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إهداء

إىل ذلك اليشء الغامض الذي مازال صوته يرتدد يف أذين...
وال أدري إىل متى سيظل شبحه يطاردين ...

خيرج يل من الظلمة ليؤنسني...
 فيرصخ بفزع يف أذين ...

فال أجد أمامي إال قلمي ...
أكتب به ما يأمرين ...

فشكًرا لك أهيا اليشء.. 
عىل ما فعلته من أجيل....

منى حارس
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املقدمة
وماذا سيحدث إن اصطادك هو بداًل من أن تصيده أنت ؟؟

فأنــت مل تفعــل شــيًئا باحليــاة ســوى التمنــي ، نعــم التمنــي  فــكل مــا 
كنــت تريــده وتتمنــاه باحليــاة الثــراء الرسيــع والقــرص الكبــر واألمــوال 

الكثــرة وربــا عــروس مجيلــة لــن تــر فــوق البيعــة.
ــا عزيــزي وأنــت ال متلــك شــيًئا   ولكــن كيــف ســتحقق كل هــذا ي
ــد  ــدة بع ــة جي ــىل وظيف ــل ع ــك مل حتص ــى إن ــرة حت ــاة الكب ــك احلي بتل
ــف  ــة، واملصاري ــة اململ ــة الطويل ــنني الدراس ــة وس ــن اجلامع ــك م خترج
ــم  ــة والتعلي ــدروس اخلصوصي ــىل ال ــك  ع ــا أرست ــي أنفقته ــرة الت الكث
التــي مــازال يذلــك هبــا والــدك كلــا رأى وجهــك أمامــه فلقــد رفضــت 
كل الوظائــف التــي أحرهــا لــك أصدقائــه  متحجًجــا بأنــك البــد أن 

ــهادته ؟؟ ــل بش ــد يعم ــذا البل ــن يف ه ــل يل م ــهادتك، فق ــل بش تعم
ــش  ــىل الكورني ــس ع ــة الرتم ــرسح بعربي ــت أن ت ــك رفض ــى إن حت
وربــا مازلــت تأخــذ مرصوفــك مــن والدتــك قبــل اخلــروج  مــن املنــزل 
ــع الــذرة املشــوية  ــاؤك حتــى بي بــدون علــم والــدك، فلقــد رفــض كربي
ــدو أنــك  ــة الرتمــس مــن قبلهــا، يب ــق كــا متــردت عــىل عرب عــىل الطري

ــاة  ــة باحلي ــك يشء وال مهن ــرود وال يعجب نم
فقــل يل فــاذا ســتفعل لتحقيــق أحالمــك الكثــرة وطموحاتــك التــي 

ال تنتهــي وال تتوقــف عنــد يشء  ؟
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ــوي  ــي ق ــر جن ــوم بتحض ــه أن تق ــك عمل ــا علي ــيط ف ــٌر بس ــه أم إن
ــى يف  ــا تتمن ــك كل م ــق ل ــد وحيق ــا تري ــك وكل م ــك كل رغبات ــي ل يلب
احليــاة، فهــل تــرى؟ فــإن احليــاة ســهلة وبســيطة وال حتتــاج للكثــر مــن 
التعقيــد والتفكــر الكثــر وال بيــع الــذرة وال الرتمــس يف الطرقــات  ...

نعم ..
 حتــر جنــي ولقــد قــرأت الكلمــة جيــًدا ومل ختطئهــا عينــاك، جنــي 
ولكنــه ليــس كجنــي عــالء الديــن الــذي خــرج لــه مــن املصبــاح لينفــذ 
ــه مل  ــاة بتلــك الســهولة والبســاطة، كــا أن ــد فليســت احلي ــه كل مــا يري ل
ــاع  ــام لألســف ، وإال البت ــاع تلــك األي ــاك فوانيــس ســحرية تب تعــد هن
ــس  ــد الفواني ــم تع ــاة فل ــر كل يشء ىف احلي ــد تغ ــًدا فلق ــا واح كال من
مســحورة كــا كانــت مــن قبــل، فــا عليــك ســوى أن حتــره بنفســك ..
نعــم ســتتعب قليــاًل ولكــن ال هيــم، فهــذا أفضــل مــن بيــع الرتمــس 

والــذرة يف الطريــق أال تتفــق معــي يف هــذا ؟ .
ــد  ــتعلة بع ــمعة مش ــن ش ــًدا  إال م ــة وحي ــة مظلم ــتجلس يف غرف س
منتصــف الليــل، ســتتلو بعــض الكلــات مصحوبــة باســم اجلنــي  
بصــوت عــاٍل هيــز جــدران املنــزل فاجلنــي حيــب أن تتوســل إليــه  فكــرر 

ــا . ــن قوًي ــف وك ــوة ال خت ــس الق ــرة بنف ــات 33 م الكل
بعــد قليــل انتظــر ستســمع نقــًرا خفيًفــا عــىل اجلــدار، كأن هنــاك مــن 
يســتأذنك بالدخــول، هــا قــد حــر صاحبنــا أحــد عــار املنــزل ال تــرتدد 

ا  كثًر
ــر،  ــا العام ــل أهي ــه تفض ــل ل ــه اإلذن وق ــور وأعط ــه بالعب ــمح ل اس
ــن  ــياء ولك ــض األش ــك بع ــرك ل ــوده وحي ــت وج ــه أن يثب ــب من واطل
حــذار فابتعــد عــن أي يشء بتلــك اللحظــة فربــا قذفــك هبــا يف وجهــك 
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فيفقــدك الوعــي أو يعجبــه جســدك فتخــذة مســكنًا لــه، فكــن حريًصــا و 
ــر.. ــل التحض ــة قب ــن الغرف ــل م ــد أي يشء ثقي ــه، و أبع ــى من أذك

هــا قــد أثبــت اجلنــي وجــوده وشــاهدت األشــياء تتحــرك بالغرفــة 
ــا هــو  ــا واســتعد مل ــا عميًق ــاًل و خــذ نفًس بمفردهــا، أغمــض عينــك قلي

قــادم  لتنفيــذ أوامــره..
نعــم أوامــره هــو  التــي سيشــيب هلــا شــعر رأســك قريًبــا فــال تقلــق 

يــا عزيــزي ..فــكل يشء ســيمر رسيًعــا 
فربــا متنيــت املــوت واخلــالص مــن حياتــك وقتهــا لتتخلــص مــن 
ــيًئا  ــه ش ــرت ل ــا أح ــي، فكل ــي ال تنته ــه الت ــك ومطالب ــه ل مطاردت
ــدة  ــر بش ــه األم ــد أعجب ــا ...فلق ــف ووقته ــن يتوق ــد ول ــك باملزي طالب
وأعجبتــه حياتــك حتــى عربيــة الرتمــس التــي متــردت عليهــا ورفضتهــا  

ــو. ــه ه ــك ملك ــا متل ــت وكل م ــت أن ــه وأصبح ــد أعجبت فلق
فإن كنت تعتقد بأنه بإمكانك اصطياده فأنت خمطئ..

ــا  ــاملني ك ــودوا  مس ــام ومل يع ــذه األي ــًرا ه ــروا كث ــن تغ ــى اجل فحت
ــك ــق يف ذل ــل ...ث ــن قب ــوا م كان

 د: منى حارس
* * * 
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الفصل األول
الدرويش

ــذة  ــر إىل الناف ــرة تنظ ــا بالطائ ــىل مقعده ــن ع ــاردة الذه ــت ش جلس
ــر  ــا ينظ ــاور هل ــد املج ــو باملقع ــس ه ــرود وجل ــا ب ــة بجواره الزجاجي
إليهــا بغضــب وحنــق بوجــه عابــث فلقــد أرص عــىل الســفر معهــا و عــدم 

ــل أمــس.  تركهــا تعــود إىل مــرص بمفردهــا بعدمــا أرصت عــىل الرحي
فــرتك القافلــة وتــرك كل يشء خلــف ظهــره يف غينيــا وعــاد معهــا إىل 

مــرص مــن أجلهــا فقــط.
فهــي أول و أخــر حــب يف حياتــه كلهــا فلــم يشــاء أن يرتكهــا وهــي 
ــه  ــا فعل ــذا وم ــدر كل ه ــا مل تق ــان، ولكنه ــة واهلذي ــة الغريب ــك احلال بتل
مــن أجلهــا، فلــم تتكلــم أو تفتــح فمهــا بكلمــة واحــدة منــذ أن غــادرا 

ــرص. ــن إىل م ــرة عائدي ــتقال الطائ ــى اس ــا وحت ــدق بغيني الفن
ــدي  ــن أي ــا م ــس وإنقاذه ــا أم ــه معه ــا فعل ــىل م ــى ع ــكره حت  مل تش

ــا.  ــي وزميالهت ــوق ه ــني بالس ــة املحلي األفارق
 فلــوال وجــوده بتلــك اللحظــة لكانــوا فتكــوا هبــن وأكلوهــن 

أحيــاء!!
أخذت مضيفة الطائرة تردد باالنجليزية بصوت رقيق :
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»عــىل مجيــع الســادة الــركاب االلتــزام بمقاعدهــم والتأكــد مــن ربــط 
أحزمــة األمــان ســتقلع الطائــرة بعــد حلظــات« 

كانــت هــي شــاردة متاًمــا يف زمــان ومــكان أخــر ال تشــعر بــأي يشء 
ــرة  ــك الطائ ــن تل ــىل مت ــا ع ــوده بجواره ــى بوج ــا وال حت ــدور حوهل ي
العائــدة إىل الوطــن  فكانــت تفكــر يف ذلــك احللــم الغريــب الــذي 

ــس . ــا أم راوده
ــر  ــت ألخ ــن وق ــا م ــذي كان يزوره ــل ال ــيخ اجللي ــد رأت الش فلق
وكانــت تشــعر باألمــان والراحــة ملجــرد النظــر إىل وجهــه املنــر ولكنــه 
كان غاضًبــا منهــا  تلــك املــرة بشــدة رغــم أهنــا مل تفعــل شــيًئا وال تــدري 
ــن  ــدت ع ــد، وابتع ــا كان يري ــذت م ــد نف ــا فلق ــب منه ــو غاض ــاذا ه مل
كل يشء عــن املنــزل وعــن أختهــا وعــن مــرص كلهــا وتركــت كل يشء 

ــا ؟؟  ــت إيل غيني ــا ورحل ــف ظهره خل
حاولــت أن تســأله عــن ســبب غضبــه منهــا ومــا معنــى كالم تلــك 
ــة والتــي أخربهتــا بأهنــا جلبــت الــر معهــا إىل البــالد،  املخرفــة املجنون

ــودو؟  ــاحرة ف ــا بس ــي يلقبوهن ــوداء الت ــة الس ــرأة اإلفريقي ــك امل تل
هــي ال تفهــم و ال تعــرف حتــى معنــي الكلمــة ربــا عرفــت معنــى 
كلمــة ســاحرة أي مشــعوذة ودجالــة متــارس الســحر األســود أو األمحــر 
ــي  ــا ه ــل حق ــودو فه ــة ف ــى كلم ــا معن ــن م ــون ولك ــم الل ــى ال هي حت

ــاك ؟! ــم هن ديانته
هــزت رأســها بعنــف بأهنــا ال تعــرف، وكان هــو مل يــزل ينظــر إليهــا 
بغيــظ وغضــب فمنــذ أن قــررت الســفر  وتــرك القافلــة الطبيبــة  الوقائيــة 
التــي أرســلتها وزارة الصحــة إىل غينيــا وغــادرت الفنــدق وحتــى اآلن مل 
تنطــق بكلمــة واحــدة معــه، ومل تشــكره حتــى عــىل مســاعدته و إنقاذهــا 
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مــن األفارقــة بالســوق الذيــن كانــوا ســيفتكون هبــم يومهــا بســبب كالم 
تلــك املشــعوذة الشــمطاء التــي يلقبوهنــا بســاحرة الفــودو التــي رصخــت 
يف النــاس بــأن الفتــاة جلبــت الــر معهــا إىل البــالد فتوتــر املوقــف بشــدة 
ــن  ــن وعلقوه ــلخوا جلوده ــا س ــوق ورب ــات بالس ــون الفتي وكادوا يقتل

بشــجرة الســحرة هنــاك.
فقال حممود بغضب يشوبه القلق :

ـ نرمني هل أنت بخر اآلن..؟
ولكنهــا مل تــرد عليــه أو تســمع حتــى ســؤاله فكانــت  مشــغولة العقل 
والفكــر يف عــامل أخــر حتــاول ربــط كل تلــك األمــور برأســها لتصــل إىل 
أجوبــة مقنعــة عــا حيــدث هلــا وملــن حوهلــا ، ففكــرت بــأن كل مــا حيــدث 

هلــا بســبب وصيــة األم قبــل موهتــا ..
فهزت رأسها بمعنى ال ...

ومهست لنفسها :
ــة   ــس اللعين ــك الكوابي ــل إن تل ــة ب ــت البداي ــة ليس ـ ال إن الوصي
ــذي  ــك الدرويــش ال ــت هتاجــم أمهــا ومرضهــا الغريــب وذل ــي كان الت

ــة... ــم البداي ــا  ه ــارد األم يف أحالمه كان يط
ــان  ــدود الزم ــا ح ــربت بذكرياهت ــر فع ــا لتتذك ــادت بذاكرهت ــا ع وهن
ــا  ــكندرية وخصوًص ــاك يف اإلس ــا  هن ــة قصته ــن بداي ــف ع ــكان لتق وامل

ــر .. ــو ق ــة أب يف منطق
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البداية

ــايل  ــل الع ــك اجلب ــوق ذل ــعة ف ــاء الواس ــه البيض ــات بثياب ــف بثب وق
ــاء . ــا زرق ــقوقة طوليًّ ــعة مش ــون واس ــب وبعي ــا بغض ــر إليه ينظ

ــقوقة  ــاء املش ــه الزرق ــوى عيني ــه س ــة يشء من ــتطيع روي ــن تس  مل تك
ــت  ــة، وليس ــه البيضاوي ــر وحدقت ــي الب ــا كباق ــس عرضيًّ ــا ولي طوليًّ
دائريــة كباقــي البــر وأذنــاه الطويلــة الشــبيهة بــأذن احلصــان، وشــعره 
الطويــل إىل أســفل ركبتيــه كانــت برتــه ســوداء قامتــة  األســود 
كاألفارقــة  شــكله غريــب ومفــزع يثــر الرعــب يف النفــس واالشــمئزاز 
مًعــا، كان طويــل القامــة يصــل طولــه ألكثــر مــن مرتيــن ووجهــه طويــل 

ــتطيل . ــكل مس ــىل ش ع
مــن هــو ال تــدري؟! مــن يكــون إنــه شــيٌخ كبــٌر يرتــدي » جلبــاب 
فضفــاض أبيــض طويــل » يتطايــر مــع اهلــواء الشــديد مــن حولــه يمينًــا 

ويســاًرا                           
 ولكنــه بالرغــم مــن الريــاح الشــديدة واهلــواء الــذي حيــرك كل يشء 
بجانبــه وقــف هــو بثبــات ينظــر هلــا مــن أعــىل قمــة اجلبــل، كانــت هــي 

خائفــة  مذعــورة ال تعــرف أيــن هــي ؟ ومــن هــذا الشــيخ؟  
ومــن أتــى هبــا إىل ذلــك املــكان الغريــب ومهســت لنفســها بتعجــب 

كيــف تســتطيع رؤيــة وجــه الدرويــش رغــم ارتفــاع اجلبــل ؟
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هزت رأسها بعنف وهي تردد :
- درويش ومن قال يل بأن الرجل درويش ؟ 

وهنــا ذكرهتــا الكلمــة بزوجهــا فلقــد علمهــا كيــف تتعــرف عليهــم 
وتتعامــل معهــم، فهــم أصحــاب كرامــة ومــن أوليــاء اهلل الصاحلــني، فــإن 
ــت  ــتحيلة، كان ــت مس ــا كان ــره مه ــذ أوام ــن تنفي ــد م ــا الب رأت درويًش
ــدق  ــت تص ــا كان ــال ولكنه ــادع  ودج ــا كاذب وخم ــأن زوجه ــرف ب تع
ــوا  ــب أن يطاع ــن جي ــات والذي ــاب الكرام ــش أصح ــن بالدراوي وتؤم

ــال . ــم يف احل ــذ أوامره وتنف
قالت بصوت مهزوز خرج بصعوبة من حلقها اجلاف :

-ماذا تريد مني أهيا الدرويش ؟؟
ــه إىل  ــار بيدي ــه أش ــه ولكن ــمع صوت ــل ومل تس ــا الرج ــرد عليه مل ي
طفلتــني صغرتــني ال تســتطيع تفريقهــا عــن بعــض مــن شــدة تشــاهبها، 
تــوأم متاثــل كانتــا جتلســان بجــواره فــوق اجلبــل بــدون ثيــاب تلهــوان و 

ــان باحلــى... تلعب
 حتبــو إحدامهــا نحــو اهلاويــة حتــى كادت تســقط مــن فــوق اجلبــل 
ــي  ــي تنته ــش الت ــد الدروي ــن ي ــت م ــزع ليس ــرأة بف ــت امل ــا رصخ وهن
بثــالث أصابــع طويلــة بنهايتهــا يشء يشــبه املخلــب ولونــه أســود ومثنــي 
بطريقــة غريبــة وتثــر الغثيــان ولكنهــا رصخــت؛ ألهنــا عرفــت الطفلتــني 

إهنــا بناهتــا التــوأم » نرمــني و نارديــن«.
أخــذت الطفلــة الصغــرة نرمــني حتبــو  إىل حافــة اجلبــل، ووضعــت 
ــال  ــت بإك ــواء ومه ــرى يف اهل ــل واألخ ــطح اجلب ــىل س ــا  ع ــدى يدهي إح
طريقهــا فــإن حتركــت  الصغــرة حركــة أخــرى ووضعــت يداها ســتضعها 

عــىل اهلــواء وستســقط مــن فــوق اجلبــل ال حمالــة  رصخــت األم بفــزع :



16

-الااااا نرمني ارجعي يا ابنتي..باهلل عليك 
ــىل  ــاخرة ع ــامة س ــبه ابتس ــاهدت ش ــا وش ــل إليه ــر الرج ــا نظ  وهن

ــزع : ــلة بف ــت متوس ــارج رصخ ــة للخ ــني املقلوب ــفتيه الكبرت ش
ــي  ــقط ابنت ــش ستس ــا الدروي ــة أهي ــن احلاف ــا ع ــوك أبعده -أرج

ومتوت...ابتعــدي يــا ابنتــي .
ــا  ــايل وهن ــل الع ــوق اجلب ــن ف ــقطت م ــة فس ــت الطفل ــا حترك وهن

ــاٍل : ــوت ع ــرصخ بص ــل ي ــوت الرج ــمعت ص س
-أعيــدي النســل إىل صاحبــه وإال هلــك ...أعيــدي النســل إىل 

صاحبــه وإال هلــك. 
رصخــت األم وهــي تبكــي بلوعــة تــرى ابنتهــا تســقط أمــام عينيهــا 

وال تســتطيع فعــل يشء إلنقاذهــا وصــوت الدرويــش يــرتدد بأذنيهــا :
ــل وإال  ــدي النس ــك ...أعي ــه وأال هل ــل إىل صاحب ــدي النس -أعي

ــك.. هل
رصخت ودموعها تتساقط بحرسة وقلبها يتمزق بأمل :

-نرمني ال متويت يا ابنتي .... نرمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييني
وهنــا شــعرت بمــن يدفعهــا بقــوة وهيــز جســدها وســمعت الصــوت 

يــرتدد بعقلهــا :
ــل  ــي ..ه ــا حبيبت ــوس ي ــه كاب ــك، إن ــاهلل علي ــي ب ــا أم ــتيقظي ي -اس

ــي .؟؟ ــا أم ــت ي ــذ مرض ــراودك من ــذي ي ــوس ال ــس الكاب ــو نف ه
مل ترد عىل الفتاة...

فتحــت املــرأة عينيهــا ببطــيء وهــي تنظــر حوهلــا بفــزع ..فوجــدت 
نفســها ممــدة عــىل فــراش ويف حجــرة صغــرة هبــا رسيــر ودوالب صغــر 
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ــاء  ــوب م ــاء وك ــر لل ــة ودورق كب ــن األدوي ــر م ــا الكث ــدة عليه ومائ
صغــر فــارغ.

ــمر  ــه أس ــل ذات وج ــا بقلي ــرون  عاًم ــاوزت الع ــابة جت ــاة ش  وفت
وعيــون ســوداء واســعة وأنــف كبــر قليــاًل مثقــوب  مــن اجلنــب األيــرس 
و تضــع بــه حلــق ذهــب صغــر، وشــفتان رقيقتــان وشــعر أســود قصــر 
ــة  ــا بطريق ــل أظافره ــاًل وتطي ــد قلي ــة اجلس ــا وممتلئ ــي أذنيه ــكاد يغط بال
ــمة  ــه رس ــون علي ــر الل ــر أخ ــن قص ــوم قط ــص ن ــدي قمي ــة ترت غريب
ــدى  ــر إح ــام فيظه ــدون أك ــهرة ب ــزين الش ــوم  دي ــدى رس ــرة إلح كب
الرســومات الغريبــة املرســومة بطــول الــزراع مــن بدايــة الكتــف وحتــى 
ــن  ــد م ــال أح ــب ف ــه غري ــمونه ولكن ــا يس ــم  ك ــه وش ــوع، إن ــة الك هناي

ــه. ــم ماهيت ــده أو فه ــتطعن تقلي ــا اس صديقاهت
كان الوشــم عبــارة عــن خملوقــات غريبــة تشــبه البــر كثــًرا، ولكــن 
عيوهنــا خمتلفــة فهــي مشــقوقة بالطــول ولوهنــا أمحــر وحدقتهــا بيضاويــة 
ــان  ــة كأذن احلص ــم آذن طويل ــوي، هل ــر دم ــا أمح ــة ولوهن ــت دائري وليس
ــكل منهــم  ــة ول ــع طويل ــني ذات أصاب ــوا يقفــون عــىل قدمــني عاريت كان
ذراعــان مــن اجلوانــب كالبــر وذراع آخــر ثالــث خــرج مــن منتصــف 
البطــن  كل ذراع ينتهــي بثالثــة خمالــب ســوداء مثنيــة وكل كائــن يمســك 
ــن األخــر  فلقــد مــد  ــرة مغلقــة  إال الكائ ــذراع اآلخــر ويصنعــون دائ ب
ــاخًرا  ــم س ــف يبتس ــه وق ــرة ولكن ــل الدائ ــده ليكم ــواره ي ــن بج ــه م إلي
ومل يكملهــا ...كان املخلــوق األخــر هــو الوحيــد الــذي يرتــدي ثيــاب 
بالوشــم وباقــي املخلوقــات عرايــا بــدون ثيــاب يغطــي جســدهم شــعر 
أســود طويــل إال رؤوســهم فكانــت صلعــاء مل تكــن هبــا شــعره واحــدة 
ــه حــاول  ــد إىل أســفل ركبتي ــل يمت ــه شــعر طوي ــذي ل ــد ال ..هــو الوحي
الكثريــن تقليــد الوشــم ولكنهــم مل يســتطيعوا مــن شــدة إتقانــه ودقتــه؛ 
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فلقــد رســمته الفتــاة بنفســها عــىل ذراعهــا وكان كل مــن يــراه يتعجــب 
كيــف اســتطاعت الفتــاة التحكــم باإلبــرة ورســمه عــىل ذراعهــا األيــرس، 
ولكنهــا كانــت موهوبــة منذ الصغــر بالرســم والزخرفــة ...مل تكــن  الفتاة 
متفوقــة بدراســتها فاكتفــت بدبلــوم صنايــع قســم زخرفــة وبعــد الدبلــوم 
ــل  ــز التجمي ــدى مراك ــهرة  بإح ــم الش ــز الوش ــدى مراك ــت بإح عمل
الكبــرة فكانــت الفتــاة ماهــرة وبارعــة يف الرســم عــىل اجلســد.. ورســم 
الوشــم يف أي مــكان باجلســد فرســوماهتا كلهــا غريبــة ومميــزة وال أحــد 

يســتطيع تقليدهــا ومنافســتها يف مهنتهــا ..
إهنا ناردين ابنتها ..

 كانــت الفتــاة  تقــف فــوق رأســها ومتســك بكــوب مــن املــاء البــارد 
قائلــة:

ــك  ــذ مرض ــر ..فمن ــِت بخ ــي أن ــي ال تقلق ــا أم ــوس ي ــه كاب -إن
ــوس ؟؟؟ ــذا الكاب ــن ه ــاري ع ــن إخب ــس وال تريدي ــك الكوابي وهتامج

رصخت األم بلوعة:
-أين أختك نرمني ؟؟

ــي  ــر اهتم ــي بخ ــا فه ــي عليه ــي ال تقلق ــا أم ــفى ي ــا باملستش -إهن
ــدواء . ــذي ال ــِت، وخ ــك أن بصحت

ــاهدت األم  ــاء فش ــوب امل ــألم وك ــدواء ل ــا بال ــدت يده ــا م وهن
ــىل  ــاخرة ع ــن الس ــامة الكائ ــاهدت ابتس ــا وش ــىل ذراع ابنته ــم ع الوش

ــزع : ــت بف ــا فرصخ ذراعه
ــن  ــا ناردي ــك ي ــىل ذراع ــش ع ــمني الدروي ــاذا ترس ــش مل -الدروي
وهنــا زفــرت الفتــاة بقــوة ، فلقــد تناســت و أتــت الغرفــة دون أن ترتــدي 
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يشء بأكــام لتخفــي الوشــم مــن عــىل ذراعهــا فأمهــا ال حتــب الوشــم وال 
حتــب رســوماهتا الغريبــة التــي ترســمها

فردت الفتاة :
ــش وال أي يشء  ــس دروي ــذا لي ــك فه ــن فضل ــي  م ــا أم ــي ي -اهدئ
ــا أمــي وليــس مــا تقولــني.  ــة وشــم ي أخــر إهنــا رســمه رســمتها عادي

نظــرت هلــا األم بفــزع و هــي تــرى الدرويــش بــذراع ابنتهــا يبتســم 
ــل  هلــا ســاخًرا فتذكــرت احللــم وســقوط ابنتهــا نرمــني مــن فــوق اجلب

وأخــذ كالمــه يــرتدد يف عقلهــا :
-أعيدي النسل إىل صاحبه ...

وهنا رصخت يف وجه ابنتها:
- اتصــيل بأختــك وقــويل هلــا أن تعــود إىل البيــت اآلن هــل تفهمــني يا 
نارديــن؟  فليــس هنــاك وقــت لــكل هــذا  فلقــد اشــتد املــرض وحانــت 

حلظــة النهايــة أنــا ســأموت وأريــد رؤيــة أختــك اآلن. 
رصخت ناردين بفزع ودموعها تتساقط عىل خدها:

ــال  ــِت بخر..ف ــوك ...أن ــي أرج ــا أم ــكالم ي ــذا ال ــني ه -ال تقول
ــك. ــن فضل ــور م ــني األم هتول

ــل  ــني اآلن قب ــة نرم ــد  رؤي ــر ..أري ــت بخ ــا لس ــن أن ــا ناردي -ال ي
فــوات األوان فالبــد أن أخربكــا بــيشء هــام يــا ابنتــي اتصــيل هبــا بــاهلل 

ــل. ــا فلقــد حــان وقــت الرحي عليــك رسيًع
أرسعــت الفتــاة تغــادر الغرفــة وهــي تبكــي لتتصــل بأختهــا التــوأم 
املتاثــل نرمــني  كانــت تعلــم بــأن أمهــا ليســت بخــر فلقــد انتــر الــورم 
يف كل جســدها كــا أخربهــم الطبيــب بطريقــة غريبــة ومــرة واحــدة ...
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ــتئصاله  ــم اس ــر وت ــه صغ ــًدا وحجم ــا محي ــه كان ورًم ــم بأن وبالرغ
ــل يف  ــاك أم ــس هن ــبب ولي ــدون س ــد ب ــا باجلس ــر بعده ــه انت ولكن
العــالج وكان املــوت رمحــة هبــا لرتتــاح مــن آالمهــا املربحــة التــي حتــاول 

ــا.  ــا عنه أن تدارهي
ــا  ــديدة وعذاهب ــا الش ــعران بآالمه ــا ويش ــعران هب ــا كان يش ولكنه

ــا. ــة بحاهل ــوت رأف ــا امل ــان هل وكان يتمني
 فلقــد تعبــت معهــا وربتهــا عندمــا مــات أبومهــا ومهــا صغرتــان ال 

تعيــان شــيًئا عــن الدنيــا وال حتــى يتذكــران شــكله.
 فــكل مــا يعرفانــه يف الدنيــا هــي أمهــا التــي تعبــت مــن أجلهــا ومن 
أجــل أن توفــر هلــا حيــاة كريمــة مــن مــأكل ومســكن ومــرب وتعليــم 

وكل يشء، فكانــت تعمــل يف أحــد مصانــع املالبــس اجلاهــزة عاملــة.
ــاء  ــس للنس ــط املالب ــت ختي ــة وكان ــة خياط ــرتت ماكين ــا اش وبعده
واألطفــال بجانــب عملهــا باملصنــع، فكانــت األم حتــاول أن توفــر لبناهتــا 
ــا  ــا بأهن ــد وخصوًص ــن أح ــان يشء م ــا حيتاج ــة وال جتعله ــاة كريم حي
ــام  ــا حس ــوت خاهل ــد م ــارب بع ــا أي أق ــس هل ــا ولي ــان بالدني وحيدت

ــني. ــا صغرت ــا كانت ــر عندم ــت آلخ ــن وق ــا م ــذي كان يزورمه ال
ولكنــه مــات يف حــادث ســيارة وأصبحــن وحيــدات باحليــاة وبــدون 
ــا  ــرى وترتكه ــي األخ ــرتحل ه ــا س ــدو بأهن ــي األم يب ــا ه ــند وه س

ــاة.  ــان باحلي وحيدت
نرمــني  التــوأم  بأختهــا  االتصــال  لتحــاول  نارديــن  أرسعــت 
باملستشــفى املــري التــي تعمــل هبــا، فلقــد خترجــت أختهــا مــن معهــد 
التمريــض وتــم تعينهــا بإحــدى املستشــفيات احلكوميــة بمحافظــة 
ــه  ــزل الــذي يقيمــون في ــدة عــن املن اإلســكندرية، كانــت املستشــفى بعي



21

ــأن  ــم ب ــاء أبوقــر،  وكان الوقــت منتصــف النهــار وهــي تعل بأحــد أحي
ــًرا  ــة أمهــا ســاءت كث ــدا فحال أختهــا لــن تصــل يف الوقــت املناســب أب
عــن أمــس متنــت نارديــن مــن اهلل أن تصــل أختهــا رسيًعــا وتشــاهد األم 
ــح قلبهــا حاولــت دعــاء اهلل، ولكنهــا مل تســتطع وكيــف تدعــو اهلل  وتري
وهــي تعــرف بأنــه غاضــب منهــا ولــن يتقبــل دعائهــا هــي تعلــم بأهنــا 
عاصيــة خمطئــة ال تصــيل أو تركــع هلل ال تــؤدي فروضهــا ومــا جيــب عليهــا 
فعلــه كمســلمة، ال ترتــدي احلجــاب فهــي تؤمــن بأهنــا مســألة شــخصية 
ــم   ــل برس ــا تعم ــا أهن ــا، ك ــل يف حياهت ــا أن يتدخ ــد غره ــق ألح وال حي
ــغ  ــاء وتصب ــرج الدم ــد فتخ ــىل اجلس ــرة ع ــوم باإلب ــدق الرس ــم فت الوش
ــى  ال  ــيل  حت ــذي يس ــدم ال ــل ال ــل حم ــوان ليح ــاغ واألل ــم باألصب الرس
ــد  ــرام فلق ــا ح ــأن مهنته ــرف ب ــي تع ــد  وه ــغ اجلل ــم فتصب ــي الرس متح
ــي  ــة اهلل الت ــر خلق ــم وتغي ــالم الوش ــالة والس ــه الص ــي علي ــرم النب ح

ــده. ــون جل ــر ل ــا بتغي ــان عليه ــق اإلنس خل
هــي تعــرف ذلــك ولكنهــا حتــب مهنتهــا وال تســتطيع التخــيل عنهــا 
ــخصية  ــا الش ــا ملصاريفه ــي حتتاجه ــرة وه ــوااًل كث ــا أم ــب هل ــي جتل فه
ــن  ــاك م ــس هن ــرة فلي ــياء كث ــوال ألش ــاج األم ــا وحتت ــا وثياهب وحياهت
ــذ  ــراش من ــة الف ــرض األم طرحي ــد م ــًدا بع ــا واح ــا قرًش ــرصف عليه ي
ــالل  اآلن . ــرام أم ح ــوال ح ــدر األم ــيهتم إن كان مص ــن س ــهور  فم ش
ولكنهــا تتمنــى مــن اهلل أن يغفــر هلــا ويســاحمها ويتقبــل منهــا الــزكاة 

التــي تقــوم بإخراجهــا لتطهــر أمواهلــا .
فعىل من تضحكني يا صغريت عىل اهلل ؟

ــي  ــفى الت ــل باملستش ــف األريض لتتص ــاعة اهلات ــن س ــت ناردي رفع
ــق  : ــول مغل ــا املحم ــون أخته ــد كان تليف ــا فلق ــا أخته ــل فيه تعم
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-مــن فضلــك أعطينــي املمرضــة نرمــني درويــش الســيد فــإن احلالة 
ــا متوت.  ــة وأمه طارئ

-إهنا بغرفة العمليات يا أنسة عندما خترج سأبلغها
-ال أرجوك اآلن فليس هناك وقت وأمها متوت وتريد رؤيتها.
-سأرسل يف إبالغها وأرسل من حتل مكاهنا ال تقلقي يا آنسة .

أغلقــت نارديــن الســاعة وهــي تدعــو اهلل أن تــأيت نرمــني يف الوقــت 
ــها  ــرف نفس ــي تع ــا، فه ــا معه ــة بوجوده ــعر بالراح ــي تش ــب فه املناس
بأهنــا متهــورة وجمنونــة أحياًنــا، ولكــن نرمــني توأمهــا املتاثــل هــي مــن 
ــا  ــود أخته ــوة بوج ــتمد الق ــي تس ــح فه ــق الصحي ــًا للطري ــا دائ تعيده

بحياهتــا مهســت بلوعــة:
-أيــن أنــِت يــا نرمــني اآلن فأنــا احتاجــك يــا أختــي وأمك متــوت.. 

فــال تتأخريــن أرجــوك فليــس هنــاك وقت..
****

هــل حقيقــة بــأن التــوأم يســتطيعان التواصــل مــع بعضهــا البعــض 
حتــى ولــو بعــدت بينهــا املســافات فهــذا مــا حــدث هنــا فلقــد ســمعت 

نرمــني اســتغاثة أختهــا وطلبهــا للمســاعدة ..
ــق األصــل مــن أختهــا مــع اختــالف األنــف فلقــد  كانــت صــورة طب
ــل،  ــم طوي ــود ناع ــعرها أس ــاًل وكان ش ــر قلي ــا أصغ ــني أنفه ــت نرم كان
ولكنهــا كانــت تغطيــه فلقــد كانــت حمجبــة وملتزمــة بعكــس أختها التــوأم.. 
ــدث  ــد ح ــأن يشء يسء ق ــت ب ــاك وعرف ــني باالرتب ــعرت نرم ش
ألمهــا فهــي تســمع صــوت نارديــن تســتغيث هبــا وتنــادي عليهــا وهــي 
ــذي  ــب ال ــه للطي ــي تناول ــا وه ــن يدهي ــي م ــرط الطب ــقط امل ــي فس تبك

ــب: ــال بغض ــا ..وق ــا غاضًب ــر هل نظ
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- ماذا حدث لك يا نرمني هل جننت يا فتاة ؟
ــأن أمــي مريضــة  بشــدة  ــا دكتــور كــال ولكنــي أشــعر ب -اعتــذر ي

ــي اآلن . وحتتاجن
ــم  ــو يعل ــم فه ــذا مل يتكل ــة األم ل ــع حال ــذي يتاب ــو ال ــل ه كان الرج

ــام   ــالل أي ــتموت خ ــأن األم س ب
كانــت حالــة أمهــا هــي أغــرب حالــة واجههــا يف حياتــه بالرغــم مــن 
أنــه أكــرب اجلراحــني يف مــرص والعــامل العــريب لعــالج  واســتئصال األورام 

ولكنــه كان مندهــش مــن تلــك املريضــة .
ــه  ــدي كان حجم ــًدا بالث ــر ج ــوى ورم صغ ــر س ــن األم ــم يك  فل

ــدس .. ــة الع كحب
ال يشــكل أي خطــورة  وعنــد عمــل التحاليــل وأخــذ العينــة كان ورم 
ليفــي محيــد ولكنــه خــالل شــهر واحــد انقلــب إىل ورم خبيــث وانتــر 
بــكل خليــة باجلســد وكانــت مــن احلــاالت املرضيــة التــي وقــف أمامهــا 

عاجــًزا ؟؟
وهنــا فتحــت غرفــة العمليــات لتدخــل إحــدى املمرضــات وهتمــس 
يف أذن نرمــني ببعــض الكلــات فتخــرج  نرمــني مرسعــة وهــي تبكــي 
ــدى  ــرف بم ــق كان يع ــا بقل ــو هل ــر ه ــب فنظ ــن الطبي ــتأذن م دون أن تس

أملهــا ومــرض أمهــا فتســأل بضيــق :
-ماذا حدث يا سعاد وماذا قلتي لنرمني 

ــا  ــول بأهن ــا لتق ــت أخته ــال واتصل ــور ك ــا دكت ــة ي ــا مريض - أمه
ــل. ــل الرحي ــني قب ــة نرم ــد رؤي ــوت وتري مت

- رد بحزن :
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- كانــت ســتموت عــىل كل حــال فحالتهــا متأخــرة للغايــة وانتــر 
الرسطــان يف كل خليــة مــن جســدها برسعــة كبــرة ويقــف الطــب عاجًزا 

عــن معرفــة الســبب ...
فهز رأسه بأسى وأكمل قائاًل :

ــك  ــا تل ــي تعانيه ــك اآلالم الت ــن تل ــا م ــل هل ــذا أفض ــا اهلل فه  رمحه
ــرأة  امل

ــك  ــىل تل ــديد ع ــزن الش ــعر باحل ــوار وكان يش ــو إىل احل ــتمع ه اس
ــا ــا يوًم ــاط بيه ــى االرتب ــا ومتن ــي أحبه ــة الت ــاة الرقيق الفت

 ولكن الظروف ومرض أمها منعته من التقدم واالرتباط هبا ..
ــيًا   ــاًبا وس ــفى ..كان ش ــس املستش ــرض بنف ــا املم ــود زميله ــه حمم إن
يمتلــك شــعر بنــي وعيــون بنيــه وبــرة قمحيــة وطويــل القامــة ويعمــل 
بقســم الطــوارئ باملستشــفى كان يكربهــا بثانيــة أعــوام فهــا هــو يف بدايــة 
ــه  ــت عائلت ــقة يف بي ــده ش ــاًزا فعن ــا ممت ــكان عريًس ــره ف ــن عم ــني م الثالث
ــن  ــن أرسة ولك ــت وتكوي ــح بي ــتطيع فت ــة فيس ــة معقول ــه املادي وحالت

ــر كل يشء  . ــرض األم غ ــروف م ظ
****

ــم  ــة فل ــك الرسع ــا بتل ــت إىل منزهل ــف وصل ــني كي ــدري نرم ال ت
تبــدل حتــى ثيــاب العمــل فلقــد اســتقلت تاكــي بعــد أن كاد يدهســها 
ــف  ــي بعن ــت تبك ــا وقف ــىل األرض وبعده ــقطت ع ــه فس ــت عجالت حت

ــواق.  ــن الس ــباب م ــتائم والس ــيل الش ــام س أم
ولكنهــا عندمــا أخربتــه بــأن أمهــا متــوت ..عــرض عليهــا توصيلهــا 
إىل منزهلــا ...مل تــرتد أو ترفــض فكانــت تتمنــى أن يكــون التاكــي طائــرة 
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ــا ومل  ــل رسيًع ــر ليص ــق البح ــل طري ــلك الرج ــا ...فس ــا رسيًع لتوصله
يــرس مــن شــارع أبــو قــر. 

ــىل  ــدة ع ــدت األم مم ــي فوج ــي تبك ــة وه ــني الغرف ــت نرم دخل
فراشــها وبجوارهــا أختهــا التــوأم نارديــن وهــي متســك بيــد األم تقبلهــا 

ــي... ــزن وتبك بح
فقالت بتوتر وبصوت مبحوح :

-ماذا حدث يا أختي هل أمي بخر؟؟
نظرت هلا األم بفرح ثم مهست :

-سأعيد النسل إىل صاحبه أهيا الدرويش ....
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الفصل الثاني
املفاجأة

ــني ذراعــي أمهــا املريضــة  دخلــت نرمــني  تبكــي لتلقــي بنفســها ب
ــاءل: ــي تتس وه

- ماذا حدث يا أمي هل أنِت بخر؟
نظرت األم إليها بحنان وهي تربت عىل رأسها قائلة:

-  احلمــد هلل أنــك أتيــِت يف الوقــت املناســب يــا نرمــني فأنــا أريــد أن 
أخــربك أنــت وأختــك بيشء هــام ..

 وهنا قاطعتها نرمني وهي تبكي:
ـ ال جتهــدي نفســك بالــكالم يــا أمــي ســوف يصــل الدكتــور كــال 
ــن  ــرج م ــا خي ــأيت عندم ــوف ي ــرب وس ــه خ ــت ل ــد ترك ــة فلق يف أي حلظ

ــات .. ــة العملي غرف
قاطعتها األم وهي حتاول االبتسام :

- ليــس هنــاك رضورة يــا ابنتــي فقــط اســمعيني أنــت وأختــك وال 
تقاطعــاين ..مل تتكلــم نرمــني بــل نظــرت إىل عيــون أختهــا بحــرة فهــزت 

نارديــن رأســها مــن بــني دموعهــا بمعنــى إهنــا ال تفهــم شــيًئا. 
قالتا بصوت واحد :
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- حارض يا أمي كا تريدين ..
ــرت إىل  ــم نظ ــا ث ــا عميًق ــذت نفًس ــاًل وأخ ــا األم طوي ــرت هل نظ
الوشــم عــىل ذراع ابنتهــا و إىل صــورة الدرويــش الــذي مــازال يضحــك 
بســخرية وكأنــه ال يعجبــه مــا حيــدث أمامــه ويســخر منــه أبعــدت عينهــا 

ــأمل: عــن ذراع ابنتهــا ثــم قالــت ب
ــ أرجوكا ال تقاطعاين حتى أنتهي فليس هناك وقت ..

والقلــق،   والتوتــر  احلــرة  فــرأت  طويــاًل  عيوهنــا  إىل  نظــرت 
فحســمت قرارهــا وقــررت أن ختربمهــا الــرس الــذي أخفتــه عنهــا أكثــر 

ــر: ــف متوت ــف خائ ــوت ضعي ــت األم بص ــا قال ــن عاًم ــن عري م
ــــ أريدكــا أن تعرفــا بــأن والدكــا مــازال عــىل قيــد احليــاة شــهقت 
األختــان يف نفــس الوقــت واتســعت عيوهنــم تعجًبــا. مــاذا تقــول األم؟ 
ــا  ــوت ؟ فقاطعته ــراش امل ــىل ف ــي ع ــذي وه ــا  وهت ــدت عقله ــل فق ه

ــن : ناردي
- ماذا تقولني يا أمي ؟؟

ــى أهنــي  ــًدا ، حت ــي واســتمعا يل جي ــي ال تقاطعين ــا ابنت - أرجــوك ي
حديثــي أقســم لكــا بــأن والدكــا مــازال عــىل قيــد احليــاة هــو وجدتكــم 
وعمتكــم ولكنهــم يعيشــون بمحافظــة أخــرى لقــد أخذتكــا عندمــا كنتا 
ــكندرية  ــزل إىل اإلس ــن املن ــت م ــا األول وهرب ــال عامك ــاًرا مل تكم صغ
واســتأجرت تلــك الشــقة وبحثــت عــن عمــل إىل أن وفقنــي اهلل بالعمــل 
بأحــد املشــاغل كانــت صاحبتــه رمحهــا اهلل ســيدة طيبــة ســاعدتني كثــًرا 
قبــل موهتــا  وبعدهــا عملــت بمصنــع للمالبــس وتعلمــت اخلياطــة 
ــرام واســتطعت أن أعلمكــا وأربيكــا،  و ســارت األمــور عــىل مــا ي
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ــا  ــاة أن تزف ــيل يف احلي ــل اهلل  كان أم ــد بفض ــن أح ــيًئا م ــاج ش وال احت
ــن عليكــا ولكنهــا إرادة اهلل فلــن أســتطع أن أكمــل  عــىل بيتكــا و أطمئ

املشــوار.
وهنا قالت نرمني بحرة :

-  ولكنــي ال أفهــم مــا تقولــني، هــل أبونــا مــازال عــىل قيــد احليــاة 
ومل يمــت كــا أخربتينــا؟ ولكــن ملــاذا فعلــت ذلــك بنــا يــا أمــي؟

- ال أســتطيع أن أخربكــا اآلن يــا نرمــني ولكنــا ســتعرفان احلقيقــة 
يوًمــا مــا يــا ابنتــي .

- قاطعتها ناردين بغضب مرة أخرى وهي تصيح:
- ال ... ليــس مــن حقــك فالبــد أن نعــرف اآلن فلقــد حرمتنــا مــن 

العيــش مــع أبينــا ومــن حنيتــه واهتامــه بنــا.
 وال تريديــن إخبارنــا الســبب فلــاذا أخربتينــا إذا اآلن ..وهنــا 

قاطعتهــا نرمــني بغضــب :
- اهدئــي يــا أختــي فأمــك لــن تتحمــل هــذا الــكالم اآلن ونحــن ال 

نفهــم شــيًئا اصــربي حتــى تنهــي كالمهــا.
وختربنا ملاذا فعلت ؟

ــا  ــىل خده ــاقط ع ــا تتس ــدأت دموعه ــاًل وب ــا األم طوي ــرت هل نظ
وهــي تــرى نظــرات االهتــام واالســتنكار يف عيــون بنتيهــا، فلقــد فعلــت 
ــبنها اآلن  ــيًئا وحياس ــان ش ــا ال يفه ــا، ولكنه ــا مه ــن أجله ــت م ــا فعل م

ــت األم  : ــا قال ــر هل ــتطيع رشح األم ــي ال تس وه
- اســتمعا يل فأنــا مل أفعــل مــا فعلــت إال مــن أجلكــا أنتا وســتفهان 
كل يشء يف الوقــت املناســب وســتعرفان بأننــي فعلــت الصــواب، ولكني 
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اآلن أريدكــا بعــد مــويت أن تذهبــا إىل منــزل أبيكــا وتعيشــان معــه هــل 
ــا فتيــات فأبوكــا يريــد  ــاة ي تفهــان؟ فهــذا أخــر طلــب يل ورجــاء باحلي

رؤيتكــا وأريــد أن أمــوت وأنــا مســرتحية الضمــر.
صاحت ناردين:

- مســرتحية الضمــر وكيــف ولقــد حرمتنــا ســنني طويلــة مــن أبينــا 
وعشــنا أيتاًمــا، لكــم متنيــت أن يكــون يل أب يأخــذين يف حضنــه وأريــح 
ــه  ــا من ــك حرمتن ــك بأنانيت ــايل ولكن ــه ح ــكو ل ــه و أش ــىل كتف رأيس ع
ــا وهــذا حقــي فلــن  ــا أمــي فعلــت هــذا بن ــد أن أعــرف ملــاذا ي ــا أري فأن

ــة؟ ــة كامل ــي احلقيق ــاحمك إال أن ختربين أس
- أخذت األم تردد كالم ناردين بأمل :

- لــن تســاحميني يــا نارديــن وأنــا عــىل فــراش املــوت ســاحمك اهلل يــا 
ابنتــي عــىل قســوتك  قاطعتهــا بقســوة:

- نعــم لــن أســاحمك إال بعــد أن أعــرف احلقيقــة وملــاذا فعلــت مــا 
فعلــت فهــذا حقــي؟؟

نظــرت هلــا األم طويــاًل ثــم التفتــت إىل  ابنتهــا األخــرى نرمــني التــي 
كانــت تبكــي بقهــر  وقالــت :

- خــذي يــا نرمــني فمــدت يدهــا بورقــة وخاتــم  غريــب الشــكل 
مصنــوع مــن الفضــة لــه فــص أســود كبــر

ــوط  ــر ومرب ــب صغ ــكل قل ــىل ش ــف ع ــص جتوي ــف الف ويف منتص
ــأمل: ــة ب ــت قائل ــرة فأكمل ــة صغ ــم ورق باخلات

ــرة  ــا بالقاه ــوان والدك ــا عن ــة هب ــك الورق ــني فتل ــا نرم ــذي ي - خ
واحتفظــي باخلاتــم والورقــة األخــرى فهــي ملــك لصديقــة يل تدعــى » أم 
نوفــل« تعيــش  أيًضــا بالقاهــرة اذهبــي إليهــا يــا ابنتي وأعيــدي هلــا اخلاتم، 
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ــا  ــة إىل صاحبه ــادت األمان ــت وأع ــد رحل ــه ق ــأن صاحبت ــا ب و أخربهي
ــا، وإن  ــني يوًم ــويت بأربع ــد م ــرأة إال بع ــال بامل ــاويل االتص ــن ال حت ولك

ــل كل يشء .  ــا  أم نوف ــتخربك وقته ــة س ــة احلقيق ــا معرف أردت وقته
أخــذت نرمــني الورقــة و اخلاتــم وهــي تبكــي ال تــدري مــاذا تفعــل 
ــراش  ــىل ف ــي ع ــاحمها وه ــف ال تس ــن كي ــامح األم أم ال ولك ــل تس ه
املــوت ولقــد تعبــت معهــا كثــًرا، هــي ال تنكــر ذلــك ولكنهــا ال تفهــم 

شــيًئا عــا حيــدث .
نظرت هلا األم طوياًل ثم قالت :

- هل تساحمانني يا بنايت عىل ما فعلت ؟؟
ــت  ــم قال ــاًل ث ــا طوي ــرت هل ــن نظ ــن ناردي ــا ولك ــرد أي منه مل ت
ــا  ــا وأعطته ــني عليه ــت نرم ــا فضل ــظ ألهن ــعر بالغي ــي تش ــب وه بغض
ــاذا  ــاٍل فل ــعره غ ــني وس ــم ثم ــأن اخلات ــدو ب ــوان األب ويب ــم وعن اخلات
ــني  ــا طفلت ــذ أن كانت ــل من ــياء األفض ــًا باألش ــا دائ ــا عليه ــل أخته تفض
ــب: ــت بغض ــًدا فقال ــك جي ــرف ذل ــي تع ــا ه ــني عنه ــب نرم ــي حت وه

- ال  لن أساحمك عىل ما فعلت إال بعد أن أعرف ملاذا ..؟؟
وبعدها غادرت الغرفة بغضب وهي تزفر بقوة 

نظــرت هلــا األم بحــزن ومل تــرد بــل نظــرت برجــاء إىل عيــون ابنتهــا 
األخــرى فقالــت نرمــني بحــرة ومــن بــني دموعهــا :

- أســاحمك يــا أمــي ال تقلقــني يــا حبيبتــي فأنــا أعــرف بأنــك حتبيننــا 
وضحيــت مــن أجلنــا كثــًرا ..

