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إهداء

�أو من  �لقر�آن  �شيًئا من  لها  لأقر�أ  تناديني  كانت  يف �شغري 
�لكتب �ملتناثرة ببيتنا وكنت �أتذمر من �لأمركانت تقول وقتها 

ليتني �أ�شتطيع �لقر�ءة.

فعلمت قدر �لقر�ءة..

ويف �مل�شاء كنت �أنتظر منها �شماع ق�شة ما قبل �لنوم لتفتح 
عو�مل �شحرية �أعي�ش بد�خلها بعقلي وقلبي، فاأحببت �لفانتازيا 

قبل �أن �أعلم �أن لها ��شًما. 

لها عو�مل من �خليال  يفتح  �أن  بائ�ش مثلي  با�شتطاعة  كان 
و�لتاريخ..

لذ� ل �أجد غفر�ًنا �إل �إهد�ء رو�يتي �لأوىل لها..

�إىل �أمي

رحمِك �هلل
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كنت حا�سًرا لكل ما حدث واأنا الآن الفري�سة الباقية بعد ذلك 
العبث الذي فعلناه.

بعد  منزيل  اإىل  ليًل  عائًدا  كنت  غريبة..  بطريقة  الأمر  بداأ 
�سهرة قد طالت مع اأ�سدقائي فوجدت هذا املطعم بذلك ال�سارع 
�سيكون  البيت  اأن  اأعلم  كنت  لأين  اإليه  بالدخول  فقمت  اجلانبي؛ 
خالًيا من الطعام.. واإن وجدته �سيكون بارًدا ول طاقة يل بتجهيز 

طعام يف هذا الربد القار�س.

مل يكن الأمر م�سجًعا يف البداية حتى اإين هممت باخلروج لكن 
�سبقني �سوت الرجل الوحيد باملكان وهو ي�ساألني:

ماذا تريد؟	 

نظرت اإىل املكان.. ل مييزه �سيء اإل اللون الأحمر.. ال�ستائر 
حمراء... املقاعد حمراء حتى مفر�س املائدة اأحمر.

قلت يف تردد بعدها:

األي�س هذا مطعم للوجبات ال�سريعة؟	 
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اأجابني وهو يتحرك جتاهي:

بلى... اإنه كذلك.	 

قلت له بعدما ح�سم اجلوع بداخلي معركته مع رهبة املكان:

هل توجد قائمة؟	 

ورق  ت�سبه  ال�سغرية  الأوراق  مائدتي جمموعة من  على  كانت 
نتيجة احلائط.. اأخذ واحدة منها وو�سع قلًما اأمامي وقال:

اكتب الطعم الذي تريده هنا. 	 

نظرت للرجل والقرار بداخلي قد عاد للبداية ول اأعلم اأ�سوف 
اأقوم بطلب الطعام اأم �ساأخرج بل عودة؟ لكن ما ح�سم الأمر تلك 

املرة كان اجلنب. 

نظرات الرجل يل كانت اأقوى من �سلبتي.. و�سخامته جعلتني 
اأريد �سطرية من  اأي طعم. وكتبت  الطعم  �ساأكتب  القرار..  اأتخذ 
مني  الورقة  فاأخذ  رائع..  حار  بطعم  واخل�س  واملايونيز  اللحم 

وابتعد قليًل. 

هذا الرجل اإذا مل يكن طباًخا جيًدا فاأظن اأن املهنة املنا�سبة 
اللحم..  من  �سطرية  ومعه  عاد  دقائق  وبعد  امل�سارعة..  هي  له 
�سدقني مل اأتذوق طعًما مثل هذا من قبل؛ لذلك قررت العودة يف 
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اأقرب وقت لهذا املطعم.. ق�س�ست الأمر على اثنني من اأ�سدقائي؛ 
ف�سحكا وقال اأحدهما:

ماذا لو طلبت �سطرية اأو بيتزا بطعم طفل حديث الولدة؟	 

واأكمل الثاين قائًل:

ل مانع اأن ناأكل هناك يف اأقرب وقت ما دمت تقول اأنها 	 
كانت اأجمل ما تذوقت؟

اأثناء مروري من هذا ال�سارع اجلانبي اأكرث من مرة كنت اأجد 
املطعم مغلًقا حتى كدت اأن�سى الأمر.. حتى ذلك اليوم عندما كنت 
انتهت  الزمالك  ونادي  القمة  لنادي  ن�ساهد مباراة  اأ�سدقائي  مع 

بفوز الثاين على غري العادة.

فريقه  بفوز  منت�سًيا  ح�سني  �سديقي  كان  املقهى.  من  خرجنا 
مثل امراأة عاقر قال لها الأطباء اأنها حبلى بطفلها الأول.. ونظرت 
لل�سارع اجلانبي وقلت لهما هذا هو املطعم الذي حدثتكما عنه.. 

فاتفقنا على الذهاب اإليه.

�سديقي حممد  و�سكك  للمكان  دخولهما  بعد  �سديقاي  وتردد 
يوحي بخدمة  فاملكان ل  الطعام كما قلت؛  تكون جودة  باأن  �سامل 

جيدة اأو طعام جيد.
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تقدم الرجل ال�سخم وقام بو�سع ورقة �سغرية اأمام كل منا

طلبي  نف�س  فكتبت  وا�سح..  تاأنيب  يف  نحوي  نظرا  وتركنا. 
ال�سابق.. وكتب كل منهما طلبه وجاء الرجل واأخذ الورق يف �سمت 

ثم ابتعد.

فقال حممد �سامل وهو ي�سري نحوي:

الأمر 	  يكن  مل  اإن  كامًل  احل�ساب  بدفع  �سيقوم  من  اأنت 
كما اأخربتنا. 

بو�سع  وقام  بالطعام..  الرجل  جاء  حديثنا  واأثناء  دقائق  بعد 
�سامل  حممد  اأمام  اأخرى  �سطرية  وو�سع  اأمامي  اللحم  �سطرية 

وقطعة من احللوى ت�سبه اجليلي اأمام ح�سني ونظر لهما وقال:

ما كان يجب عليكما طلب هذا ال�سيء.	 

ثم ان�سرف مبتعًدا.

كانت نظراتنا مليئة بالف�سول ثم �ساألتهما:

ماذا طلبتما؟	 

قال حممد �سامل: 

اللحم 	  من  �سطرية  طلبت  فاأنا  جمنون  الرجل  هذا 
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الب�سري.

واأكمل ح�سني موؤكًدا وهو ينظر لقطعة احللوى حمراء اللون:

بطعم 	  بحلوى  �سياأتي  اأين  فمن  جمنون...  بالتاأكيد 
ال�سيطان؟ 

LLL

كان الأمر م�سحًكا للغاية. 

من  دقائق  وبعد  �سحكاتنا  من  خوًفا  �سطريته  يتناول  حممد 
خروجنا دخل يف حالة من القيء املتعمد باإدخال يده اإىل جوفه.. 

ثم اأق�سم لنا اأن الطعام الذي التهمه لطفل.. ف�ساألته �ساخًرا:

وهل التهمت حلم طفل يف ال�سابق؟	 

فكانت اإجابته:

اأن الطعم الذي تخيلته هو ما قدمه الرجل.. 	  اأق�سم لك 
هذا الرجل جمنون.
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كنا نتبادل احلديث اأنا وحممد اأما ح�سني فكاأنه يف عامل اآخر 
غري عاملنا.

�ساألته: ما بك؟

اأجابني قائًل: ل �سيء.

كنت اأظن اأن ليلتنا انتهت بنهاية غري �سعيدة وبتجهم اجلميع 
وان�سرافنا اإىل بيوتنا.. لكن ات�ساًل من ح�سني يف الرابعة فجًرا 

كان مبثابة اإعلن للكارثة التي بداأت مبزحة.

اأن تذهب  اأحمد يجب  كانت كلماته مليئة باخلوف وهو يقول: 
لهذا الرجل وت�ساأله ماذا يحدث يل.

قلت له واأنا اأغالب النوم: ماذا حدث... اأخربين ما الأمر؟

قال يف خوف وا�سح: كان هنا ويريد النتقام. 

كان يلهث وهو يكمل حديثه قائًل:

انتزع 	  البداية  يف  جنونية..  باأفعال  يقوم  اإنه...  اإنه... 
الغطاء عن ج�سدي.. ثم بداأ يف اإ�ساءة نور الغرفة وغلقه.. 
اإنها تلك الأ�سياء التي يفعلها الأ�سباح. وبعد ذلك... بعد 
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ذلك �سمعت �سوته بداخلي.. بداخلي يا اأحمد... لي�س يف 
اذين بل يف كل ج�سدي وعقلي ويقول يل اأنه �سينتقم من 

اأجل اجلزء الذي التهمته.

قلت له: من هو؟

قال ب�سرعة وا�سحة: ال�سيطان.

ثم انهار يف بكاء حاد.

LLL

يف ال�سباح قررت الذهاب اإىل منزل ح�سني لكن والدي اأر�سلني 
اإىل بيت عمي بال�سرقية.. مل اأ�ستطع اإنهاء الأمر الذي اأر�سلني من 
اليوم  ظهرية  بيتنا  اإىل  وعدت  املبيت  قررت  لذلك  ليًل  اإل  اأجله 

التايل.

 كنت جائًعا لذلك طلبت من والدتي جتهيز الغداء ومل تتاأخر 
كعادتها. اأثناء التهامي قطعة من اللحم كانت نظرات اأمي غريبة 

بع�س ال�سيء.

قلت لها يف تردد: هل هناك �سيء؟

فعله  ما  تعلم  اأمل  ب�سرعة غريبة:  فقالت  ال�سوؤال  تنتظر  كانت 
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�سديقك حممد؟

توقفت عن التهام طعامي فاأكملت وهي تتجنب النظر جتاهي 
لعلمها بقرب حممد مني:

لقد قام بقتل طفل �سغري. 	 

�سمتت لثانية لرتى رد فعلي ثم قالت:

بتقطيع ج�سده 	  يقوم  املطبخ وهو  امل�سكينة  والدته  دخلت 
فقامت بال�سراخ العايل قبل اأن تغيب عن الوعي و�ساهده 
اأخذ  اإنه  يقولون  �سغرية..  حقيبة  وبيده  يهرب  اجلريان 
اإناء  ال�ساق كان يف  ال�سبي كله ما عدا جزًءا من  ج�سد 

يجهزه للطهي.

مل اأترك لها فر�سة لإكمال احلديث وقمت م�سرًعا باخلروج.. 
لحقتني بالنداء لكني مل اأعرها اأي انتباه.. كنت اأعلم اأين �ساأجد 

الإجابات عن تلك الأمور املريبة التي حدثت مع �سديقّي. 

لكن ما كنت اأعلمه يقيًنا هو اأن احلياة لن تعود كال�سابق.. لن 
ين�سى ح�سني هم�سات ال�سيطان باأذنه ولن يعود حممد كما كان.

�سي�ستطيع  كيف  اجلنون  من  لوثة  هو  اأ�سابه  ما  كان  اإن  حتى 
اأن يعي�س مع كارثة فعلها مثل طهي �ساق طفل اإن مل يكن قد قام 
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بالتهام باقي ج�سده؟ 

كانت الأ�سئلة كثرية وتدور براأ�سي.. هل حتول حممد اإىل اآكل 
حلوم ب�سر؟ وماذا عن ح�سني هل اأ�سابه م�س �سيطاين؟

و�سلت اإىل ال�سارع الذي يقع به املطعم لكن الكارثة اأنه مل يكن 
ا مل يكن مغلًقا.  مفتوًحا واأي�سً

املطعم غري موجود باملرة!

الرد يف  ياأت  تامة.. مل  واأنا يف حرية  بح�سني  بالت�سال  قمت 
املرة الأوىل لكن يف املرة الثانية اأتاين �سوته الذي اأ�سعرين بالقلق 

اأكرث من ال�سابق.. اأجابني بطريقة جافة غري معتادة:

اأنتظرك يف البيت... تعال حاًل.	 

ثم اأنهى الت�سال.

مل اأتردد وقمت بالذهاب اإىل بيته.. الأمر الذي كنت اأخ�ساه هو 
اأن يقوم ح�سني بعمل كارثة اأخرى ل ن�ستطيع معاجلتها مثلما فعل 
حممد.. لن يتحمل عم فتحي الأمر؛ فح�سني هو الولد الوحيد لعم 

فتحي.. الذي فقد زوجته والدة ح�سني يف حادثة األيمة. 
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حتركت من �سيارة الأجرة باجتاه بيته. ي�سكن ح�سني يف ال�سارع 
الذي يلي �سارع حممد �سديقنا.. كان هناك �سوت م�ساجرة ياأتي 

من عمارة حممد.. وقفت هناك ثم �ساألت اأحدهم: ما الأمر؟

اأتاين اجلواب بطريقة �سادمة للغاية.. 

الذين  البلطجية  اأيدي  من  حممد  والدة  اإنقاذ  يحاول  �ساب 
النا�س  جتمهر  لكن  معهم..  اأخذها  ويحاولون  ب�سربها  يقومون 

منعهم من اإمتام ما كانوا �سيفعلونه من خطف للم�سكينة.

من  اقرتب  البلطجية  اأحد  لكن  اأحادثها  اأن  يف  قليًل  فكرت 
ال�ساب الذي كان يدافع عنها وقال له:

لأخذ 	  �سناأتي  لنا  نف�سه  بت�سليم  ويقوم  ياأت حممد  اإن مل 
اأمه مرة ثانية... الدم بالدم.

قتله  الذي  الطفل  اأهل  اأنهم  احلا�سرين  همهمات  من  علمت 
نف�سي؛  على  باللوم  األقي  واأنا  ح�سني  منزل  اإىل  �سعدت  حممد.. 

فاأنا من قام ببدء تلك الكارثة التي حلقت بنا.

وقبل اأن اأطرق الباب اأو اأقوم بدق اجلر�س كان ح�سني يفتحه 
تلقائًيا كاأنه يعلم اأين خلفه.. لقد تغري كثرًيا رغم اأن الأمر مل يبداأ 
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اإل من ثلثة اأيام فقط.

قلت له: هل علمت ما حدث ملحمد؟

اأجابني قائًل: لقد اأخربين؟

من اأخربك؟	 

كانت نظراته تائهة كاأنه ي�سارع �سيًئا ما واأجابني وهو ينظر 
اإنه ل  اأرجوك قم بقتلي...  اأنقذين منه...  اإنه بداخلي  باجتاهي: 

ي�سمح يل حتى باملوت.

على  يدي  و�سعت  وا�سحة..  بحرقة  يبكي  وهو  وجهه  اأدار  ثم 
كتفه.. و�ساألته يف تردد: هل ما بداخلك هو ال�سيطان؟

التفت يل.. مل يكن ح�سني بل هو..  لكنه  �سوؤايل  مل يجب عن 
حمراوان  ا  اأي�سً عيناه  امللتهب..  اجلمر  من  كقطعة  اأحمر  وجهه 
كالدم.. اأق�سم لك اأنه قطعة من اجلحيم.. لن ت�ستطيع اأن تتخيل 
ما �ساهدته.. لكنه لن ي�سيع من خميلتي للأبد.. ابت�سامة مقيتة 

لن اأن�ساها ما حييت.

ل اأعلم كيف خرجت من املبنى بتلك ال�سرعة ولكني كنت اأعلم 
اأين الفري�سة املتبقية من هذا العبث.. كنت األهث من الرك�س الذي 
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قمت به عندما �سمعت رنني هاتفي؛ لينتف�س ج�سدي من اخلوف.

كان رقًما غريًبا ولي�س من عادتي الرد على تلك الأرقام.. لكني 
كنت اأخ�سى اأن يكون املت�سل �سديقي ح�سني.

L
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اأعلم  ل  القاهرة  �سواحي  باإحدى  املتهدم  البيت  بهذا  اأجل�س 
من  خمزوين  اأن  يقيًنا  اأعلمه  ما  لكن  اجلرمية  بتلك  قمت  كيف 

الطعام قارب على النتهاء.

مل يتبق من ج�سد الطفل ما يكفي ليوم اآخر.. اأعلم علم اليقني 
باجلوع.. حدث هذا عندما قمت  �سعوري  �ساأفقد عقلي عند  اأين 

با�سطياد �سحيتي الأوىل. 

مل اأعلم مبا فعلته اإل بعد اأن اأُطفئت نار اجلوع بداخلي.. طفل 
�سغري يف عامه الرابع انتهت حياته بل اأي تفكري.
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للمرة  باأحمد  الت�سال  اأحاول  واأنا  اأخرى  بالتهام قطعة  قمت 
لكني  بهاتفه  م�سجلة  غري  اأرقام  على  يرد  ل  اأنه  اأعلم  الثانية.. 

اأخ�سى ا�ستخدام رقمي مرة اأخرى. 

اأنفا�سه  اأفكاري �سوته وهو يجيب من خلل لهاث  وقطع حبل 
املت�ساعدة كاأنه رك�س ع�سرات الكيلومرتات اأو كاأن ال�سيطان كان 

يلحقه.

بادرته بال�سوؤال: اأظنك �سمعت مبا حدث؟

اأجابني ب�سوت مليء باحلزن: نعم... ومن كل قلبي اأعتذر لك. 

ثم اأكمل حديثه: مل اأكن اأظن اأن هذا �سيء ممكن اأن يحدث.

قلت له: اأريدك اأن تاأتي معي لهذا املطعم.

كان الرد �ساعًقا يل: ل يوجد مطعم لقد اختفى... لقد ذهبت 
اإليه مل يكن له وجود... كاأنه مل يكن موجوًدا من قبل.

التي حدثت  الغريبة  اأ�ستطيع تكذيبه بعد كل هذه الأحداث  ل 
يل.. لكني قلت له واأنا اأت�سبث بالأمل الأخري: اأريدك اأن تنتظرين 
قمت  اأين  اأحًدا  تخرب  ول  ال�سابق  موعدنا  نف�س  يف  ليًل  هناك 

مبهاتفتك.
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كانت الأفكار تع�سف بذهني خوًفا من م�ساهدة اأحد اجلريان 
الدقائق  ال�سرطة.. مرت  نف�سه فرمبا يخرب  اأحمد  يل وخوًفا من 
ثقيلة حتى و�سلت اإىل ال�سارع اجلانبي وبالفعل مل يكن للمطعم اأي 
ثم ظهر  قليلة  انتظرت دقائق  بناية قدمية متهدمة..  اأثر.. فقط 

اأحمد.. كانت نظراته منده�سة وهو ينظر جتاه املطعم وقال:

اأق�سم لك اأن املطعم مل يكن هنا بالأم�س.	 

اأعلم ذلك فاأنا مل... 	 

قطعت حديثي عندما نظرت خلفي فوجدت املطعم يف مكانه 
القدمي.. والرجل البدين ي�سري اإلينا بالدخول.. ذهبنا اإىل هناك 

وقبل اأن اأحتدث اإليه بادره اأحمد ب�سوؤاله: اأي طعام التهمته اأنا؟

ليجيبه الرجل بتلك الإجابة التي مل اأ�ستوعبها: لقد التهمت يف 
املرة الأوىل مخ كاتب ق�س�س رعب.

الأحداث  تلك  كل  هل  اإًذا  وا�سح:  تردد  يف  ثانية  مرة  لي�ساأل 
ق�س�س تدور براأ�سي اأم حقيقة؟

L
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في زمن قديم جًداعصري الكتب للن

كانت �لأ�شو�ء �أبعد من �أن متيزها بو�شوح لكن حتى من بني 
حجب �ل�شباب ��شتطاع روبني �أن مييز �ل�شوء �ل�شعيف �لقادم 
من بعيد.. و�أوقف ح�شانه ثم ترجل عنه وعاد بعد قليل وقال 

يل:

يف  	 وجبتني  ويقدمون  �شيدي  للمبيت  مكان  بالد�خل 
�ليوم.

فمن  �لغريب..  �لنزل  هذ�  باجتاه  وحتركنا  جميًعا  ترجلنا 
يف  نزل  مثل  جمنونة  فكرة  باإن�شاء  يقوم  �لذي  �ملجنون  هذ� 

�ل�شحر�ء؟!
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�خلرب  �أن  و�أعلم  �حلاكم  من  هارب  دين  رجل  لوي�ش..  �أنا 
�شينت�شر ورمبا ير�شد �حلاكم مبلًغا كبرًي� ملن ياأتي بر�أ�شي.. مل 
�ل�شغط  �أو�فق حتت  �أن  �أخ�شى  كنت  �أخ�شى موتي... فقط  �أكن 

على ما يقوله �حلاكم.

تقاوم  لكنها  تتثاءب  كانت  �لتي  نظرت باجتاه زوجتي ماري 

دخلنا  فيكتوريا..  �ل�شغرية  طفلتنا  �أجل  من  بالنوم  �شعورها 

جميًعا �إىل �لنزل ليقابلنا �شخ�ش بدين مرحًبا ثم �شاألنا: 

هل تريدون �أي طعام قبل نومكم؟ 	

�أي  مثل  منخف�ش  ب�شوت  تناوله  تريد  ما  يل  ماري  قالت 

�شيدة مهذبة فقلت ل�شاحب �لنزل:

�أح�شر طبًقا من �للحم �حلار لروبني و�آخر من �للحم  	

�لبارد كبري �حلجم يكفي �ل�شيدة و�ل�شغرية.

ف�شاألني �لبدين:

و�أنت يا �شيدي ماذ� �أح�شر لك؟ 	

�أجبته قائًل: ل �شيء... فاأنا لن �أ�شتطيع �لتهام �أي �شيء.
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حترك �جلميع باجتاه �لغرف وبعد دقائق عاد �لرجل ومعه 
قبل..  من  �ل�شر�هة  بهذه  طعاًما  تاأكل  زوجتي  �أر  مل  �لطعام.. 
�شاأندم كثرًي� على  �أنني  �للحم  �آخر قطعة من  تاأكل  قالت وهي 

هذه �لوجبة �ل�شائعة.

على  بالفعل  �شاأندم  فاأنا  �لأخرية؛  جملتها  يف  �شادقة  كانت 
�لتي  �ل�شغرية  طفلتنا  �إىل  �أنظر  و�أنا  لها  قلت  �لوجبة..  هذه 
ا تو�فقك  �أكملت عامها �لثالث منذ �أ�شبوع فقط: فيكتوريا �أي�شً

�لر�أي فلم �أرها من قبل تكمل قطعتني من �للحم مرة و�حدة.

مل ن�شتطع مقاومة �لنوم �أكرث من ذلك؛ لذلك ��شتغرقت يف 
لها: ماذ�  ��شتيقظت على �شرخات زوجتي.. قلت  لكني  �لنوم.. 

حدث؟

فاأ�شارت باجتاه فيكتوريا �ل�شغرية.

من  �أطول  بل�شان  �أعو�م  �لثلثة  �شاحبة  �ل�شغرية  كانت 
�لطبيعي كاحلرباء.. وم�شقوق من �ملنت�شف مثل �لثعابني.

L
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الوغد  هذا  فوجدت  العادة  غري  على  مبكًرا  العمل  من  عدت 
العامل  �سياطني  كاأن  يهرول من منزلنا  اأخلق ح�سني  اأتلف  الذي 

تلحقه.

ظرويف  ورغم  بق�سوة..  معاملته  اأخ�سى  واأنا  والدته  وفاة  منذ 
ال�سيفية..  بالإجازة  العمل  على  يوًما  اأجربه  مل  ال�سعبة  املادية 
كنت اأمتنى اأن يكون معيًنا يل بتلك احلياة التي ل ترحم الفقراء 
من اأمثالنا.. لكنه اختار اأن يكون متمرًدا.. واختار اأ�سدقاء ل اأرى 

ا هذا املنحرف اأحمد. خرًيا قادًما من �سداقته بهم.. خ�سو�سً

دخلت اإىل البيت فوجدت ح�سيًنا واقًفا اأمام غرفته وينظر يل 
بابت�سامة غريبة.. مل ي�سبق له اأن نظر يل بتلك الطريقة من قبل.



قلت له: ما بك؟

 فات�سعت ابت�سامته وبعد ذلك اأ�سبحت �سحكات عالية. 

اأن  تعلم  فاأنت  بالإرهاق  واأ�سعر  متعًبا  العمل  من  عائًدا  كنت 
مر�سي بداء ال�سكري ل يرحمني واأكرث ما اأخ�ساه هو اأن تاأتي يل 

اإغماءة وابني باخلارج.

ا تعلم اأن ح�سيًنا ل يحرتم اأحًدا مثلما يحرتمك لذلك  واأنت اأي�سً
جئت اإليك طالًبا منك اأن تن�سحه؛ فاأنت قدوته منذ �سغره.. دائًما 
يقول اأنه يريد اأن يكون مثل خاله اإبراهيم.. ويتباهى بك وبحفظك 

لكتاب اهلل.

كان هذا هو احلديث الأخري الذي قاله عم فتحي يل قبل حادثة 
وفاته لكن ما جعلني اأهتم اأكرث باأمر ح�سني لي�س اأين الأخ الوحيد 
يف  تفارقه  مل  التي  اخلفيفة  ابت�سامته  لكن  اهلل..  رحمها  لوالدته 

العزاء.. والتي ظنها النا�س يقني من عند اهلل.

لذلك قررت اأين �ساأتابع الفتى بعد اجلنازة لأعلم ما هو ال�سيء 
الغريب الذي حدث له.. ولذلك قلت له بعد انتهاء العزاء واأنا افتح 

جماًل للحديث بيننا: 

ل اأعلم كيف حدثت تلك احلادثة لكن والدك قبل وفاته 	 
بيوم اأو�ساين بك.
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كان رد ح�سني غري متوقع:

اأنا اأعلم.	 

قلت له: 

ماذا؟	 

فقال: اأعلم اأنها قدر.

نظرت له يف ارتياب واأنا اأ�سك يف كلماته فرغم كرهي لوالده 
ي�سك  الفتى  هذا  اأن  اأظن  لكني  منه  اأختي  لزواج  موافقتي  وعدم 
وفاة  منذ  الأوىل  كانت  يل  والده  فزيارة  الأمر؛  يف  املت�سبب  باأين 

اأختي يف حادثة �سابقة.. قلت له يف توتر ل اإرادي:

لنا 	  لقد ظهرت  ال�سجرة...  بهذه  ارتطمت  كيف  اأعلم  ل 
من العدم و... 

اإنه  العدم...  من  الأ�سجار  تظهر  ل  قائًل:  الفتى  قاطعني 
قدره... ورمبا قدرنا جميًعا... ل اأحد يعلم. 

اأعلم اأن الفتى به �سيء غريب ل اأ�ستطيع اأن اأحدد ما هو! ول 
اأعلم مل ل تفارقه تلك البت�سامة يف مثل هذه الظروف؟

L
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قام البدين باملطعم باأخذ املذكرات من يدي ثم اأخذ الأخرى 
التي بيد �سديقي حممد.. كنت اأعلم اأننا ل منلك حق الرف�س.. 

فقلت له: مل اأعلم ما اأ�ساب بنت رجل الدين ومل اأفهم ما علقة 
ذلك مبا اأ�سابنا؟ اأهي لعنة؟ اأم �سيء ي�سببه طعامك؟ اأم اأن الأمر 

كله ق�سة رعب براأ�سي اختلقتها عندما اأكلت الوجبة الأوىل هنا؟

�ساألني حممد يف تعجب وا�سح: اأي رجل دين هذا؟

اأجبته قائًل: هذا الرجل وزوجته يف املذكرات التي كانت بيدي.

نظر للبدين بتوتر وهو يحدثني: لكن املذكرات التي اأعطاها يل 
مل يكن بها رجل دين... لقد... 



قاطعنا البدين قائًل:

حتى تعلما ما اأ�سابكما هناك �سيء يجب اأن تفعله اأوًل.. 	 
ثم �سيء اآخر من اأجل اأن تعلما كيفية علج الأمر.

كنت اأظن اأين �ساحب مبادئ لكن قبل اأن يتحدث كنت متيقًنا 
اأن  قبل  كانت..  كما  الأمور  عودة  اأجل  من  �سيء  اأي  �ساأفعل  اأين 
يقول اأي �سيء اأح�سر �سطرية مليئة باللحم وو�سعها اأمام حممد.. 

وو�سع قطعة من احللوى اأمامي.

قلت له مت�سائًل: هل هذا هو ما تريده؟ اأن نلتهم طعامك مرة 
اأخرى!

�سحك حتى اهتز ج�سده املرتهل وقال: بالطبع ل. 

مل يتمالك حممد اجلوع بداخله واأنهى �سطريته وهو يقول يل:

ل اأظن اأن وجبة اأخرى �ستفعل بنا �سيًئا اأ�سواأ مما حدث 	 
لنا.. واأنت خري مثال على ذلك لقد ح�سرت هنا مرتني 

ومل ي�سبك اأي �سرر.

