دث بداخلها لذا اقتربت منه 
اكث���ر ليعي���ش معها ف���ى الكهف اكثر من ش���هرين كاملين.. كان 
هو منبوذ من البش���ر وكانت هى تحضر له كل ما يحلو له حتى أتت 
اللحظة الفارقة وهى أن رحلتها قد انتهت وقد بعث ابيها الملك شوالم 
فى طلبها.. لم تشاء أن تخبره كل مافعلته انها اختفت و إلى األبد فى 
العال���م الس���فلى.. و هناك كان والدها المل���ك ينتظرها ليزف لها خبر 
موافقت���ه على زواجها من ابن ملك اخر وافقت هى على مضض إلى أن 
ش���عرت بشىء يتحرك فى احش���اءها لتقوم والدتها باخبار الملك الذى 
بعث نفر من الجن الى الكهف ليأتى الصباح ويجد البش���ر جثة سليم 

وهى منهوشة ومقطعة وكأن الف حيوان مفترس قد مزقوه باألمس.
- أصبح���ت ش���وال ملعونة ومطرودة من ملك ابيه���ا واصبح مولودها 
يحم���ل اللعن���ة ال���ى ان جاء وقت والدته���ا لتلد ذلك الطف���ل وتموت بأمر 
من  أبيها حيث أنه أوقف أمر لعنتها الى لحظة الوالدة على أن يس���تمر 

طفلها غير مرحب به وملعون بين قبائل الجن وعالمهم السفلى.
- لق���د خرج���ت الى الحياة طف���ل كأى طفل لكن أبى من البش���ر 
وأم���ى م���ن الج���ان.. ملع���ون أن���ا م���ن العالمي���ن.. لقد نزل���ت ال���ى الدنيا 
بجس���د يش���به أجساد البش���ر و إن كان حجم جس���دى يومها كطفل 
ف���ى التاس���عة وليس مولود منذ س���اعات ع���اوة على ما اتمي���ز به.. لقد 
خلقت بجسد شفاف يستطيع المرور كالهواء من كل شىء.. ال املك 
مامح معينة فأنا ال أرى نفس���ى وال اعرف لى ش���كا محددا.. كان 
عل���ى أن اتحرك وحدى.. وعش���ت أعوام ال اع���رف عددها بالضبط فى 
المستنقعات والوديان.. فى كل مكان يسكنه الظام وال يصل اليه 
البشر وال يزاحمنى فيه الجان ..كنت وحيدا اعيش فقط لينتهى اليوم 
ويأتى اليوم الذى يليه.. بالطبع كان بإمكانى أن أرى واطلع على حياة 
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البش���ر لكن لم اجد اى شىء يسرنى فى ذلك.. وبالطبع كنت اخشى 
أن أقع اس���يًرا للجن فأنا ملعون ولس���ت منهم بش���كل كامل. كانت 
الوح���دة ه���ى إختي���ارى الذى أن���ا مجبر علي���ه.. وكانت أحوال البش���ر 
تتط���ور ويزدادو كف���ًرا وعناًدا حتى إن نبى مثل ن���وح ظل يدعوهم الى 
الرب اعوام عديدة ولم يؤمن به الكثير.. وكان أمر اهلل له بأن يصنع 
سفينة للنجاة ألن اهلل سيغرق االرض ومن عليها جميعا.. وصلنى األمر 
وكن���ت وقته���ا أبيت فى مس���تنقع رطب قرب الجب���ال واألودية ..كنت 
قد عهدت حياتى وألفتها كنت اتغذى على كل ش���ىء يأكله البش���ر 
ويأكل���ه الجان كنت آكل الش���اة بدمائها ولحمه���ا وعظمها.. عندما 
علم���ت بخبر اغراق االرض خش���يت على نفس���ى هل أنا م���ن المغرقين 
ام من الناجين ؟؟ اقتربت من الس���فينة وبينما نوح يصنعها كان يبعث 
القل���ة القليلة التى تبعته ال���ى المؤمنين لياخذوا من كل زوجين اثنين.. 
حملوا اصنافا من الحيوأنات والبشر وبعض الجن الصالح وحتى الجن 
ال���ذى اتبع الش���يطان قد عرف مصيرة لن يغرقوا س���يبقوا فى غوايتهم 
للبش���ر ال���ى أبد اآلبدي���ن.. أما أنا كن���ت الحائر بي���ن كل هؤالء ليس 
هناك لى من زوج يش���بهنى حتى أذهب الى الس���فينة ولم اكن من اتباع 

الشيطان وقتها.. وجاءتنى الفكرة... 
- م���ا إن بدأت األرض تخرج مائها والس���ماء تف���رغ ثقلها اال وكنت 
اتشبث بالسفينة من الخارج.. فقد ادركت ان السبيل الوحيد لنجاتى 
ه���و ان اتش���بث به���ا.. بالطبع ل���م اتأذى من الماء فأنا ش���فاف الجس���د 
لكننى رأيت اهوال هذا الطوفان و رآه البش���ر من نوافذ تلك الس���فينة 
وم���ا ان ابتلع���ت االرض مائه���ا وامتنعت الس���ماء عن افراغ م���ا بها حتى 
انتظ���رت ان يخرج الجميع من الس���فينة وخرج���ت أنا اآلخر الكون أنا 

الناجي االخير.
بعده���ا كان���ت اللعن���ة بداخلى تحركن���ى أن اذهب الى الش���يطان 
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ليعطيني منحة منه 
بالطبع فعلت.. البش���ر انفس���هم يفعلون ذلك.. البش���ر دوما يطيعونه 
دون حت���ى ان يطلب هو منهم ذلك.. البش���ر نفوس���هم ضعيف���ة وايمانهم 

هش و كنت أنا امتلك ذلك النصف الهش. 
وقفت على بابه ممنيا نفس���ى ان يس���تجيب لى.. طلبت منه ان يبارك 
لعنتى.. أن يدعمنى فى حق الحياة.. والحق يقال انه قد فعل لقد منحنى 
صف���ة من اس���مه المقدس لدين���ا.. لقد منحنى التلبس وهو أن أس���كن 
جس���د البش���ر وعقولهم أن اش���اركهم الرأي والفكر أن ارى واس���مع 
بم���ا يمتلكون من حواس.. على أن آخذهم لطريقه ليمنحهم هو اآلخر 

عطفة وسنده!
إنها تعنى اننى امتلك ش���ىء ال يمتلكه البش���ر وال يمتلكه الجان.. 
إن طبيعة جس���دى الش���فاف قد جعلتنى اس���تطيع المكوث فى عقول 
البش���ر والجان.. أن اتجس���د فى اجس���امهم لعش���ر س���نين او أقل.. ان ال 
اموت أبدا طالما يحدث اآلنتقال بش���كل مرتب.. وبذلك اس���تطيع أن 
اصطاد العقول التى تحلو لى و كل من يوافق أن ابقي فى جسده دون 

ان يرفض ذلك 
اعلم انك تفكر اآلن متسائا 

»وما الذى يجعلنى اوافق بالطبع سأرفض ذلك«
فلتتمهل فى اختيارك اذا كان ذلك عرض به اختيار اصا ولتسمع 
منى قصص األجس���اد التى عش���ت بها عبر الس���نين  الثاثين الماضية 
فق���ط.. منه���م م���ن م���ات وذهب���ت أرواحهم الى ش���ر مس���تقر ومنهم من 
مات معلنا توبته عن كل ش���ىء.. أن���ا ال يضيرنى األمر أبًدا فالموضوع  

بالنسبة لى كله صيد للجوائز.
- كان أول جس���د تملكت���ه وس���كنته  ف���ى القدي���م كان جس���د 
بينيامين ذلك الحاخام الذى علمت وقتها أن األلمان ويعقوب الموصلى 
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يبحث���ون عن���ه وكانت مهمتى ان آخذ ما جمعوه من الس���نة الش���ياطين 
واجمع���ه ف���ى مخطوط���ة واحدة..  كان ذل���ك بطلب من س���يدى ابليس 
وعندما اتممت ما طلب منى رفع هو عنى لعنة الجان بل و أورثنى عرش 
جدى ش���والم واصبحت من الملوك الس���بعة فى العالم السفلى. وبعدها 
خض���ت حروب كثيرة وطويلة بمس���اعدته حت���ى تمكنت من اإلجهاز 
عل���ى الممالك الس���بعة كلها واصبحت س���يدا عليها ومتف���ردا باألمر.. 
لكن بعد كل ماحصلت عليه وبعد كل ما وصلت له ش���ىء ما كان 

ينقصنى شىء ما كان يجعلنى غير راض. 
كان هذا الشىء نصفى اآلدمى ..كنت ارغب ان احيا فى اجساد 
وعقول البش���ر. أن اكون كحلقة وصل بينهم وبين عالم طالما رغبوه 
واحب���وا ان يعرف���وا عنه الكثير.. لذا ق���ررت أن أصعد الى األرض وان 
اتجس���د فى عقل وجس���د واحد من البش���ر. وكنت خطتى التى تنجح 
دائم���ا ان أجعله يجد س���بيا ال���ى المخطوطة وبعدها يك���ون الطريق 
ممهدا لى..  لكن خطتى هذه قوبلت بالرفض من قبل س���يدى ابليس.. 
الححت عليه لرغبتى الشديدة فى األمر.. هل تعرف الفضول ؟ بالطبع 
تعرفه فما الذى اتى بقدميك الى هنا س���واه ؟؟  انه الرغبة التى التفرق 
بين جن وبشر ان نعرف اكثر أن نعيش فى عوالم أخرى أن نظل نتنقل 
من مكان الى آخر ومن زمن الى آخر ..كانت موافقته مشروطة  بانه 
سيظل يحمى ملكى فى العالم السفلى وسيظل يدعمنى على أن انتقل 
من جس���د الى جس���د كل عشر سنوات أو أن يصل أحدهم الى تعاويذ 
قد خطها الشيطان يستطيع من يقرأها على يحرقنى وبالطبع لن يصل 

احد اليها أبًدا. 
- كان أول جسد سكنته هنا ومنذ ثاثين عام  جسد شيخ أزهرى 

يدعى خضر سوف اقص عليك قصته لكن اريدك ان ترى شىء ما..
مقصلة!
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لق���د اختف���ى من امامى الج���د مقصلة كبيرة جدا وعل���ق بها ثاثة 
م���ن األجس���اد آخرهم ام���رأة وأولهم ش���يخ ذو لحية بيضاء وقد ش���دت 
ي���داه وقدم���اه واآلالف م���ن الس���ياط تنزل عل���ى ظهره والدم���اء تتطاير 
م���ن جوانبه بينما الحي���ات تقطع امعاءه بأس���نانها وكذلك يحدث فى 
األجس���اد األخ���رى.. أردت أن اغم���ض لكن عيناى با اس���تجابة فجأة 
تب���دد م���ا رأيت ألجده م���ازال يجلس امام���ى و انى مازل���ت فى حضرته 

ليشير الى جسد الشيخ و يقول :  هذا هو خضر وهذه هى قصته 
٭    ٭    ٭



63

الشيخ خضر 

- كان ش���ابا فى الثالثة والعش���رين من عمره..  اس���مر البشرة..  ذو 
لحية مهذبة.. كان قد انهى دراسته فى الجامع األزهر ولم يجد عمل.. 
بع���د اش���هر عديدة كان يجل���س فى مقه���ى بجوار حى األزه���ر ينتظر 
شيخه ومعلمه قرطبة الذى كان يسعى أن يجد له عما لدى اصحاب 
الحواني���ت ف���ى الح���ى.. فالح���ى عام���ر بحواني���ت األقمش���ة والعط���ارة 
وخاف���ه..  كان ه���و قد طلب ينس���ون لنفس���ه وجلس يدع���و ويبتهل أن 
يوف���ق اهلل معلمه ف���ى ان يحصل له على العم���ل.. اى عمل اليهم.. المهم 
ان يجد ما يدفع به ايجار الغرفة التى يسكنها.. فهو ال يرغب ابدا فى 
الع���ودة ال���ى قريته فماذا ينتظره هناك س���وى حفنة من الصبية عقولهم 
تس���كن أمعائهم ولن يفقهوا ش���يئا.. ل���م يتخيل أبًدا نفس���ه يجلس الى 
جوار شجرة ممسكا بعصا غليظة ويقرأ واالطفال تردد خلفه ..كان 
يحلم أن يدرس فى القاهرة فى احدى المدارس الحكومية وقد تقدم 

بعدد من الطلبات لكن أحد لم يستجيب 
لمح على مقربة منه شيخه قرطبة ووجهه مستبشرا وتعلوه ابتسامة 
ق���د اظه���رت اس���نانه الت���ى بها نقص م���ن الجانبي���ن.. تهل���ل وجه خضر 

وتساءل مسرعا :
»ها خير ياشيخنا وال اية«

»ياخى صبرك عليا آخد نفسى.. واطلب لى ينسون عشان ابشرك«
صف���ق بكلتا يدي���ه مناديا النادل ليحضر كوبا آخر من الينس���ون 
ويضعه امام الش���يخ قرطبة وينصرف ليرفع الكوب األخير ويرتش���ف 

منه رشفة مرددا بعدها اسم اهلل ثاثة ثم يعيدها لمكانها ليقول 
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»رجلي���ه ياخض���ر يابنى تعبت م���ن اللف فى الحى كل���ه.. الحوانيت 
كلها فيها شغالة ومعظمهم مش محتاج لحد«.

ث���م رفع الكوب ليرتش���ف رش���فة اخ���رى ويعيده بينم���ا عقد خضر 
حاجبيه لياحظ قرطبة مامح الغضب التى علت وجهه. 

»الال متكش���رش كده ياابنى أن���ا الحمد اهلل اتفقت لك مع عطوة 
القم���اش ومن بك���رة بعد الفجر تك���ون هناك.. عايزك تبيض وش���ى 

بقى هناك«.
وب���دء قرطب���ة يق���ص ويس���رد تاريخه العميق م���ع عط���وة القماش منذ 
كان بائ���ع س���ريح يجر عرب���ة اليد فى الحى وكي���ف ان الرجل قد وافق 
رغ���م امت���اء الحانوت الخاص ب���ه بالعم���ال.. وقد قرر الرج���ل إمعانا فى 
إك���رام الش���يخ منح الش���يخ خضر ثاث���ة جنيهات فى األس���بوع الواحد.. 
كما سيجعله مسئول عن درج االموال حتى تزداد بركة من طالب ازهر. 
كان���ت س���عادة خض���ر ال توص���ف بالعم���ل الجدي���د وكان بداخله 
ينمو ش���عور بالعرفان للجميل الذى صنعه قرطبة فيه هذا الرجل الذى 
اس���تقبله من���ذ أن وطئ���ت قدم���ه أرض القاه���رة وكان ل���ه خير صديق 
ومعي���ن رغم فارق الس���ن بينهم���ا.. كان قرطبة المت���زوج حديثا يعطف 
على صديقه ويعرف بضيق حاله مما كان يجعله يتصنع األسباب فى 
اخ���ذه الى منزله وإطعامه كل مال���ذ وطاب من يد زوجته التى كانت 
تحمل فى احشائها مولودها األول.. وكانت زوجة قرطبة ال تتأفف مما 
يفعله زوجها مع صديقه خضر بل انها كانت ترسله الى غرفته ليأخذ 
مابس���ه وتق���وم هى بغس���لها وتنظيفها وإعادتها الي���ه.. كما أن زيارته 
لصديق���ه برفقة زوجته كأنا دائما ما يحمان معهم طعام قد يكفيه 

أليام ثاثة على اقل تقدير.
وبالفع���ل ف���ى اليوم التال���ى وبعد الفج���ر كان يقف ام���ام الحانوت 
يس���اعد العمال فى رفع االبواب..  وقد س���عد به عطوة واجلس���ه بجوار 
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درج االموال واعطاه مفتاحا له 
- م���رت األي���ام على خضر خ���ال األس���بوع األول س���عيدة ومبهجة. 
س���رعان ما تع���رف على كل العمال ب���ل وعلى اصح���اب المتاجر التى 
فى الجوار.. كان يذهب للمسجد وقت الصاة وال ينس أبًدا أن ياخذ 
المفت���اح مع���ه حفاظا على األمانة.. ذات ي���وم اصطحب عدد من العمال 
الى المس���جد وابقى عدد فى الحانوت لمتابعة اعمال البيع والش���راء و 
لك���ن قام احدهم بس���رقة المفتاح فى غفلة من���ه.. بالطبع كان هناك 
من كره وجوده فى المتجر وقد دبر أمر سرقة المفتاح وسرقة كيس 

النقود من الدرج 
فى مساء نفس اليوم وكان نهاية االسبوع أيًضا واليوم الذى يجلس 
في���ه عطوة ليخرج اموال البضائع ومكس���به وأجر العمال االس���بوعى 
ليفت���ح الدرج وال يجد كيس المال ليلت���ف العمال حول خضر متهمين 
إياه بسرقة الكيس.. وبعد أن قام بعض العمال بإهانته بقصد مجاملة 
عط���وة طل���ب من عط���وة ان يترك���ه لثاث لي���ال حتى يحض���ر األموال 
والس���ارق.. ترك���ه األخير على مض���ض متوعًدا إي���اه إن حاول الهروب 

أو الفرار.
اس���ودت الدني���ا فى عين خض���ر وذهب الى غرفت���ه ليلملم حاجته و 
أش���يائه وليجمعها كلها فى شنطة السفر الكبيرة عازًما على الهرب 

الى قريته دون الرجوع الى القاهرة ما تبقى له من عمري
ف���ى الصب���اح ركب القطار م���ن القاهرة الى بنها وم���ن بنها ركب 
قط���ار اخ���ر اس���مه الدلتا ليص���ل ال���ى قريته بلت���ان وهى قري���ة تقع فى 
المسافة بين بنها والقناطر الخيرية ..كان عدد من االهل فى انتظاره 
بينما كان هناك خبر س���ىء يحملونه له مات والده الش���يخ عبدالغنى 
بعد ان سقط سقف المنزل المبنى بالطوب اللبن عليه اسرع إلى المنزل 
ليجد البيت قد تهدم من الس���قف والجوانب وقد س���قطت مكتبة ابيه 
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الت���ى تعد مكتبة أثرية وقد مأل التراب الكتب وغمر بعضها.. اس���رع 
ف���ى حم���ل متعلقاته هو وبعض رجال العائلة الذين أصر كل منهم على 
نق���ل المتعلقات تلك الى بيته بل ومبيت الش���يخ خضر فى منزله..كان 
خضر يعلم ضيق احوالهم وبيوتهم لذا عندما حضر عمدة القرية وقتها 
العم���دة عوي���س الكبير لم يس���تطع خض���ر أن يرفض عرض���ه الطيب 

بحمل المتعلقات ومكوثه هو اآلخر فى مضيفة عائلة العمدة.
- جلس خضر على س���رير من النحاس وقد تناثرت الكتب القيمة 
حوله فى الغرفة،كان ال يدرى ماذا سيفعل بعد ذلك، هو ال يملك اى 
اموال لبناء المنزل من جديد وكذلك اليملك اى عمل فى القرية، قرر 
ان يخت���ار بعض الكتب ليبيعه���ا لطاب األزهر من القرى التى حولهم 

او يحملها فى قطار الدلتا ليبيعها على الرصيف هناك.
وبينما هو يقلب فيها وجد بعض االوراق الغريبة ذات الملمس الغير 
طبيع���ى ومكتوب���ة بكتابة داكن���ة حم���راء ليرفعها ويبدأ ف���ى قراءة 

عنوانها 
»مكائد بنى اسرائيل الستة عشر«

ما إن اكمل قراءة العنوان حتى انطفأ الكلوب الذى أش���عله أحد 
الخفر وقد مأل قارورته بالجازوزلين ليظل مشتعًا حتى الصباح.