ــاحمني  ــك ستس ــأن أخت ــرف ب ــا أع ــكرك فأن ــا رب أش ــد هلل ي - احلم
ــا  ــا ي ــذا ملصلحتك ــا فه ــن أبيك ــا ع ــت بإبعادك ــاذا قم ــرف مل ــا وتع يوًم

ــي.. ــة كالم ــًدا صح ــتعرفان غ ــي ...وس حبيبت
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شهقت األم بأمل : 
- اذهبــي إىل أم نوفــل بعــد األربعــني مــن مــويت يــا نرمــني واخفــي 
ــد  ــل املوع ــب قب ــى ال تذه ــك حت ــون أخت ــن عي ــوان ع ــم والعن اخلات
ــد  ــًدا بع ــا واح ــزل يوًم ــا باملن ــا ال جتلس ــف والدك ــش يف كن ــا للعي واذهب
ــربي و  ــرتيح يف ق ــى أس ــا حت ــن تنفيذه ــد م ــي والب ــذه وصيت ــويت فه م

ــي .. ــرتيح وال يعذبن ــي أس ــر  ويرتكن ــو اآلخ ــش ه ــرتيح الدروي يس
رددت الفتاة :

- درويش أي درويش يا أمي أنا ال أفهم شيًئا؟؟
ــي يف الوقــت املناســب وليــس اآلن،   ــا حبيبت - ســتفهمني كل يشء ي
ــا  ــالف بينك ــن خ ــدث م ــا ح ــا مه ــاك أن ترتكيه ــك إي ــك بأخت أوصي
فليــس لكــا ســوى بعضكــا فــال تفرتقــان مهــا بعدتكــا اخلالفــات يــا 

ــني. نرم
هل تفهمني ما أقول يا حبيبتي ؟!

ــر  ــا وتتذك ــد ابنته ــم يف ي ــر إىل اخلات ــي تنظ ــأمل  وه ــهقت األم ب ش
صديقتهــا الوحيــدة باحليــاة » أم نوفــل « لكــم متنــت أن تراهــا قبــل املــوت 
ولــو مــرة واحــدة ولكنهــا مل تســتطع أن تفعــل  مــن خوفهــا مــن زوجهــا 
ــن  ــم م ــس اخلات ــرتيان نف ــم يش ــة وه ــا البدين ــرت صديقته ــه تذك وقوت
ــم  ــل اخلات ــا أن يظ ــني وقررت ــي احلس ــيل بح ــان اخللي ــر يف خ ــد املتاج أح
مــع كال منهــا وال يرتكانــه إال عنــد املــوت فهــو دليــل صداقتهــا القويــة 
التــي اســتمرت ســنني طويلــة ودليــل عــىل اإلخــوة بينهــا فمهــا بعدهتــا 
ــوت  ــا إال امل ــن يفرقه ــرى  ول ــا األخ ــى أحدامه ــن تنس ــافات فل املس
ــو  ــا وه ــن بعدمه ــال م ــه األجي ــا تتوارث ــا باقًي ــل صداقته ــيظل دلي وس

ــم . اخلات
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ــقطت  ــا وس ــامة صديقته ــر ابتس ــي تتذك ــمت األم وه ــا ابتس  وهن
ــني  ــت نرم ــا رصخ ــتطع وهن ــا مل تس ــول يشء ولكنه ــت ق ــا وحاول يدهي

ــزع: بف
- أمــي مــاذا بــك يــا حبيبتــي إين أســاحمك يــا أمــي ولكــن ال ترتكينــا 

بــاهلل عليــك  فليــس لنــا أحــد ســواك يف هــذا العــامل 
وهنــا دخــل الغرفــة يف تلــك اللحظــة  دكتــور كــال واملمــرض حممود 
ــان  ــة األم واالطمئن زميلهــا وأختهــا نارديــن فلقــد حــر الطبيــب لرؤي

عليهــا فهــو مــن كان يتابــع ويبــارش حالتهــا كــا تعرفــون ...
ــاكن ال  ــراش س ــىل الف ــدد ع ــد األم املم ــن يف جس ــت ناردي رصخ

ــة: ــرك قائل يتح
ــا  ــت م ــاذا فعل ــاحمك مل ــن أس ــة اآلن وإال ل ــي احلقيق ــي أخربين - أم

ــاحمك؟؟ ــن أس ــوك وإال ل ــي أرج ــت أخربين فعل
ــص  ــد الفح ــراش وبع ــىل الف ــدة ع ــرأة املم ــن امل ــب م ــرتب الطبي اق

ــاًل: ــا قائ ــة وجهه ــام بتغطي ق
- البقــاء هلل يــا نرمــني لقــد رحلــت إىل مــكان أفضــل مــن عاملنــا و 

ارتاحــت مــن آالمهــا يــا ابنتــي
ــا  ــخر منه ــل يس ــول فه ــا يق ــة م ــر مصدق ــني غ ــه نرم ــرت ل نظ

الرجــل ولكــن ملــاذا يســخر منهــا اآلن؟ .
رصخت ناردين بحده يف وجهه :

- أنــت كاذب مل متــت أمــي قبــل أن ختــربين احلقيقــة ملــاذا فعلــت مــا 
فعلــت ملــاذا بعدتنــا عــن أبينــا كل تلــك الســنوات ملــاذا أخربتنــا اآلن؟؟

نظــر هلــا حممــود والطبيــب بحــرة ومل يــردا فهــا ال يفهــان شــيًئا ممــا 
تقولــه الفتــاة فربــا كانــت الصدمــة مــن مــوت األم أفقدهتــا صواهبــا 
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أخــذت تــرصخ هبســرتيا وهتــز األم بعنــف حتــى كادت توقــع جثتهــا 
مــن عــىل الفــراش  :

- ال متــويت اآلن قبــل أن ختربينــي احلقيقــة لــن أســاحمك  هــل تفهمــني 
لــن أفعــل مــا حييــت ؟؟

وهنا دفعها الطبيب بعيًدا قائال :
ــت  ــد رحل ــي اهلل فلق ــذا واتق ــا هك ــاة وال تعذبيه ــا فت ــي ي - اهدئ

ــا ــل فيه ــا دخ ــد من ــس ألح ــذه إرادة اهلل ولي ــر فه ــى األم وانته
أخذت ترصخ بغضب يف وجهه :

ــيًئا  ــم ش ــت ال تفه ــة فأن ــربين احلقيق ــل أن خت ــل اآلن قب ــن ترح ال ل
ــوة  ــا بق ــىل وجهه ــا ع ــر إال أن يصفعه ــاًل آخ ــب ح ــد الطبي ــا مل جي وهن
ــم  ــف ث ــي بعن ــذت تبك ــب وأخ ــه بغض ــرت ل ــا  نظ ــا إىل صواهب ليعيده

ــا.  ــل صفعه ــدق أن الرج ــي ال تص ــرة وه ــادرت احلج غ
وكانــت نرمــني جتلــس عــىل األرض حتــت قدمــي األم وهــي تبكــي 

مــرددة:
ــرتب  ــن اق ــا تريدي ــأفعل م ــي وس ــي ال تقلق ــا أم ــاحمتك ي ــد س - لق

ــاًل: ــوض قائ ــىل النه ــاعدها ع ــب وس ــا الطبي منه
- هيــا يــا نرمــني ال تفعلــني هــذا بنفســك يــا ابنتــي رمحهــا اهلل فهنــاك 

أشــياء كثــرة البــد أن نقــوم هبــا اآلن. 
نظرت له بأمل قائلة :

ــا  ــاء أهي ــة إغ ــت حال ــا كان ــت رب ــا مات ــد بأهن ــت متأك ــل أن - ه
الطبيــب وســوف تســتفيق ؟؟؟



34

نظــر هلــا الطبيــب ومل يــرد فهــو يعــرف شــعورها وشــعور اإلنســان 
عنــد مــوت أقــرب و أعــز خملــوق لديــه بالدنيــا فتتخيــل بــأن كل مــا يمــر 
بــك حلــم وليــس حقيقــة وســوف تســتيقظ مــن كل يشء قريًبــا فالصدمة 

كبــرة وال يســتطع عقلــك اســتيعاهبا.
ا أم أنه كابوس بشع ؟؟ فهل يقولون الصدق حقًّ

اقــرتب حممــود وهــو يشــعر باحلــزن عــىل رحيــل تلــك املــرأة الطيبــة 
ــرة وكان  ــن م ــر م ــا أكث ــد قابله ــا فلق ــان كابنه ــه بحن ــت تعامل ــي كان الت
ــب  ــو يغال ــزن وه ــال بح ــون فق ــة حن ــت طيب ــد كان ــه فلق ــا كأم حيبه

ــه: دموع
- هيا يا نرمني البقاء هلل فال تعذبيها 

- حتى أنت يا حممود تقول بأهنا ماتت
رد بحزن وأمل الدنيا :

ــص  ــتخراج ترخي ــا الس ــني وإرادة اهلل هي ــا نرم ــت ي ــا رحل - ألهن
الدفــن وشــهادة الوفــاة، فإكــرام امليــت دفنــه، ولقــد عانــت كثــًرا الفــرتة 
ــىل  ــني ع ــة وال تعرتض ــا بالرمح ــي هل ــت اآلن فادع ــد ارتاح ــة ولق املاضي
ــول  ــل ويق ــا ..أراد أن يكم ــا ي ــن مرضه ــا م ــة هل ــوت رمح إرادة اهلل، فامل
ــكان  ــت وال امل ــس الوق ــانه فلي ــك لس ــف و أمس ــه توق ــي ولكن حبيبت

ــًدا.  ــذا أب ــب هل املناس
هنضــت نرمــني وهــي تنظــر إىل عيوهنــا بحــزن فلقــد كانــا عــىل حــق 
فهــي املســئولة اآلن والبــد أن تــرسع باإلجــراءات وتقــوم بدفنهــا فليــس 

هنــاك أحــد آخــر أو رجــل تعتمــد عليــه 
خرجــوا  ثالثتهــم مــن الغرفــة واحلــزن بــاٍد عــىل وجوههم وتتســاقط 
ــي كانــت جتلــس عــىل أحــد  ــا نظــرت إىل أختهــا الت دمــوع نرمــني وهن
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املقاعــد أمــام البــاب يف الصالــة وتالقــت عيوهنــا ووقفــت نرمــني تبكــي 
ــها  ــت نفس ــن وألق ــت ناردي ــا قام ــقيقتها وهن ــون ش ــوع بعي ورأت الدم

بــني ذراعــي أختهــا وأخــذت تبكــي بعنــف :
ا كا يقولون؟؟؟ - هل رحلت يا نرمني حقًّ

- اهدئي يا أختي إهنا إرادة اهلل وليس لنا دخل فيها 
- ولكنهــا مل ختربنــا ملــاذا فعلــت ذلــك يــا نرمــني بنــا  وحرمتنــا مــن 

أبينــا وملــاذا أخربتنــا اآلن ؟؟
- ســنعرف كل يشء يــا نارديــن ال تقلقــي ولكــن بالوقــت املناســب 

ربــا كان عندهــا عــذر قــوي هــو مــا جعلهــا تفعــل مــا فعلــت ؟؟
- أي عــذر يــا أختــي فأنــا لــن أســاحمها أبــًدا عــىل مــا فعلــت فليــس 

مــن حقهــا أن حترمنــا مــن أبينــا مهــا حــدث . 
- ال يــا أختــي  اهدئــي وال تقــويل هــذا فلقــد تعبــت معنــا ومل تقــرص 

يف يشء معنــا البــد أن تســاحميها فهــي أمــك.
ــا  ــة اآلن ي ــرف احلقيق ــد أن أع ــا إال بع ــر هل ــن أغف ــني ل ــا نرم - ال ي
أختــي وليــس بعــد شــهر ونصــف كــا طلبــت، أعطينــي اخلاتــم والورقــة 

ألذهــب إىل صديقتهــا و أعــرف احلقيقــة منهــا نرمــني..
وهنــا ابتعــدت نرمــني عــن أختهــا بقــوة  واخفــت اخلاتــم والورقــة 

التــي كانــا مــازال بــني يدهيــا خلــف ظهرهــا قائلــة:
ــن  ــا فل ــي ووعدهت ــا وصتن ــا ك ــني يوًم ــد أربع ــي بع ــا أخت - ال ..ي

ــدث.  ــا ح ــا مه ــا يف قربه ــدي وأعذهب ــف وع أخل
ابتعدت ناردين من أمامها وهي تبكي بحرسة ومل ترد ..

وقف حممود والطبيب ال يفهان شيًئا  من حوار التوأمان..
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قال الطبيب بجدية :
- هيــا يــا نرمــني يــا ابنتــي  أبــديل مالبســك وهيــا بنــا فليــس هنــاك 

وقــت ..فإكــرام امليــت دفنــه. 
ــاب  ــت بثي ــا مازال ــرت اآلن بأهن ــة وتذك ــا بدهش ــرت إىل ثياهب نظ
املستشــفى وثيــاب غرفــة العمليــات ..فدخلــت إىل غرفتهــا لتبحــث عــن 

ــا .. ــتبدل ثياهب ــده و تس ــود ترت يشء أس
****

وقفــت نرمــني عــىل حمطــة قطــار ســيدي جابــر ترتدي فســتان أســود 
طويــل وطرحــة ســوداء وكانــت بجوارهــا أختهــا نارديــن التــي كانــت 
ــم  ــرة وتل ــام قص ــود بأك ــص أس ــود وقمي ــز أس ــون جين ــدي بنطل ترت
شــعرها خلــف رأســها بربــاط أســود ووقــف هــو أمامهــا يودعهــا قائــاًل :

- هل ترصين عىل الذهاب يا نرمني 
- أهنــا وصيــة أمــي يــا حممــود والبــد أن نعــرف احلقيقــة كــا أخربتك 

القصــة ونقابــل والدنا. 
- هل ستعودين يوًما يا نرمني؟؟

- نعــم ســأعود فازلــت أعمــل باملستشــفى ولكنــي أخــذت إجــازة 
مــن العمــل حتــى أعــرف احلقيقــة وبعدهــا ســأعود ال تقلــق كــا أننــي 
بفريــق دكتــور كــال الطبــي وهــو يــأيت إىل القاهــرة كثــًرا  فســأراك هنــاك 

قريًبــا يــا حممــود فازلنــا يف فريــق  عمــل واحــد 
نظــر هلــا بحــرسة كان يتمنــى أن يكونــا يف بيــت واحــد وليــس فريــق 
عمــل كان يتمنــى أن خيربهــا كــم حيبهــا وكــم ســيعذبه فراقهــا ولكنــه مل 

يســتطع فليــس هــذا املــكان وال الوقــت املناســب لقــول يشء.
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وهنا سمع صوت يقول من خلفه :
- أنت هنا أيًضا يا فتى؟؟

التفــت حممــود خلفــه ليجــد الطبيــب كــال يبتســم ويتطايــر شــعره 
ــا ناعــًا ويرتــدي نظــارة طبيــة  الرمــادي فلقــد كان يمتلــك شــعًرا رمادًي

ســميكة وبذلــة ســوداء 
فهتف حممود بتعجب :

- دكتور كال مرحًبا بك
وهنا قالت نرمني بدهشة :

ــا  ــي م ــا فيكف ــت إىل هن ــك وأتي ــت نفس ــاذا تعب ــال مل ــور ك - دكت
ــي . ــوت أم ــد م ــي عن ــه مع ــت ب قم

- ال تقولــني هــذا يــا نرمــني فأنــِت كابنتــي متاًمــا يــا فتــاة وأردت أن 
أيت ألودعــك وكنــت قريًبــا مــن املحطــة. 

ــى  ــب بمعن ــع وطبي ــل رائ ــك الرج ــه فذل ــر إلي ــرت بتأث ــا نظ وهن
ــت  ــا وق ــه معه ــا فعل ــى م ــن تنس ــه فل ــة يف قلب ــك الرمح ــة ويمتل الكلم
مــوت أمهــا وكيــف ســاعدها حتــى اطمــأن عليهــا حتــى صــوان العــزاء 

ــًدا. ــا واح ــا قرًش ــذ منه ــن مل يأخ ــه الدف وتكلف
لقــد فعــل مــا فعــل فلقــد كان يشــعر بالذنــب جتــاه املــرأة والتعجــب 
ــا  ــو طبيبه ــة وه ــك الرسع ــا بتل ــدها وموهت ــرض بجس ــار امل ــن انتش م

ــل موهتــا . ــاة قب ــه عــىل الفت ــرأة وصت ــج كــا أن امل املعال
قال هلا الطبيب بجديه :

ــا إىل  ــي أخذه ــا ابنت ــراد  ي ــىل انف ــدك ع ــني أري ــا نرم ــايل ي - تع
مــكان بعيــد قليــاًل عــن عــني أختهــا وحممــود اللذيــن شــعرا بالفضــول 
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ــد  ــة فلق ــة مزدمح ــت املحط ــاة كان ــن الفت ــل م ــد الرج ــاذا يري ــة م ملعرف
ــتعدون  ــركاب يس ــدء ال ــة وب ــول إىل املحط ــىل الوص ــار ع ــك القط أوش

ــون: ــة بامليكروف ــوت املذيع ــمعون ص ــم يس وه
- ســيصلنا اآلن عــىل رصيــف رقــم ثالثــة قطــار رقــم 916 إســباين 

فاخــر مبــارش إىل القاهــرة 
ــىل  ــا ع ــك قطاره ــد أوش ــر فلق ــب بتوت ــني إىل الطبي ــرت نرم نظ

ــاًل: ــا قائ ــرف إليه ــده بظ ــب ي ــد الطبي ــا م ــول وهن الوص
- خذي يا نرمني 
- ما هذا يا دكتور

ــرة  ــِت بالقاه ــه وأن ــا حتتاجين ــك رب ــه مع ــيط اجعلي ــه يشء بس - إن
ــني ؟؟ ــن تذهب ــني إىل أي ــِت ال تعرف فأن

- ال يــا دكتــور  كــال أشــكرك  إن معــي احلمــد هلل ويكفــي مــا فعلتــه 
مــن أجــيل عنــد مــوت أمــي وحجــز تذاكــر القطــار وكل يشء. 

ــا  ــي ك ــِت كابنت ــًرا فأن ــي كث ــرف وال تتكلم ــذي الظ ــني خ - نرم
ــرة  ــا بالقاه ــأراك قريًب ــك وس ــذا راتب ــق و ه ــي بالفري ــني مع ــِك تعمل أن

ــي ــق الطب بالفري
- ال...أستطيع صدقني فيكفي ما فعلته من أجيل.

- هيا يا فتاة خدي الظرف وتوكيل عىل اهلل سيفوتك القطار. 
وهنــا أتــى القطــار ودخــل املحطــة فأتــى حممــود مرسًعــا وهــو حيمــل 

ــا قائاًل: حقائبه
- هيا يا نرمني حتى ال يغادر القطار أرسعي باهلل عليك .

نظــرت نرمــني إىل الطبيــب بامتنــان بعــد أن أخــذت الظــرف 
بإحــراج  قائلــة:
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- أشــكرك عــىل كل يشء فعلتــه مــن أجــيل ورحلــت مرسعــة وهــي 
ــمع  ــي تس ــا وه ــىل وجنتيه ــاقط ع ــدأت تتس ــي ب ــا الت ــب دموعه تغال

ــه .. صوت
- اهتمــي بنفســك يــا فتاة ســأنتظر اتصالــك يف أي وقــت إن احتجت 
لــيشء ..كان يشــعر بالذنــب الشــديد وتأنيــب الضمــر فهــل هــو الســبب 
ــه ســيحاول أن يســاعدها قــدر اســتطاعته  يف مــوت األم ال يعــرف ولكن

؟؟
مل تــرد بــل تســاقطت دموعهــا كالشــالل فلقــد كان الرجــل عطــوف 

معهــا ورحيــم بحاهلــا 
- هيــا يــا نرمــني ســنتأخر فنحــن آخــر عربــة مــن القطار...أخــذت 

جتــري وجيــري حممــود معهــا وهــو حيمــل احلقائــب 
ــع  ــات وتدف ــول العرب ــاول دخ ــي حت ــاس الت ــام والن ــط الزح وس

ــرة ــفر الكب ــب الس ــا حقائ أمامه
وصلــت العربــة رقــم 9 دخلــت العربــة مرسعــة  وأخــذت احلقائــب 

مــن حممــود ...وهنــا حتــرك القطــار ومل تســمع حممــود وهــو يقــول هلــا :
- سأفتقدك حبيبتي ..

وهنــا شــعر بتلــك اليــد التــي توضــع عــىل كتفــه كان الطبيــب كــال 
فقــال لــه :

- سنفتقدها مجيًعا يا بني، هيا ألوصلك يف طريقي ...
كان كــال يعــرف بــأن الفتــى حيــب نرمــني ويريــد خطبتهــا ولكــن 

مــرض األم وموهتــا وبعدهــا ســفرها غــر كل يشء 
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الفصل الثالث
الوشم

ــق أي  ــار مل تنط ــل القط ــا داخ ــا بمقاعدمه ــني وأخته ــت نرم جلس
واحــدة منهــا بكلمــة كانــت كال منهــا غارقــة يف تفكرهــا وختيلهــا فيــا 
ــاذا مل  ــه؟ ومل ــد رؤيت ــا عن ــيقوالن لوالدمه ــاذا س ــرة وم ــتواجهه بالقاه س
يبحــث عنهــا كل تلــك الســنوات الطويلــة فهــل بحــث عنهــا ومل جيدمهــا 

ــكان ؟ يف أي م
وملاذا هربت األم من األب؟؟

نظرت ناردين إىل أختها قائلة بحدة :
ــل  ــي أخربتــك عنهــا أمــي قب ــرأة الت ــا نذهــب إىل امل - نرمــني دعين

ــا  ــزل أبين ــاب ملن ــل الذه ــة أواًل قب ــرف احلقيق ــا لنع موهت
ــة  ــر الطبيعي ــاهد  املناظ ــي تش ــل ردت وه ــا ب ــا أخته ــر إليه مل تنظ

ــار : ــذة القط ــن ناف ــة م للطبيع
ــن  ــك ل ــت ل ــن وقول ــا ناردي ــل ي ــن قب ــر م ــا يف األم ــد تكلمن - لق
أخلــف وصيــة أمــي  األخــرة وهــي عــىل فــراش املــوت فلــن أعذهبــا يف 

ــني ؟؟ ــل تفهم ــت ه ــا كان ــت مه ــة املي ــذ وصي ــب تنفي ــا فيج قربه
- وملاذا عذبتنا هي طوال حياتنا يا أختي؟؟
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وهنا رصخت نرمني بصوت عاٍل يف وجهها :
ــاك أن   ــرى وإي ــرة أخ ــوع م ــي باملوض ــي وال تتكلم ــن اصمت - ناردي
تذكــري أمــي بالســوء حتــى نعــرف احلقيقــة هــل تفهمــني مــا أقــول ؟

ــا  ــت عينيه ــل أغمض ــرد ب ــا ومل ت ــب إىل أخته ــن بغض ــرت ناردي نظ
ــذا  ــن كل ه ــص م ــا وختل ــر رسيًع ــت يم ــل الوق ــوم لع ــت الن وحاول

ــوس الكاب
****

كانــت الســاء خــراء ملونــة بلــون غريــب والريــاح شــديدة 
تعصــف بــكل يشء وحتركــه عــىل شــكل دائــرة عمالقــة  كبــرة ضخمــة 
ــة  ــة دائري ــم يف حلق ــوا  ه ــاء ووقف ــان الس ــن األرض إىل عن ــدت م وامت
ــًرا  ــر كث ــبهون الب ــوس يش ــزع يف النف ــر الف ــي تث ــة الت ــم الغريب هبيئته
ــا ولوهنــا  يف هيئتهــم، لكــن عيوهنــم كانــت خمتلفــة فهــي مشــقوقة  طوليًّ
أمحــر وحدقتهــا بيضاويــة وليســت دائريــة ولوهنــا أمحــر دمــوي، هلــم آذن 
طويلــة كأذن احلصــان كانــوا يقفــون عــىل قدمــني عاريتــني ذات أصابــع 
ــر وذراع  ــب كالب ــن اجلوان ــالن م ــان طوي ــم ذراع ــكل منه ــة ول طويل
آخــر ثالــث خــرج مــن منتصــف البطــن  كل ذراع ينتهــي بثالثــة خمالــب 
ســوداء مثنيــة وكل كائــن يمســك بــذراع األخــر ويصنعــون دائــرة مغلقــة 
...يف مواجــه العاصفــة والريــاح اهلوجــاء إال الكائــن األخــر  فلقــد مــد 
إليــه مــن بجــواره يــده ليكمــل الدائــرة ولكنــه وقــف يبتســم ســاخًرا ومل 

ــا ... يكمله
ــي  ــاب وباق ــدي ثي ــذي يرت ــد ال ــو الوحي ــر ه ــوق األخ كان املخل
املخلوقــات عرايــا بــدون ثيــاب يغطــي جســدهم شــعر أســود طويــل إال 

ــدة .. ــعره واح ــا ش ــن هب ــاء مل تك ــت صلع ــهم فكان رؤوس
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هــو الوحيــد املختلــف بشــعره الطويــل  الــذي يمتــد إىل أســفل ركبتيه 
نظــر إليهــم ســاخًرا ثــم حتــرك مــن مكانــه هبــدوء مســتفز وهــو يبتســم 

بمكــر فظهــرت أســنانه الطويلــة املدببــة وحوافهــا حــادة كالســيف..
ــر  ــاق بئ ــن أع ــأيت م ــه ي ــرج وكأن ــق خ ــد عمي ــوت واح ــوا بص قال

ــحيق : س
ــان  ــا بأم ــن نحي ــًدا فنح ــؤذ أح ــالم وال ت ــدك  بالس ــد ي ــر وم - انتظ

ــاق. ــد وامليث بالعه
ولكنــه نظــر هلــم طويــاًل وبعدهــا أطلــق ضحكــة حــادة عاليــة تــردد 
ــارشة إليهــا  ــل ذهــب مب صدهــا يف املــكان ومل ينطــق أو يلتفــت إليهــم ب

هــي كانــت تقــف ترجتــف كورقــة إهنــا إحــدى األختــان »نارديــن «
كانــت تقــف والعــرق البــارد يتجمــع عــىل جبينهــا تريــد أن تــرصخ 

ولكــن صوهتــا أبــى أن خيــرج مــن حلقهــا 
ــذي  ــب ال ــك الغري ــن ذل ــروب م ــاول اهل ــزع حت ــم بف ــر إليه تنظ

ــر   ــًا بمك ــا مبتس ــرتب منه يق
رصخت أخًرا وخرج صوهتا مبحوحا مفزوًعا :

- ماذا تريد مني ؟؟
رد عليها بصوت قوي زلزل املكان من حوهلا:

ــده إليهــا  ــا مــد ي ــاة وهن ــا فت ــت مــن أجلــك ي - ال ختافــني لقــد أتي
ــص  ــي ذو الف ــم الف ــدت اخلات ــة فوج ــه املفتوح ــرت إىل يدي ــيشء فنظ ب

ــت : ــب هتف ــطه القل ــور بوس ــر املحف ــود الكب األس
ــد أن  ــا أري ــوان أن ــن العن ــه وأي ــم أمــي  مــن أيــن أحرت ــه خات - إن

أعــرف ملــاذا فعلــت أمــي ذلــك؟
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ضحك بسخرية قائاًل:
- هل تعرفني قيمة اخلاتم  يا فتاة ..

ردت بتوتر :
- ال أعرف ؟؟

يعطــي مالكــه كل يشء القــوة واملــال والســلطة، ولقــد فضلــت أمــك 
أختــك عليــك فهــل ســترتكني أختــك تتمتــع بــكل هــذا بمفردهــا ؟

- رددت بتعجب :
- القوة واملال والسلطة ...

وهنــا شــعرت بــاألمل الشــديد يف ذراعهــا األيــرس ونظــرت بتوتــر إىل 
الوشــم عــىل ذراعهــا فلقــد كان يؤملهــا كثــًرا وينــزف دًمــا

شــهقت بفــزع فلقــد اختفــى املخلــوق األخــر مــن ذراعهــا وأخــذ 
ــا  ــه وكان يؤمله ــب إىل مكان ــر برع ــذت تنظ ــاء، أخ ــزف الدم ــه ين مكان

ــدها  ــن جس ــزًءا م ــع ج ــم اقتط ــعرت وكأن أحده ــدة وش بش
أخذت كلاته ترتدد يف أذهنا  :

- القــوة واملــال والســلطة هــل ســترتكني أختــك تتمتــع بــكل هــذا 
ــا ؟؟؟ بمفرده

زاد أمل ذراعهــا بقــوة فلــم تســتطع أن تتحمــل كل هــذا فلقــد شــعرت 
بــأن هنــاك مــن يضغــط عليــه بقــوة فرصخــت بــأمل :

- الااااااا ذراعي اتركه..
وهنا سمعت صوت نرمني يقول بقلق :

ــي  ــك اهدئ ــدث لذراع ــاذا ح ــي وم ــا أخت ــاك ي ــاذا هن ــن م - ناردي
ــك ؟؟؟ ــاهلل علي ب
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ــأمل فــكان  فتحــت عينيهــا ببــطء وأمل  ونظــرت إىل ذراعهــا األيــرس ب
الوشــم  كــا هــو ومــازال املخلــوق يضحــك ســاخًرا 

فنظــرت حوهلــا يمينًــا ويســاًرا كان الــركاب ينزلــون حقائبهــم 
ويســتعدون ملغــادرة القطــار.

التفتت  إىل أختها بقلق:
- ماذا حدث نرمني ؟؟

ــذت  ــك أخ ــك ولكن ــت أن أوقظ ــن وحاول ــا ناردي ــت ي ــد نم لق
ــيتوقف  ــرة وس ــا القاه ــد وصلن ــي، فلق ــني ذراع ــأمل وتقول ــني ب ترصخ
ــرف  ــن ال ــب  م ــت احلقائ ــت وأنزل ــب وقام ــزل احلقائ ــا لنن ــار هي القط
ــا إىل  ــا وخصوًص ــد أخته ــب إىل ي ــن بغض ــرت ناردي ــا نظ ــا وهن فوقه
إصبعهــا البنــرص  بيدهيــا اليمــني فلقــد كانــت تلبــس اخلاتــم التــي أعطتــه 

ــا : ــوق يف أذنيه ــردد كالم املخل ــا ت ــا وهن ــل موهت ــا األم قب هل
ــكل  ــع ب ــك تتمت ــترتكني أخت ــل س ــلطة ...فه ــال والس ــوة وامل - الق

ــا .؟؟ ــذا بمفرده ه
- رصخت بغضب بصوت عاٍل :

- ال لن أفعل ولن أتركها ..
نظرت نرمني هلا بدهشة :

- مــاذا هنــاك يــا نارديــن ومــا الــذي لــن تفعليــه؟؟ مل تــرد عليهــا بــل 
أدارت وجههــا عنهــا ثــم زفــرت بغضــب قائلة:

ــة اآلن  ــعرين بالراح ــل تش ــا نرمني؟؟ه ــم ي ــت اخلات ــاذا ارتدي - مل
ــن؟؟ ــا تريدي ــك م ــق ل ــد أن حق بع

- أي خاتم يا أختي أنا ال أفهم شيًئا؟؟
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- اخلاتم الذي أعطتك إياه أمي؟؟
ــه إىل أن  ــت أن أرتدي ــي ففضل ــع من ــت أن يضي ــد خف ــم لق -  اخلات

ــني . ــد األربع ــة بع ــرف احلقيق ــا اهلل ونع ــي رمحه ــة أم ــه لصديق أعطي
- هكذا إًذا ال هيم ؟؟

- ناردين أنا ال أفهم شيًئا وماذا تقصدين ؟
ــرت إىل  ــا ونظ ــىل ظهره ــا ع ــا وعلقته ــذت حقيبته ــل أخ ــرد ب مل ت
ــيس. ــة رمس ــف يف حمط ــذي توق ــار ال ــادرت القط ــب وغ ــا بغض أخته
نظــرت نرمــني بحــرة وحــزن إىل أختهــا فــاذا حــدث هلــا وغرهــا 
لتلــك الدرجــة فمنــذ مــوت األم ومــا أخربهتــا بــه وهــي ليســت بخــر 

أبــًدا فــاذا تفعــل مهســت بحــزن:
- ربــا عندمــا نذهــب إىل أبينــا ســتتغر وتشــعر باألمــان  وتعــود كــا 

كانــت مــن قبــل مــن يــدري؟؟؟
****

اســتقال ســيارة أجــرة مــن أمــام املحطــة إىل منطقــة شــربا واىل العنوان 
التــي أعطتــه هلــا األم قبــل موهتا.

جلســا بالســيارة متباعدتــني عــىل الكنبــة اخللفيــة وكل واحــدة 
أخــذت تنظــر مــن النافــذة بجوارهــا إىل الشــوارع 

ــكان  ــرة ويف كل م ــاس كث ــت الن ــب كان ــاس بتعج ــعة والن الواس
ــام.  ــرة والزح ــني القاه ــب نرم ــيارات مل حت ــاري  وس ــة وكب وزمح

ــي  ــر فه ــو ق ــة أب ــدوء ومنطق ــر واهل ــكندرية والبح ــرت اإلس وتذك
ــة . ــت مزدمح ــكان وليس ــن الس ــل م ــدد قلي ــا ع ــة هب منطق

فتمنت أن تعود وهنا رن تليفوهنا املحمول فقطع حبل ذكرياهتا 
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ــا  ــه بأهن ــا فأخربت ــان عليه ــد االطمئن ــا ويري ــود زميله ــد كان حمم لق
ــون.  ــت التليف ــزل األب وأغلق ــا إىل من ــالم ويف طريقه ــا بس وصلت

هــي تعــرف بأنــه حيبهــا ويريــد االرتبــاط هبــا ولكــن مــرض األم ومــا 
حــدث أجــل كل يشء 

ــا أم ال ولكنــه عريــس جيــد ومناســب عــىل  ال تعــرف هــل حتبــه حقًّ
كل حــال وربــا أتــى احلــب يف املســتقبل، مــن يــدري؟

ــاس  ــرى إىل الن ــيارة األخ ــذة الس ــن ناف ــر م ــن تنظ ــت ناردي وكان
ــا  الكثــرة والزحــام بفــرح شــديد وتفكــر أن رســم هــؤالء النــاس مجيًع
ــال  ــن امل ــر م ــع الكث ــوف جتم ــم فس ــا وصدوره ــىل أذرعته ــم ع الوش

ــرة . ــتصبح مليون وس
وهنا قطع السائق حبل أفكارمها قائاًل :

- لقد وصلنا يا آنسات ها هو شارع عرايب بشربا اخليمة. 
ــادرت  ــا غ ــوال وبعده ــن أم ــب م ــا طل ــه م ــني وأعطت ــكرته نرم ش

ــا.  ــا حقيبته ــت كل منه ــا ومحل ــي وأخته ــيارة ه الس
ــد  ــدا أح ــا وج ــيارات وهن ــيلء بالس ــر امل ــارع الكب ــرا إىل الش ونظ
ــل  ــاب املح ــام ب ــس أم ــن جيل ــل مس ــة ورج ــة املفتوح ــالت اجلانبي املح
عــىل مقعــد خشــبي يســتمع إىل صــوت أم كلثــوم يف راديــو صغــر فذهبــا 
إليــه وســأاله عــن العنــوان بالورقــة فنظــر هلــا الرجــل بتعجــب قائــاًل :
- مــن تريــدان هنــاك يــا آنســات باحلــارة فأنــا أعــرف معظم الســكان 

فأنــا أســكن يف نفس احلــارة؟؟
فردت نرمني بتوتر:

- حارة ولكن العنوان مكتوب شارع 
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- نعــم يــا ابنتــي إهنــا حــارة الدرويــش ..وهــي شــارع ضيــق نطلــق 
عليــه نحــن حــارة .

- ولكن يا عمي مكتوب اسم الشارع شارع مصطفى حممود. 
- نعــم يــا ابنتــي هــو شــارع مصطفــى حممــود قديــًا ولكــن النــاس 

تســميه اآلن حــارة الدرويــش واشــتهر باالســم 
ــا. ــن هن ــنا م ــراب ولس ــن أغ ــك فنح ــاهلل علي ــد ب ــت متأك ــل أن - ه
ــى إن  ــرف حت ــًدا ال نع ــون أب ــرة ال يقول ــل القاه ــأن أه ــرف ب ــت تع كان
ــرة  ــت بالقاه ــا كان ــا عندم ــا يوم ــا صديقته ــا أخربهت ــون ك ــوا اليعرف كان
ــا  ــا عنواًن ــد أعطاه ــكل واح ــاك ف ــاس هن ــا الن ــا وتوهه ــارة خالته لزي

ــرف  ــا ال أع ــل هل ــف ومل يق ــف خمتل ــا ووص خمتلًف
- ضحك الرجل :

- ال ختــايف يــا ابنتــي فأنــا أســكن باحلــارة ولكــن قــويل يل مــن تريــدان 
باحلارة؟

- نريد منزل درويش السيد إمام هل تعرفه يا عمي؟؟
نظر هلا الرجل بفزع قائاًل :

- من ؟؟
- درويش السيد إمام يا عمي ؟؟

مل يرد الرجل بل نظر إليها بفزع ثم قال بتوتر:
ــوف  ــاًرا س ــرسا يس ــه اك ــق ويف هنايت ــارع الضي ــذا الش ــا يف ه - اذهب
ــال.. ــا ارح ــش هي ــارة الدروي ــي ح ــذه ه ــه فه ــق من ــارع أضي ــدون ش جت

وأشــار عــىل شــارع ضيــق يمينــه ...كانــت ال تريانــه ..
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وبعدهــا قــام الرجــل وهــو ينظــر هلــا بفــزع ودخــل إىل متجــره وهــو 
حيمــل مقعــده.

نظــرت نارديــن إىل الرجــل بغضــب ونظــر هلــا هــو بفــزع حتــى كاد 
يســقط عــىل األرض.

فقالت نرمني بتوتر وهي تنظر إىل عيون أختها :
- ما هذا يا أختي وماذا حدث للرجل؟؟

ــا  ــني واملــرىض النفســني ي ــة باملجان ــد مليئ - ال هتتمــي فازالــت البل
نرمــني فــال تشــغيل بالــك .

وســارا مًعــا يف الشــارع الضيــق حتــى هنايتــه وبعدهــا دخــال حــارة 
الدرويــش يســاًرا  كــا أخربمهــا الرجــل .

كانــت نظــرات أهــل احلــارة تراقبهــم بحقائــب ســفرمها التــي 
حيمالهنــا ..وثياهبــا الســوداء .

كانــت احلــارة ضيقــة لدرجــة مثــرة لألعصــاب والبيــوت متقاربــة 
لدرجــة غريبــة حتــى إنــه تســتطيع مــد يــدك مــن أحــد النوافــذ لتدخلهــا 
شــقة جــارك بالبيــت الــذي أمامــك، كان هنــاك بعــض األطفــال يلعبــون 
البــيل أمــام أحــد البيــوت وبعــض الســيدات افرتشــن األرض وجلســن 
ــاء  ــدى النس ــت إح ــا قام ــر وهن ــت آخ ــام بي ــر أم ــدى احلصائ ــىل إح ع
وكانــت ترتــدي عبــاءة ســوداء وتربــط رأســها بمنديــل اســود فأوقفــت 

األختــني بفضــول قائلــة:
- من تريدان أيتها الفتاتان باحلارة فشكلكا غريب عن املنطقة؟

قالت نرمني بتوتر :
- نريد بيت درويش السيد إمام من فضلك هل تدلينا عليه؟؟
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وهنا شهقت املرأة فزعا وبسملت برعب مرددة:
ــىل  ــاة ع ــا فت ــني ي ــا صغرت ــاذا فازلت ــش مل ــزل الدروي ــدان من - تري

ــور..؟؟ ــك األم تل
- ال... ال نحــن نريــد منــزل درويــش الســيد إمــام أبونــا فهــل هــذه 

حــارة الدرويــش؟؟
شهقت املرأة فزًعا واتسعت عيناها :

- أباكم هل أنتم من نسل الدرويش ؟؟
ــرأة  ــاذا امل ــم مل ــي ال تفه ــا فه ــرة إىل أخته ــني بح ــرت نرم ــا نظ وهن
ــن  ــرأة م ــت امل ــا، أرسع ــاف منه ــة وخت ــة الغريب ــك الطريق ــا بتل تعامله
ــاء  ــهقت النس ــمعا ش ــا س ــن وهن ــاء جيلس ــث النس ــض حي ــم ترك أمامه
العاليــة ونظراهتــم  املريبــة إليهــا التــي تتهمهــم بــيشء ولكنهــم ال يفهــان 

شــيًئا.
ــوة  ــت بق ــاء وقال ــدى النس ــن إح ــب م ــن بغض ــت ناردي ــا تقدم وهن

ــايل : ــوت ع وبص
- أين بيت درويش السيد إمام فأنا ابنته ناردين؟؟

ــا  ــا ورأت فيه ــرت إىل عيوهن ــب ونظ ــرأة برع ــا امل ــرت هل ــا نظ وهن
عيــون أبيهــا وقوتــه وملحــت الكائــن املرســم عــىل ذراعهــا وهــو يبتســم 

ــخرية . بس
فرصخت متوسلة :

ــت  ــش ورفع ــل الدروي ــن نس ــم م ــرف بأنك ــن أع ــاحميني مل أك - س
يدهيــا وأشــارت  أنــه آخــر منــزل باحلــارة عــىل الناصيــة املنــزل األخــر 

ــاة عــىل جهــيل وعــدم معرفتــي وال تؤذينــي أرجــوك. ــا فت ســاحميني ي



50

ــا  ــت إىل أخته ــل ذهب ــرد ب ــب ومل ت ــن بغض ــا ناردي ــرت هل ــا نظ وهن
ــزم : ــة بح قائل

- هيا يا نرمني لنذهب من هنا 
ــف  ــت تق ــي كان ــرأة الت ــا و إىل امل ــر إىل أخته ــني بتوت ــرت نرم نظ

مكاهنــا مصدومــة ومل تتحــرك فقالــت:
- مــاذا قلــت هلــا يــا أختــي فاملــرأة تبكي فزًعــا وكأهنــا رأت الشــيطان 

؟؟ ذاته 
ــع  ــزم م ــيل بح ــد أن تتعام ــعبية و الب ــارة ش ــذه ح ــي فه - ال هتتم
الغربــاء واملتطفلــني وإال لــن حيرتمــك أحــد وال تنــي بأننــا غربــاء هنــا 

ــًدا ــرف أح وال نع
هــزت نرمــني رأســها بقــوة ومل تــرد ولكنهــا مل تشــعر باالرتيــاح هلــذا 
ــه الرائحــة ومهســت لنفســها لكــم أمتنــى أن أذهــب  املــكان الضيــق كري

إىل اإلســكندرية و إىل منــزيل اآلن فلقــد اشــتقت إليهــا. 
ذهبتــا إىل املنــزل بنهايــة احلــارة وكانــت عيــون النســاء تراقبهــا بفــزع 

وســمعت مهســاهتن وهــن يــرددن :
- لقد عاد نسل الدرويش ..