�سحك البدين وقال من خلل �سحكاته وهو ينظر نحوي:

هل تظن ذلك؟	 
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مل اأعلم ما يق�سده ب�سوؤاله املتهكم.. اأيق�سد اأن �سيًئا حدث يل 
من الطعام الذي التهمته يف ال�سابق؟

اأم يق�سد اأن الطعام الذي قدمه لنا يحمل كارثة اأخرى؟

L
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للح�سول على �سيء يجب اأن ت�سحي ب�سيء له نف�س القيمة. 

ل اأعلم اأين ومتى قراأت تلك اجلملة لكني اأعلم اأنها حقيقية.. 
اأكرث من  الأ�سياء ممكنة احلدوث  تخ�سى  النا�س  اأن  ا  اأي�سً واأعلم 

الأ�سياء البعيدة عن الت�سديق.

�ستجد مليني يخ�سون اجلن لأن العلقة معهم لي�ست ببعيدة 
عن اأحد.. ولكن لن جتد اأعداًدا متاثلهم يف اخلوف من الكائنات 
الف�سائية؛ لذلك ل اأحد منهم يخ�سى اأن يدخل اإىل مطعم غريب 
ي�سدقه  ل  اأمر  هذا  �سيطاين..  م�س  مثل  غريب  ب�سيء  في�ساب 

العقل.. لكن ماذا لو اأق�سمت لك اأن الأمر بداأ بحلم؟
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كنت نائًما وحلمت باأين �ساأدخل مطعًما يقدم وجبات فت�سبح 
مما  قريًبا  �سيًئا  اأو  لك..  املقدمة  الوجبة  من  جزًءا  �سخ�سيتك 

اأكلته.. ون�سيت احللم متاًما.

اأن اأ�سحي ب�سيء له نف�س  اأ�سبح احللم حقيقة.. ويجب  والآن 
القيمة كي اأعود كما كنت.

خرجت اأنا و�سديقي حممد �سامل من املطعم امللعون وبداخلنا 
اآلف الأفكار التي تت�سارع.. كانت �ساقه اليمنى بها عرج ب�سيط 
باأن  البدين  اأنه بخري.. وفكرت مبا قاله يل  �ساألته عنه فاأخربين 
الغد  يف  اإليه  اأعود  واأن  بعد  يحدد  مل  مني  �سيطلبه  الذي  الأمر 

مبفردي.

 واأخربين األ اأخرب حممًدا بذلك ثم قال ملحمد �سيًئا ما ب�سوت 
منخف�س.. ومل يتحدث حممد عن الأمر حتى اإين ظننت اأن الرجل 

اأخربه باحلديث نف�سه.

لقد فقدنا حياة مل نكن نحبها يف ال�سابق وناقمني دائًما عليها 
الطريق  تركت حممًدا يف مفرتق  رجوعها..  نتمنى  اأنف�سنا  لنجد 
وكدت اأن اأق�س عليه ما حدث لوالدته امل�سكينة.. لكني كنت اأخ�سى 

اأن يت�سبب هذا يف زيادة الأمور �سوًءا. 



35

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

مت�سيت لوقت طويل حتى وجدت نف�سي اأ�سعد الدرج اإىل منزيل 
وقلبي مليء بال�سك يف كل �سيء.. هل ما يحدث الآن �سيء حقيقي 

اأم هو �سيء اأقوم بكتابته اأنا؟

ماذا لو قلت لأحد من اأقاربي اأو اأ�سدقائي يف العامل الفرتا�سي 
تلك الأحداث هل �سي�سدق اأنها حقيقة؟

�سخ�س  اأنا  هل  وي�ساًرا..  براأ�سي مييًنا  تع�سف  الأ�سئلة  كانت 
اأنه  اأم  �سخ�س حقيقي  اأهو  عليه ق�ستي  �ساأق�س  ومن  حقيقي... 

ا؟ �سخ�س من خيايل اأي�سً

نظرت يف املراآة.. اأحتاج اأن اأ�سفف �سعري حتى ل يفقد بريقه 
م�ستدير  ال�ساب  هذا  اأنا  هل  نف�سي:  �ساألت  ثم  ذلك..  من  اأكرث 

الوجه زائغ النظرات؟

يا اإلهي اإين اأ�سعر باأن اجلنون يقرتب!

كان  باملرة..  وجوده  اأتوقع  ل  ا  �سخ�سً لأجد  البيت  اإىل  دخلت 
يخفي  الذي  وجهه  على  مر�سومة  مقيتة  وابت�سامة  يجل�س  ح�سني 

حتته �سيطاًنا ينتظر اخلروج.. اأ�سعر اأنه تغري متاًما.

كانت والدتي جتل�س معه وعلى وجهها نظرات احلزن وقبل اأن 
اأقول اأي �سيء بادرت بالكلم: 
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ح�سني ي�سكو منك لأنك مل تكن معه عندما تويف والده.	 

وقعت كلمات اأمي على قلبي كاأنها �ساعقة �سربته بل رحمة.. 
هل قتله ذلك الوغد؟ ح�سني ذلك الفتى اللطيف يقوم بقتل والده!

ال�سعر  جمعد  �ساب  الأوىل..  للمرة  اأراه  كاأين  اأتاأمله  كنت 
الوجه  بابت�سامة مريبة.. وتذكرت  الب�سرة  القوام قمحي  مم�سوق 
وجهه  اأمي  �ساهدت  لو  اآخر..  ل�سخ�س  حتول  عندما  راأيته  الذي 
املنزل  نخرج من  اأن  يجب  لذلك  اآخر  يوًما  تعي�س  لن  الآخر رمبا 

فوًرا.

قلت له معزًيا:

البقاء هلل... كيف حدث الأمر؟ هل حتب اأن تق�س علّي 	 
الأمر باخلارج؟

نظرت اأمي جتاهي وقالت:

يعي�س 	  اأن  عليه  عر�ست  ولقد  بدقائق...  قبلك  جاء  لقد 
معنا ب�سعة اأيام حتى ي�ستعيد توازنه ويتاأقلم على الو�سع 

اجلديد.. والوقت متاأخر ولن تخرج مرة اأخرى اليوم.

اأي كارثة تلك التي فعلتها اأمي؟! اإنها تقوم مب�سايفة ال�سيطان 
نف�سه.. قال 	من كان	 ح�سني موؤيًدا حلديثها:
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على 	  وافقت  لذلك  بجانبي  لوجودك  اأحتاج  اأنا  بالفعل 
عر�س والدتك. 

ولن  بجواري  �سينام  �سيطان  �سوداوية..  تزداد  الأمور  كانت 
زياد  زياد..  ال�سغري  واأخي  اأمي  على  خوًفا  ال�سراخ  اأ�ستطيع 
ال�سغري الذي يجل�س يف غرفته معظم الوقت ول يكف عن الألعاب 
من  له  يا  �سيطان.  جتاوره  التي  بالغرفة  �سيكون  الإلكرتونية.. 

حمظوظ! ويا يل من بائ�س!

قاطع اأفكاري رنني الهاتف اجلوال.. قمت بالرد رغم اأنه رقم 
غريب لياأتي �سوت حممد قائًل: 

القب�س 	  مت  لقد  ال�سرعة  وجه  على  تعال  اأرجوك  اأحمد 
علّي. 

اأين اأنت ورقم من هذا؟ اأخربين بالعنوان.	 

اأرجوك ل تتاأخر فرمبا لن جتدين اإن قمت بتنفيذ الأمر 	 
الذي طلبه مني الرجل باملطعم... وميكنك الو�سول اإيّل 

عن طريق اأمني �سرطة هنا ا�سمه حممد �سربي.

اأغلقت الت�سال ثم نظرت اإىل ح�سني وقلت له: 
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اأن 	  ويريد  �سديقنا  �سامل  حممد  على  قب�ست  ال�سرطة 
نح�سر له حماٍم فلتاأت معي.

اأجابني بربود قاتل:

لن 	  الطفل...  ذلك  قتل  عندما  به  �سداقتي  انتهت  لقد 
اأذهب معك.

كدت اأن اأقوم بطرده لكن اأمي اأيدت حديثه قائلة:

اأحمد 	  اأما  ح�سني...  يا  العقل  راجح  اأ�سبحت  اأنك  اأظن 
فلن ين�سج اأبًدا.

هذا اللعني يعلم كيف حدث ما حدث ملحمد.. كيف �ساأتركه مع 
اأ�سرتي؟

وترددت يف اخلروج لكن ح�سمت قراري فاأنا ل اأعلم ما الذي 
تنفيذه..  ينوي  الذي  الأمر  اأعلم  ول  لل�سرطة  حممد  �سيقوله 
كثرية  حلول  يوجد  ل  لكن  يلحقني  �سوتها  وكان  اأمي  اعرت�ست 

للأمر ويجب اأن اأعود م�سرًعا.

لقد  ات�ساله..  من  طويل  وقت  بعد  ال�سرطة  ق�سم  اإىل  و�سلت 
اكت�سفت اأين ل اأحمل اأي نقود فذهبت �سرًيا على الأقدام.
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و�ساألت عن حممد بالداخل فاأخربين الذي مي�سك الوردية اأن 
حممًدا قد انتحر.. انتف�س ج�سدي من املفاجاأة.. وعند خروجي 
قمت بالت�سال باأمني ال�سرطة للتاأكد من �سحة الأمر.. ات�سلت به 

فلم يقم بالرد ملرات عديدة لكنه يف النهاية قام بالرد.

قلت له: اأخربين �سديقي حممد اأن اأت�سل بك حتى اأراه.

اأجابني ب�سوت حاد:

من حممد هذا؟ ل اأعلم اأي �سخ�س بهذا ال�سم.	 

علمت اأن الرجل غبي ويخفي �سيًئا ما.

يف  �سبب  اأنك  واأخربهم  �ساأدخل  تخربين  مل  اإن  له:  فقلت 
انتحاره ول تن�س الت�سال الذي قام به من هاتفك.

قام الرجل ب�سب ولعن حممد وقال:

اأعطاين 	  بدقائق  الت�سال  بعد  جمنون....  �سديقك  اإن 
غري  على  اخلالية  احلجز  بغرفة  وتركته  �سغرية..  ورقة 
على  قارب  فوجدته  لأح�سره  دخلت  �ساعة  وبعد  العادة 
ن�ستطع..  لكننا مل  اإنقاذه  وحاولنا  الكوع..  يده من  قطع 

يف الأغلب لقد قطع �سرياًنا ما بيده.
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كان  يقوله  فما  يتملكني  الذهول  و�سعور  الأمر  يق�س  كان 
خميًفا.. واأكمل حديثه قائًل:

تركها 	  التي  الورقة  وقراأت  اإىل احلمام  بعد ذلك ذهبت 
لك.. كان مكتوب بها:

)للح�شول على �شيء يجب �أن ت�شحي ب�شيء له نف�ش �لقيمة(.

اأنا  اأ�سعر برعب يجتاح كياين.. هل  واأنا  تلك املحادثة  اأغلقت 
من قتل حممد؟

L
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اأم �سخرية �سديقّي مني عندما  اأ�سل ق�ستنا  اأكان اجلوع هو 
اأخربتهما بهذا املطعم اأم الف�سول؟

واأرواح  باأرواحنا  نكفر عنها  بداخلنا حتى  هل اخلطايا كثرية 
الآخرين؟

حتركت بل اأمل يف احلياة واأنا اأعلم اأن هناك �سيًئا واحًدا فقط 
و�سوت  املنزل  واأمي.. دخلت  اأخي  وهو حياة  عنه  اأدافع  اأن  يجب 

اأمي العايل يلحقني حتى قلت لها:

حممد مات.	 
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دام ال�سمت لثواٍن قليلة ثم قالت معزية ومنهية للجدال بيننا:

اهلل يرحمه... 	 

فدخلت اإىل غرفتي لأجد ح�سيًنا بالداخل ينظر يل بابت�سامته 
املقيتة.. قلت له نف�س اجلملة التي قلتها لأمي:

حممد مات.	 

مل  الق�سرية..  اجلملة  تلك  �سماع  عند  ما  �سيًئا  يقاوم  كان 
تفارق البت�سامة وجهه لكن �سقطت دمعة �ساخنة.. اأعلم اأنه يريد 

اأن يبكي على �سديقه لكن هناك �سيًئا ي�سيطر عليه ومينعه.

اأكرث من مرة  اأن يقول �سيًئا ما.. ملحمه تغريت  كان يحاول 
وخرجت  ال�سيطانية..  البت�سامة  وبني  �سديقه  على  البكاء  بني 

الكلمات متعرثة وهو يقول:

اأرجوك... اأنت الأمل يف اإنقاذ الآخرين... اقتلني قبل اأن 	 
اأحتول لهذا ال�سيء املقيت.

اأ�سئلة  اأن ينهار ويفقد وعيه؛ ليرتك  كان مي�سك بي بقوة قبل 
اأخرى بداخلي.. من يق�سد بالآخرين؟
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لكن تلك الإغفاءة مفيدة يل؛ ف�سيطان نائم اأف�سل من �سيطان 
يتلعب بي.. فبعد املجهود الذي بذلته اليوم اأظن اأين �ساأنام حتى 

لو كنت يف اجلحيم نف�سه.

LLL

املكتب  كر�سي  على  يجل�س  ح�سيًنا  لأجد  نومي  من  ا�ستيقظت 
به  واأمامه طبق �سغري  اخلا�س بي وينظر نحوي بغ�سب وا�سح.. 

قطعة من اللحم وقطعة من احللوى.

وقال: لقد حتدث اإليك ح�سني لذلك مل ترتك يل خياًرا اآخر.. 
اأمامي قطعة من اللحم تكفي لتحويل والدتك اإىل �سيء ل تتوقعه.. 
وقطعه من احللوى لتحويل زياد اإىل م�ساعد يل.. واخليار اأمامك. 

قلت له يف غ�سب: اإن كنت تظن... 

الغرفة  �سقف  اأعلى  اإىل  يطري  ج�سدي  كان  جملتي  اإمتام  قبل 
و�سوته يرن يف اأذين قائًل:

ل�ست يف موقف قوة اأيها الآدمي.. اأنت �ستطيع اأوامري واإل 	 
�ستكون نهايتك قبل نهاية اأ�سرتك الغبية.. و�سدقني لن 
اأتركهم قبل اأن يكونوا اأ�سواأ منك.. اأما الآن فل خيارات 

لديك.. �ستفعل ما �ساأقوله لك.
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قلت له:

وماذا تريد مني؟	 

خيار  ل  لكن  به  اأ�سعر  الذي  الرعب  من  تتعرث  الكلمات  كانت 
مني  اقرتب  نف�سي..  من  املتبقي  اأفقد  اأو  اأ�سرتي  �ساأفقد  اأمامي 

وقال وابت�سامته املقيتة تت�سع:

�ستذهب ل�ساحب املطعم وت�سرق تلك املذكرات وتاأتي بها 	 
يل. 

قلت له: وكيف �ساأفعل ذلك وهو ل يرتكها اإل اأثناء تقدمي وجبة 
اأخرى لنا؟

اأخرج من ملب�سه مذكرات ت�سبه يف هيئتها مذكرات البدين 
باملطعم.. وقال: �ستطلب وجبتك ثم عندما يقوم بتجهيزها �ستقوم 

بالتبديل.

كدت اأن اأرف�س لكن ل يوجد اأمامي اأي خيار اآخر حتى اأمتلك 
غرفتي  من  وخرجت  ملب�سي  ارتديت  لذلك  الرف�س؛  رفاهية 

لت�ساألني اأمي:

اإىل اأين اأنت ذاهب؟	 

قلت لها:
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ذاهب لتعزية اأم حممد يف ابنها.	 

كادت اأن تعرت�س لكنها مل تفعل وكدت اأن اأخربها األ تاأكل اأي 
طعام يقدمه لها ح�سني لكني كنت اأعلم اأنها مثلي ل متلك رفاهية 
الرف�س.. اإن كان يريدها اأن تاأكل من طعامه فالأكيد اأنها �ستفعل 

ذلك باإرادتها اأو بالإجبار.

خرجت من املنزل وعقلي يرف�س اأن ي�سدق اأن كل ما حدث مل 
يكمل اأ�سبوعه الأول.. ذهبت اإىل ال�سارع واأنا اأفكر هل املطعم يكون 

موجوًدا بظهرية اليوم اأم اأنه يكون موجوًدا فقط ليًل؟

اأو رمبا ل�سوء حظي.. وجدت املطعم هناك والعجيب  وحل�سن 
اأن ل اأحد يهتم بوجوده من عدمه.. رمبا ل يراه اأحد غريي.. رمبا 

به مل�سة من ال�سحر. 

وجدت البدين يجل�س بالداخل فجل�ست وقلت له:

اأريد اأن اأقراأ باقي الق�سة.	 

اأح�سر املذكرات وقمت باإعطاء الرجل ورقة بها الطعم الذي 
اأريده؛ فاأم�سكها وقال وهو ي�سحك:
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ليت الأمر بهذه ال�سهولة... اأنت تريد طعم ملك... هل 	 
�سياأتي  الطلب مني؟  تقوم بطلب هذا  اأنا حتى  تعلم من 
اأنا.. وقتها �ست�سحك لأنك قمت بطلب  يوم و�ستعلم من 

�سيء مثل هذا.

اأم�سكت بورقة اأخرى وقمت بكتابة طعم اآخر.. فقال: 

لكاتب ق�س�س رعب.. �سدقني 	  اآخر  �ستتحمل عقًل  هل 
ل  ما  بك  فعل  واحد  فعقل  ال�سهولة  بهذه  لي�س  الأمر 

ت�ستطيع فهمه حتى الآن فكيف بامتزاج عقلني بعقلك؟

مل اأحتدث معه وتركته حتى ان�سرف.

L
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في زمن قديم
)لويس(

كانت زوجتي ماري تنظر يل يف غ�شب و��شح وكاأنها تلومني 
على ما حدث لبنتي.. نظرت لها و�أنا �أ�شالها حماوًل نفي �لتهمة 

عني:

كيف حدث هذ�؟ هل هي لعنة من �شحرة �مللك؟ 	

قالت وهي تلقي �لتهمة مبا�شرة نحوي:

�حلاكم  	 �آلهة  تنكر  لأنك  �للعنة...  ن�شتحق  رمبا 
�جلديدة.

بنف�ش  مقتنعة  �أنها  �أظن  كنت  بلدتنا  من  نخرج  �أن  قبل 
�أفكاري لكن يف �أول حادث لنا جعلتني �أتاأكد �أن �لب�شر ل يوؤمنون 
�إل باملكا�شب �ل�شريعة و�لعقاب �ل�شريع.. فهم ل يخ�شون �لعقاب 

�لبعيد �إذ� كانت �مللذ�ت حا�شرة.



ترياًقا  �أجد  �أن  �شري  يف  �هلل  �أدعو  و�أنا  بال�شغرية  �أم�شكت 
ي�شفيها من هذ� �لل�شان �لذي ي�شبه ل�شان �لثعابني.. كانت تنظر 
يل وهي تقرتب نحو وجهي كاأنها تر�ه للمرة �لأوىل وعلى وجهها 
�بت�شامة �أحبها كثرًي�.. لكنها خمتلفة بع�ش �ل�شيء لوجود هذ� 

�لل�شان �لثعباين.

كنت �أفكر ملاذ� على مر �لتاريخ من يد�فع عن �حلق ل يعي�ش 
كنت  �حلياد؟  على  يقفون  �لذين  �لأغبياء  مثل  �شعيًد�  حياته 
�أ�شعر بغ�شب جتاه هوؤلء �لأغبياء.. ماذ� لو كنت غبًيا مثلهم.. 

متبًعا بل فكر؟ 

كنت �شاأكون �شعيًد�... 

رمبا ما بابنتي لعنة من �شحرة �مللك.. و�شعت �ل�شغرية على 
�شرير �لنوم و�أنا �أفح�شها لأكت�شف �شيًئا غريًبا.. �إن �بنتي تن�شلخ 
�أنها  �أقول  �أن  من جلدها.. ويظهر لها حر��شف مل�شاء.. �أخ�شى 

تتحول. 

�قرتبت مني �ل�شغرية �أكرث كاأنها فقدت �لروؤية.. ثم قامت 
بفعل �شيء غريب! قامت بع�ش عنقي.. ما قامت به موؤمل بع�ش 
�ل�شيء لطفلة يف �لثالثة.. �أم�شكتها بقوة لأتاأكد من �شيء ما.. 
�أن  يجب  ترياق  �أي  و�أفكر..  باخلوف  �أ�شعر  جعلني  ر�أيته  وما 

�أ�شربه.. كي ل �أموت؟

LLL
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بتبديلها  وقمت  ال�سغري  اجلزء  بهذا  املذكرات  من  اكتفيت 
باأكل  قمت  ثم  الأ�سلية  املذكرات  واأخذت  البدين..  ياأتي  اأن  قبل 
�ستقوله يل..  اأنك  الذي قلت  الأمر  له ما  ب�سرعة وقلت  ال�سطرية 

عندما كنت هنا يف املرة ال�سابقة؟

نظر يل بتمعن وقال: اإن اأعطاك القدر هبة اأن ترى املوت فل 
تظن اأنه اأعطاها لك لتنقذ املوتى.. فرمبا اأعطاها لك لتكون اأنت 

ملك املوت.

قلت له: مل اأفهم منك اأي �سيء.

قال وهو يبتعد: �ستفهم عندما تاأتي املرة القادمة.

اأي �سيء فاأنا لن  اأفهم  اأن  اأحاول  اأريد املغادرة لذلك مل  كنت 
اأعود مرة اأخرى. 

مبتعًدا  مت�سارعة  بخطوات  اأم�سي  واأنا  تت�سارع  اأنفا�سي  كانت 
التي  ال�سيدة  تلك  �ساهدت  حتى  ثواٍن  ب�سعة  كل  للخلف  واأنظر 

هبطت من �سيارة الأجرة اأمام املطعم مبا�سرة.

اإنها والدة �سديقي الراحل حممد.

L
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ذهبت اإىل بيت اأختي اأكرث من مرة فلم اأجد ح�سيًنا.

اأ�سعر بامل�سوؤولية جتاه ولدها اأكرث من اأي وقت �سابق؛ فبعد وفاة 
بهذا  ال�سباب  اأحد  دلني  غريي..  اأحد  له  يبق  مل  والده  ثم  اأختي 

ال�سارع على منزل �سديقه اأحمد. 

قمت بالطرق على الباب لتخرج والدته ثم بعد عبارات التعارف 
والرتحاب قامت مبناداة ح�سني.. بداأت حديثي معه معاتًبا لكنه مل 

يبد اأي فعل.. كان �سامًتا طوال الوقت.. حتى قلت له:

يذكرين 	  �سيء  يتبق  ومل  عائلتي  اأنك جزء من  تعلم  اأنت 
بوالدتك اإل اأنت.. تعال معي لتجل�س و�سط اأبناء خالك.
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كانت �سفتاه ترجتفان ودموعه تختنق فقمت باحت�سانه.. قال 
وهو يقاوم دموعه املت�ساقطة:

اأنا ي�سكنني �سيطان.. �سيطان قام 	  اأنا مل اأعد ح�سيًنا... 
بقتل والدي واإن جئت معك لن يتوقف عن قتل اجلميع.. 

اتركني من اأجل اأولدك ول تتذكرين مرة اأخرى.

ثم و�سع وجهه بني يديه واأجه�س بالبكاء.

كنت اأظن اأن حديثه من تاأثري ال�سدمة.. لكن نظرته وهو يرفع 
�سيطانية..  �سحكة  اأنها  اأق�سم  جعلتني  العالية  �سحكته  ثم  راأ�سه 

وتعالت �سحكته اأكرث بعد دخول والدة �سديقه لتقدم لنا ال�ساي. 

بحروف  قالت  ثم  لها..  ي�سحك  وهو  ال�سيدة  ج�سد  ارجتف 
لن  فاأنت  بني  يا  خالك  مع  اذهب  باهلل:  ا�ستعاذت  بعدما  خائفة 

جتل�س معنا للأبد.

�سعرت  اإين  النار حتى  من  �سعلة  وجهه  وكاأن  تغريت ملحمه 
بحرارته وتعالت �سحكاته ب�سوت اأق�سم اأنه �سوت مارد اأو �سيطان 

ملعون.

وولدها  امل�سكينة  ال�سيدة  تركت  لقد  نذل..  رجل  اأين  اأعلم 
ال�سغري معه.. لو مل اأكن اأنا من �ساهد مقتل والده لكنت �سدقت 

باأنه قد قام بقتله.

LLL
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�سخ�س  بوجود  �سعرت  امللعونة  احللوى  قطعة  تذوقت  بعدما 
ثم  يحا�سرين..  به  اأ�سعر  كنت  عنقي..  على  اأنفا�سه  بجواري.. 
�سعرت به يجتاحني.. اأق�سى �سيء على العقل هو اأن ي�سعر باخلوف 
باخلوف..  ي�سعرين  بداخلي  كيان  فهناك  اأنا  اأما  طويل..  لوقت 

والرعب.. وفوق هذا ميتلك قدرات كبرية.. اأ�سعر بها.

هناك دقائق قليلة يغفو بها.. �سعرت بهذا عندما ا�ستيقظت يف 
يوم ووجدت نف�سي بدونه.. اأنا اأخ�ساه لدرجة اأين اأخ�سى اأن اأف�سل 
ا اأو كياًنا اأكرث  ا يخ�سى �سخ�سً يف النتحار. هل ت�سدق اأن �سخ�سً

من املوت؟
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رمبا لن ت�سدق لكن هناك اأ�سياء مرعبة اأكرث من املوت نف�سه.. 
اأن ت�سعر طوال اليوم باخلوف والرهبة؛ لأن هناك جزًءا من كائن 

بداخلك.

اأنتظر بفارغ ال�سرب اأن يغفو اأو يبتعد حتى اأترك تلك الر�سالة 
ثم �ساأنتحر واأنا اأرجو من اهلل اأن يغفر يل.. فاإن كانوا يقولون على 

من يفجر نف�سه �سهيًدا.. فاأنا �سهيد لأين �ساأقتل �سيطاًنا.

اأ�سك اأين رمبا اأكون خمطًئا لكن ل اأمتلك حلوًل اأخرى؛ فاأنا مثل 
وال�ساقني  اليدين  معقود  حزيًنا  طفًل  نف�سه  يرى  اكتئاب  مري�س 

جال�ًسا بداخل ج�سده.. يبكي دون اأن ي�ساعده اأحد.

�ساأ�سادف  هل  لكن  ي�سمعه..  اأو  يراه  اأن  اأخ�سى  التفكري  حتى 
حًقا تلك ال�ساعة التي يختفي بها مرة اأخرى؟

اأنه ينتظر نومي كل يوم حتى يغفو تلك  فاأنا اأعلم علم اليقني 
ا اأنه �سيقوم بقتل اأ�سرة  الإغفاءة التي تعيد يل حريتي.. واأعلم اأي�سً

اأحمد وخايل الوحيد.

L
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)سعاد 
والدة محمد(

حتى لو �ساهدت ابني يقتل األف مرة لن اأ�سدق عيني؛ فاأنا من 
فعل  من  �ساعد  ملاذا  لكن  مظلوم..  اأنه  واأعلم  حممد  برتبية  قام 

هذا.. وملاذا و�سع قطعة من ج�سد الطفل يف اإناء؟

اأ�سمع هم�سات يف ال�سارع من الن�ساء والأطفال.. وهم يقولون 
اأن ولدي ياأكل حلوم الأطفال.. كيف وملاذا �سياأكل حلًما ب�سرًيا؟!

اأن والده قد  ذهبت بالأم�س ملنزل �سديقه ح�سني لكني علمت 
مات فعدت لبيتي.. وبحثت يف غرفة حممد عن �سيء ي�ساعدين يف 
الو�سول اإليه.. لكني مل اأجد اأي �سيء اإل ذلك العنوان املكتوب اأكرث 

من مرة.. يف ورق كثري. 
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يقول يف اإحدى الأوراق: مل اأجد املطعم واأ�سعر بجوع �سديد.

ثم عنوان ذلك املكان الذي قام �سائق الأجرة باإي�سايل اإليه.. 
لكن الغريب اأين ل اأجد اأي مطعم يف هذا املكان.. بحثت بعيني يف 

كل مكان لكن ل اأثر ملطعم.. فقط بناية قدمية.

L
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)أحمد(عصري الكتب للن

ترددت قليًل يف اأن اأعود مرة اأخرى.. لكني ح�سمت اأمري يجب 
اأن اأنقذ تلك ال�سيدة.. يكفي ما حدث لولدها امل�سكني.

اقرتبت منها وهي تبحث بعينها عن املطعم كاأنها تقرر اإىل اأي 
مكان �ستذهب.. اقرتبت منها واأم�سكت بيدها واأنا اأحاول البتعاد 

بها عن املكان فنظرت يل بتعجب. 