ق���رر أن ين���ام بع���د أن أخ���ذ المخطوط���ة ووضعه���ا اس���فل مخدت���ه 
ليجد نفس���ه فى نف���س موضعك الذى تقف في���ه، كان وقتها ال يملك 
الكثير، هو مهدد فى كل ش���ىء وأنا س���اصلح له كل ش���ىء، تردد 
ف���ى االمر واعتبره خياليا فما كان منى وقتها اال و طلبت منه أن يفتح 
المخطوط���ة على المكيدة الرابعة والتى بعن���وان »العلم بالخبأ« طالبا 
من���ه حف���ظ تعويذته���ا والذهاب الى القاه���رة فى الصباح أم���ام حانوت 

عطوة القماش.
بالفع���ل فعل ما طلبت���ه منه، ذهب الى حى االزه���ر واقترب بقدميه 
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من الحانوت حتى لمحه احد العمال الذى قرر ان يمس���ك به واستغرب 
ان خض���ر مستس���لم له، وعندما اخذه ليق���ف امام عطوة قام عطوة من 
مكان���ه متس���ائا م���ا اذا كان قد اتى بالمال ام امس���ك باللص كما 

ادعى ؟!
كان خض���ر ق���د طل���ب أغرب طل���ب تس���تطيع ان تطلب���ه وانت فى 
ه���ذا الموقف،لق���د طل���ب قل���ة المي���اه لت���ى يش���رب منها عط���وة وباقى 
العمال، اعطاها له عطوة وس���ط اس���تغرابه من الطلب وتهكم العمال 

واستهزائهم باألمر 
امس���ك خضر القلة الممتلئة وش���رب منها ث���م اعطاها لعطوة طالبا 
منه اخذ ش���ربة ماء منها وتمريرها الى كل العمال بالحانوت وبالفعل 
فع���ل الجميع، وضع خضر القلة على االرض وبدأ يتمتم بالتعويذة التى 
حفظه���ا واضعا ي���ده على فوهتها وم���رددا التمائم بعزيم���ة أكبر حتى 
نظ���ر الجميع اليه���ا ليجدوها ترتف���ع عن االرض فى مس���توى وجوههم 
وتقف امام خضر ثم امام عطوة ثم امام جميع العمال واحدا تلو االخر 
ث���م تع���ود لتقف فى المنتص���ف وتفعل نفس الش���ىء ال���ى أن اتمت ذلك 
ث���اث م���رات وف���ى الرابعة تحرك���ت س���ريعا لتصط���دم ب رأس أحد 
العم���ال ليس���قط مش���جوج ال���راس ويلتف العم���ال حوله وتس���قط القلة 
منكس���رة عل���ى االرض ليقف خض���ر امام عطوة معلًنا ان الس���ارق هو 
ذلك المش���جوج رأسه. وقد أخفى األموال فى جلباب أزرق تركه ولفه 
ف���ى احدى االماكن ف���ى الحانوت،  لم يصدق عط���وة ما حدث امامه 
وأمر العمال بالبحث عن الجلباب الذى ذكره خضر ليجدوه بالفعل و 

ليجدوا بداخله كيس االموال !!
اس���تمر عطوة يعتذر بالس���اعات لخضر ويطلب من���ه ان يرضية باى 
ش���كل لكن خضر لم يرضى سوى باجره عن ايام العمل السابقة ولو 

أن عطوة قد زاده فى االموال بعض الشىء 
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- ع���اد خض���ر فى قطار نف���س اليوم بعدما مكث طيل���ة اليوم على 
بع���ض المقاه���ى ف���ى منطق���ة االزهر والت���ى لم تخل���و واح���دة منها من 
الحديث عن الشيخ الذى جعل قلة  الماء تطير فى الهواء وتكشف عن 
الس���ارق بل إن بعضهم اعطى القصة اش���كاال عدي���دة منهم من ادعى 
واقس���م ان الشيخ نفس���ه قد طار من أمام الحانوت وانه أتى على فرس 
كبير لم يروا مثله أبدا، ومنهم من قال وادعى ان الش���يخ قد احمرت 
عيناه واخرج سوطا من الهواء لينزل به على وجه السارق. على كل هى 
طبيعة البش���ر وتهويلهم لكل ش���ىء و يبقي الشىء األهم اننى اصلحت 
ج���زء لخض���ر الذى ص���ار ممتنا لى وواف���ق ان اش���اركه عقله واكون 

جزءا منه، ومن هنا بدأنا سويا.
- طل���ب خض���ر من عمدة القرية الس���ماح له ببن���اء البيت مرة اخرى 
وقد ساعدته أنا والجان اتباعى فى إتمام البناء فى الليل وقد استعجب 
الناس لكيفية بناء بيت تهدم بين ليلة وضحاها كان الناس تمر على 
البي���ت يأخذه���م العجب من األمر لكنهم لم يعلم���وا اننى كنت اجهز 
لهم أمرا سيجعلهم يتعجبون له هم وكل القرى المجاورة التى ستسمع 

به... البد أن ُيعرف خضر وتزادد شهرته أيًضا 
 ٭    ٭    ٭
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- كان الج���ن الذين اصبحوا فى خدمة الش���يخ خضر يس���تطيعون 
أن يبن���وا ل���ه منزلا اكثر جماال م���ن منزل عمدة القري���ة،  لكن عن 
طريق وجودى فى عقله استطعت أن اجعله يطمع فى بيت العمدة وكل 
مايملك، وكانت الخطة تقتضى بان يفعل خضر اش���ياء تجعل الناس 
ف���ى القرية يؤمنون بمعرفته بالدجل وتحضير الجن.. مكث فى منزله 
يوم���ان إل���ى أن دق ب���اب بيت���ه الجديد غفي���ر تابع للعمدة يخب���ره بدعوة 
العم���دة له عل���ى زواج ابنه الكبير عبداله���ادى.. وكانت القرية كلها 
ق���د س���معت بتحضيرات الخف���ر والعمدة لمكان الزف���اف بل وكانت 
اآلنباء تأتى تباعا بحضور مأمور المركز وبعض الش���خصيات العامة 
وقتها ..كما نش���ر الخفر خبر وجود رق���ص بالجياد وتحطيب بالعصا 

والشوم وكان خضر هو اآلخر قد تجهز لألمر 
ف���ى ليلة العرس كان األمر قد ب���دأ منذ فترة طويلة وكان العمدة 
ق���د جعل زف���ة العريس تمر فى انح���اء القرية وس���ط مباركة ودعوات 
الجمي���ع.. ث���م انصرف الناس جميعا الى الش���ادر الذى خصصه العمدة 
لتناول مالذ وطاب من الطعام، وبالفعل احتش���د الجياع والفقراء وبدأ 
الحف���ل عندم���ا اعتلى العريس والعروس���ة مكان اعلى م���ن المدعوون 
وبدأت األغانى والطبول والرقص وحضر خضر الى العرس ليجد عدد 
م���ن الفتيان فى مثل عم���ره يرفعون عصا التحطيب ف���ى وجه بعضهم.. 
وم���ا ان رآه احده���م حت���ى قذف بعصاته الي���ه، تقدم رافع���ا العصا فى 
خط���ى ثابتة و ملفتة.. لم يرم بجلبابه عل���ى األرض كما يفعل الجميع.. 
ماحدث وقتها قد بهر الجميع وجعل عيونهم تجحظ وتكاد تخرج من 

مقاتها 
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كان الث���وب يرتف���ع وح���ده خارج���ا عن جس���ده وطائرا ف���ى الهواء 
واألغرب ان العصا كانت مممسكة بالثياب بشكل ما وبدا الجلباب 
كأن بداخل���ه احده���م يرف���ع بالعصا ويرق���ص وخضر يق���ف ثابتا فى 
األرض ال يفعل ش���يئا س���وى انه يتمتم بكلتا ش���فتيه.. ذعر الفتى الذى 
كان يق���ف امامه حينم���ا وجد العصا تلوح فى الهواء فأس���رع بصدها 
وبدأ يصد ضرباتها وكأنه يقاتل شىء ما بالفعل.. كانت الجياد تقف 
فى آخر الساحة منتظرة لدورها المقرر لها بعد حلقة التحطيب، نظر 
خضر الى مكانها واش���ار اليها بالتراجع والفرار..ال يدرى الناس التى 

تركبها ماحدث لها لقد فرت بهم كالذى يفر من الجحيم 
اغتاظ العمدة وبعض رجاالت القرية مما فعل خضر وأفسد عليهم 
الف���رح فكانت أوامره للغفر بان يمس���كو به ويضعوه فى غرفة حجز 
مخصص���ة لمثل تلك االمور.. ل���م يبد خضر مقاومة  فقط رمق العريس 
بنظرة نارية وتبعها بنظرة اخرى إلى العمدة الذى ارتجف جسده وشعر 

بقشعريرة تغزو ظهره 
انفض العرس وانصرف الجميع وعاد العمدة الى منزله شعر بامتاء 
معدت���ه م���ن كثرة ما تناول من طعام وش���راب فاتخذ طريقه الى حمام 
بيت���ه ليجد نفس���ه غي���ر قادر على اف���راغ مثانته بينما ش���عر بألم صارخ 
يجتاح عضوه التناسلى.. صرخ كما لم يصرخ من قبل لقد اصبح يعانى 
م���ن إحتباس البول وبعث بأح���د الخفر لطلب الطبي���ب المقيم بالقرية 
بينم���ا كان ف���ى الدور العل���وى من المنزل يحدث م���ع ولده عريس تلك 

الليلة أمر آخر 
- كان عبداله���ادى ق���د اح���ب الفتاة الت���ى تزوجها وه���ى ابنة أحد 
العمد من القرى المجاورة وقد لمحها مرة أو مرتين فى بعض مناسبات 
متبادلة بين العائات ولما وقع حبها فى قلبه وتمكن منه سارع بإخبار 
والده بضرورة طلب يدها وزواجها، كان العمدة  فى بادئ األمر غير 
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مواف���ق كليا حيث كان يس���عى ليت���زوج ابنه عبداله���ادى ببنت جناب 
المأم���ور حتى تزداد س���لطته ونف���وذه فى المنطقة كله���ا، لكن امام 
أص���رار ول���ده األكبر ق���رر النزول ع���ن رغبته ه���و وتزوي���ج الولد بمن 
يريد على انه لم يلغ أمر الزواج بإبنة المأمور فقد اس���تغل حضوره الى 
العرس وس���ارع بطلب يد ابنته إلبنه األوس���ط م���روان و اعطاه المأمور 

مهلة اسبوع للرد عليه 
عندم���ا انف���ض الجمع وحم���ل عبدالهادى الع���روس ليصعد بها درج 
الس���لم الخشبى الذى يتوسط المنزل شعر بثقل جسدها عند منتصفه 
لكنه أصر على أن يكمل حتى باب الغرفة وعندما أنزلها الى جواره 
وفتح بابها الحظ ان يد العروس يغطيها الشعر من اعلى، انزعج بالطبع 
م���ن األمر ث���م ادخلها واغل���ق الباب ليرف���ع عنها طرحته���ا التى كانت 
تغطى رأسها ليجدها كما تمناها بالفعل بكل حسن وجمال، اسرع 

بنزع ثيابه منبهرا ليدرك انه غير قادر على فعل شىء 
ظ���ل يتحرك فى الغرف���ة ذهابا ومجيئا وحاول ف���ى االمر اكثر من 
م���رة ال���ى ان يأس فبك���ى كما لم يبك من قب���ل وبينما كان كذلك 
كان الطبيب قد وصل للمنزل اليعرف تفسيًرا لما حدث للعمدة الذي 
على صراخه ليسمعه عبدالهادى ليرتدى مابسه وينزل الدرج مسرًعا 
- كان وج���ه العم���دة ق���د ازداد احتقأنا  وكاد ال���دم ان يقفز منه 
بينم���ا صرخات���ه التنقطع، وأم���ام غرفة الحجز الت���ى يرقد فيها خضر 
مربوط���ا بالس���لب واالحبال كان الغفير دندراوى يمش���ي ذهاًبا و اياًبا 

امام الغرفة إلى أن سمع صوت خضر يناديه: 
»يادندراوى روح للعمدة قوله عاجك وعاج ابنك عند خضر ومش 

عند غيره«
ظ���ن دنداروى ان خضر يه���زى ولم يأخذ كلماته بعين اإلعتبار إلى 
أن إنتص���ف الليل وجاء احد الخفر ليس���تبدل مكان���ه معه ليخبره فى 
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مض���ض عما اص���اب العمدة عقب انقضاء العرس وع���ن صرخاته التى 
جعل���ت جميع الغفر يحزنون عليه بينما كان دندراوى قد قرر الذهاب 

الى بيت العمده قبل الذهاب الى منزله 
- كان ب���اب المن���زل مفتوح���ا وجميع ابناء وبن���ات العمدة وزوجاته 
الثاثة يجلس���ون حول س���ريره، اس���تأذن دندراوى داخ���ا عليه ليخبره 

قائا 
»ده الكام حقيقي ياعمدة«

امسك عبدالهادى بجلباب دندراوى 
»كام ايه ياكلب انت«

»مفيش واهلل ياس���ى عبدالهادى ده ال���وال خضر المتلقح فى الحجز 
قالى قول للعمدة عاجك وعاج ابنك عندى ومش هتاقيه مع حد«

كانت كلمات دنداروى الغفير كفيلة ان تجعل الرجال الواقفيين 
ينظرون الى عبدالهادى نظرة ذات معنى مع مصمصة النساء لشفاههن 

وازداد وجه العمدة احتقأنا صارخا فى عبدالهادى 
»جرى لك إيه أنت كمان ياوال«

جل���س عبدالهادى بجوار س���رير وال���ده ليطلب م���ن الجميع الخروج 
رجاال و نس���اءا وليمس���ك بكف والده وليحكى ما جرى له هو االخر 
مما زاد حال العمدة س���وء، اس���رع عبدالهادى باستدعاء الطبيب بينما 
اخذ بعض اخوته متجها الى دار الحجز ليفتح الباب وهو يرفع ساحه 
ويقسم على قتل خضر لكنه تفاجىء وتراجع الى الخلف وسط ذهوله 
وذهوله���م جميعا النهم ل���م يجدوا خضر فى الغرف���ة المغلقة بثاثة من 
الترابي���س ويق���ف عليها خفير ال ين���ام، وجدوا الس���لب والحبال مرمية 

على االرض ومازالت بكامل عقلها.
اس���رعوا بالذهاب الى منزله وتفتيش���ه وتفتي���ش كل اركانه فلم 
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يج���دوه و ب���دأوا ف���ى حرقه لتس���تيقظ القري���ة على حريق لم ي���روا مثله 
ابدا، بينما كان العمده قد اوشك على االصابة بجلطة اغمض عينيه 
ليواجه األلم ليفتحها ويجد خضر يجلس على طرف الس���رير ويبتس���م 

تلك االبتسامة الصفراء 
»ازى حالك ياعمدة داهية لتكون كويس«

صرخ العمدة مناديا بأعلى صوته على جميع الخفر لكن صوته لم 
يغادر حنجرته حتى ولم يسمعه بأذنه 

»متتعبش نفسك محدش هيسمعك أنا جاى اعمل معاك اتفاق«
- كان خض���ر يتح���دث ب���كل ثق���ة فى انه س���ينجح ف���ى الحصول 
على مايطلبه، وما يطلبه يعلم بأنه قليل امام س���معة العمدة فى وس���ط 
قريت���ه والقرى المحيط���ة، وكانت طلباته مح���ددة، أولها ان يترك له 
منزل���ه ه���ذا مقابل منزله ال���ذى يحرق���ه اوالده فى الح���ال، و أن يطلق 
ولده عبدالهادى عروس���ه التى تزوجها فى نفس الليلة وان يترك الخفر 

يحرسون المنزل كما كانوا يحرسونه من قبل 
بدا العمده مغتاًظا لكنه  لم يكن يملك من أمره ش���ىء وقد ش���عر 

به خضر ليعطيه فرصة للحياة قائا 
»اس���يبك تفكر على مهلك وتش���اور االوالد كمان مع انى صعبان 

عليا لتفطس قبل ماتشاور«
قاله���ا وتبخ���ر من امام���ه بينما انفت���ح الب���اب وعبداله���ادى واخوته 

يحملون بنادقهم ويخبرون ابيهم بما فعلوه وما وجدوه 
كان كل ماتع���رض ل���ه العم���دة جعل���ه يص���اب بجلط���ة فى نصف 
جس���ده االيم���ن حيث تحولت ش���فتاه الى جانب واحد م���ن وجهه ولهث 
لسانه خارجا بينما وجهه وجسده قد شعر بتنميل يسرى فيهما بشكل 

كبير ومازال ال يقدر على ان يفض مثانته 
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أشار بيده اليس���رى إلى عبدالهادى الذى احضر ورقة وقلم وكتب 
ل���ه العمدة يخبره بكتاب���ة تنازل عن المنزل لصال���ح خضر وأن يصعد 

السلم ليطلق زوجته وكل شىء سيصبح بخير 
لم يتمالك عبدالهادى نفس���ه وهو يمس���ك بختم ابيه واضًعا إياه فى 
المحب���رة وضاغطا عليه لتنزل دموعه ودموع ابيه بينما اغمض العمدة 

عينيه لألبد 
- كان���ت صدمة وف���اة العمدة فى ليلة عرس ول���ده مع حريق منزل 
خض���ر ق���د جعل���ت الن���اس اليتحدثون فى ش���ىء س���وى ه���ذا وكثرت 
الش���ائعات والحكاي���ات عن ماحدث لخضر وهل قتل���ه العمدة وابناءه 
أم استطاع الفرار و أوعز بعض الغفر لهم بما وصلهم عن هروب خضر 
العجي���ب واحتب���اس البول فى جس���د العمدة بل وقد ذك���ر بعضهم أن 
عبدالهادى كان الس���بب فى كل ذلك حيث انه لم يستطع ان يكمل 

رجولته فى تلك الليلة 
انتصفت  الظهيرة وحمل جس���د العمدة الى مسجد القرية الكبير 
وحض���ر اكثر الناس من القرى المج���اورة ومن االعيان الذين تفاجئوا 
بخبر وفاة الرجل الذى كانوا على مأدبة عش���ائه وزفاف ولده باالمس 
وانطل���ق آذان الظه���ر يس���ضح ف���ى القري���ة الت���ى خي���م عليه���ا الصمت 

الرهيب، افواه مغلقة وعيون متسائلة عن خضر وأين هو ؟
حمل الرجال النعش وس���اروا به وس���ط الشارع الكبير بالقرية ألى 
ان أخذوا الطريق الترابى للمقابر أو للجبانة كما يطلقون عليها،  الح 
له���م من بعيد رجل يقف اعلى المقاب���ر ويتحرك فوقها متنقا، تحدث 

الناس فى همس 
»خضر«

واس���رعوا بالنع���ش  أكث���ر إل���ى أن وصل���وا إل���ى المقب���رة الخاصة 
بالعم���دة وعائلت���ه، كان بابه���ا الصاج قد انغمس ف���ى االرض وأقفاله 
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عاه���ا الص���دأ وان كانت ملفوف���ة بقطعة قماش مغموس���ة بزيت منذ 
زمن، حاول الرجل زحزحة الباب وكس���ر االقفال العصية على الفتح 
وس���ط عرق رؤوس الناس وجبهاهم، انفتح الباب ليترك الناس النعش 
خوف���ا ويف���ر كل واحد منهم بعي���دا، لقد وج���دوا رأس رجل تطل لهم 
م���ن الداخ���ل معفرة بالتراب وعندما اقتربوا من���ه ومد هو يده مخرجها 

بأتجاه النعش تأكدو بانه الشيخ خضر 
كان���ت االس���ئلة ف���ى رؤوس الناس ت���زداد كيف فعله���ا،  األقفال 
صدئ���ة والباب مغروس حتى المنتصف فى التراب اليمكن ان يكون 
ق���د دخلها ابدا م���ن الباب،  غير أن ابناء العمدة قد تش���جعوا ليقتربوا 
م���رة اخ���رى وليج���دوا ان النع���ش قد رفع غط���اءه وال جث���ة ألبيهم فيه، 
دخ���ل أحده���م الى المقب���رة ناظرا بعينه ف���ى أركانها ليج���د جثة ابيه 
وق���د وضع���ت على جانبها ف���ى آخر المقب���رة، اقت���رب ليتأكد أكثر 
فأكث���ر لينغلق باب القبر علي���ه وفى وجه اخوته الذين اصيبوا بالذعر 
والخ���وف، أس���رع يضرب الب���اب بكلتا يديه وال احد يس���تجيب، لقد  

رأى الهول بالطبع رآه حيا.
عندم���ا اغلق الباب علية انتفض ش���عر راس���ه خوف���ا وبعد ان ركل 
بقدمي���ه ويدي���ه الب���اب و لم يس���تطع أحد أن يس���تجيب له جل���س فاقًدا 
كل قوة وعزيمة وأمل فى الخروج ليجد جثة ابيه التى كانت فى احد 
األركان ترتفع عن االرض بشبر او اكثر وتدور كمروحة معلقة فى 