ــة ومل  ــر مفهوم ــاء الغ ــات النس ــت ومهس ــا مههم ــم أي منه مل تفه
تعلــق أي منهــا عليهــا، وقفــت نارديــن أمــام أحــد املنــازل املكــون مــن 
ثــالث طوابــق ولونــه أخــر وبــاب مدخلــه مدهــون باألســود ورســم 
ــر  ــون األمح ــرة بالل ــة صغ ــوي و الفت ــر الدم ــرة باألمح ــة كب ــه عالم علي

ــة : ــك اجلمل ــا تل ــش « وحتته ــزل الدروي ــا » من ــب عليه كت



51

» يــا ابــن آدم ال تتلفــظ وتقــول مــا ال تعلــم  حتــى ال تنــدم ومتــوت 
لتلــك الكلــات التــي قلتهــا... وأنــت جاهــل ال تفهــم معناهــا«

 قرأت الفتاة العبارة بحرة ثم قالت : 
- إنه املنزل يا أختي؟؟

- وكيف عرفت يا ناردين ؟
- مــن الالفتــة يــا أيتهــا الذكيــة ووصــف املــرأة  ...انظــري وأشــارت 
بإصبعهــا إىل الالفتــة املعلقــة عــىل البــاب باالســم ، وبعدهــا رنــت جــرس 

البــاب املعلــق عــىل اجلــدار بجــوار بــاب املنــزل اخلارجي؟؟
قــرأت نرمــني اجلملــة وشــعرت بانقبــاض الصــدر والتوتــر فقالــت 

بخــوف:
ــا  ــت ؟؟ وم ــك البي ــاح لذل ــعر باالرتي ــة وال أش ــا خائف ــن أن - ناردي

ــاب ؟؟ ــىل الب ــوب ع ــب املكت ــكالم الغري ــذا ال ه
ــال  ــة ف ــارة حكم ــرد عب ــي جم ــني، وه ــا نرم ــن يشء ي ــايف م - ال خت
ــرف  ــنني وال نع ــن س ــه م ــا من ــذي حرمن ــا ال ــنرى أبان ــاآلن س ــي ف تقلق
ــي ومتالكــي نفســك ؟؟ ــي  اهدئ ــا أخت ــة ي الســبب اآلن ســنعرف احلقيق

- وماذا إن مل يصدقنا أحد وطردونا رش طرده؟؟
- ال تكــوين غبيــة يــا نرمــني فمعنــا أثبــات شــخصية وبطاقــة حتقيــق 
ــك  ــن فضل ــاء م ــي بالغب ــال تتفوه ــل ف ــا الرج ــا ابنت ــت بأنن ــخصية تثب ش
ــم  ــد ..أو جييبه ــرد أح ــن مل ي ــًرا ولك ــرس كث ــرن اجل ــذت  ت ــا أخ وبعده

فيبــدو أن املنــزل فــارغ وال يســكنه أحــد 
فتعجبت قائلة :
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ــك  ــا كل تل ــل قطعن ــد اآلن فه ــد أح ــاٍل وال يوج ــزل خ ــل املن - ه
ــي ؟؟؟ ــا أخت ــيئ ي ــظ الس ــذا احل ــا ه ــًدا ف ــد أح ــى ال نج ــافة حت املس

- ردت نرمني :
ــت  ــذة اآلن ودخل ــن الناف ــرت م ــرأة نظ ــاك ام ــي هن ــا أخت - ال ي

ــري . ــاب انتظ ــتفتح الب ــا س ــد بأهن ــة أعتق مرسع
ــم  ــدوا أمامه ــزل ، ليج ــل املن ــاب مدخ ــح ب ــة فت ــة التالي ويف اللحظ
امــرأة يف منتصــف األربعينــات مــن عمرهــا برهتــا بيضــاء كالبــن وتظهر 
الكثــر مــن العــروق الرفيعــة الزرقــاء عــىل وجههــا تغطــي رأســها بغطــاء 
ــة  ــم بدهش ــرت هل ــون نظ ــوداء الل ــاءة س ــدي عب ــون وترت ــر الل أخ

ــر: فقالــت نرمــني بتوت
- نحــن نريــد أبانــا درويــش الســيد إمــام فنحــن » نرمــني ونارديــن « 
ابنتــاه التــوأم وأخرجتــا بطاقتهــا الشــخصية التــي تثبــت صحــة كالمهــا 
ــا  ــا أو تدعومه ــرد عليه ــا ومل ت ــن آخره ــرأة  ع ــني امل ــعت ع ــا اتس وهن
للدخــول وهنــا ســمعا صــوت امــرأة أخــر مــن األعــىل يتســاءل بقلــق :

- من عىل الباب هناك؟
ــت  ــا فدخل ــق هل ــحت الطري ــا أفس ــا ..ولكنه ــرأة عليه ــرد امل ــم ت فل
نارديــن وهــي تنظــر إىل املــرأة بتحفــز ونظــرت إىل أعــىل الــدور العلــوي 

مــن حتــت الســلم فقالــت بصــوت عــاٍل :
ــ نحن ابنتا الدرويش نرمني وناردين هل أبونا موجود ؟

- فهتفت املرأة بفرح قائلة :
ــي..إىل  ــا حبيبت ــات وأخــًرا عدمتــا ي ــا فتي ــات ولــدي اصعــدا ي - بن
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ــن  ــاحمها اهلل م ــا س ــه أمك ــا فعلت ــد م ــد بع ــن جدي ــي م ــا وحضن منزلك
ــنني. س

ــرأة  ــت و إىل امل ــا و إىل البي ــة إىل أخته ــني بدهش ــرت نرم ــا نظ وهن
ــا : ــا أخته ــت هل ــاح فقال ــعر باالرتي ــن تش ــم تك ــوع فل ــت الرج وحاول
ــود دون أن  ــافة لنع ــك املس ــأِت كل تل ــم ن ــي فل ــا أخت ــدي ي - اصع

ــة ؟ ــم احلقيق ــا ونعل ــرى أبان ن
ــن  ــمعت م ــي س ــن الت ــا ناردي ــوف واتبعته ــني بخ ــدت نرم صع

هيمــس باســمها :
- ناررررررررررر ديييييييييييييييييييييييييييييييني

التفتــت بتوتــر إىل مصــدر الصــوت فــكان صــادر مــن تلــك الشــقة 
جهــة اليســار املقفولــة حتــت الســلم كانــت الشــقة مبنيــة بطريقــة غريبــة 
فباهبــا األســود القاتــم جهــة اليســار خيــرج عــن اجلــدار خلفــه بطريقــة 
ــي  ــك ه ــجن وتل ــا س ــارج وكأهن ــن اخل ــرة م ــال كث ــا أقف ــة  وعليه غريب

ــه... ــع هــروب أحــد مــن داخل ــه لتمن ــة علي ــان احلديدي القضب
ــال  ــان واألقف ــف القضب ــن خل ــا م ــن ينادهي ــاك م ــأن هن ــعرت ب ش
احلديديــة لتلــك الشــقة املغلقــة فاختلــط اســمها بصــوت صفــر الريــاح 
ــرسي يف  ــة ت ــعرت برعش ــدها وش ــرسي يف جس ــربودة ت ــعرت بال وش
أوصاهلــا ال تــدري مــاذا حــدث هلــا ولكنهــا شــعرت بــيشء غريــب؟؟
مهــت للذهــاب للشــقة مأخــوذة وكأهنــا منومــة مغنطيســيًّا ال تــدري 
مــا تفعلــه فــكل مــا كان يشــغل عقلهــا بتلــك اللحظــة هــو تلبيــة النــداء 

الــذي مــازال يــرتدد وهيمــس باســمها :
- ناررردييييييييييني اقرتيب
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أخــذ االســم يــرتدد بقــوة تلــك املــرة وبصــوت عــاٍل  فشــعرت وكأن 
أحدهــم أيقظهــا مــن نــوم عميــق وحلــم لذيــذ ال تريــد أن تســتيقظ منــه 
اآلن .. ولكنهــا ســمعت مــن ينــادي عليهــا بقــوة تلــك املــرة ولكنــه مــن 
ــف  ــا تق ــرأت أخته ــرة ف ــها بح ــت رأس ــرة فرفع ــك امل ــلم تل ــىل الس أع

أعــىل الســلم تنــادي عليهــا:
- ناردين  ماذا تفعلني هيا اصعدي  فجدتك تنتظرك...؟؟؟

صعــدت وهــي تنظــر إىل بــاب الشــقة املغلــق  بفضول....وتتســاءل 
مــن الــذي نــادي عليهــا ومهــس باســمها مــن الداخــل  يــا تــرى؟؟؟ 

هــزت رأســها بحــرة وبعدهــا صعــدت الــدرج إىل أختهــا وجدهتــا 
حيــث ينتظراهنــا يف األعــىل وكانــت املفاجــأة والصدمــة.
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الفصل الرابع
الصدمة

ــد  ــدة فلق ــا اجل ــا رأي ــني عندم ــكال الفتات ــديدة ل ــة ش ــت الصدم كان
ــة  ــس الثالث ــرك جل ــد متح ــىل مقع ــس ع ــرك جتل ــلولة ال تتح ــت مش كان
يتحدثــن يف الصالــة التــي كانــت حتــوي صالــون قديــم عفــا عليــه الزمــن 
وكانــت تطــل عــىل الصالــة ثــالث غــرف مغلقــة وطرقــة طويلــة يبــدو 
بــأن بنهايتهــا دورة امليــاه واملطبــخ  منعــزالن عــن باقــي الغــرف والصالــة. 
ــت  ــل ترك ــرة فه ــع بح ــا املتواض ــقة وأثاثه ــن إىل الش ــرت ناردي نظ

ــم .. ــي ال تفه ــه ه ــه وظروف ــق حال األم األب لضي
ــة  ــق حــال زوجهــا تأخــذ أطفاهلــا وتفــر هارب وهــل كل امــرأة يضي

ــا قالــت اجلــدة: مــن املنــزل وهن
ــزل  ــرق يف املن ــمس لت ــادت الش ــد ع ــايت لق ــا بن ــا ي ــا بك - مرحًب
ــا  ــة بعدم ــًا لســنني طويل ــه بعــد أن كان مظل ــت بوجودكــا في ــر البي وتن
أخذتكــا أمكــا ســاحمها اهلل  وتركــت املنــزل، لقــد بحثنــا عنكــا كثــًرا، 
ولكــن بــال جــدوى فرضينا بقضــاء اهلل ورفــض والدكــا أن يتــزوج وكان 

ــا إىل املنــزل . متأكــًدا بأنكــا ســتعودان يوًم
فرحــت نرمــني بالتعبــر وبطيبــة قلــب اجلدة،كانــت امــرأة عجــوز 
ــا  ــد ووجهه ــأله التجاعي ــا مت ــا ووجه ــن عمره ــبعني م ــاوزت الس جت
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ــس  ــدة جتل ــت قعي ــئ كان ــدها ممتل ــه  وجس ــا بني ــع، وعيوهن ــض ناص أبي
ــرك . ــريس متح ــىل ك ع

قالت ناردين :
- أين أيب  يا جديت هل هو باملنزل  ؟

مل تــرد اجلــدة بــل نظــرت إىل املــرأة التــي كانــت تقــف أمــام طرقــة 
الصالــة تســتمع هلــا ولكنهــا مل تنطــق بكلمــة منــذ أن حــرت الفتيــات 
ــت  ــون وتالق ــن تك ــان م ــا أو يعرف ــى بيه ــب حت ــزل ومل ترح اإىل املن

ــى ال  ــها بمعن ــرأة رأس ــزت امل ــا وه عيوهن
فقالت اجلدة وهي حتاول رسم االبتسامة عىل شفتيها :

ــأيت  ــي ت ــرأة لك ــىل امل ــارت ع ــا أش ــة وهن ــا جليل ــا بعمتك - مل تتعرف
ــة : قائل

-  تعايل يا جليلة اجلي يا ابنتي وتعريف عىل بنات أخيك. 
حتركــت املــرأة ببــطء وجلســت باليــة عــىل املقعــد الفــارغ بالصالــون 
ــون  ــوف وعي ــن بخ ــر إىل ناردي ــت تنظ ــل كان ــات ب ــيًئا للفتي ــل ش ومل تق
ــذي  ــم ال ــىل  الوش ــاة وع ــىل ذراع الفت ــن ع ــا م ــع عينيه ــورة ومل ترف مذع
مل يظهــر منــه ســوى جــزء بســيط وهــو املخلــوق األخــر بشــكله املريــع 

وهــو يبتســم ســاخًرا 
نظــرت األختــان كال منهــا لعــني األخــرى بتوتــر فيبــدو بــأن العمــة 

مل يعجبهــا رجــوع الفتيــات إىل املنــزل 
وهنا قالت نرمني برتحاب:

- مرحبا يا عمتي كيف حالك ؟؟
مل تــرد املــرأة  عــىل الفتــاة بــل كانــت مشــغولة بالنظــر إىل ذراع أختهــا 
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برعــب وهنــا شــعرت نرمــني بالتوتــر واحلــرج فقالــت نارديــن بقســوة 
وهــي تنظــر إىل اجلــدة:

- يبــدو أن أحــًدا مل يعجبــه رجوعنــا يــا جــديت ؟؟فهــل نعــود 
القتــال؟؟ املؤمنــني رش  اهلل  أدراجنــا؟؟ و كفــى 

فقالت اجلدة بحزن ودموعها تتساقط :
ــا  ــايل وم ــة بح ــلكا اهلل يل رمح ــد أرس ــي فلق ــا ابنت ــني ي ــاذا تقول - م
ــم ،  ــم وأبيك ــدث لعمتك ــا ح ــي وم ــر أيام ــدة يف آخ ــن الوح ــة م أعاني
فعمتكــا خرســاء ال تتكلــم فلقــد فقــدت القــدرة عــىل الــكالم منــذ أكثــر 

ــة  مــن شــهرين بعــد تلــك احلادث
فرددت ناردين :

- خرســاء وحادثــة أرجــوك وضحــي كالمــك يــا جــديت وأيــن هــو 
أيب اآلن ؟؟

ــا  ــني دموعه ــن ب ــت م ــم قال ــزن  ث ــم بح ــدة إىل عيوهن ــرت اجل نظ
املتســاقطة:

- ال أحد يعرف مكانه إال اهلل عز وجل يا حفيدايت
صاحت ناردين بغيظ :

- مــاذا تقولــني فهــل هــرب أيب مــن املنــزل هــو األخــر كــا فعلــت 
أمــي؟؟

- ال يا ابنتي أبوك مل هيرب أو يغادر املنزل ولكنه اختفى فيه ؟؟
- مــا هــذا اهلــراء الــذي تقولينــه وكيــف اختفــى باملنــزل أنــا ال أفهــم 

هــذا التخريــف  وهــذا الــكالم الغريــب؟؟
ــن  ــا ناردي ــاحمك اهلل ي ــف س ــزن ختاري ــة بح ــوز الكلم - رددت العج
ــا نظــرت نرمــني بغضــب إىل أختهــا ثــم اعتــذرت للجــدة قائلــة : وهن
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ــل  ــيًئا فه ــم ش ــا ال نفه ــديت ولكنن ــا ج ــيًئا ي ــي ش ــد أخت - مل تقص
رشحــت األمــر  هبــدوء ومــن البدايــة مــن فضلــك فلــم نقطــع كل تلــك 

ــا ؟؟ ــرى أبان ــة ون ــة احلقيق ــل معرف ــن أج ــافة إال م املس
ــذ  ــة ، من ــن البداي ــا كل يشء م ــأرشح لك ــي س ــا حبيبت ــارض ي - ح
ــفلية  ــقة الس ــه بالش ــارس عمل ــا ي ــا كان والدك ــف تقريًب ــهرين ونص ش
كاملعتــاد ويومهــا تأخــر حتــى منتصــف الليــل فأرســلت عمتــك جليلــة 
لتناديــه ليــأكل شــيًئا فلــم يضــع لقمــة يف فمــه منــذ الصبــاح وكان عنــده 
عمــل كثــر ومــرىض أتــوا مــن حمافظــات عديــدة، فــكان صيتــه كبــر يف 

ــات  .. ــع املحافظ مجي
وهنــا تذكــرت نارديــن مــن كان هيمــس باســمها مــن داخــل الشــقة 

فهــل هــو والدهــا ..فقاطعــت اجلــدة قائلــة :
- مــرىض وحــاالت ومــاذا كان يعمــل أيب بالشــقة هــل هــو طبيــب 

فأنــا ال أفهــم ؟؟
ــا  ــم مم ــاس ويعاجله ــفي الن ــي ويش ــا بنيت ــا ي ــوك طبيًب ــم كان أب - نع
ــة  ــه طبيــب مــن نــوع أخــر فهــو معالــج روحــاين بالرقي ــه، ولكن هــم في
ــة وأجــداده   ــن فــكان درويــش كابي ــا ناردي ــم ي ــة والقــرآن الكري الرعي
رمحهــا اهلل فلقــد تــوارث املهنــة مــن دراويــش العائلــة الســابقني رمحهــا 

ــا. اهلل مجيًع
وهنــا صاحــت نارديــن بغضــب غــر مصدقــة مــا تســمع مــن تلــك 

املخرفــة :
- دجال ونصاب هل أيب كان يعمل دجااًل يا للمصيبة؟؟

- صاحت اجلدة يف وجهها بغضب:
ــي وكان  ــل تق ــوك رج ــني فأب ــة وال خترف ــا اجلاهل ــريس أيته - اخ
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ــس  ــرىض ولي ــج امل ــم ليعال ــران الكري ــة والق ــة الرعي ــل بالرقي يتعام
ــي ال  ــني وه ــا نرم ــا قاطعته ــني ....وهن ــعوذة كالدجال ــحر والش بالس
ــت  ــد انتفخ ــط فلق ــة ضغ ــرأة مريض ــأن امل ــدو ب ــن يب ــيًئا ولك ــم ش تفه

ــا .. ــا غضًب ــر وجهه ــا وامح أوردهت
ــا أصابتهــا  و إن أكملــت نقاشــها مــع أختهــا وأســلوهبا املســتفز رب

جلطــة يف احلــال فقالــت نرمــني هبــدوء:
ــيًئا  ــد ش ــن تقص ــي مل تك ــك فأخت ــاهلل علي ــديت ب ــا ج ــي ي - اهدئ
ولكنهــا تســتفهم األمــر  فقــط هــل أحــر لــك كــوب مــن املــاء أو أي 
دواء تأخذينــه ؟ نظــرت هلــا اجلــدة وأغمضــت عينيهــا لتحــاول أن هتــدأ 
ــت  ــي مازال ــش وه ــان الدروي ــل أن هي ــي ال تتحم ــرتخى فه ــاًل وتس قلي
عــىل قيــد احليــاة فلــن تســمح بذلــك فتحــت عينيهــا ثــم قالــت هبــدوء:
ــل أي  ــن أحتم ــي ل ــيًئا ولكن ــد ش ــي ال أري ــا حبيبت ــني ي ــا نرم - ال ي
كلمــة عــىل الدرويــش هــل تفهــان ثــم ألقــت نظــرة عــىل الفتــاة األخــرى 
التــي كانــت جتلــس بالمبــاالة ال تصــدق أي حــرف تنطــق بــه العجــوز 

وتعتقــد بأهنــا ختــرف . 
ابتســمت نارديــن هبــدوء قائلــة وهــي تشــجع اجلــدة عــىل االســتمرار 

باحلديــث :
- أكميل يا جديت فلم أكن أقصد ؟؟

نظرت هلا اجلدة بغضب وأخذت نفس عميق ثم قالت :
- ال تقاطعــاين وإال لــن أكمــل شــيًئا هــل تفهــان ونظــرت إىل عــني 
ــي  ــف الت ــدة و إىل التخاري ــز إىل اجل ــر بتحف ــت تنظ ــي كان ــن الت ناردي

ــا: تقوهل
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ــادت  ــا ع ــأكل ولكنه ــه لي ــادي علي ــة لتن ــم جليل ــلت عمتك - أرس
لتخــربين بــأن البــاب مغلــق مــن الداخــل ورائحــة البخــور القويــة متــال 
املــكان فطلبــت منهــا أن تــدق البــاب ربــا نــام ونســى نفســه كعادتــه و 
ــور ويدخــل  ــخ الــذي يطــل عــىل املن ــاب املطب إن مل يفتــح تدخــل مــن ب
ــرصاخ  ــمعت ال ــاعة س ــف س ــا بنص ــت وبعده ــس الوق ــقة يف نف إىل الش
املتواصــل البنتــي  جليلــة مــن داخــل الشــقة ومل أســتطع النــزول ملعرفــة 
مــاذا حــدث البنتــي وللدرويــش فكــا تريــان أنــا مشــلولة مــن زمــن و 

اجلــس عــىل مقعــد متحــرك 
ــردا مــرت ســاعة  ــادي عــىل جليلــة وأبيكــم ولكنهــا مل ي أخــذت أن
وأنــا ال أســمع هلــا صوتــا فذهبــت إىل النافــذة وأخــذت أرصخ و أطلــب 
املســاعدة وجتمــع اجلــران  أمــام بــاب املنــزل وقذفــت هلــم مفتــاح بوابــة 
ــقة  ــن الش ــش م ــي والدروي ــاذ ابنت ــم إنق ــت منه ــوا وطلب ــزل فدخل املن
ــقة  ــاب الش ــرس ب ــىل ك ــم ع ــرؤ أي منه ــب ومل جي ــرون يل برع ــوا ينظ كان
ــا مــن بطشــه وانتقامــه إن مل يكــن هنــاك يشء يسء عــىل الدرويــش خوًف
فأخربهتــم بالبــاب األخــر للشــقة مــن املطبــخ فدخلــوا مجيًعــا وفتحوا 
البــاب الرئيــس للشــقة و أخرجــوا عمتكــا وكانــت فاقــدة الوعــي عــىل 
األرض وعندمــا اســتفاقت كانــت تنظــر للجميــع برعــب ومل تنطــق بــأي 
حــرف مــن يومهــا وعندمــا ســألتهم عــن الدرويــش قالــوا بأنــه مل يكــن 
هنــاك أحــد بالشــقة غــر الفتــاة فأخــذت أرصخ وأنــادي عــىل ابنــي ومــن 
يومهــا مل يــَر أحــد الدرويــش بالشــقة أو احلــارة وال أحــد يعــرف كيــف 

اختفــى الرجــل مــن الشــقة وأيــن ذهــب ومل يعــد مــن يومهــا ؟؟
قالت ناردين بدهشة:

- ما هذا الكالم الغريب اختفى وال تعرفون له طريق؟؟
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ردت اجلدة وهي تنظر إىل عيوهنا قائلة :
ــا  ــا م ــو ؟ ويوًم ــن ه ــرف أي ــي أع ــى ولكن ــديت اختف ــا حفي ــم ي - نع

ــه ؟؟ ــن أجل ــب م ــا ذه ــز م ــد أن ينج ــًا بع ــيعود حت س
نظرت هلا الفتاتان بتوتر ثم قالتا بصوت واحد :

- أين هو يا جديت ؟؟
ــم   ــات اهلل وحيرقه ــم بآي ــه كان حيارهب ــي ألن ــا ابنت ــوه ي ــد اختطف - لق
ــيخ  ــي الش ــة الروح ــًدا كأبي ــاب أح ــا وال هي ــاد كان قوًي ــم لرم فيحوهل
ــجاًعا ال  ــا ش ــن حمارًب ــف يك ــه كي ــاه وعلم ــذي رب ــه اهلل ال ــان رمح عرف
خيــاف مــن أذيتهــم أو بطشــهم فلــم يقــف أحــد يف وجهــه منهــم يوًمــا؟

فقالت نرمني بقلق وهي تنظر إىل عيون جدهتا الواسعة :
- من هم يا جديت؟؟

- إهنــم اجلــن يــا ابنتــي فلقــد كان أبوكــم حيارهبــم مــن ســنني  وهــم 
ــم  ــا كان حيارهب ــم، ك ــرص عليه ــم وانت ــخرهم وأذهل ــه فس ــون أذيت حياول
الشــيخ عرفــان رمحــه اهلل مــن قبــل  فهــو أحــد جنــود اهلل املكلفــون عــىل 

األرض
بســملت نرمــني وحوقلــت وهــي تنظــر إىل عيــون جدهتــا الواســعة 
فيبــدو أن املــرأة هتــذي  وختــرف فــا هــذا الــكالم الغريــب الــذي ليــس 

لــه طعــم أو رائحــة ومــن هــو الشــيخ عرفــان هــذا ..
ــا  ــر إىل ذراع أخته ــت تنظ ــت مازال ــي كان ــا الت ــرت إىل عمته  ونظ
بطريقــة غريبــة مل يعجبهــا الوضــع  وكل مــا حيــدث يف هــذا املنــزل الغريب 
ولكــن لفــت نظرهــا يشء هــام فلقــد قالــت اجلــدة بــأن احلادثــة حدثــت 
منــذ شــهرين ونصــف وهــو الوقــت نفســه الــذي بــدأت أمهــا متــرض، 
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وأصاهبــا املــرض بشــدة  وتدهــورت حالتهــا بطريقــة غريبــة أمــام حــرة 
ــورم وبعدهــا  ــدأت تتعــاىف بعــد اســتئصال ال ــاء بعــد أن ب وعجــز األطب
ــت األم  ــد كان ــا؟ فلق ــدث هل ــا ح ــبب في ــو الس ــا ه ــل أبوه ــت ..فه مات
تراودهــا الكوابيــس يف تلــك الفــرتة بطريقــة غريبــة وتســتيقظ مــن النــوم 
تــرصخ وتــردد كلمــة الدرويــش ســيعذبني  فهــل كانــت تقصــد أباهــا ؟؟

نظرت إىل اخلاتم يف إصبعها  ومهست لنفسها:
- لــوال الوصيــة واألمانــة يــا أمــي لكنــت ذهبــت إىل أم نوفــل هــذه 
ــد  ــذا و أري ــكل ه ــاح ل ــعر باالرتي ــا ال أش ــة فأن ــة كامل ــت احلقيق وعرف
الرحيــل إىل اإلســكندرية ولكنهــا وصيــة أمــي رمحهــا اهلل ولــن أخالفهــا 

ــا ؟؟. ــد أن نجلــس يف هــذا املنــزل أربعــني يوًم مهــا حــدث وملــاذا تري
قاطعتها ناردين وهي تقول للجدة بتعب :

ــد أن  ــا أري ــك فأن ــن فضل ــريت م ــن حج ــرتيح  فأي ــد ان أس - أري
ــداع ؟ ــعر بالص ــفر و أش ــاء الس ــن عن ــرتيح م أس

ردت اجلدة بصوت هادئ رصني قائلة :
- ليست لك حجرة يا ابنتي أنِت وأختك يف املنزل 

فشــهقت الفتاتــان يف نفــس اللحظــة فهــل تطردمهــا اجلــدة بعــد كل 
هــذا الرتحيــب واالســتقبال احلار..فيــا هلــا مــن امــرأة .. .وهنــا ابتســمت 

بحــزن وهــي تكمــل:
ــا  ــكنا هب ــة لتس ــقة كامل ــا ش ــه لك ــقتي ألن ــرة بش ــم حج ــس لك - لي
ــت  ــذ  هرب ــد من ــا أح ــقتكم ومل يدخله ــا ش ــا إهن ــا فيه ــذا راحتك وتأخ
ــال  ــا وق ــش دخوهل ــض الدروي ــني رف ــا رضيعت ــا كنت ــا عندم ــم بك أمك
لــن يدخلهــا غركــم ولــن يســكن هبــا أحــد غــر بناتــه عندمــا تعــودان 
كان يعــرف بأنكــا ســتعودان يوًمــا، وكان ينتظركــا فــكان ينظــف الشــقة 
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كل أســبوع بنفســه ويرفــض أن تســاعده جليلــة فلــم يدخلهــا أحــد منــذ 
اختفائــه ..اصعــدا بــدال مالبســكا وخــذا راحتكــا حتــى تعــد عمتكــا 

ــه أحــد ثقــا يف ذلــك . الطعــام ..فطعــام جليلــة شــهي وال ينافســها في
أعطــت اجلــدة املفتــاح لنرمــني وصعــدت الفتاتــان بقلــق إىل الطابــق 
الثالــث حيــث شــقتها وكانــت كل واحــدة تفكــر يف كل مــا حــدث ويف 
ــي قصتهــا اجلــدة عليهــا وهــل اجلــدة ختــرف  ــة الت تلــك القصــة الغريب
ــك  ــيفعالن يف تل ــاذا س ــة ف ــت حقيقي ــة؟؟ و إن كان ــة حقيقي أم أن القص

ــة وهــل ســتبقيان أربعــني املصيب
 يوًما بذلك املنزل الكئيب ؟؟

****
وضعــت نرمــني املفتــاح يف ثقــب البــاب وحاولــت أن حتركــه 
ولكنهــا مل تســتطع، وســمعت صــوت صفــر الريــاح يف أذنيهــا فشــعرت 

ــق: ــا بقل ــت ألخته ــر فقال بالتوت
- ال أستطيع فتحة ناردين فهو عالق..

ــن  ــدا ناردي ــني ي ــهولة ب ــاح بس ــرك املفت ــا حت ــاح وهن ــي املفت - أعطن
ــخرية: ــت بس فقال

ــي  ــا أخت ــك ي ــىل أعصاب ــرت ع ــة أث ــك املخرف ــة تل ــدو أن قص - يب
ــاعر. ــب واملش ــة القل ــة رقيق املمرض

ــًرا  ــت كث ــد حاول ــوح فلق ــاب املفت ــب إىل الب ــني بتعج ــرت نرم نظ
فتحــه فلــم يتحــرك املفتــاح مــن مكانــه وكان عالًقــا فــاذا فعلــت أختهــا 

ــهولة ؟؟ ــه بس لتفتح
سمعت ناردين هتتف بفرح من داخل الشقة:
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- ادخيل يا نرمني لرتي هذا برسعة لن تصدقي ما أرى أبًدا؟؟
دخلت الفتاة إىل الشقة متعجبة ملاذا ترصخ أختها فشهقت :

- ما هذا ؟؟
ــيطة  ــدة البس ــقة اجل ــن ش ــا ع ــف متاًم ــا ختتل ــقة أمامه ــت الش فكان
الباليــه فكانــت شــقة راقيــة بأســاس فخــم وديكــور رائــع يــدل صاحبهــا 
عــىل ذوقــه العــايل وثرائــه الفاحــش كانــت صالــة كبــرة يبــدو أن أحــد 
احلجــرات انضمــت مــع الصالــة فأصبحــت الصالــة واســعة هبــا انرتيــه 
فخــم وســفرة ضخمــة وصالــون صغــر  ومنضــدة كبــرة وضــع عليهــا 
حــوض ســمك كبــر بــه العديــد مــن األســاك امللونــة اجلميلــة بجــوار 

بــاب الشــقة .
ــة  ــاز مليئ ــة التلف ــىل شاش ــا ع ــي تراه ــرة الت ــقق الفاخ ــت كالش كان
ــان  ــني وحجرت ــة للع ــة ومرحي ــة مجيل ــة بطريق ــراء موزع ــات اخل بالنبات
ــوار كل  ــة وبج ــر  وترسحي ــران ودوالب كب ــا رسي ــرة هب ــان حج كبرت
رسيــر  كــريس هــزاز مــن نفــس اللــون وســتائر شــفافة مــن نفــس اللــون 
ــرة  ــة كب ــا مكتب ــة  وهب ــوم كامل ــة ن ــة وغرف ــة وهادئ ــة مجيل ــت الغرف كان

ــب  ــن الكت ــر م ــه الكث ــت علي ــب اصطف ــزاز ومكت ــريس ه وك
شعرت ناردين بالراحة للمكان وفخامته فقالت :

- يبــدو أن أبانــا رجــل ثــري وكان حيبنــا كثــًرا يــا نرمــني فهــل تريــن 
الشــقة ومجاهلــا وأثاثهــا الفاخــر فلــاذا تــرتك أمــي تلــك الشــقة وهتــرب 

..فيــا هلــا مــن امــرأة حتــب الفقــر؟؟
مل تــرد نرمــني عــىل أختهــا بــل كان يشــغل تفكرهــا يشء أخــر لقــد 
قالــت اجلــدة بــأن الشــقة مل يدخلهــا أحــد منــذ اختفــاء أبيهــم الدرويــش 
ولكــن الشــقة مليئــة بالنباتــات اخلــراء وهــذه األســاك بذلــك احلوض 
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الكبــر فمــن كان هيتــم هبــم يف تلــك الفــرتة اقرتبــت مــن أحــد النباتــات 
ــا  ــقيها قريًب ــام بس ــم ق ــدو أن أحده ــاء يب ــة بامل ــه مبلول ــدت تربت فوج
ــف  ــوض نظي ــوم واحل ــرزق وتع ــة ت ــاك حي ــا أن األس ــا ك ــاء هب واالعتن

وليــس هنــاك أي ســمكة ميتــة باحلــوض.
مهست لنفسها:

- هنــاك مــن هيتــم بتلــك األســاك ويطعمهــا فلــن تتحمــل األســاك 
ــت  ــش كان ــتتحمل العط ــات س ــام وال النبات ــدون طع ــرتة ب ــك الف كل تل
ســتذبل ومتــوت فهــل كذبــت علينــا اجلــدة عندمــا أخربتنــا بــأن أحــد مل 
يدخــل الشــقة منــذ فــرتة اختفــاء األب أم أهنــا تكــذب ومل خيتفــي األب 

أصــاًل ؟؟ زفــرت نرمــني بغضــب ثــم قالــت بصــوت عــاٍل:
ــة  ــت إىل غرف ــا التفت ــقة وهن ــك الش ــذا وال لتل ــكل ه ــاح ل - ال أرت
ــاب  ــة للب ــرة مواجه ــا الكب ــة بمرآهت ــت الترسحي ــة وكان ــوم الرئيس الن
ــزل  ــىل وين ــع إىل أع ــدة ويرتف ــز لوح ــزاز هيت ــد اهل ــكاس املقع ــرات انع ف
لألســفل، وكأن هنــاك مــن جيلــس عليــه وحيركــه فرصخــت نرمــني فزًعا 
وهــي تشــر إىل املــرآة ..وهنــا أتــت أختهــا مرسعــة مــن دورة امليــاه فلقــد 

ــدل ثياهبــا فقالــت وهــي تضــع الفوطــة عــىل كتفهــا : ــت تب كان
- ماذا حدث يا نرمني وملاذا ترصخني؟

ــرت  ــا نظ ــة وهن ــرآة بالغرف ــارت إىل امل ــا أش ــاة ولكنه ــرد الفت مل ت
نارديــن إىل الغرفــة فلــم جتــد شــيًئا يثــر الفــزع فهــزت رأســها بحــرة ثــم 

ــت : قال
-ماذا هناك فليس هناك يشء باحلجرة يا أختي ماذا بك ؟

قالت نرمني بصوت مهزوز خرج بصعوبة من حلقها اجلاف :
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ــا  ــه ي ــاك مــن كان جيلــس علي - املقعــد اهلــزاز كان يتحــرك وكأن هن
أختــي اقســم لــِك.

ضحكت ناردين بعنف وهي تقول :
- يبــدو أن ختاريــف تلــك املــرأة العجــوز وقصتهــا عــن اختفــاء أبينــا 
ــي  ــا أخت ــياء ي ــني األش ــك تتومه ــن فجعل ــك الباط ــىل عقل ــرت ع ــد أث ق

العزيــزة تعــايل ..
ــت  ــم أكمل ــد ث ــرب مقع ــىل أق ــتها ع ــا وأجلس ــن يدهي ــا م وأخذهت

ــة: ــت اجلدي ــا وتصنع حديثه
- نرمــني مــاذا ســنفعل وهــل هــرب أيب مــن املنــزل كأمــي ولكــن 

ــاذا اآلن ؟ مل
ــا  ــل ي ــن الداخ ــا م ــاب كان مغلًق ــت إن الب ــك قال ــن جدت - ولك

نارديــن فكيــف هرب؟؟وملــاذا؟
- ولكــن تلــك املخرفــة قالــت أيًضــا إن هنــاك بــاب أخــر يطــل عــىل 
منــور املنــزل وعــىل مطبــخ الشــقة يف نفــس الوقــت فربــا خــرج أيب منــه 
ومل يــره أحــد أو يشــعر بــه ولكــن الســؤال املهــم اآلن هــو ملاذا هــرب؟؟؟

- ربا ذهب ليبحث عنا ؟
- يبــدو أنــك بــدأت خترفــني أنــت األخــرى وملــاذا هيــرب يــا ذكيــة 
ــاءة  ــا اآلن فج ــل تذكرن ــة ؟وه ــة اهلابط ــك التمثيلي ــل كل تل ــوم بعم ويق
بعــد مــرور أكثــر مــن عريــن عاًمــا ال أعتقــد ..هنــاك يشء أخــر مريــب 

يف األمــر والبــد مــن اكتشــافه 
- نارديــن أختــي مــا رأيــك بــأن نعــود مــن حيــث أتينــا إىل 
اإلســكندرية وحياتنــا ونــرتك عنواننــا للجــدة وعنــد عــودة األب يتصــل 

ــا .؟؟ ــث عن ــا ويبح ــو بن ه
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- نظرت ناردين إىل اخلاتم يف إصبع أختها قائلة :
ــة  ــني احلقيق ــا اهلل وال تعرف ــك رمحه ــة أم ــتخلفني وصي ــل س - وه
ــا  ــرتك أبان ــك ت ــل أم ــذي جع ــا ال ــيًئا وم ــم ش ــى اآلن ال نفه ــن حت فنح
ــيشء  ــا ب ــل عليه ــًا ومل يبخ ــدو أن أيب  كان كري ــزل ويب ــن املن ــر م وتف
وأثــاث الشــقة أكــرب دليــل عــىل كالمي؟؟كــا أننــي أشــعر باالرتيــاح هنــا 
ــي  ــا أخت ــي ي ــدت ملوطن ــًرا ع ــر وأخ ــد أخ ــة يف بل ــت مغرتب ــي كن وكأنن
ــا فلــن أرحــل اآلن  ــة هن ــه شــعور غريــب بالراحــة والطمأنين ال أدري إن
مهــا فعلــت ؟؟وتركتهــا وقامــت لتمشــط شــعرها هــي ال تــدري مــاذا 
ــا وكل  ــا وأخته ــىل أمه ــة ع ــة ناقم ــت غاضب ــد كان ــا لق ــا حقًّ ــدث هل ح
يشء، ولكنهــا اآلن تشــعر بالراحــة وكأهنــا وجــدت املــالذ واألمــان هنــا 

ــدث. ــا ح ــهولة مه ــم بس ــىل عنه ــن تتخ فل
وهنا أمسكت نرمني اخلاتم بني يدهيا وقالت بحزن:

- ملــاذا يــا أمــي فعلــت ذلــك بنــا يــا ليتــك مل تفعــيل وتركــت األمــور 
كــا كانــت مــن قبــل ؟؟

يف تلــك اللحظــة رن جــرس البــاب كثــًرا وكأن أحدهــم وضــع يــده 
ومل يرفعــه عــن اجلــرس فأخــذ يــرن بإزعــاج دون توقــف نظــرت الفتاتــان 

إىل عيــون بعضهــا البعــض فقالــت نارديــن بغضــب :
- من عىل الباب ؟؟

مل تسمع أي إجابة ومازال اجلرس يرن فقالت نرمني :
- افتحــي يــا أختــي ربــا كانــت عمتــك جليلــة فهــي ال تتكلــم كــا 

تعرفــني؟؟
ــاب الشــقة لتجــد أمامهــا عمتهــا تضــع إصبعهــا  ــن ب فتحــت ناردي

ــم.  ــاب وال تتكل ــرس الب ــىل ج ع
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أخــذت جليلــة تنظــر إىل ذراعهــا بفــزع فلقــد كانــت الفتــاة ترتــدي 
قميًصــا بــدون أكــام وبنطلوًنــا قصــر  فظهــر الوشــم كامــاًل عــىل ذراعهــا 

ابتسمت ناردين بسخرية قائلة:
ــا  ــانك أيته ــىل لس ــه ع ــًا مثل ــِك وش ــم ل ــن أن أرس ــل تريدي - ه

ــة  ــا العم ــرت هل ــني نظ ــك تنطق ــا جعل ــاء رب اخلرس
بغضب ومل ترد وهنا صاحت نرمني بغضب يف وجهها  :

- عيــب عليــك يــا نارديــن إهنــا عمتــك كــا أهنــا مريضــة ...وبعدهــا 
نظــرت إىل العمــة بحــرج قائلــة:

- اعتــذر منــك يــا عمتــي فهــي ال تقصــد ولكنهــا حتــب املــزاح هــل 
الطعــام جاهــز فهــزت رأســها بنعــم فقالــت نرمــني:

- حــارض ســننزل خلفــك وشــكًرا لتعبــك يــا عمتــي رحلــت جليلــة 
وهــي تبتســم بحــزن .

قالت ناردين بعد أن أغلقت الباب خلفها :
ــة  ــي بطريق ــر إىل ذراع ــري وتنظ ــي وتوت ــر فزع ــرأة تث ــك امل - إن تل

ــاذا ؟؟ ــي ال أدري مل ــا أخت ــمئزازي ي ــر اش ــة وتث غريب
- اتقــي اهلل يــا نارديــن فهــي مريضــة وال أحــد يعــرف شــعورها اآلن 
وربــا مل تــَر وشــًا مــن قبــل لذلــك تنظــر إىل ذراعــك بفضــول فكــا تريــن 
ــم  ــى وش ــرف معن ــا تع ــد بأهن ــعبية وال أعتق ــة ش ــكن يف منطق ــن تس أي

أصــاًل؟؟
- تركــت لــك احلنــان يــا مــالك الرمحــة كــا يلقبونكــم ، هيــا لنــأكل 

فأنــا أتضــور جوعــا 
- انزيل أنت سأتوضأ و أصيل املغرب وبعدها أحصلك أختي
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ــا  ــاء ك ــع العش ــرب م ــالة املغ ــن ص ــتجمعني  وتقرصي ــل س - ه
ــار ــرص يف القط ــر والع ــع الظه ــت م فعل

ــا  ــا وصلن ــافر ولكنن ــا اهلل للمس ــة رخصه ــا رخص ــي إهن ــا أخت - ال ي
ــاٍل فــال يعلــم إال اهلل كــم  ــا ســنزيد عــن ثــالث لي ــا ويبــدو بأنن إىل منزلن

ــوس؟!  ــذا الكاب ــنبقى يف ه س
نظــرت نارديــن إليهــا وهــي ال تفهــم شــيًئا ولكنهــا تعلــم أن أختهــا 

حتــب القــراءة يف الفقــه والســنة وأمــور الديــن :
- افعــيل مــا تريديــن أيتهــا القديســة ولكنــي ســأنزل ألتنــاول الطعــام 

ــا جائعة فأن
- ناردين تعايل لنصيل مًعا مجاعة ما رأيك

ــاب  ــت ب ــة اآلن وفتح ــا جائع ــر فأن ــت آخ ــأصيل يف وق - ال.. س
ــة ــت مرسع ــقة ونزل الش

وتركت أختها تقف حائرة من ترصفاهتا وتدعو اهلل هلا بحزن :
- ربنا هيديك يا أختي ويصلح حالك فهو هيدي من يشاء.

كانــت تعــرف أن أختهــا ال تصــيل وال تركــع  ولكــم أخربهتــا 
ــتمع إىل  ــا ال تس ــلم ولكنه ــىل كل مس ــرض ع ــي ف ــالة فه ــرورة الص ب

ــاء. ــا تش ــل م ــا وتفع ــد إال كالم عقله كالم أح
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الفصل اخلامس
الشقة السفلية

ــهي  ــام الش ــاف الطع ــن أصن ــد م ــع العدي ــام وض ــدة الطع ــىل مائ ع
واللحــوم الكثــرة ، أخــذت نارديــن تــأكل بنهــم وشــهية كبــرة ولكــن 
نرمــني كانــت تلــوك الطعــام يف فمهــا ببــطء شــديد وال تســتطيع بلعــه 

ــة : فنظــرت هلــا اجلــدة قائل
- ملــاذا ال تأكلــني يــا نرمــني يــا ابنتــي؟؟ فوجهــك أصفــر كالليمــون 

ويبــدو عليــك اإلرهــاق والتعــب فتنــاويل غــداءك يــا حفيــديت
- إين آكل يا جديت ال تقلقي أشكرك الهتامك

- هل هناك ما يضايقك يف املنزل يا حبيتي؟؟
ردت بحزن وتأثر :

- نعم يا جديت أفكر يف أيب فأين هو اآلن يا ترى وماذا يفعل؟؟
- ال أحد يعرف مكانه إال اهلل وحده سبحانه وتعاىل

ردت نرمني بحرة وتعجب:
- وكيــف تكملــون حياتكــم وكأن شــيًئا مل حيــدث وكأنــه مل خيتــِف أو 

هيــرب  مــن املنــزل وال تعرفــون لــه طريــق ال أدري؟؟
ابتسمت اجلدة بخبث فبانت أسناهنا الصفراء:
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- لقــد أكملنــا حياتنــا عندمــا هربــت أمــك  وكنتــا مازلتــا صغــاًرا 
وتســببت يف فضيحتنــا باملنطقــة يــا نرمــني ومل نمــت واعتربناكــم أمواًتــا 
ولــن تعــودوا مــرة أخــرى ولكنكــم عدمتــا لنــا برغــم مــرور الســنوات .

- هل تعنني أن أيب لن يعود يا جديت؟؟
ــب  ــا بغض ــرت إىل عيوهن ــل نظ ــا ب ــرد عليه ــدة أو ت ــم اجل مل تتكل
وبعدهــا أدارت كرســيها املتحــرك مــن عــىل مائــدة الطعــام ورحلــت دون 

ــول يشء . ق
فهمست ناردين بغيظ وهي تنظر إىل جدهتا الغاضبة:

ــف  ــني كي ــت أال تعرف ــل جنن ــة ؟ ه ــالك الرمح ــا م ــت ي ــاذا فعل - م
تتكلمــني لقــد أزعجــت اجلــدة بكالمــك وربــا طردتنــا قبــل أن نعــرف 
ــا يــا لــك مــن غبيــة.؟؟؟ احلقيقــة ونأخــذ إرثنــا فيبــدو أن أبــاك كان ثرًي
ــذا  ــي فه ــا أخت ــابقة ي ــا الس ــود إىل حياتن ــا ونع ــا تطردن ــا ليته - ي
ــًدا. ــة أب ــك احلال ــي يف تل ــة أم ــف وصي ــن أخل ــا ول ــل لن ــيكون أفض س
ســمعت الفتاتــان صــوت اجلــدة مــن الداخــل وهــي تقــول بصــوت 

عــاٍل غاضــب :
ــم  ــم و إرثك ــذا منزلك ــاة فه ــا فت ــه ي ــن منزل ــًدا م ــرد أح ــن أط -  ل

ــش. ــل الدروي ــر نس ــم أخ ..وأنت
ــس  ــت هتم ــد كان ــا فلق ــرة إىل أخته ــب وح ــن بتعج ــرت ناردي نظ

ــة ــدة بالغرف ــمعتها اجل ــف س ــض فكي ــوت منخف بص
فهمست لنفسها :

- إن تلك املرأة وراءها رس والبد من معرفته...
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وهنــا أتــت جليلــة لرتفــع أطبــاق الطعــام مــن عــىل املائــدة مــن أمــام 
ــذ بطريقــة  ــأكل بنهــم فالطعــام لذي ــن مازالــت ت ــت ناردي ــان وكان الفتات
ــا  ــن يف عمته ــت ناردي ــا فصاح ــرض أمه ــذ م ــه من ــأكل مثل ــرة  مل ت مث

قائلــة:
- هــل أنــِت خرســاء وعميــاء أال تريــن أننــي مازلــت أتنــاول الطعــام  

ولكــن العمــة مل تنظــر إليهــا بــل رفعــت األطبــاق وكان شــيًئا مل حيــدث.
وهنا صاحت اجلدة العجوز من داخل الغرفة بصوت عاٍل:

ــزل  ــراف املن ــني وأع ــذه قوان ــاة فه ــا فت ــي ي ــط يف ابنت ــاك والغل - إي
ــدة  ــىل املائ ــن ع ــام م ــع الطع ــام يرف ــدة الطع ــىل مائ ــن ع ــوم م ــا أق عندم

ــاة. ــا فت ــزل ي ــار املن ــون ع ــذا قان فه
رددت ناردين بتعجب:

- عار املنزل ..ماذا تقولني أنا ال أفهم شيًئا؟؟
- خــذي مــا تريديــن مــن الطعــام معــك واصعــدا إىل شــقتكا وغــًدا 
ــا  ــا ي ــي رشه ــة فاتق ــن جليل ــخرية م ــاك والس ــر ..وإي ــدث يف األم نتح

ــى ال تندمــني هــل تفهمــني ؟؟ ــن حت ناردي
هــزت نارديــن رأســها بحــرة مــن كالم جدهتــا الغريــب فــاذا تعنــي 

بــأن أتقــي رشهــا ومــاذا ســتفعل هلــا تلــك اخلرســاء؟؟
ــبقتها  ــد س ــت ق ــا كان ــا ولكنه ــن أخته ــث ع ــا تبح ــت حوهل  ألتفت
ــرت  ــاذا تغ ــزن فل ــي بح ــي تبك ــن ..وه ــن زم ــقة م ــدت إىل الش وصع

ــرى؟؟ ــا ت ــبب ي ــدون س ــا ب ــدة يف معاملته اجل
ــت  ــل كان ــا ب ــام  معه ــذ أي طع ــدة ومل تأخ ــقة اجل ــن ش ــت م خرج

ــدة... ــرة واح ــدة م ــة اجل ــر معامل ــن تغ ــرة م ــعر باحل تش
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ــب  ــن بغض ــرت ناردي ــا، فنظ ــف يف وجهه ــاب بعن ــق الب ــا أغل وهن
ــة : صائح

- يا لك من غبية تغلقني الباب بوجهي أيتها اخلرساء.
ــق  ــقة املغل ــاب الش ــب إىل ب ــر بغض ــقة تنظ ــاب الش ــام ب ــت أم وقف

ــد: ــن جدي ــرتدد م ــمها ي ــمعت اس ــا س وهن
- نارررررررررديييييني اقرتيب أنا انتظرك منذ زمن ...