قلت لها: اأنا اأحمد �سديق حممد األ تتذكريني؟ يجب اأن نبتعد 
عن هنا.

نظرت يل بتمعن كاأنها تفح�سني ثم بعد اأن هداأت قليًل قالت:

تذكرتك... لكنني اأبحث عن مطعم هنا. 	 
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اأن 	  قبل  نبتعد  اأن  يجب  لكن  تريدينه  الذي  املطعم  اأعلم 
يرانا �ساحبه.

قالت وهي ترتك يدي:

لكن حممًدا هو من ترك العنوان.	 

قلت لها:

رحمة اهلل عليه... اأعلم اأنه من ترك العنوان.	 

نظرت يل نظرة من �سعقه الأمر وقالت ب�سوت عاٍل:

ماذا تق�سد برحمه اهلل... هل تق�سد اأن حممًدا مات؟	 

مل اأكن اأتوقع اأنها ل تعلم حتى الآن لذلك مل اأ�ستطع اأن اأقول لها 
احلقيقة اأو اأن اأنكر الأمر؛ فاأطرقت براأ�سي �سامًتا لت�سقط ال�سيدة 
فاقدة الوعي اأمام هذا املطعم امللعون.. الذي ظهر اأمامي مبا�سرة 

ويقف على بابه هذا البدين وينظر نحوي بغ�سب وا�سح.

واأنا  املكان  عن  فابتعدت  اإ�سعافها  يحاولون  العامة  جتمهر 
اأ�ساهدهم يدخلون للمطعم حيث كان البدين ي�سري اإليهم بالدخول.

L
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)حسين(عصري الكتب للن

ال�سيطرة  ال�سيطاين  للكائن  تارًكا  ج�سدي  بداخل  جل�ست 
وكريه..  بغي�س  خملوق  الداخل..  من  اأراه  كنت  عليه..  الكاملة 
من  مفر  ل  لكن  ذلك..  يعلم  وهو  اإليه..  النظر  اأخ�سى  ومرعب.. 
من  ال�سيطانية  اأفكاره  واأرى  بها..  يغفو  التي  ال�ساعة  تلك  انتظار 

قتل وكراهية وبغ�س وحقد.

ل اأعلم مَل يريد هذا الكتاب.. ومَل يخ�سى الذهاب اإىل املطعم 
اليوم؛  �ستكون  �سديقي  اأ�سرة  نهاية  اأن  اأعلم  لكني  اأخرى؟  مرة 

لذلك اأنتظر تلك الإغفاءة بفارغ ال�سرب.

ا..  قاومت النوم خلل اليومني ال�سابقني.. وكان يقاوم هو اأي�سً
بنظراته  اأ�سعر  ينظر يل يف غ�سب..  وهو  اأحمد  منذ خروج  لكن 

واأعلم اأنه يكرهني.. ويكره كل ب�سري.. اإنه بالفعل �سيطان.



طريق  اأي  يرتك  ل  لكنه  منه  والهرب  وجهي  اإخفاء  اأحاول 
للهرب.. يريد احتلل عقلي مثلما احتل ج�سدي.. لكني اأعلم اأنه 
لن ي�سمد للأبد؛ لذلك قمت باإيهامه اأين اأريد النوم.. فابتعد عني 

بنظراته.

�سيطرتي  اأن  �سعرت  اأغلقت عينّي ومل مي�س وقت طويل حتى 
على ج�سدي وعقلي عادت كاملة.. عدت كامًل وحًرا كما ال�سابق.. 
ليت هذا الزمن يعود.. لقمت بتقبيل قدم والدي ليًل ونهاًرا حتى 

ير�سى.

يف  وبحثت  املطبخ..  اإىل  ت�سللت  ثم  خفيفة  ابت�سامة  ابت�سمت 
باأقل قدر من  تنتهي حياتي  �سيًئا حاًدا حتى  اأجد  اأن  قلق.. يجب 

الأمل.

والدة  اأن  اأنتبه  ومل  حاًدا..  �سكيًنا  وجدت  حتى  اأبحث  ظللت 
اأحمد كانت تراقبني اإل بعد قولها يل وهي خائفة: ماذا تريد اأن 

تفعل بنا يا ولدي؟

ثم اأجه�ست ببكاء حاد.. وعندها ا�ستيقظ ال�سيطان من مرقده.

تتحمل  مل  عيناي  قبل..  من  مثلها  اأر  مل  بكراهية  يل  نظر 
اإىل  ونظرت  يدي..  من  ال�سكني  اأ�سقط  واملرعب..  الب�سع  منظره 
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ال�سيدة امل�سكينة يف غ�سب وا�سح.. لكنه مل يهتم بها.. فقط كان 
يهتم بفري�سته الأوىل.

من  اأحرتق  باأين  �سعرت  لقد  احلرق؟  اأمل  يوًما  جربت  هل 
دموعي  و�سقطت  بداخلي..  غ�سبه  واأ�سعل  غا�سًبا  كان  الداخل.. 

وتركت ج�سدي له واأنا اأرك�س نحو هذا الركن املظلم بعقلي.

ا�ست�سلمي..  واأعلن  كاملة..  القيادة  له  اأترك  اأن  قررت  لقد 
رغم اأنه ذهب للإغفاء مرة اأخرى وترك يل ج�سدي حًرا.. لكني 

لن اأغامر مرة اأخرى؛ فما زالت روحي حترتق.

اأمل اأقل لك اأن هناك اأ�سياء اأق�سى من املوت؟

L
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جل�ست يف �سارع جانبي ثم قمت بفتح املذكرات وبداأت القراءة:

ترياًقا  حت�شر  �أن  لزوجتي  قلت  ا  �أر�شً �شقطت  �أن  )بعد 
عن  غبت  �إين  حتى  ي�شتد  �لأمل  كان  حقيبتي..  من  للثعابني 
من  �أكرث  بتجربة  قامت  �أنها  علمت  ��شتيقظت  وبعدما  �لوعي 

ترياق.. حتى �نخف�شت �حلر�رة من ج�شدي.

وعلمت من زوجتي �أن رجال �حلاكم كانو� هنا لكن �شاحب 
�أن  فقالت  �بنتنا..  عن  ب�شوؤ�لها  قمت  بت�شليلهم..  قام  �لنزل 

�شاحب �لنزل �أخربها �أن هناك علًجا حلالتها(.
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املذكرات  ملنت�سف  و�سلت  حتى  �سفحات  ب�سع  بطي  قمت 
وبداأت القراءة مرة اأخرى:

�بنتي  و�شيعدمون  بي..  �خلا�شة  �ملحاكمة  يوم  هو  )غًد� 
وخادمي علنية بعد قتلهما لكثري من �لنا�ش.. �أ�شعر باأن �لقر�ر 
فقتلهما  �ملخيفني..  �لكائنني  لهذين  حتولهما  فبعد  رحيم؛ 

رحمة بهما وبالنا�ش.

يف �لغد �شينطق �حلاكم بحكمه ويف �لأغلب �شيكون �إعد�مي.. 
خيانة زوجتي كانت قا�شية حتى لو كان �شببها حتولها ل�شخ�ش 

�آخر.

�آخر  �شخ�ش  �أنها  علمي  رغم  م�شاحمتها...  �أ�شتطيع  ل 
خمتلف.. �لرجال ل ي�شاحمون �لن�شاء على خيانتهن مهما كان 

هناك من مربر�ت(.

لقد  القراءة..  وبداأت  الأخرية..  ال�سفحة  اإىل  بالذهاب  قمت 
اأ�سبحت الأمور وا�سحة.. وفهمت ما ق�سده البدين عندما قال:

اإن اأعطاك القدر هبة اأن ترى املوت فل تظن اأنه اأعطاها 	 
لك لتنقذ املوتى فرمبا اأعطاها لك لتكون اأنت ملك املوت.
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حتركت باجتاه البيت واأنا اأعلم اأين �ساأعود للمطعم مرة اأخرى 
فقط  اأهلي..  بها  �ساأودع  التي  الأخرية  املرة  تلك هي  تكون  ورمبا 
�ساأعطي املذكرات حل�سني حتى يبتعد عنهم ثم �ساأذهب للمطعم 

مرة اأخرى.. ما حدث كان قدري. 

املذكرات..  اأعطيته  ينتظرين..  لأجده  البيت  اإىل  عدت 
فاأم�سكها بلهفة وت�سفحها ثم �سرخ بوجهي: اأتعبث بي؟ لقد طلبت 

منك املذكرات التي تخ�س ال�سياطني.

قلت له يف خوف: اإنها املذكرات التي يعطيني البدين اإياها... 
كيف اأعلم اأنك تريد الثانية؟

اقرتب مني وقال ب�سوت مليء بالغ�سب: اإن مل تاأت بالأخرى 
�سدقني �ستكون نهاية اأ�سرتك.

حتركت عائًدا اإىل املطعم مرة اأخرى واأنا اأعلم �سيًئا واحًدا اأين 
اأملك �سفة ميلكها اأي كاتب لق�س�س الرعب.. فاأكرث اأبطال ق�سته 
ل يعي�سون حتى النهاية.. وهذا ما يحدث فكل من حويل ميوت اأو 

�سيموت.
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اأظن اأن طريقي للمطعم اأ�سبح عادة يومية.

من  خويف  من  اأكرث  البدين  اأخ�سى  واأنا  الباب  من  اقرتبت 
ح�سني.. فاإن كان ح�سني قد حتول فذلك ب�سبب البدين.. كان اجلو 

مثرًيا للق�سعريرة.. الرياح تعوي بخارج املطعم.

كنت اأ�ساأل نف�سي ماذا لو حتولت والدة حممد اإىل اآكلة حلوم 
ب�سرية هي الأخرى.. ماذا �سيقول النا�س عنها.. وعن اأ�سرتها؟

حالتك  ح�سب  لك  منا�سبة  التهمة  تكون  عاملنا  مثل  عامل  يف 
املادية اأو الجتماعية.. لو كانت املطلقة من اأ�سرة ثرية فهذا لأن 
اأن زوجها ل يكفي متطلباتها اجل�سدية..  اأو  الأثرياء  اأخلق  تلك 
واإن كانت من اأ�سرة فقرية فالتهام اجلاهز لأنها خائنة اأو فا�سلة 
اأنها  يعني  فهذا  الفني  الو�سط  من  كانت  واإن  بيتها..  حماية  يف 

عاهرة.

ثم  الل�سان..  حفظ  هو  �سيء  اأ�سهل  اأن  �سغري  واأنا  اأظن  كنت 
علمت اأن هذا م�ستحيل لأن ل�ساين مل ينفك عن اأكل حلوم النا�س.

على  جل�ست  باخلروج..  اجلميع  هم  حني  املطعم  اإىل  دخلت 
اأقرب كر�سي وانتظرت البدين.. بداأ احلديث قائًل:

اأهو من اأر�سلك اأم اأنك جئت بعد علمك بحقيقة الأمر؟	 
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قلت له: هو من اأر�سلني... ملاذا مل تقتله رغم علمك اأنه �سيكون 
عدًوا لك؟

جل�س بجواري مما زاد من خويف ثم قال: تق�سد عدًوا لك... 
اأنت تخ�ساه ولن تنت�سر عليه قبل اأن تقراأ الق�سة كاملة هل و�سلت 

للمحاكمة؟

�سيحدث  ماذا  �ساألته:  لذلك  �سوؤاله  عن  اأجيب  باأن  اأهتم  مل 
لوالدة حممد؟

اأجابني و�سوته مليء بالغمو�س:

قلت لك اإن اأعطاك القدر هبة اأن ترى املوت فل تظن اأنه 	 
اأنت  لتكون  اأعطاها لك  املوتى فرمبا  لتنقذ  اأعطاها لك 
ملك املوت.. ملاذا تظن اأنك تنقذهم رغم اأن كل الأمور 
تقول اأنك تاأتي بهم اإىل هنا؟ اأنت ل�ست مبلك.. وتعلم 
نهاية الأمر لكنك تعاند قدرك.. فلتبداأ قراءة رمبا تتعلم.

ثم نظر يل وو�سع املذكرات اأمامي.

L
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�أجل�ش يف زنز�نتي ل �أعلم ملاذ� �بتلين �هلل بكل تلك �مل�شائب.. 
كنت د�ئًما �أقول �أين �أقوى من �أي �بتلء.. حتى �لبتلء �لأخري.. 
حتديت �جلميع.. حتى �مللك نف�شه.. و�لآن �أجل�ش وحيًد� بتهمة 

�لكفر. 

�جلميع..  وعبدها  �ختلقها  �لتي  �مللك  باآلهة  كافر  �أنا 
�بنتي  �أين يف طريقي للجنة.. فقدت طفولة  �أظن  و�أنا  خرجت 
ل�شاحب  زوجتي  مع  ذهبت  �لتنازلت..  بد�أت  ثم  و�إن�شانيتها 
ا مثلي ل  �شهل وب�شيط لكن �شخ�شً �أن �حلل  �لنزل.. فاأخربين 

يجب �أن يثق يف قدرته على تنفيذ هذ� �حلل.
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من  �شيء  �أي  �شاأفعل  قدر�تي؟  يف  تثق  ل  ملاذ�  قائًل:  �شاألته 
�أجل �بنتي.

ا مثلك هو �شخ�ش �أناين..  �أخربين: لن تفعل... لأن �شخ�شً
ميكنه �أن يهاجر من �أجل جمد �شخ�شي لكن ل ميكنه �أن ينقذ 
من حوله.. فقط يلقي بهم يف بحر �ختياره.. يهرب وهو يظن 

�أن �لهروب حل ذكي.

تهمة  وجدت  وكاأنها  و��شح  غ�شب  يف  زوجتي  يل  نظرت 
�أنا  للرجل:  فقلت  عنها..  �لذنب  �إح�شا�ش  بها  وتبعد  تنا�شبني 

م�شتعد لفعل �أي �شيء من �أجل �بنتي.

�أخربين قائًل: يجب �أن حت�شر دم فتاة �شغرية قبل نهاية 
�ليوم �لثالث.. و�إل �شتفقد �بنتك للأبد.

هل تق�شد �أن.. 	

نعم دمها كامًل. 	

�شعدت لغرفتي وزوجتي حتا�شرين بنظر�ت �شامتة.. كاأنها 
تخربين باأن رف�شي �أنانية.

ظلت �شامتة حتى قلت لها:
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جثة  	 �شاأح�شر  بطريقتي...  لكن  �أجلكم  من  �شاأفعلها 
طفلة ميتة �أو مقتولة.

�شدقت  ملاذ�  نف�شي  �أ�شاأل  و�أنا  وخرجت  ملب�شي  �رتديت 
�شغط  من  خوف  �أم  �ملجهول  من  خوف  �أهو  �لنزل..  �شاحب 
هل  ر�شالتي؟  بناء  �أبد�أ  �أن  قبل  �لعودة  �أريد  ل  لأين  �أم  زوجتي 

�شاأقتل من �أجل �بنتي؟

�أخ�شى من  و�أنا  نهايته  �لثاين على  وقارب  �لأول  �ليوم  ومر 
فتاة  موت  عن  �أ�شمع  مل  �بنتي..  �شياع  و�أخ�شى  �حلاكم  رجال 

�شغرية.. لكني وجدت �حلل.

�لطرقات  بالية وت�شحذ يف  ثياًبا  هناك فتاة �شغرية ترتدي 
وج�شدها �شعيف.. �أظن �أين �أعجل فقط بقر�ر موتها و�أرحمها 

من تلك �حلياة.. فلي�شاحمني �لرب(.

اأخذ البدين املذكرات من يدي.. ثم �ساألني: ما هو قرارك؟

كانت اإجابتي وا�سحة: اأ�سرتي قبل اأي �سيء.

املذكرات  تقراأ  اأن  وقال: هل حتب  الأخرى  املذكرات  اأعطاين 
الأخرى؟
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اأم�سكتها ثم فتحت ال�سفحة الأوىل وبداأت القراءة:

)كل �شخ�ش يقر�أ ما كتبناه �شريى �شيًئا خمتلًفا عن �لآخر 
لكن �لثمن و��شح.. للح�شول على �شيء يجب �أن ت�شحي ب�شيء 
ثمن  �شتدفع  لكنك  �لقر�ر  متتلك  زلت  ما  �لقيمة..  نف�ش  له 

�ملعرفة(.

اأغلقت املذكرات واأنا اأفكر يف �سيء واحد.. �ساألت البدين: هل 
ما حدث حقيقي؟

فاأجابني قائًل: هل اأنت قارئ روايات جيد؟

قلت له: نعم.

اإن  يقول  كينج  �ستيفن  يدعى  كاتب  هناك  قائًل:  فاأجابني 
اخليال هو احلقيقة داخل الكذبة.

�ساألته: اإًذا هو خيال؟

اأجابني: مَل خ�سيت اأن تكمل املذكرات؟

لأين خ�سيت اأن اأدفع الثمن فاأنا لن اأن�سى ما حدث ملحمد 	 
بعد قراءة تلك املذكرات.
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اإًذا ما حدث حقيقة.	 

اأ�سرتي من  اأنقذ  اآخذ املذكرات حتى  اأن  اأ�ستطيع  قلت له: هل 
�سيطان �سديقي؟

�سحك ب�سوت عاٍل ثم قال:

قلت لك اأنك ملك موت واأنت ل تريد اأن ت�سدق ذلك... 	 
اأوًل  اأ�سرتك  �ستفقد  ال�سياطني  لك مذكرات  اأعطيت  اإن 
ثم تفقد نف�سك.. ول تن�س اأن للمذكرات ثمن.. وللح�سول 

على �سيء يجب اأن ت�سحي ب�سيء له نف�س القيمة.

بداأ التوتر ي�سيطر على م�ساعري ف�ساألته:

اإًذا كيف اأنقذ اأ�سرتي؟	 

نظر يف عيني وقال ب�سوت كاأنه ياأتي من اأعماق اجلحيم:

يجب اأن تقتل �سديقك... 	 

LLL

نظرت اإىل البدين بكل كراهية واأنا اأقول له:

فلماذا مل 	  الطريقة  بتلك  اإن كنت مهتًما مبقتل �سديقي 
تقتله اأنت؟ وملاذا قمت بتقدمي الطعم امللعون له؟ 



73

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأجابني وهو يقرتب مني ليزداد خويف منه مرة اأخرى:

ا ملعون ل 	  هل تظن حًقا اأين اأملك �سيًئا من اأمري؟ اأنا اأي�سً
اأ�ستطيع رف�س طعم تريده... اأ�ستطيع اأن اأقدم لك طعًما 
�سيح�سره  ملعوًنا  طعًما  اأنت  طلبت  لو  لكن  تطلبه..  مل 
جت�سد  بل  عام  األف  �سريبة...  للخلود  لك..  املطعم 
حقيقي..  �سيطان  بدون  هادًئا  العامل  كان  لل�سياطني.. 
قام  اأن �سديقك  اأو حظ اجلميع  اأو حظي  ول�سوء حظك 
اإين  حتى  هادًئا  املكان  كان  امللعون..  الطعم  هذا  بطلب 
ظننت اأين �ساأق�سي بقية فرتتي يف هدوء.. لكن �سديقك 
من  بداأت  اللعنات  كل  ب�سري..  بج�سد  ل�سيطان  حتول 
ب�سر  هنا..  من  بداأت  حقيقة  خرافاتكم  معظم  هنا.. 
ب�سر.. كل هذا  لآكلي حلوم  وب�سر حتولوا  لذئاب  حتولوا 

لأنهم ي�ستحقون ذلك.

قلت له والغ�سب يخفي م�ساعر اخلوف:

اإًذا اأنت من ت�ستحق القتل ولي�س �سديقي... اأنت من فعل 	 
هذا بنا وبالعامل من قبلنا اإن كان ما تقوله حقيقًيا.

كانت نظراته مرعبة عندما �سرخ بوجهي: اإن �سديقك يخ�سى 
اأما  بها  له  قبل  ل  باملطعم  قوتي  اأن  يعلم  فهو  هنا...  مواجهتي 
بخارجه فاأنا ل�ست بتلك القوة.. اأما اأنت فيجب اأن تعلم اأن ال�سر 



يطهر مثل اخلري.. لو مل يكن هناك �سيطان لكنتم اأ�سواأ من الآن.. 
هل تتخيل اأن تكون م�سائبكم واآثامكم بدون �سماعة ترمون عليها 
اخلري..  فيقوى  �سفوفكم  وحد  ا�ستد  اإذا  ال�سر  كبائركم؟  نتائج 

فال�سر يطهر الب�سر مثله مثل اخلري.

�سحكت �سحكة �ساخرة فاأم�سكني من ياقة قمي�سي وقال: 

هل تظن اأن �سديقك ما زال موجوًدا؟ �سديقك �سيعي�س 	 
عمره كله منزوًيا وخائًفا من ال�سيطان ويتمنى املوت ولن 
اأن  تعلم  اأن  انتهى... ويجب  اأخرى.. �سديقك  يعود مرة 
قوته  وتزداد  بداخله..  ال�سيطان  ين�سج  متر  حلظة  كل 
وقدراته.. وما ت�ستطيع فعله اليوم لن ت�ستطيع فعله غًدا.. 

مبرور قمر كامل �ستعود قوته وذاكرته.

فقط  يريد  اأنه  واأعلم  اأ�سدقه  ل  اأين  له  اأقول  اأن  اأخ�سى  كنت 
م�سلحته اخلا�سة واأين جمرد اأداة يف يده.. لكني مل اأ�ستطع قول 
ذلك له فاأنا اأعلم اأن باإمكانه قتلي بدون اأي �سعور نحوي بال�سفقة.

قلت له: وحتى اإن حاولت اأن اأقتل �سديقي فاأنا لن اأ�ستطيع فعل 
ذلك.

توؤهلك  التي  القدرات  تلك  متلك  ل  اأنك  اأعلم  وقال:  �سحك 
للفوز عليه لكن يجب اأن تعلم اأن من �سي�ساعدونك قد ذهبوا اإىل 

بيتك الآن.
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�ساألته يف قلق: من؟

قال: من كانوا ياأكلون هنا... ال�سيدة والرجال معها.

�ساألته يف توتر: ماذا فعلت بها؟

اأجابني: جميعهم ذاهبون اإىل بيتك الآن.. يجب اأن تنقذ اأهلك 
وتقتله.. فجميعهم م�ستاقون لطعم اللحم الب�سري.

قمت باخلروج من املطعم م�سرًعا ول �سيء يدور بعقلي اإل فكرة 
واحدة.. يجب اأن اأنقذ اأمي واأخي.

قمت باإيقاف �سيارة اأجرة واأنا اأ�ساأل نف�سي �سوؤاًل واحًدا فقط: 
اأح�سر لهم املوت  اأنا  اأنا حًقا ملك موت على من حويل؟ هل  هل 

بكل الطرق؟

لن اأ�سامح نف�سي اإن حدث �سيء لأمي.. فاأنا من بداأ الأمر.

L
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عدت اإىل بيتي مرعوًبا واأنا اأفكر يف الذي حدث.. لقد �ساهدت 
ابن اأختي يتحول اإىل �سيء ملعون.. وبعدما هداأت اأع�سابي �ساألت 
عن بع�س ال�سيوخ املبحرين يف بحر مواجهة اجلن.. حتى و�سلت 

اإىل مولنا ال�سيخ نور الدين.. وق�س�ست عليه الأمر.

اإليه  ذهبت  اجلن..  مواجهة  يف  طويل  باع  الدين  نور  لل�سيخ 
ذلك  يف  اليوم  م�ساء  اأنتظره  اأن  فاأخربين  الأمر  عليه  وق�س�ست 

ال�سارع الذي ي�سكن به �سديق ح�سني.

تقابلت معه ثم �سعدنا اإىل ال�سقة.. ليفتح لنا ح�سني الباب.. 
بعد التحيات وال�سلم قلت له:
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هذا هو ح�سني الذي حدثتك عنه.	 

�سحك ال�سيخ نور الدين ليخفف من الأمر وقال:

ما �ساء اهلل تبدو عليه علمات الذكاء.	 

مل ينب�س ح�سني بحرف.. وما زاد من تعجبي هو اأن اأهل البيت 
مل يظهر منهم اأحد.. اأكمل ال�سيخ نور الدين حديثه:

يا 	  الأخرية  الفرتة  الرتكيز  يف  م�ساكل  من  تعاين  هل 
ح�سني؟

نظر ح�سني له وقال:

اأقوى منك.. 	  �سيء  اإليه هو  ت�سل  اأن  تريد  اأنك  ما تظن 
الأف�سل لكما اأن تخرجا ول تعودا مرة اأخرى.

بداأ ال�سيخ نور الدين يتمتم بكلمات فبداأ وجه ح�سني بالحمرار 
نور  ال�سيخ  اإىل  بيده  اأ�سار  لكنه  �سي�ستعل..  اأنه  ظننت  اإين  حتى 
الدين فاندفع ج�سد الرجل اإىل اخللف وارتطم باجلدار واأ�سقط 
ح�سني بع�س الأ�سياء املنزلية فوق راأ�سه حتى اإين ظننت اأن وجه 

ا باجلدار. الرجل ته�سم.. ثم اأ�سار نحوي لأرتطم اأنا اأي�سً

و�سمعت �سوت مفتاح بباب ال�سقة ليدخل اأحمد �سديق ح�سني 
ويقوم  ح�سني  على  فيهجم  العجيب  الو�سع  هذا  على  وي�ساهدنا 
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الدين  نور  ال�سيخ  اإىل  ت�سري  كانت  التي  باليد  اإليه  في�سري  ب�سربه 
ويدفعه ناحية اجلدار.

في�سرخ اأحمد به:

يجب اأن نهرب حاًل. 	 

لي�ساأله ح�سني: هل اأح�سرت املذكرات؟

اأجابه اأحمد:

ل وقت للمذكرات لقد اأر�سل اإليك جنوده.	 

�ساأله ح�سني يف توتر كاأنه يخاف من �سيء ما:

اأي جنود تق�سد؟	 

قادمني  الأ�سخا�س  من  كبري  لعدد  اأقدام  �سوت  ن�سمع  كنا 
نحونا.. اأهم قادمون بالأمل معهم.. اأم املوت؟

L
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والدة محمد(

حتى الآن ل اأ�سدق اأن ابني حممًدا قد مات لكن الرجل باملطعم 
واأعطانا  حممد..  �سديق  منزل  يف  ي�سكن  قتله  من  اأن  اأخربين 

العنوان.

اأ�سعر اأن عقلي لي�س بخري فاأنا �ساهدت �سديقه يدخل املطعم 
مرة اأخرى.. حترك الرجال معي لي�ساعدوين يف انتقامي.. حتى 
هم لي�سوا بخري.. كاأننا م�سلوبو الإرادة.. حتركنا اإىل املنزل �سرًيا 

على الأقدام.
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اأ�سعر بالظماأ.. ولكن اأ�سعر اأين ل اأريد ماء.. بل دماء.. دماء 
ذلك اللعني الذي قتل ولدي.. كيف علم �ساحب املطعم بذلك؟ ل 

اأعلم.

ذاهب  اأنه  فقال  ذاهب  هو  اأين  اإىل  معي  الرجال  اأحد  �ساألت 
لقتل �سخ�س مليء بال�سر.. كان ي�سعر باأنه تائه.. هذا لي�س �سبًبا 
منطقًيا للقتل.. جميعنا تائهون لكن �سهوة الدم ت�ستد بداخلي.. ل 

اأرى �سيًئا غري وجه ذلك اللعني.. الذي... 

ماذا فعل؟ ل اأتذكر.. لكني اأتذكر اأين يجب اأن اأقتله.. اأ�سعر 
مبتعة تذوق حلمه.. ماذا فعل ل يهم.

ال�سلم �سيق لكننا �سن�سعد لنقتله.. فاأنا اأ�سم رائحته من هنا.

L
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ج�سدي  على  يطراأ  الذي  بالتحول  اأ�سعر  قا�سًيا..  الو�سع  كان 
لأين  املهم  بالأمر  لي�س  فهذا  توؤمن  ل  اأو  توؤمن  كنت  اإن  وعقلي.. 
تراب  من  خلقه  بداأ  طني..  من  خلق  الإن�سان  اأن  نعلم  وال�سيطان 
ثم و�سع عليه املاء لي�سبح طيًنا ثم حتول الطني اإىل اللون الأ�سود 
و�سع  غري  من  الطني  ت�سلب  ثم  ومن  امل�سنون(،  )احلماأ  املتغرّي 
النار عليه فتحول اإىل �سل�سال، ثّم نفخ اهلل �سبحانه وتعاىل من 

روحه فيه فخلق الإن�سان.

من  جتريد  لكنه  بخلق  لي�س  اآخر  �سيء  يل  يحدث  ما  لكن 
اإن�سانيتي.. اأفقد املاء بداخلي ويتحول ج�سدي اإن �سئت الدقة اإىل 
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احلماأ امل�سنون.. اأحتول اإىل �سيء بني الإن�سان وال�سيطان.. �سيء 
اأ�سود اللون ول اأعلم ما �سيحدث يل بعد ذلك.