سقف منزل 
تراجع ليلتصق فى باب المقبرة  ليبصر بعينيه بعض العظام القديمة 
تنفض عن نفسها التراب لتقوم وتتراقص بجوار جثة ابيه، وبدأ صوت 

صرير يعلو فى أذنه الى أن فقد وعيه.
ح���اول اخوت���ه بالخارج فتح الباب وس���ط خوف م���ن االهالى والغفر 
م���ن اإلقتراب ليتمكنوا من خلع الباب كاما وليجدوا جس���د اخيهم 
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وقد ابيض نصف ش���عره ومألت التجاعيد وجه���ه ليفيق على اصواتهم 
صارخ���ا فيهم وطالبا منهم تركه فى المقابر وبدا يحدث نفس���ه ويرد 

عليها وكأنه قد سحب لعالم ليس هو العالم الذى يحيا به.
ضرب الناس الكفوف متهامس���ين بأن ابن عمدتهم اصبح مجنونا 

او اصابه مس القبور ومنهم من قال شامتا 
»ده ابوه كان عايز ياخد له بنت المأمور« 

- انف���ض الن���اس من طريق المقاب���ر ليجلس عبدالهادى فى وس���ط 
المنزل مقس���ما اغلظ االقس���ام على قتل خضر والخاص منه ورغبته 
ف���ى عدم ترك منزلهم لذل���ك الدجال أبًدا وما ان انتهى من حديثه امام 
اخوته حتى اجتاحت البيت رياح غريبة ساخنة جعلت اجسادهم يعتريها 
العرق وفجأة وصل الى س���معهم اصوات لابواب تغلق والنوافذ توصد 

وقد انطفأت المشاعل والكلوبات فى كل انحاء البيت 
بدا المنزل كقبر غارق فى الظام وبدأت األريكة وأشياء اخرى 
تطي���ر ف���ى الهواء وكأن احده���م قد قذف بها على جس���د عبدالهادى 

فأردته قتيا فى الحال 
لم يتبق للعمدة سوى ولدين اثنين كأنا اكثر عقا من عبدالهادى 
واخ���وه الذى فقد عقل���ه ليعلنوا امام جمع من الن���اس تنازلهم عن منزل 
ابيهم لخضر وإن هذه كانت رغبة العمدة االخيرة لتعويضه عن منزله 
الذى احترق، وقتها ووسط هذا الجمع ظهر الشيخ خضر مرتديا عمه 
س���وداء وجلباب انيق وقد نمت ذقنه اكثر وازداد س���واد وجهه ليحمله 
الن���اس عل���ى اعناقهم طالبين منه التبرك والرض���ا وكعادة الدجاليين 
والمش���عوذيين لم يبت ولو ليلة واحدة فى منزل العمدة الذى ظل مغلقا 

ويحيطه الخفر من جميع االتجاهات كحراسة له.
اما عن خضر نفسه فقد اتخذ مكأنا له يتوسط به المقابر ويجلس 
في���ه ليًا ونه���اًرا بعد ان ذاع صيته بانه مبروك و أحد األولياء مما جعل 
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العديد من الناس يحضرون اليه فى يوم قد خصصه لهم، و بالطبع قام 
بكل ش���ىء يمكن لدجال ان يقوم به من معاش���رة بعض النس���اء التى 
تأم���ل ف���ى ان تلد طفا من زوج عاقر أو أن يس���عى فى تطليق زوجة من 
زوجها بس���بب رغبة احدهم فيها، أن يجد لبعضهم الزوج ان تأخر سن 
ال���زواج للفت���اة،  ان يجد األش���ياء الضائعة والمس���روقة ان يجلب محبة 
الرجال لبعض النساء والعكس،  كل هذه كانت امور سهلة وعادية 
بالنسبه لشخص قد وافق على أن يجلس بينيامين الشيطان فى جسده 
وعقل���ه، إال ان���ه لم يك���ن ابًدا على مس���توى ما تملك���ه وعرفه، لقد 
مكثت معه تس���ع س���نوات وعدد من الش���هور القليلة كنت قد جعلته 
يفع���ل كل م���ا يحلو له،  اليك قصة جعلته يتم���رد على وجودى بداخله 

بل ويبحث عن طريق للنجاة منى والفرار إلى غيرى. 
٭    ٭    ٭
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توبة خضر 

- فت���اة تبل���غ م���ن العم���ر 22 عام���ا تدعى صف���اء تعيش ف���ى منزلهم 
المتواض���ع بالق���رب من الجامع األزهر مع والدته���ا بعدما توفى والدها 
الش���يخ األزه���رى، ي���دق الخطاب بيته���م طالبين يده���ا كزوجة تربت 
على الدين وحس���ن الخل���ق، توافق على أحدهم ويدعى عيس���ى ويعمل 
ف���ى منطق���ة حمام الت���ات يبيع الخ���زف واألوانى فى متج���ر كان قد 
ورث���ه عن ابيه و تقاس���مه هو وزوج���ة ابيه وتدعى ابتس���ام التى تزوجته 
فى آخر ايامه وكانت بالطبع صغيرة الس���ن بالنسبة لوالده المتوفى،  
كانت ترى فى عيسى العوض عن أيام بؤسها فى أحضان أبيه الى ان 
توف���ى فطفح الكيل بها لتتحرش به م���رات عديدة داخل المنزل الذى 
يجمعهم���ا س���ويا مما جعله يرف���ض األمر أكثر من م���ره وينهرها على 

افعالها تلك.
اشتكى عيسى إلى أحد اصدقائه ويدعى »توفيق الزيات« فطالبه 
صديق���ه ان يس���رع ويعج���ل فى الزواج كح���ل لهذه المش���كلة ولقطع 
الطري���ق على زوجة ابيه واقترح عليه صفاء ابنة ش���يخه الذى اس���تقبله 
عند مجاورته لازهر واس���كنه فى غرفة كان يؤجرها دوما لطاب 
العلم حتى وفاته، كفتاة س���تصون عرضه ويثق فى اخاقها ويلوذ بها 
بعي���ًدا عن رغبات وش���هوات زوجة ابيه، فكر فى األم���ر واتخذ قراره 
ليخبر صديقه فى اليوم التالى برغبته فى اصطحابه الى منزل الفتاة 

ف���ى المس���اء تجهز وقد ارتدى اطي���ب الثياب لديه ليفاجأ بابتس���ام  
تفتح الباب عليه لتخرج من فمها صافرة صفراء مع اقتراب منه واغاق 

للباب فى نفس اللحظة 
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بالطبع نهرها لتس���أله عن اى طريق سيذهب ليخبرها وقد سقطت 
من امامه على االرض بعد ان لكزها بعيدا قائا 

»رايح اتجوز بنت ناس تصون عرضى وأنا حى وأنا ميت«
واغل���ق الباب خلفه ونزل الى الش���ارع ليجد صديق���ه قد انتظره هو 

االخر وقد امتأل صدره باالرتياح لما هو مقبل عليه 
وصل الى منزل العروس وقد ش���رح لوالدتها كل ش���ىء عن حياته 
وميراثه من ابيه وعن تخصيص والده لشقة تعلو شقته الحالية لزواجه، 
ارتاح���ت الس���يدة للش���اب الذى يري���د ابتغاء مرضات اهلل وقد س���معت 
الفتاة جانبا من حديثه لترتاح اليه هى االخرى ليبدأ فى تجهيز الش���قة 
فى اسرع وقت ولتجتاح زوجة ابية غيرة لم تجعلها ترتاح ابدا فى منامها 
فكرت فى االمر جيدا، هى لن تتنازل عن عيسى الى فتاة حتى ولو 
كلفه���ا ذلك الغالى والنفيس،والب���د ان تجد طريقا او حل ما، والحل 
دوم���ا عن���د جارتها ام محمود التى تعود اصولها الى قرية ريفية بالقرب 
من بنها وقد دأبت على الذهاب الى قريتها من وقت الخر، ولم تنس���ى 
أبدا جارتها األرمله الش���ابة فى جلب بعض الفطير المشلتت والخضار 
والفاكه���ة مم���ا زاد م���ن اوصال الصداق���ة بينهم لتأخذه���م االحاديث 
ال���ى حياته���ن الش���خصية إل���ى أن ازدات الثق���ة بينهم اكث���ر فأكثر، 
وليلة ذهاب عيس���ى لخطبة صفاء كانت قد فاض بها الكيل ومألت 
الدموع مقلتيها لتنزل الى جارتها ولترمى لها بس���رها العظيم من حبها 

لعيسى ورغبتها الملحة فيه.
- جلس���ت ابتس���ام وقد دفنت رأس���ها على س���اق جارتها و بدأت فى 
س���رد كل ماب���در منه���ا تجاه الش���اب، تكلمت عن قس���وته،عن عدم 
شعوره بما ترغب، عن عدم رؤيته لها وتجاهله التام لكل مشاعرها، 
بك���ت بالطبع واختنق الحديث والكلمات فى صدرها الى أن نطقت 

ام محمود قائلة:
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»عندى اللى يخليه طوع يمينك وميشوفش فى الدنيا غيرك«
اعتدلت ابتسام برأسها من على ساق ام محمود وقد امتألت عيناها 
باآلنده���اش المفع���م باألمل لتبدأ ام محم���ود بقص قصص وحكايات 
الش���يخ خضر الذى يس���كن الجبانة أى المقابر بمفهوم الفاحين، و 
حكت لها عن قدراته الخرافية فى جلب الحبيب فقد كانت مسعدة 
بنت عمتها تعشق زوجها الحالى الذى كان بدوره ال يطيق زفرتها على 
حد تعبيرها بل وكان متيما بفتاة تس���كن البندر وفى اقل من اس���بوع 

استطاع خضر أن يسكنها احضان الرجل الذى تمنته ورغبت فيه 
م���ا إن انته���ت ام محمود م���ن قصصها حتى انتصبت ابتس���ام واقفة 
طالب���ة منه���ا الذهاب اليه فى الغد وبس���رعة وإنها س���تدفع له ما يطلبه 

حتى لو كان ماسيطلبه نصيبها من الميراث كله 
ف���ى الصب���اح وبع���د ليل���ة تج���دد األمل ف���ى قلبه���ا ارتدت مابس���ها 
وطرق���ت باب ام محم���ود التى كانت هى األخرى على أتم اإلس���تعداد 
بدأت ام محمود تشرح لها المواصات الى بلدتهم لكنها تفاجئت بأن 
ابتس���ام س���تؤجر س���يارة مخصوصة تقلهم س���ويا الى هناك وتعود بهما 

قبل الغروب 
ظلت الس���يارة تأكل الطريق الى القري���ة الى ان وصلوا الى مدخل 
القري���ة الرئي���س ال���ذي عل���ق عليه اس���م القري���ة، طلب���ت ام محمود من 
الس���ائق ان يتجاه���ل مدخ���ل القرية وينزل عل���ى الطري���ق الترابى حتى 
الحت عن قريب ش���واهد وقمم المقابر فاس���توقفته وقد تصنعت انهما 
جاءت���ا من القاه���رة خصيصا لقراءة الفاتحة البيهم���ا المتوفى حديثا و 
وصفت للسائق مكان مقهى بالقرب من مدخل القرية على ان يحضر 
لهما قبل الغروب بساعات حتى تتمكنا من العودة قبل غياب الشمس 
- نزلتا سويا تتأبطان ذراعها بعضها سائرتين على الطريق الترابى 
وقد بدأ قلب ابتسام فى اإلرتجاف، قشعريرة غريبة سرت فى جسدها 
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وص���وت عقلها يطل���ب منها الرجوع لك���ن دقات قلبه���ا العنيفة المليئة 
بالرغب���ة ف���ى عيس���ى قد حس���مت األم���ر بالفع���ل، وهاه���ى تمضى فى 

الطريق الوحيد المتاح للوصول الى ما تبتغى 
حارات تتش���عب منها حارات، مقابر بالطوب اللبن واخرى بالطوب 
االحم���ر مقابر بس���يطة االرتف���اع واخرى عالية وش���اهقة، م���ن قال ان 
المقاب���ر واحدة فليأتى ويرى مقابر الفقراء ومقابر األغنياء، تس���تطيع 

تمييزهم بمجرد نظرة واحدة من عينيك 
الح فى آخر احدى الحارات غرفة بباب خش���بي قديم رس���مت عليه 
نجمه حمراء برؤوس خمس���ة ويعلوها خس���ف وبوص وجريد نخل بينما 
تواج���د أمامها عدد البأس به من البش���ر الطالبين للعون او الس���اعيين 

اليذاء غيرهم بالشيخ خضر 
- كان خض���ر عندم���ا ذاع صيته وازدادت ش���هرته ق���د حرم القرية 
كله���ا عل���ى ابناء العم���دة القدي���م واس���تبقي فيها فقط ابنه االوس���ط 
المجذوب عواد الذى يقف أمام بابه، ال احد يعلم هل مازال عقله ذاهب 
ام انه اصبح يدعى األمر فها هو يقف امام الباب وينظم دخول البش���ر 

الى سيدنا الشيخ خضر كما يحب ان يتحدث عنه أمام الزائرين. 
اقترب���ت ام محم���ود من���ه وقد اخبرت���ه باباغ الش���يخ بحضورها مع 
احداهن من القاهرة طالبة استعجال دورهما حتى لو زاد ما سيتقاضيه 

الشيخ،  لحظات ودلف عواد الى الغرفة ثم فتح الباب مناديا عليها 
ارتجفت اقدام ابتسام وبدأت الرعشة تزداد فى اوصالها شعرت ام 

محمود بها وهى تضع يدها على يدها التى اصبحت باردة 
»متخفيش ياست الستات مأنا معاكى اهو«

اقترب���ت ابتس���ام م���ن المج���ذوب الذى وق���ف على جانب م���ن الباب 
وعندما اصبحت ابتسام الى جانبه صرخ باعلى صوته قائا:
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»حى ومدد ياشيخنا خضر مدد«
ارتجفت هى وتراجع خطوتين للخلف بينما اقتربت منها ام محمود 
لتجذبه���ا م���ن يدها و تدخا س���ويا بينما المجذوب كأن���ه انتبه لألمر 

قائا :
»موألنا قال الضيفة لوحدها«

ازداد وج���ه ابتس���ام احم���رارا وعق���دت حاجبيه���ا إال أن ام محم���ود 
دفعته���ا دفعا الى الداخل لتجد نفس���ها تق���ف فى غرفة مظلمة ليس بها 
منف���ذ واحد للهواء ورائحة البخور تمأله���ا بينما كان المجذوب يغلق 

الباب من الخارج 
اقتربت اكثر الى وسط الغرفة لتجد جلسة نصف مستديرة فارغة 
لي���س بها احد، همت بالخ���روج لتجد الصوت األجش يناديها باس���مها 

فارتجفت من الخوف  
»ابتسام قربى من منقد البخور«

تقدمت بقدميها وهى تتلفت بعيناها يمينا ويسارا لعلها ترى صاحب 
الصوت الذى ما إن اقتربت حتى همس مرة اخرى فى أذنها من الخلف 

قائا 
»عيسى سكن جوه الفؤاد والروح عشقاه«

اهت���زت بعنف وكادت تس���قط لتجد يد امس���كت به���ا لترى وجه 
اس���ود ب���ه تجاعيد وذق���ن كثيف���ة ومخيفة الش���كل والتقس���يم ليمأل 

الرعب وجهها بينما هو يكمل 
»تال���ت ي���وم م���ن ال���دورة تجيبيل���ى حتة من قط���رك وحتة م���ن قطرة 

وتجيلى هنا كمان اسبوع«
وما ان انهى كلماته حتى فتح الباب ليمتلئ صدرها بالهواء بعد ان 

شعرت بنفسها تختنق داخل الغرفة وكادت ان تفقد وعيها 
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اس���تقبلتها ام محم���ود لتج���د وجهها ش���احب وتس���ندها ال���ى طريق 
الخ���روج بينم���ا كل جزء فى جس���دها يرتجف ومئات االس���ئلة تتطاير 

فى عقلها 
ال ت���درى ابتس���ام لماذا ل���م تخبر ام محمود او اى ش���خص آخر عما 
دار بينها وبين الشيخ خضر وعن نيتها العودة اليه فى اليوم الذى حدده 
حاملة معها ما طلبه منها، ربما خش���يت ان ينجح األمر فتكون مدينة 
لها او انها خافت ان تذهب مع ام محمود ويحدث لها ما ال يحمد عقباه.
أتى اليوم المنش���ود واس���تأجرت هى نفس الس���يارة ونفس الس���ائق 
الذى اس���تغرب وحدتها ليس���ألها عن أختها الكبرى وتجيبه بأن لديها 

بعض االمور التى تنجزها.
كان الطري���ق طوي���ل ومم���ل مما جعلها تل���وم نفس���ها وتعاتبها على 

استبعادها ألم محمود من األمر كله 
وصل���ت الس���يارة لتن���زل ه���ى وتترجل ال���ى الغرف���ة، و  م���ا أن رآها 
المجذوب حتى ابتس���م ابتس���امة مقيتة ليكشف اصفرار اسنانه وخلو 
فم���ه م���ن اآلني���اب وبع���ض األض���راس ليبدو كش���يطان رجيم يبتس���م 
بشرود، بالطبع دلف الى الغرفة وكانت هى قد الحظت خلو الساحة 
الت���ى أمامها من البش���ر،  وعندم���ا عاد المجذوب لي���أذن لها بالدخول 
دلف���ت ه���ى للغرف���ة بينم���ا التف���ت للخلف لت���رى المجذوب ت���رك الباب 

مفتوحا واتخذ طريقه بين المقابر بعيدا 
»قربى يا ابتسام جبتى المطلوب«

التف���ت بجس���دها لتجد الش���يخ األس���ود ذو الوجه الرهي���ب والذقن 
المخيف���ة يجل���س و امام���ه منقد من الن���ار تعلوه رائحة البخ���ور لتقترب 

مرتعشة و تمد يدها باللفافة ليفتحها قائا 
»طلبك صعب لكنه يتنفذ بس التمن غالى«
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وضع���ت يدها فى صدرها مخرجة كوم���ة من االموال دفعة واحدة 
لتقول له 

»كل اللى تؤمر بيه وزيادة«
ابعد بيديه األموال لتتناثر الى جوارها بينما هب واقفا وقائا لها 

»التمن انتى يا ابتسام«
وفج���اءة اندفع الباب مغلق���ا باحكام بينم���ا ازدادت رائحة البخور 
النفاذة ليزداد ارتعاش جس���دها ورغبتها فى الصراخ بشكل هيسترى 
قبل ان تختنق وتفقد وعيها بلحظات،كان المجذوب يجلس على قمة 
مقبرة ويس���مع صرختها التى ش���قت صمت المكان ويبتسم ضاحكا 

ضحكته البلهاء والصفراء أيًضا.
- هى ال تدرى بالفعل ماحدث لها ألنها التتصور ان يرغب رجل فى 
جماع امرأة لديها ظروف خاصة لكن فى الحقيقة ان بعض الس���حرة 
يعتم���دون ف���ى اعمالهم الش���يطانية عل���ى تلك الفترة ولذل���ك دوما تجد 
الس���احر بجس���ده ش���ىء من نجس ويطلب ذل���ك من بع���ض رواده تقربا 
لخدام���ه، اما ف���ى حالة خضر فقد كان هذا الثم���ن هو ما حددته أنا 

بنيامين له إن أراد إنجاز عمل يجلب عيسى لتلك المرأة. 
كان وعد الش���يخ البتس���ام بعد ان افاقت بأنها ستجد عيسى لديه 
رغبة الى رؤيتها وسيتبدل حاله معها، وبالفعل عادت لتجده فى المنزل 
يس���ألها بكل لطف عن س���بب غيابها مما جعلها تتحجج بزيارة بعض 

اقاربها فأخبرها بأنه سيذهب لزيارة صديقه توفيق.
فى غرفة  توفيق الضيقة الى حد ما والمليئة ببقايا ومتعلقات كل 
من سبقه فى سكنها  جلس عيسى شاردا بعدما شرب كوب الشاى 

الذى اعده توفيق له و الحظ توفيق ذلك فسأله عن خطيبته صفاء 
فتح عيس���ى عيني���ه على آخرهما وكأنما اكتش���ف فجأة ان لديه 
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خطيبة ومفترض انه يحبها ويريد الزواج منها، لقد كان شاردا كلية 
ف���ى ابتس���امة ابتس���ام وعيناه���ا اللتان الح���ظ لونهما وكأن���ه أول مرة 
يراها، كان ش���اردا بش���كل تام فى مفاتن جس���دها وجمالها األخاذ 

ولم يخرجه من شروده سوى صوت توفيق سائا عن صفاء.
ال يعل���م توفي���ق ما اصاب صاحب���ه الذى بات طيلة الجلس���ة يتحدث 
عن ذوق والده فى النس���اء وانه كان يتمنى فتاة مثل ابتس���ام وان صفاء 
ليس���ت بجمالها وال فتنتها، تحدث عنها وعن رغبته فى اآلنفصال عن 
صفاء وانهى حديثه الغريب بطلب توصيل أمر فسخ الخطبة من صفاء 
اليه���ا و إل���ى والدته���ا ثم انص���رف ليدرك توفي���ق ان صاحب���ه قد تبدل 

بالفعل لسبب ما يجهله رغم انشغاله ومحاولته البحث عنه. 
ظ���ل عيس���ى طوال اللي���ل فى غرفت���ه يذهب ويجىء وق���د جفا النوم 
عيني���ه، م���رات يفكر ف���ى اقتح���ام غرفة ابتس���ام لينال م���راده منها،  
وت���ارة يخ���رج للتحجج بدخول الحمام ليجد الض���وء منبعث من غرفتها 
فيأخذه التفكير فيها وفى رغبته فى رؤيتها، اليدرى بالفعل ماحدث 

بداخله،كل مايدركه انه يرغبها وبشدة 
أوق���ات من القلق واإلضطراب والرغب���ة والتراجع حتى اتخذ قراره 
بالخ���روج ال���ى غرفتها فى الح���ال وليكن مايكون ليفت���ح باب غرفته 
ويق���ف على باب غرفتها واضعا يده على مقب���ض الباب ليلويه و يفتحه 
لي���ؤذن الفج���ر من المس���جد القريب وي���دوى األذان ف���ى كل جوانحه 

وكانه سرينة اآلنقاذ التى لم تتقدم ولم تتاخر للحظة واحدة. 
اتخ���ذ طريق���ه ليتوضا ويفتح باب الش���قة ويغلقه لتس���مع هى صوت 
دفع الباب لتعود الى شرفتها ناظرة اليه وقد اتخذ طريقة الى المسجد 
ركعت���ى الفج���ر وم���ا أدراك بهما جع���اه يتراجع عن كل ش���ىء، 
تحصن بالمس���جد والقرآن فظل يتلوه حتى أشرقت الشمس ليمر على 
صديقه توفيق و يبلغه بأن ينسى طلبه بفسخ خطوبته من صفاء وليعود 
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الى المنزل بقلب غير الذى غادر به وليقضى على أمل قد ولد فى صدر 
صديقه بامكانية ارتباطه هو بصفاء.