كان الصــوت صــادًرا مــن أســفل الســلم، نزلــت نارديــن إىل أســفل 
الــدرج ومازالــت تســمع اســمها يــرتدد هبمــس 

وأنــه ينتظرهــا فوجــدت نفســها أمــام بــاب الشــقة بالطابــق األريض 
وكان االســم يــرتدد مــن داخلهــا وضعــت أذهنــا عــىل البــاب فلــم تســمع 
شــيًئا إال صــوت صفــر الريــاح وشــعرت بالــربودة الشــديدة تــرسي يف 

أوصاهلــا.
ــت  ــاب كان ــىل الب ــة ع ــرة املوضوع ــال الكث ــرت إىل األقف ــا نظ وهن
ــا  ــتطيع فتحه ــن تس ــرة فل ــة كب ــرة لدرج ــب وكب ــكلها غري ــال ش األقف
ــا  ــور وكان مفتوًح ــاب املن ــرت إىل ب ــا نظ ــت وهن ــت وحاول ــا فعل مه

ــا .. ــقة مفتوًح ــل للش ــخ املوص ــاب املطب ــازال ب ــل م ــرت ه ففك
نظــرت إىل املنــور وكان مظلــًا كالقبــور ومعتــًا فشــعرت بالكآبــة مــن 
ــس  ــذي هيم ــن ال ــرف م ــتدخل وتع ــا س ــذت قراره ــا اخت ــره ولكنه منظ

باســمها مــن داخــل الشــقة وينــادي عليهــا فربــا كان أبوهــا .
فأضــاءت كشــاف تليفوهنــا املحمــول ومهــت بوضــع قدميهــا داخــل 
املنــور  لتدخــل الشــقة مــن البــاب املوصــل للمطبــخ كــا أخربهتــا اجلــدة 

فســمعت الــرصاخ املريــع .....
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فهتفت بفزع :
- نرميني ماذا حدث ؟؟

****
صعــدت نرمــني إىل شــقتها وكانــت حزينــة غاضبــة حائــرة ال تــدري 
ملــاذا تغــرت اجلــدة يف معاملتهــا فهــي مل تقــل شــيًئا وأيــن أبوهــا ذهــب يا 

تــرى وكيــف خيتفــي أو يرحــل اآلن فــا هــذا احلــظ الســيئ؟؟
ــوع  ــدق موض ــي ال تص ــات فه ــاة أم م ــد احلي ــىل قي ــازال ع ــل م وه
ــىل  ــت ع ــا وجلس ــقة و إىل غرفته ــت الش ــًدا ...دخل ــذا أب ــه ه اختفائ
ــن  ــدئ م ــاول أن هت ــه وحت ــرك ب ــذت تتح ــة وأخ ــزاز بالغرف ــريس اهل الك

ــود: ــا وكان حمم ــرس تليفوهن ــا رن ج ــا وهن أعصاهب
- هل وصلتي يا نرمني إىل بيت والدكم؟؟

- نعم يا حممود وصلنا ولكني لست مسرتحية؟
- ماذا حدث عندك هل مل يرحبوا بكا؟؟

- ال لقد رحبت بنا اجلدة ولكن أيب مل نره فليس هنا؟
- هل هو يف العمل ؟؟

- ال 
- أين ذهب إذا؟

- لقد قالت جديت ال أحد يعرف طريقه لقد اختفى؟
- اختفى ؟؟كيف؟؟

- ال أحــد يعــرف يــا حممــود وأنــا ال أفهــم شــيًئا وأريــد الرجــوع إىل 
اإلســكندرية و منــزيل فأنــا ال أشــعر باالرتيــاح هنــا؟؟
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وهنا صاح حممود بفزع:
- نرمني ما هذا الصوت والرصاخ من عندك ؟؟

- أي صوت أنا ال أسمع شيًئا؟
ــن  ــأيت م ــم اآلذان ي ــب يص ــوار غري ــني وخ ــا نرم ــع ي - رصاخ مري
عنــدك أعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم  أيــن أنــت يــا وبعدهــا أغلــق 

ــة.. اخلــط ومل يكمــل اجلمل
نظــرت نرمــني إىل التليفــون بحــرة و إىل الغرفــة مــن حوهلــا فليــس 
هنــاك أي صــوت غريــب أو شــورشة تســمعها فهــزت رأســها ربــا كان 

عيــب يف الشــبكة ..
ــد  ــىل باملقع ــفل وأع ــها ألس ــز نفس ــذت هت ــا وأخ ــت عينيه أغمض
اهلــزاز وتفكــر بــكل يشء، فشــعرت بتلــك احلركــة وكان أحدهــم مــرر 
ــر  ــا بتوت ــت عينيه ــزع وفتح ــهقت بف ــا، فش ــع قدميه ــىل أصاب ــة ع ريش
ونظــرت إىل قدميهــا بتعجــب فوجــدت ريشــه ســوداء كبــرة عــىل 
قدميهــا وهنايــة طرفهــا تنــزف دم ، وكأن أحدهــم قــام بنزعهــا مــن جنــاح 

ــة.  ــك اللحظ ــر يف تل الطائ
ــة  ــر إىل الريش ــي تنتظ ــزع وه ــرصخ بف ــت ت ــاة وظل ــت الفت رصخ
ــك  ــر تل ــن أح ــا فم ــاض صدره ــزع وبانقب ــعرت بالف ــب وش بتعج
ــر مــن أن  الريشــة ووضعهــا عــىل قدميهــا وملــن تكــون، إهنــا أكــرب بكث
تكــون ريشــة نعامــة، فريــش النعــام ليــس بذلــك الســواد الشــديد، وهــذا 
احلجــم الضخــم  الكبــر ربــا كان طائــًرا جديــًدا عمالًقــا مل يكتشــفه أحد 
ــا؟؟؟ ولكــن  ــاألرسار مــن حولن ــدري فالكــون مــيلء ب ــل مــن ي مــن قب

مــن الــذي وضعهــا عــىل قدميهــا ومل يكــن أحــد معهــا بالغرفــة ؟
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ــذا  ــالم وكان ه ــم الظ ــي وع ــار الكهربائ ــل التي ــة فص ــك اللحظ ويف تل
ــرف  ــا ال تع ــىل قدميه ــوداء ع ــة س ــة عمالق ــاة ريش ــص الفت ــا ينق ــر م أخ
مصدرهــا وظــالم دامــس حييــط هبــا مــن كل جانــب فيــا لســخرية احليــاة 

ــا؟؟ ولطفه
ــىل  ــة ع ــرر الريش ــن يم ــعرت بم ــزع وش ــرصخ بف ــني ت ــذت نرم أخ
ــون  ــاءت التليف ــتطع أض ــل ومل تس ــد تتحم ــا مل تع ــرى وهن ــا األخ قدميه

ــد قدميهــا ؟ ــاذا حيــدث عن ــرتى م ل
ــك  ــن ذل ــرب م ــر اآلن، فلته ــم األم ــن هي ــدث فل ــا حي ــدث م فليح
املوقــف وهــذا املــكان اللعــني فلــن يتحمــل قلبهــا وال عقلهــا اســتيعاب 
مــا حيــدث معهــا فســقطت الفتــاة فاقــدة الوعــي فلــم تتحمــل املوقــف؟؟

****
ــال  ــىل رم ــام ع ــها تن ــدت نفس ــطء فوج ــا بب ــني عينيه ــت نرم فتح
محــراء دمويــة ليســت صفــراء أو بنيــة كــا تعرفهــا كانــت الرمــال محــراء 
قرمزيــة وكأهنــا يف صحــراء واســعة متتــد إىل مــاال هنايــة أغمضــت عينيهــا 
وفتحتهــا لعلهــا حتلــم وستســتفيق مــن حلمهــا الكريــه، ولكــن الصــورة 
ظلــت كــا هــي ومل تتغــر وقفــت حائــرة ال تــدري مــاذا تفعــل فرفعــت 
عينيهــا إىل الســاء لتدعــو اهلل أن ينجيهــا ممــا هــي فيــه ..فــاذا فعلــت هــي 

ليحــدث هلــا هــذا؟؟
ــوم  ــت حت ــة كان ــوداء الضخم ــات الس ــة بالكائن ــاء مليئ ــت الس كان

ــائلة : ــب متس ــني برع ــم نرم ــرت هل ــر فنظ وتط
- ما هذا اليشء العمالق ؟

مل تــَر إال أجنحتهــم الضخمــة وأرجلهــم فلقــد كانــوا يطــرون عــىل 
ــوا  ــي كان ــة الت ــراء الدموي ــم احلم ــت عيوهن ــا ملح ــة ولكنه ــافة عالي مس
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ــيطان  ــن الش ــاهلل م ــتعاذت ب ــا واس ــت عينيه ــا  أغمض ــا هب ــرون هل ينظ
الرجيــم، حاولــت الــرصاخ ولكــن أبــت الرصخــة أن ختــرج مــن حلقهــا 
اجلــاف، حاولــت الســر واالبتعــاد ولكنهــا شــعرت بمــن يثبــت أقدامهــا 

ــكان .. بامل
لقــد شــعورا بوجودهــا فلقــد بــدأوا هيبطــون مــن الســاء باجتاههــا، 
كانــت عيوهنــم مرعبــة بلوهنــا األمحــر الدمــوي وتأخــذ نصــف وجههــم  
وهلــم فــم كبــر مــن األذن إىل األذن  بأســنان حــادة رفيعــة مدببــة، 
كانــت هيئتهــم  كالبــر فلهــم ذراعــان وقدمــان ووجــه ولكــن أرجلهــم 

ــوداوان ــان الس ــان العمالق ــم اجلناح ــد عليه ــة ويزي ــم طويل وأذرعه
ــة مالحمهــم البشــعة  ــد رؤي حاولــت أن تغمــض عينيهــا فهــي ال تري
ــاك مــن  ــة، ولكنهــا مل تســتطع إغــالق عينيهــا لقــد شــعرت أن هن املرعب

ــد .. ــا ال تري ــل م ــىل فع ــا ع ــا وجيربه ــم بإرادهت يتحك
ــا  ــرأ م ــاول أن تق ــه حت ــي في ــا ه ــا مم ــرع إىل اهلل أن ينجيه ــذت تت أخ
ــذت  ــريس وأخ ــة الك ــرددت آي ــم ، ف ــر احلكي ــات الذك ــن آي ــه م حتفظ
ترددهــا بقــوة وهنــا ســمعت الــرصاخ واملــواء ..اخلــوار وكأن هنــاك مــن 
يذبح..ســمعت صــوت النــار عندمــا تلقــى عــىل نــران مشــتعلة لتطفئهــا..
أغمضــت عينيهــا أخــًرا بقــوة ووضعــت يدهيــا عــىل أذهنــا حتــى ال 
تســمع رصاخهــم وأخــذت تــردد القــرآن ومــا حتفظــه  مــن كالم اهلل فلقــد 

كانــت حتفــظ مخســة أجــزاء مــن القــرآن الكريــم .
ــا شــعرت باهلــدوء والســكينة ففتحــت عينيهــا ببــطء  فوجدتــه  وهن
أمامهــا يبتســم  هلــا بــود شــيخ كبــر ووجهــه يشــع نــوًرا ولــه حليــة بيضــاء 
ــفل  ــل إىل أس ــل يص ــض طوي ــعٌر أبي ــه و ش ــفل رست ــل إىل أس ــرة تص كب

ركبتيــه. 
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شعرت بالراحة وهي تنظر إىل وجه الشيخ الطيب فقالت له :
- أين أنا أهيا الشيخ اجلليل وما هذه األشياء املرعبة؟

مل جييب عىل سؤاهلا ولكنه قال هلا بصوت قوي:
- ارحيل من هنا وعودي من حيث أتيت !

 ومتسكي بكتاب اهلل ستنجيك كلات اهلل من بطشهم 
و أذاهــم، فهــذا ليــس مكانــك يــا ابنتــي ؟؟ فلــن يدعــوك وشــأنك 

وأنــت مــن نفــس النســل يــا فتــاة ؟؟
نظرت إليه بتعجب:

ــا ال أفهــم شــيًئا، أهيــا  ــن يدعــوين وشــأين ؟؟ ونفــس النســل أن - ل
ــك...؟؟ ــاهلل علي ــم ب ــن ه ــيخ ..م الش

ــت الــر  ــا مــن جلب ــي و ادعــو اهلل أن يغفــر يل فأن ــا بنيت - ارحــيل ي
ــي.  ــد من دون قص

مل تفهم ما يقوله الشيخ فحاولت أن تسأله :
- أي رش يــا جــدي جلبتــه ال أفهــم عــا تتحــدث .. ولكنهــا وجــدت 

نفســها هتتــز بقــوة وكل يشء مــن حوهلــا يتحــرك بطريقــة عكســية 
ــز بعنــف فــكل يشء كان يتحــرك مــن حوهلــا وشــعرت  أخــذت هتت
بأهنــا تغــرق بالرمــال احلمــراء مــن حوهلــا، رصخــت كثــًرا وكان صــدي 

رصخاهتــا يبتعــد ويبتعــد ...
وهنــا ســمعت صــوت أحدهــم ينــادي باســمها ..فأخــذت تبحــث 
ــه طــوق النجــاة الــذي  عــن مصــدره وهــي تغــرق وســط الرمــال وكأن
ــًدا ولكنهــا  ســيخرجها مــن هــذا الكابــوس كانــت تعــرف الصــوت جي

مل متيــز مــن صاحبــه 
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- نرمني استفيقي باهلل عليك..ماذا حدث  ؟؟
فتحــت نرمــني عينيهــا بفــزع لتجــد أختهــا تقــف بجوارهــا وهتزهــا 

بقــوة وهــي حتــاول أن جتعلهــا تســتفيق ..قائلــة:
- أخــًرا احلمــد هلل ..مــاذا حــدث يــا أختــي وملــاذا كنــت ترصخــني؟ 

لقــد أوقفــت قلبــي أيتهــا الغبيــة.
مل تــرد نرمــني بــل نظــرت إىل أختهــا بفــزع و إىل الغرفــة مــن 
ــل  ــذ قلي ــي من ــت ه ــن كان ــدث وأي ــا ح ــتيعاب م ــاول اس ــا حت حوهل
ــعر  ــاذا تش ــو مل ــم اآلن ه ــدي واأله ــه بج ــاذا نادت ــيخ ومل ــذا الش ــن ه وم
بــاألمل يف قدميهــا وهنــا تذكــرت الكائنــات الســوداء و الريشــة الســوداء 
ــام  ــم ق ــزف وكأن أحده ــا تن ــا فوجدهت ــرت إىل أقدامه ــا فنظ ــىل قدميه ع

ــاك  ــودة هن ــة موج ــن الريش ــاد  ..ومل تك ــيشء ح ــها ب بخدش
نظــرت نارديــن إىل مــا تنظــر إليــه أختهــا بفــزع فوجــدت قــدم أختهــا 

اليــرسى تنــزف الدمــاء فهتفــت بفزع:
- مــاذا فعلــت بنفســك أيتهــا الغبيــة وكيــف جرحــت نفســك هــذا 

اجلــرح العميــق ؟ 
ذهبــت بعدهــا وأحــرت جمموعــة مــن املناديــل وقامــت بوضعهــا 

عــىل اجلــرح والضغــط عليــه بقــوة
وهي تتساءل :

-  ملــاذا ال تنطقــني مــاذا حــدث يــا نرمــني وكيــف جرحــت نفســك 
بتلــك الطريقــة الغريبــة؟؟

- كانــت كلــات الشــيخ تــرتدد يف عقلهــا » ارحــيل مــن هنــا وعــودي 
ــن  ــات اهلل م ــتنجيك كل ــاب اهلل س ــكي بكت ــت ؟؟ ومتس ــث أتي ــن حي م
بطشــهم و أذاهــم، فهــذا ليــس مكانــك يــا ابنتــي! فلــن يدعــوك وشــأنك 

وأنــت مــن نفــس النســل يــا فتــاة!
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- نارديــن أريــد أن اســتمع إىل القــرآن الكريــم افتحــي التلفــاز عــىل 
أي قنــاة للقــرآن الكريــم مــن فضلــك. 

- حارض سوف أفتحه لك ..فال تبكي من فضلك 
وهنا انقطعت الكهرباء وعم الظالم فصاحت ناردين :

يــا إهلــي هــل هــذا وقتــه ؟ انتظــري ســأنر الكشــاف فهنــاك واحــد 
بغرفــة النــوم األخــرى ال ختافــني وترصخــني كاألطفــال أغمضــت نرمني 
ــم، وكانــت  ــات الذكــر احلكي ــردد مــا حتفظــه مــن آي عينيهــا وأخــذت ت
تشــعر باالختنــاق ورائحــة كرهيــة مــن حوهلــا تشــعرها بالغثيــان، كانــت 

تســمع صــوت الريــاح وصفرهــا يف أذنيهــا ..
ــت  ــارع كان ــن الش ــة أم م ــن الغرف ــادرة م ــة ص ــك اخلربش ــل تل ه

ــا ــاءة تليفوهن ــت إض ــدري حاول ــر وال ت تفك
ــت  ــت ملح ــه الباه ــىل ضوئ ــة وع ــة ضعيف ــت البطاري ــول كان  املحم
ذلــك الــيشء األســود الــذي جــرى مــن أمامهــا مرسًعــا رصخــت بفــزع 
ــة  ــيء الغرف ــاف لت ــر الكش ــي تن ــن وه ــت ناردي ــة أت ــك اللحظ ويف تل

ــدد الظــالم فقالــت: وتب
- هــل ســتظلني جبانــة طــوال حياتــك يــا أختــي وختافــني مــن ظلــك  

؟
مل ترد عليها نرمني بل قالت باهنيار:

- نرمني أريد العودة إىل اإلسكندرية اآلن ؟
ــا  ــر ي ــت املتأخ ــذا الوق ــودة يف ه ــن الع ــل تريدي ــت ه ــل جنن - ه
ــوس  ــبب كاب ــتخلفينها؟ بس ــل س ــة أمي؟؟ه ــن وصي ــاذا ع ــة وم جمنون

ــني. ــي وال تترسع ــا أخت ــي ي ــني؟ اهدئ ــا نرم ــك ي أزعج
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ــاء  ــد البق ــي ال تري ــر فه ــا بقه ــاقطت دموعه ــني وتس ــت نرم صمت
ــاك يشء  ــكان فهن ــة بامل ــة والغرب ــعر بالكراهي ــني تش ــزل اللع ــذا املن يف ه
ــدري مــا هــو ورغــم ذلــك هــي مضطــرة  خاطــئ باملــكان ولكنهــا ال ت

ــة.  ــذ الوصي ــربة لتنفي ــاء جم للبق
ــَتِهي  ــَا اَل َتْش ــاُح بِ ي ــِري الرِّ ــرُء ُيْدرُكُه...جَتْ ــى امْلَ ــا َيَتَمنَّ ــا ُكلُّ َم » َم

ــُفُن « السُّ
قالت نرمني من بني دموعها :

ــواري  ــي بج ــة ابق ــا خائف ــك فأن ــن فضل ــي م ــن ال ترتكين - ناردي
حتــى أنــام وال تطفئــي الكشــاف اعــرف بأنــك ال ختافــني الظــالم طــوال 

ــور.  ــن الن ــقينه ع ــك وتعش حيات
نظرت هلا ناردين بسخرية:

- يــا لــك مــن غبيــة، إنــه جمــرد كابــوس مــا رأيتــه، ربــا بســبب كالم 
ــِت أيتهــا ألبســكوية الناعمــة  جدتــك الغريــب ال أدري كيــف تكــوين أن
أختــي واألســوأ توأمتــي وعشــنا مًعــا نتشــارك الطعــام واملــأوى يف رحــم 

أمنــا يــا إهلــي أشــعر بــأن باألمــر خدعــة 
ابتسمت نرمني رغًا عنها لدعابة أختها وقالت :

- تصبحني عىل خر 
ــدث  ــب حي ــيشء غري ــربك ب ــد أن أخ ــي اآلن أري ــري ال تنام - انتظ

ــب.  ــزل الغري ــذا املن هب
- يشء غريب وما هو يا أختي؟؟

ــدور األريض  ــقة بال ــن الش ــمي م ــس باس ــا هيم ــمع صوًت - إين أس
ــرين  ــه ينتظ ــول بأن ويق
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- ماذا تقولني يا ناردين ومن هذا ؟؟
ــس  ــم هيم ــمعت أحده ــد س ــدث لق ــا ح ــذا م ــك فه ــم ل - أقس
ــا  ــة ك ــت خالي ــقة وليس ــد بالش ــاك أح ــأن هن ــعر ب ــني و أش ــمي مرت باس

ــا.  ــديت وأخربتن ــت ج قال
- ومن سيكون بالشقة يا ناردين ربا تتومهني؟

ــا نرمــني  ــا كان أيب ي ــًدا رب ــا ال أتوهــم  وأنــت تعرفيننــي جي - ال أن
ــه اجلــدة كــذب وهــو بالشــقة الســفلية اآلن لســبب مــا ومل  وكل مــا قالت

يغادرهــا كــا أخربتنــا منــذ قليــل؟
ــادي  ــا ع ــدة حياهت ــش اجل ــف تعي ــرف كي ــي ال أع - ال أدري ولكن
وكأن شــيًئا مل حيــدث، أشــعر بعــدم االرتيــاح أيًضــا ملــا حيــدث وال 

ــن؟؟ ــا ناردي ــة ي أصدق
- ماذا تعني نرمني فهل تكذب اجلدة علينا ؟؟

ــت  ــقة مادم ــة وكان أيب بالش ــت حمق ــا كن ــدري فرب ــن ي ــا  م - رب
ــم ؟؟ ــوت أحده ــمعت ص ــك س ــدة بأن متأك

- ولكن كيف عرف اسمي يا أختي ؟
ــل  ــا باملدخ ــد كن ــدة فلق ــة واجل ــة جليل ــا العم ــا أخربن ــا عندم - رب

ــا ؟؟ ــقة وقته ــاب الش ــوار ب وبج
- وملاذا مل ينادي عليك أنت يا نرمني؟

- ال أعــرف ربــا ألين صعــدت قبلــك إىل جــديت وبقيــت أنــت 
ــل ؟ ــاب الســحرية أو يشء مــن هــذا القبي ــرأك مــن عــني الب باملدخــل ف
ــع  ــق م ــني للتحقي ــي وتصلح ــا أخت ــة ي ــاة ذكي ــن فت ــك م ــا ل - ي

الرطــة ..
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ضحكت األختان وهنا قالت ناردين باهتام :
- البد أن ندخل الشقة ونرى من بالداخل ؟؟

- وهل ستسمح لنا جدتك ؟
ــيهتم  ــن س ــر فم ــا باألم ــمح لن ــى و إن مل تس ــن حت - ال أدري ولك

ــك.. ــا رأي ــنا م ــة بأنفس ــرف احلقيق ــندخل ونع س
نظــرت هلــا نرمــني بحــرة ومل تــرد فهــي ال تشــعر باالرتيــاح لــكل 

هــذا فهــزت رأســها باملوافقــة ومل تــرد. 
وهنا قالت ناردين :

ــل  ــقة..ومل تكم ــول الش ــتطع دخ ــود لنس ــاء تع ــت الكهرب ــا لي - ي
ــقة .. ــر الش ــاء لتن ــادت الكهرب ــا فع مجلته

فهتفــت بحــاس لقــد عــادت الكهربــاء يــا أختــي هيــا بنــا لنعــرف 
مــن بالشــقة وهيمــس باســمي 

- انتظــري نارديــن  للصبــاح فنحــن ال نعــرف مــاذا يوجــد بالشــقة 
والوقــت متأخــر  فربــا انقطعــت الكهربــاء مــرة أخــرى كــا أنــا النهــار له 

عيــون كــا كانــت أمــي دائــًا تقــول رمحهــا اهلل وغفــر هلــا. 
ــول  ــوقة لدخ ــة ومتش ــت متحمس ــد كان ــب فلق ــها بغض ــزت رأس ه

ــقة: الش
- عندك حق وربا شعرت بنا البومة اخلرساء

صاحت نرمني بغضب:
ــك  ــي بعمت ــاكل وال حتتك ــببني يف مش ــك ال تتس ــاهلل علي ــن ب - ناردي

ــا ــك اتفقن ــن غضــب جدت ــى ال تثري ــة أو تذكرهيــا بســوء حت جليل
- سأحاول ولكنها مستفزة ونظراهتا تشعرين بالغثيان
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ــداء يشء  - هــي تنظــر للوشــم عــىل ذراعــك  ويعجبهــا حــاويل ارت
بأكــام وحــيل املشــكلة مــن فضلــك.

- حــارض يــا أختــي ولكنــي لــن أحتمــل ذلــك احلــر واجلــو اجلــاف 
فبــريت حساســة للغايــة.

ــداء يشء  ــد لــك  مــن ارت ــا أختــي والب ــة ي - اعتــربى نفســك حمجب
ــة يديــك وشــعرك  بأكــام وتغطي

وهنــا غــرت نارديــن املوضــوع حتــى ال تتكلــم أختهــا كثــًرا وتأخــذ 
ــاة  ــكل فت ــم ل ــاب ورضورهت ــالة واحلج ــن الص ــا ع ــا وكالمه يف وعظه

مســلمة وفــرض ..وســنة وهــي ال تريــد أن تتحــدث يف األمــر اآلن .
- هل ستأيت معي غًدا وندخل الشقة لنرى من بالداخل .

ــني  ــت نرم ــة ... نام ــا متعب ــر فأن ــىل خ ــني ع ــاء اهلل تصبح - إن ش
ــق ... ــعر بالقل ــي تش وه

****
وقــف هــو فــوق الرمــال احلمــراء يرتــدي جلباًبــا أبيــض فضفــاض 
وينظــر هلــا بغضــب ولــوم يف نفــس الوقــت، إنــه نفــس الشــيخ شــعرت 

بغضبــه بحزنــه بلومــه هلــا فقالــت لــه بصــوت ضعيــف:
- ملاذا أنت غاضب مني أهيا الشيخ اجلليل؟

ــا نرمــني فلــاذا تعصــني أمــري  ــه لــك ي ــِك مل تنفــذي مــا قلت - ألن
ــا ابنتــي؟؟ ي

ــتطع  ــن أس ــي ول ــة أم ــف وصي ــن أخل ــيخ فل ــا الش ــتطع أهي - مل أس
ــزل؟؟ ــك املن ــا بذل ــي بمفرده ــرك أخت ت

- لقد خدع أمك يا ابنتي وتسبب يف موهتا ؟؟ 
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- خدع أمي وتسبب بموهتا من هو أخربين؟؟
- ال أســتطيع إخبــارك بــيشء ولكنــي أدعــو اهلل القديــر العزيــز 
ــوات  ــل ف ــكان قب ــذا امل ــن ه ــيل م ــن أن ترح ــس واجل ــق اإلن ــار خال اجلب

ــه  ــه دمائ ــان مل تدنس ــه اإلي ــا يملئ ــك نقًي ــازال قلب األوان ف
- ماذا تقول فأنا ال أفهم شيًئا 

ــا  ــك عندم ــم دم ــم يعجبه ــا فل ــم  رسيًع ــذا اجلحي ــن ه ــيل م - ارح
ــا  ــور ال تفهمينه ــك يف أم ــني نفس ــًرا  أو تدخل ــي كث ــوه وال تتكلم تذوق

ــرى.. ــتهلك األخ ــا س ــتهلكني ك ــيل  وإال س ...ارح
شــعرت بمــن هيزهــا بعنــف ففتحــت عينيهــا لتجــد عمتهــا جليلــة 

فــوق رأســها ..
فنظــرت حوهلــا تبحــث عــن أختهــا بعيوهنــا فلــم جتدهــا بالغرفــة ....

ــاٍل : ــت بصوت ع فرصخ
- ناردييني أين أنت يا أختي...

ــة  ــراش مفزوع ــىل الف ــن ع ــزت م ــة ...فقف ــمع إجاب ــا مل تس  ولكنه
ــا. ــا مل جتده ــا ولكنه ــن أخته ــث ع ــقة تبح ــف الش ــذت تل وأخ

كان صوت الشيخ  مازال يرتدد بعقلها:
ــم  ــم يعجبه ــرى ...فل ــت األخ ــا هلك ــتهلكني ك ــيل وإال س - ارح

ــوه .. ــا تذوق ــك عندم دم
فرصخت بصوت عاٍل ....

- نارددددددددددددددددددين ..... الاااااااااااااااااااااااااا
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الفصل السادس
القسم

جلــس يف الظــالم إال مــن شــمعة صغــرة  تبــدد ظــالم الغرفــة قليــاًل 
وتلقــي ضوءهــا عــىل وجهــه مــن هــو ...

إنــه شــيٌخ كبــٌر جتــاوز الســبعني مــن عمــره فالتجاعيــد متــأل وجهــه 
ــه  ــفل رست ــى أس ــي تغط ــة الت ــه الطويل ــه وحليت ــى رأس ــيب يغط والش
وكانــت رائحــة البخــور العطــري ودخانــه كثيــف تتصاعــد مــن مبخــرة 
كبــرة وضعــت عــىل منضــده قصــرة، وجلــس هــو عــىل أحــد املقاعــد 
الصغــرة  املحيطــة حــول املنضــدة أخــذ الرجــل يــردد بعــض الكلــات 
بقــوة وبصــوت عــاٍل وهــو يمســك بأحــد األوراق بــني يديــه ويقــرأ مــا 

فيهــا بصــوت عــاٍل ثــالث و ثالثــني مــرة : 
)»  أقســمت عليــك » بســائيل « بــاهلل و عظمتــه و العــرش و رفعتــه 
و الكــريس و ســعته وجربائيــل وروحيتــه و إرسافيــل و نفختــه و ميكائيــل 
ــائه  ــم بأس ــن دعاك ــوا م ــم ال تعص ــه، أنك ــل و قبضت ــه و عزرائي و أمنت
بحــق العهــد و امليثــاق و بــا عاهدكــم بــه ســيدنا ســليان بــن داوود عليــه 
ــد  ــان بع ــوا األي ــل، و أال تنقض ــر بباب ــكل الكب ــاب اهلي ــد ب ــالم عن الس
ــئواًل،  ــد اهلل مس ــاًل ،و كان عه ــم كفي ــت اهلل عليك ــد جعل ــا، و ق توكيده

ــا إن اهلل عــيل كل يشء قديــر ــأِت بكــم اهلل مجيًع ــوا ي أينــا تكون
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ــارك اهلل فيكــم و   الوحــا الوحــا العجــل العجــل الســاعة الســاعة ب
ــم. «( عليك

أخــذ الرجــل يــردد الكلــات بقــوة وصــوت جهــوري خميــف 
ــيعتقد  ــد س ــن بعي ــراه م ــن ي ــه وم ــر وجه ــه و امح ــت أوردت ــى انتفخ حت
أنــه  ســيصاب بجلطــة أو ذبحــة صدريــة يف أي حلظــة ..وسيســقط عــىل 

األرض رصيًعــا.
كان اهلــواء يتخلخــل حــول الرجــل بصــوت غريــب وكلــا خرجــت 

الكلــات مــن حلقــه فــإن اهلــواء يتخلخــل مــن حولــه. 
ــر ... صــوت خربشــة عــىل اجلــدار ونقــر خفيــف وكأن  ــر و أكث أكث

ــدار.. ــف اجل ــن خل ــتأذن بالدخول...م ــم يس أحده
ــربودة،           ــل بال ــعر الرج ــني وش ــه إىل نصف ــدار أمام ــق اجل ــا انش وهن
ــه  ــن حول ــوي م ــاح الق ــر الري ــمع صف ــه، وس ــعر يدي ــب ش و انتص
خمتلــط بصــوت النــران عندمــا تلقــي فيهــا شــيًئا وهــي مشــتعلة لتزيدهــا 

ــتعااًل .. اش
ــا رأه عندمــا انشــق اجلــدار مــن أمامــه إىل نصفــني وخــرج هــو  وهن
مــن ذلــك املمــر الضيــق شــديد الظــالم كان طويــل القامــة لدرجــة مثــرة 
للفــزع بشــع اخللقــة،  لــه أذنــان طويلتــان و أنــف كبــر كاملنقــار وعيــون 
محــراء دمويــه  مشــقوقة طولًيــا تغطــي نصــف وجهــه وممــص طويــل حيــل 
حمــل الفــم، يغطــي جســده الشــعر الكثيــف كانــت هيئتــه مرعبــة خميفــة 
ــوت  ــال بص ــم ق ــيخ، ث ــاًل إىل الش ــر طوي ــروق نظ ــاء يف الع ــد الدم جتم

قــوي حــاد :
- ماذا تريد مني يا رجل تكلم ؟
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ــه تتســارع  ــر ودقــات قلب ــر كان يشــعر بالتوت ــه العجــوز بتوت نظــر ل
ولكنــه حــاول أن يكــون قوًيــا متاســًكا، فقــال بصــوت حــاول أن جيعلــه 

قوًيــا :
- أريــدك » بســائيل « أن  ختدمنــي وتطيعنــي وتنفــذ أوامــري بحــق 

القســم وعهــد ســليان عليــه الســالم. 
وهنــا أصــدر اجلنــي زجمــرة قويــة وحــرك يديــه الطويلــة فأســقط كل 

يشء عــىل الطاولــة أمــام الرجــل بغضــب ثــم قــال بصــوت عميــق :
ــرك  ــذ أوام ــك وأنف ــف ألطيع ــلم ضعي ــي مس ــت جن ــي لس - ولكن
بتلــك الكلــات وهــذا القســم أهيــا اإلنــي فلــاذا تدخــل اســمي معــك 
فأنــا جنــي جمــويس و أعبــد النــار ولــن يؤثــر يف القســم ولــن أطيــع وأنفــذ 
أوامــر إنــي مهــا فعلــت وبعدهــا أصــدر ضحكــة قويــة أخــذ صداهــا 

يــرتدد يف املــكان ..
وهنا أخذ الرجل يردد الكلات والقسم بصوت عاٍل قوي :

)»  أقســمت عليــك » بســائيل « بــاهلل و عظمتــه و العــرش و رفعتــه 
و الكــريس و ســعته وجربائيــل وروحيتــه و إرسافيــل و نفختــه و ميكائيــل 
و أمنتــه و عزرائيــل و قبضتــه أنكــم ال تعصــوا مــن دعاكــم بأســائه بحــق 
ــه  ــن داوود علي ــليان ب ــيدنا س ــه س ــم ب ــا عاهدك ــاق و ب ــد و امليث العه
ــد  ــان بع ــوا األي ــل و أال تنقض ــر بباب ــكل الكب ــاب اهلي ــد ب ــالم عن الس
ــئواًل،  ــد اهلل مس ــاًل و كان عه ــم كفي ــت اهلل عليك ــد جعل ــا، و ق توكيده

ــر. ــيل كل يشء قدي ــا إن اهلل ع ــم اهلل مجيًع ــأت بك ــوا ي ــا تكون أين
ــارك اهلل فيكــم و   الوحــا الوحــا العجــل العجــل الســاعة الســاعة ب

ــم. «( عليك
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و أخذ اجلني يزجمر بغضب وهو يرصخ ويشعر باالحرتاق :
- قلــت لــك توقــف فلــن أطيعــك ولــن أخــدم إنــي مســلم  مهــا 
ــل  ــا تفع ــىل م ــدم ع ــى ال تن ــم حت ــا ال تفه ــظ ب ــف وال تتلف ــت توق فعل

ــف ... ــك  توق ــون هنايت ــول وتك وتق
مل يتوقــف الرجــل بــل أخــذ يــردد القســم واســم اجلنــي الــذي بــدء 

يــذوب وهنــا ابتســم الرجــل قائــاًل :
- مــاذا تقــول أهيــا اجلنــي بســائيل هــل مازلــت ترفــض أن تكــون 

ــي؟!  خادم
ــا  ــدر صوًت ــن ويص ــو يئ ــة وه ــه املربح ــه وآالم ــني غضب ــن ب ــال م ق

ــه : ــد ذبح ــور عن ــوار الث كخ
ــر إال عــىل اجلنــي  ــر يب القســم فهــو ال يؤث ــن يؤث - نعــم أرفــض ول
ــن  ــمك ول ــيل قس ــر ع ــن يؤث ــا فل ــار وعابده ــادم للن ــي خ ــلم ولكن املس
ــر  ــال تذك ــم  ف ــل تفه ــار ه ــد إال الن ــا ألح ــت خادًم ــرك فلس ــع أوام أطي

ــدًدا  . ــمي جم اس
- وان كان كالمك صحيح فلاذا حرت إذا يا بسائيل 

- حــرت ألنــك ذكــرت اســمي أكثــر مــن 33 مــرة دعنــي ارحــل 
وارصفنــي مــن هنــا ولــن أؤذيــك 

ضحك العجوز بعنف حتى اهتز جسده كله ثم قال:
ــد  ــن أدعــك ترحــل وســتكون خادمــي بســائيل وتنفــذ مــا أري - ل
وإال أحرقتــك بالنــار التــي تعبدهــا هــل تفهــم وهنــا أخــذ يــردد بصــوت 

عــاٍل 
- )»  أقســمت عليــك » بســائيل « بــاهلل و عظمتــه و العــرش و رفعته، 
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و الكــريس و ســعته وجربائيــل وروحيتــه و إرسافيــل و نفختــه و ميكائيــل 
و أمنتــه و عزرائيــل و قبضتــه أنكــم ال تعصــوا مــن دعاكــم بأســائه بحــق 
ــه  ــن داوود علي ــليان ب ــيدنا س ــه س ــم ب ــا عاهدك ــاق و ب ــد و امليث العه
ــد  ــان بع ــوا األي ــل و أال تنقض ــر بباب ــكل الكب ــاب اهلي ــد ب ــالم عن الس
ــئواًل،  ــد اهلل مس ــاًل و كان عه ــم كفي ــت اهلل عليك ــد جعل ــا، و ق توكيده

ــر. ــا إن اهلل عــيل كل يشء قدي ــأت بكــم اهلل مجيًع ــوا ي ــا تكون أين
ــارك اهلل فيكــم  -  الوحــا الوحــا العجــل العجــل الســاعة الســاعة ب

ــم. »( و عليك
ــيل  ــده يس ــأن جس ــان وب ــعر بالذوب ــو يش ــرصخ وه ــي ي ــذ اجلن أخ

ويتســاقط عــىل األرض :
ــن  ــت فل ــا قول ــت  وم ــا فعل ــىل م ــاين  ع ــي الف ــا اإلن ــتندم أهي - س
أتــرك لــك نســاًل أو ذريــة إال وســخرته ليكــون خادمــي وينفــذ مــا أريــد 
ســتموت أبشــع موتــة مــات هبــا بــري عــىل أرضــك وســأعود أنــا يوًمــا 
النتقــم منكــم مجيًعــا معــر البــر النمرود..لتعرفــوا مــع مــن متزحــون 

...
ــام  ــاٍل أم ــوت ع ــات بص ــض الكل ــردد بع ــل ي ــذ الرج ــا أخ وهن

ــه  ــام عيني ــذوب أم ــذ ي ــذي أخ ــي ال ــوار اجلن ــوت وخ ص
فقال بصوت عميق :

» -« بســم اهلل امللــك احلــق املبــني الرمحــن الرحيــم ال إلــه إال اهلل بينــي 
و بــني أعدائــي ال إلــه إال اهلل بينــي و بــني خصائــي جبــل حائــل و ســرت 
ــق ال  ــرى عمي ــة و جم ــار حمرق ــع و ن ــيف قاط ــع و س ــد مني ــوب و س حمج
يصلــون إيلَّ ال بقــول و ال بفعــل مــن اليــوم إىل الغــد و مــن الغــد إىل األبــد 
فســيكفيكهم اهلل و هــو الســميع العليــم، حتصنــت باحلصــن املنيــع الــذي 
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أساســه ال إلــه إال اهلل، و ســوره حممــد رســول اهلل، و مفتاحــه ال حــول و ال 
قــوة إال بــاهلل العــيل العظيــم مهًســا ملًســا هوًنــا عوًنــا، أنــا العبــد الضعيــف 
ــًوا  ــه كف ــن ل ــد و مل يك ــد و مل يول ــذي مل يل ــد ال ــذ و ريب الصم ــهمي نف س
ــك  ــم، فأن ــيل فهده ــاروا ع ــم و إن ج ــاءوا إيلَّ فرده ــم إن ج ــد، الله أح

أنــت ريب و رهبــم و رب اخلالئــق كلهــم «
ــة  ــوات العالي ــمع األص ــا س ــات وهن ــوز الكل ــيخ العج ــى الش أهن
ــفل  ــن أس ــقر أو م ــر س ــن قع ــأيت م ــه ي ــب وكأن ــج العجي ــر املزع والنف
اجلحيــم وســمع صــوت زيــت مغــيل يفــور عندمــا تســكب عليــه امليــاه 
البــارده ويف تلــك اللحظــة  أمــره اللشــيخ بصــوت قــوي زلــزل املــكان :
- ادخــل إىل الصنــدوق بســائيل وال ســتموت حرًقــا فأنــا أحــذرك، 
ــن  ــرج م ــة كادت خت ــراء دموي ــون مح ــب وعي ــه بغض ــي إلي ــر اجلن نظ
ــيخ   ــار الش ــا و أش ــا هًش ــد كان ضعيًف ــب فلق ــدة الغض ــن ش ــا م مقلتيه
إىل أحــد الصناديــق عــىل األرض و أخــذ حيــارصه ويــردد الكلــات فلــم 
يكــن أمــام بســائيل إال أن رضــخ ألمــر الرجــل ودخــل ذلــك الصنــدوق 
األســود الصغــر غريــب الشــكل عــىل األرض وهــو مــازال يــردد 
بصــوت متقطــع  بأنــه ســيعود يوًمــا وســيتحرر ولــن يوقفــه إنــي مهــا 

ــف : ــوت خمي ــال بص ــن ...فق كان الثم
ــرف  ــا و اع ــد يومه ــي أح ــن يوقفن ــاين ول ــا الف ــا أهي ــأعود يوًم - س
أن يــوم عــوديت هــو يــوم موتــك ....وبعدهــا رصخ بــأمل وضــاع صوتــه 

ــاء ... ــه يف الفض ــب وزجمرت الغاض
ــىل  ــر ع ــدوق الصغ ــر إىل الصن ــو ينظ ــيخ وه ــف الش ــا وق    وبعده
ــر  ــة الغ ــات الغريب ــض الكل ــردد بع ــذ ي ــه  و أخ ــة بيدي األرض و أغلق

ــاك .. ــن  هن ــة  م ــة القادم مفهوم
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ــة  ــق  وأرساره الكوني ــحره العتي ــحيق وس ــايض الس ــب امل ــن كت م
ــف  ــدوق ووق ــىل الصن ــكل ع ــب الش ــل غري ــع قف ــام بوض ــة وق املخيف

ــر ــه بتوت ــقوق أمام ــدار املش ــر إىل اجل ينظ
و إىل كل تلــك العيــون احلمــراء التــي ظهــرت مــن خلفــه  مذعــورة 
خائفــة وكانــت تراقــب مــا يفعــل بذعــر فنظــر هلــم الرجــل قائــاًل بصوت 

عــال قــوي  :
ــيدنا  ــق س ــي بح ــا خلدمت ــا ومتطوًع ــم طوًع ــر منك ــأيت نف ــل ي - ه

ــه .. ــرش وحكمت ــه ورب الع ــليان وقوت س
ــة مــن اجلــن قصــار القامــة وهلــم أجنحــة ســوداء  ــا تقــدم ثالث وهن
ــا لتأخــذ  كبــرة وبرهتــم ســوداء وعيوهنــم محــراء دمويــة مشــقوقة طوليًّ
نصــف الوجــه بالطــول وأذنــان صغرتــان وفــم كبــر مــن األذن إىل األذن 
ــس  ــن نف ــم م ــدو أهن ــادهم يب ــف أجس ــود الكثي ــعر األس ــي الش ويغط

ــوا أمــام الرجــل قائلــني بصــوت واحــد : القبيلــة والعشــرة فانحن
- نحــن  خدامــك يــا ســيدي وســننفذ أوامــرك ونخدمــك ونخــدم 
ــا إىل  ــب روحن ــة وتذه ــا املني ــى تأتين ــدك حت ــن بع ــلك  م ــك ونس ذريت

ــم . ــق القس ــد بح ــف العه ــن نخل ــا فل خالقه
ــىل  ــة ع ــعة املفتوح ــه الواس ــار بعيون ــم بانتص ــل هل ــر الرج ــا نظ وهن
أخرهــا وأشــار بيــده، فعــاد اجلــدار إىل مــا كان عليــه وأشــار إىل الصندوق 
ــوق  ــة ف ــن الغرف ــه يف رك ــىل األرض ووضع ــن ع ــه م ــة برفع ــام الثالث فق

أحــد املناضــد العاليــة التــي ال يســتطع أحــد الوصــول إليهــا. 
وهنــا جلــس الرجــل عــىل املنضــدة الدائريــة أمامــه و أخــذ يقــرأ يف 

الكتــاب الــذي أمامــه بصــوت عــاٍل ..
فســمع الطــرق عــىل البــاب العنيــف بصــوت مــدوي فرتاجــع الثالثة 
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إىل اخللــف حيــث الظــالم وتــواروا وصــوت أنثــوي يقــول بحدة :
- الطعــام جاهــز يــا شــيخ إمــام هــل انتهيــت مــن عملــك و أتيــت 

لتتنــاول غــداءك معنــا فالصبــي يتضــور جوًعــا؟؟
فرد عليها الرجل هبدوء:

- تناويل طعامك أنت والصبي يا منرة فلست جائًعا اآلن.
- هل أرسل لك الطعام مع الصبي  باخللوة يا شيخ إمام 

فرصخ العجوز قائاًل:
- ال إيــاك إن يقــرتب الفتــى مــن تلــك الشــقة الســفلية  ومــن خلــويت 
ــو  ــت وال ه ــك ال أن ــن أرمح ــتندمني ول ــرة وإال س ــا من ــني ي ــل تفهم ه

وربــا دفنتكــا أحيــاء هنــا .
مل تــرد املــرأة عليــه بــل تنهــدت بضيــق وزفــرت بغضــب فيــا لــه مــن 
رجــل قــايس القلــب فــال تــدري كيــف تزوجتــه وهــو يكربهــا بعريــن 
عاًمــا ولكنــه والدهــا ســاحمه اهلل وبعدهــا رحلــت  مرسعــة مــن أمــام الباب 
وهــي تســمع تلــك األصــوات الغريبــة التــي هتمــس باســمها وتــرى لوًنــا 
أزرق خيــرج مــن أســفل بــاب الشــقة أخــذت تنظــر برعــب وهــي ترجــع 

بظهرهــا حتــى كادت تســقط عــىل وجههــا ..مــن شــدة فزعهــا 
**** 

ــه  ــن جبهت ــاقط م ــه ويتس ــي وجه ــرق يغط ــي والع ــتيقظ الصب اس
ــول  ــي تق ــة وه ــي الغرف ــت ه ــا دخل ــف وهن ــرصخ بعن ــذ ي ــًرا و أخ غزي

ــزع: بف
- مــاذا حــدث يــا ولــدي وملــاذا تــرصخ هــل رأيــت نفــس الكابــوس 

ووضعــت يدهــا عىل رأســه 
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- مل يــرد عليهــا بــل أخــذ يــرصخ وهنــا ضمتــه إىل صدرهــا ووضعت 
يدهــا اليمــني عــىل رأســه وأخــذت تقــرأ مــا تيــرس هلــا مــن القــرآن الكريم 
ــا بــني يدهيــا  و أخــذ هــو هيتــز بعنــف حتــى خــارت قــواه وســقط هادًئ
ــدري مــاذا تفعــل؟!  ــه بقلــق فــال ت ــه عــىل فراشــه وهــي تنظــر ل وضعت

فحــرارة الصبــي مرتفعــة ..
فــإن أخــربت أبيــه بــا فعــل ربــا عاقبــه عقاًبــا شــديًدا وعاقبهــا هــي 
ألهنــا تركتــه يدخــل تلــك الشــقة امللعونــة ولــن يصــدق زوجهــا بأهنــا مل 
تــر الصبــي وهــو يدخــل مــن البــاب اخللفــي للمنــور دون أن تــراه وإن مل 
ختــربه ســيموت الصبــي مــن اهللــع فــكل يــوم يقــوم مــن النــوم يف نفــس 
املوعــد ودرجــة حرارتــه عاليــة ويــرصخ فزًعــا وال يريــد أن خيربهــا مــاذا 

رأى باملنــام 
مهست منرة بحرة وهي تنظر إىل أعىل:

ــي  ــد من ــي الوحي ــع ابن ــد أن يضي ــا ال أري ــا ريب فأن ــل ي ــاذا افع - م
الــذي أنجبتــه بعــد ســنوات طويلــة وبعــد أن كــرب ســني وفقــدت األمــل 
يف اإلنجــاب وليــس يل غــره فــاذا رأى ســيد بالغرفــة ؟؟فمنــذ أن رأيتــه 
فاقــد الوعــي بالغرفــة وهــذا حالــه يســتيقظ وهــو حرارتــه مرتفعــة كالنار 

والعــرق يغــرق ثيابــه وبعــد أن تقــرأ لــه القــرآن هيــدأ وينــام.
ويف اليــوم التــايل حاولــت منــرة اســتدراج ابنهــا  وحثــه عــىل احلديث 

وأخبارهــا مــاذا رأى بالشــقة عندمــا دخلهــا ولكنــه نظــر هلــا ببالهة :
- أي شقة يا أمي فأنا ال أتذكر شيًئا ؟!

- شــقة والــدك الســفىل يــا ســيد مــاذا حــدث هنــاك يــا ولــدي قبــل 
أن تســقط فاقــد الوعــي ومــاذا رأيــت بداخلهــا  .

ردد بتعجب :
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- شــقة والــدي وســقطت فاقــد الوعــي ال أعــرف مــاذا تقولــني يــا 
أمــي؟ وبعدهــا التفــت إىل أمــه ونظــر هلــا بطريقــة غريبــة ورأت انعــكاس 

النــران يف عينيــه فشــهقت فزًعــا وابتســم هــو بســخرية قائــاًل :
- ســأذهب إىل املدرســة لقــد تأخــرت  وأصدقائــي ينتظروننــي 

ــا.. ــي وداًع ــا أم ــفل  ي باألس
وتركها وذهب رسيًعا وهو ينظر هلا بحرة ال يعرف عا تتحدث..

نظــرت األم إليــه هبلــع وهــي ال تــدري كيــف تتــرصف ومــاذا حدث 
ــا الوحيد  ؟؟؟ البنه

ــه فيهــا عــىل  ــي وجدت ــة املشــؤمة الت  وعــادت بذاكرهتــا لتلــك الليل
األرض  فاقــد الوعــي بداخــل الشــقة امللعونــة التــي يــارس فيهــا زوجهــا 

عملــه وحيــرم عــىل أحــد دخوهلــا ...
و ذلــك اللــون األزرق الغريــب وهــذا الصــوت البشــع الــذي 
ــوار  ــوت خ ــا ص ــف يف عروقه ــدم يتوق ــان وكاد ال ــعر بالغثي ــا تش جعله
ثــور يذبح..فمنــذ صغرهــا وهــي تكــره صــوت خــوار احليوانــات عنــد 

ــا. ــن يذبحه ــره م ــح وتك الذب
ــر  ــن منظ ــاف م ــره وخت ــزار وتك ــا اجل ــة والده ــره مهن ــت تك فكان

ــراء ... ــاء احلم الدم
و عــادت بذاكرهتــا لتلــك اللحظــة وهــي تبحــث عــن ابنهــا الوحيــد 

» الســيد « الــذي مل يتجــاوز الثانيــة عــرة
ــه  ــمعت رصخت ــا س ــا ولكنه ــة وقته ــت نائم ــد كان ــره فلق ــن عم  م

ــم . ــت حتل ــل كان ــمها ه ــا باس ــا منادًي ــتغيث هب ــو يس ــة وه العالي
- أمييييييييييييييييييييييييي

****
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أخــذت نرمــني تــرصخ هبســرتيا تنــادي عــىل أختهــا نارديــن وهــي 
تنظــر إىل عمتهــا بخــوف:

- ناردين أين أنت يا أختي باهلل عليك ؟ 
 ولكنهــا مل تتلــَق أي رد أو تســمع صــوت أختهــا ففتحــت باب الشــقة 
ــر  ــا أث ــن هل ــم يك ــقة فل ــرب بالش ــكل ش ــا ب ــت عنه ــد أن بحث ــب بع بغض
فأخــذت هاتفهــا املحمــول وأخــذت تــرن عليهــا ولكــن هاتــف أختهــا 
ــا  ــت هل ــل فخرج ــا املتواص ــدة رصاخه ــمعت اجل ــا س ــا،  وهن كان مغلًق

بالكــريس املتحــرك وهــي تقــول بقلــق:
- ماذا حدث يا نرمني ملاذا ترصخني يا حفيديت ؟

ــت و  ــن ذهب ــرف أي ــقة وال أع ــت بالش ــديت ليس ــا ج ــن ي - إن ناردي
ــا.  ــق عليه ــعر بالقل أش

ردت اجلدة بقلق :
- ال ختــايف ربــا كانــت هنــا أو هنــاك فأيــن ســتذهب فبــاب  العــارة 
ــا  ــايف وهن ــال خت ــزل ف ــن املن ــروج  م ــتطع اخل ــن تس ــاح ول ــق باملفت مغل

ــا : ــم قالــت بعــد أن تذكــرت شــيًئا هاًم نظــرت هلــا نرمــني بفــزع ث
- الشقة البد أهنا دخلت الشقة.

فرصخت اجلدة بقلق قائلة:
- أي شقة يا ابنتي؟

- الشــقة الســفلية بالــدور األريض لقــد كانــت تريــد الدخــول 
وتقــول: إن هنــاك مــن هيمــس باســمها مــن الداخــل وبعدهــا أرسعــت 
ــون اجلــدة املريضــة  ــع يف عي ــدرج وتركــت خلفهــا الفــزع واهلل ــزل ال تن

ــاء. ــة اخلرس ــون العم وعي
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ومهست اجلدة هبلع :
ــت إىل  ــن ودخل ــا ناردي ــت ي ــاء إن فعل ــاة محق ــن فت ــك م ــا ل - ي
اجلحيــم بقدميــك فلــن خترجــي منــه ســاملة أبــًدا مهــا فعلــت يــا حفيــديت 

ــاحمه. ــة اهلل وس ــدك رمح ــل ج ــا فع ك
ــد  ــدور األريض  فلق ــقة بال ــاب الش ــام ب ــرة أم ــني بح ــت نرم وقف
ــفل  ــن أس ــرج م ــوًءا أزرق خي ــة ورأت ض ــا مفتوح ــال كله ــت األقف كان

ــت : ــقة فهمس ــاب الش ب
ــي  ــي ال يطاوعن ــي ال أســتطيع فقلب - مــاذا أفعــل هــل أدخــل ولكن
و أشــعر بالرهبــة والقشــعريرة مــن املــكان وهنــا تذكــرت صــوت أمهــا 

وهــي عــىل فــراش املــوت يــرتدد بعقلهــا :
» إيــاك أن ترتكــي أختــك يــا نرمــني مهــا بعــدت اخلالفــات بينكــا 

فليــس لكــا أحــد ســوى بعــض «
وهنا قالت من بني دموعها :

- حــارض يــا أمــي لــن أتركهــا مهــا حــدث رمحــك اهلل وســاحمك ملــا 
فعلتيــه بنــا. 