لكني اأفقد القدرة على روؤية ما يحدث.. اآخر ما �ساهدته كان 
لأن  اأ�ستيقظ  اأن  يطالبني  بي  ي�سرخ  اأحمد  كان  املعركة..  تلك 
الرجل باملطعم اأر�سلهم يل.. مل اأكن اأفهم ما يقوله.. ول اأعلم من 

هم الذي اأر�سلهم ذلك الرجل؟

لكن خطوات مت�سارعة لأ�سخا�س ي�سعدون على �سلم العمارة 
جعلت ال�سيطان الذي ي�سكن ج�سدي يفهم الأمر.

كانت �سرخات والدة اأحمد تتعاىل.. عندما دخلت والدة حممد 
بداأت بالهجوم علّي.. وقتها �سعرت باخلوف؛ فانزويت بداخل ذلك 

اجلزء بعقلي واأنا اأ�ساهد وم�سات من املعركة.

بالرجال  فارتطمت  حممد  والدة  اإىل  بداخلي  ال�سيطان  اأ�سار 
الذين كانوا خلفها.. كنت اأعلم ما حدث لهوؤلء الرجال.. اإنه عقل 
ب�سرية  حلوم  اآكلو  اإنهم  بو�سوح..  به  الأفكار  بع�س  اأرى  �سيطاين 

يفقدون عقولهم عند ال�سعور باجلوع وعند وجود فري�سة.

ل �سيء يف التاريخ ي�سمى بالزومبي لكن اآكلي الب�سر حقيقة.. 
حلوم  لآكلي  م�سجلة  كثرية  ق�سايا  وهناك  ذلك  يعلمون  والب�سر 
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اإنها  متقدمة..  مرحلة  يف  هوؤلء  لكن  الأوىل..  املرحلة  يف  ب�سرية 
اإنه  حتى  بال�سخ�س..  اجلوع  غريزة  تتحكم  التي  املرحلة  تلك 

يتعجب من اأفعاله بعد انتهاء تلك النوبة.

يقولون  املر�س  هذا  بامر  علموا  من  بع�س  ان  الكارثة  ولكن 
انه معدى لكن له نتائج اخري جيده ...انه يحولك اىل عبقري.. 
ما.. يف  �سيًئا  يكت�سب  الب�سري  اللحم  يتغذى ج�سدك على  عندما 

الأغلب اأنت تكت�سب خربات وقدرات من تاأكل ج�سده.

ل قواعد ثابتة يف الأمر.. لكنه حقيقي وتاريخي.

�سقته..  باب  اأحمد  جار  فتح  عندما  نحوي  الرجال  هجم 
وحاولوا الهجوم فقمت بردعهم مرة اأخرى فقاموا بالهجوم على 
جار اأحمد.. �سبعة من الرجال هجموا على الرجل.. واأن�سب اأولهم 

اأظافره واأ�سنانه يف ج�سد الرجل.. لي�سرخ الرجل بكل قوته.

ال�سرخات قاربت  تلك  نهاية  اأن  يعلن  البقية كان  لكن هجوم 
على النتهاء.. مل اأ�سعر بج�سدي عندما قفزت على ال�سلمل.. مل 
فاأنا  القدرة  واإن كانت يل  ال�سيطرة على ج�سدي..  يكن يل قدرة 

بالتاأكيد كنت �ساأرك�س بكل قوتي.

اأنوي جتربتها  التي  الطرق  من  يكن  الطريقة مل  بتلك  فاملوت 
يف يوم من الأيام؛ لذلك مل اأتوقف عن الرك�س لأين كنت اأخ�سى 
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اأن يلحق الرجال بتلك ال�سيدة التي ما زالت تلحقني.. لكن كان 
هناك �سيء اأخ�ساه وهو اأين ل اأعلم من هي تلك ال�سيدة.

اأفقد ذاكرتي.. رمبا.. لكن  اأظن اأين �ساهدتها من قبل.. هل 
هذا لي�س وقت التفكري يف الأمر.

L
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مل اأتخيل اأن اأ�سبوًعا واحًدا �سيحيل حياتي العادية اإىل جحيم 
متوا�سل.. �سيل من التحقيقات واتهامات من اجلميع.

اأمام  عليها  مغ�سًيا  حممد  والدة  كانت  ح�سني..  هرب  عندما 
لها  ارجتفت  نظرة  يل  فنظرت  للخارج  بدفعها  قمت  الباب.. 
اإىل  يعدو هابًطا  اأ�ساحت بنظرها باجتاه ح�سني وهو  ثم  اأو�سايل 

اأ�سفل.

والدماء  الرجال  الباب  عد�سة  من  اأ�ساهد  واأنا  الباب  اأغلقت 
كان  املت�سائلة  اجلريان  اأ�سوات  تعالت  وعندما  منهم..  تتناثر 

جوعهم بداأ يف اخلفوت وهربوا جميعهم.
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بعد هروب  اإل  دمائه  الغارق يف  ال�سن  كبري  ال�سيخ  األحظ  مل 
ملعاجلة  اأح�سره  اأنه  فاأجابني  ح�سني  خال  عنه  �ساألت  الرجال.. 
الأمر  حقيقة  عن  اأخربه  مل  له..  حدث  الذي  امل�س  من  ح�سني 

وحاولنا اإ�سعاف الرجل لنكت�سف اأنه فارق احلياة.

ثم بداأ �سيل من الإنهاك النف�سي واجل�سدي.. اجلميع يتهمني 
على  اأنهم  اأعلم  كنت  وبالفعل  مبا�سرة..  وغري  مبا�سرة  بطريقة 

حق؛ فكل من ماتوا رمبا ماتوا ب�سبب حماقتي.

مل اأ�ستطع النوم وقررت اأن اأمت�سى قليًل بعد انتهاء التحقيق مع 
ال�سرطة.. رمبا اأ�ستطيع جتاهل اليوم ال�سيئ.. ال�سوارع من حويل 

رمادية اللون وكئيبة.. اأ�ساأل نف�سي هل الأزمة �ستنتهي؟

الأ�سياء  واأ�سدقائي..  اأهلي  عن  يبعدين  يحدث  �سيء  كل 
ال�سغرية التي كانت ت�سعدين مل اأعد اأ�ستطيع ال�سعور بها.. فقدت 
الآخرين  مع  احلديث  حتى  الكرة..  ومبباريات  بالقراءة  �سغفي 

اأ�سبح مهمة ثقيلة.

طوق  يوجد  ول  بها  اأغرق  العذاب..  من  دائرة  يف  عالق  اأنا 
للنجاة.. فقط هناك طوق واحد.. وهو اأن اأتغري.. لن اأنتظر رد فعل 
الأيام �ساأكون فعًل... ل رد فعل.. اإن مل يكن هناك اأحد ي�ستطيع 

م�ساعدتي.. فاأنا اأ�ستطيع. 
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البدين  و�سع  حتى  حديث  بدون  وجل�ست  املطعم  اإىل  ذهبت 
املذكرات اأمامي.. قمت بفتحها فوجدتها مذكرات الراهب فقلت 

له كلمة واحدة:

الأخرى.	 

اأح�سر الأخرى فبداأت بالقراءة:

)كل �سخ�س يقراأ ما كتبناه �سريي �سيًئا خمتلًفا عن الآخر لكن 
الثمن وا�سح.. للح�سول على �سيء يجب اأن ت�سحي ب�سيء له نف�س 

القيمة.. ما زلت متتلك القرار لكنك �ستدفع ثمن املعرفة(.

كنت على ا�ستعداد كامل اأن اأدفع اأي ثمن للمعرفة لذلك اأكملت 
القراءة:

L
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ذهبت �إىل بابل لأتعلم �ل�شحر �لذي يحكي عنه كل �ل�شياطني.. 
بابل هي قبلة �ل�شحرة و�ل�شياطني.. ل �أحد ي�شتطيع �أن يقابل 
كل  و�أتعلم  �ل�شمع  �أ�شرتق  كنت  قليلة..  قلة  �إل  ببابل  �لكائنني 
�إليه.. �لأعد�د هنا كثرية ول �أحد يجروؤ على �لدخول  �أ�شل  ما 

�إليهما.. فقط ناأخذ ما يعطيانه لنا.

وجود  من  تعجبت  �لنتظار..  د�ئم  كان  هناك  �شاًبا  لكن 
وعلمت  و�ل�شياطني..  �ملردة  من  �لأعد�د  هذه  كل  بني  �لب�شري 
من بع�ش �ملردة �أنه يجل�ش هنا منذ �أعو�م.. ول يهتم بكل هذه 

�لتعاويذ كاأنه ينتظر �شيًئا معيًنا.
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مل �أهتم به.. حتى ذلك �ليوم... وجدته يت�شلل هارًبا من بني 
�جلموع؛ فرتكت مكاين بني �ملردة وتتبعته.. ظللت �أتبعه �أياًما 
حتى و�شل �لرجل �إىل بيته.. كنت �أخ�شى �أن ير�ين فرجل مثله 
يجل�ش �أعو�ًما بني �ملردة و�ل�شياطني بالتاأكيد ميلك �لكثري من 

�لقوى.

كانت �لرياح تعوي باخلارج و�أنا �أخ�شى �لدخول خلفه.. لكني 
قاومت خويف.. كان يف نهاية تعويذة وعندما قمت بالدخول �شعر 

بي.. لكن ما �شعقني هو ذلك �مل�شهد.. 

�مر�أة وطفلن مذبوحان من �لعنق كل منهم يف ز�وية مثلث.. 
باأ�شري.. لكن  �أن يقوم  باأ�شرته.. ثم حاول  بالت�شحية  لقد قام 
ففقد  �لربق؛  كاأنها  كلينا  و�أ�شابت  �كتملت  قد  كانت  �لتعويذة 

�لرجل وعيه..

�أ�شرته..  بحياة  �شحى  لقد  دفعه..  �لذي  باملقابل  فاز  لكنه 
�ألف  �ألف عام من �خللود..  و�كت�شب ج�شده جزًء� من �خللود.. 

عام حبي�ش �ل�شيطان �لذي �كت�شف �أمره بال�شدفة.

LLL

بعدما قراأت ق�سة اأول �سيطان حتدثت مع البدين قائًل: الأمور 
اأ�سبحت وا�سحة اأنت الرجل الذي كان هناك ببابل وهو ال�سيطان. 
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نظر يل وقال ب�سخرية: تظن اأين حر وتظن اأنك حر وعلى هذا 
ت�ستنتج اأ�سياء؟ 

ن�سف الإجابة يف ال�سوؤال لكن من الغباء اأن تكون اإجابتك 	 
�سوؤال.

�سدقني اأنا هنا ل�ست حًرا يف اأن اأقوم بتعذيبك.. جميعنا 	 
عبيد يف تلك اللعبة.. فقط ت�سبح حًرا عندما تخ�سر كل 

�سيء؛ فالغني عبد لرثوته والفقري عبد لفقره.

قلت له: ل اأحب الإجابات الفل�سفية ول اأحب التفكري يف اأ�سياء 
تبعدين عن املو�سوع الأ�سا�سي.. اأريد اإجابات وا�سحة.. من اأنت... 

وملاذا يحدث كل هذا؟ ماذا تريد من وراء كل هذا؟

 اأجابني يف برود: هل تظن اأن عقل كاتب الرعب بداخلك غري 
اإجابات  حقيقة؟  اأم  ق�سة  تلك  اأن  اأتظن  واهم...  اأنت  موجود؟ 
مت  اأنه  اأخربك  اأن  اأود  الأمر  نهاية  وقبل  اأنت..  تعلمها  اأن  يجب 
خداعك.. هل تظن اأنك تركت والدتك مع �سديقك؟ اأنت واهم.. 
لقد دفعت الثمن لكنك ل تتذكر.. عقل كاتب الرعب يعلم بحقيقة 

الأمر ويخفيه عن عقلك.. اأنت مل تعد كما كنت. 

كان ما يقوله مرعًبا بحق.. هل فعل ح�سني �سيًئا لأخي ولأمي؟ 
اأيها  حدث  ما  كل  يف  ال�سبب  اأنت  عليه:  اأهجم  واأنا  به  �سرخت 

اللعني؟
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اأ�سار  بعدما  توقف ج�سدي  لقد  اإليه  اأ�سل  اأن  اأ�ستطع  لكني مل 
يل بيده.. ومل اأ�ستطع احلركة؛ فاقرتب مني وقال: تريد اأن ت�ساأل 
اإن قمت  ثمنها..  تدفع  اأن  اإًذا يجب  للإجابات..  بها  ت�سل  اأ�سئلة 
بالإجابة على �سوؤايل �ساأعطيك ما ينقذ اأ�سرتك.. واإن مل ت�ستطع 

الإجابة فاعلم اأنك �ستدفع الثمن. 

اأ�ستطيع  ول  بغزارة  وجهي  على  تت�ساقط  والدموع  له  نظرت 
فقدت  اإن  هنا  اإىل  اأعود  لن  تخ�سرين...  اأنت  له:  وقلت  منعها.. 

اأمي.. ما يجعلني اأعود هو وجود �سيء اأدافع عنه.

تعلم  اأن  ويجب  الآن  رعب  كاتب  اأنت  ب�سخرية:  قائًل  اأجابني 
»اأن و�سع ري�س مبوؤخرتك ل يجعلك دجاجة«))).. يجب اأن تكون ما 

خلقت له األ تقراأ ق�س�س الرعب؟

ثم اأدار ظهره يل وقال:

ال�سوؤال هو: من اأنا؟	 

فكرت قليًل ثم قلت برتدد وا�سح: اأنت الرجل الذي كان ببابل؟

كانت دقات قلبي تتعاىل واخلوف ي�ستد بقلبي واأنا اأدعو اهلل اأن 
تكون اإجابتي �سحيحة.. لو كنت اأ�ستطيع قتله لقتلته لكني مل اأعد 
اأ�ستطيع احلركة بعدما اأ�سار يل بيده.. كنت مقيًدا يف الأر�س كاأن 

�سل�سل من فولذ بقدمي.
))( اقتباس لتشاك بوالنيك مؤلف )نادي القتال( و)الناجي االخري(
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اأدار وجهه جتاهي ثم ابت�سم وقال: اإجابة خاطئة يا عزيزي.. 
ميكنك الآن اأن تن�سرف ملحاولة اإنقاذ والدتك.

بل  عيني  من  تت�ساقط  والدموع  بالغة  بكراهية  اإليه  نظرت 
مرة  اأعود  األ  بداخلي  واأق�سمت  الباب  باجتاه  وحتركت  توقف.. 

اأخرى.

LLL

يف  بذلته  الذي  املجهود  من  األهث  واأنا  املنزل  اإىل  و�سلت 
الرك�س.. وبداأت يف النداء على اأمي وزياد.. مل يجب ندائي اأحد؛ 

فبحثت يف الغرف فلم اأجد اأًيا منهما.

اأ�ساأل نف�سي هل كل ما حدث يل من خيال عقل كاتب  وبداأت 
الرعب امللعون بداخلي؟ هل اأ�سبحت وح�ًسا غري مرئي واأقوم بقتل 

كل من حويل.. با�ستخدام عقلي؟

فزًعا..  لأقفز  الباب  جر�س  دق  اأفكاري..  يف  ا�ستغراقي  اأثناء 
حتركت باجتاه الباب وقمت بفتحه لأجد �سلمى جارتنا التي مت قتل 

والدها بالأم�س. 
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من  النوع  ذلك  اإنها  ال�سابق..  يف  حمادثتها  كثرًيا  حاولت 
ومفعمة  بالتفا�سيل  مليئة  اإليه..  النظر  اأع�سق  الذي  الفتيات 
بالأنوثة.. تخيلتها كثرًيا يف ليايل وحدتي ال�سابقة واليوم تاأتي حتى 

باب منزيل. 

كانت ترتدي الزي الأ�سود حداًدا على والدها لكنه مل ي�ستطع 
راأ�سها وقالت:  الكثري.. قامت بهز  اأنوثتها  تفا�سيل  اأن يخفي من 

هل �ستدعوين للدخول لأن حديثنا رمبا يطول؟

انتبهت للأمر الذي مل يدم لثواٍن.. كنت اأريد اأن اأخرج باحًثا 
عن والدتي لكن اإىل اأين �ساأذهب على اأي حال؟ ل مكان اأفكر يف 
الذهاب اإليه �سوى هذا املطعم اللعني اأو البحث عن ح�سني؛ لذلك 

فتحت الباب واأ�سرت لها بالدخول. 

اأي هواج�س كنت �ساأفكر بها يف ليلي لو كان وجودها هنا قبل 
الذي ل يريد النتهاء.. بداأت �سلمى حديثها قائلة:  الأ�سبوع  هذا 
لوالدي مل يكن طبيعًيا..  الأمر... ما حدث  اأعلم حقيقة  اأن  اأريد 
اأرجوك قل يل اإجابات غري تلك الأ�سياء التي اأخربتهم بها مبح�سر 

ال�سرطة.

خ�ست مغامرات كثرية يف خيايل مع هذه الفتاة.. لكني اأوؤمن 
بعدما  نف�سها  تفقد  اأن  ت�ستحق  ل  فهي  متاًما  الأمر  عن  باإبعادها 

فقدت والدها؛ لذلك قلت لها واأنا اأبتعد بنظراتي عن مواجهتها: 
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ل يوجد �سيء حتى اأخربك به.	 

اأق�س  لن  اأين  اأعدك  دموعها:  تقاوم  وهي  وقالت  يل  نظرت 
�سيًئا مما �ستحكي لل�سرطة.

اأجبتها بلهجة اأكرث ح�سًما: واأنا اأق�سم لك اأين ل اأعلم �سيًئا اأكرث 
مما قلته لل�سرطة.

�سمتت الفتاة لثواٍن ثم قامت وحتركت باجتاه الباب وخرجت 
دون اأي تعقيب.

بعد خروجها.. بداأت البحث عن ح�سني يف كل مكان.. ولأيام 
متوالية.. كانت �سلمى تقابلني كثرًيا كاأن القدر يعاقبني بنظراتها.

اخليار  لأنه  للمطعم  �ساأعود  اأين  وعلمت  ح�سيًنا  اأجد  ومل 
املحك..  على  حتبهم  من  حياة  تكون  عندما  كرامة  ل  الأخري.. 

ذهبت اإىل هناك ورغم كراهيتي للأمر مل اأتردد يف الدخول.

دخلت اإىل املطعم وجل�ست على اأقرب كر�سي فاأح�سر البدين 
املذكرات.. ت�سفحت اأول �سفحة فوجدتها مذكرات الراهب فقلت 

له: اأريد الأخرى.

فقال: الأخرى لي�ست لك اإنها للفتاة التي اأح�سرتها معك.
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مل  كيف  اإ�سارته..  عند  الباب  من  دخلت  التي  ل�سلمى  واأ�سار 
اأنتبه لتتبعها يل؟ كيف مل اأنتبه اأن وجودها يف كل مكان بحثت به 

عن ح�سني مل يكن �سدفة؟

L
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كل  اإىل  تتبعته  ما..  �سيًئا  يخفي  الأحمق  هذا  اأن  اأعلم  كنت 
اأو �سخ�س ما.. يف  مكان ومل ينتبه يل.. كان يبحث عن �سيء ما 
اإليه  يذهب  مكان  كل  يف  وملعون..  منحو�س  عنه  يقولون  �سارعنا 
تكرث حوادث املوت.. لكن ما يهمني كان معرفة من قتل والدي.. 

وملاذا قتلوه بهذه الب�ساعة؟

يف  وبالرغبة  باجلنون  ي�سعرين  كان  للأمر  تخيلي  جمرد 
التي جتاورنا  ل�سقته  اأقوم بقتله عند �سعوده  اأن  النتقام.. فكرت 

لكن بقايا العقل براأ�سي جعلتني اأقوم بتتبعه.

اأ�سعر  كنت  با�ستهاء..  يل  ينظر  وهو  الثانوية  املرحلة  منذ 
بال�سفقة نحوه.. وكنت اأدعو اهلل اأن يخل�سني من ال�سفقة والأمل 
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يف �سفاء اأمثاله من احلمقى.. يف الع�سرينات ت�سبح املراأة نا�سجة 
اإىل حد ما.. اأما الرجل فاإنه يف الثلثينات من عمره ي�سبح بن�سج 

امراأة يف الع�سرينات.

ح�سمت  لكني  الدخول  يف  وترددت  املطعم..  هذا  حتى  تتبعته 
اأمري.. مل يكن هناك اأحد بالداخل اإل �ساحب املطعم الذي اأ�سار 
اإيّل.. جل�ست بجوار اأحمد فاأعطاين الرجل قائمة �سخمة للطعام 

حمراء اللون و�ساألني: 

هل تاأكلني �سيًئا؟	 

قاطعه اأحمد بح�سم:

ل لن تاأكل... 	 

نظرت له با�ستهجان قائلة:

�ساأدفع ح�ساب ما �سيح�سره الرجل.	 

ابت�سم �ساحب املطعم وهو يغادرنا قبل اأن يقول اأحمد:

ما الذي جاء بك خلفي... اأنت ل تعلمني ما الأمر الذي 	 
تقحمني به نف�سك.

يف  يقول  ما..  �سخ�س  مذكرات  لأجدها  القائمة  بفتح  قمت 
بدايتها:
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)كل �شخ�ش يقر�أ ما كتبناه �شريى �شيًئا خمتلًفا عن �لآخر 
لكن �لثمن و��شح.. للح�شول على �شيء يجب �أن ت�شحي ب�شيء 
ثمن  �شتدفع  لكنك  �لقر�ر  متتلك  زلت  ما  �لقيمة..  نف�ش  له 

�ملعرفة(.

نظرت اإىل اأحمد وقلت: األن تخربين مبا حدث لأبي؟

ابت�سم وقال وهو ي�سري للمذكرات:

هل تريدين املعرفة...؟	 

فبداأت القراءة حتى يح�سر الرجل طعامه.

L
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قبل بد�ية �لب�شر كان هناك �لقد�مى ل �أحد يعلم �أين هم �أو 
�أين ذهبو�.. كائنات فوق �لب�شر كانو� يعي�شون يف عاملنا.. و�لآن 

هم خارج حدود عاملنا.. ل يهتمون بنا لأنهم ل ي�شعرون بنا. 

يف عام �شبعمائة من بدء ميلد �مل�شيح كنت �أعمل حتت �إمرة 
بحق  جمنوًنا  كان  �حلظرد..  �هلل  عبد  �ملجنون..  �لب�شري  هذ� 
�ملوتى  يحادث  كان  قبله..  من  ب�شري  يفعلها  مل  �أ�شياء  ويفعل 
ذ�ع  �ملا�شي.. حتى  وي�شتنطق �جلثث.. وكانو� يخربونه بخفايا 
�شيته فاختفى ملدة ع�شرة �أعو�م وعاد باأ�شر�ر من مدينة �إرم ذ�ت 

�لعماد.
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عاد وقال لهم �شيًئا مل ي�شبقه �إليه �أحد.. قال لهم �إن �لنجوم 
قومه  و�أخرب  �أخرى..  وحيو�ت  كو�كب  حولها  يدور  �شمو�ش 

بوجود �لقد�مى لكن مل ي�شدقه �أحد.

تنكرون  كنتم  �إن  قائًل:  بهم  �شاح  �لذي  �ليوم  هذ�  �أتذكر 
وجود �لقد�مى �شياأتي يوم تتذكرونني به.. وقتها �شي�شيطرون 
عن  ينف�شونه  غبار  �أنكم  لو  كما  حياتكم  وينهون  �لعامل  على 

ثوبهم. 

تعالت �شحكاتهم �ل�شاخرة وقام بع�شهم بنعته باملجنون حتى 
عرف بعبد �هلل �ملجنون؛ فعاد وكله ياأ�ش وقام بكتابة كتابه �لذي 
�أعلم كل حرف به.. لقد كتبه بجلد �ملوتى �لذي �أح�شرته له.. 

كل من �شخر من �حلظرد �أ�شبح ورًقا لكتابه �لعزيف.

يو�جه  �أن  قرر  لقد  ��شتعاًل..  ويزد�د  ي�شتعل  جنونه  بد�أ  ثم 
�شعرت  وقتها  �لقدمية..  �لكيانات  من  قب�ًشا  يريد  �لقد�مى.. 
�مللوك  �أحد  بيت  �إىل  �شحاذ  يذهب  �أن  �جلنون  فمن  باخلوف؛ 
�ملجنون..  فعله  ما  وهذ�  وقوته..  ملكه  يعطيه  �أن  منه  طالًبا 

فنحن �شياطني �جلن نخ�شى جمرد ذكر ��شمهم.
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 وقتها فكرت �أن �أهرب منه.. لكنه علم مبا يدور يف تفكريي.. 
�ل�شياطني.. �رجتفت  �أفكار  �أنه ميلك قدرة قر�ءة  �أعلم  �أكن  مل 
لأين �أعلم قدر�ته جيًد�.. وعلم بخويف فحذرين من �لتفكري يف 

�لهرب مرة �أخرى.

تعلمت منه �لكثري لكن �لدر�ش �لأقوى �لذي تعلمته منه.. 
كان �أل �أعبث مع من يفوقني يف �لقوة.. كل �ل�شحرة يعملون يف 

�لظلم لكن ذلك �ليوم كان يوًما ل ين�شى.

�أح�شر جمموعة من �لنا�ش لي�شاهدو� فتح بو�بة من بو�بات 
�لقد�مى.. وبد�أ يف قر�ءة �لطل�شم.. لتظهر دو�مة فوقنا كاأنها 
ظهر  حتى  معدودة..  ثو�ٍن  �لأمر  ي�شتغرق  مل  �شغري..  �إع�شار 

هذ� �لوح�ش �ملخيف. 

وقتها  كثيف..  دخان  يحيطه  بارزة  باأنياب  �شخم  كبري  فم 
�شعرت بالرعب و�بتعدت.. مل يكن وح�ًشا �أر�شًيا.. وكاأن �لقد�مى 

�أر�شلو� بكلبهم لينهي �شر�خ من يريد �قتحام �أر�شهم.

قام �لكائن �ملخيف بابتلع �بن �حلظرد وذهب به �إىل �لبو�بة 
�لتي جاء منها.. �أما �لرجال �لذين �شاهدو� �لأمر.. فلم ي�شتطع 
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�أحدهم �أن يحرك �شاكًنا.. لكن ما كان يخيفني �شيء �آخر �أكرث 
رعًبا.. �شيء �شاهدته �أنا ومل �أق�شه على �أحد من قبل. 

لقد دفع �بن �حلظرد ثمن مو�جهة �لقد�مى.. �أما �أنا �شاألتزم 
�ل�شمت حتى موتي.. فل �أحد يو�جه �ل�شر بدون �أن يدفع ثمن 

�ملو�جهة.

L
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جئت  ما  اأن�سى  وجعلتني  �سغفي  اأثارت  التي  الق�سة  اأغلقت 
لأجله.. لأجد اأحمد ينظر يل بتمعن و�ساألني قائًل:

هل وجدت اإجابتك يف املذكرات؟	 

ابت�سمت ب�سخرية وقلت: 

هل تظن اأين جئت هنا لقراءة الق�س�س والطل�سم؟ اأنا 	 
تتبعتك اإىل هنا من اأجل معرفة من قتل والدي و..

قاطعني قائًل:

فقط اأخربيني عن ماذا تتحدث الق�سة؟	 
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قلت له و�سربي اقرتب من النفاد:

ثمن 	  يدفع  اأن  يجب  ال�سر  يواجه  من  اأن  عن  تتحدث 
مواجهته لل�سر.. ل �سيء بدون مقابل.

ثم قمت ب�سوؤاله:

هل �ستخربين مبن قتل اأبي؟	 

اأجابني قائًل:

فقط اإن كنت م�ستعدة لدفع الثمن.	 

قلت له بت�سرع وا�سح:

بالطبع م�ستعدة... لكن اأي ثمن تريده؟	 

وقبل اأن يجيب �سوؤايل يف تلك املرة.. قام الرجل باملطعم باأخذ 
اأحمد..  اأمام  واأخرى  اأمامي  اللحم  من  �سطرية  وو�سع  املذكرات 
اأتذكر هذا  اأنا  ا..  اأي�سً واأحمد  �سيء  اأي  منه  اأطلب  اأين مل  اأتذكر 

بو�سوح.. لكني كنت جائعة جًدا. 

L
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�سرخات  كثرية..  اأ�سياء  تذكر  اأحاول  عقلي  بداخل  اأنزوي 
اأ�سبحت  حويل  من  الأمور  اجتاه..  كل  من  حتاوطني  ال�سياطني 
القدمية  الأ�سياء  بع�س  جيد..  ب�سكل  املا�سي  اأتذكر  ل  �سبابية.. 