- فى الصباح عاد يعامل ابتس���ام بكل صلف كما عهدته من قبل 
واتخ���ذ طريقه الى عمله واضعا فى نيته الذه���اب الى صفاء والتعجيل 

بيوم الزفاف رغبة منه فى انهاء الوضع الحرج مع زوجة ابيه 
ل���م يكن تعامله مع ابتس���ام يحتاج لوقت ك���ي تفهم وتعى لذا فقد 
اتخ���ذت طريقه���ا الى غرفة الش���يخ خض���ر طالبة منه فعل المس���تحيل 

لمنعه من الزواج 
كان خض���ر ق���د اس���تغرب تراج���ع الفت���ى وتس���اءل فى نفس���ه عن 
ماح���دث الجيب���ه أنا بأنه اإليم���ان الذى يقف حائط ص���د ضد كل ما 

نفعله ونقدمه 
اغت���اظ خضر وبدأ فى كتابة اس���م الفتى والفتاة التى س���يتزوجها 
عل���ى ورق اصف���ر قديم و خرج من غرفته ليفت���ح احدى المقابر وينزلها 
و يفت���ح فم إحدى الجثث الحديثة ويضع العمل بين فكيها ويغلق الفم 

برباط من خيش نجس ويغلق باب المقبرة عائدا لغرفته.
بعدها بساعات كان عيسى قد أنهى عمله واتخذ طريقه الى منزل 
صف���اء الت���ى ال ت���درى ماحدث لها،  فلق���د كانت تجلس فى ش���رفتها 
عندما ش���عرت بوخذ ف���ى وجهها فبحثت عن قطعة زج���اج لترى وجهها 
في���ه فا وج���دت بعض الحبوب الغليظة قد انتش���رت ف���ى خديها واعلى 
جبهته���ا كما انها وج���دت بعض الخصات من ش���عرها الكثيف قد 
التصق���ت بحجابها عن���د تغييره مما جعلها تتمنى ان ال يحضر عيس���ى 
ليراها فى هيئتها تلك بينما كان عيس���ى نفس���ه يدق باب البيت لتفتح 
له والدتها ولتصاب هى بالذعر فى غرفتها عندما نادتها والدتها طالبة 

منها الخروج.
أصيب عيسى باالمتعاض و بالرغبة فى القىء والهرب من وجهها، 
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ال يهمه ماحدث لها بقدر ما يهمه الفرار من أمامها هربا،  شعرت هى 
برغبته فانطلقت الى غرفتها باكية بينما انطلق هو منصرفا مقس���ما 

أال يعود اليها 
- كان خبر ترك الفتى عيس���ى لخطيبته صفاء قد أش���يع فى حى 
األزه���ر كل���ه، كما ان ماحدث له���ا من دمامة وتعب فى الجس���د قد 
تداوله الناس فى األس���واق وخاصة النس���اء ليصل الخبر الى ام محمود 
التى دقت باب جارتها ابتس���ام مطالبة اياها بمبلغ من المال على سبيل 
الحاوة للخبر الميمون لتتذاكى عليها ابتس���ام مخبرة اياها بأنه أمر 
م���ن عن���د اهلل وليس لش���يخها الدجال دخل فيه وأنها ل���م تذهب له بعد 

المرة االولى التى جمعتهما أبدا. 
امتعضت ام محمود من ابتسام التى التدرى بأنها التقت السائق الذى 
اوصلها الى هناك مرتين بدونها لتدخل الى شقتها وترتدى مابسها و 

تخرج بعدها متسائلة عن منزل صفاء خطيبة عيسى السابقة.
س���اعة ونص���ف من ق���ص القصص عن الش���يخ خضر وع���ن مواهبه 
الف���ذة وع���ن س���وداوية ابتس���ام ورغباته���ا المحموم���ة فى عيس���ى، عن 
تدبيرهما األمر ليس���تقر رأي ام الفتاة والفتاة على الذهاب الى الش���يخ 

خضر فى الصباح 
أم���ام الغرف���ة طلبت���ا اإلذن بالدخ���ول لي���أذن لهم���ا وتس���رد ام الفتاة 
ماحدث لها ورغبتها فى شفائها ليقترب الشيخ خضر منهما من الخلف 
كم���ا عود كل زبائنه على ذلك لترتجف والدتها وتلتفت ليراها وتراه 

ويستعيد ذكريات من عمره كانت قد اندثرت فى الماضى البعيد.
٭    ٭    ٭
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- هل الزمن له افعاله التى ال يس���تطيع أحد التنبؤ بها؟؟ هل نمتلك 
ول���و للحظ���ة واحدة ضامنا لن���ا من ان ته���وى كل معتقداتنا وافكارنا 
أمام موقف واحد، مش���هد واحد يستطيع تحويل دفة الحياة الى اتجاه 
مغاي���ر، و ربما كان هو االتجاه األمثل لنا ؟ هذا ماحدث داخل خضر 
وعقله عندما همت السيدة بااللتفات والدموع تمأل عيناها حسرة والما 
لم���ا حدث إلبنتها الوحي���دة جراء اعماله الش���يطانية، لم يكن خضر 
بالش���خص العاطف���ى فق���د تبلدت مش���اعره منذ زمن بعيد واكتس���ت 
احاسيسه وشعوره القسوة حتى طفحت تلك القسوة فكست مامحه 
أيًضا، لكن السيدة التى امامه ارجعت اليه الشعور واإلحساس ألنها 

وبكل بساطه زوجة معلمه واستاذه وصديقه فى محنته... قرطبة 
نع���م م���ن تمتلئ عيناها بالدم���وع اليوم ويعلو نحيبها هى نفس���ها من 
كانت بيديها تعتصر مابس���ه وترس���ل له بالطع���ام وتطلب من زوجها 
الوق���وف ال���ى ج���واره ومس���اعدته، وابنتها صف���اء هى نفس���ها الجنين 
ال���ذى ل���م يع وقتها بع���د بمعروف والده���ا به،  لذا تعرف على الس���يدة 
لكنه أبًدا لم يس���عه ان يعرفها بنفس���ه،  ربما اراد أن تعتقد أن خضر 
األول الش���اب ال���ورع ال���ذى كان يتحرى الحال فى مطعمه وس���كنه 
والذى كان يس���كنه زوجها كأول طالب عل���م فى نفس الغرفة التى 
يس���كنها توفيق اآلن لن يكون ابدا ذلك الشيطان المتجسد أمامها، 
ل���م يمتلك س���وى أن يحدثها ب���أن كل ما فى ابنتها س���يزول فى فترة ال 
تتع���دى الثاث���ة ايام مم���ا جعلها تذه���ب مطمئنة بين خ���وف ورجاء مما 

كتب على ابنتها وحياتها.
أغل���ق ب���اب الغرف���ة عليه وطل���ب من المج���ذوب ص���رف الزبائن من 
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ساحة االنتظار وجلس امام منقد النار ال يدرى ما يشعر به 
اع���رف ان���ك تتس���ائل واين كنت ان���ت وقتها وكي���ف تركت تلك 

األفكار تتسلل الى عقله ؟
بالفعل حاولت طردها بكل وسيلة لكننى ال املك سوى المكوث 
ف���ى العقل والوسوس���ة الش���يطانية، كنت أعرف انه ف���ى موقف عالى 
الحرارة، فى درجة اشبه بالغليان، لذا فكرت فى الصمت واآلنتظار 

حتى يهدأ. 
ظ���ل ط���وال ي���وم وليلة يتفك���ر فى أم���ر حياته كله ليكتش���ف أن 
إتباع���ه لى ليس الصواب، أنا من اعطاه الس���لطان والمال وجعلت منه 
اسم ترتعد منه الوحوش فى البرية، أنا من أخذه معدم محروم و رفعت 

من شأنه أمام كل البشر والجان! 
لكن���ه ق���رر ان يمض���ى فى طريق���ه، خرج م���ن غرفته ف���ى الظام 
ليس���ير بين القبور حتى وصل للمقبرة الت���ى دفن بها العمل ودخل اليها 
ليخرج���ه من الجثة و بينما يضع يده فى فمها ليخرجه منها انغلق عليه 

باب القبر ليعيش أصعب ليالى عمره على االطاق.
م���ا إن اغل���ق الباب علي���ه حتى أس���رع بأخذ العمل والس���ير خافضا 
رأسه عن سقف المقبرة باتجاه الباب محاوال فتحه لكن الباب كان 
مغلقا وبإحكام، عا صوته مناديا فى ظلمة القبر وظلمة الليل وظلمة 
نفس���ه التى ظهر بها بصيص من نور، بدأ محاوال ضرب الباب بكلتا 
يدي���ه م���رات متتالية بقوة وش���دة حتى كل فنزل عل���ى ركبتيه واضعا 
خ���ده على الباب الص���اج الصدء بينما وصل الى س���معه صوت طرقات 
من الخارج بنفس الضعف مما جعل األمل يسكن صدره ليعاود النداء 

قائا 
»افتح لى يالى بره افتح لى«

ليأتي���ه ص���وت كان اليتوقعه حتى فى أس���وأ كوابيس، انه صوت 
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مجذوب المقابر ومساعده وابن العمدة الذى تسبب فى جنونه يضحك 
ضحكته البلهاء ويصرخ بصوته الذى يشق الصمت فى القبور 

»خضر طار لفوق خضر طار لفوق«
بدأ خضر بالضرب على الباب بش���دة اكثر بينما صوت المجذوب 

يتباعد عن المكان حتى اختفى تماما 
التف���ت خضر للقبر ناظرا الى العظ���ام المتناثرة والجثث المتراصة 
الت���ى ينبع���ث منها العف���ن،  انتابه الخوف ألول مرة ف���ى حياته،إنه فى 
خال س���اعات سيصبح جسدا ممددا مثلهم، لكنه انتبه الى خياالت 
تتح���رك عل���ى الحائ���ط المقابل ل���ه بينما بع���ض الحفر بالق���رب منها،  
تتح���رك وكأنها فج���وات تأخذ الت���راب اليها، وفجأة تخ���رج من تلك 
الفج���وات رؤوس لحيات صفراء ولونها فاقع وحول فمها س���واد ازرق، 
كانت تسير باتجاهه بانتظام بينما هو يلتصق اكثر بالباب الصدئ. 
- ه���ل ص���رخ؟  بالطبع صرخ حتى ضاع صوت���ه دون ان يجيبه أحد، 
وف���ى نف���س الوقت كان المجذوب يمر على بيوت القرية مش���عا النار 
فى فانوس كبير وصارخا فى الحوارى والش���وارع بطيران خضر مما 
جعل الناس تس���تفيق على صوته مرتع���دة ومترقبة بينما بعض األطفال 
تج���رى وراءه مرددة خلفه وهى ترجم اقدامه بالحجارة لكنه لم يكن 
واعيا أبدا للدماء التى بدأت تتناثر من قدمه و رأسه وذراعيه وأكمل 

سيره فى كل طرقات القرية.
اقترب���ت الحي���ات الس���مان م���ن خضر لتلت���ف على جس���ده كاما 
بأع���داد ال حص���ر له���ا حتى أنها لم تت���رك موضع فى جس���ده اال غطته 
س���وى عينيه،  هو مازال يرى فى الظام ما يحدث له، ش���ىء ما يدك 
جس���ده يكس���ر عظامه يسمع صوت العظام تنكس���ر يريد ان يصرخ 
لكنه ابدا ال يستطيع، هناك ما يجثم على صدره بينما بدأت الحيات 

تتحرك بشكل منظم باتجاه بعض العظام المتناثرة 
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أدرك خضر أنها النهاية او كما ظن هو أنها النهاية الطبيعية لكل 
ما بدر منه،  لكنه اليعلم ان هذا عقابى الذى أنزلته به والذى س���وف 

أنزله على كل من يفكر ان يتركنى.
بالطب���ع م���ات خضر ليلته���ا لكنها أبًدا لم تك���ن نهايته ولم تكن 
نهاي���ة قصته، فها هو جس���ده أمام���ك معلق الى ج���وار رفاقه، وهاهى 
دماؤه تس���يل كل لحظة من كل قطعة فى جس���ده، ولن يجد لنفس���ه 
أب���دا مفر من���ى، وليكن فى قصته عظة لكل م���ن اقترب ولم يصمد 

واستعجل نهايته بيديه. 
- كان بينيامي���ن يتح���دث وه���و يركز عينيه على الجس���د المعلق 
وال���ذى كانت تتناثر منه الدماء ويقع لحم وجهه كلما لمس���ته أذناب 

الكرابيج التى هى على شكل رؤوس حيات صفراء.
أكمل بينيامين : فى الصباح وبينما أهل القرية يس���يرون فى حذر 
بي���ن حارات المقابر كان المجذوب يش���ير ال���ى قبر مغلق لكن أحدا 
منهم لم يس���تطع ان يفكر حتى فى فتحه للتأكد من وجود خضر به 
ام ال، بينم���ا بعض األهالى كانوا يتفقدون الغرفة التى كان يتخذها 

مقرا له.
كان���ت القصة الدائرة فى القرية أن خضر لم يمت فقط ذهب الى 
لقاء ملوك الجن او ماش���ابه ذلك، لذا خش���ى الناس من هدم غرفته او 
اإلقت���راب منها حتى ال يعلم فيصيبه���م بلعنته، إلى أن جاء اليوم وبينما 
ه���م مش���غولون بدفن واحدا م���ن ذويهم وج���دوا جلباب خض���ر وعصاه 
وعمت���ه فى وس���ط اح���دى ح���ارات المقاب���ر ليحملوه���م ويضعوهم فى 
النع���ش ويرفع���وه الى أكتافهم دائري���ن به كل حى فى القرية وس���ط 
تكبي���ر وتهلي���ل البع���ض، كان األهال���ى يتزايدون خل���ف النعش مما 
دفعنى إلرس���ال بعض الجن لركل النع���ش باألقدام مما هيئ لألهالى  

أن النعش يطير فوق اكتافهم 
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وأخي���را.. صن���ع األهالى مقام���ا داخل الغرفة الخاص���ة بخضر وفى 
خال س���نوات اصبح للرجل ضريح يأتيه الناس من كل حدب وصوب 
بينم���ا جل���س المج���ذوب على باب���ه فاتحا فمه ومكش���را عن اس���نانه 

ليضحك ضحكته الصفراء المعتادة
طالب���ا م���ن الناس الت���ى تترك بع���ض النقود حتى يس���مح لهم بزيارة 
الضري���ح،  كم���ا تعاه���د الن���اس عل���ى إقام���ة مولد س���نوى ف���ى تاريخ 
إيجاده���م لماب���س خضر داخل تل���ك المقابر،  ومازال���وا عام بعد عام 

يوظبون علي زيارته والتبرك به  !!
٭    ٭    ٭
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توفيق الزيات 

- توفي���ق.. الصدي���ق الص���دوق لعيس���ى والذى كان مرافق���ا له الى 
بيت خطيبته فى زيارة معتادة قد تحرك ش���ىء بداخله بمجرد ان س���مع 
صفاء وهى تتحدث عن خضر وما فعله فيها، كانت أمها تش���اركها 
الحدي���ث عن���ه م���ن وقت آلخر وهى تحض���ر الطعام حت���ى ذكرت انها 
تشك بأنه يشبه كثيرا شيخ كان يسكن نفس الغرفة التى يسكنها 
توفيق اآلن،  كانت العبارة عادية بين مجمل س���ريع لقصته مع زوجها 
قرطب���ة، لم يتوقف أى ش���خص منهم ام���ام تلك المعلومة س���وى توفيق 

نفسه.
توفي���ق ال���ذى ظل ليال طويلة يندم ويعض اصابعه من الندم على أنه 
كان س���بب فى ان يرتبط عيس���ى بصفاء، لم يكتش���ف أنه هو اآلخر 
يحبها ويرغب فيها س���وى عندما ارتبط بها عيسى، لم يدرك كم هى 
جميلة حين يفكر فيها اآلنسان كزوجة،  كان توفيق شديد األدب 
والخج���ل أيًضا، لم تجمعه بها س���وى مرات قليلة ول���م يتبادال الحديث 
س���وى بضع كلمات،  لك���ن  بعد ارتباطها بصديق���ه اصبح الحديث 

بينهما يطول وخصوصا فى ازمتها االخيرة مع عيسى.
كان���ت عيناه تلمع وفرحته تريد القفز من بين اضلعه عندما اوعز 
اليه عيس���ى برغبته فى عدم اتمام الزيجة،  كاد يذهب ويخبرها فى 

نفس الليلة ومن ثم يطلب يدها لنفسه 
لك���ن ف���ى الصباح كل ش���ىء تب���دد وحض���ر اليه عيس���ى ليخبره 
ع���ن تراجع���ه ورغبته فى اتم���ام الزواج، أى حس���رة و أى حزن جعاه ال 
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يستطيع النطق ويبيت ليلة تلو االخرة نادما ومفكرا فى اى حل يجعلها 
من نصيبه 

بعدم���ا غادر هو وعيس���ى من���زل صفاء ذهب الى غرفت���ه غير راغبا 
ف���ى الن���وم نهائًيا، أضاء المصباح الذى يتوس���ط الغرفة وبدأ فى إفراغ 
كل المتعلق���ات القديم���ة فى غرفته، كان يبحث عن ش���ىء ال يعرفه 
لكنه يعلم بوجوده، كان يبحث عن خاطر ما سكن عقله،  البد ان 
خضر ترك شىء هنا ألن بدايته فى عالم السحر واألعمال كانت  من 
هنا، من نفس تلك الغرفة، لقد سمع وانصت جيدا انه تبدل حاله هنا 
واصبح هكذا أيًضا من هنا، اًذا السر على مقربة منه لكن أين ؟ بدأ 
بفرز تلك المتعلقات من أقمشة وفوارغ أكياس األرز وزجاجات الزيت 
والكتب القديمة العتيقة واالقمش���ة البالية،كل ذلك كان يتفحصه 
ب���كل تأنى، ظل يبحث ويفح���ص حتى إنتصف اللي���ل تقريبا، وبينما 
كان يفرغ آخر كتلة من تلك المتعلقات فى وسط الغرفة... وجدها !
بالطبع هى نفس���ها مخطوطة مكائد بنى اسرائيل ما إن وضع يده 
عليها حتى ش���عر بارتعاش فى جميع اوصاله،  ملمس���ها غريب عن اى 
كت���اب يعرف���ه، أمس���كها بكلتا يدي���ه ليمرر اصبعه عل���ى الحروف 
الكبي���رة المكتوب���ة بلون احمر قان غامق وبدأ يقرأ بصوت مس���موع 
»مكائد بنى اس���رائيل الس���تة عش���ر »و ظل يقرأ الصفحة تلو األخرى 
حتى انطفأ المصباح فجأة ليجد نفس���ه ممس���كا بالمخطوطة ويقف 

امام بينيامين الشيطان فى عالم ومكان ال يعرفهما.
٭    ٭    ٭

- بعد وفاة خضر ودفنه كانت ابتس���ام قد حسمت أمرها بالبحث 
عن ش���يخ يكون فى مثل كفاءته يس���تطيع فعل ما عجز عنه خضر، 
ظلت تبحث وتبحث تتسائل فى األسواق و تتصنت إلى احاديث النساء 
لعله���ا تج���د بغيته���ا،  على أنه ف���ى نفس الوق���ت ارتبط عيس���ى اكثر 
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بخطيبت���ه صف���اء خصوص���ا وانها ع���ادت جميلة كم���ا عهدها وذهبت 
كل آثار األسحار التى صنعها خضر فى طريقيهما.