ــالم  ــا إال الظ ــَر أمامه ــهولة  ومل ت ــا بس ــح أمامه ــاب فانفت ــت الب دفع
الدامــس وســمعت صــوت كخــوار الثــور عنــد ذبحــه فاســتعاذت بــاهلل 
ــرى  ــت ت ــد كان ــب فلق ــها بتعج ــزت رأس ــم  وه ــيطان الرجي ــن الش م

ــاب.  ــفل الب ــن أس ــوًءا أزرق م ض
من حلظات فأين اختفى نادت عىل أختها:

ــمع أي رد أو  ــل ...مل تس ــا بالداخ ــت هن ــل أن ــي ه ــن أخت - ناردي
إجابــة فنــادت بصــوت عــاٍل عــىل أختهــا مــن جديــد ولكنهــا مل تســمع 

ــا.  ــرد عليه ــا ي ــدى صوهت إال ص
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ــت  ــقة ففوجئ ــل الش ــا داخ ــع قدميه ــول ووض ــت بالدخ ــا مه وهن
ــر  ــي تش ــول وه ــن الدخ ــا م ــف ومتنعه ــا للخل ــة تدفعه ــا جليل بعمته

ــىل .. ــى ال ..ال تفع ــا بمعن بيدهي
وهنا نظرت نرمني بغيظ إىل عمتها قائلة:

- مــاذا تفعلــني يــا عمتــي اتركينــي بــاهلل عليــك أبحــث عــن أختــي 
بالداخــل ولكنهــا حالــت بينهــا وبــني الدخــول بطريقــة غريبــة وإرصار 

عجيــب .
فرصخت نرمني يف وجهها :

- مــاذا حــدث لــك اتركينــي أبحــث عــن أختــي بالداخــل  و 
ــا  ــة مل تدعه ــن جليل ــول ولك ــة الدخ ــا وحماول ــني دفعه ــت نرم حاول

تدخــل وأخــذت هتــز رأســها بمعنــى ال ..
ــن  ــن أي ــة وم ــدث للعم ــاذا ح ــدري م ــرة ال ت ــني حائ ــت نرم وقف
ــادي  ــي تن ــرتيا وه ــي هبس ــذت تبك ــة ...فأخ ــوة الغريب ــك الق ــت بتل أت

ــا : ــم أخته باس
- نارديييييييييييييني أين أنت؟؟

وهنــا فتــح البــاب مــرة واحــدة وأضيئــت الغرفــة بلــون أزرق غريب  
قــوي مــن مصبــاح يف منتصــف الصالــة يف وجوههــم  فأغمضــت نرمــني 

وجليلــة عينيهــا رغــًا عنهــا فلقــد كان الضــوء قــوي فأعمــى عيوهنــا
 وعنــد فتحهــا خرجــت نارديــن مــن الداخــل وهــي حتمــل صندوًقــا 

أســود حتملــه بــني يدهيــا 
وهنا هتفت نرمني بفرح :
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ــاء  ــت إلق ــا حاول ــي وهن ــا أخت ــر ي ــك بخ ــد هلل أن ــن احلم - ناردي
ــا   ــف لتمنعه ــا للخل ــة جذبته ــا جليل ــن عمته ــا ولك ــني ذراعيه ــها ب نفس

ــى ال  ــها بمعن ــز رأس ــي هت وه
و التفتــت نارديــن إليهــا وتالقــت عيوهنــا  ورأت نرمــني انعــكاس 
النــران يف عيــون أختهــا ..فرتاجعــت جليلــة للخلــف خوًفــا وهــي تنظــر 

إىل الصنــدوق بــني يدهيــا. 
ــدت  ــي صع ــا الت ــر إىل أخته ــذت تنظ ــا وأخ ــني فزًع ــهقت نرم ش

ــا. ــا انتباًه ــا أو تعرمه ــت إليه ــدرج دون أن تلتف ال
ــر إىل  ــا تنظ ــدث ألخته ــاذا ح ــدري م ــرة ال ت ــني حائ ــت نرم ووقف
عمتهــا برجــاء لعلهــا ختربهــا مــاذا حيدث  ومــاذا حــدث ألختهــا بالداخل 
فيبــدو أن العمــة تعــرف شــيًئا ولكــن كيــف ســتخربها وهــي خرســاء ؟؟ 
ــكالم  ــىل ال ــدرة ع ــا الق ــد لعمته ــن اهلل أن يعي ــني م ــت نرم فتمن

لتخربهــا مــاذا حيــدث بالضبــط
وهنا حدثت املعجزة ...

ال ..
مل تنطــق جليلــة فليســت األمــور بتلــك البســاطة والســهولة ولكنهــا 
ــة  ــا البن ــة وأعطته ــدة بالورق ــة واح ــت مجل ــًا وكتب ــة وقل ــت ورق أخرج

أخيهــا :
» إهنــا البدايــة ولــن يوقفــه أحــد غــادري املنــزل نرمــني اآلن فأنــت 

مــن نفــس النســل امللعــون «
ــب  ــرة وتعج ــة بح ــات بالورق ــردد الكل ــني ت ــذت نرم ــا أخ وهن

ــت : ــم قال ــب ث ــا بتعج ــون عمته ــر إىل عي ــي تنظ وه
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- مــاذا تقصديــن يــا عمتــي وهــل تعرفــني الكتابــة ؟وملــاذا مل ختربينــا 
مــن قبــل؟؟

ــادي  ــت تن ــي كان ــا الت ــدت إىل أمه ــل صع ــة ب ــا جليل ــرد عليه مل ت
ــزع : ــا بف عليه

- جليلــة أنقذينــي يــا ابنتــي لقــد عــاد ولــن يرتكنــي يــا ابنتــي كنــت 
أعــرف بأنــه ســيعود لينتقــم ...

الدرووويييييش
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الفصل السابع
انتقام اجلين

ــتغيًثا  ــمها ومس ــرصخ باس ــيد « ي ــا » الس ــوت ابنه ــرة ص ــمعت من س
هبــا وكانــت مــا بــني اليقظــة والنــوم ففزعــت وهبــت مــن عــىل الفــراش 
مرسعــة تنظــر حوهلــا كانــت الغرفــة مظلمــة فيبــدو أهنــا نامــت كثــًرا لقــد 
دخلــت غرفتهــا لرتتــاح قليــاًل قبــل العــرص وتأخــذ قيلولــة فزوجهــا قــد 
ــيد  ــد الس ــوم مول ــوم فالي ــود الي ــن يع ــاح ول ــذ الصب ــا من ــافر إىل طنط س
البــدوي وســيبقى هنــاك باملواليــة حتــى فجــر اليــوم التــايل يف حلقــة الذكر.
ــادت  ــيًئا فن ــمع ش ــا مل تس ــوت ولكنه ــتمع إىل أي ص ــت أن تس حاول

عــىل ابنهــا بصــوت عــاٍل:
ــاذا  ــاذا ترصخ؟؟م ــدي ومل ــا ول ــت ي ــن أن ــيد .. أي ــا س ــيد ي - س

حدث؟؟بــاهلل عليــك ال ختلــع قلبــي عليــك ؟؟
ــراش  ــن الف ــت ع ــا فهب ــزاد قلقه ــه ف ــمع صوت ــا أو تس ــرد عليه مل ي

ــد .. ــن جدي ــه م ــادي علي ــذت تن وأخ
ــة  ــاض درج ــعرت بانخف ــا ش ــا ولكنه ــي أيًض ــا الصب ــرد عليه مل ي
احلــرارة مــن حوهلــا مــرة واحــدة بالرغــم أهنــم يف منتصــف شــهر يوليــو 

ــم اآلذان ــا يص ــاح  بأذنيه ــر الري ــوت صف وص
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رصخــت هبســرتيا  وهــي تضــع يدهيــا عــىل أذنيهــا بعنــف و تبحــث 
يف كل شــرب بالشــقة فلــم جتــد ابنهــا مل يكــن هنــاك ســوى الشــقة الســفلية 
مل تبحــث فيهــا بعــد ولكــن هــل جــن ابنهــا ليدخــل الشــقة الســفلية فــإن 
ــي  ــيقتلها ه ــة  وس ــيقتله األب ال حمال ــه س ــراض أبي ــب يف أغ ــا ولع فعله
ــه  ــه وكتب ــوص أغراض ــا بخص ــب وخصوًص ــايس القل ــا ق أواًل، فزوجه

ومــا بداخــل الشــقة الســفلية..
نزلــت الــدرج مرسعــة كاملجنونــة حتــى كادت تســقط عــىل وجههــا، 
ــت  ــق كان ــقة املغل ــاب الش ــفل ب ــن أس ــرج م ــوء األزرق خي رأت الض
تعــرف أن هــذا الضــوء ال يــيء إال بوجــود زوجهــا بخلوتــه فهــل عــاد 

وهــي نائمــة ؟؟
أخذت تدق الباب بعنف وتنادي:

- شيخ إمام ..شيخ إمام ...هل عدت من طنطا 
ــب  ــوت غري ــمعت ص ــل س ــل ب ــن الداخ ــد م ــا أح ــرد عليه مل ي
كخــوار الثــور عنــد ذبحــه أخــذت تــرصخ هبســرتيا وهــي تضــع يدهيــا 

ــرصح : ــذت ت ــع أخ ــوت البش ــذا الص ــره ه ــي تك ــا فه ــوق أذنيه ف
ــك  ــاهلل علي ــيل ب ــي رد ع ــا بن ــت ي ــن أن ــدي أي ــيد ول ــيد ..س - س
فقلبــي مريــض ولــن حيتمــل يــا بنــي بــاهلل عليــك أجبنــي أيــن أنــت وأرح 

ــي؟؟ قلب
ــح  ــاب الشــقة بقــوة ففت ــم تعــد تتحمــل فدفعــت ب ازداد اخلــوار فل
البــاب مصــدًرا رصيــًرا مزعًجــا ودخلــت هــي بحــذر وهــي تنــادي عــىل 

ابنهــا 
كان مصبــاح الصالــة  األزرق القــوي مضــاء فأغمضــت عينيهــا 
ــر  ــا األمح ــا ومصباحه ــام مفتوًح ــيخ إم ــة الش ــاب غرف ــا وكان ب وفتحته
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ــدوق  ــواره صن ــىل األرض وبج ــى ع ــيد ملق ــا س ــاهدت ابنه ــاء وش مض
ــود.  أس

رصخــت منــرة فزًعــا وركضــت إىل ابنهــا وحاولــت أن جتعلــه 
يســتفيق :

- سيد ماذا حدث يا ولدي ؟
أخــذت تربــه عــىل وجهــه باألقــالم وهتــزه بعنــف ولكنــه مل 
ــاء ورشــته  ــخ فأحــرت كــوب مــن امل يســتجب هلــا أرسعــت إىل املطب
ــاقط  ــا تتس ــة ودموعه ــمه بلوع ــادي باس ــي تن ــي وه ــه الصب ــىل وج ع

ــاك  ــا وكأن هن ــدار أمامه ــىل اجل ــدق ع ــة وال ــمعت اخلربش ــا س وهن
ــدار  ــل جل ــن داخ ــول  م ــتأذن بالدخ ــن يس م

شــعرت بالتوتــر والرعــب باخلــوف والفــزع فحملــت ابنهــا بصعوبــة 
ــا  ــقة بحمله ــادرت الش ــم وغ ــيطان الرجي ــن الش ــاهلل م ــتعيذ ب ــي تس وه

الثقيــل  وكأن شــياطني اجلحيــم كلهــا تطاردهــا ..
ــا  ــه إىل فراشــه ورشــت العطــر القــوي عــىل وجهــه وهن صعــدت ب

ــاًل: ــأوه قائ ــه وأخــذ يت ــي عيني ــح الصب فت
- أمي ماذا حدث أشعر بالصداع الشديد يف رأيس وعيني ؟

نظــرت إليــه بحنــان ممتــزج بالفــزع والغضــب كانــت تريــد أن تأخذه 
يف حضنهــا وتقبلــه محــًدا هلل عــىل ســالمته ويف نفــس الوقــت تريــد صفعــه 
عــىل وجهــه بقــوة ملــا فعلــه ودخــول شــقة أبيــه الــذي يمنعــه ويمنــع أي 

شــخص أخــر  مــن دخوهلــا فقالــت بغضــب:
- مــاذا كنــت تفعــل يف شــقة أبيــك يــا ســيد  هــل تريــد مــن أبيــك 
أن يقتلــك ويعاقبــك بشــدة يــا ولــدي فربــا أحرقــك بالنــار عــىل فعلتــك 

ودخولــك شــقته و أحرقنــي معــك ؟
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نظر هلا بحرة وهو يقول بصوت غريب :
ــن  ــمي م ــس باس ــن هيم ــمعت م ــي س ــي ولكن ــا أم ــرف ي - ال أع

ــن . ــذ زم ــرين من ــه ينتظ ــول بأن ــقة ويق ــل الش داخ
ــه  ــران يف عيني ــكاس الن ــب ورأت انع ــه األم  بتعج ــرت ل ــا نظ وهن
ــة  ــة والغرف ــقة املفتوح ــرت الش ــا وتذك ــض قلبه ــب  فانقب ــف مرع خمي
فنزلــت إىل الــدور األريض والشــقة الســفلية لتتأكــد أن كل يشء عــىل مــا 

ــرام.  ي
كان املصبــاح األزرق مــازال مضــاء وغرفــة زوجهــا مفتوحــة دخلــت 
ــود  ــدوق األس ــن الصن ــم يك ــيًئا فل ــت ش ــا الحظ ــوار وهن ــق األن لتغل

ــة  ــل كان فــوق منضــدة عالي ــه عــىل األرض ب مكان
ــة  ــة كرهي ــاق ورائح ــعرت باالختن ــزع وش ــدوق بف ــرت إىل الصن نظ
مــن حوهلــا وهــي تتســاءل مــن الــذي رفــع الصنــدوق مــن عــىل األرض 

ووضعــه عــىل املنضــدة وهنــا ســمعت مــن هيمــس باســمها مــردًدا :
- منرررررررررررررررررررررة غادري اآلن الغرفة 

ــم  ــيطان الرجي ــن الش ــاهلل م ــتعاذت ب ــرة واس ــت من ــا رصخ وهن
ــا  ــاب وبعده ــاح والب ــت املصب ــة وأغلق ــة مرسع ــن الغرف ــت م وخرج
أغلقــت مصبــاح  الصالــة األزرق وهــي ترتعــد وأوصاهلــا ترجتــف بشــدة 
ويدهيــا بــاردة كالثلــج وأغلقــت خلفهــا بــاب الشــقة وصعــدت مرسعــة 
إىل ابنهــا ســيد وهــي تــردد آيــة الكــريس ومــا حتفظــه مــن آيــات الذكــر 

ــزع.  ــط بف ــا وهيب ــو صدره ــل ويعل ــمل وحتوق ــم وتبس احلكي
****

رن هاتفهــا املحمــول يف تلــك اللحظــة  ليفقهــا مــن الصدمــة وعــدم 
الفهــم ملــا حــدث أمامهــا منــذ حلظــات :
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- حممود كيف حالك ؟؟
ــل  ــب؟؟ومل يكم ــك ..حبي ــف حال ــت كي ــني وأن ــا نرم ــر ي - بخ

ــة : ــدة قائل ــني بح ــه نرم ــد قاطعت ــة فلق الكلم
- احلمد هلل يا حممود ال تقلق فلست صغرة ؟؟

- بخــر ؟؟فلــاذا أشــعر بتغــر صوتــك يــا نرمــني وكأن هنــاك شــيًئا 
يقلقــك ؟مــا هــذا الصــوت الغريــب ؟

-  أي صوت يا حممود ال أفهم؟؟
ــل  ــه ه ــاح ل ــك وال أرت ــت ب ــا اتصل ــمعة كل ــب  أس ــوت غري - ص

ــكلة ؟ ــاك مش ــا أم أن هن ــني  حقًّ ــر نرم ــت بخ أن
ــك  ــغل بال ــود ال تش ــا حمم ــل ي ــه يشء معط ــون ب ــا كان التليف - رب

ــر . ــا بخ ــور أن ــك األم بتل
ــة إىل  ــة الطبي ــور كــال وأخــربك عــن القافل ــك دكت - هــل اتصــل ب

ــا ؟؟ غيني
- قافلة طبية إىل غينيا ال أفهم يا حممود وما دخيل أنا باألمر ؟

ــا  ــة غيني ــة ترســلها وزارة الصحــة إىل دول ــة وقائي ــة طبيب - إهنــا قافل
لتوعيــة والوقايــة مــن مــرض »ايبــوال «الــذي بــدء ينتــر وحيصــد الكثــر 
مــن األرواح يف دول جنــوب أفريقيــا ولقــد وضــع دكتــور كــال اســمك 
فأنــت مــن فريقــه الطبــي وطاقمــه يــا نرمــني هــل نســيت يــا حبيــب...

ولكنه مل يكمل مجلته للمرة الثانية فلقد قاطعته نرمني قائلة:
ــا حممــود وأيب ال  ــا بمفردهــا ي - ولكنــي ال أســتطيع تــرك أختــي هن

أعــرف أيــن هــو ومــاذا حــدث لــه ؟؟
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- نرمــني اســتمعي يل بإمكانــك االعتــذار وســيتقبل الدكتــور كــال 
ظروفــك، ولكنــي أنصحــك بالتفكــر قليــاًل وأريــدك أن تبتعــدى عن كل 
ــم األمــور  يشء وإعــادة التفكــر يف كل مــا حيــدث حولــك وإعــادة تقيي

مــن فضلــك فأنــا أشــعر أن كل مــا حيــدث  حولــك خاطــئ ...
ــب  ــر غري ــعر بصف ــه وش ــم آذان ــج ليص ــوت املزع ــاد الص ــا ع وهن
جعلــه يبعــد التليفــون عــن أذنــه رسيًعــا ويلقــي بــه عــىل األرض ..ويضع 
يديــه عــىل أذنيــه حتــى ال يســمع شــيًئا فوجــد يديــه غارقــة بالدمــاء فــاذا 

حــدث فهــل أصيــب بنزيــف ..؟؟؟
  مل يسمع نرمني وهي تقول:

- ســأفكر يــا حممــود يف األمــر فأنــا خائفــة مــن هــذا املنــزل ومــن كل 
يشء ....وهنــا ســمعت رصاخ جدهتــا العــايل فأغلقــت اهلاتــف وصعدت 
ــة وكأن  ــك الطريق ــدة بتل ــرصخ اجل ــاذا ت ــت ومل ــة حدث ــرتى أي مصيب ل

أحدهــم حيرقهــا بالنــار أو يقتلــع أظافرهــا ؟؟؟
****

أخــذت منــرة تلــف احلجــرة ذهاًبــا وإيابــا فــاذا تفعــل فلقــد تغــر 
ــه  ــر فيعاقب ــاه باألم ــرب أب ــاف أن خت ــة وخت ــة غريب ــد بطريق ــا الوحي ولده
ــارج  ــن اخل ــزل م ــة املن ــىل بواب ــديد ع ــرق الش ــمعت الط ــا س ــدة وهن بش
ــن  ــرتى م ــذة ل ــن الناف ــت م ــها وخرج ــوق رأس ــاب ف ــت احلج فوضع
الــذي يــدق البــاب بتلــك الطريقــة وزوجهــا ليــس هنــاك فــازال بمولــد 

ــا. ــدوي بطنط ــيد الب الس
ــون  ــاء وحيمل ــب بيض ــدون جالبي ــاس يرت ــن الن ــد م ــرأت العدي ف

ــوات  ــة األم ــة كمحف ــوق حمف ــام « ف ــيخ »إم ــا الش زوجه
 ويغطونه بيشء أبيض غارق بالدماء رصخت بفزع :
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- شــيخ إمــام مــاذا حــدث لــك ؟؟؟ نزلــت الــدرج مرسعــة وفتحت 
البوابــة للرجــال الذيــن كانــوا يكــربون بصــوت عــاٍل فقالــت بفزع :

- شيخ إمام ماذا حدث لك ؟؟
مل يرد عليها الرجل  بل رأت حترك يديه ، مهست يف نفسها :

- إنــه مــازال عــىل قيــد احليــاة فلــاذا حيملونــه عــىل املحفــة 
كاألموات..ويغطونــه بمــالءة بيضــاء غارقــة بالدمــاء  ويضعــون القطــن 
يف أذنــه و أنفــه رصخــت يف وجوههــم مــاذا حــدث لزوجــي أجيبــوا بــاهلل 

ــل؟؟ ــل رح ــدث ه ــاذا ح ــم م عليك
فرد عليها أحدهم  :

- ابتعــدي عنــه وال تلمســيه يــا امــرأة فــال أحــد يعــرف مــاذا بــه لقــد 
ــة و أخــذ الــدم خيــرج مــن كل فتحــة بجســده وال أحــد  ســقط يف املوالي
ــن  ــذروا م ــد ح ــه ولق ــاروا يف مرض ــاء احت ــى األطب ــبب حت ــرف الس يع
االقــرتاب منــه أو ملســه فحملنــاه عــىل املحفــة وأمــروا بوضعــه يف مــكان 

منعــزل ال يدخلــه أحــد 
فرددت بحرة ودموعها تتساقط :

-  مــكان منعــزل ال يدخلــه أحــد وهنــا نظــر أحدهــم إىل بــاب الشــقة 
الســفلية املغلــق قائاًل :

ــا  ــرة أن ــد غ ــا أح ــال يدخله ــه ف ــكان خلوت ــقة وم ــك الش ــا تل - إهن
ــقة  ــك الش ــول تل ــد بدخ ــمح ألح ــال يس ــًدا ف ــام جي ــيخ إم ــرف الش أع
ــة  ــه الزوج ــرت ل ــقة فنظ ــح الش ــل مفاتي ــرج الرج ــا أخ ــة  وهن املنعزل

ــة: ــة قائل بصدم
-  ومن أين أحرت مفاتيح الشقة يا رجل
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ــا أم الســيد   لقــد أعطــوين يف املستشــفى كل أغــراض الشــيخ إمــام ي
ال تقلقــي وبعدهــا فتــح بــاب الشــقة ودخــل الرجــال حاملــني إمــام عــىل 
ــقة إن  ــا إىل الش ــل ابنه ــف دخ ــول فكي ــر بذه ــرة تنظ ــني من ــة تارك املحف

كانــت املفاتيــح مازالــت مــع أبيــه ...؟؟
****

ــت  ــدث وكان ــاذا ح ــرف م ــا لتع ــقة جدهت ــني إىل ش ــدت نرم صع
ــة : ــت جلليل ــرتيا فقال ــرصخ هبس ــدة ت اجل

- مــاذا حــدث يــا عمتــي لكــن جليلــة نظــرت هلــا بعيــون مذعــورة 
ومل تــرد فكيــف ســرتد وهــي خرســاء ال تتكلــم 

نظــرت هلــا نرمــني بغيــظ وحاولــت هتدئــة جدهتــا وأحــرت هلــا 
ــا مــن املــاء البــارد  وهــي تقــول : كوًب

- اهدئي يا جديت باهلل عليك فاذا حدث لكل هذا  ؟
- نظرت هلا اجلدة بخوف ثم قالت :

ــا نرمــني لقــد عــاد وســيقتلني ملــا فعلــت  - لقــد عــاد الدرويــش ي
معــه؟؟

رددت نرمني بتعجب :
- درويش ماذا تقولني فأنا ال أفهم  هل تقصدين أيب يا جديت؟؟

قالت وهي تبكي بحرقة:
ــم  ــد أقس ــه؟؟ لق ــه مع ــا فعلت ــي مل ــم من ــني لينتق ــا نرم ــاد ي - ع

باالنتقــام يــا ويــيل ..فــاذا أفعــل ؟؟
- اهدئي .. اهدئي باهلل عليك ستصابني بنوبة قلبيه 

- يــا ليتنــى أمــوت قبــل أن أراه و أرى عقابــه يل يا نرمــني فالدرويش 
ال يرحــم أحــد فــال أحــد يعــرف مــا فعلت .
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- ومــاذا فعلــت يــا جــديت لتصــايب بــكل هــذا اهللــع أخربينــي لعلــك 
؟؟ تسرتحيني 

وهنا قالت ناردين من خلفها :
- وهــل ستســتمعني إىل تلــك املخرفــة التــي هتــذي يــا أختــي فألتفت 

إليهــا نرمــني بغيــظ وهــي تقول:
ــا نارديــن وال تقــويل هــذا عــىل جدتــك فهــي مريضــة   - اتقــي اهلل ي

ــاذا حــدث هلــا ... وال أدري م
وهنــا نظــرت إىل عيوهنــا ورأت انعــكاس النــران املشــتعلة يف عيوهنــا 

فنظــرت أمامهــا فلــم يكــن هنــاك أي نــار  بالغرفــة فقالــت بحــرة :
- ناردين هل أنت بخر يا أختي فعيناك هبا يشء غريب ؟؟

ــا  ــهقت فزًع ــي ش ــدة الت ــر إىل اجل ــت تنظ ــل كان ــرد ب ــا مل ت ولكنه
ــر: ــا بتوت ــرددت أخته ــق ف ــزع ومل تنط ــا بف ــر إليه ــذت تنظ وأخ

- هل أنت بخر يا ناردين وماذا حيدث لعينيك ؟؟
فالتفتت إليها قائلة :

- نعم بخر ال تشغيل بالك با ال خيصك يا فتاة ؟؟
ــف  ــي وكي ــا أخت ــك ي ــدت عقل ــل فق ــني ؟ ه ــاذا تقول ــاة م - فت

الطريقــة؟؟ بتلــك  تكلميننــي 
ــك  ــي وإال أحرقت ــرتاب من ــن االق ــذرك م ــي أح ــده ولكن - ال مل أفق

ــراين ؟؟ ن
وبعدهــا رحلــت مــن أمامهــا صاعــدة لألعــىل وتركــت أختهــا تقــف 
بحــرة ال تــدري مــاذا حــدث ألختهــا بالضبــط وهنــا تذكــرت الصندوق 
ــا  ــني يدهيــا صندوًق ــة وهــي حتمــل ب األســود، لقــد خرجــت مــن الغرف
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أســود غريــب الشــكل فــاذا يوجــد فيــه وهنــا قطــع حبــل أفكارهــا تلــك 
الورقــة التــي وجدهتــا يف يدهيــا مــن عمتهــا وكتــب

 فيها أربع كلات  :
- ارحيل رسيًعا فلقد عاد ..

نظرت نرمني إليها بتوتر :
من هو الذي عاد يا عمتي أخربيني باهلل عليك ؟؟

مل تــرد عليهــا بــل ذهبــت إىل أمهــا التــي كانــت يف حالــة هلــع شــديد 
ــا  ــا غرفته ــرك  لتدخله ــريس املتح ــا بالك ــا أمامه ــي ودفعته ــزع وتبك وف

وكانــت األم تبكــي هبســرتيا وهــي تــردد :
- لقد عاد لينتقم مني عىل ما فعلته...عاد لينتقم ...

ــدث  ــا حي ــيًئا مم ــم ش ــة ال تفه ــف الصال ــني يف منتص ــت نرم ووقف
ــرة : ــاءل بح ــا وتتس حوهل

- من الذي عاد ؟وماذا حدث للجميع أنا ال أفهم شيًئا ؟؟؟
****

ــىل  ــوه ع ــد أن وضع ــة بع ــىل املحف ــام ع ــيخ إم ــال الش ــرك الرج ت
ــاالت  ــض احل ــا إال بع ــد دخوهل ــىل أح ــرم ع ــي حي ــه الت األرض يف غرفت
ــق إىل  ــر بقل ــة تنظ ــاب الغرف ــىل ب ــه ع ــت زوجت ــا  ووقف ــي يعاجله الت

ــط ؟ ــه بالضب ــدث ل ــذي ح ــا ال ــيموت وم ــل س ــا فه زوجه
وهنا دخل هو الغرفة ودفعها برفق فنظرت له بإشفاق قائلة :

- تعــاىل يــا ســيد فوالــدك مريــض يــا ولــدي ال تقــرتب منــه  فوقــف 
الصبــي ينظــر إىل والــده بســخرية وقــال ألمــه :
- هاتى له املاء يا أمي ربا كان يريد الراب 
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ــت  ــدي وإال أصب ــا ول ــه ي ــرتب من ــن ال تق ــيد ولك ــا س ــارض ي - ح
مثلــه بــاهلل عليــك فأنــا ال أفهــم مــاذا أصابــه لقــد كانــت صحتــه جيــدة 

ــا تــرى؟؟؟ ــل خروجــه فــاذا حــدث يف طنطــا ي أمــس وقب
ــأي يشء  ــاب ب ــن أص ــه  ول ــرتب من ــن أق ــي ل ــا ام ــي ي - ال تقلق
ــه فهــزت رأســها  ــران يف عيني ــه بحــرة ورأت انعــكاس الن ...نظــرت ل
وهــي تدعــو اهلل أن يكــون الصبــي بخر..فهــو أخــر أمــل هلــا ىف احليــاة .
ــاء  ــر كأس م ــقتها لتح ــدت إىل ش ــقة وصع ــن الش ــت األم م خرج

ــارد لزوجهــا  مــن شــقتها بالــدور العلــوي.. ب
وهنــا أغلــق بــاب الغرفــة خلفهــا بقــوة مصــدًرا صوًتــا عالًيــا ووقف 
ــىل األرض  ــد ع ــده املم ــر إىل وال ــو ينظ ــة وه ــف الغرف ــي يف منتص الصب
ــود  ــدوق األس ــزال الصن ــي بإن ــام الصب ــا ق ــخرية وهن ــة بس ــوق املحف ف
عــىل األرض وفتحــه أمــام أبيــه  وهــو يقــول بصــوت غليــظ قــوي ثائــر:
- قلــت لــك ســتموت أبشــع موتــة ماهتــا إنــي مــن جنســك أهيــا 
ــتخرج  ــزف س ــزف وتن ــتظل تن ــل س ــا رج ــه األرض ي ــىل وج ــي ع اإلن
ــا  ــيحل حمله ــايل وس ــدك الب ــات جس ــن فتح ــة م ــن كل فتح ــاء م الدم
الــدود وبعدهــا أخــذ الصبــي يضحــك بعنــف واهتــز كل يشء بالغرفــة 
و أخــذ يتحــرك وكأن هنــاك زلــزااًل قوًيــا حيــدث بالغرفــة ..فيســقط كل 

ــم اآلذان .. ــاٍل يص ــدٍو ع ــوت م ــا بص يشء أرًض
وهنــا ســمع الــدق الشــديد عــىل البــاب وكانــت األم تــرصخ بعنــف 

ولوعــة تنــادي باســم ابنهــا الوحيــد تســتحثه أن يــرد عليهــا  :
- سيد افتح يا ولدي ماذا حيدث عندك وما تلك األصوات؟؟

هــدأ  كل يشء وأغلــق الصنــدوق بقــوة  ثــم فتــح البــاب فــرأت منــرة 
الصبــي ممــدد عــىل األرض فاقــد الوعــي ال يتحــرك أخــذت األم هتــزه بعنــف 
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ــا  ــاذا حــدث وهن وهــي تــرصخ بلوعــة مــرددة اســم ابنهــا ومتســائلة م
ســمعت صــوت زوجهــا خيــرج ضعيًفــا فالتفتــت إليــه قائلــة :

- انقــذين يــا شــيخ إمــام ســيضيع ابنــي مــن بــني يــدي ..رد عليهــا 
بصــوت ضعيــف:

- افتحــي الصنــدوق يــا منــرة رسيًعــا وقــي شــعر الصبــي وضعيــه 
بالصنــدوق وإال مــات ابنــك يف احلــال. 

- رصخت هبسرتيا ماذا تقول يا إمام هل جننت 
- افعــيل  بــاهلل عليــك قبــل أن يســتيقظ  ويســتفيق الصبــي وضعــي 
الشــعر وبعــض أوراق الســدر مــن فــوق املنضــدة وهــايت يل تلــك الورقــة 

هنــاك رسيًعــا 
أحــرت مــا أمرهــا بــه زوجهــا  و أخــذ هــو يرســم بعــض النجــوم 
ــة  ــد مرجتف ــة بي ــات بالورق ــض الكل ــرص بع ــية وي ــات السداس والعالم
ــا مل  ــا ولكنه ــب منه ــا طل ــدوق  ك ــح الصن ــي فت ــت  ه ــزة وحاول عاج
تســتطع فــكان ثقيــل بطريقــة غبيــة وثقيــل وكان عليــه طــن مــن احلديــد 

الصلــب فرصخــت بلوعــة مــن بــني دموعهــا 
ــدوق  ــل فالصن ــاذا أفع ــتطيع م ــام ال أس ــيخ إم ــا ش ــتطيع ي - ال أس

ــل ؟؟؟ ثقي
-  فنظر هو إىل اجلدار خلفها قائاًل :

- مازلتم خدامي وخدام نسيل من بعدي فافتحوا الصندوق ...
وهنــا رصخــت منــرة فزًعــا فلقــد رأت الصنــدوق يفتــح بمفــرده ومل 
تــر خــدام الشــيخ وهــم يقومــون بفتحــه وهــذا أفضــل لقلبهــا الضعيــف 
فلــن حتتمــل رؤيــة وجوههــم البشــعة وعيوهنــم احلمــراء الدمويــة وهــم 

ينظــرون إليهــا. 
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ــت  ــه ووضع ــد أن قصت ــا بع ــعر ابنه ــت ش ــد ووضع ــذت ترتع  فأخ
ــي ال  ــي خــط فيهــا بعــض الكلــات الت ــة الت ورق الســدر  وتلــك الورق
تفهــم معناهــا  كــا طلــب منهــا زوجهــا ولكــن ال هيــم املهــم اآلن هــو 

ــه .. ــد وحيات ــا  الوحي ابنه
ــار  ــا أش ــتطع وهن ــم تس ــدوق فل ــالق الصن ــا إغ ــت بعده  وحاول
ــت  ــه وكان ــي عيني ــح الصب ــا فت ــدوق وهن ــق الصن ــه فأغل ــا بيدي زوجه
ــل  ــوت رج ــن كص ــوي خش ــوري ق ــوت جه ــال بص ــه وق ــراء دموي مح

ــد : ــوة واجلس ــغ الق بال
ــت  ــا فعل ــك م ــرؤ امل يكفي ــف جت ــل وكي ــا الرج ــت أهي ــاذا فعل - م

ــايت ؟؟؟ ــر حي ــي وتدم لعائلت
ــا  ــه مه ــتطع أذيت ــن تس ــك فل ــع مكان ــده وارج ــن جس ــرج م - اخ

ــده  ــه وال بجس ــل ب ــك دخ ــس ل ــق يف فلي ــائيل ث ــت بس فعل
ــدك  ــن جس ــاء م ــرج الدم ــوت وخت ــأبقى ألراك مت ــرج وس ــن أخ - ل

ــا رجــل نقطــة .. نقطــة ألنتقــم منــك وممــن  حتــب ي
- اخرج وإال أحرقتك بالنار التي تعبدها ...

ــا فلــن يقــدر عــىل قــوة اجلنــي الغاضــب هــو  كان الشــيخ ضعيًفــا هشًّ
ــد  ــواع اجلــن ويري ــر مــن أقــوى أن يعــرف ذلــك فاجلــن املجــويس الكاف
رجــل قــوي وذو جســد شــديد ولكنــه لــن يقــدر عليــه وهــو عــىل فــراش 

املــوت ..
ــدوق إال بعــد أن متــوت  ــن أخــرج  مهــا فعلــت و أدخــل الصن - ل
أمــام عينــي  و أرى عذابــك وآالمــك و أنتقــم منــك أهيــا اإلنــي فلقــد 
عذبتنــي وعذبتنــي كلاتــك كثــًرا وتســببت يف مقتــل مــن أحــب فالبــد 

أن يمــوت كل مــن حتــب. 
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- هــل ســرتتاح عندمــا تــراين أمــوت أمــام عينيــك وأتعــذب 
وســتلتزم وقتهــا بامليثــاق والعهــد بيننــا وســتخرج وتدخــل إىل الصنــدوق 
ــي  ــد الصب ــل يشء  بجس ــه وفع ــتطيع أذيت ــن تس ــائيل فل ــويت  بس ــد م عن

ــه. ــك ب ــا كان يربط ــت م ــد قصص فلق
وبعدهــا أشــار إىل ثالثــة مــن اجلــن الذيــن يقفون حــول الصنــدوق..

ــل قائاًل : ثم أكم
ــخرية  ــي بس ــم الصب ــر هل ــل ...فنظ ــى إن مل تفع ــوك حتي ــن يدع - فل

ــاًل : قائ
- مــت أنــت بعــد أن تتعــذب كــا عذبتنــي  و أراى آالمــك و بعدهــا 

ســرتى ســأغادر جســد الصبــي  ألدخــل غــره 
ــه األرض  ــىل وج ــة ع ــل أو ذري ــك نس ــى ل ــن يبق ــلك فل ــن نس م
ــر  ــا الب ــكم أهي ــن بطش ــم وم ــم  منك ــدها  إىل أن أنتق ــكنت جس إال وس
ــم  ــه بإمكانك ــون أن ــم تتخيل ــي إن كنت ــوه يل ولعائلت ــا فعلتم ــاء  مل األغبي
تســخرنا لنفعــل لكــم مــا تريــدون  فأنتــم خمطئــون فنحن من سنســخركم 
خلدمتنــا وســتفعلون مــا نريــد وقتهــا وبعدهــا أطلــق زجمــرة عاليــة ورفــع 
يديــه ليســقط كل يشء عــىل اجلــدار إىل األرض ويرفــع املقاعــد واألواين 
ليلقــي هبــا عــىل األرض ..هــذا مــن أجــل ابنــي  » سمســائيل « وزوجتــي 

» ســيال «
ــدث  ــا حي ــل كل م ــم تتحم ــا فل ــيًّا عليه ــرة  األم مغش ــقطت من س
ــة  ــه والطريق ــون عيني ــر ل ــا وتغ ــول ابنه ــياء وحت ــم األش ــا .. وحتط أمامه
املخيفــة والصــوت الغريــب الــذي كان يتحــدث بــه فابنهــا ملبــوس ؟؟
حــاول الشــيخ إمــام أن يــرصف كل عــار املــكان مــن اجلــن الذيــن 
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أحرهــم فربــا رحــل بســائيل معهــم وتــرك جســد ابنــه فأخــذ يــردد 
بوهــن آخــر كالمتــه ودموعــه تتســاقط بحــرسة وأمل وهــو ينظــر إىل جســد 

ابنــه امللقــى عــىل األرض :
- »أقســمت عليكــم أهيــا اجلــن و العــار يف هــذا املــكان أن تعزلــوا و 
تنرصفــوا أنتــم و إخوانكــم و كباركــم و صغاركــم و حريمكم ال فســاد يف 
عمــىل و ال يف كتــايب و ال يف قــراءيت و ال يف دوائــري بحــق امللــك طــارش 
ــروا  ــى حت ــر حت ــر ماق ــزاق ماق ــزاق م ــة م ــة طين ــم طين ــم عليك احلاك
ــى  ــاء حاجت ــىل قض ــاعدين ىل ع ــون مس ــم تكون ــم و أنت ــوك و أعواهن املل
ــارش  ــارش م ــارش م ــارش ط ــق ط ــاد و بح ــر رضر و ال فس ــن غ م
ــش  ــارش ردش ردش لطم ــارش ب ــوش ب ــوش مري ــش مري ــش مري مري
لطمــش بطــش بطــش و بحــق الرمحــن الرحيــم اجلليــل صاحــب االســم 
ــم  ــة بك ــف و األودي ــم تقص ــاح بك ــف و الري ــم ترج ــر األرض بك الكب
تقــذف و أســاء اهلل حميطــة بكــم و الســاء متطــر مــن فوقكــم نــاًرا و رشاًرا 
إن تأخرتــم عــىل االنــرصاف مــن هــذا املــكان أنتــم وأعوانكــم و كباركــم 
و صغاركــم وحريمكــم حتــى أقــي حاجتــي فرتجعــوا آمنــني انرصفــوا 

الوحــا الوحــا العجــل العجــل الســاعة الســاعة الطاعــة الطاعــة«
ــا فلقــد رحلــوا بضــع أيــام  ولكــن كلاتــه مل تنجــح يف رصفهــم هنائًي
ــا قليلــة وبعدهــا يعــودون بحــق  فلقــد جعلتهــم الكلــات يرحلــون أياًم
ــوه  ــن يرتك ــد ول ــذ العه ــد أخ ــل فلق ــني الرج ــم وب ــد بينه ــم والعه القس
وبعــد شــهر مــن العــذاب واملعانــاة  والنــزف الشــديد وخــوف أحــد مــن 
االقــرتاب مــن الشــيخ إمــام أو حتريكــه وتقليبــه عــىل األرض حتــى تقــرح 
ــدود  ــدء ال ــه فب ــه بثياب ــي حاجت ــد كان يق ــده فلق ــن جس ــره وتعف ظه

خيــرج مــن جســده 
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مــات الشــيخ إمــام تــارًكا زوجتــه وابنــه الوحيــد  » الســيد« امللبــوس 
مــن اجلنــي بســائيل الــذي قــرر أن ينتقــم ملــا حــدث معــه ولتدمــر حياته 

وعاملــه كلــه فلــاذا هــو ؟؟
ــي  ــف الصب ــده وق ــن جس ــه م ــروج روح ــوت األب  وخ ــت م و وق
يبتســم بســخرية وقــد تغــر لــون عينيــه ليصبــح أمحــر دمــوي وهــو يقــول:
- هــا قــد حانــت حلظتــك أهيــا اإلنــي الفــاين وســرتحل بعــد قليــل 
ــت  ــد أن تعذب ــرتحل  بع ــكان س ــوف بامل ــوت يط ــك امل ــعر بمل ــا أش فأن
ــس  ــن نف ــو م ــن ه ــا م ــة  ماهت ــع موت ــتموت أبش ــًرا وس ــت كث وعاني
ــًرا وســيتعذب كل  ــد أن أراك متــوت تعذبــت كث جنســك كــا كنــت أري
ــلك  ــن نس ــًدا م ــن أدع أح ــل فل ــا رج ــدك ي ــك أع ــس دم ــل نف ــن حيم م
ــت  ــببك  أن ــائيل« بس ــد  » سمس ــي الوحي ــات ابن ــد م ــالم فلق ــى بس حيي
وبســبب جربوتــك، قلــت لــك دعنــي أرحــل و ارصفنــي فلســت جنــي 
ــد  و  ــي الوحي ــي و لقــد قتلــت ابن ــر يب قســمك ولكنــك غب مســلم ليؤث
أخــذ يقــذف بــكل يشء أمامــه عــىل األرض بغضــب وهــو يكمــل قائــاًل 

ــب: بغض
- لقــد مــات ولــدي الصغــر حــرسة عــيل عندمــا حبســتني 
ــي  ــات ابن ــد م ــن جدي ــراين م ــن ي ــه ل ــر  أن ــد الصغ ــدوق و اعتق بالصن
الوحيــد يــا رجــل و رحــل عــن عاملنــا وماتــت  بعــده حبيبتــي و رفيقــة 
دريب وزوجتــي » ســيال« بعــده حــرسة عــىل ولدنــا الوحيــد »سمســائيل« 

ــا   ــا إليه ــود يوم ــن أع ــي ل ــدت بأنن ــد اعتق ــيل  لق وع
ــت  ــي وأحرق ــن عائلت ــب م ــن أح ــت م ــايت  وقتل ــرت حي ــد دم لق
ــك  ــن صندوق ــك م ــررين ابن ــا ح ــي عندم ــت إىل عامل ــد ذهب ــي  لق قلب

ــاك  ــوديت هن ــر ع ــًدا ينتظ ــد أح ــم مل أج ــت بموهت ــني  وعرف اللع
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ــك أو أدع  ــن أدع ــلك ول ــن نس ــك وم ــم من ــك ألنتق ــدت إلي  فع
ــا بســالم مــن أجــل سمســائيل وســيال  إال بعــد أن أنتقــم  و  نســلك حيي
ــئ  ــد أن يمتل ــود إال بع ــن أع ــك  ل ــس دم ــن نف ــو م ــن ه ــذب كل م أع
صنــدوق اخلطايــا  الــذي حبســتني فيــه لســنني طويلــة وعذبتنــي بداخلــه 

ــاء..  ــرك بالدم ــذ أوام ــت تنفي ــي رفض ألنن
ــا وجــربوت البــر الذيــن يريــدون  ــا ..خطاي نعــم صنــدوق اخلطاي
ــق  ــل حتقي ــن أج ــن م ــامل وكل كائ ــرون  كل ع ــم يف كل يشء ويدم التحك
ــاء  ــه أغبي مــا يريــدون  مــن غايتهــم وأهدافهــم القــذرة ومــا يرغبــون في
قســاة القلــوب ومالكــم أنتــم ومــا دخلكــم بنــا لتجربونــا عــىل طاعتكــم  
ــا  ــا مــن نحي ــا لن ــا وبيوتن ــا حياتن وفعــل مــا ال نريــد فنحــن خملوقــات لن
ــا  ــاٍل ي ــن غ ــن، والثم ــتدفعون الثم ــاء وس ــم أغبي ــم ولكنك ــن أجله م

إمــام، أغــىل ممــا تتصــور فالثمــن هــو الدمــاء ..
ال أريــد دمــاء نســلك فنســلك أقــذر مــن أن أمجــع دمــاءه ألقدمهــا 
ــا لعائلتــي ولكــن بدمــاء نقيــة وليســت خمتلطــة بالدنــس واخلطايــا  قرباًن
ألطفــال صغــار مل يبلغــوا احللــم منكــم يــا معــر البــر ألضعهــا عــىل 
قــرب ســيال وسمســائيل، فبحــق سمســائيل وســيال لــن أعــود إىل عاملــي 
ــي  ــي وابن ــا لزوجت ــه قرباًن ــاء فأقدم ــلك الدم ــع يل نس ــد أن جيم إال بع
ليســرتحيا، سأســخرهم خلدمتــي، وســيكونون خدامــي كــا كنــت أنــت 

ــل  ــا رج ــك ي ــخرين خلدمت ــد أن تس تري
ــع يل  ــن جيم ــك فم ــي وبين ــذي بين ــاق ال ــد  وامليث ــل العه ــي أح و لك

ــالم  ــش بس ــه يعي ــلك تركت ــن نس ــدوق م ــئ الصن ــاء ويمل الدم
نظــر الشــيخ إمــام إىل ولــده الوحيــد و إىل عينيــه احلمراويــن الدموية، 
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ــه مل يســتطع  ــه ولكن ــه ب ــا فعل ــا فعــل وم وحــاول أن يســتغفر اهلل عــىل م
فأغمضــت عينــاه وهــو ينظــر بحــرسة وأمل ورحــل .....عــن العــامل ..

وهنــا اقــرتب الصبــي مــن والــده ووضــع يــده بدمائــه التــي مازالــت 
ــاء  ــع الدم ــام بوض ــدوق وق ــح الصن ــا فت ــه وبعده ــغ كف ــزف وصب تن
ــه  ــدوق و وضع ــق الصن ــل وأغل ــعره بالداخ ــىل ش ــدوق ع ــل الصن بداخ
ــوا ال  ــن وقف ــة الذي ــدار إىل الثالث ــر إىل اجل ــدة ونظ ــوق املنض ــه ف مكان
ــائيل  ــدي لبس ــن التص ــف م ــم أضع ــالم فه ــن بالظ ــون متواري يتحرك

ــم : ــال هل ــه فق وقوت
- ارحلــوا فلقــد مــات مــن كنتــم ختدمونــه وتطيعونــه  أهيــا اخلــدام 
ومل يعــد لكــم وجــود بذلــك العــامل عــودوا إىل عاملكــم وعائالتكــم نظروا 
إليــه ومل يتحــرك أي منهــم مــن مكانــه فلقــد أخــذ عليهــم الشــيخ إمــام 

العهــد وامليثــاق حلايــة نســله مــن بعــده .
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الفصل الثامن
القافلة الطبية

ــن  ــا ولك ــان عليه ــا لالطمئن ــة جدهت ــول غرف ــني دخ ــت نرم حاول
العمــة جليلــة كانــت قــد أغلقــت بــاب الغرفــة مــن الداخــل باملفتــاح و 

ــرددة: ــرتيا م ــرصخ هبس ــت ت ــدة مازال ــت اجل كان
- لقد عاد وسيقتلني يا جليلة بعد كل تلك السنوات..

وقفــت نرمــني تشــعر باحلــرة وعــدم الفهــم فــاذا تقصــد جدهتــا و 
مــن الــذي عــاد؟

وهنا رن هاتفها املحمول وكان دكتور كال :
- مرحًبا دكتور كال كيف حالك؟؟

ــت  ــل قابل ــي وه ــا ابنت ــت ي ــك أن ــف حال ــني كي ــا نرم ــر ي - بخ
ــدك ؟ وال

ــي ومل  ــديت وعمت ــت ج ــي قابل ــه ولكن ــال مل أقابل ــور ك ــا دكت - ال ي
ــده . أج

- هل هو مسافر يا نرمني ومتى سيعود؟
- ال أعرف يا دكتور صدقني متى سيعود وال أحد يعرف .