تاأتي كاأنها ومي�س يظهر ويختفي.

القاهرة..  اإىل  نرحل  اأن  قبل  والدي  قرية  يف  حياتنا  اأتذكر 
ل  اأين  الغريب  لكن  اجلميل..  وطعمه  ال�ساخن  اأمي  خبز  اأتذكر 
اأتذكر ملمح اأمي.. اأتذكر اأ�سياء مثل عودة والدي من جنازة اأمي 
وجهي..  على  ال�ساخنة  دمعاته  اأتذكر  بقوة..  يل  وحمت�سًنا  باكًيا 
اأره  وقتها متا�سكت رغم �سغر �سني وقمت باحت�سان الرجل.. مل 

قبل هذا اليوم اإل قوًيا.
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ا.. لكن �سرخات  بع�س الأ�سياء التي كنت بها قوًيا اأتذكرها اأي�سً
ال�سياطني تفزعني وتاأتي بي اإىل ركن مظلم من عقلي.. والأ�سواأ 

اأين اأرى ذكريات �سيطانية.

اأرى  مرعبة..  م�ساهد  لكنها  بذكرياتي  لي�ست  اأنها  اأعلم 
ا�ستطعت  كيف  اأعلم  ل  �سيطان..  اإمرة  جمموعة من اجلن حتت 
واأ�سمع �سرخاته..  توثيقه..  ب�سرًيا مت  اأرى  الثنني..  بني  التفريق 

واأرى قرية فرعونية.. يعبث بها جمموعة اأخرى.

خلف  يقف  و�سيطان  �سيطانية..  مذكرات  يقراأ  �ساًبا  واأرى 
ظهره... يف املذكرات التي يقراأها حتذير اأن هناك �سيطاًنا خلف 
اأظن  ذلك  ورغم  القراءة..  ويكمل  �ساخًرا  يبت�سم  لكنه  ظهره.. 
اأن دقات قلبه تتعاىل.. وبعد متاديه يف الأمر يظهر له الكثري من 
ال�سياطني.. اأ�سكالهم مرعبة.. مليئة بال�سر؛ في�سرخ.. وي�سرخ. 

ثم ذكرى قدمية لراهب يف منزله.. راهب �سجني وملعون عمره 
منهك  حمب�سه..  من  ال�سيطان  يخرجه  عام..  الألف  على  قارب 
القوى ل ي�ستطيع اأن يتحدث.. األف عام من اخللود هل هي نعمة 

حًقا اأم نقمة؟

م�سوه  اليمنى..  وال�ساق  الي�سرى  اليد  مبتور  �سعيف  ج�سد 
يخرجه  الظلم..  اأجهدها  بعيون  الروؤية  ي�ستطيع  ول  الوجه.. 
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ال�سيطان لي�سخر منه.. وي�ساأله عن عمره كيف اأفناه يف بحثه عن 
خلود زائف تقا�سمه مع �سيطان.. خلود �سينتهي يف الغد.

مل يرد الرجل؛ فهو يعلم اأن ل طائل من احلديث.. كان ال�سيطان 
ي�سخر منه.. ثم مرت دقائق مل اأر �سيًئا بها.. لأجد بعدها الرجل 

ميًتا وال�سيطان ي�سرخ!

عقلي  داخل  انزويت  لذلك  وخميفة..  عالية  �سرخاته  كانت 
عندما  يراين  اأنه  اأعلم  كنت  ذكرياته..  من  الختباء  حماوًل 
من  قطعتان  فعيناه  اأخرى..  مرة  اأحاول  لن  لذلك  ذكرياته؛  اأرى 

اجلحيم. 

L
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هل اأنا من اأح�سرت �سلمى اأم هو القدر؟ حقيقة مل اأعد اأعلم 
من اأنا.. هل اأنا ال�سر الذي يتظاهر بال�سلح؟ اأم اأنا بقايا اإن�سان 

يتحكم به عقل مرعب؟ اأم اأنا م�سباح معتم بل نور؟

ليتني اأعود كالأم�س.. �ساب ملول ياأكل ويتنف�س وينفث غ�سبه 
ببع�س العبارات البائ�سة على �سفحتي بالعامل الفرتا�سي!

ا  ومري�سً امل�ستقبل  اأرف�س  كنت  ال�سغري  �سني  رغم 
ا بالأمل.. فماذا يفعل مري�س بالأمل  ا مري�سً بالنو�ستاليجا.. واأي�سً

يف عامل يتظاهر ب�سيء اأب�سع من ال�سر؟ عامل يتظاهر بال�سلح.
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كنت اأنظر ل�سلمى واأنا اأفكر بطريقة تخرجها من هنا ب�سلم؛ 
فبعد اأعوام من الع�سق املكتوم بقلبي األقاها القدر بطريقي.. ورغم 

ذلك اأخ�سى وجودها بقربي! 

�سلمى التي طال احت�ساين لها يف اأحلمي حتى خ�سيت اأن متل 
الحت�سان عندما يتحقق! م�سكينة تلك الفتاة.. بداأت رحلتها معي 

باأن تدفع ثمًنا ملعرفتها بي.

�ساهدت البدين قادًما ب�سطريتني من اللحم وعلمت مبا ينوي؛ 
جذبت  ثم  اأمامنا..  الطعام  وو�سع  اقرتب  حتى  انتظرت  لذلك 
املذكرات من يده بقوة وعندما اأدارت �سلمى وجهها لرتى رد فعل 

ا ويته�سم. البدين.. قمت بدفع طبق طعامها لي�سقط اأر�سً

�سرخت �سلمى بوجهي غا�سبة:

هل ق�سدت ما حدث؟	 

قلت لها: 

ل... فقط اأردت اأن اأقراأ تلك الق�سة.	 

وقام  حترك  ثم  وا�سح  بغ�سب  وجهي  اإىل  ينظر  البدين  كان 
بو�سع �سطريتي اأمام �سلمى لتقول له بغ�سب:
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اأنت.. 	  تبيعه  اأن  حتب  ما  حت�سر  حتى  طعاًما  نطلب  مل 
والآن تقوم بو�سع �سطريته اأمامي.. هل اأنت عاقل اأم بك 

�سيء ما؟

مل اأ�ستطع كتم �سوت �سحكاتي بعد ف�سل خطة الرجل.. لكنها 
مل تفهم �سر ال�سحكات ف�سرخت بي قائلة: 

اأنت 	  وتاأتي  اأمام عينيك  والدي  الأمر؟ مات  اأعجبك  هل 
ت�سعر  ول  الغبي..  املطعم  بالطعام يف هذا  لت�ستمتع  هنا 
حتى بتاأنيب ال�سمري؟ اأو باحلزن على جارك؟ اأتعلم اأين 
التي  ال�سطرية  تلك  واأن  وفاته..  منذ  طعام  اأي  اأذق  مل 
وجبتي  �ستكون  كانت  حقارة  بكل  الأر�س  على  األقيتها 
اأعلم  الأوىل منذ وفاته؟ لقد تتبعتك اإىل كل مكان حتى 
ماذا حدث لوالدي لكني مل اأكن اأعلم اأنك بهذه احلقارة!

فداحة  املكان.. رغم  تخرج من  اأن  قبل  البكاء  انهارت يف  ثم 
الأمر لكني كنت �سعيًدا مبا حدث.. وقلت للبدين بابت�سامة وا�سعة 

على وجهي:

لقد خرجت �سلمى من لعبتك و�ساأقوم باإبعاد كل �سخ�س 	 
ياأتي اإىل هنا.
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ابت�سم البدين ن�سف ابت�سامة واقرتب مني قائًل:

لقد دفعت اأنت الثمن وقمت باإح�سارها؛ لذا قام رجايل 	 
والدتك  اأما  ال�سيطاين..  �سديقك  من  اأخيك  با�ستعادة 

فيجب اأن ت�ستعيدها اأنت.

من  زياًدا  يح�سر  �ساهدته  عندما  فرًحا  قلبي  دقات  تعالت 
فزياد  الهلع؛  اإىل  الفرح  من  حتولت  اأن  تلبث  مل  لكنها  الداخل.. 
كان ياأكل قطعة من احللوى حمراء اللون.. ت�سبه تلك القطعة التي 
اأكلها ح�سني يف املرة الثانية؛ لذلك هجمت مرة ثانية على البدين.. 

الذي اأوقفني وهو ي�سرخ:

لقد حذرتك من الهجوم علّي... و�سدقني اإن تكرر الأمر 	 
�ستدفع ثمًنا غالًيا للغاية.

قلت بكل �سعف:

هل تظن اأن الثمن تلك املرة لي�س بغاٍل... اإنه اأخي؟	 

اأجاب منهًيا احلديث:

مل تدفع اأنت اأي ثمن هذه املرة... اإن هذا هو ثمن املرة 	 
ال�سابقة.. اأما الفتاة فهي التي �ستدفع الثمن هذه املرة.
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اأم�سكت بيد زياد وقذفت بالقطعة املتبقية بيده بعيًدا.. و�ساألته: 
هل اأكلت �سيًئا اآخر غري هذا؟

كان يف عينيه نظرة غري مريحة وهو يجيب قائًل:

نعم... اأكلت الكثري.	 

L



118

شر والتوزيع
عصري الكتب للن



119

شر والتوزيع
)سلمى(عصري الكتب للن

كنت اأحتدم غيًظا من الأمور الغبية التي فعلها معي جاري يف 
املطعم وهذا ما جعلني اأزداد كاآبة؛ لذلك عدت اإىل املنزل م�سرعة 
الأمان  فقدان  مرارة  لكن  قلبي  العبء عن  يخفف  ما  اأجد  لعلني 

ازدادت بداخلي.

اأن  اأ�ستطع  مل  تعبي  ورغم  باأبي  تذكرين  البيت  جدران  كل 
بالدوار  اأ�سعر  بالفقد..  تذكرين  الأ�سياء  فكل  للنوم  �سبيًل  اأجد 
ميلأ راأ�سي و�سجيج ل ينتهي.. اآلم ال�سداع تزداد ورغم ذلك ل 
ال�سعور  يف  بداأت  لذلك  النوم؛  اإىل  اأحزاين  من  الهروب  اأ�ستطيع 

بدوار يف راأ�سي فقررت اإغما�س عينّي.
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مرت دقيقة اأو اأقل من اإغما�س عينّي حتى راأيت م�سهًدا عجيًبا 
ياأتي من  اأ�ساهده من �سا�سة �سينمائية.. وح�س بفم عملق  كاأين 
امل�سهد  كان  عربية..  مبلب�س  رجل  بابتلع  ويقوم  اإع�سار  داخل 

خميًفا لفتاة وحيدة مثلي.

قدراتك  ح�سب  على  مرعب  �سيء  فهذا  الرعب  عن  تقراأ  اأن 
التخيلية.. واأن ترى فيلًما مرعًبا ف�سعورك بالرعب يعتمد على قدرة 
فريق العمل بجانب املوؤثرات احلياتية من حولك يف اإرعابك.. لكن 
اأن ت�ساهده يف اأحلمك فهذا الأمر مرعب اأكرث من األف ق�سة ومن 
األف فيلم.. اأما اأن ترى �سيًئا قراأته اليوم يف حلم يقظة بعد �ساعات 

قليلة فهذا اأمر مربك.

بفقدان  وال�سعور  العالية  القلب  ودقات  الفزع  من  دقائق  بعد 
الطماأنينة التي كان يبثها اأبي بروحي قبل وفاته.. قررت اأن اأريح 

ج�سدي واأغم�ست عينّي لعل النعا�س يداعب اجل�سد املنهك.

اأرى  كنت  مرعب..  كابو�س  يف  �سقطت  وكاأين  ثواٍن  ومرت 
ال�ساب الذي ابتلعه الوح�س مبلب�س عربية.. عيونه ذهبية لمعة.. 
�سجني مبكان مظلم �سعيف الإ�ساءة.. ل اأعلم اإن كان باإمكاين اأن 

اأ�ستيقظ من الإغفاءة؟

ولكن انت�سر ف�سويل على الرعب يف تلك املرة.. رمبا ال�سوؤال 
الذي توارد بذهني كيف يكون هذا الرجل عربًيا وميلك تلك العيون 

الذهبية؟
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حتركت  لذلك  وقتها  ظننته  ما  هذا  اأو  اأحلم  اأين  واثقة  كنت 
اأنت عبد اهلل  له: هل  قلت  اأتوقف..  باأن  اإيّل  اأ�سار  باجتاهه حتى 

احلظرد؟

كانت عيناه الذهبيتان تلمعان وهو يجيب: والدي هو احلظرد 
لكنه ال�سم العربي الذي اأطلقه عليه العرب عندما ا�ستقر وتزوج 
اأخربيني كيف  اأنا هو..  نعم  الإجابة  لكن  العرب..  بنات  بنًتا من 

جئت اإىل هنا؟

عينّي  اأغم�ست  وعندما  كتاب  يف  اليوم  عنك  قراأت  له:  قلت 
�ساهدت معركتك مع الوح�س وبعد ذلك اأغم�ست عينّي مرة اأخرى 

لأجدك هنا وها اأنا اأقوم باحلديث معك!

نظر يل بقلق وا�سح وقال: يجب اأن تعودي للكتاب مرة اأخرى 
تنامي منذ  اأن  ت�ستطيعي  باهًظا جًدا.. لن  الذي تدفعينه  فالثمن 
تفوق  بوابات  اإىل  للذهاب  فقط  اأ�سبح  عينك  فاإغما�س  الآن 
قدراتك.. والآن اأريدك اأن ت�ستيقظي من غفوتك رمبا جتدين حًل 

لكي اأعود اإىل عاملي قبل اأن ت�سابي باجلنون.

كنت  له  اأ�ساألها  كنت  التي  الأ�سئلة  لأن  اأنه حلم  واثقة  اأعد  مل 
اأنا واأ�سمعها باأذين يف الواقع.. هل كان ما قراأته  اأ�ساألها ب�سوتي 

كتاًبا �سحرًيا اأدخلني اإىل هذا العامل؟
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كالعادة  اأقل  اأو  دقيقة  وانتظرت  اأخرية  مرة  اأجرب  اأن  قررت 
لعنة  كان  قراأته  ما  اأن  اأتاأكد  جعلني  ما  لأ�ساهد  عينّي  واأغم�ست 
حقيقية وقمت بال�سراخ.. ل اأعلم هل �سرخت قبل اأن اأفتح عينّي 
اأم بعدها؟ ليت ال�سرخة تكون بعد ال�ستيقاظ.. هل اأنا حًقا اأدفع 

ثمن املعرفة باأمور مل يكن يل احلق اأن اأعلمها؟

L
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�سيء  اأي  تذكري  رغم عدم  قوة  اأكرث  اأين  ال�سباح  �سعرت يف 
مر بي منذ �سنوات.. فقط اأتذكر الأ�سبوع الأخري واأعلم اأن قوتي 
حتتاج للطل�سم بهذا الكتاب.. �سعوري بامتزاج ال�سيطان بج�سدي 
كان مبهًجا بحق.. اأن اأكون خالًدا هذا اأمر ي�ستحق اأن اأكون �سعيًدا 

به.

كانت هناك �سور لبع�س الأ�سخا�س توم�س وتختفي.. ذكريات 
نهاية حياتي  اأن  يعني هذا  �سيطاين.. هل  �سكنها  لأج�ساد  قدمية 
�ستكون عادية و�سيرتك ج�سدي يف النهاية؟ ل اأعلم لكني اأ�سدقه.. 
�سعوري  غريه؟  اإياه  يعطني  مل  ما  يعطيني  وهو  اأ�سدقه  ل  وكيف 
�سريعة  بخطوات  اأحترك  كنت  تغمرين..  التي  وال�سعادة  بالقوة.. 
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الكتاب  عودة  فر�سة  اأ�ساع  الذي  احلقري  هذا  اأحمد..  بيت  اإىل 
يل.. وقمت بدق جر�س الباب مثل اأي �سخ�س مهذب ليفتح يل هذا 

الطفل ال�سغري الباب.

�ساألته قائًل:

	 اأين اأحمد؟

اأجابني بحدة:

	 اأحمد مل يعد يعنيك يف �سيء.. لقد اأ�سبح ملكي اأنا.

كنت اأرى يف الطفل �سيًئا خمتلًفا.. حاولت اأن اأدخل اإىل غرفة 
عن  اأبعده  اأن  حاولت  مبنعي..  وقام  اأمامي  يده  و�سع  لكنه  اأحمد 
طريقي لكن املفاجاأة اأين وجدت ج�سدي طائًرا حتى اإين ارتطمت 
بباب اجلريان.. ل اأعلم كيف حدث هذا.. لكن ال�سغري قال منهًيا 

النقا�س:

	 قلت لك اأن اأحمد مل يعد لك فل تعد اإىل هنا مرة اأخرى.

ت�ساألني وهي  �سقتها  باب  جارتهم  تفتح  اأن  قبل  بابه   واأغلق 
ماذا يحدث.. هل قام هذا احلقري مب�سايقتك؟

نظرت لها واأنا ل اأعلم �سبب كراهيتها لأحمد.. رمبا كان جاًرا 
اأف�سح عن �سيء  اأن  اأحب  اأتذكر الأمر بحق.. مل  اأنا ل  مزعًجا.. 
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لذلك قلت لها كاذًبا:

	 مل يحدث �سيء.

كانت ترتدي زًيا اأ�سود منا�سًبا للخروج؛ لذلك قررت اأن اأتتبعها 
هذا  لكراهية  بيننا  م�سرتك  �سبب  هناك  رمبا  تخرج..  عندما 
تعود  حتى  اللهو  يف  الوقت  بع�س  اأ�سيع  اأن  من  مانع  فل  الوغد.. 
قوتي كاملة.. فلم اأمر �سابًقا بهزمية اأمام طفل ملعون.. ولن اأعاود 

املحاولة قبل ذلك.

مل يتبق الكثري حتى تعود قوتي وذاكرتي كاملتني. 

L
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�سيء  اإىل  حتول  اأخي  قلبي..  ميلأ  والرعب  غرفتي  يف  اأجل�س 
اأهي  اآخر.. كيف بداأت ق�ستنا..  ما.. رمبا �سيطان.. ورمبا �سيء 

وجبة يف مطعم ملعون؟ اأم هو القدر؟ 

وتويف  �سيطان..  �سبه  اإىل  حتول  والآخر  �سديق..  اأعز  فقدت 
اأ�سعر  اأ�سبحت  بال�سبق  نحوها  اأ�سعر  كنت  التي  وابنته  جاري.. 
نحوها بال�سفقة.. اأذهب ملن يعطيني ال�سم ول اأ�ستطيع اأن اأعرت�س 
على جرعة ال�سم.. يرمي يل فتاًتا من ال�سر فاأتذوقها متلهًفا واأنا 

اأعلم اأنها تلوث روحي.. لكني ل اأرى بديًل لها.

ل اأ�ستطيع توقع ما هو قادم.. هل �ستكون النهاية هي اأن اأ�سحي 
بحياة من اأحبهم.. هل �ساأحتول لقاتل؟ هل اأنا من �سينهي كل هذا 

الأمر بقتلهم.. هل ما يحدث حقيقي؟
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حياتي  على  جحودي  �سببه  كان  حدث  ما  هل  اأجن..  اأكاد 
ال�سابقة؟ مل اأكن يوًما را�سًيا عن حياتي املا�سية.. واليوم بعد اأن 

اأ�سابها �سرطان مرعب اأ�سبحت اأمتنى عودتها.. رمبا هو قدري.

عقلي ل يكف عن التفكري.. اأريد اأن اأ�سرخ.. لكن ل اأ�ستطيع.. 
اأعلم  عاجز..  عقلي  عاجز...  قلبي  عاجز..  اإن�سان  اإىل  حتولت 
اأحترك  اأن  وقررت  مقاومته..  قررت  لذلك  ال�سعور  هذا  مرارة 

واأذهب للحديث مع زياد رمبا اأعلم اأين اأمي.

قمت بفتح باب غرفتي لأجد زياًدا اأمامه مبا�سرة.. ينظر يل 
نظرة قوية.. وقال ب�سوت منخف�س ياأتي كاأنه من اأعماق تنذرين 

اأ�ساريره بال�سر:

اإىل اأين تريد اأن تذهب؟	 

اأخرى؛ فعلت نربات �سوته ب�سوت خ�سن  اأمر مرة  اأن  حاولت 
يختلف عن �سوت الأطفال قائًل:

مل تعد الأمور كال�سابق يا اأخي.. اأنت اأ�سعلت اأموًرا ل قبل 	 
لك بها و�ستكون اأحدوثة لكل ال�سياطني واجلن والب�سر.. 
ولًدا  كن  اأو  النهاية..  يف  لك  والعقبى  طيًبا  ولًدا  فلتكن 

�سريًرا ولن ي�سمع بك اأحد بعد الآن.
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اأكن  ومل  اأخي..  اآخر غري  �سخ�س  يحدثني  اأن من  اأعلم  كنت 
اأعلم ما هو رد فعله اإن حاولت املرور لكن �سيًئا يف �سوته اأخافني.. 
كان �سغرًيا بحق من اأ�سبوع.. واليوم نظراته املخيفة تخربين اأن 
اأخي مل يعد �سغرًيا.. اأو مل يعد اأخي؛ لذلك عدت اإىل �سريري مرة 

اأخرى.. واأغلقت الباب.. مل اأحتمل نظراته.. كان خميًفا بحق.

L
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بهذه  اأو  اأخرى  مرة  املطعم  لهذا  �ساأعود  اأين  اأتخيل  اأكن  مل 
ال�سرعة.. لكن ما اأعلمه علم اليقني اأن هناك اأمًرا كارثًيا يحدث 

يل.. وهذا الأمر مرتبط مبقتل والدي.

اقرتبت من ال�سارع الذي يقع به املطعم لكن الغريب اأين مل اأجد 
املطعم.. كنت متيقنة اأنه يف هذا ال�سارع اجلانبي لكني مل اأجده؛ 
لذلك عدت اإىل بداية ال�سارع.. ثم بحثت بال�سوارع املجاورة.. كاأنه 
كان حلًما.. مل اأجد املطعم يف اأي منهم.. والأغرب اأين �ساهدت 
لذا  يتتبعني؛  ال�سباح  يف  اأحمد  مع  ت�ساجر  الذي  الغريب  هذا 
حتركت باجتاهه وقمت بالنداء عليه فتوقف عن املراوغة ف�ساألته:

ا عن املطعم؟	  هل تبحث اأنت اأي�سً
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اأجابني ب�سوت مرتدد:

عنه 	  تبحثي  ل  اأحمد..  ح�سور  يف  اإل  يظهر  ل  املطعم 
مبفردك. 

منه  اقرتبت  ال�ساب؟!  هذا  اأ�سدقه  اأن  يريدين  جنون  اأي 
مت�سائلة:

اإًذا ملاذا تتبعني... اإن كنت تريد الذهاب اإىل املطعم فلَم 	 
مل تذهب لأحمد ليح�سره لك.. األ يكفيكم موت اأبي؟

ابت�سم ابت�سامة �سخيفة وقال:

ا ب�سبب هذا 	  ا؟ لقد مات والدي اأي�سً هل مات والدك اأي�سً
اللعني.

نظرت له بتعجب قائلة:

كيف حدث هذا؟	 

فقال بحزن وا�سح:

تعلمني 	  كما  والرجل  املطعم..  الرجل يف  مع  يعمل  اأحمد 
وقام  ب�سرية..  ت�سحيات  اإىل  يحتاج  وال�سحر  �ساحر.. 
والدك  اأن  اأعلم  اأكن  مل  باجلميع..  بالت�سحية  الوغد 

�سحية مثل والدي. 
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كان ما يقوله غريًبا.. �ساألته واأنا اأفكر يف �سمه اإىل �سفي:

وما العمل؟	 

اأجابني:

ال�سحر 	  كتاب  حت�سري  اأن  فقط..  واحد  حل  هناك 
اأ�سرتي  ل�سيخ كبري من  �سنذهب  ثم  بال�سياطني  اخلا�س 
اأن  يجب  ذلك  يتم  حتى  لكن  اللعنة..  تلك  بحل  �سيقوم 
يدخل اأحدنا مع اأحمد للمطعم.. واأنت تعلمني اأن علقتي 

به مدمرة ولن اأ�ستطيع فعل ذلك.

بنا هذا  اأحلقها  التي  الكارثة  �سبب  علمت  بعدما  قائلة  اأجبته 
احلقري:

اأنا اأ�ستطيع اإح�سار اأحمد اإىل هنا.	 

ا..  ابت�سم ابت�سامة مريحة.. كان مريًحا جًدا يل.. وو�سيًما اأي�سً
كيف مل األحظ الأمر يف ال�سباح؟

اأظن اأن هذا الفتى �سي�ساعدين يف النتقام ملقتل والدي. 

L
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والدة محمد(

مل اأكن اأ�سدق اأن ابني حتول اإىل اآكل حلوم ب�سرية.. ومل اأتخيل 
نف�سي يوًما زعيمة لقطيع كامل من اآكلي اللحوم.. كنا نذهب اإىل 
هو  ما  يعلم  اللعني  املر�س  بهذا  اأ�سابنا  من  لعل  يوم  كل  املطعم 

علجنا.. ولكننا ل جنده.. ل جند املطعم.

وقتها  لنا..  يظهر  كان  حممد  �سديق  ياأتي  كان  عندما  فقط 
حاولت اأن اأدخل اإىل املطعم.. لكن البدين خرج واأخربين اإن كنت 
اأريد العلج فيجب اأن اأح�سر له والدة اأحمد وابنها.. ل اأ�سدق اأين 

فعلت هذا.. لكني اأح�سرتهما مب�ساعدة الرجال. 
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كان الولد ال�سغري يرجتف عندما اأح�سرته للمطعم.. وبالأم�س 
�ساهدته يخرج مع اأحمد.. كان خمتلًفا عن املرة الأوىل.. والغريب 
اأخرى..  اأدخل مرة  اأن  الداخل.. حاولت  والدتهما يف  تركا  اأنهما 

لكن املطعم اختفى كالعادة بعد مغادرة اأحمد.

اختفى واجلوع ينه�س ج�سدي وعقلي.. هل �ساأفعلها مرة اأخرى؟ 
ا اأخ�سى النتحار.. ليتني مت قبل  ل اأريد اأن اأقتل مرة ثانية.. واأي�سً

هذا الأمر.

L
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ل�ساعة من  اأتلهف  واأنا  املطعم  به  يقع  الذي  ال�سارع  عدت من 
الذهاب  ذلك عن  يثنني  لكن مل  عيني..  يداعب  النعا�س  النوم.. 
اإىل اأحمد.. قمت بدق جر�س الباب ليفتح يل زياد اأخوه الأ�سغر.. 

ما مل يكن مقرًرا يف خطتي هو وجود طفل يحتاج للرعاية.

يل  ياأتي  بعدما  اأحمد  من  التخل�س  هو  الأول  قراري  كان 
الرجال  يرى  ل  ملاذا  امل�ستهية جل�سدي..  نظراته  اأكره  بالكتاب.. 
عقولنا قبل اأج�سادنا.. مل متنعني كراهيتي له من �سعوري باحلبور 
واملتعة.. التي كانت جتعلني اأت�ساءل هل حًقا ي�سعر نحوي ب�سيء اأم 

ي�سعر فقط بالرغبة؟
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ان�سرف زياد ليخرب اأحمد بقدومي.. وجاء اأحمد بوجه مكفهر 
كاأنه مل يذق النوم منذ لياٍل كثرية ومن خلفه زياد.. وبداأ حديثه 

قائًل: 

اأمل اأخربك باأن تبتعدي عن الأمر؟ ملاذا عدت مرة اأخرى؟	 

قلت له:

اأريد اأن نعود اإىل املطعم و..	 

قاطعني بحدة: 

لن تعودي اإىل املطعم مرة اأخرى... لن يعود اأحد منا اإىل 	 
املطعم.

قلت له يف اأ�سى وحزن مل اأعلم اإن كان حقيقًيا اأم مفتعًل:

لكني اأريد العودة... ما يحدث يل لي�س طبيعًيا.. مل اأعد 	 
اأ�ستطيع النوم واأرى عوامل غريبة.

�ساألني يف ف�سول:

ماذا راأيت؟	 

اأجبته رغم عدم رغبتي اأن اأتذكر الأمر:
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وح�س.. 	  يلتهمه  احلظرد  اهلل  عبد  يدعى  ا  �سخ�سً راأيت 
وبعد ذلك كان �سجيًنا حتت حرا�سة كائنات غريبة.. ل 

اأعلم هل ما اأراه حقيقة اأم وهم؟

احلظرد؛  اهلل  عبد  ا�سم  عن  هاتفه  خلل  من  بالبحث  قام 
الأخرى..  املواقع  وبع�س  ويكيبديا  على  املعلومات  بع�س  فوجد 

وجل�س بجواري لرييني اإياها.