تتقلب على س���ريرها ط���وال الليل،  تتحس انفاس���ه فى غرفته، ما 
إن يغادره���ا حتى تمس���ك بمابس���ه وتحتضنه���ا،  رغبتها ب���ه محمومة 
وغي���ر عادية، امتأل وجهها العابث بالهموم كلما اقترب موعد زواجه 
من صفاء، أخذت قطع من مابس���ه وذهبت بها الى اش���هر الدجالين، 
جاب���ت االرض والم���دن والقري األماك���ن النائية لعلها تج���د فيهم من 
يس���تطيع اتمام ما بدأه خضر، لم تخفي س���عادتها يوم أمس���ك عيس���ى 
بمقب���ض بابه���ا، يكاد قلبها يقف���ز من ثنايا صدره���ا كلما تذكرت 
كي���ف كان على مقرب���ة منها، تصورت فى خيالها ل���و انها فتحت له 
لفتحت لنفس���ها وقتها ابواب الس���عادة، الرتمت بين احضانه ترتش���ف 
من نبع عش���قه وعش���قها، لكن االقدار دوما تأتى بما التشتهى، و ها 
ه���و اآلن يتحضر ويضع عطره النفاذ والبد انه ذاهب الى فتاته صفاء،  
قبض���ت بيدها على حافة س���ريرها يملئها الغيظ ت���ارة وتتملك منها قلة 

الحيلة وفراغ الطرق تارة أخرى.
و ه���ا هو يغلق الب���اب خلفه فتزفر كميه ه���واء حارقة من صدرها 
وتنهض لتفتح باب غرفتها وتمس���ك بمقبض غرفته لتجد مابسه التى 
كان يرتديه���ا فتميل بجس���دها رافع���ة اياها الى انفه���ا لتغمض عينها 
وتس���رح معه فى خيالها، ال تدرى كم اس���تمرت على تلك الحالة غير 
أن ال���ذى اخرجه���ا من كل هذا كان جرس باب الش���قة، ظنته نس���ى 
مفاتيحه فرمت بالمابس الى األرض بينما عدلت من مابس���ها تأهبا 
ليكون الطارق ش���خص غري���ب وتحركت بإتجاه الب���اب لتقف خلفه 
وتفت���ح نافذته الصغيرة لتجده يقف أمام الباب ناظرا بعينه فى عينها،  
ال تدرى ما حدث لجس���دها لقد ش���عرت بانتفاضته وقش���عريرة تسرى 

فى كل اوصالها 
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»افتحى الباب«
تحركت يدها با ش���عور لتجد نفس���ها تزيح المزالج وتبعد بيدها 
الب���اب ليق���ف أمامه���ا ويتق���دم خطوة وتتأخ���ر هى خطوة حتى توس���ط 
الصال���ة، مد يده الى كتفيها لتنظر ف���ى عينيه التى ال تدرى ما فعاه 

بها. 
على سريرها وفى غرفتها كان يقف توفيق ويرتدى مابسه بينما 
كان���ت هى تدفن وجهها بين ركبتيه���ا، ال تدرى كيف فعل بها ذلك 

ومتى كل ما تتذكره ان جرس الشقة قد وصل صوته الى أذنها 
»بتعيطى ليه يا ابتسام ماهو ده نفس اللى عمله خضر معاكى«

رفعت رأسها متفاجئة فاستطرد هو قائا 
»وأنا جاى اكمل اللى بدأه معاكى ومتخافيش هاحققلك مطلبك«
تهلل وجهها ومأله السرور،  همت لتنهض وتقفز لتحتضنه تكريما 
له لكنه ازاحها بيده بعيدا لترتطم بدوالبها ولتمس���ك برأسها وتصدر 

آهه تنم عن ألمها النفسى والجسدى. 
»زى النهاردة بالتمام والكمال هتكون اول ليلة ليكى فى حضن 

عيسى«
تناس���ت ش���عورها باأللم وس���رحت فى آخ���ر كلم���ه نطقها »حضن 
عيس���ى« لتس���رح برهة ثم تهم بالنهوض لتس���مع صوت باب شقتها يغلق 

من جديد.
٭    ٭    ٭
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- لم يدرك عيسى ما اعتراه مرة أخرى، فقد روادت صورة ابتسام 
افكاره ومألت خياالته، لم يعد يرغب فى الذهاب الى منزل صفاء او 
لقائها، كان يرغم نفس���ه على زيارتها وس���رعان مايشتم رائحة تبعث 
عليه منها تقلب معدته وتثير اشمئزازه و يظل يفكر حتى يجد الحجة 

المناسبة ليتعلل بها وينصرف 
بينما كانت صفاء تشعر بتغيره هذا ووجدت نفسها هى االخرى قد 
انش���غل بالها بتوفيق صديقه، تفكر فى أنه اكثر وس���امة من عيسى 
واطيب قلبا منه، كانت كلما س���رحت بخيالها ضبطتها متلبس���ة فى 
التفكي���ر فيه وفى مامحه، كانت تتذكر كل موقف جمع بينهما 
من���ذ أن س���كن الغرف���ة الت���ى كان يؤجره���ا والدها، كانت تش���عر 
بارتي���اح م���ا كلما أتى عل���ى خاطرها ولو للحظات حت���ى إنها اصبحت 

لديها الرغبة فى رؤيته.
م���ر اس���بوع كام���ل ب���دون أن ت���رى وجه عيس���ى او يأتى ه���و اآلخر 
لزيارته���ا المعت���ادة، لك���ن ذل���ك ل���م يكن أب���ًدا فى بالها او يس���كن 
عقلها، كل ما كان يسيطر عليها هى رغبتها فى الذهاب إلى توفيق 
فى غرفته ووجدت أن غياب عيس���ى لمده أس���بوع كامل حجة كفيلة 
ك���ى تذهب إلى صديقه وتحاول ان تش���تكى ل���ه لكنها فى الحقيقة 
كانت راغبة فى الحديث معه راغبة فى رؤيته ولو للحظات، شىء ما 

بداخلها تحرك تجاهه وابتعد كثيرا عن تجاه عيسى 
ف���ى مس���اء تل���ك الليل���ة كان عيس���ى قد عزم عل���ى ان يقب���ل أقدام 
ابتس���ام ويرتم���ى ف���ى احضانها مهم���ا كان الثم���ن،  ال يطيق الش���وق 
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اليها، س���رعان ما كان ياخذه خياله الى جمالها ونضرة بش���رتها التى 
تتمتع بهما و يتخيلها فى احضانه طوال الليل و النهار.

- كان يجال���س ف���ى غرفته عندما س���مع صوت م���زالج الباب يفتح 
فه���ب واقف���ا يرتدى مابس خفيف���ة ليجدها قد توس���طت الصالة وهى 
تحم���ل بع���ض االغ���راض بين يديها، أس���رع باخذها منه���ا ووضعها فى 
المطب���خ بينم���ا هى دخلت ال���ى غرفتها وق���د تركت بابه���ا معلقا غير 

محكم االغاق.
شعور بالسخونه قد سكن كامل جسده ووجد نفسه فى لحظات 

يقف امام باب غرفتها وقد بدأ فى تحريك مقبض باب غرفتها 
تصنعت الدالل فى صوتها قائلة 

»مين على الباب«
همه���م ك���ى يقوم بال���رد لكنه وجد ان الرد األس���رع والمرضى له 
ان يفتح الباب مرة واحدة داخا الى غرفتها ليجدها تتوس���ط سريرها 
وترت���دى هى االخرى مابس خفيفة لينقض عليها غير ش���اعر بنفس���ه 

وبما يفعله 
بينما كانت صفاء تصعد درج السلم المؤدى لغرفة توفيق فوجدت 
باب���ه نص���ف مفتوح وقد توس���ط هو اآلخر الغرفة ووض���ع فى منتصفها 
وعاء به نار مستعرة ورائحة البخور تخرج من الغرفة وتداعب انفها وقد 
انصت���ت الس���مع له لتجده يتحدث بلغة غريبة واص���وات عجيبة مختلفة 
ع���ن صوت���ه تخرج رخيمة وقوية لتش���عر بداور يعترى جس���دها وتش���عر 

بعدم السيطرة على نفسها لتسقط فاقدة للوعى.
س���مع صوت ارتطام رأس���ها بالحائط قبل ان تسقط فخرج مسرعا 
اليها ليحملها بين ذراعيه ويضعها اعلى س���ريره الذى يشهد على ليالى 

شوقه لها 
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ش���ئ م���ا منعه من ان يلمس���ها او يقت���رب منها رغم رغبته الش���ديدة 
بها لكنه وضعها ورفع غطاء الس���رير ليلفها به ثم تراجع ليجلس على 
كرس���ى يبتعد عن الس���رير مس���افة المتر ونصف مصوب���ا عينيه على 
مامح وجهها، وبينما هو على وضعه ذلك اذا بها تحرك رأس���ها يمينا 
ويس���ارا وتفتح عيناها لتجد ضوء المصباح الكهربائى المتراقص فى 
الغرفة واعلى الس���قف يش���عرها بالصداع الشديد والدوار،  حاولت ان 
تفت���ح عيناها ببطء وتدور برأس���ها حتى مرت بنظره���ا على توفيق هنا 
تذكرت آخر مش���هد س���جلته عيناها قبل ان تفقد وعيها فلم تجد بدا 
سوى ان تفتح عيناها على آخرها وتطلق صرخة رجت اركان الغرفة.

على اثر تل���ك الصرخة انقطعت كهرباء الغرفة وظهر بنيامين الى 
جواره يستحثه على االقتراب منها وفعل ما يحلو له بها فبدأ يتحرك من 
مكانه ليقترب من جسدها ويمد يده ليلمس شفاهها فتنطق صارخة 

»بكرهك«
»حتى لو هتعمل ده بالسحر بكرهك«

اش���تد الغضب به وبدل من ان يس���حب يده بعيدا عنها وجد نفس���ه 
يرفعه���ا وينزل به���ا على وجهها لتغمض عيناها وي���رى بعينه خيط دماء 

تدفق من شفتاها وانفها ثم نظر باتجاه بينيامين 
»خدها للمقابر عايزها تشوف ليلة من الجحيم«

لحظ���ات واختف���ت م���ن امام���ه واختف���ى بينيامي���ن هو االخ���ر وعاد 
المصب���اح الكهربائى يتراق���ص بضوئه المتوتر مما زاد جس���د توفيق 

شعورا باأللم فنزل على ركبتيه واضعا يداه اعلى رأسه
الي���درى كم مرة من الوقت لكنها ذه���ب ليفتح المخطوطة ويبدأ 

طقوس ما إسمها  طقوس االنتقام 
٭    ٭    ٭
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كان���ت الني���ران تش���تعل فى ص���در توفي���ق، رغبة عارمة تس���كنه 
لينتق���م م���ن كل اطراف القصة،  لن ينام ول���ن يغمض له جفن قبل ان 
يجعل من ابتس���ام وعيس���ى وصفاء نفسها عبرة لمن يقف امام رغباته، 
ل���م يك���ن ي���درى أو يعلم بكم ه���ذا الحقد والغل الذى يس���كنه تجاه 
عيس���ى، ربما أحب���ه كصديق لكنه يمقته ويكره���ه كغريم له فى 
حب صفاء، لقد وجد نفس���ه خاس���را وعيس���ى هو الرابح رغم انه يعلم 
انه اآلن يبيت هانئا فى احضان ابتسام زوجة ابيه،  لكنه وجده و وجد 
ظل���ه حاضرا فى كلمة ابتس���ام التى كلما تذكره���ا ازدادت النيران 

اشتعاال بداخله.
»اكرهك« يعلم انها تقصد بأنها تكرهه هو توفيق وتحب عيسى 

لو أعطاها مجاال للكام لقالتها له 
»نعم احب عيسى وأكرهك«

تخيلها تنطقها فأش���عل النيران فى المنقد الذى امامه وافرغ عليها 
البخور واللبان وبدأ يتجرد من مابسه ويطوف حول النيران وهو ينظر 
بداخلها وكأنها تش���تعل على وجوه كل من ابتس���ام وعيس���ى وصفاء 

التى يراها تفتح فمها وتردد
»اكرهك«

- فى الصباح استيقظ عيسى ليجد نفسه عاريا تماما وهو يحتضن 
بكلت���ا يديه جس���د م���ا، فتح عيني���ه لينظر ال���ى ال���رأس المدفونة فى 
صدره ليجد الرأس ملساء ال شعر بها وال أثر لشعر قد كان بها، نزل 
بي���ده من الرأس الى األذن ليلمس قرطا متعلقا به لكنه وجد الجس���د 
يابس متجمد وكأنه ينام فى حضن احد الرجال، اصابه الهلع عندما 
رفع الرأس من على صدره ونظر الى مامح صاحبته فوجدها ابتس���ام 
زوجة ابيه التى مألت التجاعيد وجهها وانتفخت شفاهها بزرقة، كما 
ان حواجبه���ا اصبح���ت ثقيلة بش���كل ما وانتش���رت الج���روح والندوب 
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والحبوب والدمامل فى وجهها، رمى برأسها على الوسادة التى كانت 
إلى جوارهما ونفض الغطاء عن جسده وقام مهروال الى غرفته ومغلقا 
الباب عليه، أراد ان يرتمى على سريره مرتعشا خائفا فلمح بعينه مرآة 
الغرفة وبها رجل يعرف مامحه جيدا مما جعله يتراجع خطوتين ليقف 

امامها ويقترب بوجهه منها 
هو االخر وجهه امتأل بالتجاعيد التى وضحت وتركت اثرها على 
رقبته،  لم يجد شعرة واحدة فى رأسه واختفى شعر صدره وبدا جسده 
هزيا جدا ممتلئ بآثار العمر،  يتذكر هذه الهيئة كانت هى نفسها 
هيئ���ة ابيه قبل وفاته بش���هور، هم ان يص���رخ بأعلى صوت لديه غير ان 
الصرخة قد جاءت من الغرفة االخرى فأيقن ان زوجة ابيه ابتس���ام قد 

استيقظت هى األخرى.
- ل���م تدر بنفس���ها اي���ن هى وماذا يح���دث لها، فقد وجدت نفس���ها 
ملفوف���ة بكف���ن ابيض والقطن يغطى من رأس���ها ال���ى قدمها ال مجال 
للحرك���ة فقط عيناها و أنفه���ا والمكان الذى توجد فيه مظلم تماما 
كظلم���ة القب���ور، ال تعلم هى ال���ى اآلن انها داخل اح���د القبور بالفعل 

رائحة العفن تزكم انفها وتخبرها بذلك 
تحرك رأس���ها وتح���اول ان تركز نظرها على ش���ئ يبدو صلبا الى 
جوارها، تتلمسه بخدها، تعتقد أنه لوح خشبى او شئ من هذا القبيل،  
تح���اول ان تح���رك يدها بكل عزمها لتس���تطيع بعد عن���اء واحتكاك 
باالرض وباش���ياء صلب���ة وموجعة جعلتها تتألم ان تح���رر يدها اليمنى، 
حاول���ت ف���ك الثوب األبيض الملفوف���ة به لكن يدا واح���دة لم تقو ابدا 
على ذلك لذا مدتها لتمس���ك بها القطعة الخش���بية وتضعها بين طيات 
القم���اش لتس���مع ص���وت تمزعه،  ب���دأت فى وضعها ف���ى كل مكان 
ومزق���ت اجزاء كثيرة من���ه حتى تحررت وغادرته لتجد نفس���ها عارية 
تماما كيوم ولدتها امها، حاولت النهوض لتقف لكن رأس���ها ارتطم 
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بس���قف مائ���ل اآلنحدار، تحركت بقدمها خط���وة لألمام باتجاه ما ثم 
تراجعت وتحركت بقدمها األخرى فى اتجاه آخر، ال ترى أى شئ وقد 
مالت بجس���دها الى منتصف ظهرها كى ال تصطدم رأس���ها بالسقف 
المائل مرة اخرى،  نقلت قدمها خطوة اخرى لتجدها قد غرس���ت فى 
ش���ئ ذو ملمس طرى وناعم، مالت لتتحسس���ه  بيدها فش���عرت باشياء 
صغي���رة تتح���رك على ظه���ر يدها وتس���رح لتصل الى كوعه���ا لتقترب 
بيده���ا ال���ى عينها ولترى دود اس���ود غريب وقد تتاب���ع فى الصعود على 

يدها فى صفوف متتالية 
صرخ���ت بالفع���ل ونزل���ت لتدق���ق بعينه���ا عل���ى المس���احة الناعم���ة 
والطري���ة الت���ى كانت تدهس���ها بقدمها من���ذ لحظات لتجدها جس���د 
كامل ملفوف باألبيض ورائحة العفن التى تمأل المكان تصدر منه، 
اجهش���ت بالبكاء ومالت برأس���ها لتدفنها بين يديها لعلها تعيش أسوأ 

كوابيسها 
الت���درى ك���م مر م���ن الوق���ت عندما تس���رب الضوء ال���ى المكان 
ووضحت بعض معالمه، لم تدرك بعد انها قضت ليلة كاملة به،  انها 
داخل مقبرة والجثث والعظام متراصة اسفل قدمها ال يوجد بها ركن 
واح���د خالى من العظ���ام او األكفان البيضاء، وب���اب المقبرة مدهون 
بده���ان اخضر من الداخل والحوائط تس���رح عليه���ا كميات هائلة من 
دودة االرض، اسرعت باتجاه الباب وبدأت تضرب الباب بكلتا يديها 

لعل احد يسمع بها ويستطيع انقاذها من ذلك الجحيم.
خ���رت قواها بع���د فترة فس���رحت بيدها على ارضي���ة المقبرة حتى 
عثرت على كتلة كبيرة فرفعتها وقذفت بها الباب عدة مرات قبل ان 

تدرك انها تحمل بيدها جمجمة لشخص ال تعرفه. 
بدأت تش���عر بالجوع وااللم و انها على وش���ك ان تفقد وعيها و أملها 
وكل شئ فى لحظة واحدة، بدأ الدوار يعترى جسدها وبدأت عيناها 
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تغم���ض وتفت���ح قب���ل ان تهوى س���اقطة خل���ف ب���اب المقب���رة تماما وقد 
اخترق���ت اح���دى العظام الغريب���ة صدرها ووصلت ال���ى قلبها الذى ظل 
ينتف���ض وينزف حتى توقف تماما و تجم���دت الدماء على بعض العظام 