- ومــاذا ســتفعلني إىل أن يــأيت هــل ســتبقي عنــدك وترتكــني عملــك 
يــا نرمــني وتوقفــني حياتــك؟
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ــي  ــا اهلل ولكن ــي رمحه ــة أم ــي وصي ــور  فه ــا دكت ــل ي ــاذا أفع - وم
ــويل؟؟ ــن ح ــدث م ــا حي ــكل م ــرتحية ل ــت مس لس

- وصيــة أمــك يــا نرمــني أن تعيــيش يف كنــف والــدك ولكنــه ليــس 
ــاك ليــس  موجــود فعــودي إىل حياتــك إىل أن يعــود ولكــن وجــودك هن
لــه أي فائــدة وأنــا أشــعر مــن صوتــك أن األمــور ليســت بخــر عنــدك 

فهــل أنــا خمطــئ؟؟
ــكان  ــذا امل ــن ه ــاق م ــرة واالختن ــر واحل ــعر بالتوت ــاًل أش - ال فع

ــي.  ــة أم ــا وصي ــاد ولكنه ــد االبتع وأري
ــتمعي  ــني اس ــي، نرم ــا ابنت ــك ي ــق علي ــعر بالقل ــاذا اش - ال أدري مل
ــتظل  ــام  وس ــرة أي ــد ع ــافر بع ــا ستس ــة إىل غيني ــة طبي ــاك قافل إيل  هن
ــة  ــا قافل ــني إهن ــا نرم ــا ي ــمك فيه ــجلت اس ــد س ــبوعني ولق ــاك أس هن
ــاء  ــكندرية إلهن ــوم باإلس ــدك الي ــوال أري ــرض إيب ــن م ــة ع ــة وقائي طبي
اإلجــراءات والــدورة التدريبيــة قبــل الســفر ، فاســتقيل أول قطــار 

ــأنتظرك ــني س ــا نرم ــوم ي ــكندرية  الي ــودي إىل اإلس وع
- ومــاذا عــن أيب الــذي ال أعــرف طريقــة وأختــي يــا دكتــور كــال 

كيــف أتركهــا بمفردهــا هنــا؟؟
- نرمــني اســتمعي يل جيــًدا وتواصــيل مــع أختــك و إن جــد جديــد 

وعــاد والــدك اتصــيل بــه إىل أن تعــودي إىل مــرص
وأختــك لــن ترتكيهــا بالشــارع إنــك ســترتكينها مــع جدهتــا وعمتهــا 

يف بيتهــا يــا ابنتــي 
ــا  ــىل م ــا وع ــق عليه ــعر بالقل ــا أش ــي فأن ــود مع ــا أن تع - ال أريده
حيــدث..مل تكمــل مجلتهــا بــل ســمعت دكتــور كــال يــرصخ يف التليفــون 

ــاًل : قائ
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ــيطان  ــن الش ــاهلل م ــوذ ب ــدك أع ــني عن ــا نرم ــوت ي ــذا الص ــا ه - م
ــي؟؟؟ ــا ابنت ــِت ي ــن أن ــم أي الرجي

- أي صوت يا دكتور فليس هناك أي صوت بجواري؟
ــط  ــواء القط ــزج بم ــور ممت ــوار الث ــني كخ ــا نرم ــب ي ــوت غري - ص

ــا  ... ــاعة ي ــك البش ــل تل ــتطيع التحم ــي ال أس ــا إهل ــا ي ــد تعذيبه عن
وهنــا انقطــع اخلــط ووقفــت نرمــني حائــرة وهــي متســك املحمــول 
ــوت  ــو الص ــا ه ــا وم ــدث لتليفوهن ــاذا ح ــم يشء وم ــا ال تفه ــني يدهي ب
الــذي يتحدثــون عنــه فهــي ال تســمع شــيًئا  فهــل هــي  مشــكلة الشــبكة ؟
ــدأ  ــدأت هت ــي ب ــا الت ــة جدهت ــىل غرف ــة ع ــرة رسيع ــت نظ ــا ألق وهن
فلقــد توقفــت عــن الــرصاخ  ومل تعــد تســمع هلــا صوًتــا فخرجــت هــي 
مــن الشــقة متجهــة إىل شــقتهم باألعــىل لتأخــذ رأي أختهــا ..وتدعوهــا 

ــكندرية. ــا إىل اإلس ــل معه لرتح
دفعت نرمني باب الشقة وكان مفتوًحا ونادت عىل أختها :

- ناردين أين أنِت؟
مل تســمع رًدا ولكــن غرفتهــم  بالشــقة كانــت مغلقــة وكان خيــرج مــن 
أســفل بــاب الغرفــة ضــوء أزرق غريــب، نظــرت نرمــني بحــرة إىل تلك 
األضــواء الزرقــاء التــي ختــرج مــن أســفل بــاب الغرفــة وهــزت رأســها 

بحــرة واقرتبــت مــن البــاب ببــطء ودقــت عــىل البــاب بتوتــر :
- نارديــن هــل أنــت هنــا؟؟ مل تســمع رًدا مــن أختهــا وازداد الضــوء 
ــا صــادًرا مــن داخــل الغرفــة هــل هــو  ــا غريًب ســطوًعا، وســمعت صوًت
ــن  ــدري ؟؟ ولك ــا ال ت ــرصخ أمًل ــط ي ــواء ق ــل م ــح ؟؟ه ــور يذب ــوار ث خ
ــارع  ــا تتس ــات قلبه ــل دق ــر وجع ــان والتوت ــعرها بالغثي ــوت أش الص

ــا.. ــط مرسًع ــو و هيب ــا يعل وصدره
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ــا فتحــت  ــادت عــىل أختهــا مــن جديــد ولكنهــا مل تســمع رًدا وهن ن
ــط  ــت ضغ ــح حت ــى أن يفت ــاب أب ــن الب ــدة ولك ــرة واح ــة م ــاب الغرف ب
ــذت  ــتطع أخ ــا مل تس ــوة ولكنه ــاب بالق ــح الب ــني فت ــت نرم ــا حاول يدهي
ــني  ــعرت نرم ــا فش ــرد عليه ــت مل ت ــن األخ ــا ولك ــىل أخته ــادي ع تن

ــف : ــاب بعن ــع الب ــي تدف ــت وه ــق فرصخ بالقل
- ناردين هل أنت بخر يا أختي؟؟

ــاب  ــح الب ــا فت ــاب وهن ــع الب ــي تدف ــرتيا وه ــرصخ هبس ــذت ت أخ
ووجــدت نرمــني أختهــا نارديــن تقــف أمامهــا وهــي تنظــر هلــا بطريقــة 

ــف: ــت بعن ــر فقال ــعرهتا بالتوت ــة أش غريب
- مــاذا تريديــن منــي ؟؟وملــاذا مل ترحــيل إىل اإلســكندرية ؟ أمل يطلــب 

منــك أن ترسعــي وحتــري اليــوم هيــا ارحــيل ؟
فتحــت نرمــني فمهــا بدهشــة فكيــف عرفــت أختهــا بمكاملتهــا مــع 

دكتــور كــال فقالــت بدهشــة:
- وكيف عرفت ؟؟

أطلقــت نارديــن ضحكــة عاليــة ثــم نظــرت إليهــا نظــرة خميفــة حتــى 
كاد قلــب نرمــني يتوقــف مــن شــدة فزعهــا ومنظــر عينيهــا و انعــكاس 

النــران واجلحيــم فيهــا فقالــت :
- لقد سمعتك تتحدثن ارحيل يا نرمني..

ردت بتوتر:
- وماذا عنك يا ناردين ملاذا ال تأين معي وإن عاد أيب اتصل بنا؟

- وهــل تصدقــني بأنــه ســيعود أيتهــا الغبيــة، ارحــيل وال تدخلــني يف 
أمــوري فلــن أغــادر املنــزل اآلن هــل تفهمــني وبعدهــا تركتهــا ورحلــت 
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مــن أمامهــا ...نظــرت نرمــني بحــرة إىل مــكان أختهــا اخلــايل أمــام بــاب 
الغرفــة وهنــا ملحــت الكــريس اهلــزاز وهــو يعلــو وهيبــط وكأن أحدهــم 

جيلــس عليــه ..
ــًرا يف األمــر فلقــد اختــذت قرارهــا،  أغمضــت عينيهــا ومل تفكــر كث
فارتــدت مالبســها عــىل عجــل وأخــذت حقيبتهــا التــي مل تفرغهــا بعــد 
يف الــدوالب وغــادرت الشــقة، ولكنهــا مــرت عــىل شــقة جدهتــا وكان 
البــاب مغلًقــا فرنــت اجلــرس وبعدهــا أخــذت تــدق عــىل البــاب بعنــف، 
ولكــن مل يفتــح هلــا أحــد فهــزت رأســها بغضــب  وقالــت بصــوت عــاٍل :
ــكندرية   ــأعود إىل اإلس ــديت اآلن، س ــال ج ــف ح ــة كي ــي جليل عمت
ــاد  ــدث يشء وع ــا و أن ح ــل فيه ــي أعم ــفى الت ــوين يف املستش ــد طلب فلق
أيب اتصلــوا يب يف احلــال فهــذا رقــم تليفــوين إنــه يف ورقــة أســفل البــاب .
مل يــرد عليهــا أحــد ولكنهــا كتبــت أرقــام تليفوهنــا وأدخلــت الورقــة 

مــن أســفل البــاب ونزلــت الــدرج مرسعــة ..
إىل أن وصلــت إىل مدخــل املنــزل فــكان بــاب الشــقة الســفلية 
ــرج  ــة خت ــوات غريب ــة و أص ــوي يف الصال ــوء األزرق الق ــا والض مفتوًح
ــت  ــا كان ــاذا ولكنه ــدري مل ــول ال ت ــني الدخ ــاول نرم ــقة مل حت ــن الش م
تشــعر  بعــدم االرتيــاح للمــكان نــادت عــىل أختهــا فكانــت تعلــم بأهنــا 

ــر: ــت بتوت ــقة قال ــن بالش ــي م ه
- ناردين إين راحلة يا أختي هل غرت رأيك وستأتني معي ..

ــل  ــن الداخ ــح م ــي تصي ــا وه ــل ألخته ــرصاخ املتواص ــمعت ال س
ــا : ــول هل وتق

ــن  ــك ..فل ــن خلف ــة وال تنظري ــا الغبي ــي أيته - ارحليييييييييييييييييي
ــه .. ــن أجل ــت م ــذي خلق ــيل ال ــي عم ــى أهن ــكان اآلن حت ــادر امل أغ
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ــت  ــا فأرسع ــىل خده ــاخنة ع ــني س ــوع نرم ــاقطت دم ــا تس وهن
تركــض للخــارج وفتحــت بــاب املنــزل و رحلــت و هنــا ســمعت البــاب 

ــا .. ــوة خلفه ــق بق يغل
ــة  ــية والطمأنين ــة النفس ــعرت بالراح ــي وش ــواء النق ــقت اهل استنش
وهــي تســمع آذان العــرص  فلقــد كانــت تشــعر باالختنــاق وهــي بداخــل 
املنــزل، ســارت يف احلــارة الضيقــة وكانــت عيــون النــاس تراقبهــا فلقــد 

خرجــت مــن بيــت الدرويــش ..
ــة  ــرة إىل حمط ــيارة األج ــتقل س ــي تس ــداء وه ــني الصع ــت نرم تنفس
رمســيس، فلقــد كانــت العيــون تراقبهــا بطريقــة غريبــة وتشــعرها بالغثيان 

رن هاتفهــا املحمــول وكان هــو ومــن غــره هيتــم ألمرهــا، إنــه حممــود:
ــوم إىل  ــأعود الي ــود س ــا حمم ــيس ي ــة رمس ــق إىل حمط ــا يف الطري - أن

ــاء اهلل. ــكندرية إن ش اإلس
- وأخــًرا اســتطعت ســاع صوتــك يــا نرمــني بــدون تلــك 

املخيفــة. األصــوات 
- إنه عيب شبكة يا حممود ال تشغل بالك.

- هل حجزت قطار
- ال مل أحجز تذكرة سأستقل أي يشء ال تشغل بالك. 

- اتصيل يب عندما تصلني يا نرمني.
- حارض ال تقلق عىل فلم أعد طفلة صغرة 

ــد  ــه الزائ ــا بخوف ــود يوتره ــد كان حمم ــظ فلق ــون بغي ــت التليف أغلق
ــاعر .. ــأي مش ــه ب ــعر جتاه ــي ال تش ــه، فه ــا وحب عليه

****
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وصلــت نرمــني إىل اإلســكندرية فاستنشــقت هــواء البحــر بارتيــاح 
ــت  ــا وكل يشء فجلس ــارعها وجراهن ــر و إىل ش ــتاقت إىل أيب ق ــد اش لق
عــىل الكورنيــش بالرغــم مــن الوقــت املتأخــر وأخــذت تنظــر إىل البحــر 
الكبــر و إىل منظــره املظلــم املخيــف فــكان منزهلــا قريــب مــن الشــاطئ .
ــكندرية واىل  ــت إىل اإلس ــا وصل ــداء عندم ــني الصع ــت نرم تنفس
ــت  ــد كان ــاح فلق ــعادة وارتي ــر بس ــواء البح ــقت ه ــر واستنش ــو ق أب
تشــعر بالغربــة يف ذلــك املنــزل وتلــك املدينــة املزدمحــة كــا أهنــا اشــتاقت 
ــا  ــىل أخته ــة ع ــت قلق ــا وكل يشء،كان ــا وعمله ــا وأصدقائه إىل جراهن
ــاة فكيــف طاوعهــا قلبهــا عــىل تركهــا ولكنهــا  ــدة باحلي وتوأمهــا الوحي
كانــت خائفــة وتريــد إعــادة التفكــر يف كل مــا حــدث منــذ مــوت أمهــا، 
نظــرت إىل اخلاتــم بيدهيــا بحــرسة فلقــد كانــت تريــد الذهــاب لصديقــة 

ــع ... ــا ترتاج ــا وجعلته ــي منعته ــة الت ــا الوصي ــا ولكنه أمه
ــة  ــني دقيق ــب ألربع ــزل الغري ــك املن ــاء يف ذل ــتطع البق ــا مل تس ولكنه
ــد أن  ــة وبع ــك البعث ــتذهب إىل تل ــل، س ــن حتتم ــا ل ــني يوًم ــس أربع ولي
تعــود ســيكون مــر األربعــني يوًمــا بعدهــا ســتذهب إىل أم نوفــل صديقــة 

ــم كل يشء.. ــا وتفه أمه
ــة  ــدة صادق ــل اجل ــا وه ــي والده ــف خيتف ــيًئا فكي ــم ش ــي ال تفه فه
ومــن الــذي عــاد و خافــت منــه وملــاذا تغــرت نارديــن أختهــا وعاملتهــا 
بقســوة ورشاســة وملــا تــرص عــىل البقــاء وترفــض أن تــأيت معــي؟  وكيــف 
دخلــت تلــك الشــقة امللعونــة ولقــد كانــت مغلقــة وعليهــا مفاتيــح كثرة 

وأقفــال غريبــة الشــكل؟ 
تنهدت بحرارة:
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ــا قطــع حبــل أفكارهــا صــوت التليفــون  -  ال أدري ال أدري ..وهن
فلقــد رن هاتفهــا املحمــول وكان هــو ..

ــه فــكان عقلهــا مشــغواًل يف  ومــن غــره حممــود ولكنهــا مل تــرد علي
كل مــا حــدث منــذ مــوت أمهــا إىل أن عــادت اليــوم مــرة أخــرى .

رن هاتفها من جديد وكان هو ..
ــد  فلقــد مــل الرجــل مــن االتصــال، لقــد  ال ليــس حممــود مــن جدي
كان الطبيــب كــال وهنــا ردت عليــه بلهفــة فلقــد اشــتاقت إىل ســاع صوتــه 
احلنــون فلقــد كان الرجــل يعوضهــا عــن فقــدان األب منــذ أن عملــت معــه 
باملستشــفى مــن ســنني  وكانــت حتــب اهتامــه هبــا وخوفــه الزائــد عليهــا .

- مرحًبا دكتور كال كيف حالك ؟
- احلمد هلل بخر يا نرمني كيف حالك أنت يابنتي ؟

ـــ بخر لقد وصلت إىل اإلسكندرية وأنا اآلن يف أبو قر.
ا محًدا هلل عىل سالمتك، وهل أتت ناردين معك؟  - حقًّ

ــديت  ــزل ج ــرة يف من ــاء بالقاه ــىل البق ــت وأرصت ع ــد رفض - ال لق
ــود أيب.  ــى يع حت

- متام إن شاء اهلل يعود والدك قريًبا يا نرمني. 
- إن شاء اهلل يا دكتور كال. 

ــن  ــفى م ــعة باملستش ــام التاس ــًدا يف مت ــأنتظرك غ ــًدا س ــي جي - نام
أجــل الــدورة التدريبيــة و أحــري جــواز ســفرك وصــورة مــن بطاقتــك 

ــي. ــخصية ال تن الش
ــم  ــرت إىل اخلات ــا نظ ــد وهن ــل املوع ــاك قب ــأكون هن ــارض س - ح

ــها: ــس لنفس ــي هتم ــزن وه ــا بح بإصبعه
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- ال أدري كيــف سأســتطيع النــوم باملنــزل بمفــردي بــدون نارديــن 
وأمــي رمحهــا اهلل ..نظــرت إىل البحــر  أمامهــا وتســاقطت دموعهــا  

ــدوء.  هب
فأغمضــت عينيهــا دقيقــة لتعيــد تفكرهــا وترتــب األمــور يف رأســها 

قبــل الذهــاب للمنــزل  ومــاذا ســتفعل ...؟؟
ــا  ــن حوهل ــف م ــاب الكثي ــديدة والضب ــربودة الش ــعرت بال ــا ش وهن
يغطــي كل يشء  واهلــواء يــرب وجههــا بقــوة ففتحــت عينيهــا فوجدت 
البحــر أمامهــا هائًجــا وارتفعــت أمواجــه عاليــة فشــعرت بالتوتــر 
والرهبــة مــن تغــر احلــال يف ثــواين وقفــت وهــي حتــاول أن تنــزل ثياهبــا 
ألســفل وترفعهــا الريــاح  معانــدة ألعــىل كانــت وحيــدة خائفــة مذعــورة 
تشــعر بالــربودة الشــديدة وكأهنــا ريشــة وقفــت تتحــدى الريــاح فأخذت 
الريــاح حتركهــا يمينًــا ويســاًرا تعلــو هبــا وهتبــط وهــي ال تســتطيع فعــل 

يشء إلنقــاذ نفســها فهــي ريشــة ضعيفــة ال حــول هلــا وال قــوة ..
وهنــا ظهــر هــو مــن العــدم كان يمــيش فــوق ميــاه البحــر بانســيابية 
شــديدة متحدًيــا كل قوانــني الطبيعــة واجلاذبيــة ونيوتــن ، أشــعرهتا رؤيتــه 
باألمــان والطمأنينــة بثيابــه البيضــاء وذقنــه الطويلــة البيضــاء  لقــد أحبــت 

هيئتــه ووجهــه الناصــع البيــاض فقالــت بلهفــة :
- من أنت أهيا الشيخ اجلليل؟؟

ابتسم بود فظهرت أسنانه البيضاء فرد عليها قائاًل:
ــا  ــرتكك ي ــن ي ــه ل ــم ولكن ــن اجلحي ــي م ــا بنت ــي ي ــًرا رحلت - وأخ

ــاء. ــس الدم ــني نف ــل وحتمل ــس النس ــن نف ــت م ــني فازل نرم
رددت بحرة:

-  رحلت من اجلحيم ومن الذي لن يرتكني أهيا الشيخ ؟
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ابتســم بحــزن ومل يــرد بــل رحــل مــن أمامهــا مرسًعــا وســار فــوق 
ــن  ــف م ــاب الكثي ــدم والضب ــى يف الع ــاء واختف ــا ج ــيابية ك ــاء بانس امل
حوهلــا  وهنــا شــعرت أن جســدها يرجتــف وهيتــز بقــوة وكأنــه يتعــرض 

ــرت ــرة رخي ــوة ع ــديد بق ــزال ش لزل
فتحت عينيها بقوة :

فوجــدت ســيدة مســنة هتزهــا بقــوة وحتــاول أن توقظهــا مــن النــوم 
وهــي تقــول:

- هــل أنــت بخــر يــا بنتي؟وملــاذا تنامــني بالشــارع نظــرت نرمــني 
ــا  ــدو أهن ــم  يب ــت حتل ــل كان ــا فه ــر أمامه ــم إىل البح ــة ث ــرأة بدهش للم

ــت: ــرأة وقال ــرت إىل امل ــعر نظ ــت ومل تش غف
- أنــا بخــر يــا أمــي ال تقلقــى ســأرحل يبــدو أننــي غفــوت وبعدهــا 
ــك   ــا بش ــي الحقته ــرأة الت ــون امل ــام عي ــت أم ــا ورحل ــذت حقيبته أخ
ودهشــة فلــاذا حتمــل الفتــاة حقيبتهــا وتنــام يف الشــارع فهــل هــي هاربــة 
مــن أرسهتــا ؟ ولكــن الفتــاة مل تــرح قلبهــا وتقــول هلــا احلقيقــة ورحلــت 

بســهولة؟
ســارت يف الشــارع متجهــة إىل شــقتها وكان عقلهــا مشــغواًل يف كيفية 

البقــاء باملنــزل بمفردهــا فلــم هتتــم ألمــر املــرأة التــي كانــت تالحقها.
ــقة  ــاب الش ــام ب ــت أم ــدرج ووقف ــدت ال ــزل وصع ــت إىل املن وصل
ــل  ــقة فه ــاب الش ــفل ب ــن أس ــرج م ــاح خي ــر الري ــمعت بصف ــا س وهن
تتوهــم األمــر ال تــدري أخــذت نرمــني نفًســا عميًقــا وبعدهــا وضعــت 

ــاب .. ــب الب ــاح يف ثق املفت
فتحــت البــاب وكان الظــالم يعــم املــكان فأضــأت املصبــاح القريــب 
مــن البــاب لتنــر املــكان ولكنــه كان عالــق فيبــدو أنــه معطــل دخلــت إىل 
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ــوء  ــة بض ــاء الصال ــه فأض ــت علي ــة فضغط ــة الصال ــر بنهاي ــاح األخ املفت
ــت  ــر أغلق ــعرت بالتوت ــرده ش ــق بمف ــيء ويغل ــز وي ــذ هيت ــت أخ خاف

بــاب الشــقة خلفهــا ودخلــت إىل غرفتهــا قائلــة :
- يبــدو أن املصابيــح معطلــة ..وهنــا ملحتــه بطــرف عينيهــا جيــري من 
أمامهــا مرسًعــا شــهقت فزًعــا وهــي هتــز رأســها فلــم تكــن تعــرف مــا 
هــذا الــيشء األســود كان كظــل بــال مالمــح فســقطت احلقيبــة مــن يدهيــا 
عــىل األرض ..ويف تلــك اللحظــة عــم الظــالم املــكان وانطفــأ املصبــاح ..

****
يف حجرة اجلدة بالقاهرة

كانــت اجلــدة ال تتكلــم أو تتحــرك مــن مكاهنــا بــل جحظــت عيناهــا 
وهــي تنظــر إىل ســقف احلجــرة برعــب وكانــت جليلــة تقــف بجوارهــا 
ــاء املثلــج، ولكــن اجلــدة  ــا مــن امل حتــاول هتدئتهــا بجعلهــا تــرب كوًب
رفضــت ومل تغــر مــن وضعهــا أو نظراهتــا فلــم تلتفــت إليهــا أو تعرهــا 

انتباهــا وكأهنــا ليســت بالغرفــة .
****

ــك  ــد تزوجت ــيد لق ــا س ــن رشك ي ــاس م ــص الن ــأقتلك ألخل - س
رغــًا عنــي ومل أكــن أعــرف أنــك ملبوس..اقرتبــت ببــطء وهــي حتمــل 

ــة : ــل قائل ــا وتكم ــني يدهي ــادة ب الوس
ــوف  ــني س ــيطان  اللع ــا الش ــوس أهي ــك ممس ــرف أن ــن أع - مل أك
أجعلــك تســرتيح وتريــح مــن حولــك ســأخلص النــاس مــن رشك وهنــا 

ــرتيا: ــرصخ هبس ــذت ت ــه وأخ ــىل وجه ــادة ع ــت الوس وضع
- ســأقتلك ألخلــص النــاس مــن رشك يــا ســيد لقــد زوجــوين منــك 
رغــًا عنــي ومل خيــربين أحــد أنــك ملبــوس لقــد عذبتنــي كثــًرا يــا ســيد 
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ويكفــي مــا عشــته معــك مــن عــذاب خــالل تلــك الســنوات فلرتحــل 
فلــم أعــد أحتمــل تلــك احليــاة إمــا أن متــوت أنــت  أو أمــوت أنــا ..

ــم  ــه وتكت ــوق وجه ــي ف ــوة وه ــادة بق ــىل الوس ــط ع ــت تضغ كان
ــرتيا : ــك هبس ــي تضح ــت وه ــم أكمل ــه ث أنفاس

ــتموت ال  ــاي واآلن س ــوب الش ــوم يف ك ــك املن ــت ل ــد وضع - لق
ــواء  ــت اهل ــك وكره ــم كرهت ــد لك ــدي أح ــن ي ــك م ــن خيلص ــة ول حمال
الــذي تتنفســه ...لكــم متنيــت تلــك اللحظــة منــذ أول ليلــة دخلــت فيهــا 
ــك  ــران بعين ــكاس الن ــك وانع ــت وجه ــذ أن رأي ــزل ومن ــك املن إىل ذل

ــاًل: ــة قائ ــو إىل الغرف ــل ه ــا دخ ...وهن
ــه  ــىل وجه ــادة ع ــني الوس ــاذا تضع ــي أليب ومل ــا أم ــني ي ــاذا تفعل - م
فربــا شــعر بالضيــق فــأيب ال حيــب أن يغطــي وجهــه أحــد بتلــك الطريقــة
ــذ   ــوك من ــا ولــدي فلقــد مــات أب ــا درويــش ي ــاك ي - هــذا ليــس أب

ــم. ــيطان الرجي ــه الش ــدي إن ــا ول ــن  ي زم
تعجب الصغر ونظر بذعر إىل عيون أمه مردًدا:

ــا ال  ــي أن ــا أم ــني ي ــاذا تقول ــات أيب.... م ــم وم ــيطان الرجي - الش
ــيًئا ؟ ــم ش أفه

ــًرا  ــا صغ ــد صبًي ــم تع ــتمع إيل فل ــدي ..اس ــا ول ــدق ي ــول الص - أق
ــة  ــة احلقيق ــن معرف ــك م ــد ل ــاًل اآلن والب ــد رصت رج ــش لق ــا دروي ي
ــرب  ــن ال خت ــوت ولك ــل وامل ــتحق القت ــًا ويس ــيطاًنا رجي ــدك كان ش فوال

ــدي.  ــا ول ــا ي ــًدا برسن أح
ــده املمــد عــىل  ــون أمــه و إىل جســد وال ــرباءة إىل عي نظــر الصغــر ب
ــا كــا تقــول أمــه.. الفــراش ال يتحــرك أو يتنفــس، يبــدو بأنــه مــات حقًّ
هــو ال يفهــم شــيًئا، ولكــن أمــه لــن تكــذب عليــه أبــًدا ولقــد كان والــده 
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ــه  ــه وعيون ــًا بنظرات ــه دائ ــف وكان خييف ــه بعن ــه يعامل ــب مع ــايس القل ق
ــه أمــه .. ــا محــراء دموية..فلــاذا ســتكذب علي التــي يراهــا أحياًن

فرد الصبي الذي مل يتجاوز العارشة من عمره :
-أيب كان شــيطاًنا يــا أمــي وكــا قــال الشــيخ عرفــان البــد مــن حماربة 

الشــياطني وقتلهــم فهــل ســترتكينني أقتلهــم مثلــك  يــا أمي؟
نظرت له األم وهزت رأسها بنعم ومل ترد

- أمي هل ستتزوجني برجل أخر غر أيب؟ 
- أمل أخــربك يــا درويــش أن أبــاك مــات منــذ زمــن و أن هــذا الرجــل 
الــذي كان يعيــش معنــا كان شــيطاًنا رجيــًا ويســتحق القتــل يــا ولــدي 

ثــق يف.
- نعم أعرف ولكن هل أنا كوالدي وسأصبح شيطاًنا يا أمي؟

 رصخت بلوعة يف وجهه :
- ال يا درويش، إنك ولدي وكل يشء يل باحلياة

- وملاذا تتزوجني من ذلك الرجل الغريب.
- ســأتزوج يــا درويــش ألنــه البــد لــكل امــرأة أن تتــزوج وتكــن يف 

محايــة رجــل وال تعيــش بمفردهــا هــل تفهــم يــا درويــش؟ 
ــه  ــًرا، فعيون ــي كث ــي، وخييفن ــا أم ــل ي ــذا الرج ــره ه ــي أك - ولكن
ــل  ــرف ه ــال أع ــة ف ــاء مرعب ــا بيض ــا كله ــا أره ــوداء وأحياًن ــعة وس واس

ــوداء؟؟ ــاء أم س ــي بيض ه
- ال تقــل هــذا يــا ولــدى  فالشــيخ عرفــان رجــل صالــح وحيبــك يــا 
درويــش وهــو حيــارب الشــياطني ويقتلهــم وســيعلمك كيــف حتارهبــم 

يــا ولــدي وتقــي عليهــم ؟
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- هتف الصبي الذي مل يتجاوز العارشة من عمره فرًحا :
ــياطني  ــارب الش ــان أح ــيخ عرف ــيدعني الش ــي س ــا أم ــا ي - صدًق

ــه؟ ــم مثل وأقاتله
- نعــم يــا ولــدي فهــو مــن عالــج والــدك ممــا كان فيــه فهــو معالــج 

روحــاين وأحــد جنــود اهلل املختاريــن عــىل األرض. 
هــز الصبــي رأســه فهــو ال يفهــم شــيًئا مــن هــذا الــكالم العجيــب 

ولكنــه قــال بــرباءة:
- ولكنك قتلت أيب يا أمي هل تذكرين يومها 

زفرت بضيق يف وجهه قائلة:
- إيــاك أن تــردد ذلــك الــكالم أمــام أحــد فلقــد أخربتــك مــن قبــل  
أن أبــاك قــد مــات مــن ســنني طويلــة أنــا مل أقتــل إال الشــيطان الرجيــم 

يــا ولــدي هــل تفهــم ؟
نظــر إىل أمــه بفســتان زفافهــا األبيــض وهــو يشــعر باحلزن والدهشــة 
ا  ــا مــن ذلــك الرجــل املخيــف وهــل ســيعلمه حقًّ فهــل ســتتزوج أمــه حقًّ

كيــف حيــارب الشــياطني مثله ؟
ولكــن مــاذا إن كانــت أمــه أيًضــا شــيطاًنا رجيــًا فهــل ســيقتلها كــا 

قتلــت والــده ؟هــز رأســه بحــرة ومل يــرد ..
****

أخــذت تــرصخ وتولــول وهــم حيملــون الطفــل عــىل تلــك املحفــة 
البيضــاء .

- يــا ويــيل مــاذا حــدث البنــي يــا شــيخ عرفــان ؟ درويــش ولــدي 
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ــح  ــا أو يري ــرد عليه ــم ي ــي فل ــد الوع ــل كان فاق ــن الطف ــيل ...ولك رد ع
ــا : ــان رصخ يف وجهه ــيخ عرف ــن الش ــا ولك قلبه

- اصمتــي يــا امــرأة إن ابنــك قلبــه ضعيــف مل يتحمــل خــروج اجلني 
مــن جســد الرجــل فســقط فاقــد الوعــي البــد أن جيمــد قلبــه ليســتطيع 

العيــش وحماربتهــم ولكنــه كاخلبــز اجلــاف يســهل تكســره .
رصخت بلوعة وهي متسك يد ابنها وتقبلها :

- بــاهلل عليــك يــا شــيخ عرفــان اتــرك ابنــي وال جتعلــه يعمــل معــك 
فســيموت الصبــي إن مل ترتكــه.

ــي  ــة واهتم ــف كلم ــي بنص ــش وال تتفوه ــا أم دروي ــي ي - اصمت
بابنتــك جليلــة فهــي تــرصخ واتركــي يل الصبــي فهــو ملكــي هــو 
ــا  ــون قويًّ ــد أن يك ــاة فالب ــكاين باحلي ــذ م ــأعلمه ليأخ ــكنه س ــن يس وم
ويعــرف كيــف يتعامــل معهــم ويواجههــم، فابنــك دمــاؤه ملعونــة كابيــة 

ــة . ــت بلوع ــاعده، رصخ ــي أس ــه وجتعلين ــيموت إن مل ترتكي وس
ــه  ــان وخلص ــا عرف ــاعده ي ــك س ــاهلل علي ــش ...ب ــدي دروي - ال ول

ممــا فيــه.
- إًذا اذهبــي البنتــك جليلــة فهــي تــرصخ جوًعــا ودعــي يل الصبــي  
ألخلصــه فهــو ملكــي ومــا بداخلــه يل هــل تفهمــني نظــرت األم بقلــق إىل 
ولدهــا الــذي بــدء يســتفيق ورأت انعــكاس النــران يف عينيــه كــا كانــت 

تراهــا يف عيــون والــده فشــهقت فزًعــا ...
****
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حاولــت جليلــة بشــتى الطــرق أن جتعــل أمهــا تتنــاول كــوب املــاء أو 
أي يشء أخــر ولكنهــا مل توافــق ومل تتحــرك قيــد أنملــة مــن مكاهنــا بــل 

كانــت حتملــق يف ســقف احلجــرة بعيــون خاويــة.
ــي  ــن وه ــذ أن رأت ناردي ــر فمن ــان أخ ــر وزم ــامل أخ ــت يف ع كان
ــة  ــك احلال ــىل تل ــا ع ــر وأمه ــم بمك ــا وتبتس ــني يدهي ــدوق ب ــل الصن حتم

ــرصف ؟ ــف تت ــدري كي ــي ال ت ــرة فه ــها بح ــة رأس ــزت جليل ه
فكــرت ىف نرمــني فهــل ترســل هلــا رســالة ختربهــا بــكل يشء وبحال 
أمهــا، خرجــت مــن الغرفــة وهــي متســك بالورقــة التــي ســجلت فيهــا 
نرمــني أرقامهــا فلقــد كانــت تقــف خلــف البــاب وســمعت مــا قالتــه ..
وشــعرت باالرتيــاح عندمــا رحلــت الفتــاة فنرمــني ال تســتحق مــا 
ــي تســتحق  ــة القلــب وبعكــس أختهــا الت ــاة طيب ســيحدث هلــا فهــي فت
كل يشء ســيحدث هلــا فهــي مــن نفــس النســل وهــو لــن يرتكهــا مهــا 

ــت.  فعل
لقــد تركهــا هــي يومهــا ألهنــا ال حتمــل دماءهــم القــذرة كــا أخربها، 
ولكنــه ابتلــع لســاهنا حتــى ال تتكلــم وختــرب أحــًدا بــا حــدث يومهــا هــي 
لــن تتكلــم أو تقــول شــيًئا، فهــي كانــت تكــره أخيهــا درويــش وتتمنــى 
ــتحاول  ــا س ــه أو إهن ــتحزن علي ــا س ــال إهن ــن ق ــن فم ــذ زم ــه من موت

ــاعدته ... مس
إهنــم أغبيــاء إن اعتقــدوا ذلــك فبعــد مــا عاشــته مــن ذل و إهانــة مــن 
ذلــك املختــل  عقليًّــا الــذي يقولــون عنــه إنــه أخيهــا والــذي حرمهــا مــن 
الــزواج و أخــذ يرفــض كل عريــس يتقــدم لطلــب يدهــا حتــى كرب ســنها 
وأصبحــت عانًســا فهــو يعتقــد نفســه املتحكــم يف مصرهــا ويمنعهــا مــن 
ــي  ــاة الت ــك احلي ــن تل ــون وم ــزل امللع ــك املن ــن ذل ــروج م ــزواج واخل ال
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ــد   ــها أح ــذراء مل يمسس ــي ع ــا ه ــل ك ــا أن تظ ــم كان يريده ــا معه حتياه
ــي  ــرات وه ــرات وم ــوت م ــت امل ــم متن ــذر، لك ــه الق ــاعده يف عمل لتس

تــرى قريناهتــا مــن نفــس الســن وأصبحــن أمهــات وعندهــن أطفــال. 
ــن  ــد م ــها أح ــاعدته مل يمسس ــون مس ــد أن تك ــش فالب ــه دروي ولكن
البــر وعــذراء فمــن ســيثق يف غــر أختــه التــي رهبــا وحبســها باملنــزل 

ــاًل  ــرى الشــارع إال مــن نافــذة حجرهتــا لي وال ت
مهست بغل لنفسها:

ــا األرض  ــن وخملًص ــياطني  واجل ــا للش ــك حمارًب ــد نفس ــت تعتق  كن
ــب  ــش املجاذي ــا دروي ــا  ي ــك يومه ــدث ل ــا ح ــتحق م ــي .. فتس ــا أخ ي

ــي.. صدقن
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الفصل التاسع
موت العجوز

ــي  ــس الطبيع ــىل التنف ــدرة ع ــدم الق ــق وع ــني بالضي ــعرت نرم ش
كانــت تشــعر وكأن هنــاك مــن وضــع شــيًئا ثقيــاًل عــىل صدرهــا حاولــت 
اخــرتاق ظــالم احلجــرة بعينيهــا ولكنهــا مل تــَر شــيًئا، وهنــا أفزعهــا ذلــك 
ــا  ــه هاتفهــا املحمــول وهن ــاًل إن ــة قلي الصــوت العــايل وأضــاء هلــا الغرف
رأت االســم وكان هــو حممــود فشــعرت باالرتيــاح والســعادة ألنــه 
ــت  ــغيل وقال ــت زر التش ــا ...فضغط ــب حقًّ ــت املناس ــل يف الوق اتص

ــة : ــة حقيقي بلهف
- حممود احلمد هلل أنك اتصلت اآلن فأنا خائفة بشدة. 

ــة  ــك الطريق ــور بتل ــك مذع ــاذا صوت ــني ومل ــا نرم ــدث ي ــاذا ح - م
ــة ؟؟ الغريب

ــزل وأشــعر أن  ــور باملن ــة وال يوجــد ن ــاء معطل - حممــود، إن الكهرب
هنــاك أحــًدا معــي باملنــزل وأنــا خائفــة ويــكاد قلبــي يتوقــف مــن شــدة 

الرعــب والتوتــر.
ــي عــن  ــا نرمــني وابحث ــم ي ــاهلل مــن الشــيطان الرجي - اســتعيذي ب
شــىء لينــر لــك الغرفــة شــمعة أو كشــاف أي يشء إهنــا هتيئــات بســبب 

الظــالم. 
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ــا حممــود ليســت هتيئــات صدقنــي فلقــد ملحــت شــيًئا أســود  - ال ي
جيــري إىل داخــل غرفــة أمــي يــا حممــود وأنــا مرعوبــة بــاهلل عليــك تعــال 

وانجــدين قبــل أن أصــاب بأزمــة قلبيــة. 
- نرمــني اســتمعي يل اذهبــي إىل بــاب الشــقة اآلن وأنــا معــك عــىل 

التليفــون ال تغلقــني اخلــط ..هــل ذهبــت ..؟؟؟
- نعم يا حممود أنا أمام الباب اآلن 

- حسنًا افتحي الباب ..هبدوء 
- فتحته اآلن يا حممود

- اخرجــي مــن الشــقة واذهبــي ألحــد اجلــران وانتظرينــي حتــى أيت 
إليــك لــن أتأخــر ال تتحركــي مــن عنــدك هــل تفهمــني نرمــني ؟؟؟

ــم تعــد  ــن أفعــل فل ــا حممــود ل ــني دموعهــا حــارض ي - ردت مــن ب
ــىل األرض .. ــيل ع ــالن مح ــاي تتحم قدم

 وهنا سمعها وهي تدق باب اجلارة املقابلة هلا وسمع اجلارة 
وهي تقول هلا :

ــا ابنتي....ومتــى عــديت وأيــن  هــي  - مــن نرمــني كيــف حالــك ي
ــن ؟؟ ناردي

ــدث  ــا حي ــر في ــو يفك ــا وه ــا راكًض ــط وأرسع إليه ــق اخل ــا أغل وهن
ــدث  ــي تتح ــرى وه ــرة أخ ــورشة م ــس الش ــمع نف ــد س ــه فلق حلبيبت
بالتليفــون حتــى خرجــت مــن الشــقة  ...ولكنــه مل خيربهــا حتــى ال يزيــد 

ــا  ــا وخوفه ــن توتره م
فهو يشعر أن هناك شيًئا غر صحيح يف كل ما حيدث..؟؟؟

****
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ــك  ــا عمت ــوم صباًح ــك الي ــت جدت ــد مات ــاء هلل  لق ــني البق »  نرم
ــة« جليل

أخــذت تنظــر إىل الرســالة عــىل هاتفهــا املحمــول غــر مصدقــة فلقــد 
كانــت مــن رقــم غريــب ال تســجله عــىل هاتفهــا اجلــوال ولكــن مــا هــذا 

ــا ماتــت جدهتــا وكيــف ؟؟ فهــل حقًّ
ــا  ــا رأهت ــة  وهن ــر مصدق ــطء غ ــا بب ــىل خده ــربات ع ــاقطت الع تس
ــاء  ــن البق ــورة م ــة ومذع ــت خائف ــد كان ــود فلق ــا أم حمم ــي إهن ــي  تبك ه
باملنــزل بمفردهــا أمــس فــأرص حممــود عــىل أن تــأيت لتقــي الليــل مــع 
أمــه ونــام هــو عنــد أخــاه بنفــس البنايــة فهــو منــزل عائلــة  ولقــد كانــت 

ــاة نظــرت هلــا األم بدهشــة قائلــة: أمــه حتبهــا بشــدة  فرحبــت بالفت
- ماذا حدث يا حبيبتي ملاذا تبكني نرمني ؟؟

- لقــد ماتــت جــديت اليــوم يــا أمــي كانــت تنادهيــا بأمــي وتنــادي كل 
امــرأة كبــرة بالســن بأمــي وأي رجــل كبــر بالســن بــأيب

ــربك  ــن أخ ــني وم ــا نرم ــاء هلل ي ــاهلل البق ــوة إال ب ــول وال ق - ال ح
ــي ؟؟؟   ــا ابنت ــر ي باألم

مل تــرد عليهــا بــل جعلتهــا تــرى الرســالة  عــىل اهلاتــف ..فهــزت األم 
رأســها بحــرة وحــزن عــىل حــال تلــك الفتــاة التــي مل يمــر أســبوع عــىل 
ــد  ــم أح ــن ال يعل ــاة ولك ــد احلي ــىل قي ــا ع ــف أن أبيه ــا فتكتش ــوت أمه م
طريقــه هــل هــو مــن األمــوات أم األحيــاء وبعدهــا متــوت اجلــدة وخيتفــي 
ــاة البائســة يصعــب عــىل الكافــر فهمســت  ــد فحــال تلــك الفت األب لألب

لنفســها :
ــر  ــك خ ــل ريب يعوض ــا قلي ــك بالدني ــي وحظ ــا ابنت ــكينة ي - مس
ــود  ــك حمم ــم حيب ــرف ك ــا أع ــك فأن ــك وعائلت ــأكون أم ــأين س ــدك ب أع
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ــاك . ويتمن
قالت نرمني بحزن وهي تبكي:

- ال أعــرف يــا أمــي مــاذا أفعــل أعــود القاهــرة مــن جديــد أم مــاذا 
ــوم  ــفى الي ــا باملستش ــي هن ــي وتدريب ــي ورق ــروض أن أهن ــل واملف أفع

ــدم األوراق . وأق
ــى مل  ــرة أو حت ــًرا  أم  متأخ ــت باك ــني إن ذهب ــا نرم ــتمعي يل ي - اس
تذهبــي لــن يغــر مــن األمــر شــيًئا فلقــد نفــذ أمــر اهلل يــا حبيبتــي اذهبــي 
اآلن إىل املستشــفى وخلــي ورقــك وبعدهــا اســتقيل القطــار وســافري 
مســاء وعــودي غــًدا صباًحــا وأنــا ســافر معــك فلــن أتــركك تســافرين 
ــوة  ــني بق ــا نرم ــا احتضنته ــاء وهن ــًدا مس ــا غ ــود مًع ــًدا ونع ــردك أب بمف

ــا .. ــن والدهت ــرأة ع ــك امل ــا تل ــد عوضته ــف فلق ــي بعن ــذت تبك وأخ
ــن  ــي حتتض ــه وه ــاهد أم ــة وش ــو الغرف ــل ه ــة دخ ــك اللحظ ويف تل

ــال : ــق وق ــعر بالقل ــر فش ــان بقه ــب وتبكي ــه بح حبيبت
ــل  ــذا فه ــني هك ــت ونرم ــني أن ــاذا تبك ــي مل ــا أم ــاك ي ــاذا هن - م

يشء؟؟ حــدث 
فردت نرمني من بني دموعها :

- لقد ماتت جديت يا حممود اليوم.
- البقاء هلل يا نرمني  هذه سنة احلياة وماذا ستفعلني؟

ردت األم بداًل عنها وهي متسح دموعها قائلة :
ــا  ــافر أن ــا وسنس ــص أوراقه ــفى اآلن لتخل ــتذهب إىل املستش - س
وهــي مســاء ونعــود غــًدا مســاء بــإذن اهلل يــا ولــدي فلقــد نفــذ أمــر اهلل 

ــه  ــد أن يوقف ــتطيع أح ــن يس ول
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- سأذهب معكا يا أمي فلن أترككا تسافران لياًل بمفردكا ..
نظرت إليه نرمني ومل ترد ..فاذا ستقول له ؟

ــاء  ــرصخ النس ــزل وت ــون املن ــارة يملئ ــل احل ــن أه ــن م - كان املعزي
ــد  ــىل املقع ــس ع ــة جتل ــت جليل ــوز و كان ــدة العج ــزل اجل ــول يف من وتول
ــن عليهــن وكانــت تفــرد شــعرها   ــا دخلــت ناردي وتبكــي بصمــت وهن
ــول  ــا ح ــود كثيًف ــاًل أس ــع كح ــوداء وتض ــفافة س ــة ش ــه بطرح وتغطي
ــت  ــزع ..كان ــرة للف ــة مث ــورة خميف ــر بص ــا تظه ــل عيوهن ــا فجع عينيه
ــل  ــد طوي ــة      و عق ــام طويل ــاًل بأك ــًعا طوي ــود واس ــتاًنا أس ــدي فس ترت

ــا.  ــول رقبته ــق ح ــرة معل ــم الصغ ــن اجلاج م
ــزع  ــارت الف ــا أث ــت مم ــس الوق ــة يف نف ــة وخميف ــا غريب ــت هيئته كان
ــة  ــس يف زاوي ــت جتل ــن وكان ــن إحداه ــت م ــن اقرتب ــوس احلارضي يف نف

ــا : ــت يف أذنيه ــة ومهس الغرف
- ال تقلقي سرتحل وتبتعد عنه ولكن نفذي هلا ما تريد...

- نظرت املرأة إليها بدهشة قائلة :
- من هي ؟؟

- ساااااااااااااااااااااارة
ــت  ــا قام ــزع وبعده ــهقت بف ــب وش ــرأة برع ــا امل ــرت هل ــا نظ وهن
مفزوعــة تغــادر املنــزل وكأن شــياطني اجلحيــم تطاردهــا بالداخــل أمــام 
ــش  ــة الدروي ــا ابن ــت هل ــاذا قال ــتفرسة ..م ــرات املس ــاء احلائ ــون النس عي

ــزاء.  ــت الع ــزل وق ــن املن ــة م ــر هارب ــا تف وجعلته
وهنــا نظــرت إليهــا جليلــة بحقــد وغــل فيبــدو أن الفتــاة لــن هتــدأ 

حتــى تأخــذ مــكان والدهــا الدرويــش ووقتهــا 
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ستصبح » الدرويشة« 
مهست جليلة لنفسها قائلة :

- يا ليتك تنالني نفس النهاية يا ناردين فأنت تستحقني  .
وهنــا دخلــت نرمــني ومعهــا أم حممــود وحممــود وبحثــت يف وجــوه 
احلارضيــن حتــى وجــدت عمتهــا فذهبــت إليهــا واحتضنتهــا بقــوة وهــي 

تقــول :
- البقاء هلل يا عمتي جليلة ماذا حدث وكيف ماتت؟؟

مل ترد بل نظرت هلا طوياًل وأخذت تبكي ..
وهنا تقدمت أم حممود فقالت نرمني وهي تشر إليها :

- إهنــا أم حممــود خطيبــي يــا عمتــي وهــذا حممــود وكان يقــف خلف 
األم ..هــزت رأســها ومل تــرد فقالــت نرمني:

- إن عمتــي خرســاء يــا أمــي وال تتكلــم فاعذرهيــا وأجلســتها 
ــة  ــادر الغرف ــي تغ ــا وه ــن فلمحته ــا ناردي ــن أخته ــث ع ــذت تبح وأخ
ــا  ــت إليه ــا مل تلتف ــا ولكنه ــادي عليه ــذت تن ــا وأخ ــت خلفه فأرسع
وذهبــت إىل أعــىل إىل شــقتهم صعــدت نرمــني خلفهــا وكان بــاب الشــقة 

ــا: ــادي عليه ــي تن ــت وه ــا فدخل مفتوًح
- ناردين انتظري يا أختي من فضلك 

ــت  ــراش وكان ــىل الف ــت ع ــا وجلس ــرة نومه ــن حج ــت ناردي دخل
تضــع ذلــك الصنــدوق األســود الغريــب بجوارهــا فقالــت دون أن تنظــر 

إليهــا :
- هل أخربتك اخلرساء بموت اجلدة؟

- اتقي اهلل يا أختي فهي لن حتتمل فيكفي ما هي فيه 
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- ماذا تريدين  مني وملاذا عديت ؟؟
- عــدت مــن أجلــك يــا أختــي فلــن أتــركك وحيــدة بذلــك املنــزل 
ــاب  ــذه الثي ــا ه ــك وم ــه بنفس ــذي تفعلين ــذا ال ــا ه ــًدا وم ــب أب الغري
الغريبــة التــي ترتدينهــا يــا أختــي وهــذا العقــد فهــل فقــدت عقلــك يــا 

ــن؟؟ ناردي
ــة  ــة براق ــون متألق ــديد وعي ــل ش ــدوق بتأم ــر إىل الصن ــذت تنظ أخ

ــت : ــم قال ــاًل ث طوي
ــن  ــودي م ــت مل تع ــك يف يشء فأن ــي ال هتم ــايب وهيئت ــي وثي - لب
أجــل أحــد إال مــن أجلــك نفســك ...أيتهــا الفتــاة فهــل تســخرين منــي 
ــك إىل  ــك وخطيب ــع محات ــًدا م ــتعودين غ ــك س ــيل ولذل ــن أج ــدت م ع

ــا ــا إيل غيني ــرص قريًب ــتغادرين م ــك س ــا ألن ــي هن ــكندرية وترتكينن اإلس
- ماذا تقولني يا ناردين ومن أخربك بأنني سأعود غًدا..