كان  حتفزي  اأن  اأم  ق�سد  عن  بي  فخذه  الت�سق  هل  اأعلم  ل 
وا�سًحا.. ابتعدت عنه قليًل وعيناي تقراآن ما كتب عن عبد اهلل 
اأظن.. احلقيقة  احلظرد.. كان الأمر حقيقًيا ومل يكن وهًما كما 

هي.. اأين اأرى املا�سي.

قلت له ب�سوت مليء بالرجاء والغنج:

اإًذا �ستاأتي معي؟	 

اأجابني قائًل:

حتى لو اأردت ذلك لن اأ�ستطيع.	 

ببع�س  اأتفوه  اأن  وكدت  متعجبة  له  نظرت  لزياد..  اأ�سار  ثم 
العبارات الغا�سبة كعهدي يف ال�سابق.. لكن زياًدا قاطع ثورتي قبل 

اأن تبداأ وقال له:
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ميكنك اأن تذهب.	 

�ساأله اأحمد �سوؤاًل جعل �سحكاتي تتعاىل:

هل �ست�سمح يل بالذهاب للمطعم؟	 

اأوماأ زياد له بالإيجاب:

كان الأمر مثرًيا لل�سخرية.. الأخ الأكرب ينتظر موافقة ال�سغري 
بكتم �سحكاتي  الأمر فقط قمت  اأعلق على  لكن مل  يخرج..  لكي 

واأنا األعن نف�سي.. كيف اأ�سحك هكذا واأبي قتل منذ اأيام؟

ابت�سم اأحمد وهو يقول:

اأتذكرها 	  لكني  منذ عامني  اأ�سطورة احلظرد  قراأت  لقد 
كاأنها الأم�س.

يف  فقط  اأفكر  جعلني  باللوم  ف�سعوري  قوله  على  اأعقب  مل 
النتهاء من النتقام.

L
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حتركت اإىل املطعم مع تلك الفتاة التي لطاملا اأثارت اأحلمي.. 
ممتلئة بالأنوثة كاأنها �سيطان رغبات.. كنت اأتل�س�س النظر اإىل 

ج�سدها واأنا األعن تلك الظروف التي جمعتنا بهذا الو�سع.

لو كانت الأمور عادية.. لكانت تلك الفتاة جتل�س معي يف اأحد 
يختار  القدر  لكن  القبلت..  ورمبا  الروايات  نتبادل  الكافيهات 
اللحظة التي ل تنا�سبنا ويجمعنا.. حتى ل يبقى اأمامنا بديل غري 

اأن نفرتق.

القا�سي  فيعاقبك  الب�سكويت  من  قطعة  ت�سرق  اأن  مثل  اإنه 
باملوؤبد.. فت�سرخ اأنك مظلوم فيخربك اأن اأحكام الق�ساء ل نقا�س 
بها.. وعندما تبداأ يف الر�سا.. جتد نف�سك م�سجوًنا اأمام امل�سنع 
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جتد  فل  منه؛  قطعة  ب�سرقة  قمت  الذي  الب�سكويت  ي�سنع  الذي 
طريًقا للهرب من ذكرياتك املوؤملة.

املطعم  ظهر  عندما  منبهرة  الفتاة  لأجد  املطعم  من  اقرتبنا 
اأمامنا.. كاأنها مل تره من قبل.. دخلت معي اإىل املطعم.. و�ساألنا 
الرجل كعادته.. ماذا نريد اأن ناأكل.. قلت له ل �سيء.. فاأخربنا اأن 

نغادر املكان.

اجللو�س..  على  م�سرة  كانت  �سلمى  لكن  باملغادرة  هممت 
وطلبت �سطرية من الدجاج ف�ساألها:

هل تريدين طعًما معيًنا؟	 

فقالت:

دعنا نرى مهارتك... لكن اأح�سر الكتاب. 	 

�ساألني البدين:

واأنت ماذا تريد؟	 

قلت له:

قلب وعقل قاتل ماأجور.	 

نظرت �سلمى يل ب�سك وكاأنها تعلم �سيًئا قبل اأن تقول:
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اأظنكما �سديقني فلماذا تظهران عك�س ذلك؟	 

قلت لها:

يجب 	  �سيًئا  تاأكلي  اأن  وقبل  فرائ�س...  ونحن  �سياد  هو 
اإىل  �سنتغري  فاإننا  الأمر  ت�سدقي  مل  لو  حتى  تعلمي  اأن 

�سخ�سني غرينا.

�سلمى  قامت  والطعام..  املذكرات  اأح�سر  باأن  البدين  قاطعنا 
بفتح مذكراتها وبداأت يف الأكل ثم القراءة.. مل اأقاطعها ومل يكن 
عندي طاقة اأن اأقاطعها.. فاأنا اأعلم النهاية.. وبداأت يف القراءة 

ا. اأنا اأي�سً

L
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مثلما  �لطبيعية  �بنتي  وتنتهي حياة  و�حد  يوم  �إل  يتبق  مل 
يتبق  مل  يومني  د�م  تردد  بعد  لذلك  �لنزل؛  �شاحب  يل  قال 

�أمامي خيار �آخر.

�أن  وجدت تلك �لفتاة �لتي ت�شحذ يف بد�ية �ملدينة فناديتها 
وعندما  �جلنب..  من  قطعة  �شاهد  جرذ  مثل  وجاءت  تتبعني 
بد�أنا يف �لبتعاد عن �ملدينة بد�أت �لفتاة ت�شعر بامللل.. و�شاألتني 

�إن كنت �شاأعطيها �شيًئا �أم ل.. لأنها يجب �أن تعود.

يدي مبلب�شي  وو�شعت  منها  فاقرتبت  يعد هناك مفر  مل 
ويدها  بالأر�ش  ر�أ�شها  هي  وو�شعت  نقوًد�..  �شاأعطيها  كاأين 
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ممدودة منتظرة للإح�شان.. ومل تر �شيًئا بعد ذلك.. لقد قمت 
بنحرها من عنقها.. لت�شيل دماوؤها على ثوبي.

�لدموع تفر  �رتع�ش ج�شدها بعنف ونظرت يل نظرة جعلت 
من عيني.. ومدت يديها كاأنها ت�شتنجد بقاتلها حتى بعد علمها 
ل  حتى  عنقها  على  ثوبي  من  جزء  بلف  قمت  قتلها..  من  �أنه 
ي�شيع مزيد من �لدماء فاأنا ل �أعلم �لكمية �لتي يريدها �شاحب 

�لنزل حتى يعيد �بنتي �إىل طبيعتها.

وقبل �أن �أنهي عملي �شمعت خطو�ت خيل تقرتب.. و�شمعت 
�شوت �أحدهم يقول �أنه �شاهدين �أم�شي من هذ� �لطريق.. كنت 
مغادرتهم..  �أنتظر  �أم  بالفر�ر  و�ألوذ  فري�شتي  �أترك  �أن  مرتدًد� 
�أن ل مفر من �لهروب فالكثبان  ومع �قرت�ب خطو�تهم علمت 

ا يف حجمي لوقت طويل. �لرملية لن تخفي �شخ�شً

بعيًد�  فتحركت  هناك..  �إنه  وقال  نحوي  �أ�شار  �أحدهم  لكن 
يعلمون  ل  �إم�شاكي  مت  �إذ�  حتى  �جلري  يف  وبد�أت  �لفتاة..  عن 

مبقتلها.. لن �أحتمل حديث �لنا�ش عني.

ومل متر دقائق حتى علمت �أن ت�شحيتي �شاعت هباء.. هل 
حًقا كل �شخ�ش له نقاط �شعف غري �لآخر؟ هل حًقا ف�شلت يف 
�ختباري �لأول؟ مل يكن �ختباري مثل �لعامة.. مل �أكن �شعيًفا 
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�أو �شد �حلاكم و�ل�شلطة.. لكني كنت  �أو �شد �جلن�ش  �ملال  �شد 
�شعيًفا �أمام متطلبات �أ�شرتي. 

هل �أنا �شخ�ش �شيئ.. �أم �شاحب �لنزل هو �ل�شخ�ش �ل�شيئ.. 
لأنه و�شع حياة طفلة بريئة مقابل حياة طفلتي.. �أم كلنا �شيئ؟ 
مل يبق هناك �أمل يف �إنقاذ �بنتي �إل �أن تقوم زوجتي بقتل طفلة.. 
ورغم وقوعي يف �خلطاأ.. و�شعوري مبر�رة �لذنب.. فاإين متنيت 

�أن تقتل من �أجلها... 

�أظن �أين.. مل �أكن �لرجل �ل�شالح �لذي ير�ه �لنا�ش.. ولقد 
بحياة  و�حدة  حلظة  �هلل  ن�شي  �لذي  �ل�شيئ  �لرجل  �أ�شبحت 

كاملة.

L
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ن�سيت  اإين  حتى  بها  اأتلذذ  كنت  بحق..  رائع  ال�سطرية  طعم 
ب�سوؤاله فقد كنت  اأهتم  الرجل.. مل  اأعلم كيف �سنعها  النوم.. ل 
يبتعد  حتى  القراءة  يف  وبداأت  املذكرات..  تلك  ل�سرقة  م�ستعدة 

البدين.. واألوذ بالفرار. 

L
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مليجاليوت(

هناك  �أن  علمنا  لقد  �لأهمية..  �شديد  �جتماع  كان  �ليوم 
�أج�شادهم..  و�ل�شيطرة على  �لب�شر..  �أج�شاد  للدخول يف  �شبيًل 
قرون عديدة مرت.. ومل نكن نعلم بالأمر.. وعلمنا بال�شدفة.. 
فاأحد �لب�شر قام بعمل تعويذة �أعطته �شبه خلود لألف عام.. لكن 
حظه �ل�شيئ �أن �أحد �ل�شياطني ح�شر يف نهايتها ليتقا�شما تلك 

�لتعويذة.

لقد جاء �لرجل ب�شحر عظيم.. وقام �ل�شيطان �لذي ح�شر 
تلك �لتعويذة باإخفاء �لأمر.. وقام بتعذيب �لرجل لألف عام.. 
تعويذة  �ل�شيطان..  لهذ�  �أخرًي�  �شيًئا  يخفي  كان  �لرجل  لكن 
�أخرية جاء بها من بابل.. حيث تعلم �شحًر� كثرًي� من �لكائنني 

ببابل.
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�أخرجه �ل�شيطان من حمب�شه �ل�شحري ليتلذذ بتعذيبه مرة 
�أخرية بعد نهاية �ألف عام.. �ألف عام مار�ش �ل�شيطان كل �أعماله 
لكن  مرة..  �ألف  �ألف  فزًعا  ميوت  �أن  �لرجل  كاد  �ل�شحرية.. 
تعويذة �خللود كانت تنقذه من �ملوت �لذي متناه.. �ملوت �لذي 
متناه �ألف �ألف مرة كل يوم بعدما كان هدفه �لوحيد هو �خللود.

ومل يتذكر خلل �أعو�مه �لألف �أن يتوب.. فقط كان يفكر �أن 
يهرب و�أن ينتقم بعدما تلذذ �ل�شيطان بقطع �أطر�فه.. بطريقة 
�شيطانية �نتقم لنف�شه.. بعدها علمنا بالأمر.. ما تركه �ل�شحرة 
�لتحدي  يف  نفوز  �شيجعلنا  �لأر�ش..  خلفاء  �شيجعلنا  بابل..  يف 

�لذي فاز به �آدم عنوة.. ومل يكن ي�شتحق فوزه.

�ملذكر�ت  بتلك  ناأتي  �أن  �خلرب..  ذلك  على  �جتماعنا  �نتهي 
�ل�شياطني وجلد �ملوتى.. تلك �ملذكر�ت �لتي  باأرو�ح  �لتي كتبت 

حتر�شها روح مليئة بالآثام.. لتكفر عن �شعفها.

LLL

احلل  هي  لها  �سرقتي  اأن  يقني  كلي  واأنا  املذكرات  اأغلقت 
اأقوم  ثم  بالفرار  واألوذ  �سريًعا  �ساأنه�س  فقط  للجميع..  الأف�سل 
وينقذ  وينقذين  بالتاأكيد..  �سيدمرها  الذي  حل�سني..  باإعطائها 

جميع الأ�سخا�س الذين ذاقوا الأهوال من رعب �سياطينها.
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الباب  لنهايته.. وجدت  اأ�سل  اأن  وقبل  الباب  باجتاه  وحتركت 
واأخذ  ببطء  البدين  مني  واقرتب  مغلًقا..  مفتوًحا  تركناه  الذي 

املذكرات من يدي.. ثم نظر اإىل اأحمد وقال:

اأح�سنت باإح�سارها... لذلك هناك هدية لك.	 

وت�سقط  لها  لينظر  املطعم  داخل  من  اأحمد  والدة  وخرجت 
دموعه وهو يقول للبدين:

لكني مل اأح�سر الفتاة لك.	 

ليجيب البدين اأحمد وهو مي�سك يده وي�سعها يف يد والدته التي 
تنظر له يف بلهة:

اأعلم اأن زياًدا هو من اأعطاك املوافقة واأنها هي من طلبت 	 
منك اأن تاأتي بها اإىل هنا.. لقد اأخربين زياد بالأمر.

ال�سحرية..  األعيبه  باإحدى  ليفتح  املغلق  للباب  البدين  واأ�سار 
وقتها تاأكدت اأن تلك العائلة ملعونة.. مل يعد هناك �سك بداخلي 
الق�ساء  يف  الأخري  الأمل  اأن  اأعلم  واأنا  وخرجت  ملعونون..  اأنهم 
على ال�سحر اخلا�س بي انتهي.. اأو مل يبق هناك اأمل اإل يف ذلك 
الو�سيم �سديق اأحمد.. الذي اأ�سابته لعنات تلك الأ�سرة من قبلي.
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خرجت واأنا اأ�سمع اأحمد ي�ساأل الرجل:

هل هناك ثمن ملا قراأناه؟	 

ليجيبه البدين:

بالتاأكيد فلكل �سيء ثمن. 	 

LLL
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كان هناك �سوؤال يوؤرق ذهني.. لو كانت كل تلك الأحداث جمرد 
اأكلته.. فماذا لو مت  ق�سة قام بتاأليفها عقل كاتب الرعب الذي 
يف منت�سف الق�سة.. هل �سينجو ح�سني؟ هل �ستعود �سلمى حرة 
بج�سدها املمتلئ بالت�ساري�س ال�ساحرة؟ وهل �ستع�سق فتى غريي 

ينهل من بحر حبها الذي كلما �سرب منه ازداد ظماأ؟

ا؟ ماذا عن الذين ماتوا؟  هل �ستعود اأمي كما كانت واأخي اأي�سً
اإن كان هناك �سيء ل يعمل يف تلك الأحداث التي حدثت يل فهو 

ذلك املخ الذي قمت باأكله.. مل اأ�ستفد منه باأي �سيء.
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اأو رمبا هو جمرد مخ لكاتب رعب يف اإحدى املجموعات الثقافية 
ا�سم  بق�س  لو قمت  اإنك  ومكررة.. حتى  مت�سابهة  ا  يكتب ق�س�سً
اأحدهم من ع�سرات اأو اآلف الق�س�س لهم لن ت�ستطيع معرفة اأي 

منهم قام بكتابة الق�سة!

مل يكن طلبي لعقل وقلب قاتل ماأجور حم�س �سدفة.. لقد كان 
واحد  �سخ�س  ميوت..  اأن  يجب  ا  �سخ�سً اأن  قررت  لأين  له  طلبي 
موته يعني نهاية تلك الق�سة.. كنت اأظن اأنه البدين.. لكن بعدما 

خرجت مع اأمي.. فاإن عقلي يظن اأنه ح�سني.

موته �سينهي الكثري.. رغم اأنه لن يقوم بحل م�سكلة �سلمى التي 
اأ�ستهي ج�سدها اليوم كما مل اأ�ستهه من قبل.. اإنها مثل قطعة من 

النور اأريد اأن اأغلفها بظلمي حتى ل يراها املب�سرون.

فتح زياد لنا الباب و�ساألني:

هل متت الأمور بخري؟	 

يف ال�سباح كنت اأخ�ساه.. اأما الآن فاأظن اأين مل اأعد اأخ�ساه.. 
اأن  لك  يقول  املوت.. من  �سوى  �سيًئا  اأخ�سى  اأعد  اأين مل  احلقيقة 
من اقرتب من املوت مل يعد يخ�ساه فهو كاذب.. املوت هو احلقيقة 

الوحيدة التي مل يفلح معها اأي جدال. 
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نعم..  تعني  التي  الإمياءة  بتلك  راأ�سي  بهز  وقمت  له  نظرت 
كنت  ال�سابق  يف  بحق..  املتعة  �سديد  الآن  �سعوري  اإن  وباملنا�سبة 
جمرد رد فعل.. كنت اأنتظر اأن يتغري م�ستقبلي.. دون اأن اأفعل اأي 

�سيء.

كنت جمرد رقم من مليارات الأرقام يف تاريخ هذا الكوكب.. 
رقم ينتظر اأن يكون رقًما مميًزا.. ول يعلم اأن جميع الأرقام لي�ست 
اأرقام.. ال�سفر اأهميته مثل الواحد مثل  اأنها جمرد  اإل  بها ميزة 
الت�سعة.. جميعهم اأرقام يقعون يف فو�سى ل تنتهي من احل�سابات 

املجهولة.

يظهرون  مميزون..  اأ�سخا�س  هناك  يكون  الأرقام  فو�سى  يف 
ويتذكرهم التاريخ.. تاريخ اأ�سرتهم اأو �سارعهم اأو بلدتهم اأو تاريخ 

الكوكب كله.

ا يتذكره جميع من حويل ولي�س جمرد  اأكون �سخ�سً اأن  قررت 
اأن يتحرك.. �ساأبداأ بكل  رقم يرثثر عن طريقة حل م�سكلته دون 
الوزن  من  بالتخل�س  �ساأبداأ  فارًقا..  و�سيحدث  تغيريه  اأريد  �سيء 
ا من الأ�سخا�س الزائدين.. �ساأتخل�س من كل الأ�سياء  الزائد واأي�سً

ا مميًزا. التي تعيق رقًما غري مميز اأن يكون �سخ�سً
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�سيء  واأول  تقدمي..  تعيق  التي  الأ�سياء  كل  من  �ساأتخل�س 
اأريد  التي  الأ�سياء  املجهول.. جميع  من  هو خويف  منه  �ساأتخل�س 
حًقا اأن اأ�سل اإليها كنت اأعلمها بالفعل.. لكني كنت اأخ�سى التحرك 

نحوها اأو فقط اأمتنى اأن حتدث.

دق  قوي..  بفعل  املجهول  �سفعني  لذلك  فعل؛  رد  جمرد  كنت 
اإىل هناك.. وقمت بفتحه.. وهناك وجدت  الباب فذهبت  جر�س 

ا اأعلم جيًدا اأنه ميت. على الباب �سخ�سً

اأظن اأين الوحيد الذي يعلم ذلك علم اليقني.. لقد كان ذلك 
ال�سخ�س الغريب.. قاتًل ماأجوًرا.. قمت باأكل قلبه وعقله اليوم.

L
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اأنا  حًقا  هل  اأعلم  اأعد  مل  اأفهمها..  ل  غريبة  اأ�سياء  هناك 
اأنا  اأم  اأعلمها..  ل  لعنة  ب�سبب  ب�سر  اإىل  منه  جزء  حتول  �سيطان 

ب�سري ي�سكنه �سيطان؟

املراآة..  يف  تظهر  التي  امللمح  �ساحب  هو  من  اأعلم  اأعد  مل 
هناك �ساب ب�سري ميلك ملمح جميلة لكنه لي�س اأنا.. اأنا ل اأتذكر 

كل �سيء لكني اأعلم حقيقتي.. اأنا مليجاليوت.

ال�سنني  ع�سرات  بعد  قام  من  اأين  واأتذكر  حمب�سي..  اأتذكر 
قام  الذي  عليه ذلك اخلبيث  ا�ستوىل  الذي  ال�سحر  مبعرفة ذلك 
بحب�س الرجل العائد من بابل.. ل اأعلم كيف اأ�سبحت فاقًدا لقوتي 

ولذاكرتي.
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للمراآة  ال�سباح  يف  نظرت  عندما  مليجاليوت  اأين  من  تاأكدت 
اأحمر كقطعة من  وا�سًحا  �سكوكي.. كان ج�سدي  اأتيقن من  حتى 
بجواري  الهاتف  رن  للفخر..  تدعو  وحادة  بارزة  اأنيابي  اجلمر.. 

ليخرجني من اأفكاري املحتارة.. ليظهر اأمامي ا�سم فتاة.

بالرد  قمت  �سلمى؟  تدعى  فتاة  هناك  ال�سياطني  يف  حًقا  هل 
لياأتي �سوتها الباكي:

ح�سني اأريد اأن اأقابلك.. لقد علم الرجل باملطعم بحيلتي 	 
وقام بطردي.

اإنها تنتظر رًدا.. لكن هل اأنا حًقا من تدعوه بح�سني؟ من اأنا 
حًقا ومن تلك الفتاة؟ هل هي بائ�سة تقتات على م�ساعدة الآخرين؟ 

اأغلب من يحتاجون امل�ساعدة يعلمون جيًدا ما الأمر ال�سحيح 
الذي يجب اأن يفعلوه.. لكنهم يت�سلون بك لريموا ببع�س امل�سوؤولية 
عليك.. اإنهم �سيختارون الختيار اخلاطئ.. ل مانع اإًذا اأن توافقهم 

الراأي.. لتتحمل جزًءا من ف�سلهم.

قليًل..  يرتاحوا  حتى  للجحيم  واتبعهم  بالفا�سلني  رحيًما  كن 
يظنون اأن اجلحيم مكان للرفاهية.. باإمكانهم هناك اأن يرثثروا 
اأن �سبعني خريًفا من  عن ف�سلهم وبوؤ�سهم وتعا�ستهم.. ل يعلمون 
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ال�سقوط احلر يف النار هي اأق�سى اأنواع العذاب.. ل �سيء تت�سبث 
اأن  ت�ساعدهم  اأن  يريدون  ومع ذلك  الفا�سلة..  كلماتك  به.. حتى 

يذهبوا للجحيم. 

اأظن تلك الفتاة تريد من ي�ساعدها على ذلك.. كنت اأفكر حتى 
�ساألتني مبا�سرة تلك املرة:

ل 	  حتى  اأنام  اأن  اأخ�سى  فاأنا  اأراك...  اأن  اأريد  ح�سني 
اأخ�سى  نومي..  يف  يل  تظهر  التي  الأ�سياء..  تلك  اأرى 
ذلك العامل الذي يظهر يل... ذلك العامل الذي يخ�ساه 

اجلميع.. حتى ال�سياطني. 

وقتها �سعرت بالفزع.. ورغم اأن ملحمي ال�سيطانية بداأت يف 
الختفاء.. فقد علمت اأين �سيطان اقرتب على الكمال.. وقلت لها:

بالت�سال 	  �ساأقوم  �ساعتني...  بعد  العمارة  اأ�سفل  �ساأكون 
بك حينما اأ�سل.. ل تنامي.

التي جعلتني حبي�ًسا  واأنهيت احلديث بعدما تذكرت مهمتي.. 
كل تلك الأعوام.. وهي معرفة التعويذة التي جتعل اأج�ساد الب�سر 
لنا.. لن نحتاج اإىل اإغوائهم.. �سنعي�س كل متع الدنيا باأج�سادهم.. 

وقتها لن يعي�سوا الدنيا.. �سنعي�سها نحن وننت�سر.
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كامًل  الب�سري  ج�سد  يف  اأحتكم  حتى  اأنتظر  اأن  يجب  فقط 
قوة  الكلمات..  قوة  اليوم  قبل  اأعلم  مل  التعويذة..  تلك  لأتذكر 
الب�سر.. لي�س جميعهم  البدء و�سدقها  اأنكرناها يف  التي  الكلمات 

يتذكرها الآن لكن بع�سهم ما زال ي�سدق قوة كلمات اهلل.. 

ا. وقوة ال�سحر اأي�سً

L
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اأجل�س على �سريري وذلك ال�سيف الثقيل يداعب عيني.. قبل 
وفاة اأبي كنت اأعاين من الأرق يف كثري من الأحيان.. فرغم جمايل 
مل اأكن �سعيدة احلظ يف احلب.. بع�س الأمور كانت توؤرق ذهني.. 

منها الزواج.

يدعو  �سيء  اجلن�سية  ثورته  اأن  يرى  الرجل  اأن  العجيب  فمن 
عار..  اجل�سدية  ملتطلباتها  الأنثى  احتياجات  اأن  ويرى  للفخر.. 
ت�سعره  حتى  فرا�سه..  يف  الهوى  بائعات  مثل  يريدها  ذلك  ورغم 

بفحولته.

تربيت  �سيء  لأنها  بكتمانها؛  واأقوم  ج�سدي  بثورة  اأ�سعر  كنت 
على اأنه عار.. اأعلم جيًدا اأن ل منفذ لتلك الرغبات اإل الزواج.. 

ا اأن لي�س للمتحابني �سيء كالنكاح. لكني اأعلم اأي�سً
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وني�سي..  الأرق  جتعل  كانت  كثرًيا  تلوثت  التي  الكلمة  تلك 
يحرتم  الذي  احلب  ذلك  اأريد  كنت  لذلك  الأبراج  �سرطانية 
رغبتي.. ورغم تفكريي بالأ�سياء التي كانت توؤرق م�سجعي وجتعل 

الأرق رفيقي.. مل يفلح التفكري بها اأن يبعد النوم عن عيني. 

نوم  بدون  ون�سف  يوم  من  اأكرث  فمرور  املقاومة..  اأ�ستطع  مل 
جعلني اأقع فري�سة لل�سيف الذي طاملا تكرب على زيارتي.. اأظن اأين 

اأغم�ست عيني دقيقة واحدة.. قبل اأن اأرى تلك الكائنات.

جمرد  اأنهم  على  تاريخنا  مدار  على  اجلميع  مع  تعاملوا  لقد 
ي�سبقني..  واحًدا..  ا  �سخ�سً اإل  حذائهم..  كعب  يف  رمل  حبات 
اأ�سبح اأ�سرًيا لهم.. واأظن اأين �ساأحلق به.. لقد �سمعت �سوته وهو 

ي�سرخ بي اأن اأبتعد.. اآخر ما قاله قبل اأن اأ�ستيقظ من الفزع:

ا اآخر علم بهم... ابتعدي  اأن �سخ�سً اأن يعلموا  	 ابتعدي قبل 
حتى ل ي�سعروا باأن كوكبنا اأ�سبح ميثل تهديًدا لهم بتطفلك عليهم. 

L



165

شر والتوزيع
)أحمد(عصري الكتب للن

احلقيقة اأن هذا العامل ب�سع.

�سيء  �سادفني  لكن  الأرواح  اإنقاذ  هي  مهمتي  اأن  اأظن  كنت 
ذلك  لأجد  الباب  فتحت  حويل..  من  كل  يحا�سر  املوت  غريب.. 
باأفكار  راأ�سي.. قاتل ماأجور  اأفكاره يف  ال�سخ�س.. �سخ�س تظهر 

عدوانية.. ورغم غرابة الأمر قمت بدعوته للدخول.

ما  م�سروب  يف  يرغب  هل  �ساألته  ثم  خلفه  من  الباب  اأغلقت 
فاأجابني بالنفي.. ف�ساألته مرة اأخرى بعد تردد:

هل اأنت هو؟	 

اأجابني بهدوء وا�سح زاد من توتري:
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وقعت 	  الذي  املاأزق  اأجل ذلك  اأنا هو وجئت لك من  نعم 
فيه.

قلت له:

لكنني قمت بطلب عقل ومخ قاتل ولي�س قاتل.	 

اأجابني مبزيد من الهدوء:

اأنت من �سيقتل.. لكن دعنا 	  اأين من �سيقتل؟  وهل تظن 
نعرب تلك النقطة اإىل نقطة اأخرى فاأنت قمت بطلب قاتل 
اأمامك فلت�ستفد من خربتي.. هل تعلم  ماأجور واأنا الآن 

الفرق بني ال�سخ�س الناجح والفا�سل يا عزيزي؟

نظرت له ومل اأقم بالرد فاأكمل حديثه:

الفا�سل �سخ�س ا�ستثمر كل فر�سة يف البكاء ولعن املجتمع 	 
اأي �سفة حتمل  اأو  اأو الطيبني  الذي ل يحمي ال�سادقني 
معنى اخلري.. الناجح �سخ�س ل يقوم باللعن اأو احلزن 
البوؤ�س  يف  كلنا  هدفه..  نحو  يتحرك  دائًما  فهو  الزائد 
اأن  واأنت تظن  البوؤ�س  �سواء.. لذلك ل تغرق يف م�ستنقع 

ذلك هو قدرك.. حترك نحو النجاة.