المتناثرة وقد فارقت صاحبتها الحياة لألبد. 
- جلس���ت ابتسام على طرف سريرها بينما كان عيسى هو اآلخر 
ف���ى غرفته ل���م يفارقه���ا ويجلس أيًضا عل���ى طرف س���ريره، كانت ال 
تدرك انه هو اآلخر قد تجعد جسده وترهل وسقط شعره وبدا وكأنه 
عج���وز اكث���ر من ابيه الذى كان زوجها الس���ابق، كانت تخش���ى ان 
تخ���رج م���ن الغرف���ة فلن تتحمل ان يراه���ا هكذا، أن تق���ف امامه وقد 
اصبحت عجوز يخلو جسدها من اآلنوثة وقد سقطت زينتها وشعرها، 
ال ت���درك انه هو اآلخ���ر قد قرر عدم الخروج من غرفته حتى ولو كان 

السبب امتاء مثانته ورغبته فى افراغها.
على هذا الوضع ظا لثاثة او اربعة او خمسة االيام، ال احد يدرك 
ك���م تحمل���وا من الوق���ت، كل ما عرف���ه الناس والجي���ران وأهل تلك 
المنطق���ة ان رائح���ة العفن قد تس���ربت من الش���قة الى الس���لم ومنه الى 
مدخل العمارة مما جعل الناس ترغب فى القئ من فرط الرائحة العفنة 
المنبعثة،  فتشجع كبار المنطقة وبعض الشباب على فتح باب المنزل 
وصعود الدرج ورائحة العفن تجبر بعضهم على التراجع والبعض االخر 
على االغماء بينما كان بعضهم يملك االصرار والعزيمة ليس���تطيع ان 
يكشف لغز الرائحة فقاموا بكسر باب الشقة والدخول ليجدوا جسد 
عيس���ى فى غرفته وجس���د زوجة ابيه فى غرفتها وقد فارقا الحياة من 
أي���ام، بطونهم منتفخة والدود يتجمع على بعض اجس���ادهم،  جلودهم 
مالت للس���واد بل ونضب���ت الحياة من عروقهم والعيون بيضاء ال س���واد 
فيه���ا وقد حام الذباب حول افواههما ووقف بعضه على رموش���هم، لم 
يدرك الناس ما حل بهما واصبحت قصتهما متداولة بين سكان الحى 
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كل���ه، وال���ذى جعل الناس تزيد الحديث ف���ى االمر هو اختفاء خطيبة 
عيس���ى صفاء من المنطقة كلها ووفاة امها التى س���ئمت البحث عنها 
ف���ى كل مكان، بينما ظل���وا يتخافتون االصوات وه���م يتحدثون عن 
توفي���ق ال���ذى اختفى هو االخر فى نفس الليل���ة التى اختفت فيها صفاء 
مم���ا جعلهم يصنعون قصص تتماش���ى مع كل تل���ك االحداث العجيبة 

والغريبة.
٭    ٭    ٭
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- كان���ت بداية الش���يخ توفيق الحقيقية بع���د ان غادر الحي القديم 
ب���كل م���اكان فيه،  غ���ادره بعد ان نف���ذ انتقامه كاما من عيس���ي 
وابتس���ام وخس���ر في طري���ق االنتق���ام م���اكان ينتقم ألجل���ه،  كانت 
صفاء، لذا عندما ترك كل ذلك ورائه  كان الخيار الوحيد امامه ان 
يتخذ مسكنا بالقرب من منطقة مسجد السيده عائشة، اتخذ منزال 
في آخر حارة تدعي حارة االولياء، كانت االمنطقة ش���عبية يسكنها 
الكثير والكثير من المعدومين والفقراء،  لو كان أى احد مكانه 
ل���كان اختار مكان آخر اكثر نظافة وأكثر امواال في الدفع نظير 
خدمات���ه، لك���ن توفيق كان يدرس األمر من جهتي���ن، اولهما األمان 
الذي توفره تلك المناطق فمعظم تلك المناطق بمنأى عن يد الش���رطة 
وكذلك سرعة هذه االماكن في صنع الشهرة الازمة لرجل يعمل في 
الس���حر مثله، مضت أيامه االولي ف���ي المنطقة يقوم بتوضيب وتنظيم 
وتجهيز مسكنه الذي كان عبارة عن شقة واحدة في الدور االرضي 
مكون���ة من صاله طويلة وغرفتين وحمام ومطبخ ضيقين، كان يعلم 
أن الشقة فيما مضت استخدمت كعيادة لطبيب نساء مغمور بالمنطقة 
وتركه���ا قبل فترة من انتقال توفيق اليها وعندما رآها كان يعلم أنها 
س���تصلح اكثر لمكان يمارس فيه اعمال الس���حر، فمن حسن حظه 
ان المنزل هو اخر منزل بالحارة كلها وكذلك ال يس���كنه احد معه 
حي���ث أن صاحبه هو المعلم صبحى صاحب مخبز االخاص الموجود 
فى الش���ارع الرئيس���ى على ناصية الحارة ولديه فى المنطقة اكثر من 
من���زل وهذا المن���زل هو اصغرهم لذا تجده قد اس���قطه من حس���اباته 
بش���كل ما، لقد الحظ ذلك توفيق حينما ذهب ليتفق معه على ايجار 
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الشقة، الرجل لم يعر األمر اهتماما، كل ما قاله وقتها 
»ب���س تتفرج عليها وتعجبك وبعدي���ن تدفع اللى تدفعه ياموألنا،انت 

شكلك عليه النعمة، راجل بركة وأنا استريحت لك، واهو..«
ثم وضع يده على كتلة من المفاتيح أمامه وبدأت عيناه تبحث عن 

مفتاح محدد ثم خلعه من الكتلة ووضعه فى كف توفيق
»خ���د ياموألن���ا عليا الطاق م���ن حريمى كلهم النت مس���تلمها فى 

التو واللحظة«
انته���ى توفي���ق من ترتي���ب متعلقاته بالش���قة واش���عل الني���ران داخل 
المنق���د وبدأ ب���رش البخور ورمى اللب���ان عليه. مما حول رائحة الش���قة 
ف���ى لحظ���ات وجعل���ه يفت���ح ب���اب الش���قة لتتس���رب رائح���ة البخ���ور الى 
الخ���ارج بينما جلس يتمت���م ويحولق ببعض الكلم���ات ويلف ويدور فى 
انحاء الش���قة ويعلق عيناه بس���قف الصالة،  كان يرى عمار المكان 
من الجن وهم ينس���حبون بفعل كلماته الى خارج الش���قة وعيونهم قد 
مأله���ا الرعب من رؤيتهم للجن والش���ياطين الذين بدأوا اآلنتش���ار فى 
كل رك���ن ومكان فى الش���قة،  بينما كان المعل���م  صبحى يصعد 

الثاث درجات المؤدية للشقة بغرض المباركة للساكن الجديد.
     ش���عور بالس���عادة والرهب���ة معا اجتمعا بداخ���ل المعلم صبحى لو 
كان يعل���م توفيق انه قبل س���اعة من وصوله الى ش���قته كان يقف مع 
الدكتور مح���ب صاحب الصيدلية المجاورة للمخبز يس���تعطفه كى 
يج���د ل���ه ح���ا طبيا لحالت���ه م���ع زوجاته، فالمعل���م صبحى مت���زوج من 
امرأتي���ن،  األول���ى منهم تربطه بها صل���ة قرابة  وهى »س���عاد« والثانية 
»منال« اعجبته فتزوجها  عليها لكنه اس���تاذن س���عاد  التى لم تجد بد 

من القبول بضرة مدامت ستبقى فى معيته وتحت سقف بيته.
مش���كلته كان���ت تكم���ن فى ش���قين أولهم���ا انه تقدم فى الس���ن 
ول���م يعد يس���تطيع القي���ام بواجباته الجنس���ية تجاههما إال باس���تخدام 
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العقاقير، لكن يبدو أن جسده تعود على تلك العقاقير فلم تعد تجدى 
نفعا،  تذكر عندما كان فى ليلة أمس ينام بجوار »منال« وقد راحت 

فى نوم عميق بينما كانت آخر كلماته لها 
»بكره هاروح لمحب وأكيد هو عنده صرفة«

مم���ا جعلها تمصمص ش���فاهها ثم تنام معطية ل���ه ظهرها بينما هو 
يحترق كمدا وغيظا، يش���عر بأنه فاق���دا لهيبته أمام زوجته،  وما ان 
خ���رج من ب���اب الصيدلية وقد انقط���ع بداخله كل أمل ف���ى ايجاد حل 
قادته قدماه الى ش���قة الس���اكن الجديد فوجده يقوم بطقوس السحر 
والش���عوذة وم���ا إن أبص���ره توفيق حتى ارتعش جس���ده خوفا من غضب 

الرجل عليه لكن الرجل بادره قائا 
»عليه النعمة انت شكلك راجل بركة«

التف���ت توفيق لينظر اليه نظره مطولة جعلت جس���د المعلم صبحى 
يرتع���ش وينتف���ض كالمص���اب بالحم���ى مما جع���ل توفيق يقت���رب منه 

ويجلسه على كرسى قريب موجها حديثه له 
»مشكلتك حلها عندى«

فت���ح المعل���م صبح���ى عينيه على آخرهم���ا بينما امس���ك توفيق بيد 
المعل���م اليس���رى وغمس القلم فى محبرة أمام���ه كاتبا على كف يده 
وأس���فل رسغه بعض الكلمات المبهمة، ثم طلب من المعلم االستدارة 
وان يرف���ع جلباب���ه ليرى توفيق ظهره، وش���عر بنغز القل���م على ظهره. ال 

يدرى كيف اطاعه فى االستدارة ورفع مابسه بهذه الطريقة.
»تروح من هنا على البيت ومتقربش من حد من حريمك لحد بكرة 

زى دلوقتى ومتروحش المخبز بكرة«
ان���زل المعلم صبحى مابس���ه ولم يرد بنص���ف كلمة،  فقط خرج 

مسرعا  الى منزله دون االلتفات للخلف ولو مرة
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ما ان فتح باب ش���قة زوجته االولى »س���عاد«  حتى تهللت اس���اريرها 
وطلب���ت من���ه الجلوس ف���ى الصالة حتى تنته���ى من تحضير العش���اء له 
لكن���ه أيًضا ل���م ينطق فقط اتخ���ذ طريقه الى غرفة الن���وم ورفع كل 
البطاطين واالغطية ووضعها عليه دون ان ينطق بكلمة واحدة وس���ط 

استغرابها وتكهنها بما حدث له 
اس���تيقظ المعل���م صبح���ى على غير عادت���ه بعد ص���اة الفجر التى 
كانت ال يمنعه عنها مانع، اس���تيقظ يشعر بشئ ما يعتليه، شئ خفى 
كأنه اثنين وليس واحد، لكنه يشعر بالدموية تدب فى جسده يشعر 
بانه يمتلك قلب ش���اب فى العش���رين من عمره، استيقظت زوجته على 
حركه يده بينما هو يتمطع مادا اياها الى جواره وامامه، كان يشعر 
بالجوع بشكل قاس وصعب فقامت زوجته مسرعة الى الثاجة الخراج 
الطعام وتس���خينه، لكنها تفاجئت به يقف الى جوارها ويمد يده الى 
الفريزر ليخرج كتلة كبيرة من اللحم الغير ناضج، استعجبت زوجته 
لكنها لم تس���تطع ان تستفس���ر منه عن شئ بينما هو قد وضع اللحمة 
ف���ى أن���اء ملئ بالماء وبدأ الثل���ج الذى يغطيها يبتعد عنه���ا فمد يده الى 
الكتل���ة ورفعها ال���ى فمه و بدأ ف���ى مضغها وبلعها بعي���ون ينطلق منها 

شرار وغضب ولم يتركها حتى افناها عن آخرها 
»كل يوم اكون عندك متبقيش تسوى اللحمه ياسعاد  »

لم تملك خيارا سوى ان تقول 
»من عنيا ياسيد الناس«

تركه���ا وذه���ب الى الغرفة ليبدأ فى رحله نوم جديدة لكنه ش���عر 
بيدها تلكزه فى صدره قائلة 

»مش هتروح المخبز يامعلم«
»ال مش هروح ومتصحنيش غير بعد المغرب«
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اغلق���ت الب���اب خلفها بينما جعلها الش���ك ترتدى ثيابه���ا وتفتح باب 
شقتها بعدما تأكدت من انه قد راح فى نوم عميق 

دق���ت باب زوجت���ه الثانية »من���ال« والحت عليها الخ���روج لها وما ان 
رأتها حتى احمر وجهها وخرجت الكلمات مش���تعله من فمها كزئير 

أسد جائع. 
»انتى اديتى للمعلم ايه خاه متغير كده«

مصمصت منال  شفتيها وردت بعدم اهتمام 
»اديتلو ايه هو بيلحق ياخد حاجة ده أنا بالنس���بة له زى مستش���فى، 

استراحة، ياختى با قرف«
امسكت سعاد ذقنها 

»اوم���ال ماله ك���ده، المعلم م���ش عادته ابدا مينزل���ش المخبز وال 
يصليش الفجر واألغرب انه بياكل«

انتبه���ت انه���ا تتح���دث بص���وت مس���موع أمام زوجت���ه الثاني���ة »منال 
»وخش���يت انها بالطبع س���تنقل كل حديثها هذا للمعلم فكتمت فمها 
بيدها والتفت لتنزل الى ش���قتها بع���د ان تركت األخيرة بين عدم فهم 

والمباالة تعودت عليها.
ظل���ت طوال النهار تتحرك فى ش���قتها ذهاب���ا وايابا تبحث فى كل 
رك���ن عن ش���ئ ما ال تعرف ماهيته لكن عقله���ا أوحى لها ربما هناك 
م���ن وضع عم���ل لها فى الش���قة كى يجع���ل المعلم يمض���ى وقته كله 

عندها بين نوم وطعام فقط.
دلف���ت الى الغرفة التى ينام بها المعل���م صبحى وقامت بالبحث فى 
جلبابه الذى كان يرتديه،  لم  تجد ش���ئ س���وى تلك الحبوب الحمراء 
التى تعودت على وجودها معه، ال توجد اوراق غريبة، ال شئ مدسوس 
داخ���ل مابس���ه، ب���دأت البحث بتلط���ف وخوف ورهبة م���ن اى حركة 
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مفاجئة وفتحت الدوالب ووقفت تنظر فى الرفوف العلوية منه، شعرت 
برأسها تدفن فى الدوالب ووجهها يكاد يامس نهايته الخشبية،شئ 
ما يخنقها، إنها يد المعلم صبحى بل يديه االثنتين يضغط بكل عزمه 
عل���ى رقبتها،  لكن متى تحرك لم تس���مع حتى صوت صرير الس���رير 
ال���ذى كان يحدث���ه دوم���ا كلم���ا تح���رك اى ش���ئ عليه، ب���دأت تقاوم 

االختناق باغماض عينها واطاق صرخة عالية 
»حرمت واهلل يامعلم »

ش���عرت ب���أن يديه قد خففا من خنقها بل ون���زل بهما على اكتافها 
مم���ا جعلها تتطاوع مع حركتهما وتس���تدير لت���رى وجه المعلم صبحى 
وق���د اصب���ح احمر كقطعة من الجمر وعيناه ال يوجد س���واد فيهما بل 
عين���ان بيضاوان كعيون العائدين م���ن الموت مما جعلها تطلق صرخة 
أعل���ى م���ن االولى ليكت���م المعلم صبح���ى صوتها ويضع رأس���ها كله 

بداخل صدره ثم يبدأ بلثم شفتيها.
- لم تدر سعاد ما حدث لها تلك الليلة كل جزء فى جسدها يصرخ 
م���ن الوج���ع واألل���م،  والمعلم صبحى ل���م يكن كم���ا كان دوما لقد 
اصبح ش���ابا فى الخامس���ة والعشرين، ألول مره تس���تغيث منه وتطلب 
منه تركها بعد أن قضى وطره منها عده مرات، كانت الليلة مختلفة 
وغريبة حتى انها من اإلرهاق راحت فى سبات عميق وعندما استيقظت 
فى الصباح لم تجده ينام بجوارها بل انها عندما قامت لتبحث عنه فى 
الش���قة كلها ووجدت باب الثاجة مفتوح وهناك من افرغها من كل 
انواع اللحوم التى كانت بها اس���رعت لتفتح الباب لتس���مع صوت باب 
ش���قة زوجته الثاني���ة يغلق بينم���ا المعلم صبحى يرتدى مابس���ه وينزل 
درجات الس���لم وينظر باتجاهها قائا بصوت أجش ال يتماشى ابدا مع 

رجل منهك:
»اقفلى بابك عليكى ياسعاد وانزلى هاتى لحمة كتير ومتسويهاش 
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وأنا كل ليلة هاكون معاكى ومع منال«
ل���م يب���د عليها انها اس���تمعت لكلماته او فهمت م���ا يقول،  كانت 
ترك���ز عيناها على عيناه الحمراوت���ان ووجه الذى ينبض بكل دموية 
لكنه���ا لم تس���تطع ان تنتظ���ر حتى يك���ون بالقرب منه���ا فدلفت الى 

شقتها واغلقت الباب خلفها.
كان المعل���م صبح���ى ق���د نزل ال���ى الش���ارع وكان م���ن عادته ان 
يحي���ي كل اصح���اب المتاجر فى طريقه الى مخب���زه،  لقد غاب يوما 
كام���ا عن تجارته وعمله وهاهو يذهب الى المخبز قرب آذان الظهر 
وال يرف���ع يده بالتحية الى ش���خص منه���م، بل إن بعضه���م ومنهم حوده 
صاحب المقهى التى بجوار الفرن مباش���رة قد رفع يديه بالتحية وخرج 
م���ن خلف المكان الذى يدعى النصبة الخاص بتحضير المش���روبات 

لزبائنه قائا 
»احلى صباح على سيد المعلميين المعلم صبحى نوارة الحتة كلها«
استغرب كل الجالسين على المقهى حتى أن أحدهم اقسم لآخر 
بانه البد وان يكون حوده قد اغضب المعلم صبحى فى شئ و عندما 
س���مع حوده كامهما اقسم لهما إنه أبًدا لم يفعل وهم بالذهاب خلفه 

لوال يد االسطى جمال السائق الذى امسك حوده بشدة:
»خ���اص ياح���وده يمكن المعلم صبحى مش راي���ق وال حاجة واهو 
شوية والظهر داخل وابقى اسأله، أنا فى الجامع لو هو شايل منك فى 

حاجة«
التفت حوده باعدا عنه التهمة

»واهلل ابدا يااسطى جمال عمرها ما حصلت منى و ال هاتحصل«
»خاص ياحوده اجرى هات لى كوباية ش���اى وحجر واحد عش���ان 

الحق الظهر معاه«
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»من عنيا يااسطى«
داخل المخبز استقبل العمال جميعا المعلم صبحى مستفسرين عن 
س���بب غيابه المفاجئ وقد اقس���موا بانهم كانوا س���ينتهون من العمل 

اليوم ويذهبون جميعا لاطمئنان عليه.
- جل���س المعلم صبح���ى على كرس���يه مترنحا ينظر ال���ى النيران 
المش���تعلة داخ���ل الف���رن ويدقق النظر فيه���ا وكانه يرى ش���يئا ال احد 
ي���راه، انتب���ه الى صوت يعرف���ه انه صوت كبير العم���ال لديه العم رزق  

يقول له 
»الوال مجدى مجاش بردو يامعلم من تات تيام«

»لسه مكسور من ساعة ما البت ريهام رفضته؟«
»ده بيقول هيموت نفسه يامعلم«

»وال هيموت وال حاجة أنا شوية وهاروح واكون حليت له المشكل 
ده«

»ربنا يخليك لينا يامعلم«
انتظر جمال الس���ائق المعلم صبحى فى صاة الظهر فا لم يحضر 
فاتخ���ذ ق���راره بالذه���اب الي���ه ف���ى مخبزه متس���ائا عن ع���دم حضوره 