هل كالمي خطأ أم صواب يا أختي العزيزة أجيبي؟
ــت  ــى إن كن ــن حت ــك ولك ــا ال أكذب ــح وأن ــك صحي ــم كالم - نع
ســأعود  مــن أجــل العمــل فكنــت ســآخذك معــي أنــِت وعمتــي ولــن 

ــك  ــاف علي ــا أخ ــًدا فأن ــا أب ــزل بمفردك ــك املن ــا بذل أتركك
مل تــرد نارديــن بــل كانــت تتأمــل الصنــدوق هبيــام شــديد ممــا أثــار 

ــه بغضــب وهــي تقــول: ــدوق تتأمل دهشــة أختهــا فرفعــت الصن
- مــا هــذا الصنــدوق يــا أختــي الــذي يشــغلك عنــي كانــت رائحتــه 
ــت  ــة فقال ــاء جاف ــه دم ــكان ب ــه ف ــرت بداخل ــة نظ ــة متعفن ــة كجث كرهي

بتأفــف:
ــدوق  ــك الصن ــىل ذل ــت ع ــن حصل ــن أي ــن وم ــا ناردي ــذا ي ــا ه - م

ــه.  ــت في ــاء وجف ــيلء بالدم ــه  كان م ــدو أن فيب
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رصخت يف وجهها بعنف  وأبعدت الصندوق عنها قائلة :
ــا عزيــزيت وليــس مــن شــأنك أنــت دمــاء مــن  - إهنــا دمــاؤه هــو ي

ــذه ؟؟ ه
- دمــاء مــن مــاذا تقولــني فأنــا ال أفهــم منــك شــيًئا،  فــاذا حــدث 
لــِك فربــا جلــب لــك ذلــك الصنــدوق ومــا فيــه األمــراض يــا نارديــن 

أبعديــه عنــك  أختــي بــاهلل عليــك؟
- اخريس يا فتاة وال تتدخيل واهتمي لشئونك أفضل يا نرمني

ــزن  ــب وح ــدة بتعج ــا الوحي ــر إىل أخته ــي تنظ ــني وه ــت نرم دمع
ــرى؟ ــا ت ــاذا حــدث هلــا ي ف

- هل ستأتني معي إىل اإلسكندرية يا أختي أرجوك؟؟
- ال لــن أرحــل مــن هنــا ولــن ترحــل اخلرســاء  مهــا فعلــت، ولــن 

تغــادر املنــزل فهــي مســاعديت هــل تفهمــني ؟؟
- مســاعدتك يف أي يشء يــا نارديــن أنــا ال أفهــم مــاذا حــدث لــك 

هنــا ؟
- مساعديت يف ميلء الصندوق وإرضائه يا ليعطيني ما أريد.

- ملئــه بــأي يشء وعــن مــن تتحدثــني أنــا ال أفهــم شــيًئا يــا نارديــن 
ــرك إال  ــم أت ــي فل ــك تكلم ــك وصواب ــدت عقل ــل فق ــك. فه ــن كالم م

يوًمــا واحــًدا أيتهــا الغبيــة ليحــدث لــك كل هــذا التغــر؟
ــن  ــني م ــني كل يشء وتعرف ــا نرم ــني ي ــًدا تعرف ــيل اآلن وغ - ارح
ــي  ــري بأنن ــط تذك ــن فق ــتقبل ولك ــتكون يف املس ــن س ــن وم ــي ناردي ه
خملصتــك مــن العــذاب أيتهــا الشــقية الفانيــة ..فجســدك فــاين وروحــك 

ــة .. ــروح عالق ــى ال ــدك وتبق ــدود جس ــيأكل ال ــة س باقي
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وبعدهــا أطلقــت ضحكــة عاليــة كضحكــة ســاحرات األفــالم 
ونظــرت هلــا نرمــني بخــوف وتوتــر  و عــدم فهــم فرجعــت بتوتــر وفــزع 
ــدم  ــى كادت تصط ــف حت ــوات إىل اخلل ــدة خط ــادت ع ــف وع للخل
بذلــك املقعــد اهلــزاز الــذي كان يعلــو هيبــط ألعــىل وأســفل  وهــي تنظــر 

ــة ... ــر مصدق ــة غ ــا بدهش إليه
ــذه  ــا ه ــب وم ــكالم الغري ــذا ال ــا ه ــة وم ــك املعتوه ــول تل ــاذا تق ف

ــا ؟ ــدت عقله ــا وفق ــت أخته ــل جن ــة  فه ــة الغريب الضحك
ــدة  ــكندرية وحي ــتعود إىل اإلس ــلم و س ــا ستستس ــدو بأهن ــن يب ولك
ــك  ــن تل ــا وم ــن غيني ــا م ــد عودهت ــا عن ــا ولكنه ــا وعمته ــدون أخته وب
ــة  ــرف احلقيق ــل وتع ــا أم نوف ــة أمه ــتذهب إىل صديق ــة س ــة الطبي القافل
ــا  ــا إىل منزهل ــود أدراجه ــوة وتع ــا بالق ــتأخذها معه ــا س ــة ووقته كامل

ــابقة . ــا الس وحياهت
 فلــن تســمح هلــا بالبقــاء بذلــك املنــزل امللعــون أبــًدا  وربــا وقتهــا 

ــه هــو  .. يكــون قــد عــاد األب وفهمــت كل يشء من
****

يف منزل نرمني :
ــول  ــف املحم ــا يف اهلات ــزل حيدثه ــفل  املن ــارع أس ــو يف الش ــف ه وق

ــق: بضي
- هيــا يــا نرمــني ســنتأخر عــن ميعــاد الطائــرة فلــم يبــَق إال ثــالث 

ســاعات ومــازال املشــوار طويــاًل إىل املطــار.
- حــارض يــا حممــود إين جاهــزة دقائــق و أنــزل لــك هــل أحــرت 

ســيارة أجــرة؟
- نعم فالرجل ينتظر منذ زمن وبدء يشعر بالضجر
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- ابتســمت بحــزن وهــي تقــول لــن أتأخــر ثــالث دقائــق وجتــدين 
ــق.  ــك ال تقل أمام

ــت  ــي كان ــود الت ــت أم حمم ــد أن ودع ــود بع ــني وحمم ــت نرم ذهب
جتلــس معهــا بشــقتها فلقــد أرصت األم عــىل مرافقتهــا إىل شــقة أرسهتــا و 
البقــاء معهــا حتــى الســفر بعــد إن رفضــت نرمــني البقــاء بمنــزل حممــود 
خوًفــا مــن كالم النــاس الكثــر الــذي ال يرحــم وال يــرتك أحــًدا يف حالــة 

أبــًدا، نزلــت األم معهــا لتــودع ابنهــا وتدعــو هلــا بالرجــوع ســاملني ..
ــود إىل  ــا وتع ــا وتغلقه ــني لرتتبه ــقة نرم ــدت إىل ش ــا صع وبعده
ــاح، هــي كانــت ال  ــا دخلــت الشــقة فشــعرت بعــدم االرتي شــقتها وهن
تشــعر باالرتيــاح منــذ دخلــت الشــقة وتشــعر بــأن هنــاك شــيًئا خاطــئ 
وكانــت تشــغل القــرآن الكريــم باســتمرار باملنــزل وتضــع البخــور ولكن 
دائــًا الكهربــاء تفصــل ويعــم الظــالم كــا أهنــا تشــم رائحــة كرهيــة دائــًا 

ــه كالبيــض الفاســد.. ــاك يشء متعفــن ورائحــة نتن باملــكان وكان هن
ــد  ــت ال تري ــاًل وكان ــقة لي ــرك بالش ــياء تتح ــاك أش ــعر أن هن ــت تش كان
أن ختــرب الفتــاة حتــى ال تثــر فزعهــا واليــوم رأتــه لقــد جــرى مــن أمامهــا 
ــاب  ــق الب ــة وأغل ــة األم املغلق ــل إىل غرف ــقة ودخ ــاب الش ــت ب ــا فتح عندم

خلفــه بعنــف .
أخــذ قلبهــا يعلــو هيبــط وشــعرت بالتوتــر و اخلــوف أخــذت تتلــوى 
ــة .  ــن الغرف ــيء م ــت ببط ــم واقرتب ــر احلكي ــات الذك ــن آي ــه م ــا حتفظ م
ــقف  ــق يف س ــه معل ــا رأت ــل وهن ــمل وحتوق ــي تبس ــاب وه ــت الب وفتح
ــة بشــعة فرصخــت  ــه وخيــرج لســانه مــن فمــه بطريق احلجــرة مــن رقبت
املــرأة فزًعــا وهــي تــرى هــذا املنظــر البشــع ومــن هــذا الرجــل املشــنوق 

ــي .... ــدة الوع ــقطت فاق وس
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ــــ اســتيقظي يــا أم حممــود مــاذا حــدث لــك يــا أختــي اســتيقظي باهلل 
؟ عليك

ــقة  ــكن بالش ــي تس ــارة الت ــا اجل ــرتى أمامه ــا ل ــت عينيه ــــ فتح
ــني  ــي ونرم ــا ه ــأيت لزيارهت ــت ت ــا وكان ــت عليه ــد تعرف ــاورة لق املج

باســتمرار وتســأل عنهــا وجيلســان ســويا األيــام املاضيــة.
ــــ محــًدا هلل عــىل ســالمتك  لقــد أرعبتنــي يــا أم حممــود كثــًرا. مــاذا 
حــدث لقــد كنــت ذاهبــة للتســوق وســمعتك ترصخــني وبــاب الشــقة 

مفتــوح وأنــت فاقــدة الوعــي عــىل األرض ؟
ــة  ــاب الغرف ــوف إىل ب ــرت بخ ــها ونظ ــزت رأس ــرت فه ــا تذك وهن

ــنوق ــة مش ــه بالغرف ــة، إن ــه بالغرف ــت: إن ــق وقال املغل
مشــنوق مــن هــو ..يبــدو أنــك كنــت حتلمــني يــا حبيبتــي ال تقلقــي 

واهدئــي.
ــان  ــنوق بثعب ــة  مش ــقف الغرف ــا يف س ــي معلًق ــه بعين ــد رأيت ال ال لق

ــي.  ــدي صدقين ــا أم جم ــف ي ــكله خمي ــر ش كب
وهنا دخلت املرأة الغرفة وفتحت الباب أمامها قائلة :

انظــري يــا أم حممــود فليــس هنــاك أحــد بالغرفــة فيبــدو بأنــك كنــت 
حتلمــني واعتقــدت األمــر حقيقــة. 

ال أعــرف ربــا ولكنــي البــد أن أعــود إىل شــقتي فهــل انتظــرين معــي 
حتــى أمجــع ثيــايب مــن فضلــك أم جمــدي. 

ــدو بأنــك مرهقــة  ــا تفضــيل سأســاعدك يف مجــع األغــراض فيب طبًع
ــة.  و متعب

ــىل  ــت ع ــا ووقف ــع ثياهب ــاة لتجم ــة الفت ــرأة إىل غرف ــت امل ــا ذهب وهن
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ــى  ــي حت ــرأة انتظرين ــت للم ــيًئا فقال ــرت ش ــا تذك ــقة وبعده ــاب الش ب
ــك ... ــن فضل ــذة م ــت الناف ــا أغلق ــد بأهن ــني أتأك ــة نرم ــل غرف أدخ

تفضــيل يــا أم حممــود وتأكــدي مــن غلــق الغــاز جيــًدا ونافــذة املطبخ 
فهــي تطــل عــىل منور 

ــت  ــة ومه ــذة مغلق ــت الناف ــني وكان ــة نرم ــرأة إىل غرف ــت امل دخل
باخلــروج مــن الغرفــة عندمــا شــهقت فزًعــا فلقــد رأت صورتــه معلقــة 
باجلــدار بجــوار البــاب وكان نفــس الرجــل الــذي رأتــه مشــنوًقا بالغرفــة 
فرصخــت املــرأة فزًعــا وأرسعــت تغــادر الشــقة وكأن شــياطني اجلحيــم 

ــل... ــا بالداخ تطارده
وهــي تســأل هــل هــذا الرجــل والــد الفتــاة و إن مل يكــن أباهــا فلــاذا 

ــه بالغرفة؟؟؟ ــق صورت تعل
كانــت نظــرات اجلــارة تطاردهــا لتســأهلا مــاذا حــدث بالداخــل وملــا 

هتربــني مــن الغرفــة وكأنــك هتربــني مــن اجلحيــم ؟
ــرة  ــة وكب ــة قوي ــت الصدم ــة فكان ــق بكلم ــرد ومل تنط ــا مل ت ولكنه
عليهــا فأخــذت حقيبتهــا ورحلــت يف صمــت دون أن تــودع اجلــارة التــي 
ــة  كانــت تنظــر هلــا بفضــول شــديد وشــك..فاذا حــدث بداخــل الغرف
ــزع  ــر الف ــة يث ــا بالغرف ــيًئا غريًب ــَر ش ــم ت ــة فل ــرة رسيع ــت نظ ــد ألق فلق

ــة . ــك الدرج ــر لتل والتوت
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الفصل العاشر
سارة

 
- أمــي لقــد أخــذت منــى ســارة احلقيبــة وألقتهــا بســلة املهمــالت 

وبعدهــا رضبتنــي اقتليهــا يــا أمــي مــن أجــيل.
- أمي أريد أن أقتل سارة بالليزر و أحرقها بالنار

- أمي ستنفجر القنبلة يف وجه سارة وتصبح فطرة محراء.
- لقــد أخــذت ســارة لعبتــي يــا أمــي اقتــيل ســارة وأغرقيهــا باملركب 

ــا أمي. يف البحــر ي
ــريب  ــاء كه ــمكة الكهرب ــا س ــارة ..ي ــيل س ــرش اقت ــمكة الق ــا س - ي

ــيل ــن أج ــا م ــارة و اقتليه س
- ســارة مــويت يــا ســارة مــن أجــيل ..وســيأكلك الشــيطان األســود 

واألشــباح ..
لقــد تعبــت أعصــايب مــن ســاع اســم ســارة يــرتدد يف املنــزل أكثــر 

مــن مائــة مــرة باليــوم الواحــد ..
يــا إهلــي إنــه ابنــي الصغــر الــذي مل يتجــاوز اخلمســة أعــوام 
ــن  ــه م ــي الكري ــض إىل قلب ــم البغي ــك االس ــردد ذل ــام»..مازال ي »حس

ــارة«  ــم« س ــي اس نف
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- نعــم أكــره ذلــك االســم منــذ كنــت صغــرة، أمتنــى مــوت صاحبته 
ولكننــي مل أجــرؤ أن أنطــق بذلــك و أخــرب أحــد رسي    و أمنيتــي باحليــاة 
ــي  ــا بن ــاذا ي ــا إهلــي مل ــاة بشــدة ي ــي كانــت حتــب الفت ــى أمــي الت وال حت
ــى  ــي و حت ــذ طفولت ــتها من ــي عش ــوداء الت ــام الس ــك األي ــرين بتل تذك
ــذ الروضــة  ــي من ــي وشــبايب فلســوء حظــي ظلــت ســارة ترافقن مراهقت
ــره  ــم أك ــي لك ــا إهل ــة ي ــس اجلامع ــة بنف ــة اجلامعي ــا املرحل ــى أهنين وحت
تلــك احليــاة وأيــام الدراســة حتــى ال أقابلهــا فتســخر منــي أمــام اجلميــع 
ــا  ــا ي ــة هل ــراين مذلول ــي ت ــتمتاع و ه ــك باس ــة تضح ــي ويف النهاي وتعذبن
ــك  ــر مواقف ــأظل أتذك ــوت س ــى أم ــارة وحت ــا س ــك ي ــم أكره ــي لك إهل

البشــعة معــي وضعفــي وذيل لــك أيتهــا احلقــرة ..
ــرق  ــتحق احل ــي رشيرة..تس ــيل فه ــن أج ــي م ــا أم ــارة ي ــيل س - اقت

ــيل.  ــن أج ــا م ــوت اقتليه وامل
أخــذ الصغــر يــرصخ هبســرتيا أفقدتنــي عقــيل وصــوايب فرصخــت 

يف وجهــه بغضــب :
ــم  ــك االس ــردد ذل ــك وال ت ــق فم ــي و أغل ــا الصب ــرس أهي - اخ

ــة... ثاني
وهنا نظر يل ابني بحزن و أخذ يبكي هبسرتيا وأمل وهو يردد :

- و لكن سارة تستحق املوت يا أمي فهي تؤذيني...
ــي  ــام طفولت ــريت ألي ــود بذاك ــايض وأع ــر امل ــه أتذك ــي كلات جعلتن
ــذ  ــدة وتأخ ــي بش ــت تؤذين ــف كان ــي بالص ــارة زميلت ــع س ــذايب م وع
ــة  ــت جبان ــي كن ــي ولكن ــي وهتينن ــت تربن ــي ..كان ــرصويف وطعام م
..فلــم أخــرب أمــي يوًمــا عــا تفعلــه معــي؛ ألننــي كنــت أعــرف بأهنــا لــن 
تصدقنــي ومل تقتنــع بــا أقــول وســتقول أننــي أغــار مــن ســارة ألهنــا فتــاة 
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ــل هــي قبيحــة مغــرورة  ــة ب ــي ال أرهــا مجيل ــًا ومجيلة..ولكن ــة دائ متفوق
ــرصخ : ــو ي ــايت وه ــل ذكري ــه حب ــع صوت ــؤذي اآلخرين...قط ت

- هل ستقتلني سارة يا أمي؟؟
رصخت يف وجهه بعنف:

- ارحــل إىل غرفتــك يــا حســام وغــًدا ســأذهب معــك إىل احلضانــة 
ألعاقبهــا بنفــي .

- هــل ســتقتلينها وجتعليهــا تنــزف حتــى املوت...نظــرت لــه بحــرة 
ــت  ــا كن ــارة عندم ــابقة س ــي الس ــه بصديقت ــى فعل ــت أمتن ــا كن ــذا م فه
ــعيًدا  ــه س ــو إىل غرفت ــل ه ــه ورح ــززت رأيس ومل أرد علي ــرة ..ه صغ
مــرسوًرا معتقــًدا أننــي ســأقطع رقبــة الطفلــة غــًدا و أنتقــم لــه ملــا فعلتــه 
معــه فحتــى بعــد أن خترجــت مــن اجلامعــة وابتعــدت عــن تلــك البغيضة 
ســارة التــي عذبتنــي لســنني طويلــة كنــت أجتنــب التعامــل مــع أي فتــاة 

ــا أرشار .. اســمها ســارة واعتقــد أهنــن مجيًع
وهــا هــو ابنــي الصغــر الــذي مل يتجاوز اخلامســة مــن عمره يشــتكي 
ــال  ــام األطف ــه أم ــه وهتين ــارة  تعذب ــى س ــة وتدع ــه بالروض ــن زميلت يل م
وجعلتــه يكــره حياتــه ويكــره احلضانــة ويذهــب إليهــا جمــرًبا كل يــوم و 

الدمــوع متلــئ عينيــه .
ــا  ــى موهت ــه يتمن ــرة؟ لتجعل ــة الصغ ــك الطفل ــه تل ــل ل ــاذا تفع - ف
بتلــك الطــرق البشــعة ومــن أيــن عــرف ولــدي تلــك الطــرق للقتــل؟ 
ــن  ــه م ــوف أمنع ــاهدها ؟ س ــي يش ــون الت ــالم الكرت ــن أف ــذا م كل ه

ــون.  ــاهدة التلفزي مش
ــن  ــر م ــذ أكث ــون من ــاهد التلفزي ــه يش ــا ال أجعل ــاًل فأن ــن مه ولك
ســنة، فحســام ابنــي مريــض ومتأخــر يف كل يشء  لقــد تأخــر يف املــيش يف 
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النطــق يف الفهــم يف الكتابــة وعرضتــه عــىل أخصائيــني أمــراض عصبيــة 
وأكــدوا يل أنــه ســليم ولكنــه حيتــاج معاملــة خاصــة ويمنــع مــن مشــاهدة 
ــون فمــن  ــر مــن ســنة مل يشــاهد التلفزي ــذ أكث ــون ومــن يومهــا من الكرت

أيــن عــرف تلــك الطــرق للمــوت؟
ــا تلــك املســألة ســوف أذهــب غــًدا ألرى تلــك  - غريبــة حقًّ

الشــيطانة الصغــرة التــي تعــذب ابنــي و أعــرف الســبب؟
ــام  ــًرا يف األي ــه كث ــت حالت ــن تراجع ــل يتحس ــدء الطف ــد أن ب فبع
ــارة،  ــة س ــه باحلضان ــي تضايق ــة الت ــك الطفل ــربين بتل ــرة، كان خي األخ
و كنــت أخشــى مواجهتهــا يالســخافتي أخشــى وأخــاف مــن مواجهــة 
ــاويف  ــىل خم ــب ع ــد أن أتغل ــس الب ــا اخلام ــل عامه ــرة مل تكم ــة صغ طفل
مــن االســم و أذهــب غــًدا أشــتكي ملدرســة الفصــل باحلضانــة أو املديرة؛ 

ــرة . ــك الصغ ــرب تل لت
- ماذا بكي يا عفاف وملاذا تبكني بتلك الطريقة  يا أختي ؟؟

- أخــاف عــىل حســام يــا أختــي فلقــد ســاءت حالتــه اليــوم  كثــًرا 
كنــت يف منــزل الدرويــش ألعــزي يف أمــه فقالــت يل ابنتــه » الدرويشــة« 

بأهنــا لــن تــرتك ابنــي ..وعندمــا ســألتها مــن ؟؟
 قالــت يل : ســارة أنــا ال أفهــم شــيًئا يــا أختــي و أخــاف عــىل ولــدي 

الوحيــد، فــاذا فعلــت أنــا ليحــدث يل كل هــذا وملــاذا تطــارده الطفلــة ؟
- هل ذهبت إىل احلضانة وعرفت من هي يا أختي؟؟

-  نعــم يــا ســعاد ويــا ليتنــي مــا ذهبــت وعرفــت ؟ فمنــذ أن 
عــدت وأنــا أبكــي و أشــعر باخلــوف الشــديد والقهــر وال أعــرف كيــف 

ــرصف؟ أت
- اهدئي و أخربيني ماذا حدث هناك باحلضانة.؟؟؟
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- لقــد  ذهبــت مــع حســام ابنــي إيل احلضانــة اليــوم صباًحــا وقابلــت 
املعلمــة وأخربهتــا أن هنــاك طفلــة تدعــى ســارة تعــذب ابنــي وتكرهــه 
ــا نظــرت يل املرفــة بحــرة  ــه ..وهن ــة وتأخــذ طعامــه وحلويات باحلضان

يشــوهبا القلــق قائلــة:
ــا  ــارة ي ــمها س ــا اس ــة كله ــاة باحلضان ــاك أي فت ــس هن ــن لي -  ولك

ــدام. م
- ماذا تقولني ومن سارة التي يتحدث عنها حسام؟

هزت رأسها بحرة وقلق قائلة:
- ال أعرف يا مدام صدقيني...

نظــرت إىل عيوهنــا طويــاًل فوجدهتــا ختفــي شــيًئا نعــم فهــي حتــاول 
ــة  ــك املرف ــا تل ــرش أنفه ــرة وهت ــن م ــر م ــي أكث ــا عن ــداري عينيه أن ت
كاذبــة وهنــاك مــن تدعــى ســارة وتعــذب حســام ابني؟؟وهــي تعــرف؟
أنــا أرى ذلــك يف عينيهــا الكاذبــة لقــد غاظنــي األمــر بشــدة فرتكتهــا 
ــد  ــكالم ال توج ــس ال ــد يل نف ــه منها..فأك ــكو ل ــر ألش ــت إىل املدي وذهب
فتــاة تدعــى ســارة ..بــل و أخــرج يل كشــوف األســاء باألطفــال ألتأكــد 

وتأكــدت فلــم تكــن بينهــم اســم ســارة.
خرجــت مــن مكتــب املديــر حائــرة فهــل انتكــس ابنــي وزاد مرضــه 
ال أدري ولكــن مــن ســارة تلــك التــي تعذبــه ...ربــا اختلــط عليــه األمــر 
واخطــأ االســم ســأذهب إىل الفصــل و أجعلــه يرينــي ســارة التــي تؤذيــه 
ــي  ــام ابن ــل وكان حس ــت إىل الفص ــي ذهب ــي بنف ــن ه ــرف م ...ألع
ــذ  ــي وأخ ــى يف حضن ــا رأين ارمت ــده وعندم ــك ي ــرتيا ويمس ــي هبس يبك

ــاًل : يبكــي قائ
- اقتيل سارة يا أمي من أجيل لقد آذتني
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ــة  ــا املرف ــي أيته ــذي أذى ابن ــن ال ــة م ــت يف املرف ــا رصخ وهن
ولكنهــا مل تــرد عــيل بــل أدارت وجههــا إىل الســبورة ومل تتكلــم فأخــذت 
ــم  ــالغ بأهن ــم ب ــوم بتقدي ــوف أق ــاب وس ــم بالعق ــا أتوعده ــدي وأن ول

ــة: ــت يل املرف ــا قال ــار وهن ــوه بالن ــي واحرق ــوا ابن عذب
- انتظري سيديت سأخربك كل يشء

وهنا توقفت واستمعت هلا...فقالت بجدية :
- تعــايل معــي فذهبنــا إىل غرفــة مغلقــة ففتحــت باهبــا وكان الــرتاب 

يغطــي كل يشء فقالــت يل بحــزن:
- يف هــذه الغرفــة ماتــت فتــاة منــذ ثــالث ســنوات لقــد كانــت فتــاة 
ا ومؤذيــة حتــب األذيــة لآلخريــن فــأرادت أن جتعــل زميلهــا  شــقية جــدًّ
ــقطت  ــقاطه فس ــوة إس ــت بالق ــض فحاول ــه رف ــذة ولكن ــن الناف ــز م يقف
هــي عــىل وجههــا وماتــت ومــن يومهــا أغلقــت الغرفــة ومل نســتخدمها 
قــط ومل يدخلهــا أحــد منــذ انتهــاء التحقيقــات ..فقمنــا بغلقهــا إىل أن قــام 
حســام ابنــك بفتــح بــاب الغرفــة منــذ أســبوع لقــد ســمح الصغــر للــر 
ــة.... ــا تؤذي ــرف أهن ــا أع ــاة ؟ أن ــني الفت ــل تعرف ــا ..فه ــر إىل عاملن أن يم

ولكنهــا ال تــؤذي غــره وكأهنــا تنتقــم منــه ...
- مــا هــذا اهلــراء والــكالم الكثــر أيتهــا املربيــة الفاضلــة ..أهــذا مــا 

تعلمونــه لألطفــاك هنــا ..
- صدقينــي ابنــك يف خطــر حــاويل أن تعــريف مــاذا تريــد الفتــاة مــن 
ــادر  ــا وتغ ــالم روحه ــل بس ــذات لرتح ــو بال ــاذا ه ــام؟ ومل ــك  حس ابن

ــه؟ وتكــف عــن أذيت
- يبدو أنك جمنونة سآخذ ابني من تلك احلضانة السيئة...

- صدقيني لن ترتكه سارة إال بعد أن تنفذين ما تريد ...
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ــا  ــوة باجتاهه ــت بق ــة ..فركض ــام عالي ــة حس ــمعت رصخ ــا س وهن
ــي  ــام ابن ــدت حس ــوة فوج ــاب بالق ــت الب ــة فتح ــل الغرف وكان بداخ

ــرصخ : ــو  ي ــرة وه ــقف احلج ــا يف س معلًق
- اقتيل سارة يا أمي من أجيل اقتليها اقتليها ...

وهنا رصخت بفزع :
- حسام بني ..ماذا حدث يا ولدي؟؟؟

رصخت املرفة بقوة:
- أنزليــه برفــق يــا ســارة اآلن ...ولكنــه مل ينــزل بــل ســمعت صــوت 

ضحــكات عاليــة فرصخــت املعلمــة مــن جديد :
-  أنزليه برفق يا سارة 

وهنا سمعت صوت قوى لطفلة صغرة:
- ولكنها ستغضب مني إن أنزلته برفق ..

رصخت املرفة :
- أنزليه برفق أو عاقبتك يا سارة

- فنزل حسام إىل األرض وهو يبكي قائاًل:
- أكرهك يا سارة أكرهك وستموتني قريًبا ..

وهنــا نظــرت إىل املرفــة وعرفــت أهنــا ختــربين الصــدق فلــن تــرتك 
ســارة ابنــي ولكــن ملَ ؟ أألننــي ال أحــب االســم ؟

ــاء  ــون أس ــاء وحيب ــون أس ــر يكره ــكل الب ــكلة ف ــا املش ــن م ولك
ــة: ــت بلوع فرصخ

- فأنــا مل أرتكــب جرًمــا بكرهــي الســمك يــا بنيتي..قلــت للمرفــة 
: س بحا
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- أعطينــي عنواهنــا وســوف أذهــب ألعــرف مــاذا تريــد الفتــاة منــي 
..وهنــا صمتــت املرفــة ومل تــرد...

- ماذا هناك أين أهلها؟
ــاة أي أهــل ســوى أمهــا األســتاذة ســارة األبصــري  - مل يكــن للفت
املعلمــة ولقــد انتحــرت بعــد مــوت ابنتهــا مبــارشة فلــم تتحمــل فــراق 

الصغــرة ورحيلهــا وهنــا رصخــت بفــزع :
- سارة األبصري وكانت تسكن هناك يف...

ــة فــاآلن عرفــت احلقيقــة وفهمــت أهنــا هــي  ــا قاطعــت املرف وهن
ــي  ــذب ابن ــن يع ــو م ــبحها ه ــي أدق ش ــارة أو بمعن ــي س ــه صديقت ابن

ــر ... الصغ
ــأرادت أن  ــار ف ــن صغ ــي ونح ــه مع ــت تفعل ــا كان ــا م ــم يكفيه فل

ــي ... ــي وتعذبن ــذب ابن ــي وتع ــدأت مع ــا ب ــل م تكم
فرصخت بغضب:

- إين أكرهــك يــا ســارة وأمتنــى موتــك مــن جديــد فبعــد كل تلــك 
ــك؟  ــت وابنت ــالم أن ــيل بس ــاذا مل ترح ــي. فل ــت تعذبينن ــنوات مازل الس
ــذي كان  ــي ال ــذت ابن ــا أخ ــارة؟ وبعده ــا س ــك ي ــا ل ــت أن ــاذا فعل وم

ــرتيا: ــرصخ هبس ي
- اقتيل سارة اقتيل سارة يا أمي

ــة  ــك اللعين ــبح تل ــع ش ــة وم ــك املصيب ــعاد يف تل ــا س ــل ي ــاذا أفع ف
ــام .. ــذب حس ــي تع الت

- اهدئــي يــا عفــاف بــاهلل عليــك مــن أجــل الطفــل. وليــس أمامــك 
اختيــار عــودي إىل بيــت الدرويــش و اطلبــي املســاعدة مــن ابنتــه نارديــن، 
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ــىل  ــادرة ع ــدة الق ــي الوحي ــور ..فه ــك األم ــرف يف تل ــا تع ــدو أهن فيب
مســاعدة ابنــك ؟

- هل تعتقدين ذلك أختي ؟
أنــا أؤمــن بذلــك  فلقــد أخربتــك أن ســارة لــن تــرتك ولــدك اذهبــي 
اآلن وال تتأخــري فحيــاة حســام يف خطــر يــا أختــي حفظــه اهلل  ورعــاه..

****
يف منزل الدرويش

 وبالشــقة الســفلية جلســت عفــاف ترتعــد خوًفــا مــن ذلــك املــكان 
املرعــب الــذي جتلــس فيــه. 

ــه  ــكان ب ــور كان امل ــا البخ ــع بداخله ــرة وض ــدة صغ ــا منض وأمامه
إضــاءة خافتــة زرقــاء لقــد أدخلتهــا جليلــة أخــت الدرويــش إىل احلجــرة 
بالشــقة الســفلية بالــدور األريض شــقة الدرويــش التــي كان يــارس فيهــا 
عملــه هــي كانــت تعــرف وكل أهــل احلــارة يعرفــون فلقــد كانــت تــرى 
األضــواء ختــرج مــن فتحــات النافــذة التــي ال تفتــح وتســمع أصــوات 
ــا  ــًا فمنزهل ــور دائ ــة البخ ــم رائح ــقة وتش ــن الش ــدر م ــاًل تص ــة لي غريب

باملنــزل املقابــل للدرويــش .
فلقــد كانــت تســمع عــن الدرويــش وعــن قدراتــه منــذ زمــن ولكنها 
مل جتــرؤ يوًمــا عــىل الذهــاب إىل بيتــه إال يــوم العــزاء فــكل أهــايل احلــارة 
التــي تســكن فيهــا ذهبــوا إىل العــزاء خوًفــا مــن الدرويــش وليــس ألداء 
الواجــب ففعلــت مثلهــم خوًفــا عــىل حياهتــا وحيــاة ابنهــا، وكــا أخربهتــا 
ــوء؛  ــره بس ــش أو تذك ــؤذي الدروي ــأال ت ــا ب ــوت ووصته ــل امل ــا قب محاهت
حتــى ال يؤذهيــا فهــو يســخر جنــي يف كل منــزل مــن منــازل أهــايل احلــارة 
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ملراقبتهــم ومعرفــة هــل يؤذونــه بالــكالم أم ال مل تصــدق هــذه التخاريــف 
ولكنهــا اليــوم آمنــت هبــا .

دخلــت نارديــن وهــي ترتــدي ثوًبــا أســود اللــون فضفــاض واســع 
ــا  ــم عيوهن ــفلها  وترس ــوش أس ــعرها املنك ــوق ش ــوداء ف ــة س وطرح
بالكحــل األســود  الكثيــف فبــدت غريبــة اهليئــة كاملشــعوذين و الســحرة 
ــا  ــرة هب ــيل كث ــدي ح ــت ترت ــاز وكان ــات التلف ــىل شاش ــم ع ــي تراه الت
أســنان أو أنيــاب هــي ال تعــرف ولكــن احلــيل أشــعرهتا بالتوتــر 
ــة  ــي بجمجم ــذي ينته ــا ال ــل برقبته ــد الطوي ــك العق ــا ذل وخصوًص

ــرى ؟؟ ــا ت ــة ي ــة حقيقي ــل اجلمجم ــرة ه صغ
ــا  ــي زاده ــعة والت ــا الواس ــن بعيوهن ــا ناردي ــرت هل ــرف، نظ ال تع

ــة : ــًعا قائل ــل وس الكح
- هل حتدثت معها اليوم ؟؟

- مع من ؟؟
- مــع ســارة يــا امــرأة أنــا ال أحــب الــكالم الكثــر واللف والــدوران 

أخربينــي مــاذا حدث ؟
نظرت هلا املرأة برعب وكادت دموعها تتساقط فقالت :

ــن يف  ــت ناردي ــد رصخ ــا فلق ــل مجلته ــك...مل تكم ــاهلل علي ــم ب - نع
ــف: ــا بعن وجهه

- ال تذكري اسم اهلل هنا ثانية هل تفهمني؟؟
انكمشت يف مقعدها بتوتر قائلة :

ــام  ــذي حس ــن أنق ــن ولك ــا تريدي ــأنفذ م ــارض س ــني ح ــا تطلب - ك
ــه ؟؟ ــا عن وأبعدهي

****
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ــي  ــاذا ال تتكلم ــش ومل ــت الدروي ــاف يف بي ــا عف ــدث ي ــاذا ح - م
ــه.  ــك ابنت ــت ل ــاذا قال ــي م وختربين

ــة  ــن« ابن ــا » ناردي ــه منه ــا طلبت ــر في ــت تفك ــل كان ــا ب ــرد عليه مل ت
ــار  ــا بإحض ــد طالبته ــول لق ــا تق ــذ م ــتطيع تنفي ــل ستس ــش وه الدروي
طفلــني مــن نفــس عمــر حســام ألخــذ منهــم القليــل مــن الدمــاء إلبعــاد 
ــد لقــد أخربهتــا أن الطفلــني لــن  شــبح الطفلــة وأمهــا عــن طفلهــا لألب
ــوت  ــوف يم ــل فس ــن إن مل تفع ــًدا، ولك ــأذوا أب ــن يت ــيشء ول ــعروا ب يش
ــي  ــت ه ــد مات ــا وق ــا حيي ــارة وابنته ــه س ــن ترتك ــام فل ــالل أي ــا خ ابنه

ــاة.. ــاع احلي ــن مت ــا م ــا، وحرم وابنته
- ال يشء يــا أختــي لقــد أعطتنــي حجــاب حلايتــه مــن روح ســارة 

وشــبح ابنتهــا. 
نظرت هلا أختها بشك فهي تشعر أن أختها تكذب :

- هل تقولني الصدق يا عفاف 
ابتسمت رغًا عنها حتى ال تشك أختها بأمرها قائلة :

- نعــم يــا أختــي أقــول الصــدق. ملــاذا ســأكذب عليــك فأنــت مــن 
اقرتحــِت عــيلَّ الذهــاب إىل ابنــة الدرويــش الســاحرة ؟

هزت أختها رأسها بنعم ولكنها مل ترد عليها .
ــي  ــان وتذهب ــِت والطفلت ــدي أن ــوم عن ــني الي ــا ال تقض ــعاد مل - س

ــا ؟ صباًح
- ال يا عفاف فأنت تعرفني زوجي لن يوافقك أبًدا 

- فلــاذا ال ترتكــي الصغرتــني يلعبــان مــع حســام اليــوم  وتقضــني 
ليلــة اخلميــس مــع زوجــك بــدون إزعــاج الصغرتــني وســوف أحرهم 

لــك غــًدا صباًحــا ونقــي اليــوم مًعــا مــا رأيــك ؟؟



159

وهنــا أتــت الصغرتــان ومهــا تلعبــان مــع حســام بســعادة .فقالــت 
ســعاد ألختهــا بــرتدد :

- ال أدري يا عفاف فربا عذبتاك فها شقيتان وال ترحيان أحًدا
ــًدا فهــا يف  - ال تقلقــي فهــا كولــدي يــا ســعاد ال تقلقــي عليهــا أب

بيــت خالتهــا ..وســوف أرعامهــا كــا أرعــى حســام ..
وافقــت ســعاد عــىل تــرك بناهتــا يف منــزل أختهــا وقضــاء ليلــة محــراء 

مــع زوجهــا بــدون إزعــاج الصغرتــني ..
ولكــن قــويل يل يــا امــرأة أنحــن يف زمــن ترتكــني فيــه أطفالــك مــع 

أحــد غــر نفســك  وتكونــني مطمئنــة النفــس مرتاحــة البــال؟
وكل هذا من أجل أن ترضني أحًدا 

ــن  ــوم وم ــدث كل ي ــي حت ــعة الت ــوادث البش ــن احل ــمعني ع  أال تس
ســيهتم بأطفــال غــره يف هــذا الزمــن  حتــى و إن كانــت جدهتــم اتقــوا 

ــم .. اهلل يف أوالدك
****

وبعــد منتصــف الليــل وعندمــا نــام األطفــال فلقــد وضعــت عفــاف 
هلــم املنــوم يف العصــر حتــى تنامــا وال تشــعران بــيشء ســمعت الطــرق 

عــىل بــاب شــقتها وكانــت هــي ...
ومــن غرهــا ابنــة الدرويــش » نارديــن« لقــد طلبــت منهــا عفــاف أن 
تــأيت هــي إىل املنــزل وتأخــذ مــا تريــده مــن الطفلتــني حتــى ال تســتيقظان 
وهــي بمفردهــا باملنــزل فزوجهــا يعمــل بأحــد الــدول العربيــة باخلليــج .

فتحــت عفــاف البــاب بتوتــر وأدخلــت نارديــن  التــي كانــت حتمــل 
صندوًقــا أســود بــني يدهيــا إىل غرفــة األطفــال وهــي تقــول برجــاء وتوتر:
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ــ أرجوك ال تؤذهيا وال ترتكي أي أثر بأجسادمها ...
نظــرت هلــا نظــرة ناريــة جعلتهــا تبتلــع الكلــات يف فمهــا وختــرس 

فهــل ســتخربها بــا جيــب عليهــا فعلــه؟
دخلــت إىل الغرفــة وكان الثالثــة أطفــال نيــام اقرتبــت نارديــن مــن 
إحــدى الطفلتــان ورفعــت ذراعهــا وربطتهــا بربــاط ضاغــط وأدخلــت 
ســن رفيــع يف ذراعهــا  ينتهــي بأنبــوب رفيــع وســحبت الدمــاء  بالرسنجة 
بنهايــة األنبــوب الرفيــع الــذي  يشــبه اخلرطــوم وهنايتــه كانــت برسنجــة 
ــدء  ــا ب ــدوق وهن ــا بالصن ــة وتضعه ــاء بالرسنج ــحب الدم ــذت تس أخ
ــاف  ــس عف ــب يف نف ــار الرع ــا أث ــا مم ــوًرا غريًب ــع ن ــر ويش ــدوق ين الصن
ــر  ــذت الكث ــد أخ ــاة لق ــتموت الفت ــوك س ــي أرج ــا يكف ــت رعًب فرصخ
مــن الدمــاء زجمــرت نارديــن يف وجههــا بعنــف ولكنهــا ســحبت الســن 
ــه صغــرة وقالــت هلــا وهــي تنظــر هلــا  ــاة ووضعــت قطن مــن ذراع الفت

ــة : نظــرة ناري
- اضغطي بقوة يا امرأة وال تقفني كالصنم  .

أخــذت تضغــط بقــوة وهــي تدعــو اهلل  يف رسهــا أال تصــاب الفتــاة 
بســوء فهــي مل تكــن تقصــد أبــًدا ومل تكــن تريــد أذيتهــا، ولكنهــا ال تريــد 

أن يمــوت ابنهــا الوحيــد أيًضــا فليغفــر هلــا اهلل.
ــا  ــاة ألخته ــع الفت ــه م ــا فعلت ــل م ــت تفع ــن وكان ــرت إىل ناردي نظ

ــا: ــت فزًع ــن فرصخ ــوب والس ــس األنب ــوأم وبنف الت
- غــري الســن أرجــوك حتــى ال تصــاب الفتــاة بــأي مــرض ولكنها 

أخرســتها بنظــرة ناريــة جعلتهــا تبتلــع الكلــات يف حلقها ..
ــام  ــرت إىل حس ــني ونظ ــن الفتات ــاء م ــحب الدم ــن س ــت ناردي أهن
الطفــل الــذي كان نائــًا بجوارهــم واجتهــت إليــه وهنــا رصخــت عفــاف:
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ــن  ــا تريدي ــي م ــذي من ــه ..خ ــرتيب من ــام ال تق ــدي حس - ال إال ول
ــي. ــن ابن ــرتيب م ــن ال تق ولك

ــت  ــد جئ ــرأة لق ــا ام ــك اإلذن ي ــر من ــن انتظ ــارك ول ــس باختي - لي
بإرادتــك لطــب مســاعديت وأنــا وافقــت فلتبتلعــي لســانك أفضــل لــك .
نظــرت هلــا  بخــوف ورعــب وهــي ترفــع ذراع الطفــل أمــام عينيهــا 

وتربطــه بالربــاط الضاغــط رصخــت بلوعــة:
لــك  ســأحر  انتظــري  حســاااااااااااااام  الاااااااااااااااااااااااااا   -
ــة  ــر الرسنج ــة لتح ــة كاملجنون ــن الغرف ــت م ــة وخرج ــة نظيف رسنج
ــا  ــدوق بريًق ــا وازداد الصن ــت عمله ــن أهن ــد ناردي ــادت لتج ــا ع ولكنه
ــة  ــىل القطن ــط ع ــزف دون أن تضغ ــي تن ــد الصب ــت ي ــتعااًل وترك واش

ــزف.. ــن الن ــاء ع ــف الدم ــة وتتوق ــون اجللط لتك
- ركضــت إىل ذراع ابنهــا وأخــذت تضغــط عليــه بقــوة وهــي 

تــرصخ :
- مــاذا فعلــت أيتهــا املجنونــة؟ إنــه ابنــي حســام ملــاذا أذيتــه ؟ وهنــا 
ــوت  ــا وص ــىل وجهه ــقط ع ــا وتس ــع عالًي ــي ترتف ــها وه ــعر بنفس مل تش

ــن القــوي يقــول : ناردي
ــن  ــع م ــريف م ــرأة و اع ــا امل ــري يفَّ أيته ــرة أخ ــي م ــاك أن تغلط - إي
تتحدثــني وإال أذيتــك أنــت وابنــك فــكل هــذا مــن أجــل أن ترتكــه ســارة 
ــًدا  ومــري عــيل غــًدا مســاء ألعطيــك شــيًئا  البــد أن تفهمــي ذلــك جي

تعلقيــه يف رقبــة الصبــي فلــن يقــرتب منــه شــبح الفتــاة مــن جديــد.
وخرجــت يف هــدوء تاركــة عفــاف تنظــر إىل األطفــال وتبكــي فــاذا 
ــذت  ــتيقظوا فأخ ــم مل يس ــوة ولكنه ــم بق ــت إيقاظه ــم حاول ــت هل فعل
ــفة.  ــا آس ــم أن ــاهلل عليك ــتيقظوا ب ــف اس ــم بعن ــي هتزه ــرصخ وه ت
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ــاح  ــدت بارتي ــم فتنه ــات قلوهب ــمعت دق ــم وس ــن صدوره ــت م اقرتب
ــها: ــة لنفس قائل

ــذي  ــوم ال ــر املن ــذا تأث ــدأ فه ــد أن اه ــاء الب ــوا أحي ــم مازال - إهن
وضعتــه هلــم بالعصــر غــًدا سيســتفيقون ويكــون كل يشء بخــر إن شــاء 
ــو اهلل أن  ــة وتدع ــاء احلاج ــني قض ــيل ركعت ــأت لتص ــت وتوض اهلل وذهب

ــاألذى.. ــوا ب ــال وأال يصاب ــذ األطف ينق
****

ــداع واألمل يف  ــعرون بالص ــم يش ــال وه ــتيقظ األطف ــاح اس يف الصب
ــاًل  ــا وعس ــا وجبنً ــا وبيًض ــوًرا وحليًب ــاف فط ــم عف ــدت هل ــا فأع أذرعته
حماولــة أن تعــوض الدمــاء التــي فقدوهــا أمــس  وهنــا رن جــرس البــاب 
وفتحــت عفــاف لتجــد أختهــا أمــام وجههــا ودخلــت جتــري إىل بناهتــا 

حتتضنهــم بقــوة قائلــة:
- مل أســتطع أن أتغيــب عنهــم يــا عفــاف لقــد كنــت كاملجنونــة أمــس 

وتــراودين الكوابيــس . وهنــا قالــت إحــدى الفتاتــان بــأمل:
- أمــي أشــعر بــأمل يف يــدي هنــا وهنــا رفعــت األم يــد ابنتهــا لتجدهــا 

زرقــاء متاًمــا مــكان ســحب العينــة وهنــا قالــت الفتــاة األخرى:
ــا أمــي فرفعــت ســعاد ذراع ابنتهــا األخــرى  لتجــد  ــا أيًضــا ي - وأن
ــكان  ــذا امل ــرة يف ه ــاة بإب ــك الفت ــم ش ــأن أحده ــدو ب ــان فيب ــس الزرق نف
لســحب عينــة دمــاء فلقــد حــدث معهــم هــذا مــن قبــل عندمــا طلــب 
منهــم الطبيــب بعــض التحاليــل و ازرقــت أيدهيــم بتلــك الطريقــة  منــذ 

ــة: شــهرين ..فنظــرت ســعاد بغضــب إىل أختهــا قائل
- ماذا فعلت ببنايت يا عفاف

ردت بتوتر :
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-  مل أفعل شيًئا هبم يا سعاد
ــذب يف  ــا أرى الك ــيًئا فأن ــم ش ــت هل ــد فعل ــني فلق ــي تكذب - ال أنت

ــك عيني
- اهدئــي يــا ســعاد فلــم أفعــل هلــم شــيًئا ربــا أذوا بعضهــم وهــم 
ــب  ــا بغض ــا أخته ــرت هل ــاء نظ ــام العش ــد طع ــا أع ــس وأن ــون أم يلعب
ورفعــت ذراع حســام الــذي كان أزرق مثلهــا متاًمــا ولكنــه يزيــد عنهــا 
ــب  ــب املرع ــن الغري ــك الكائ ــة لذل ــىل ذراع ــوم ع ــم املرس ــك الوش بذل

ــب: ــت بغض فقال
ــا  ــم أيته ــت هل ــاذا فعل ــاف ف ــا عف ــك ي ــلم من ــك مل يس ــى ابن - حت
ــة ...نظــرت هلــا والدمــوع تتســاقط مــن عينيهــا وأخــذت تنظــر  املجنون
ــاذا  ــاذا ســتقول هلــا؟ ومل ــرد ف إىل ذراع ابنهــا و إىل الوشــم الغريــب ومل ت
ــن  ــبينها فم ــد واآلن حتاس ــد أح ــة عن ــن البداي ــك م ــت أطفال ــت أن ترك

ــريت ؟ ــا صغ ــئ ي املخط
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الفصل احلادي عشر
جميدة
-  هل هناك عريس قادم يا جميدة..؟؟

- ملاذا مل ختطب  الفتاة إىل اليوم ...لقد كرب سنها ..يا أم جميدة
ــرام ... ملــاذا مل يتقــدم أحــد  ــاة ليســت عــىل مــا ي ــا كانــت الفت - رب

ــد ابنتــك وخطبتهــا.  لطلــب ي
- ربــا كان عمــل ...ســحر أســود ...هــو مــا يمنــع العرســان للتقــدم 

لطلــب يدهــا ..يشء غريب. 
ــا كوثــر وتســاعدي ابنتــك فلقــد كــرب  ــا ي ــد أن تتــرصيف رسيًع - الب

ــس ... ــت عان ــنها وأصبح س
إنــه شــيٌخ واصــل ورسه كبــر لــن تندمــي إن ذهبــت إليه واســترته 

صدقيني..
كانــت كل تلــك الكلــات تــدور يف رأســها وهــي جتلــس مــع أمهــا 

عنــد ذلــك الدجــال ..
الــذي يدعــي بأهنــا ملبوســة مــن أحــد العاشــقني مــن اجلــان ويمنــع 

أي عريــس يتقــدم لطلــب يدهــا...
فهــو جــن مــن النــوع النمــرود الــذي يعشــق وتعجبــه أنثــى البــر 

عــن األنثــى مــن نوعــه وعشــرته. 
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ــن  ــد م ــع أح ــش بداخلها...ومن ــها والعي ــا ومس ــب مرافقته فيح
ــا .. ــرتاب منه االق

هــزت جميــدة رأســها أكثــر لرتكــز مــع الرجــل وتبعــد عنهــا كل تلــك 
ــا  ــت عامه ــذ أن أكمل ــمعها من ــت تس ــي كان ــات الت ــات والكل الذكري
ــوم. ــن مــن عمرهــا الي الســادس عــر وهــا هــي يف الســادس والعري
 عــر ســنوات وهــي تســمع تلــك الكلــات الســخيفة ..ومهســت 

لنفســها :
- ألركــز قليــاًل ألعــرف مــن هــذا الــذي بداخــيل ...النمرود..يــا لــه 

مــن اســم.. 
وهنا سمعت الرجل يقول بصوت غريب:

-ابنتــك ملبوســة ...ولــن يرتكهــا النمــرود بســهولة والبــد مــن فــك 
العمــل وطــرد اجلنــي..