قلت له: واأي طريق يجب اأن اأ�سلكه نحو النجاة؟
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قال بهدوئه املبالغ به:

ول 	  اأحًدا...  تخ�سر  فل  �سديقك  هو  من  تعلم  ل  عندما 
اأين �ستكون وجهتك... فقط حترك بكل  اأحًدا يعلم  تدع 
ال�سطرجن...  لعبة  يف  الوزير  نف�سك  اجعل  الجتاهات.. 
�سرقوك  واإن  ي�سرقوك  ل  حتى  لل�سو�س  �سديًقا  كن 
التي  اأموالهم  من  جزًءا  ي�سرتدون  فقط  لأنهم  فهذا 
�سرقتها منهم.. لذلك حترك يف كل اجتاه.. ال�سعفاء ل 
ي�ستطيعون اأن يواجهوا اجلميع.. اأما ال�سجعان فيواجهون 
اجلميع ثم يخ�سرون.. ويف النهاية يفوز فقط الأذكياء.. 
كن �سعيًفا ذكًيا اأو غبًيا متهوًرا.. هذا ما جئت من اأجله 

فل تتهور لأنك متلك عقل وقلب قاتل ماأجور. 

ثم اأ�سار اإىل زياد وقال:

لن ت�ستطيع مواجهة ما بداخل هذا ال�سغري لكن ميكنك 	 
ا�ستغلله.

نظرت اإليه حمتًدا وقلت له:

اأرجوك اخف�س �سوتك فرمبا �سي�سمعك.	 

�سحك ب�سوت عاٍل وقال: 
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ل تخ�س ذلك.	 

ثم حترك باجتاه الباب وقال:

اأراك لحًقا.	 

اأغلقت الباب من خلفه قبل اأن ي�ساألني زياد:

ملاذا ذهبت لفتح الباب واأغلقته مرتني؟	 

قلت له:

كنت اأودع �سديقي... 	 

ا وقال: نظر يل ممتع�سً

اأي �سديق؟ مل اأر اأحًدا غريك.	 

اأهو  الآن..  بي  يتلعب  عقل  اأي  نف�سي  اأ�ساأل  واأنا  اإليه  نظرت 
اأنا  عقلي  اأن  اأم  زياد  عقل  اأم  الرعب  كاتب  عقل  اأم  القاتل  عقل 

اأ�سابه اجلنون؟!

L
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غفوة اأخرى واأظن اأن حياتي �ستنتهي.. اأخ�سى اإغما�س عيني.. 
اأنتظر اأن يقوم ح�سني مبهاتفتي.. واأخاف اأن تغم�س عيني.. فاأذهب 

اإىل ذلك البعد ال�سيطاين الذي فتحه ذلك ال�ساحر العربي.

كان هديف  الأمر..  تفكريي يف هذا  بالرعب من جمرد  اأ�سعر 
الأول هو اأن اأنتقم ملقتل والدي ثم اأ�سبح هديف هو النجاة.. ملاذا 
مل ياأت ح�سني حتى الآن؟ النوم يداعب عيني.. اإىل متى �ساأ�ستطيع 

مقاومة ذلك الأمر؟ يجب اأن اأجد حًل �سريًعا.

دق جر�س الباب فانتف�ست... ل اأعلم فرًحا اأم فزًعا.. وقمت 
بفتح الباب لأجد اآخر �سخ�س اأتوقع روؤيته.. اأحمد.
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قلت له ممتع�سة:

ما الذي اأتى بك اإىل هنا؟	 

اأجابني ب�سوؤال غري منطقي يف الظروف العادية:

هل ميكنني الدخول؟	 

ل اأعلم ملاذا �سمحت له بالدخول؛ فاأنا تاأكدت من انتمائه اإىل 
ذلك ال�ساحر.. قام بالتحدث بعد اأن جل�س قائًل:

نحبه 	  �سيء  كل  احلياة  يفارق  اأن  قبل  والدي  يل  قال 
يعود.  اأن  الغد  �سنتمنى يف  بالأم�س  نكرهه  وما  ميوت... 
عندما وجدت ن�سفي الآخر مل يجدين.. وعندما وجدين 

كان يف جحيم من �سنعي اأنا.

�ساألته مرة اأخرى:

ل اأفهمك فما الذي جاء بك اإىل هنا؟	 

قال مكمًل حديثه ال�سابق كاأنه مل ي�سمعني:

اأنت ن�سفي الآخر.. كنت اأكره يف مراهقتي اأن اأ�ستهيك 	 
اأحًدا غريك..  اأ�ستهي  اأعد  الع�سرين مل  وبعدما تخطيت 

واكتفيت بال�ستهاء.

نظرت له بغ�سب وا�سح لكنه اقرتب مني اأكرث فتحول غ�سبي 
نف�سي..  به عن  اأدافع  �سيًئا  اأجد  لعلي  اإىل خوف.. ونظرت حويل 

لكنه اأم�سك بيدي وطبع قبلة على باطنها وقال:
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اأحبك ومل اأحب اأحًدا غريك... اأريدك اأن تثقي بي لننجو 	 
من تلك املرحلة.

كاأين اأراه للمرة الأوىل.. به ملحة من اجلمال.. قمحي الب�سرة 
اأ�سود ال�سعر وعيناه ع�سليتان.. دائًما كان يرتدي �سيًئا فوق راأ�سه 
لكن تلك املرة مل يفعل ذلك.. واأثناء ذلك �ساهدت �سورة والدي 

فوق احلائط.. لقد دن�ست ذكراه.

وابتعدت عنه.. فابتعد وقال:

رمبا 	  بالأمر  لك  اأعرتف  اأن  يجب  كان  لكن  لك  اأعتذر 
يحدث يل �سيء و... 

يرى  اأن  وقبل  منه  القريب  اجلوال  هاتفي  رنني  حديثه  قاطع 
ال�سم قمت باإم�ساكه وقلت له:

اأعتذر لك... �ساأغادر حاًل.	 

اأهو  الأمر..  وقتها �سككت يف  بالع�سق..  فنظر يل نظرة مليئة 
�سادق؟ و�سحية مثلي اأم كاذب يت�سنع الأمر؟ 

وغادر املكان.

L
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مل اأكن اأ�سدق اأين �ساأكون بالقرب من �سلمى كما اقرتبت منها 
قبلت  عندما  ج�سدي  يف  �سار  الذي  الكهربي  التيار  ذلك  اليوم.. 
يدها.. كنت اأنظر اإىل ثغرها املمتلئ.. هل احلب به ا�ستهاء.. اأم 

احلب بعيد عن ال�سهوة؟

اأظن اأن جمتمعنا قام بتدني�س اجلن�س رغم اأن ن�سف الزيجات 
انتهت ب�سبب ال�سهوة.. زوج يخون لأنه ا�ستهى اأخرى بعدما امتلأ 
ج�سم زوجته بالكيلوجرامات وتوزعت على ج�سدها الذي كان يوًما 

�سهًيا... 

وميزق  الناي..  على  خطاأ  يعزف  زوجها  لأن  تخون  وزوجة 
اأوتارها بل متهيد وعندما ينتهي من اللحن يرمي بها كاأغنية مل 

تكتمل ويرتكها مليئة بالنق�س.
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اأظن اأن الرجل واملراأة يجب اأن يتعلما.. اأن احلب مل يكن يوًما 
كانت  اإذا  حتى  الجتاه..  نف�س  يف  كلهما  لل�ستهاء..  م�ساًدا 
األوم نف�سي عندما ا�ستهيها ولكن  امل�ساعر ت�سبق ال�ستهاء.. كنت 
اليوم األوم نف�سي على �سيء واحد فقط.. اأين ذاهب هناك للعبث 

بعقلها.. كان يجب اأن اأفوز بها.

وعندما راأيت ا�سم ح�سني على �سا�سة هاتفها تعمدت األ اأظهر 
الأمر.. وراأيت ح�سيًنا من غرفتي باأ�سفل العمارة؛ لذلك قررت اأن 

اأقوم بتلك اخلطة. 

من  م�سرًعا  باخلروج  قمت  ثم  قليًل..  يبتعدا  اأن  انتظرت 
وهما  اأراهما  كاأين  لهما..  ظهري  يكون  اأن  وتعمدت  البوابة.. 
اإىل  يذهب  اأن  الأجرة  �سيارة  ل�سائق  وقلت  الختباء..  يتعمدان 

املطعم.

وكما توقعت قاما بتتبعي واأظن اأنهما �سيتاأخران قليًل عني.. 
وظهر املطعم اأمامي وقمت بالختباء يف مبنى مواجه له.. تقع به 
عيادة لأحد الأطباء.. كنت اأرى ال�سارع.. وكنت اأرى ح�سيًنا و�سلمى 

ينتظران خروجي.. امل�ساألة م�ساألة وقت.

كاملة  تذكرة  قيمة  بدفع  قمت  العيادة..  بداخل  �ساعة  مرت 
كاأين اأحجز ملري�س قادم بعد قليل.. اأ�سابهما امللل وقررت �سلمى 

اأن تدخل وتركها ح�سني كما توقعت؛ فهو يخ�سى البدين.
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وقتها حتركت م�سرًعا ووقفت اأمام بوابة املطعم وقلت له وهو 
ينظر يل نظرة من تفاجاأ بالأمر:

لي�س 	  ال�سداقة  اأن  ظننت  عندما  اأحمق  كنت  يوم  ذات 
يقيًنا عندما  اأقولها  اليوم  بها �سيء من امل�سلحة.. لكن 
من  جزء  به  قائم  �سيء  كل  م�سلحتنا..  تعار�ست 
و�ستنتهي  يل...  عدًوا  اأ�سبحت  اليوم  واأنت  امل�سلحة.. 
عداوتنا لأن قوتك لن تكتمل اإل بوجود الكتاب.. ولن تعلم 
الرجال؛  اأج�ساد  حتتل  ال�سياطني  �ستجعل  التي  التعويذة 
اأما  �سجينة..  اأ�سبحت  �سفك  يف  كانت  التي  فالوحيدة 

اأمي واأخي فلم تعد ت�ستطيع اإيذاءهما..

�سعيًدا  كان  بيدي..  واأم�سك  البدين  خرج  معه  حديثي  واأثناء 
جًدا.. وقال يل ونحن ندخل للمطعم:

اليوم اأ�سبحت تعلم احلقيقة... بعدما دفعت ثمنها. 	 

كانت �سلمى منهارة.. قالت من بني دموعها:

لقد قمت بخداعي وجئت بي اإىل هنا.. ويف ال�سباح قمت 	 
باإيهامي بحبك.

اقرتبت منها وكنت �سادًقا تلك املرة:
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اأق�سم لك اأين �سادق يف حبي.. اأنا مل اأع�سق اأحًدا مثلك 	 
واأنت  زلن  جميعهن  بالأخريات..  العابرة  علقاتي  رغم 

يف قلبي. 

مل اأكن اأعلم ملاذا اأغم�ست عينيها فنظرت للبدين الذي كان 
فجاء  العينني؛  مغم�سة  لرياها  نحوي  فالتفت  اخلارج  اإىل  ينظر 

مهروًل.. لكن مل ت�سعفه �سرعته. 

من  يظهر  ب�سع  كائن  بحق..  مروًعا  فامل�سهد  بعنف  قلبي  دق 
العدم كاأنه راأ�س كلب �سخم بل ج�سد.. وميلأ الغرفة كلها وينظر 
باجتاه �سلمى لكنه �ساهد البدين يجري نحوه.. لقد ظن اأنه يهاجمه 

فقام بابتلعه مرة واحدة.. ونظر نحونا ملدة ثواٍن واختفى.

الذي  ما  اأعلم  مل  للوعي..  فاقدة  فوجدتها  �سلمى  اإىل  نظرت 
يجب اأن اأفعله.. لكن كنت اأخ�سى اأن يكون ح�سني قد �ساهد الأمر.

L
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والدة محمد(

يف  اإل  اأمامي  يظهر  ل  املطعم  غريب..  �سيء  من  تاأكدت  لقد 
اأنتظر  اإىل هناك.. كنت  اأحمد  ياأتي  حالة واحدة فقط... عندما 
هناك..  اإىل  جاء  عندما  اإل  يظهر  مل  لكن  املطعم  ظهور  يوم  كل 
ومل اأعد اأ�ستطيع اإقناع الرجال بال�سرب.. حتى ناأخذ الرتياق الذي 

وعدنا به �ساحب املطعم لذلك اأذعنت لقرارهم. 

�سنقوم مبهاجمة املطعم اليوم.. و�سنهاجم الرجل حتى يعطينا 
يتم  مل  فجميعنا  القتل؛  �سعوبة  من  ي�ستكون  فالرجال  الرتياق؛ 

تدريبه على �سيء من هذا.. لقد اأ�سبحنا قتلة يف يوم وليلة.
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وتعالت  امل�سرحية..  تلك  اإىل  ن�ستمع  التلفاز  اأمام  جنل�س  كنا 
ع�ست  بخنقها  واأنا  )ال�ست  لريا:  �سكينة  قالت  عندما  �سحكاتنا 
يف  منه  ن�سخر  كنا  ما  اأ�سبحنا  لقد  عدوتها!(..  تقولي�س  اإيدي 

الأم�س.

الزواج..  لها  ي�سبق  مل  يل  جارة  على  اأعيب  كنت  يوًما  اأتذكر 
كانت ل تكف عن الغيبة والنميمة.. ومل اأحلظ اأين حتدثت عنها 
مع جميع الأ�سدقاء.. كنت اأ�ستنكر حبها للغيبة واأنا اأغتابها.. اأظن 
عيوبنا  اأن  ورغم  الآخرين..  عيوب  روؤية  نكف عن  لن  اأننا جميًعا 

اأو�سح فاإننا جميًعا �سنكف عن معاجلتها.

حال..  اأي  على  اأغلقته  لكني  التلفاز  لغلق  داٍع  هناك  يكن  مل 
املفاجاأة  وكانت  وامراأة..  �ستة رجال  املطعم  اإىل  وحتركنا جميًعا 
ال�سعيدة هي وجود املطعم مبكانه.. ومن ح�سن احلظ املعدة هادئة 
الآن لأننا تناولنا وجبة الغذاء.. لكن مل يكف العقل عن ال�سراخ 

منادًيا باحلرية اأو املوت.

اأتذكر اأين قلت لولدي يوًما عندما ذهب لإح�سار ورقة الإعفاء 
من اخلدمة الع�سكرية: اإن الوطن احلقيقي هو الأ�سرة.

ليته يعود حتى اأعود اإىل وطني.

L
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يف البداية �سعرت بالرعب ثم متكن �سعور القاتل من ج�سدي.. 
ملاذا مل ياأت يف ال�سابق وملاذا �سعرت به تلك املرة بداخلي؟ احلقيقة 

اأنا ل اأعلم. 

ذلك  �سنعها  التي  والفو�سى  الأر�س  على  ملقاة  �سلمى  كانت 
يحدث  ما  اإًذا  املكان..  تعم  عملق  كلب  فم  ي�سبه  الذي  الكائن 

حقيقي.. يجب اأن اأفكر بهدوء.. ماذا يجب اأن اأفعل؟

قمت بالطمئنان على �سلمى وعدلت من ثيابها وو�سعت �سيًئا 
اأ�سفل �ساقها حتى ي�سخ الدم اإىل راأ�سها.. ثم بهدوء قاتل اأجريت 
ات�ساًل واأح�سرت املذكرات.. كنت اأعلم �سيًئا واحًدا.. ح�سني ما 

زال يخ�سى البدين.. وبداأت يف ت�سفح مذكرات الراهب.

LLL
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)مت �فت�شاح �أمري وخ�شرت ق�شيتي.. 

�نك�شاف  بعد  لكن  �لتوحيد  �إىل  �لنا�ش  و�أدعو  كنت على حق 
وبعدما  قاتل..  باأين  علم  على  �جلميع  �أ�شبح  وبعدما  �أمري 
�شاهدو� حتول �بنتي �إىل هذ� �مل�شخ �لب�شع.. ومن بعدها حتول 
ن�شيحتي  �إىل  ي�شتمعو�  �أن  تقبل  عندهم  يعد  مل  زوجتي.. 

�لدينية.

كيف تثق برجل خان �هلل ثم يدعو له؟ كيف تثق مبن قتل 
نف�ًشا ويدعو �إىل �حلرية؟ عندما تريد خد�ع �لقطيع فيجب �أن 
تقول �شيًئا يريده �لقطيع.. لقد �أعطاهم �حلاكم كذبة وهي �أن 

�آلهته �شتاأتي بالرزق.. ونرث عليهم بع�ش �لأمو�ل.



182

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

�أظن �أن �لن�شاء �شتنجب �لكثري من �لأطفال بعد ت�شعة �أ�شهر 
كان  و��شحة..  �حلقيقة  فاأعطيتهم  �أنا  �أما  �خلدعة..  تلك  من 
يقول  كما  وهًما..  كان  لو  حتى  �شخًما  �شيًئا  �أعطيهم  �أن  يجب 
ويعي�ش  �جلنود  فيموت  �لوطنية؛  عن  �أ�شياء  �لوطن  ل�شو�ش 

�لل�شو�ش بل نقطة دم وبل وطنية.

�لقا�شي  و�شاهدت  �حلديدية  �لزنز�نة  بد�خل  جل�شت 
�إىل حد ما..  �لثعابني  �أ�شبحت ت�شبه  �بنتي لقد  �أما  و�حلاكم.. 
ر�أ�شها �أ�شلع ول�شانها م�شقوق وج�شدها �ل�شغري تطاول قليًل.. 
لت�شعر  وجهها؛  على  �ل�شائل  هذ�  بر�ش  يقوم  �جلنود  و�أحد 

بالنوم.. �إنها �لآن وح�ش �شغري ناع�ش. 

ثم �أخرجها ثلثة من �جلنود.. وو�شعوها �أمام �ل�شياف حتت 
�شربة  من  ر�أ�شها  فتطايرت  �خل�شب  من  �ل�شلبة  �لقطعة  تلك 

و�حدة و�شقطت دمعتي.. وقام �جلمهور بالتهليل فرًحا.

كانت  �أنها  يقولون  حادة..  باأنياب  كانت  زوجتي..  �أخذو�  ثم 
تاأكل حلوم �لب�شر.. ثم �شربة �أخرى �أطاحت ببقية �أ�شرتي ووقع 
ر�أ�ش زوجتي بني �جلمهور.. فقام �أحدهم بركله و�آخر �أطلق �شبة 

عنيفة و�شط موجة �أقوى من �لتهليل.

�أجلهم يرق�شون فرًحا فوق جثث  بالت�شحية من  من قمت 
�أ�شرتي.. �نتهت �أ�شرتي ومل يحاول �لقطيع �أن يعالج �أًيا منهما.. 
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�لقطيع د�ئًما بل �شيا�شة وبل دين وبل وطنية.. فقط يحتاج 
�إىل ذئب.

يعد  ومل  باإعد�مي..  يطالبون  وهم  �شياحهم  �أ�شمع  كنت 
�جلندي..  مع  م�شاملًا  فخرجت  �لبقاء..  ي�شتحق  �شيء  هناك 
وذهبت لإعد�مي ناقًما على بني وطني.. حتى ظهر خادمي من 

�لعدم و�أطاح باجلنود بقوة ت�شبه قوة �لثري�ن.

تغريت ملمح وجهه و�أ�شبحت قريبة �إىل �حليو�نات.. كان 
خلفه  ورك�شت  �لأمر..  لهذ�  �أحد  ي�شتعد  فلم  مفاجًئا  �لأمر 

و�لنا�ش تهرب منه.. ثم دفعني �أمامه حتى يحمي ظهري. 

دقائق من �جلري نظرت خلفي فوجدت ج�شد خادمي  بعد 
�جلانبية..  بال�شو�رع  �جلري  عن  �أكف  مل  لكني  بال�شهام  مليًئا 
�أن  �أعلم  و�أثناء رك�شي كنت  �أن بع�ش �جلنود يلحقونني  �أظن 
هناك �شيًئا ي�شتحق �حلياة من �أجله.. �أنكرته كثرًي�.. لكن �ليوم 

علمت �أنه حقيقي.. �إنه �لنتقام.

L
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كان الوقت �سيًقا لذلك قمت بفتح الكتاب الآخر بكل هدوء.. 
فلم اأجد مبذكرات الراهب �سيًئا جديًدا.. قمت بفتح �سفحة من 

الثلث الأخري.

L
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بعده  من  لتتعاقب  �لآخر  للجانب  ذهب  �لعربي  �ل�شاحر 
�لكو�رث كاأمنا ترك مل�شة �شيطانية.. �أ�شبح بيته قبلة لل�شياطني 
كان  فقد  �لقوة..  تكتف مبزيد من  قوة كبرية ومل  �لتي متلك 

ميلك من �ل�شحر ما مل ميلكه غريه.

�أ�شبح بيته مثل �لكائنني ببابل.. قبلة �ل�شحرة.. مل �أ�شتطع 
�لذي  �لكتاب  بهذ�  علمت  لكني  �لآخر..  �جلانب  �إىل  �أذهب  �أن 
تركه.. ما به من تعاويذ يكفي جلعلي �أقوى من �جلميع.. لكني 
�لذين ذهبو� للبحث عنه.. مل يعد  �ل�شياطني  �أغلب  �أن  �شمعت 
من  يخرجون  ول  وعاء..  يف  حمبو�شني  و�أ�شبحو�  منهم  �أحد 
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�شخ�ش بطلب خدمتهم  قام  �إن  و�حدة..  �إل يف حالة  حمب�شهم 
باأي طريقة.

وي�شاف جزء من �شحر وذكريات �ل�شيطان �إىل هذ� �لكتاب �إن 
ف�شل.. هذ� �لكتاب ميلك قوة ع�شر�ت �ل�شياطني.. وقوة تعويذ�ت 

�لرجل �لذي ذهب �إىل بابل.. و.. 

L
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وقمت  منها..  فاقرتبت  املتاأملة  الآهات  بع�س  �سلمى  اأخرجت 
بتقبيلها  اأقوم  اأن  اأمتنى  الكر�سي.. كنت  لتجل�س على  مب�ساعدتها 
اأثناء نومها.. لكن هناك �سيًئا منعني.. �سيء ل اأعلم ا�سًما له اإل 

احلب.

يف  ت�ساركني  اأن  اأريد  كنت  فاإن  واعية..  تكن  مل  لأنها  تركتها 
�سيء فهو اأن ت�ساركني اإح�سا�س احلب.. �ساألتها:

ماذا حدث لك؟	 

قالت ب�سوت �سعيف:
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ذلك الكائن �ساهدين هناك وتتبعني اإىل هنا ومل اأر �سيًئا 	 
بعد ذلك.. غري فمه العملق وهو يلتهم البدين.

قلت لها:

هناك... هل اأنت من قمت باإح�ساره؟	 

�ساألت قائلة:

هل انتهت لعنتنا باختفاء البدين؟	 

اأجبتها قائًل:

ل اأعلم لكن هناك �سيًئا يجب اأن تعلميه.. ح�سني بداخله 	 
�سيطان. 

نظرت يف بلهة فاأكملت:

ياأخذ 	  اأن  ويريد  به  تتحكم  �سيطانية  قوة  بداخله  نعم 
املذكرات لهدف خا�س به.

اإىل  ذهبت  املطعم..  باب  على  عنيفة  دقات  �سوت  قاطعني 
هناك فوجدت والدة حممد والرجال ال�ستة الذين قاموا باأكل والد 

�سلمى.. �سرخت �سلمى وقالت بانهيار كامل:
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اأحدهم 	  �سورة  �ساهدت  لقد  اأبي..  قتلوا  من  هم  اإنهم 
بق�سم ال�سرطة.

لن  القوي  الزجاجي  الباب  اأن  اأظن  بحق..  معقًدا  الأمر  كان 
مهتًما  بعيد  من  ظهر  الذي  ح�سني  هجوم  اأو  هجومهم..  يتحمل 
بالأمر.. اإن لحظ غياب البدين فاأظن اأن الأمر �سينتهي بكارثة.. 

�سياأخذ ذلك الكتاب بقوة ال�سياطني بداخله.

L
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الآن اأعلم احلقيقة.. كنت فانًيا واأ�سبحت اأملك فر�سة للخلود 
قوة  اأملك  ل  باملطعم..  اللعني  ذلك  واحد..  �سخ�س  مينعها  لكن 
ملواجهة امل�سوخ التي ي�سنعها فجزء من قوة ال�سيطان الذي ي�سكن 
ج�سدي بداخل كتاب ال�سياطني ولن اأ�ستعيدها اإل بعد مرور اأربعني 

يوًما.

حاولت اأن اأفوز بالكتاب عن طريق احليلة فلم اأفلح وعن طريق 
ا.. اأنتظر خروج اأحمد اأو �سلمى لأ�سب عليهما  القوة ومل اأفلح اأي�سً
غ�سبي كله.. لن مير عليهما يوم اآخر.. اأو على الأقل �ساأقوم بقتل 
الفتاة واأ�سر الفتى حتى تعود يل قوتي.. ل اأتذكر اإل الزمن الذي 

اأحتاجه حتى اأعود قوًيا.. واأعلم اأن قوتي �ستعود كما كانت. 
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اأثناء انتظاري ظهر �ستة رجال وامراأة.. ل اأعلم ملاذا توجهوا 
اإىل هذا املطعم.. اأتذكر تلك املراأة اإنها والدة حممد.. ذلك الغبي 
الباب  يوؤذي الآخرين.. قاموا بطرق  الذي �سحى بحياته حتى ل 

الزجاجي بعنف وا�سح.. ثم قامت الفتاة بال�سراخ.

هل هي حيلة من اللعني حتى اأقرتب من املطعم؟ هو يعلم اأن 
قوته بالداخل اأقوى.. واأنا اأعلم اأين بل قوة بالداخل.. ولن اأ�ستطيع 
العودة اإىل نقطة البدء.. لقد اأ�سبحت مزيًجا مع هذا الب�سري.. 

لقد اأهلكته �سرخاتي حتى ا�ست�سلم ثم اأ�سبحنا مزيًجا.

اجل�سد  ب�سهوات  و�سيتمتع  الطعام  من  بال�سهوات  يتمتع  هو 
فاز بجزء من حياته.. جزء من  اأنه  بالكتاب.. يظن  اأفوز  عندما 
كاأنه  يتحدث  اأ�سبح  امللحدين..  جنة  اأنها  الغبي  يعلم  ل  اجلنة.. 

اأنا.. اأو مبعنى اأ�سح اأ�سبح كلنا اأنا.

اإنه التنازل الأول الذي يقدمه الب�سري.. تنازل �سيعقبه �سل�سلة 
من التنازلت.. اأعلم جيًدا كيف اأفوز يف تلك اللعبة؛ فاأنا �سيطان.

اقرتبت قليًل من الباب لأرى اأحمد مم�سًكا بالفتاة.. �ساهدته 
يهاجمها.. اأين اللعني خادم املطعم من كل هذا؟ �ساأنتظر قليًل.. 
هوؤلء  هجوم  �ساأنتظر  هذا..  مثل  �سهل  فخ  يف  الوقوع  ميكنني  ل 

احلمقى على املطعم.. اأظن اأن هذا �سيحدث.
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لتاأكدت  و�سلمى  اأحمد  مع  يدخل  وهو  البدين  اأ�ساهد  مل  لو 
البدين  اأ�سر  فقد  وجود حيلة؛  اأخ�سى من  لكني  �سيًئا..  اأن هناك 
لذلك  املذكرات؛  اإىل  الو�سول  حاولوا  ممن  ال�سياطني  ع�سرات 

�ساأنتظر قليًل.

L
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اإىل هنا حتى  ال�سيطرة على م�ساعري.. لقد جئت  اأ�ستطع  مل 
اأخرج  اأن  الآن.. حاولت  اأمامي  وها هم  القتلة..  هوؤلء  اإىل  اأ�سل 
حاولت  ذلك..  من  منعني  اأحمد  لكن  باأعناقهم  اأظافري  واأن�سب 
اأن اأغم�س عيني لإح�سار وح�س من هذا البعد الآخر.. لكن منعني 

ا. اأي�سً

فاإن  النتقام..  من  منعني  اأنه  رغم  جًدا..  غريًبا  الأمر  كان 
دموعه كانت تت�ساقط.. هل يحبني حًقا؟ كان ي�سرخ بي قائًل:

	 اأرجوك ل تغم�سي عينيك فلن اأحتمل خ�سارة اأخرى.
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الأمر  لعل  عينّي  اإغما�س  فعًل  اأحاول  واأنا  عنه  اأبتعد  وكنت 
دموعه  بني  من  ويقول  عنوة..  عينّي  يفتح  كان  لكنه  يتكرر.. 