للصاة 
»ابدا كسان شوية ياجمال يااخويا«

»الف سامه عليك فى ايه تعبك يامعلم«
»مفيش حاجه يا جمال«

اليدرى االس���طى جمال لماذا س���ارت فى جسده قشعريرة ما جعلت 
جس���ده يرتعش ويهتز ويؤثر الخ���روج من امامه فورا بينما كان المعلم 
صبحى يرمقه بعينان موقدتان بالشرر كالفرن الذى كان ينظر اليه 

من لحظات.
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انتهى العمل فى المخبز واتخذ المعلم جمال طريقه الى بيت مجدى 
الشاب الذى يعمل لديه،  هو يعلم أنه يعيش وحده منذ ان توفى والديه 
فى عامين متتاليين بس���بب المرض والفقر، مما دفع مجدى إلى ترك 
الدراس���ة منذ صغره واش���تغاله فى ع���دة اعمال خفيفة، اش���تغل لفترة 
مع االس���طى جمال الس���ائق كتباع واش���تغل فترة مع ح���وده القهوجى 
كصب���ى يرص الحج���ارة ويحضر بعض المش���روبات، لكنه لم يثبت 
ف���ى اى عمل منه���م مما جعل المعل���م صبحى يعطف علي���ه وياخذه الى 
مخبزه  ويطلب من الصنايعية والفرانيين تعليمه كل صغيرة وكبيرة 
حت���ى اتق���ن كل ش���ئ،كان يحم���ل الكثير م���ن االحت���رام والود الى 
معلمه المعلم صبحى وكان صبحى يعتز به ويعتبره اقرب العمال اليه 
بل ويعتمد عليه فى امور كثيرة لكن هذا الشاب قد تحول حاله الى 

شئ غريب.
 كان المعل���م صبح���ى يعل���م البداي���ة الت���ى ال يعلمه���ا أح���د، لق���د 
اح���ب مج���دى فت���اة كان ق���د قابلها فى فت���رة ماضية وبعض الش���باب 
يشاكس���ونها مم���ا جعل���ه يتدخل ليتلقى ف���ى صدره وف���وق وجهه عدة 
ركات وضرب���ات بينم���ا ه���ى لم تعره وقته���ا انتباًه���ا، المفاجأة التى 
كانت فى انتظاره عقب تلك الحادثة أن الفتاة قد انتقلت مع اس���رتها 
للعي���ش ف���ى نفس الح���ى فى من���زل جدتها الت���ى توفت من���ذ وقت قليل 
وعندما كان مجدى كعادته يتابع الكشك وينظر إلى  وجوه الناس 
الحاملي���ن لبع���ض األقفاص من الجريد ليحملوا عليها الخبز الس���اخن 
وجده���ا تنظ���ر اليه وه���ى تحمل قطعة من كرتون���ة صغيرة كى تضع 
بها الخبز، ما ان رآها حتى ابتس���م لها فبادلته االبتس���امة وبدأ هو فى 
عد حصتها من الخبز وما ان اختفت عنه حتى استدار ليترك الكشك 

ألحد العمال ويفتح الباب ليسير خلفها.
الحظ���ت هى تصرفاته تلك ومرة تلو اخرى كانت تبادله االبتس���ام 
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وتنفرج اس���اريرها لرؤيته حتى أتت اللحظة المناس���بة، كان قد اشار 
اليها ان تنتظره حتى ينهى عمله واس���تغل ان الس���اعات األخيرة تكون 
غير مزدحمة وترك احد العمال بالكشك بينما خرج هو ليجدها تقف 

بجوار الكشك 
»أنا كنت عايزك تحددى لى ميعاد مع الوالد«

»والدى أنا«
»اومال والدى أنا«

»ليه خير«
»عايز اتقدملك اقصد اطلب ايدك منه و...«

»انت مجنون صح انت عارف أنا فى كلية ايه وانت ممعكش حتى 
دبلوم«

»بس أنا كنت حاسس انك...« 
»انى ايه ؟؟و ال عشان باعاملك بلطف ؟؟!!« 

انزوى الى جانب الكش���ك لم يجد ما يس���تطيع لس���انه أن ينطق به 
فق���د ازداد إحم���رار وجهه وخرج���ت منه تنهيده عندما ش���عر بابتعادها 

حاملة نصيبها من الخبز ولم تلتفت مرة أخرى اليه.
كان مصدوم���ا وانقطع امله فى حبها،  ش���عور مقيت جعله يكره 
نفس���ه وعمل���ه وبيته، لحظ���ات يفكر ف���ى اإلنتحار،  لحظات يش���عر 
بالخيبة والمظلومية وتجاهل المجتمع له، يش���عر بأنه دون الشباب فى 
نفس سنه، يعرف بان حظه سيئ، لكنه لم يطلب من الحياة ان يصبح 
رج���ل اعمال او طبي���ب ماهر او مهندس مش���هور، كل ما كان يأمله 
ويطلبه هو فتاة احامه »ريهام«،  يحبها نعم بل يعشق ابتسامتها يعشق 
وجودها يش���عر بثقته بنفس���ه بوجوده فى تلك اللحظ���ات التى ينظر من 
ش���باك ذلك الكش���ك فيجدها امام���ه كصورة مرس���ومة بدقة داخل 
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بورتريه فى احد المعارض، يستطيع فى تلك اللحظات فقط ان يشعر 
بدق���ات قلب���ه عالي���ة، أعلى م���ن أص���وات المواتير وأكث���ر توهجا من 
ني���ران المخبز المش���تعلة، ل���ذا كان قد اتخذ ق���راره مادمت لم ترض 
به فالموت هو س���بيله وطريقه الوحي���د، لكن كيف يفعلها ؟ هذا ما 
كان يفكر فيه وهو يرقد على س���ريره الخشبي القديم واضعا رأسه 
فوق عدد من الوسادات وممدد باقى جسده بالعرض بينما صوت بعض 
الدق���ات عل���ى بابه قد جعلت���ه يفتح عينيه دون أن يتح���رك، كان يريد 

العزلة وفى قرارة نفسه قرر انه لن يفتح الباب ايا كان من بالباب 
»افتح يامجدى يابنى أنا عمك المعلم صبحى«

»المعلم صبحى؟؟  وليكن.. أبًدا لن ارد »هكذا حدث نفسه 
»أنا عارف انك جوه افتح عشان أنا اللى عندى الحل ليك«

»أى حل لقد ذهبت ريهام الى غير رجعة »كان مازال يحدث نفسه« 
»افتح يامجدى أنا الوحيد اللى يعرف يجيبهالك لحد عندك«

ش���ئ ما جعله يتش���كك فى صوت المعلم صبحى، ليس صوته بل 
ص���وت آخ���ر عميق خش���ن لكن له رهب���ة،  له حض���ور، جعله يتحرك 
بطريقة ديناميكية ويفتح الباب ليجد المعلم صبحى يدخل اليه ويقف 

فى منتصف غرفته.
٭    ٭    ٭
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- عندما أسدل الليل خيوطه كان مجدى يقف على ناصية الشارع 
ال���ذى يوجد به منزل المعلم صبحى القديم والذى اس���تأجره ش���يخ من 
األري���اف يدعى توفيق،  نظر فى اإلتجاه المقابل فوجد المعلم صبحى 
يسير فى طريقه اليه، وما أن وصل له حتى تأبط المعلم صبحى ذراعه 

وسارا معا باتجاه البيت.
أم���ام الش���يخ توفي���ق ن���زل مج���دى والمعلم صبح���ى عل���ى اقدامهم 
يستس���محون الش���يخ فى فعل المس���تحيل كى يس���تطيع مجدى الفوز 
بالفتاة،  وبعد فترة من الزمن واش���عال البخور والتمائم انتفض جس���د 

توفيق ليصرخ قائا :
»جلب سريع ومجاب«
»جلب سريع ومجاب«

ثم اغمض عينيه وطلب من مجدى ان يذكر اسم الفتاة واسم أمها 
وبدأ يكتب حروف اس���مائهن متقطعة داخل دائرة ووضع عليها خيط 

من حرير ومررها على النار مرات عديدة ثم امرهما باإلنصراف.
بعد ساعة واحدة وفى منزل ريهام التى كانت قد استأذنت والديها 
ك���ى تذه���ب للنوم فى غرفته���ا،  تحررت من مابس���ها وارتدت بعض 

مابس النوم الخفيفة وارتمت فى فراشها مستسلمة للنوم 
وج���دت نفس���ها تتقلب يمينا ويس���ارا ث���م نهضت من فراش���ها لتجد 
نفسها داخل حديقة غناء بها اشكال من الورود وطيور لم ترى فى مثل 
جمالها أبًدا،  بدأت تس���مع أصواتهم الجميلة وهى مستمتعة باإلنتقال 
من مكان لمكان حتى وصلت لتجد نفسها أمام بحيرة زرقاء واسعة 
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واألس���ماك الملون���ة تعل���و وتهبط به���ا، التفتت لتجد ش���ابا يرتدى بدلة 
كامل���ة وببي���ون كعري���س فى حفل زفاف���ه،  وجدت اش���كال ألناس 
تعرفه���م يقترب���ون منه���ا ويش���يرون لها بالذه���اب الي���ه، كانت مامح 
الش���اب غي���ر ظاهرة اال أنها وجدت نفس���ها تقترب من���ه اكثر واكثر 

حتى وجدته أمامها، إنه هو 
»مجدى«

غي���ر معقول كيف اصبح وس���يما وجذابا بهذا الشكل،ش���ىء ما 
جعلها تحضنه وتعصره بقوة ثم بدأت فى تقبيله لتجد نفسها معه يدور 
به���ا من مكان الى آخر وفجأة وج���دت ابيها وامها يحاوالن منعها عنه 

وينتزعانها من بين احضانه لتصرخ منادية عليه بأعلى صوتها 
»مجدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى« 

وص���ل صوته���ا الى ابيه���ا وامها اللذان كأنا يجلس���ان ف���ى الصالة 
يش���اهدان فيلم الس���هرة، انتفض���ت األم على الفور لتقوم مس���رعة الى 

غرفة ابنتها لتصرخ على زوجها منادية اياه :
»الحقنى يامحمد ريهام مش فى اوضتها »

انتف���ض الرج���ل ليق���وم بالبح���ث فى كل رك���ن بالمن���زل ويرتدى 
مابس���ه ليبح���ث عنها فى كل زواية بالمنطق���ة كلها حتى وجد جمع 
م���ن الناس يلت���ف حول بيت قدي���م وغرفة يعرف ان من يس���كنها ذلك 
الش���اب الذى يعم���ل فى المخبز، أس���رع فى الذهاب ال���ى هناك ليجد 
ابنت���ه ريهام تقف امام باب تلك الغرفة بمابس نومها وتقوم بالدق على 

الباب والجمع من حولها يتعجب لما تقوله وما تفعله 
اقترب والدها منها لتلتصق هى فى الباب اكثر وتصرخ فيه قائلة 

»عايزين تبعدونى عنه ليه«
كان ف���ى نف���س الوقت المعلم صبحى ومج���دى على ناصية الحارة 
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والمعل���م صبح���ى ينظر اليه ليتقدم الى غرفته فى ثبات كما اتفقا من 
قب���ل، وما ان اقترب مجدى م���ن الجمع حتى لمحته ريهام لتترك الباب 
وتج���رى فى اتجاهه بينما المعلم صبحى كان قد أمس���ك بيد والدها 

ليهمس بأذنه 
»مفيش حل غير انك تجوزها له والليلة واال الفضيحة هتزيد«

كان الع���رق ق���د م���أل جبين الرج���ل وجعل���ه يضع يده ف���وق صدره 
محاوال كتمان االمه كلها.

٭    ٭    ٭
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شربات

- كان مافعل���ه توفيق مع المعلم صبحى والفتاة ريهام له بالغ األثر 
عند جموع الس���اكنين فى منطقة السيدة عائشة بالقاهرة، بل و امتد 
الصيت وذاعت الشهرة الى مناطق اخرى  كثيرة مما جعل شقته التى 
يس���كنها ممتلئة ع���ن آخرها كل ليلة وكأنها اح���دى عيادات القلب 
او أمراض الباطنة مما جعل الش���يخ توفيق يحدد ايام بعينها للكش���ف 
واالستش���ارة فى اى أمر،  كان معظم المريدين للمكان من النس���اء 
منهن من تريد ان تزوج ابنتها التى تعدت السن ومنهن من تريد ان تتزوج 
هى ومنهن من تش���تكى من زوجها وابتع���اده عنها او كرهها لجارتها 
أو رغبتها فى الخاص من شىء يؤرق حياتها الزوجية، أما الرجال من 
المريدي���ن فمعظم مش���اكلهم عن ضعفهم الجنس���ى أو كرههم لرب 

عملهم أو إليقاع واحدة من النساء فى حبهم .
كان توفي���ق يعمل كل هذا بجد واجتهاد مما جعل اس���مه يذكر 
فى أوس���اط علية القوم، وسرعان مابدأ الزيارات الخارجية ألشخاص 
يش���تكون م���ن وج���ود ج���ن ف���ى قصورهم او ش���ىء م���ا فى خس���ارتهم 

ألموالهم.
كان من���ذ فت���رة قد قام بزيارته أحد المرش���حين لمجلس الش���عب 
عن محافظة الش���رقية والتى هى بالمناس���بة بلدته، لذا قام بالترحيب 
به ووعده بأن يقضى على كل خصومه بعمل فيه هاكهم، وبالفعل 
قب���ل انتهاء ال���دورة اآلنتخابية كان اثنين من المنافس���ين قد تعرضوا 
لح���وادث اقعدتهم عن النزول امامه واألخير الذى نزل ضده لقى حتفه 
مم���ا جعله يف���وز بالتزكية عن تلك الدورة، وهن���ا قام بتكرار الزيارة 
للش���يخ توفيق طالبا منه الحضور الى مأدبة أقامها بمناسبة هذا الفوز 
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العظي���م ول���م يجد توفيق بًدا م���ن أن يتملص منها ب���ل وأخبره بموافقته 
وعزمه على الحضور الى هناك.

- فى صباح اليوم الموعود ارتدى توفيق مابس���ه و اس���تأجر سيارة 
خاص���ة لتقله ال���ى هناك، وقد وص���ل فى موعده المح���دد وقام الرجل 
بتعريفه بالعديد من األس���ماء الامعة والمعروفة حتى أنتهى الحفل فى 
منتصف الليل مما جعل توفيق يس���تقل الس���يارة ويقرر العودة والمبيت 
فى ش���قته، و م���ع أن الرجل عزم عليه المبيت لكن���ه آبى أن يفعل ألن 

مريديه سوف يفتقدوه فى اليوم التالى فوافق الرجل على مضض.
بينما السائق يخترق الزراعات التى على جانبى الطريق تناهت الى 
اذن توفي���ق صرخة ما فالتفت برأس���ه الى الطريق خلفه ليجدها تش���ق 
اعواد الذرة وتجرى حافية خلف الس���يارة، تجرى وتقع ثم تقوم لتجرى 
اكثر مما جعله يضع يده على كتف السائق طالبا منه التوقف والعودة 
للخلف، وما ان وقفت الس���يارة امامها بخطوات حتى فتح توفيق الباب 
ليجد فتاة فى سن العشرين ترمى بجسدها على قدميه وقد مأل وجهها 

التراب قائلة:
»وحياة أبوك ياسيدنا الشيخ لتاخدنى معاك لمصر«

»انتى مين وعايزة تروحى مصر ليه«
»أرك���ب مع���اك وهاقول���ك كل حاج���ة ف الطريق اهل���ى ورايا ولو 
حصلونى هيقتلونى ابوس ايدك« وقد مالت برأس���ها ممس���كة بكف 

يده لتقبله مما جعله يسحب يده مسرعا 
»طب اطلعى«

وم���ا إن ركبت بجواره حتى أش���ار للس���ائق بالتح���رك بينما الحظ 
داخ���ل األرض المزروع���ة حرك���ة ألع���واد ال���ذرة تنم ع���ن ان أحدًا فى 

طريقه للخروج منها الى الطريق الذى يسيرون فيه.
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ظل���ت الفت���اه متوجمة صامتة، و ما إن اطمئنت أن الس���يارة ابتعدت 
ع���ن الطري���ق الم���ؤدى لقريته���ا ب���ل واتخذت الطري���ق الس���ريع المؤدى 
للقاهرة حتى تنهدت بارتياح واغمضت عيناها واضعة راحة يديها على 
وجهها، كان توفيق ياحظ ذلك وما ان اطلقت صوت بكاء مكتوم 

والحظ ابتال عيناها ببعض الدموع حتى سألها 
»مش هتقوليلى انتى مين وهربانة من ايه«

»أنا أنا خدمتك شربات«
تنهدت ورشفت ثم اكملت 

»هربانة من مرات ابويا عايزة تجوزنى بالعافية«
»ورايحه مصر لحد تعرفيه«

توجم وجهها بشدة »ال معرفش حد هناك«
تبادرت الى ذهن توفيق فكرة أنه يحتاج الى مس���اعدة من النس���اء 
وخصوصا أن الفتاة عذراء وس���يحتاج الى ماء حيضها فى تنفيذ بعض 
اعمال السحر األسود التى تعلمها من بينيامين،  لكنه يريد أن يضمن 
والئه���ا وع���دم خيانتها له ألى س���بب كان، لذا أخبرها بانه يس���تطيع 
توفي���ر م���كان لها كماذ آمن من زوجة ابيه���ا وجميع اقاربها على أن 
تس���اعده فى عمله، وان لم تفعل او تتغافل يوم يس���تطيع مهاتفة النائب 
المعروف لها لتجد كل افراد عائلتها فوق رأس���ها، ووقتها لن يكون 
لها ماذ او مهرب منهم او منه هو اآلخر،  مما جعل الفتاة توافق وهى 
تشعر بالرضا والكرم منه، واستمرت الفتاة كمساعدة له تجلس مع 
النساء قبل دخولهن عليه تسمع لهن وتفهم سبب مشاكلهت وتسبقهن 
ف���ى الدخ���ول اليه لتخبره ببع���ض التفاصيل التى يحت���اج اليها، كانت 
تس���تمع الى كل اوامره وتنفذها بالحرف الواحد، وكان هو حريص 
أن ال تع���رف بس���ره، أن ال تعرف ب���أن بنيامين هو من يس���اعده ويتم له 
كل االعم���ال،  لكنه���ا اس���تغربت أم���ره عندم���ا وجدت���ه يذهب كل 
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خمي���س م���ن كل اس���بوع الى مكان م���ا ويمنع فى ذلك الي���وم زيارات 
المريدي���ن واصحاب الش���كاوى، يأخذ حقيبته ويخ���رج آمرًا اياها ان 
تنام على انه س���يعود فى الصباح،لكن ش���ىء ما داخلها جعلها تس���ير 
خلف���ه على مس���افة لم ياحظها حتى وجدته يدخل ال���ى المقابر ويقوم 

بفتح قفل مقبرة ما ومن ثم يدخلها ويغلق الباب خلفه.
اقترب���ت من المقبرة لتس���مع صوت بكاءه ونحيبه و تس���معه ينادى 

باسم إمرأة 
»صفاء«

قش���عريرة صارت فى جس���دها جعلتها تترك الم���كان وتهرب الى 
المنزل مرة اخرى 

ارادت النوم لكنها كانت تعرف انه لن يزورها تلك الليلة،  كانت 
تريد ان تعرف من صفاء تلك وماذا يفعل الشيخ توفيق فى تلك المقبرة 
ش���ىء م���ا بداخله���ا جعلها تفت���ح باب غرفت���ه التى حرمه���ا ان تدق حتى 
بابه���ا أثن���اء وجوده بالداخل، أرادت ان تش���عل الضوء، وما ان اش���علته 
حت���ى تراقص وخفض ثم انطفأ مم���ا جعلها تفكر فى الرجوع لكنها 

استجمعت شجعتها وقالت متحدثة لشىء ما :
»أنا عارفة انك هنا بس أنا مبعرفش احضر وال اصرف بس بس���مع 
الش���يخ توفي���ق وهو بيكلم���ك ايوه باس���معه هو بيعمل ايه عش���ان انت 
تس���اعده؟  أن���ا هاعمل���ك كل الل���ى بيعمل���ه واكتر بس واف���ق اكون 

مكانه لو موافق ادينى امارة«
امت���ألت الغرفة بالضوء بينما وجدت أس���فل قدمه���ا كتاب ضخم 

جلده ملمسه غريب تقرأ الكلمات من عنوانه بصعوبة
»مكائئئد بن اسرائيل السته عشر«

رفعت الكتاب بالقرب من وجهها لتجد شىيئا شفافًا يجلس ممدا 
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على السرير الذى خصصه توفيق لنفسه قائا 
»وأنا قبلتك ياشربات... إركعى«

ل���م تتمالك نفس���ها م���ن الخوف م���ع الفرحة مع احاس���يس مختلطة 
لكنها وجدت نفس���ها تركع على ركبتيها وتضع رأسها على أرضية 

الغرفه قائلة 
»واسجد لك كمان«

٭    ٭    ٭
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- كان توفي���ق كعادت���ه ينهى مقاباته مع زبائنه عندما اس���رعت 
ش���ربات ال���ى باب غرفته ودق���ت عليه الباب طالب���ة اإلذن بالدخول اليه 
او خروج���ه لها المر هام، وعندما اس���تجاب له���ا توفيق كان يقف فى 
وس���ط الصال���ة رجل يرت���دى مابس الخليج ويقف ال���ى جواره عدد من 
الرج���ال الذي���ن يرتدون نفس ال���زى، عرف توفي���ق ان الرجل من رجال 
األعم���ال بالخلي���ج وقد اش���ترى قصرا اثري���ا من الحكوم���ه المصرية 
ك���ى يقي���م في���ه، كان ذلك منذ س���تة اش���هر او يزيد، لك���ن الرجل 
لم ينعم بالس���كن فى هذا القصر ولو ليوم واحد، هناك روح ش���ريرة 
تسكن هذا القصر وتأبى أن يسكنه احد من البشر، الرجل لم يخف 
عليه الس���ر فلقد دعى إلى القصر خال تلك الش���هور اش���هر الدجالين 
والعرافين فى طول كل الباد وعرضها لكن كان مصيرهم الموت 
داخل ذلك القصر،  لذا فقد طلب الرجل منه اآلنسحاب ان وجد نفسه 
على غير اس���تعداد لألمر اال ان توفيق استأذنه فى الدخول الى غرفته 

وانتظار رأيه فى االمر بعد ساعة.
دلف توفيق الى الغرفة وتجسد له بينيامين قائا :

»خايف من ايه شغانة زى كل الشغل اللى بنعمله«
»مش عارف حاسس ان القصر ده فيه هاك بجد«

»ده ل���و م���ش معاك بينيامي���ن ده أنا مجند لك عدد مه���ول من الجن 
وملوكهم... تخاف من روح؟«

»رأيك يعنى اوافق ؟!« 
»ايوه بس اطلب أعلى سعر كمان، لو عملناها ده هيسمع فى كل 
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حتة والصيت والشهرة هيوصلوا لبرة مصر«
»أيوه أنا مستفيد من الشهرة انت ايه هتستفيد ايه يعنى ؟؟!!«

»هافهمه���ا ل���ك تانى.. ش���وف ياتوفي���ق كل مازاد الل���ي يؤمنوا انك 
س���بب فى شىء ده ايمان منهم بالش���يطان وقدرته، أنا بازود المؤمنين 
بيه، وباثبت للناس وللجن ولكل ش���ىء ان الش���يطان واتباعه اللى زي 

فى ايديهم  هناهم او هاكهم«
»بس ده فى الدنيا بس«

»وانت تعرف ايه عن االخرة«
»اعرف ان الجنة مايدخلهاش غير مؤمن«

»جنتنا على االرض ياتوفيق واديك شايف فلوس وشهرة ولسه«
»هاخرج اقوله انى موافق«

بعد أن اعلن توفيق موافقته اخذه الرجل ذو الزى الخليجى واجلسه 
فى س���يارته واش���ار للس���ائق باآلنط���اق بينما وقفت ش���ربات على باب 

الشقة مودعة إياه.
وصلت السيارة امام قصر فخم لكنه مظلم، ابوابه حديدية ثقيلة، 
انزله الرجل على الفور بينما اتجه  توفيق الى البوابة وقد دفعها بكلتا 

يديه وهو يهمس بصوت خفيض :
»بينيامين«

ليأتيه صوته فى اذنه 
»متقلقش أنا معاك«

تح���رك توفي���ق باتجاه الس���الم وبدأ فى الصعود بينم���ا ظهر له فى 
األعلى عند الس���لمة األخيرة عدد من الرؤوس ذات القروون ترتدى زى 
احمر مش���ع وعيونها مقس���ومة بالطول كأنها من ذوات األربع، ارتعب 

وكاد يعيد قدمه للخلف اال ان صوت بينيامين آتاه 
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»متقلقش قولنا دول جنودك تحت أمرك هيدخلوا قبل منك ويأمنوا 
لك«

مما جعله يطمئن ويصعد بثقة وارتياح أكثر حتى أنه الحظ عندما 
اقترب منهم انهم يميلون برؤوس���هم لتصبح بالقرب من مس���توى قدمه 

مما اعتبره كنوع من التبجيل واإلقرار له.
وج���د أمامه باب خش���بي عري���ض بينما كانت تلك االجس���ام تقفز 
وتخت���رق الباب الخش���بي الى الداخل، و ماه���ى اال لحظات حتى انفتح 
الب���اب عل���ى مصراعي���ه،  ظ���ام قات���م احاط ب���ه ال ي���رى اى ملمح ألى 
ش���ىء فى الداخل، بدأ يتردد مره اخرى لكن اصوات رخيمة خرجت 

مجمعة:
»اتفضل ياسيدنا«

وض���ع قدمه فى الظ���ام الدامس ومن ثم نقل قدم���ه األخرى ليجد 
الب���اب قد ع���اد ليغلق بإح���كام، بينما يحاول هو الرجوع وجد نفس���ه 
يقف فى وس���ط دائرة كبيرة كلها اجس���اد مخيفة ورؤوس من ذوات 

القرون تقترب من رأسه بشدة مما جعله يصرخ:
»بينيامين«

لكن ال احد يستجيب 
بدأت الرؤوس تقترب من جس���ده وكأنها تش���تم شىء ما فيه،  ثم 
اقتربت مع بعضها البعض ليشعر بأن الخناق يتزايد حوله ويقرر النداء 
عل���ى بينيامي���ن لكن ال احد يس���تجيب، حاول ان يتذك���ر التعويذات 
الت���ى حفظه���ا والتمائ���م التى كان يش���دوا بها لكنه أب���ًدا لم يتذكر 
كلمة منها بينما مخالب تلك الكائنات قد وضعت على صدره ورأسه 

وبدأت بالتحرك متناغمة ومعلنة وفاته على الفور.
ف���ى الصب���اح وأمام ه���ذا القصر ُوجد جس���د با رأس عل���ى قارعة 
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الطري���ق بينم���ا التف الن���اس ليحيطوه ب���أوراق الجرائد نظرا لبش���اعة 
المنظر.

أما ش���ربات فقد اس���تلمت م���كان توفيق ورواده وكل ش���ىء وقد 
اعلنت السمع والطاعة الى سيدها ومستجيبها بينيامين الشيطان.

٭    ٭    ٭
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شربات »العرافة«

- كان���ت ش���ربات ام���رأة ذكية ذات حيلة دائمة، م���ا ان امتلكت 
المكائد ومنزل توفيق وأنا حتى ذاع صيتها وبدأت تصعد على سالم 
الشهرة فى هذا المجال، بل وبدأ يظهر لها مريدين من كل مكان، 
حت���ى اهالى قريتها بالش���رقية طلبوا منه���ا ان تحضر ليوم او اثنين وقد 
خصصوا لها منزال كبيرا وأمامه أرض فضاء تسع النتظار السيارات 
والبشر حتى تطل عليهم ببركتها وتشفى لهم الممسوسين من ذويهم، 
لكنها كانت ذات تطلع قاتل، تطلع يؤدى دوما للهاك، بالطبع قمت 
بالحدي���ث معه���ا كم���ا افعل مع���ك اآلن و أخبرتها أن���ه ال مجال لموتى 
س���وى بالحص���ول عل���ى مخطوط���ة بالعالم الس���فلى وحرقه���ا،  كانت 
عيناه���ا تلم���ع عندما ذك���رت لها ذلك، كانت خائنة ل���ى ولتوفيق من 
قبلى، لكنها للحق كانت أكثر إخاصا فى تكفير البشر وجعلهم 
يؤمن���ون بخرافاتها وش���عوذتها اكثر من إيمانهم بربه���م،  لذا كانت 
عاقت���ى بها عاقة خش���ية وترقب وكانت هى ماه���رة جًدا فى اخفاء 
نواياها تجاهى،  حتى ظهر فى المنطقة بالش���رقية ش���يخ يدعى جابر 
ذاع صيت���ه ف���ى بلدتها والب���اد المج���اورة وادعى الناس أن���ه أعلم منها 
ولدي���ه فهم لتل���ك األمور، كما أنه متصل بالش���يطان نفس���ه، وبدأت 
الح���رب الباردة بينهما، كلما اتمت عما او حجاب ألحدهم أفس���ده 
ه���و، وكلم���ا أتم هو عما له حاولت هى افس���اده، حت���ى جائت الليلة 
الت���ى طلبت من���ى ومن جنودى الجن الذهاب الى حظيرته ومعرفة س���ر 
م���ا يفع���ل، كان األمر صع���ب عندما وصلنا الى مكان���ه كان هناك 
شباك ال ترى ُترمى علينا من أعلى سقف غرفته، كانت هناك نيران 
تشتعل وتلتف حول المكان كله، هرب منا من هرب وعدنا اليها فى 
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ذعر وخوف، الرجل يمتلك ش���ىء ال نمتلك���ه، لديه من التعويذات ما 
يجع���ل جنودى يتحولون الى رماد فى لحظ���ات، صعقت هى مما حدث 

لنا وبدأت تطلق وعيدها لنا وله.
- فى المس���اء ذهبت بنفسها الى هناك واستقبلها الرجل ليكشف 
لها عن س���ر عمله، لقد أخبرها بأن لديه عهد مع احد ابناء الش���يطان 
الس���بعة وانه يستطيع ان يجعلها على عهد معه ان هى فعلت ما يأمرها 
ب���ه، وبالفع���ل خرجت الينا تحمل س���لة م���ن الكتب القديم���ة والعتيقة 
وانهمك���ت عل���ى قراءتها وفهمه���ا،  وكنت أنا أش���عر بالعجز أمامها 
بع���د آخ���ر مواجهة لى ورجالى مع هذا الرج���ل،  تركتها أليام وعندما 
ع���دت اليها وجدته���ا قد اتفقت مع الرج���ل ان يجعلها تكتب عهدا مع 
ابن���ًا للش���يطان مثله، لكن عليها ان تق���دم القرابين لموالها الجديد، 
وعندما س���ألته عن أى قربان يتحدث أخبرها بأن س���يده ال يحضر الى 
أحد س���وى بدم���اء فتاة لم تبلغ بعد او دماء ش���اب لم يبل���غ أيًضا، ظلت 
هى تس���تقبل فى مريديه���ا وتقرأ فى الكتب الت���ى اعطاها اياها حتى 
حضر اليها رجل وامرأة يش���تكيان من تعب ابنتهما التى لم تبلغ بعد، 
وبالطبع وجدت بغيتها فيها واس���رعت بعمل ورقة للفتاة وقامت بدس���ها 
ف���ى أحد الحوائط حتى تع���ود لها، وبالطبع حدث، كنت اعلم انها لو 
نجح���ت فى األمر س���وف يقضى علي أنا اآلخر، الش���يطان لن يجعلنى 

نًدا أبدا ألحد ابنائه لذا كان علي أن أفشل لها األمر. 
ف���ى تل���ك الليلة، خدرت الفتاة بمش���روب داف���ىء ورفعتها ووضعتها 
عل���ى ارضية غرفته���ا لتذبحها، وكانت قد رس���مت دائرة حولها حتى 
يحض���ر س���يدها بع���د أن تتدفق الدماء ف���ى الدائرة، أم���رت رجالى أن 
يحيط���وا المن���زل من الخ���ارج،  وبينما هى منهمكة فى ق���راءة تعاويذ 
اإلحض���ار قمت بمس���ح حدود الدائ���رة المغلقة حول الجس���د، وبالفعل 
كانت هى قد اس���تلت س���كينا وبدات فى نحر رأس الفتاة،  وعندما 



130

ابن جنية

فش���ل األمر ظلت تس���تصرخه بالحضور طوال الليل الى ان بزغ الفجر 
مما جعلها تأتى بمعول وتقوم بعمل حفرة مكان الدائرة و تضع جسد 
الفت���اة في���ه، وبعدها ب���دأت تنادى بإس���مى كى احضر له���ا، وبالفعل 
ظه���رت له���ا بكت حت���ى تس���تعطفنى وطلب���ت من���ى إخفاء الفت���اة فى 
مكان بعيد، أخبرتها اننى س���أفعل ذلك لكننى فى الحقيقة لم افعل 
بل تركت الجسد اسفل الغرفة الى ان انتشر الخبر بين الناس واحيط 
المنزل بالنيران ووصلت الش���رطة الى جس���د الفتاة وقاموا بأخذ كل 
متعلقاتها من كتب واحجبة، حتى اخرج ابن خالتك لك المخطوطة،  
كان م���ن المفروض على ان اظهر لك قب���ل ايام لكننى اخرتك الننى 

كنت ارتب للقاء آخر مع شربات فى زنزانتها.
ما ان رأتنى حتى نزلت بوجهها على األرض تطلب منى أن أساعدها 
ف���ى الخ���روج م���ن هذا الم���كان، بالطب���ع ادرت لها ظه���رى و أخبرتها 
بمعرفت���ى لم���ا دار بينه���ا وبي���ن الرجل ال���ذى يدعى جاب���ر، حاولت أن 
تمس���ك بى لكنها امس���كت الهواء، نس���يت اننى ش���فاف ال ُأمسك، 
طلب���ت من���ى أن أس���اعدها وس���تفعل م���ا آمرها ب���ه، هنا فق���ط ناولتها 
س���كين تعرفها هى جيدا إنها الس���كين التى ذبحت بها الفتاة،  وفى 

صباح الغد ستقرأ خبر انتحارها فى الجرائد اليومية. 
٭    ٭    ٭
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»يحيى« 

- اآلن تبقى على ضوء الفجر لحظات وعلى يحيى أن يختار بعد ان 
قصص���ت عليه قصص الثاثة الذين س���بقوه وما ان انتهيت من آخرهم 

حتى سألته :
»واآلن عليك االختيار«

تلفت يحيى حوله ليجد أجساد الثاثة معلقة على المقصلة والدماء 
تخرج من كل جانب فى أجس���ادهم مما جعله يرتجف وجس���ده يتشنج 

ثم أغمض عينيه وصرخ قائا 
»الالالالالالالالالالالال« 

هن���ا فقط اختفي���ت أن���ا بنيامين الش���يطان ووجد يحيى نفس���ه فى 
غرفته عاريا، اسرع بفتح النافذة حتى رأى ضوء الفجر وسمع األذان، 
ش���عر باطمئنان غريب و أس���رع بإضاءة المصباح وارتداء مابسه ورفع 
كل الش���موع والرس���وم من عل���ى األرض، وعندما انتهى امس���ك بيده 
المخطوط���ة وهم بحرقه���ا لكنه تراجع ووضعها ف���ى أحد األدراج فى 

مكتبه.
فى الظهيرة يرن جرس الهاتف المنزلى ليرفع يحيى السماعة ويرد:

»األستاذ يحيى«
»ايوه يافندم«

»هنا مستش���فى الطريق العام أنا آس���ف انى أبلغك إن األسرة الوالد 
والوال���دة و أخ���ت حضرتك عملوا حادث واحن���ا حاولنا على قد مانقدر 

نسعفهم لكن البقاء هلل«.
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- وضع يحى الس���ماعة وهو يش���عر بأنه فى كاب���وس آخر غريب، 
لم يدر بنفس���ه سوى ساقطا على األرض ليرتطم جسده و رأسه بها وال 
يفيق س���وى وهو فى إحدى المستش���فيات وعلى أحد االسرة يرقد وقد 
علق���ت ف���ى يده عدد م���ن المحاليل بينما هناك مامح مشوش���ة لرجال 

ونساء لم يستطع تميزهم.
اي���ام قليل���ة مضت واصب���ح يحى وحي���دًا بالمعنى الحقيق���ى للوحدة 
ال أه���ل ال أصحاب ال مس���تقبل فى انتظاره س���وى ذل���ك الذى رفض ان 

يسكنه 
»بنيامين الشيطان« او »ابن الجنية«

- بعد خمس سنوات...
يجلس يحيى فى سيارة بيجو 7 راكب والى جواره عدد من الرجال 
مم���ن يرت���دون الجابي���ب والعمم والس���يارة تس���ير على اح���دى الطرق 
الس���ريعة،  وبنظره خاطف���ة منه من خال النافذة يق���رأ يافطة »المنيا 

بعد 34 كيلو »يتنهد قائا«
»ايه قربنا وال ايه ياجماعة«

»ايوه ياحاتم بيه قربنا عشرة كيلو بس قبل المنيا«
»هندخل فى الصحرا كتير«

»ال مش كتير قيمة ساعة بالتمام ونكون هناك«
يلتفت له احد الرجال ويبدو انه اكبرهم فى السن والمقام 

»ربنا بس يجيبه بفايدة«
فيبادره حاتم 

»على خير ان شاء اهلل ياحاج رضوان«
فيرد األخير وكأنه يريد ان يزيح حمل ثقيل على صدره:

»ع���ارف ياحات���م بي���ه المقب���رة دى خلتنى صرف���ت اللى وراي���ا واللى 
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قدام���ى،  جب���ت داللين كتي���ر من مصر ومن الس���ودان ومن كل حتة 
وال���كل ق���ال فيها مقب���رة لكن وق���ت فتحها قال���وا الجن الل���ى عليها 
ش���ديد، وأن���ا مخبت���ش علي���ك حاج���ة أنا لما جي���ت لك جي���ت لك على 
صيت���ك وس���معتك الناس اللى جبتيه���م قبليك اللى منه���م أختفى واللى 
منهم أنتحر واللى منهم اللى بقي مخبول وعشان كده لما أنت وافقت 
أن���ا جيتلك على ط���ول وموافق إنك تاخد اربعي���ن الميه بس تفتحها بت 

الرفضى دى«
»متقلق���ش ياح���اج دى م���ش أول مقب���رة وال اخره���م أن���ا بقال���ى فى 

الشغانة دى خمس سنين ومفيش مقبرة خيبت معايا«
»ربنا يجعل فتحها على اديك«

قالها كبيرهم بينما انزوت السيارة عن الطريق العام وبدت كأنها 
تغوص فى قلب الصحراء مما جعله يغلق النافذة التى الى جواره بعدما 

أدخلت الي وجهه وبعض مابسه كميه قليلة من الرمال.
بعد مس���افة بس���يطة توقفت الس���يارة أم���ام جبل تحيط ب���ه الحبال 
والعقد المصنوعة على شكل سلم بينما كان يحى يخرج من السيارة 

ليشير الى الرجال حول الجبل باإلبتعاد ليمسك به الحاج رضوان 
»متأكد يايحيى يابنى انك مش محتاج لحد معاك«

»ابدا ياحاج مش محتاج لحد خالص من رجالتك أنا هاطلع لوحدى 
وميعادنا بكره فى نفس الوقت زى ما اتفقنا من قبل«

اشار الحاج رضوان للرجال فتجمعوا الى جواره ثم ركبوا السيارة  
وانطلقت الس���يارة بعيدا بينما كان يحيى يقف اس���فل الجبل، وما إن 

أبتعدوا حتى تحدث قائا 
»حكايتها ايه بقى المقبرة دى يابنيامين«

لتأتيه اإلجابة 
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»دى مقبرة ملعونة ومحدش هيعرف يوصلها«
»ملعونة ازاى فهمنى«

»دى محتاج���ة احكيلك قصتها وقصة المدفونين فيها وقصة اللى 
بيحرسوها كمان«

»طب ماتحكى مفيش حد غيرى أنا وانت«
»المقبرة دى  يا يحيى« 

كانت..............................................................................................
..............................................................................................................

                                                                                تمت بحمد اهلل 
                      الى اللقاء مع الجزء التانى »مقبرة الهالك« 

                                       