املت�ساقطة:

هل تظنني اأنهم يفرقون بيننا؟ �سياأخذك اأنت هذه املرة.. 	 
لقد �ساهدت الأمر يف املرة الأوىل فالوح�س ظن اأن البدين 

يهاجمه.. هذه املرة لن مير الأمر ب�سلم.

اأن  �سعرت  بداخلي  النتقام  �سهوة  رغم  باحت�ساين..  قام  ثم 
اأحمد يحبني حًقا.. وهداأت قليًل.. وبعد �سمت ملدة ثواٍن �ساألني 

وهو يبتعد:

ماذا �سنفعل الآن؟	 

يبتعد  معدودة..  لثواٍن  بالأمان  �سعرت  بعدما  هو!  اأحمق  اأي 
وياأخذه معه.. نظرت له بغ�سب وا�سح فقال وهو مي�سك يدي بقوة:

ل تخايف �ساأهتم بك... �سدقيني �سينتهي الأمر..	 

قلت له بعيون مليئة باخلوف والغ�سب: 

اأرجوك اجعل هذا الأمر ينتهي.	 

L
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مثل جميع من يحدث لهم اأمر جلل.. اأو حادث.. ل ن�سدق اأن 
هذا الأمر كان يف الإمكان اأن يحدث لنا.. ميوت �سديقك ال�ساب.. 
بعد اأيام معدودة لن ت�سدق اأنه كان بالإمكان اأن تكون اأنت امليت. 

تظن اأن اهلل قد ا�ستثناك حلكمة ما.. تظن اأنه يحبك اأو ير�سل 
لك بكل تلك الر�سائل.. حتى ت�ستيقظ يف الوقت املنا�سب.. فتقرتب 
منه.. بعدما تكون حياتك قاربت على النتهاء.. تريد اأن ت�ستمتع 
لكن  العني..  باحلور  مليئة  اإىل جنة جن�سية  ت�سل  واأن  بحياتك.. 

اليوم اأنا من وقع يف فخ املوت.

على الباب يقف بع�س املتحولني من اآكلي حلوم الب�سر.. ومن 
اإىل  اأ�سل  لن  اأين  اأظن  �سيطان..  ي�سكنه  الذي  �سديقي  خلفهم 
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تلك اجلنة التي طاملا انتظرتها.. ظللت اأبحث عن خمرج يف هذا 
املطعم.. مل اأجد اأي �سيء.. والو�سع يزداد تاأزًما.. يف كل حلظه 

متر.

راأت �سرًخا يظهر يف زجاج املطعم  وت�سبثت �سلمى بي عندما 
القوي.. اأم�سكت بالكتابني بكل قوتي.. واأنا ل اأعلم ما الذي �ساأفعله 
بهما.. وكيف �ساأخرج من براثن �سيطان ب�سري واآكلي حلوم الب�سر.

التحطم..  من  الزجاج  اقرتب  عندما  قلبي  دقات  تعالت 
طفلة  كاأنها  مبلب�سي  �سلمى  وت�سبثت  يقرتب..  ح�سيًنا  و�ساهدت 
تخ�سى اأن ي�سيع منها والدها يف زحام املدينة.. وحتطم الزجاج 
املخيفة  واأ�سكالهم  العالية  ف�سرباتهم  الرجال؛  يدخل  مل  لكن 

جذبت جريان املطعم.

التمييز..  على  قدرتهم  ملهاجمتنا  اأتوا  الذين  الرجال  وفقد 
اأم �سديقي حممد..  ال�سيدة..  اإل تلك  وهاجموا جريان املطعم.. 
بعيد  ومن  وجهها..  متلأ  وال�سرا�سة  و�سلمى..  اأنا  نحوي  اقرتبت 

ظهر ح�سني بج�سده امل�سكون بال�سيطان وهو يقرتب.

املراأة بقذفها بكل �سيء من حولنا..  اإبعاد  اأنا و�سلمى  حاولت 
اأ�سبح قريًبا  اأن ح�سيًنا  تعقيًدا..  الأمر  زاد  وما  تبتعد..  لكنها مل 
باجتاه  اخللف  اإىل  املراأة  بجذب  ال�سيطانية  بقواه  وقام  جًدا.. 

طرف حاد من الزجاج املك�سور.



203

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

كانت حركه حقرية من كائن حقري.. فقد عاد ج�سد املراأة بكل 
قوة.. لت�سدم رقبتها بكل قوة بطرف حاد من الزجاج املك�سور.. 
لن  اأنها  واأظن  للوعي  فاقدة  وت�سقط..  رقبتها  الدماء من  لتنزف 

ت�سارع املوت.. فقط �ست�ست�سلم له.

مع  كانوا  الذين  الرجال  اأحد  لكن  باجتاهي..  ح�سني  وتقدم 
جريان  مهيًبا..  املوقف  كان  نحوه..  بالهجوم  قام  �سديقي  والدة 
املطعم تراجعوا بعدما �ساهدوا وح�سية الرجال.. وبعدما �ساهدوا 

ما فعله ح�سني باملراأة. 

اأما ح�سني فلقد اقرتب نحونا.. وقتها تاأكدت اأن اأهم �سيء فعلته 
لي�ستخدم قدراته  يده  الهاتفي.. فعندما رفع ح�سني  هو الت�سال 
ا  ال�سيطانية.. كان زياد اأخي ال�سغري يقف خلفه.. وي�ستخدم اأي�سً

تلك القوة التي اكت�سبها.. والتي ل اأعلم ما حقيقتها.

اأنا  وحتركت  الوحيدة..  املطعم  نافذة  باجتاه  ح�سني  و�سقط 
و�سلمى باجتاه الباب.. والرجال من حولنا.. ينظرون ملا حدث بكل 

تعجب.

مبت�سًما..  ح�سيًنا  فوجدت  خلفي  نظرت  معنا..  زياد  وحترك 
والغريب اأنه مل يحاول اللحاق بنا.. كاأنه يخ�سى زياًدا.

L
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اأن املطعم لن يختفي مرة  اأظن  اليوم كان مذهًل..  ما حدث 
حدث  ما  �ساهدوا  الذين  عدد  للأبد..  �سيختفي  ورمبا  اأخرى.. 
و�سيكرث  ويرثثرون..  �سيتحدثون  اإخفاوؤها..  لدرجة ل ميكن  كبري 

الزوار.. لكن كل هذا ل يهم.

ا  ما يهمني حًقا هو اأن قوتي بداأت يف العودة.. وما يهمني اأي�سً
هو ذلك الكم من ال�سياطني واجلن املحبو�سني يف املطعم.. اأخذت 
كل �سيء مطل�سم وخرجت.. لقد خرجت منت�سًرا من جولة ظن 

الب�سري اأنه جنا منها.. واأعلم اأن الكتاب معه.

مل اأكن م�ستعًدا حلرب �سغرية مع الطفل.. الذي اأظنه ميتلك 
اأخ�سى  كنت  الذي  التنني  اختفى  لقد  البدين..  قوة  من  جزًءا 

نريانه.. ومل يبق اإل بي�س التنني.. وما علّي اإل تدمريه.
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قوتي  عودة  حتى  الأكرث  على  اأ�سبوًعا  اأنتظر  اأن  علّي  فقط 
اأجد �سيطاًنا يفهم يف علم احلروف ويقوم بقراءة  اأن  اأو  كاملة.. 
حياة  اأنهي  ثم  معهم..  واأنا  واجلن  ال�سياطني  واأحرر  الطل�سم.. 
الطفل واأخيه وبعدها يكون معي الكتاب الوحيد الذي يبحث عنه 
من  اإمرتهم  حتت  يقع  ومن  اجلن  وزعماء  الأر�س..  �سياطني  كل 

الأتباع.

كل الأمور اقرتبت من عودتها اإىل ن�سابها ال�سحيح.. �ساأنتظر 
حتى اأ�ستعيد قوتي.. ووقتها فقط �ستكون البداية التي اأ�ستحقها اأنا 

وقومي على هذا الكوكب.

L
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اأ�سري  قدًرا مكتوًبا  كان  اأم  به..  ما حدث كنت خمرًيا  هل كل 
عمي  بيت  يف  واأخي  واأمي  �سلمى  مع  اأجل�س  وا�سعة؟  بخطوات  له 

بال�سرقية.. اأ�سعر باخلوف من كل �سيء.

زياد اأخي كاأنه فقد قوته.. وعاد اإىل طبيعته.. واأمي ما زالت 
�سامتة.. اأهل اأبي ي�ساألونني عن �سلمى.. التي يظهر عليها علمات 
الإرهاق.. اأخربتني بالأم�س عندما انهارت مقاومتها للمرة الثالثة 
بوابات  اإحدى  اإىل  بها  ذهب  نوم  يف  وا�ستغرقت  الأ�سبوع  هذا  يف 
اأن تبحث يف  اأنها قابلت عبد اهلل احلظرد.. و�ساألها  ال�سياطني.. 

الكتاب عن طريقة ت�ساعده يف العودة.
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الأر�س..  عنها  ورثنا  التي  املخلوقات  اأن  لها  قال  اأنه  الغريب 
�ساهدت وجودها املتكرر يف الربزخ.. واأنها.. تتحدث عن الأر�س.. 
ويظن اأن قراًرا خطرًيا �سيحدث.. واأنه يجب اأن يعود اإىل الأر�س.

لوجودها  تاأمن  األ  لها يجب  وقال  البدين..  واأخربها بح�سور 
يف الربزخ.. فرمبا يح�سرونها اإىل هناك.. حيث العدم.. ل ارتفاع 
ل طول ل عر�س ل زمن.. ل �سيء �سوى امللل.. واأخربته �سلمى اأن 
اإل مذكرات  به  واأنها ل جتد  الكتاب..  يبحث عن  �سيطاًنا  هناك 
فيظهر  البدر..  �سوء  حتت  ما..  تعويذة  تقراأ  اأن  فاأخربها  فقط؛ 

اأمامها ما خفي من الكتاب.. تقول يل اأنها ل تتذكر التعويذة. 

و�سلمى  عمي  اأولد  مع  يلعب  زياًدا  لأجد  غرفتي  من  خرجت 
جتل�س جمهدة فقلت لها:

هل الكتاب معك هنا؟	 

اأوماأت يل برقبتها بعلمة الإيجاب.. ف�ساألتها:

هل تظنني اأنه لن يجدنا هنا؟	 

اأجابتني:

بالتاأكيد �سيجدنا... لكننا يجب اأن ن�ستعد له قبلها.	 

نتيجة  والدها  فقدت  جميلة  فتاة  عينيها..  ميلأ  الع�سق  كان 
اأ�ستطيع  اأن  اأمتنى  كنت  ق�سد..  بدون  اأنا  بداأته  الذي  للعبث 
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واأنا  لها  قلت  متنعني..  كانت  البيت  اأهل  نظرات  لكن  احت�سانها 
اأغرق يف عينيها:

هل تثقني مبا يقوله هذا احلظرد؟ اإنه �سيطان اآخر.	 

اأجابت بكل ثقة:

اأن لكل �سيء 	  اأعلمه علم اليقني  اأثق به ثقة كاملة وما  ل 
ثمن.. لكن قل يل.. هل اأخربت عمك ب�سيء من ق�ستنا؟ 

من الأم�س وهو يبحث عن �سلح فقده وينظر يل ب�سك.

ابت�سمت وقلت لها:

وهل تظنني اأن اأ�سلحة عمي �ستفلح مع ال�سياطني؟	 

كانت اأع�سابها متوترة مثلي ف�ساألتني قائلة:

األ تخاف اأن ياأتي اإىل هنا ويقوم باإيذاء من ل ذنب لهم؟	 

خف�ست راأ�سي وقلت بحزن بالغ:

اخلوف ميلأ قلبي.. لذلك يجب اأن نعود ونحاول النتهاء 	 
من ذلك الأمر اإما مبوتنا اأو بقتله هو.. البدر قد ح�سر 
قراءة  تعلمي طريقة  الآن مل  واأنت حتى  بالأم�س  وانتهى 

الكتاب.

L
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اليقظة..  قبل  النوم  يف  يل  حتدث  اأحداًثا  حياتي  اأ�سبحت 
اقرتبت من اأحمد كثرًيا.. ل �سيء ول �سخ�س با�ستطاعته تعوي�س 
غياب اأبي.. لكن اأ�ستطيع اجلزم اأن وجود اأحمد جعل الأمل يخفت 

قليًل.. وم�سيبته رمبا متاثل م�سيبتي.

كاملوت..  قا�ٍس  اأمر  بلهة  ورمبا  �سمت  من  والدته  اأ�ساب  ما 
وخوفه ورهبته من زياد.. ذلك ال�سغري الذي كان دفاعنا الأخري 

اأمام �سيطان ح�سني.. كل تلك الأ�سياء قا�سية على روحينا.

اليوم هو ذكرى الأربعني الأوىل على وفاة اأبي.. ل اأعلم مَل مرور 
اأربعني يوًما على الوفاة ميثل ذكرى حزينة؟ اأقارب اأحمد ودودون 
جًدا لكنهم ل يتقبلون وجود فتاة غريبة و�سطهم.. ول ي�سمحون له 
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باأن ينفرد باحلديث معي.. ورمبا اأ�سابهم ال�سك باأين من �سرقت 
�سلح عم اأحمد.

يف نومي اأقابل احلظرد كثرًيا.. قال يل عن تلك التعويذة التي 
�ستجعلني اأقراأ الكتاب.. يريد اأن يعود.. لكني اأخ�ساه.. اأ�سعر باأن 
هناك اأمًرا يخفيه.. الكائنات التي اختطفته مل تعد تلقي له باًل.. 
ل يهمها وجوده من عدمه.. لقد قرروا العودة اإىل الأر�س.. فكيف 

يهتمون بفرد واحد؟

لكن متى �سيعودون من بعدهم اخلفي؟ ل اأحد يعلم؛ فالزمن 
عندهم غري وا�سح باملرة.. �سنعود غًدا اإىل املطعم و�سنرتك والدة 

اأحمد وزياًدا هنا.. اأ�سعر باخلوف لكن ل مفر من املواجهة.

L
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ا�ستعدت قوتي كاملة باإمكاين الآن مواجهة البدين وهزميته اإن 
الب�سري  اأخرى.. واكتملت �سيطرتي على ج�سد  للمطعم مرة  عاد 
منذ فرتة طويلة.. اأراه يقبع يف ركن من اأركان عقله منزوًيا باكًيا.. 

وعندما يلهو فاإنه فقط يتذكر اأ�سياء من ما�سيه.

لكنه  ال�سيطاين..  وجودي  على  البداية  يف  الفوز  باإمكانه  كان 
تركني حتى متكنت من كل خلياه.. يف البداية نكون اأ�سعف.. ثم 
متر الأيام لن�سبح اأقوى واأقوى.. لكنه مل يحاول بكل قوته.. فقط 

كان يبداأ ثم ت�سعف اإرادته.

هوؤلء الب�سر حمقى ل ي�ستحقون منا اإل تدمريهم.. وعلمت من 
ذكرياته اأن اأحمد له اأقارب يف ال�سرقية.. �ساأذهب هناك يف الغد.

L
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تركت زياًدا واأمي مبنزل عمي بال�سرقية.. ورغم اأين من اختار 
ذلك اخليار مب�ساركة �سلمى فاإين اأجه�ست بالبكاء بعدما حتركنا 
باجتاه موقف ال�سيارات.. وظللت �سامًتا حتى اقرتبنا من املطعم 

ثم اأم�سكت بيد �سلمى كاأين اأحت�سنها.

اأغم�ست الفتاة عينيها للحظة ثم نظرت يل وقالت تلك الكلمة 
التي ا�ستقت ل�سماعها كثرًيا: 

اأحبك.	 

الأحداث..  بداية  منذ  مرة  لأول  ع�سًقا  تزايدت  قلبي  دقات 
كما  �سيء  كل  كان  كعادته..  يل  ظهر  الذي  املطعم  اإىل  ودخلنا 
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والدة  دماء  اأظنها  الباب  بجوار  ودماء  متناثر..  زجاج  تركناه.. 
حممد �سديقي.. يحتاج اإىل الكثري من العمل.

قلت لها عندما �ساهدت اخلراب الذي حل باملكان: ملاذا عدنا 
اإىل هنا؟ اإننا ل منلك اأي خطه ملواجهة ال�سيطان.. هيا بنا نهرب 

من هنا.

نظرت اإىل املكان وقالت وهي ت�سع الكتاب باأحد الأدراج:

رمبا جند �سيًئا هنا اأو هناك نواجه به ذلك ال�سيطان.	 

اأنهت جملتها وقامت بالبحث عن �سيء.. ما هو.. يف احلقيقة 
اأي �سيء �سنبحث عنه هنا؟ حتركت بعدها لأبحث عن  اأعلم..  ل 
فجاأة  يطري  ج�سدي  وجدت  اأبحث  واأنا  اأعلمه..  ل  الذي  ال�سيء 

ويرتطم باحلائط.. لأجد ح�سيًنا يقف بالباب.

اأن �سديقي اختفى  اأجزم  اأكاد  تغري كثرًيا وتغريت ملحمه.. 
ي�سحك  وهو  قال  بحق..  �سيطانية  اأمامي  من  فملمح  كلًيا؛ 

�سحكات مقيتة مليئة بال�سماتة وال�سر:

قبل اأن اأذهب اإىل اأقاربك يف ال�سرقية قررت اأن اأمر هنا 	 
كعادتي.. �ساأقوم باإنهاء حياتك بل اأمل اإن اأخربتني اأين 
اأ�سواأ  العذاب  من  �ساأذيقك  تخربين..  مل  واإن  الكتاب.. 
مما باإمكانك تخيله وقبلها �ساأجعلك ترى موت حبيبتك. 
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�سلمى..  يرى  اأن  هو  اأخ�ساه  فما  والهزمية  باملرارة  �سعرت 
نحو  اأ�سار  ثم  خلفي..  يقع  الذي  املطبخ..  بداخل  خمتفية  كانت 
راأ�سي لأ�سعر باأمل قاتل كاأن األف جرذ ياأكلون خليا خمي وتعالت 

�سرخاتي عندما ناداها ح�سني والغريب اأنها اأجابت النداء.

يا  افتح  عاٍل:  ب�سوت  تقول  وهي  العينني..  مغم�سة  وخرجت 
م�سكافيل وقينقاهو�س واأح�سروا عبد اهلل ابن احلظرد.. اأح�سروا 
الروح يا اأرواح يابدوح افتحوا باًبا بل مفتاح.. يا اأرقو�سيا�سمليح
الباب  وافتحوا  احلروف  بحق  اأجيبوا  يالياحياطه�سو�سيا�سمهو�س 

واذهبوا بي اإىل هناك.

التعويذة..  بقية  اأ�سمع  فلم  تدريجًيا  ينخف�س  �سوتها  بداأ  ثم 
وفجاأة.. اأ�ساء �سوء خاطف املطعم.. لتختفي �سلمى متاًما ويظهر 
اأن  وحاول  احلظرد..  اهلل  عبد  اأظنه  امللب�س..  عربي  �سخ�س 

يتحكم به ال�سيطان.. فرتكني اأ�سقط.. وقام احلظرد مبقاومته.

اأخرجت م�سد�س عمي واأطلقت خم�س طلقات على ج�سد ح�سني 
فلم ي�سبه منها اإل اثنتني.. يف �ساقه.. مل اأكن اأعلم اأن الت�سويب 
اأمر �سعب.. لكن ذلك مل مينع انت�سار ال�سيطان على احلظرد.. 
الذي األقى به بعيًدا.. لريتطم راأ�سه باحلائط وي�سقط رمبا مغ�سًيا 

عليه.
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رفعت يدي اإىل وجهي يف خوف عندما اقرتب ح�سني مني.. نظر 
يل بعينيه املحمرتني و�سرخ �سرخة وقع لها قلبي.. من اخلوف.. 
وارجتف ج�سدي.. وتيقنت اأنها النهاية.. لكن احلظرد كان خلفه 

مبا�سرة يتمتم بكلمات لياأتي ثلثة من اأتباعه اأظنهم من اجلن.

كالذباب..  اأ�سقطهم  لكنه  ال�سيطان..  على  الهجوم  حاولوا 
وتركني بل اهتمام.. كاأين �سيء ل ي�ستطيع اأذيته.. �سقط احلظرد 

بجانبي وقال:

الب�سر يوؤذيهم الطني. 	 

هو  واأجده  لأعود  املطبخ؛  باجتاه  فتحركت  مق�سده  فهمت 
بعينيه  يل  لينظر  البع�س..  بع�سهما  مواجهة  يف  وال�سيطان 
ال�سائل  ليتناثر  نحوه  بيدي  كانت  التي  بالعلبة  فقذفت  املخيفتني 

عليه واأنا اأجري هارًبا.. باجتاه احلظرد.

لكن مل يدم الأمر فلقد األقى باحلظرد تلك املرة نحو احلائط 
ذلك  بي  لي�سرخ  م�سد�س عمي..  اأخرجت  عليه..  مغ�سًيا  لي�سقط 

ال�سيطان وهو يتحرك ببطء نحوي ب�سبب اإ�سابته يف ال�ساق:

اأطلق ر�سا�ساتك.. اإنك فقط تدمر ج�سد �سديقك الذي 	 
مل اأعد اأحتاجه؛ فاأنا �ساأحتل ج�سدك مكانه. 
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الأخرية..  الر�سا�سة  واأطلقت  الأمر  تخيل  من  قلبي  ارجتف 
ان�سغاله  و�سط  يلحظ  فلم  اخلبيث..  ج�سد  يف  النار  لت�ستعل 
مليئة  كانت  ج�سده  على  �سائلها  تناثر  التي  العلبة  باأن  باملعركة 
بالكريو�سني.. ومثلما يوؤذي الطني اأبناء اآدم.. فالنار عذاب اجلن 

وال�سياطني.

الف�سوليني..  بع�س  دخول  قبل  اختفت  ثم  �سرخاته  تعالت 
الكتاب  وبحثت عن  اأجده  فلم  اأبحث عنه  باجتاه احلظرد  ذهبت 
اأن احلظرد قام  اأي �سيء فتيقنت  اأجد  فلم  باملطعم  الأدراج  بكل 

ب�سرقته.. ومرة اأخرية.. بحثت عن �سلمى يف كل �سرب باملطعم.

ننت�سر على  اأن  اأجل  باهًظا من  ثمًنا  اأنها دفعت  كنت متاأكًدا 
ال�سيطان.. مل اأكن اأملك خطة لإنقاذها.. لكنها كانت متلك خطة 
لإنقاذي.. قبل اأن اأخرج من املطعم اقرتب مني اأحد الأ�سخا�س.. 

وقال:

هل 	  الإلكرتونية..  اليقني  بجريدة  �سحفي  �سامل  اأنا 
باإمكانك اأن تخربين ماذا حدث هنا؟

مل اأجاوبه.. لكن عند نظري اإليه كانت عينه حمراء اللون حتى 
مخ  رمبا  اأره..  فلم  اأخرى  مرة  نحوه  نظرت  خوًفا..  ارجتفت  اإين 

كاتب الرعب بداخلي تخيل الأمر ويعبث بي.
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من  �سيختفي  املطعم  اأن  اأعلم  واأنا  عمي  بيت  باجتاه  حتركت 
زياًدا  لأجد  و�سلت  �ساعات  وبعد  بداخله..  خلفي عند خروج من 

يلعب مع اأولد عمي.. فذهبت اإىل غرفة اأمي.

L
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نهاية البداية
)أحمد(

اإن  لها  وقلت  عليها..  الأمر  بق�س  وقمت  اأمي  بجوار  جل�ست 
�سلمى مل تعد معي.. وكانت املفاجاأة اأن �سوت البدين خرج من بني 

�سفاه اأمي وهو يقول:
اأظن اأنك ت�سمعني.. معذرة ملا حدث لأمك اأعلم اأن الأمر 	 

�سعب.. لكن ما حدث معها هو اأين جعلت ج�سدها كاأنه 
ممر للحديث بني البوابات.. مع الوقت �ستعلم الكثري من 
الأمور ال�سحرية.. و�ستعلم اأن ال�سيطان الذي قابلته طفًل 
�سغرًيا و�سط املخاوف وامل�ساكل التي �ستقابلها.. و�سرتى 
الكثري من  اأخرى.. عوامل �سحرية.. بل  اأن هناك عوامل 
عن  حمارًبا  تكون  ورمبا  بها  �ستحتك  ال�سحرية  العوامل 
جن�سنا الب�سري كله.. فكما اأظن فاأنت املنتظر الذي قام 
اأولنا ببناء املطعم له من اأجل تلك املهمة.. لقد اختارك 
لقد  اأنت فيما ف�سل فيه من �سبقك..  املطعم.. وجنحت 
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فكنا  نحن  اأما  الآخرين..  اأجل  من  ت�سحي  دوًما  كنت 
ن�سحي من اأجل اأنف�سنا..

�ساألته مقاطًعا ا�سرت�ساله يف احلديث:
هل �سلمى بخري؟	 

اأجابني قائًل:
�ساحب 	  وتكون  العر�س  تقبل  باأن  وتخربك  بخري  �سلمى 

املطعم.
�ساألته متعجًبا:

اأمل يكن هناك طريقة اأخرى غري مقتل كل من حويل؟! 	 
اأن  يجب  �سيء  على  )للح�سول  املقولة..  تلك  اأتتذكر  قال: 
ت�سحي ب�سيء له نف�س القيمة(؟ يف الق�س�س يعي�س الأبطال حتى 
ب�سهم  البطل  ميوت  رمبا  واملعارك..  احلقيقة  يف  لكن  النهاية.. 
طائ�س يف منت�سف احلرب.. لقد مات الكثري حتى تعلم اأن ال�سر 
يف احلياة لن يكون كاأفلم الر�سوم املتحركة.. ال�سر رمبا يحتاج 
ل�ستخدام كل قواك حتى لو ا�سطرك الأمر اأن تقتل.. كما حدث 

حل�سني.. اأو كما فعل حممد وانتحر حتى ل يقتل اأحًدا.
�ساألته: ما الذي اأ�ساب اأخي زياد؟

فم  يخرج من  وهو  بالغرابة  ي�سعرين  و�سوته اخل�سن  اأخربين 
اأمي:

اأعلم 	  وكنت  ال�سيطان  نف�س  قوة  من  جزًءا  اأطعمته  زياد 
اأنها �ستعود لل�سيطان بعد مرور الأربعني يوًما.. لكنه كان 
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اأنا.. لذلك �ستجد زياًدا الآن  اأنها جزء من قوتي  يتخيل 
بخري.. واإن كنت �ست�ساألني عن مخ كاتب الرعب.. فلقد 
ا�ستخدمته يف كتابة ق�س�س بح�سابك الإلكرتوين.. وكان 
يثري اأفكار احلرية فقط بداخلك.. مل يكن م�سًرا.. على 
واأنا  �سلمى  عن  اأما  اأفادك..  املاأجور  والقاتل  حال..  اأي 
كان فقط  التعويذة  �سمعته من  الذي  نعود.. اجلزء  فلن 
�سيكون  اأنه  يعلم  وال�سخ�س  وتقال  التعويذة..  ن�سف 
ون�سيحة  جمرًبا..  ل  را�سًيا  ويكون  يعود..  ولن  البديل 
اأخرية.. ل تبحث عن ابن احلظرد.. فهو داهية واأنت ل 
ت�ستطيع مواجهة قوته.. واإنقاذه لك رمبا من اأجل الكتاب 
ورمبا من اأجل الوعد الذي قاله ل�سلمى باأنه �سوف يحارب 
و�ستنتهي  موؤقتة..  والدتك فهي  اأما عن حالة  بجانبك.. 
قريًبا ورمبا لن ن�ستطيع اأن نتحدث مرة اأخرى.. اأما الآن 

فقد حان موعد وداعنا. 
قلت م�سرًعا قبل اأن يغادر:

ومن تكون اأنت؟	 
اأجاب بجمله اأخرية ثم اختفى:

اأنا الكاهن الذي كتب املذكرات التي قراأتها.	 

L
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)أحمد(

مر اأ�سبوع وعادت اأمي اإىل حالتها القدمية كما كانت.. لكنها 
ا اأ�سبح كما كان.. قمت  ل تتذكر اأي �سيء مما فات.. وزياد اأي�سً
بتوديعهما وذهبت اإىل املطعم.. لتكون نهاية حياتي القدمية.. هي 
بداية حياة جديدة.. لكن ماذا عن العوامل ال�سحرية التي اأخربين 

بها؟ وماذا عن كوين املنتظر اأو املختار الذي اختاره املطعم؟

مل اأفهم الكثري.. لكني م�ستاق للبدء بتلك احلياة.. حتى اأجد 
طريقة لعودة �سلمى.. كم اأ�ستاق لها.. واأ�ستاق اأكرث باأن اأقول لها 

تلك الكلمة ال�سحرية التي قالتها يل:

)اأحبك(.

متت

L