وهنا رصخت األم برعب وهي ترب صدرها بيدهيا:
ــيخ  ــا ش ــنفعل ي ــاذا س ــل؟ ف ــان و عم ــن اجل ــة م ــيل ملبوس ــا وي -ي

ــل؟ ــك العم لف
أرجوك ساعدين، و خذ ما تريد من أموال...يا شيخ...

ــراء ..رأت  ــنانه الصف ــي كل أس ــاهدت ه ــيخ وش ــم الش ــا ابتس وهن
ــه ... ــداع بعيني ــر واخل املك

كان كذئــب ســينقض عــىل فريســته يف أي حلظــة نعــم تــرى هــذا يف 
عينيــه املاكــرة..

كانت نظراته جريئة إليها وكأنه سيأكلها بعينيه ...
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ــوى  ــزة ...ال تق ــت عاج ــا كان ــيًئا ولكنه ــول ش ــم تق أرادت أن تتكل
ــكالم ... ــىل ال ع

وكان هناك من أمسك لساهنا ليمنعها من قول يشء..
ــال  ــم دج ــال ...نع ــك الدج ــن ذل ــروب م ــوض واهل ــت النه حاول

ــه.. ــذا يف عيني ــرى ه ــاب وت ونص
ــىل  ــقطت ع ــا س ــا، و لكنه ــت حتذيره ــا وحاول ــاب أمه ــبثت بثي تش

ــا .. ــىل محله ــوى ع ــا تق ــد قدماه ــم تع ــا فل مقعده
وهنا أجلستها األم هبدوء قائلة:

ــن  ــيخ م ــي الش ــي إىل أن ينته ــي  و اهدئ ــا ابنت ــدة ي ــا جمي ــي ي اجل
ــاب  ــار إىل الب ــيخ وأش ــا الش ــر هل عمله...نظ

طلــب منهــا أن ترحــل فــال جيــب أن يــرى أحــد مــا ســيفعله وهــو 
ــة. ــبعة املقدس ــن األرسار الس ــه رس م ــذا رس وكأن ــي... فه ــرج اجلن خي

ــح  ــا وأال تصب ــل ابنته ــك عم ــو اهلل أن يف ــي تدع ــت األم وه رحل
عانًســا، وخيــرج اجلنــي النمــرود ويبحــث عــن أنثــى مــن عاملــه ويــرتك 

ــدة.  ــا جمي ابنته
حاولــت هــي التشــبث بثيــاب أمهــا ولكنهــا مل تســتطع فلقــد خــارت 

قوهــا، فلقــد بــدأ مفعــول املخــدر الــذي وضعــه بالبخــور يعمــل...
وبعــد دقائــق ســمعوا مجيًعــا الــرصاخ العــايل وصــوت حتطــم 
األشــياء...وخرج الشــيخ غارًقــا يف دمائــه وإحــدى يديــه مقطوعــة 

ويمســكها باليــد األخــرى ويــرصخ برعــب :
- إنه بداخلها ..إنه بداخلها ولن يرتكها مها حاولتم 

وبعدهــا ســقط  الرجــل عــىل األرض مغشــًيا عليــه...رصخ كل 
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املوجوديــن وفــروا هاربــني ..
إال هي..

األم أخذت ترصخ وهتز الشيخ متسائلة أين ابنتي أين جميدة؟
وهنا فتح عينيه ليقول بذعر:

- لن يرتكها اجلني فلقد عشقها..
فرصخت يف وجهه :

- من هو أهيا الشيخ من ؟
- النمــرود ولــن يســمح ألحــد بلمــس الفتــاة ...فلــن تتــزوج ابنتــك 

مهــا فعلــت وحاولــت يــا امــرأة ارحــيل مــن هنــا وال تعــودي 
و هنا خرجت الفتاة تسند عىل اجلدار وهي تبكي برعب قائلة:

ــا ســقطت  ــا أمــي وهن ــداء عــيل ي - لقــد حــاول هــذا احلقــر االعت
ــة : ــرصخ بلوع ــة ت ــت األم مرسع ــي اقرتب ــدة الوع فاق

- ابنتــي جميــدة مــاذا فعلــت هبــا أهيــا احلقــر ولكــن الفتــاة كانــت يف 
عــامل أخــر منــذ ذلــك اليــوم ومل تســتيقظ...

فاذا أفعل يا ابنة الدرويش وهل تستطيعني مساعديت أرجوك؟
ــر يف  ــي بقه ــي تبك ــدة وه ــا جمي ــة ابنته ــا وقص ــرأة حديثه ــت امل أهن

ــه. ــام ابنت ــفلية وأم ــقة الس ــش بالش ــزل الدروي من
ــد هلــا  ــوا هلــا إهنــا ستســاعدها وتعي ــن  التــي قال » الدرويشــة« ناردي

ــدة... ابنتهــا جمي
ــض  ــم ببع ــذت تتمت ــل أخ ــم ب ــاًل ومل تتكل ــن طوي ــا ناردي ــرت هل نظ
الكلــات يف كتــاب مفتــوح  أمامهــا ومل تــرد عــىل املــرأة بكلمــة واحــدة.
ــوس،  ــر يف النف ــب والتوت ــر الرع ــة تث ــة ومرعب ــا خميف ــت هيئته كان
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ولقــد اتســعت عيناهــا بطريقــة غريبــة ربــا بســبب مــا تضعــه حوهلــا مــن 
كحــل أســود كثيــف جعلهــا غريبــة خميفــة خمتلفــة ال تــدري ؟

قالت املرأة برجاء:
- هــل ستســاعدينني بــاهلل...ومل تكمــل مجلتهــا فلقــد قاطعتهــا 
ــي  ــف وه ــا بعن ــن أمامه ــة م ــت الطاول ــورة وقلب ــب وث ــن بغض ناردي

ــوي : ــف ق ــوت خمي ــول بص تق
-ال تذكري هذا االسم ثانية هنا هل تفهمني ؟

عادت املرأة للوراء بخوف وقلق وهي هتمس لنفسها :
- مــاذا فعلــت يف نفــي فلقــد أخــربوين بــأن الدرويــش أباهــا خيــرج 

اجلــن بالرقيــة الرعيــة والقــرآن الكريــم فــاذا فعلــت ومــاذا قلــت ؟
ــرك  ــة تتح ــفتاها العلوي ــت ش ــب وكان ــن بغض ــا ناردي ــرت هل نظ

ــىل : ــة لألع ــة غريب بطريق
-لقد تزوجها اجلني وحبسها يف عامله 

- رصخــت األم بلوعــة يــا ويــيل تزوجهــا ومــاذا ســنفعل يا درويشــة 
ســاعدهيا أرجــوك وأعيدهيا إيلَّ 

ــا  ــا ويرتكه ــي ويطلقه ــرج اجلن ــدة وخي ــك جمي ــاعدي ابنت ــي تس ـ لك
تعــود لعاملهــا فالبــد مــن تقديــم القربــان لــه ولتضحــي بــيشء مــن أجله.

- هل أذبح له ديًكا أسود
ــي الــذي يلبــس  ــة ديــك أســود، إن اجلن - مــاذا تقولــني أيتهــا الغبي
ابنتــك يريــد دمــاء بريــة نقيــة ألطفــال صغــار مل يبلغــوا بعــد احللــم هــل 

تفهمــني أضحيــة بريــة..
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- مــاذا تقولــني هــل أذبــح طفــاًل لكــي تشــفى ابنتــي ويلتــف حبــل 
املشــنقة حــول رقبتــي و أعــدم بعدهــا 

ــ ال لن تذبحيه أو تؤذيه بل سنأخذ منه القليل من الدماء ..
ــ ماذا تقولني أنا ال أفهم شيًئا؟

ــــ أحــري صبًيــا صغــًرا ال يتجــاوز عمــره التســعة أعوام وســوف 
آخــذ منــه القليــل مــن الدمــاء وســأقدمها للجنــي كأضحيــة ليــرتك ابنتك 

جميــدة التــي حبســها يف عاملــه وتزوجهــا فلــن يرتكهــا ..
ــن  ــًرا فل ــاًل صغ ــا طف ــر هل ــف حت ــرة، فكي ــا األم بح ــرت هل  نظ
ــل  ــوام، فه ــة أع ــاوز اخلمس ــي مل تتج ــرة الت ــا الصغ ــة ابنته ــي بابن تضح
ــر  ــاًل صغ ــر طف ــف حت ــن كي ــارع ولك ــن الش ــل م ــف طف ــوم بخط تق

ــه؟؟ ــي في ــا ه ــا مم ــص ابنته لتخل
رصخت ناردين يف وجهها قائلة :

ــه، ولكــن  ــا إلي ــا أو أذهــب أن ــــ ارحــيل و أحــري الطفــل إىل هن
ــا امــرأة وإال لــن تــري ابنتــك مــرة أخــرى ســتظل نائمــة يف  ــه ي أحري
ــن  ــوت وتتعف ــى مت ــا حت ــن يرتكه ــذي ل ــقوها ال ــامل معش ــا ويف ع أوهامه

ــني؟؟ ــل تفهم ــا ه جثته
ــة  ــك املصيب ــتفعل يف تل ــاذا س ــة ف ــي بحرق ــي تبك ــت األم وه خرج
ــاروا  ــاء واحت ــىل األطب ــت ع ــد لف ــوت لق ــذا إىل أن مت ــا هك ــرتك ابنته أت
ــد  ــي ال تري ــة هســتريا بإرادهتــا هــي الت ــوا: إهنــا غيبوب يف غيبوبتهــا وقال

ــتيقاظ.  االس
ــت كل يشء ومل  ــني وجرب ــحرة والدجال ــايخ والس ــىل املش ــت ع ولف
ينفــع األمــر إىل أن دهلــا أحدهــم عــىل ابنــة الدرويــش وقدراهتــا اخلارقــة، 

ولكــن هــل ستســتطيع تنفيــذ مــا تقــول تلــك املخبولــة؟؟
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أن حتــر هلــا طفــاًل صغــًرا لتأخــذ منــه بعــض الدمــاء ولكــن كيــف 
ســتفعلها يــا تــرى؟

ــت  ــا وكان ــل أفكاره ــع حب ــارع لتقط ــا يف الش ــا جارهت ــا قابلته وهن
ــا  ــره يف يدهي ــن عم ــة م ــاوز الرابع ــذي مل يتج ــر ال ــا الصغ ــك ابنه متس

ــرأة: ــت امل ــر فقال ــي الصغ ــرت إىل الصب ــا األم ونظ ــرت هل فنظ
-إىل أين تذهبني يا أم جميدة وكيف حال الفتاة اآلن ؟؟

- بخر احلمد هلل، وأنت كيف حالك يا أم رامي؟؟
ــة  ــة ألودي رامــي للــدرس مــع حبيب ــا ذاهب ــي فأن ــا حبيبت - بخــر ي
ــتطيع  ــازة وتس ــة ممت ــذه املدرس ــك أن ه ــي ابنت ــد أخربتن ــك فلق ــة ابنت ابن
ــا.  ــذ عنده ــة تأخ ــأجرهبا فجميل ــل وس ــهولة للطف ــة بس ــل املعلوم توصي
وهنــا أتــت فكــرة شــيطانية لــألم وهــي تنظــر إىل رامــى وهــو يــأكل 

احللــوى ..فقالــت :
- سأذهب معك فأنا كنت ذاهبة إليها ؟؟

فهتفت املرأة بحاس :
ا يا أم جميدة - حقًّ

ــة  ــِت ذاهب ــن كن ــت  إىل أي ــا، وأن ــي إليه ــت يف طريق ــد كن ــم لق - نع
ــدرس ؟ ــر ال غ

ـ كنت سأذهب للسوق ..
- اذهبــي أنــت يــا أم رامــي و اتركــي رامــي ســوف أخــذه الــدرس 

وبعدهــا ســوف أحــره معــي إىل منزلــك. 
- هــل تقولــني الصــدق يــا أم جميــدة بــارك اهلل فيــك يــا أختــي فأنــا 

كنــت أريــد التســوق قبــل أن تســتيقظ ابنتــي الصغــرة. 
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ــة  ــت مرسع ــا ورحل ــر جلارهت ــا الصغ ــت األم ابنه ــا ترك ــه وهن خذي
ــا .. ــع يف رأهي ــل أن ترج قب

ــن  ــذا الزم ــزيت ويف ه ــا عزي ــام ي ــك األي ــد تل ــني يف أح ــن أتثق ولك
الــذي أصبحــت األم تقتــل أطفاهلــا مــن أجــل زوجهــا  واألب يغتصــب 
ابنتــه واســتحل اجلميــع كل يشء فاتقــوا اهلل يف أطفالكــم وأوالدكــم وال 

ترتكوهــم ألحــد.
ــون  ــا تقف ــة عندم ــوم القيام ــا ي ــبون عليه ــوف حتاس ــه س ــم أمان  فه

ــألون ؟؟ ــني وتس ــرش رب العامل ــام رب الع أم
فليــس هلــم ذنــب يف كونكــم تريــدون االســتمتاع بوقتكــم وترسيبهم 

أحد؟؟ إىل 
أخــذت أم جميــدة الصبــي وذهبــت ملحــل لبيــع احللويــات واشــرتت 

لــه الكثــر مــن احللويــات قائلــة:
- خــذ يــا رامــي يــا بنــي كل يــا حبيبــي، فــرح الصبــي كثــًرا باحللوى 
والكيــس الكبــر املمتلــئ بأنــواع كثــرة مــن العصائــر واحللويــات وأخذه 

بفــرح وهــو يشــكر املــرأة بســعادة فــكل هــذه األشــياء لــه فقــال بفــرح:
- هل كل هذا من أجيل يا طنط أم جميدة ؟

-نعــم يــا بنــي كلــه لــك وســوف أشــرتي لــك كيًســا آخــر إذا فعلــت 
مــا أريد 

- وماذا تريدين مني؟
ــو رس  ــًدا فه ــرب أح ــن ال خت ــوار ولك ــي إىل مش ــب مع ــوف تذه -س

ــوى ــيلء باحلل ــس م ــوم كي ــك كل ي ــوف أعطي ــا وس بينن
ا يا طنط أم جميدة ما تقولون.  ــ حقًّ
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- نعم يا رامي ولكن عدين بأال خترب أحًدا عن مشوارنا اتفقنا.
ــًدا  ــرب أح ــن أخ ــي ول ــن من ــاذا تريدي ــنذهب؟ وم ــن س ــدك، أي - أع

ــل ؟ ــا حص ــر مه باألم
ــا  ــت وهن ــار إن تكلم ــك بالن ــوف أحرق ــي وإال س ــا رام ــدين ي - ع
نظــر هلــا الصبــي بفــزع و رعــب وكاد أن يبكــي ولكنــه أمســك دموعــه 
ومل يتكلــم فلــم يكــن معــه أحــد ليحتمــي بــه حتــى أمــه ال يــدري أيــن 

ــت.؟؟ ذهب
****

يف منزل الدرويش
قالت ناردين بسخرية:

ــ لقد أحريت ما طلبته منك برسعة ..
ــي  ــد وعدتن ــي لق ــؤذي الصب ــن ال ت ــدة ولك ــل جمي ــن أج ــم م ــــ نع

ــه. ــن تؤذي ــاء ول ــن الدم ــل م ــذ القلي بأخ
الســاحرات  التــي تشــبه  املــرأة  تلــك  إىل  بفــزع  الصبــي  نظــر 
ــه  ــت ل ــف مل تلتف ــي بعن ــا ويبك ــا منه ــون كان خائًف ــرات يف الكرت الري
نارديــن وحاولــت أم جميــدة أن هتدئــه وهــي ترفــع لــه مالبســه ...

ووضعت ناردين الصندوق األسود أمام الصبي ...
****

كانــت جليلــة تقــف خــارج بــاب الشــقة وتــرى األضــواء اخلــراء 
ــا  ــم آذاهن ــل تص ــة الطف ــقة ورصخ ــاب الش ــفل ب ــن أس ــث م ــي تنبع الت
فوضعــت أصابعهــا عــىل أذنيهــا بعنــف حتــى ال تســمع رصاخــه الــذي 

ــا.  كان يعذهب
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هــي ترفــض كل مــا حيــدث أمامهــا ولكنهــا ال تســتطيع منعــه 
ــي  ــا اجلن ــر عليه ــدوق وأث ــت الصن ــد أن فتح ــن بع ــدي لناردي أو التص
ــا  ــاء ولكنه ــي خرس ــم ه ــرف كل يشء، نع ــي تع ــاعده ه ــا تس وجعله
ــاء وال  ــم أغبي ــا ولكنه ــاء بإرادهت ــي خرس ــمع، ه ــرى وتس ــت ت مازال
يعرفــون شــيًئا وال مــا ســيحدث هلــم إن امتــأل ذلــك الصنــدوق ونفــذت 

ــي ؟ ــده اجلن ــا يري م
هــي ال تعــرف كيــف ستســيل الدمــاء بحــاًرا ...فلــن يكتفــي ولــن 

يمنعــه أحــد أو أن يتصــدى لــه ؟ 
فكــرت يف إخبــار نرمــني ولكــن بــاذا ســوف ختربهــا ولكنهــا البــد 

أن تأخــذ حذرهــا ..؟؟
فإن أكملت ناردين ما تفعل لن تكون نرمني بخر أبًدا ؟

ــا أم  ــافرت إليه ــي س ــد الت ــك البل ــالتها يف تل ــا رس ــل هل ــل ترس فه
ــر؟ تنتظ

ــدوق  ــلء الصن ــىل م ــكت ع ــن أوش ــر فناردي ــى تنتظ ــن إىل مت ولك
ــا ؟ ــي يريده ــاء الت ــر الدم ــرصف وحت ــف تت ــرف كي ــة وتع ــي زكي فه
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الفصل الثاني عشر
هاشم وجنية البئر

 
ــ مدد يا أم هاشم مدد..

لقــد أخذتــك يــا ولــدي إىل مقــام الطاهــرة أم هاشــم لعلهــا تشــفيك 
وتزيــح عنــك مــا أنــت فيــه ...

اجلــس يــا ولــدي وخــد الربكــة مــن املقــام وســتصبح بخــر إن شــاء 
اهلل بربكــة املقــام .

فجلــس الشــاب بالمبــاالة عــىل األرض وهــو يف عــامل آخــر ال يــدري 
مــاذا تفعــل أمــه أو تقــول؟

ــام  ــا يف املق ــف بجواره ــت تق ــة كان ــيدة بدين ــا س ــرت هل ــا نظ وهن
ــة: قائل

ــ ماذا به يا أختي فيبدو بأنكم جئتم من مكان بعيد..
نظرت هلا املرأة بقهر ثم بدأت تبكي وهي تقص قصتها قائلة:

ــــ إنــه هاشــم ولــدي ريب يشــفيه وجيعــل عــىل يدهيــا الشــفاء ...مــدد 
يــا أم هاشــم مــدد

ــ وماذا به هل هو مريض؟؟
نظــرت هلــا األم البســيطة التــي كانــت ترتــدي جلباًبا بســيًطا واســًعا، 
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وتلــف الطرحــة عــىل رأســها فيبــدو أهنــا أتــت مــن األريــاف ومــن مكان 
بعيــد فهيئتهــا ولبســها وطريقــة كالمهــا تــدل عــىل ذلــك..

بدأت تقص قصتها قائلة :
ــباب  ــة ش ــد كان زين ــي فلق ــا أخت ــي ي ــدث البن ــاذا ح ــــ ال أدري م
ــه أســفل  ــح  ل ــي فت ــة الت ــة وأحســن شــباهبا ويعمــل بمحــل البقال القري

ــه . ــع أبي ــة م ــاألرض والزراع ــل ب ــض العم ــد رف ــدار فلق ال
ــا  ــه وكن ــا ل ــه وخطبناه ــة خالت ــب ابن ــر وكان حي كان كل يشء بخ

ــي... ــه ه ــعيًدا إىل أن نادت ــع س ــرس وكان اجلمي ــر للع نح
ــ من هي يا أم هاشم ..؟؟

ــ إهنا النداهة يا أختي؟؟
ــا نعتقــد  ــا امــرأة وهــل هــي حقيقــة كن ــــ النداهــة  مــاذا تقولــني ي

ــة ؟؟ ــة قديم ــا خراف بأهن
ــر  ــوار البئ ــة بج ــا بالقري ــودة عندن ــي موج ــة فه ــت خراف ــــ ال ليس

ــم .. القدي
ــة  ــن املدين ــدة م ــس جدي ــار مالب ــب إلحض ــم ذاه ــا كان هاش يومه

ــم. ــر القدي ــوار البئ ــر بج ــأال يم ــه ب ــد حذرت ــرس ولق للع
فــكل أم بالقريــة متنــع أوالدهــا املــرور بجــوار البئــر ليــاًل وال حتــى 

هنــاًرا ولكنهــا ختــرج ليــاًل لتنــادي عــىل الصبيــة والرجــال. 
لتقتلهــم ولكــن إن أعجباهــا رجــل لبســته وغــرت حالــه وجعلتــه 

حييــا يف عــامل آخــر وال يــرى أي يشء بالكــون ســواها، إهنــا النداهــة...
ــده  ــم ومل جي ــر القدي ــوار البئ ــر بج ــم وم ــت هباش ــر الوق ــا تأخ يومه
أحــد بالقريــة ملــدة يومــني بحثنــا عنــه يف كل مــكان حتــى وجــدوه فاقــد 
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الوعــي بجــوار البئــر فــال أحــد يعــرف مــاذا حــدث لــه؟ وأيــن كان تلــك 
الفــرتة التــي اختفــى فيهــا؟ 

وبعــد أن اســتفاق هكــذا أصبحــت حالتــه ال يــدري شــيًئا عــن الدنيا 
حييــا يف عــامل آخــر وال يتكلــم 

- قاطعتها املرأة قائلة:
- وملاذا مل تذهبوا به إىل الطبيب أفضل وتعرفوا ما به ؟؟

- لقــد لفينــا عــىل األطبــاء وقالــوا أنــه ليــس بــه يشء وجســمه ســليم 
وصحتــه جيــدة وحتــى الســحرة والشــيوخ ذهبنــا إليهــم ومل يســتطع أن 
يفعــل أحــد شــيًئا لولــدي فرتكتــه خطيبتــه وتزوجــت وهكــذا هــو عــىل 
تلــك احلالــة مــن ســنني وال أعــرف مــاذا بــه فيخــرج ليــاًل ليذهــب للبئــر 

وجيلــس هنــاك وال يعــود إال صباًحــا 
- وملاذا مل حتبسيه بالبيت ومتنعيه

ــ ابتسمت بقهر وهي تقول:
ــا وال  ــًدا صباًح ــده عائ ــت أج ــي كن ــي ولكن ــا أخت ــت ي ــد فعل - لق
ــم ؟ ــه وهــو نائ ــي كنــت ربطتهــا ب ــال الت أدري كيــف خــرج وفــك احلب

-ريب يشفيه ويزيح عنه، يبدو بأنك عانيت كثًرا يا أختي ..
ــر اهلل  ــايل غ ــد بح ــم أح ــي وال يعل ــا أخت ــوت ي ــى امل ــت حت - عاني

ــىل كل يشء. ــادر ع ــو الق ــده ه وح
ــا  ــادرة كأبيه ــي ق ــك فه ــفي ابن ــة ستش ــىل درويش ــك ع ــل أدل - ه

ــم ــا أم هاش ــك ي ــيلَّ حال ــب ع ــد صع ــش فلق الدروي
- وهل ستستطيع مساعديت ؟؟؟
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- نعــم ستســاعدك فهــي قــادرة لقــد جعلــت ابنتــي جميــدة تســتفيق 
مــن غيبوبتهــا التــي كانــت فيهــا لســنني 

ــ هل تقولني الصدق يا أم جميدة؟؟
- نعــم يــا أختــي أقــول الصــدق فلقــد صعــب عــىل الفتــى وحالــه 

وهــو يف ريعــان الشــباب .
- وأيــن هــي ومكاهنــا وهــل ســتأخذ منــي الكثــر مــن األمــوال فأنــا 
ال أملــك إال منــزيل وحمــل البقالــة التــي أعمــل فيــه مــكان هاشــم بعــد أن 
بــاع أبــوه األرض لنرصفهــا عــىل عالجــه ومــات زوجــي قهــًرا ومل يشــَف 

ابنــي هاشــم أو يتكلــم.
فليس لنا غره فهو وحيد عىل ثالث فتيات تزوجن مجيًعا 

- ال تقلقي لن تأخذ منك قرًشا واحًدا. 
- ريب خيليك يا أم جميدة فلقد أرسلك اهلل يل نجدة من الساء ...

وكان هــو يســتمع إىل كالمهــا فلقــد أبعدتــه أمــه عنهــا اليــوم فعــاد 
ليتذكرهــا هــي وذلــك اليــوم الــذي تزوجهــا فيــه..

كان يمــر يومهــا بجــوار البئــر القديــم كان الظــالم شــديًدا، والليلــة 
ــر تلــك العتمــة  ــم يكــن بالســاء نجــوم أو قمــر لتن شــديدة الســواد فل
ولقــد اختــذ الطريــق املختــرص ليصــل للبيــت رسيًعــا فلقــد فصــل شــاحنه 
وكان يريــد أن يتحــدث مــع خطيبتــه وحبيبتــه ...فــكان يريــد الوصــول 

ــزل ... ــا إىل املن رسيًع
فســمع مــن هيمــس باســمه ..هاشــم ...التفــت يمينـًـا ويســاًرا باحًثــا 

عــن مصــدر الصــوت فلــم جيــد شــيًئا.
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فأكمــل طريقــه عائــًدا ولكــن ضحكــة أنثويــة عاليــة جعلتــه يتوقــف 
وتتســمر قدمــاه بــاألرض فمــن هــي صاحبتهــا يــا تــرى؟

أخــذ عقلــة يتســاءل وخــرج الســؤال إيل لســانه فقــال بصــوت متوتــر 
: ح مبحو

ــ من هناك من ينادي؟؟
ــ هاشمممممممممممممممم

مل يســمع إال صوهتــا وهــي تــردد اســمه هبيــام ...أخــذ يســأل ولكنهــا 
مل تــرد عليــه ..حــاول إكــال طريقــه دون جــدوى فصــدى صوهتــا ظــل 

يــرتدد بأذنــه فجعلــه يتوقــف فقــال بــرتدد:
ـ من هناك ومن أنِت...؟؟

ــ أنا قدرك يا هاشم وأنت قدري؟؟
ــ ماذا تقصدين ؟؟

ــ إنك يل ما حييت وأنا لك ...تعاَل يا هاشم أنا هنا أنتظرك.
ــًيا ال  ــوم مغناطيس ــر كاملن ــذ يس ــاحًرا أخ ــا وس ــا عذًب ــــ كان صوهت
يــدري إىل أيــن يذهــب وال أيــن يقــوده صوهتــا ولكنــه كان متأكــًدا أهنــا 

ــة ... ــتأخذه إىل اجلن س
كان صوهتــا يقــوده إىل البئــر القديــم وهنــا وجــد نفســه أمامــه وكان 

صوهتــا خيــرج مــن داخــل البئــر نظــر بحــرة قائــاًل:
ــ هل أنت هنا بداخل البئر ؟؟؟

ــ نعم هنا تعاَل ...
مل يــرتدد أو يفكــر حلظــة واحــدة بــل قفــز إىل داخــل البئــر إىل صاحبــة 

أعــذب صــوت ســمعه يف حياتــه إليهــا هــي...
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وبعدهــا ال يتذكــر شــيًئا وال مــا حــدث هنــاك ...ولكنــه كان يعلــم 
بأنــه كان باجلنــة والنعيــم 

****
يف الشقة السفلية

كان هــو جيلــس يف عــامل آخــر ال يفهــم مــاذا يفعلــون بــه وكانــت األم 
ــاٍل  ــوت ع ــا بص ــاب أمامه ــرأ يف كت ــن تق ــت ناردي ــة وجلس ــي بلوع تبك

ولغــة غريبــة غــر مفهومــة للجالســني ..
وبعدها قالت لألم :

ــ لقد تزوجها ابنك يومها ولن ترتكه.
ــ ماذا تقولني يا درويشه؟؟

ــر  ــا بالبئ ــك يومه ــا ابن ــد تزوجه ــك لق ــه ل ــا أقول ــمعني م ــــ أال تس
فلقــد أعجاهبــا الشــاب ولــن ترتكــه حييــا بســالم بعيــًدا عنهــا مهــا فعلــت 

ــت . وحاول
ــ ومن هي تلك التي تزوجها هاشم بدون علمي؟؟

ــــ إهنــا » ســامنيجيتا« اجلنيــة التــي تعيــش بالبئــر ...وهــي مــن أقوى 
عشــائر اجلــن مــن اجلــن األمحــر.

وهنا رصخت األم بلوعة قائلة:
ــه وكان  ــة خالت ــب ابن ــه حي ــي، إن ــا مصيبت ــة ي ــي جني ــزوج ابن ــــ ت

ــك ؟ ــدث يل ذل ــت ليح ــاذا فعل ــا ف ــيتزوج قريًب س
ــا  ــا ...إم ــو هل ــم فه ــا فعلت ــه مه ــن ترتك ــى ول ــا الفت ــد أعجبه ــــ لق
أن تأخذيــه إليهــا وتلقيــه بالبئــر أو تقدمــني هلــا األضحيــة للــرتك ابنــك 

ــن ؟؟ ــاذا ختتاري ــه ف وحال
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-  يــا مصيبتــي أتركــه هلــا مــاذا تقولــني؟ ســأفعل مــا تريديــن حتــى و 
إن ذبحــت نفــي مــن أجــل هاشــم ولــدي الوحيــد..

- ال لــن يعجبهــا دمــك ...فالتفتــت املــرأة إىل ابنهــا ثــم إىل نارديــن 
ثــم قالــت:

- اطلبــي مــا تشــاءين فلــن أرفــض مــن أجــل هاشــم...ومن أجــل 
أن يشــفى..

****
وقفــت جليلــة خــارج الغرفــة تشــعر بالفــزع والتوتــر فلقــد أوشــك 

الصنــدوق عــىل االمتــالء ومــاذا بعــد أن حيقــق مــا يريــده؟؟
هــل ســيكون مصرهــا كمصــر أخيهــا درويــش هــي ال تنســى ذلــك 

اليــوم أبــًدا وال يمحــا مــن ذاكراهتــا مهــا حاولــت .
ــتحق  ــو يس ــا فه ــش أخيه ــدث لدروي ــا ح ــعيدة ب ــا س ــر بأهن ال تنك
ولكنهــا ال تتمنــى نفــس املصــر األســود أن تشــنق حيــة وتصفــى دمائهــا 

حتــى املــوت. 
نعم لقد رأت ما حدث يومها وتعرف احلقيقة ..

ــه  ــده ورفــض أن حيــر ل ــذ مــا يري تعــرف أن درويــش رفــض تنفي
الدمــاء فلــم يعجبــه األمــر فقــام بقتــل أخيهــا وصفــى دمــاءه، لقــد امتــأل 
الصنــدوق أمامهــا ولكنــه كان غاضًبــا  فلــم تعجبــه الدمــاء فلقــد كانــت 

دمــاء أخيهــا قــذرة هــي تعــرف ذلــك .
وقتهــا أمرهــا أن تفعلهــا مل تســتطع ولكنهــا كانــت جمــربة لقــد دفنتــه 

ووارت جســده كــا أمرهــا. 



181

ــا  ــيًئا بعده ــر ش ــا ال تتذك ــه ولكنه ــر طاعت ــتفعل غ ــت س ــاذا كان ف
ــقطت ــد س ــا فلق ــل هب ــاذا فع ــدث وم ــاذا ح م

 فاقدة الوعي.
مهست لنفسها :

ــــ ولكــن ال هيــم مــا حــدث األهــم اآلن مــا ســيحدث فاذا ســيفعل 
هبــا بعــد أن تنفــذ لــه نارديــن مــا يريــد ومــاذا عــن نرمــني هــل ســيرتكها 

أم ســيتخلص منهــا كــا فعــل مــع والدهــا ؟
ال هتمنــي نارديــن فهــي تســتحق احلــرق، ولكــن نرمــني ال تســتحق 
ــن  ــع ناردي ــن أن متن ــد م ــا فالب ــف أحذره ــًدا فكي ــا أب ــيحدث هل ــا س م
مــن إكــال مــا بــدأت فلقــد أوشــكت عــىل االنتهــاء وإمــالء الصنــدوق 
فلقــد أصبحــت مشــهورة باملنطقــة ولقبهــا أهــل احلــارة بالدرويشــه ألهنــا 

تســتطع عالجهــم ومســاعدهتم عــىل التغلــب عــىل مــا هــم فيــه ..
فهــي تســتطيع فــك الســحر وعــالج املســحور واملحســود واملربــوط 
ــي  ــها والت ــك نحس ــا وتف ــا عريًس ــب هل ــتطيع أن جتل ــس تس ــى العان وحت

تريــد اإلنجــاب اســتطاعت أن جتعلهــا حتمــل ...
ــا باملنطقــة كلهــا  فلقــد اشــتهرت باحلــارة واحلــارات املجــاورة ورب
بقدرهتــا الفائقــة والســحرية فهــي تســتطيع التحكــم يف النــار واملــاء وحتى 

الــرتاب واملعــدن فلــم يعــد يشء يقــف يف وجههــا أبــًدا أو يعوقهــا..
لقــد أعطاهــا الكثــر مــن القــوة والســلطة لتنفــذ مــا يريــده ..فلقــد 
أصبــح أهــل احلــارة خيافــون منهــا وهيابوهنــا بشــدة وخيافــون مــن ذكــر 
ــا قطــع  ــا ...وهن اســمها يف بيوهتــم فــال أحــد جيــرؤ أن يرفــض هلــا طلًب

حبــل أفكارهــا صوهتــا البغيــض وهــي تقــول هلــا بقســوة:



182

- أعــرف فيــا تفكريــن أيتهــا اخلرســاء ولكنــي أحــذرك مــن فعلهــا 
و إال كان أخــر يــوم لــك يف احليــاة هــل تفهمــني؟
مل ترد جليلة وكيف ترد وهي خرساء ال تتكلم؟

 ولكنهــا شــعرت بتوتــر فلقــد تغــر صــوت نارديــن بطريقــة خميفــة 
ــل  ــل احت ــًدا فه ــي أب ــت ه ــم وليس ــاًل يتكل ــن وكأن رج ــح خش وأصب

ــدها ؟ جس
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الفصل الثالث عشر
اجلن

كانــت جتلــس يف غرفتهــا ممــدة عــىل الفــراش تقــرأ يف أحــد الكتــب 
ــوارى  ــطء وتت ــة بب ــاب الغرف ــح ب ــي تفت ــا وه ــه إليه ــم تنتب ــام فل باهت

ــم ... ــد الضخ ــك املقع ــف ذل خل
فلقــد كان الكتــاب يشــغل تفكرهــا هــي ال تــدري ملــاذا اشــرتته مــن 
ذلــك البائــع بالقاهــرة بمحطــة رمســيس ولكــن جذهبــا العنــوان فاشــرتته 

فلــم يكــن ثمنــه غالًيــا بــل كان بعــرة جنيهــات.
ــذي  ــراغ ال ــت الف ــل وق ــا وقت ــا أفاده ــه رب ــد أن ــي تعتق ــرتته وه  اش
ســتالقيه يف غنيــا بتلــك البعثــة الوقائيــة فلقــد كان الكتــاب يتحــدث عــن  
اجلــن وحياهتــم وأنواعهــم فلقــد كان كالم جدهتــا عــن عــار املنــزل واجلن 
الذيــن حيارهبــم والدهــا جعلهــا تشــعر بالفضــول ملعرفــة املزيــد عــن هــذا 
ــل  ــا وه ــا وجده ــم والده ــا حيارهب ــل حقًّ ــض وأرساره فه ــامل الغام الع
ــول  ــه الفض ــرف ولكن ــت خت ــدة كان ــل أم أن اجل ــان أن يفع ــتطيع إنس يس
وبالرغــم أهنــا ال حتــب تلــك النوعيــة مــن الكتــب ولكــن الكتــاب أغراهــا 
ــارة عــن  ــاب عب ــه » تعــرف عــىل عــامل اجلــن وأرساره« فــكان الكت بعنوان
ســؤال وجــواب كانــت كل األســئلة التــي تــدور بعقلهــا تقريًبــا عــن تلــك 

املخلوقــات التــي خلقهــا اهلل مــن الســنة النبويــة والقــرآن الكريــم 
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ففتحــت الكتــاب وهــي ممــدة عــىل الفــراش وأخــذت تقــرأ بفضــول 
فقــرأت الســؤال األول :

ــ من اجلن وما أصنافهم ؟
ــكل  ــىل التش ــادرة ع ــة ق ــة  هوائي ــة للطبيع ــات خارق ــي خملوق » ه

ــاقة  » ــال الش ــىل األع ــدرة ع ــم وق ــول وفه ــا عق ــة هل ــكال خمتلف بأش
ــن  ــت م ــا انته ــدة عندم ــرة واح ــا م ــن حوهل ــر كل يشء م ــا تغ وهن
ــربودة  ــعرت بال ــاب وش ــن الكت ــطر م ــة أس ــؤال األول وأول ثالث الس
الشــديدة تــرسي بأوصاهلــا شــعرت باالختنــاق وكان هنــاك مــن جيســم 
ــة  ــة برائح ــة معبئ ــاح مكتوم ــت ري ــا  وهب ــاول قتله ــها  فيح ــىل أنفاس ع

ــادر.  ــة النش ــاذة كرائح نف
ــة  ــة قوي ــع عطس ــت أن متن ــا وحاول ــىل أنفه ــا ع ــت يده ــا وضع وهن
ولكنهــا مل تســتطع فخرجــت منهــا مصــدرة صوًتــا قوًيــا عالًيــا وأغمضت 
ــذت يف  ــات أخ ــن العطس ــدوء ولك ــاق هب ــت االستنش ــا وحاول عينيه
ــت  ــاء وضع ــد االنته ــف وبع ــدون توق ــرى ب ــو األخ ــدة تل ــوايل واح الت
الكتــاب عــىل بطنهــا واســتلقت عــىل الفــراش وأغمضــت عينيهــا دقيقــة 
وهنــا شــعرت بمــن جيذهبــا مــن أقدامهــا بقــوة وتلــك اخلربشــة اخلفيفــة 
التــي تســمعها، أ تــأيت مــن أســفل الفــراش أم مــن داخلــه؟ هبــت مفزوعة 
وهــي تنظــر إىل فراشــها بتوتــر وهنــا مل جتــد شــيًئا فاقرتبــت ببــطء شــديد  
مــن الفــراش ورفعــت الغطــاء ملحاولــة رؤيــة مــن أســفله وهنــا شــاهدت 
ــت  ــة أطلق ــك اللحظ ــز ويف تل ــا بتحف ــر هل ــراء تنظ ــون احلم ــك العي تل

الفتــاة رصخــة عاليــة وســقطت فاقــدة الوعــي ..
استيقظت عىل صوته اهلادئ الوقور وهو يقول برصانة :

ــــ هيــا يــا نرمــني افتحــي عينيــك فأنــت بأمــان اآلن يــا ابنتــي فــال 
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ــان وكل يشء  ــس واجل ــق اإلن ــار خال ــد القه ــيًئا إال اهلل الواح ــايف ش خت
ــبحانه رب  ــو س ــه إال ه ــده ال إل ــه وح ــره وعظمت ــون بأم ــدث بالك حي

العــرش ورب األرض وخالقهــا ورب كل يشء بالكــون.
ــة  ــه الطويل ــر وحليت ــه املن ــا بوجه ــو أمامه ــده ه ــا لتج ــت عينيه فتح
البيضــاء وكان يبتســم هلــا ففتحــت فمهــا لتتكلــم ولكنهــا التفتــت حوهلــا 
يمينًــا ويســاًرا فوجدهتــم حييطــون هبــا مــن كل جانــب بعيوهنــم احلمــراء 
الدمويــة ووجوههــم الســوداء الغريبــة املســتطيلة طولًيــا وآذاهنــم الطويلة 
ــعرت  ــهم  ش ــىل رؤوس ــوس ع ــة كالق ــة املنحني ــرون الطويل ــك الق وتل
بالتوتــر والفــزع حاولــت الــرصاخ ثــم الفــرار  مــن هــذا املــكان الغريــب 
مــن حوهلــا ولكنــه وضــع يــده عــىل فمهــا ليمنعهــا مــن الــرصاخ مهدًئــا :
ــــ اهدئــي لــن يــؤذوك مادمــت مل تــؤذي أحــًدا منهــم وتتدخــيل يف 
ــم  ــم فه ــاء عليه ــىل القض ــاهلل ع ــتعيني ب ــي واس ــي اهدئ ــا ابنت ــئوهنم ي ش

ــم يف يشء.  ــا وال نره ــا وال يرون ــون حولن يعيش
ــم  ــل يف أموره ــاذا أتدخ ــا ومل ــني دموعه ــن ب ــر وم ــت بتوت ـــــ قال
ــي  ــم ويل عامل ــم عامله ــم فله ــم وعامله ــم ه ــا وماهل ــايل أن ــيخ وم ــا الش أهي
ولكنهــم يضايقــوين و أراهــم باســتمرار يف أحالمــي فأشــعر باخلــوف وال 

ــي  ؟؟ ــدون من ــاذا يري أدري م
ــ ابتسم الشيخ بغضب :

ــــ إن كان كالمــك صحيًحــا فلــا تقرأيــن يف ذلــك الكتــاب عنهــم 
ــاة ؟؟ ــا فت ــك ي ــا ال يعني ــني في وتتدخل

ــــ قالــت بتوتــر ال أهيــا الشــيخ ولكنــي أريــد أن أعــرف عنهــم  كل 
ــا موجــودون حولنــا أم أهنــم  يشء فهــل هــم حقيقــة أم وهــم؟ وهــل حقًّ

جمــرد أوهــام يف رؤوســنا ؟  



186

رد بصوت قوي فشعرت بأن املكان من حوهلا هيتز بقوة قائاًل:
- إن اجلــن ليســوا ومًهــا يــا فتــاة فهــم خملوقــات خلقهــا اهلل،  
خملوقــات خارقــة للطبيعــة  هوائيــة قــادرة عــىل التشــكل بأشــكال 
خمتلفــة  وعديــدة هلــا عقــول وفهــم وقــدرة عــىل األعــال الشــاقة  التــي ال 
يســتطيع اإلنــي عملهــا لضعفــه وهــم خــالف اإلنــس فالواحــد يقــال 
ــه »جنــي« وســميت بذلــك ألهنــا تتخفــى وال ترى..وهــذا رمحــة مــن  ل
ــرة  ــعة متوت ــون واس ــه بعي ــرت ل ــة نظ ــم املرعب ــم وهيئته ــا ملناظره اهلل بن
ــة  ــا البني ــر إىل عيوهن ــو ينظ ــو وه ــل ه ــول فأكم ــا يق ــمع م ــي تس وه

ــورة : ــعة املذع الواس
ــــ واجلــن ثــالث أصنــاف يــا ابنتــي فمنهم مــن هلــم أجنحــة يطرون 
هبــا يف اهلــواء، وصنــف آخــر حيــات، وصنــف ثالــث حيلــون ويظعنــون 
ــو  ــا ه ــن ك ــوث إىل اجل ــلم مبع ــه وس ــىل اهلل علي ــد ص ــا حمم ــا أن نبين ك
ــات  ــًدا فهــم كيان ــد أن تعــريف ذلــك جي ــاة الب ــا فت مبعــوث إىل اإلنــس ي

وخملوقــات ستحاســب كــا سيحاســب البــر يــوم القيامــة.
ــي  ــوة وه ــها بق ــزت رأس ــديد وه ــب ش ــني بتعج ــه نرم ــرت ل نظ

ــول : تق
ــا ويســتطيعون فعــل أي  - وهــل لتلــك املخلوقــات قــوة خارقــة حقًّ

يشء أهيــا الشــيخ اجلليــل ؟؟
ابتسم الشيخ قائاًل بصوت قوي :

ــن  ــني و أن اجل ــا نرم ــة  ي ــوى خارق ــن ق ــاس أن للج ــد الن - يعتق
باســتطاعتها رؤيــة النــاس وإحلــاق األذى هبــم، وأن أجســام اجلــن غــر 
ماديــة وقــادرة عــىل التشــكل بالشــكل الــذي تريــده والعــامل  الــذي نــراه 
ونعيشــه فيــه ونحيــا فيــه الغريــب والعجيــب فكيــف بالعــامل اخلفــي عــن 
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ــاك  ــن هن ــد أن تك ــه فالب ــتطيعون رؤيت ــذي ال يس ــاة وال ــا فت ــون  ي العي
ــر أي يشء  ــول لتفس ــا العق ــي ختتلقه ــة الت ــص املرعب ــن القص ــر م الكث

ــن . ــل اجل ــن عم ــه م ــون إن ــب ويقول غري
ــل يف  ــٌم و ختي ــن وه ــل اجل ــب فه ــه غري ــر فكالم ــه بتوت ــرت ل نظ
ــن  ــون م ــون ويطوف ــوا حيوم ــم وكان ــرت إليه ــا نظ ــر؟ وهن ــول الب عق
حوهلــا  فــإن كانــوا ومًهــا فمــن هــؤالء؟ وكيــف تراهــم ويثــرون الفــزع 

ــوف: ــت بخ ــها؟ فقال يف نفس
- ولكــن هــل يســتطع اجلــن أذيــة اإلنســان أهيــا الشــيخ؟  قــل يل مــن 

فضلــك هــل هــم مــن اخــذوا أيب إيل عاملهــم ؟؟
ــان  ــي،  إن اإلنس ــي كالم ــًدا وافهم ــني  جي ــا نرم ــتمعي يل ي - اس
عرضــة لألخطــار واألمــراض الكثــرة والغريبــة التــي ليــس هلــا عــالج 
مثــل األمــراض النفســية وأمــراض الــرصع الغريبــة التــي تصيــب بعــض 
ــن  ــاس ع ــد الن ــياطني  فبع ــن والش ــامل اجل ــل ع ــن فع ــا م ــاس و كله الن
ــرون فيهــم  وجيعلوهنــم  ــه جعــل اجلــن يؤث طاعــة رهبــم ومــا أمرهــم ب

ــم  ــون يف الوه يعيش
ــن  ــأن اجل ــاه ب ــك معن ــيخ فكالم ــا الش ــول أهي ــا تق ــم م ــا ال افه - أن
ــالة  ــه بالص ــرب من ــد اهلل ويتق ــان إن كان يعب ــتطيعون إذاء اإلنس ال يس
والعبــادة.  فهــل األرواح والشــياطني هــى التــي تــؤذي اإلنســان وجتعلــه 

ــد ؟ ــا ال يري يفعــل م
- الشــياطني عــامل آخــر وخمتلــف متاًمــا عــن عــامل اجلــن. فالشــياطني 
هــي األرواح املحتجبــة عــن عيــون البــر وهــو عــامل خمتلــف عــن اجلــن  

يــا فتــاة  
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 نظــرت لــه بفــزع وهــي تســأله بتوتــر وهــل هنــاك فــرق بــني اجلــن 
والشــيطان  أهيــا الشــيخ كنــت اعتقــد بأهنــم شــيًئا واحــدا!

ــــ ال ال يــا نرمــني يــا ابنتــي فاجلــن ليســت شــياطني لكــن الشــياطني 
ــايص  ــل املع ــاس لفع ــوس للن ــي اهلل وتوس ــن تع ــن اجل ــة م ــة خاص فئ
والذنــوب فهــم قــوم مكلفــون مثــل البــر متاًمــا ومتشــاهبون يــا نرمــني.
ــــ رددت نرمــني متشــاهبون ومــا هــو التشــابه بــني اجلــن واإلنــس 

أهيــا الشــيخ ؟؟
- ابتســم الشــيخ لــذكاء الفتــاة قائــاًل اجلــن خلــق آخــر غــر اإلنــس  
ــني اجلــن واإلنــس  ــا نرمــني وغــر املالئكــة واألرواح و الشــياطني وب ي
قــدر مشــرتك مــن حيــث االتصــاف بصفــة العقــل واإلرادة ومــن حيــث 
ــف  ــث التكلي ــن حي ــر، وم ــر واخل ــق ال ــار طري ــىل اختي ــدرة ع الق

ــاب ــوم احلس ــن اهلل ي ــاب م ــادة والعق بالعب
ــي  ــة الت ــه الغريب ــا ومهنت ــن أبيه ــا ع ــرت كالم جدهت ــا تذك ــــ وهن
ــيخ  ــا الش ــل يل أهي ــت ق ــة فقال ــش العائل ــن دراوي ــت م ــا قال ــا ك توارثه
ــا لفعــل مــا يريــدون؟ وهــل يســتطع  البــر رؤيــة اجلــن وتســخرهم حقًّ
ــمعهم ال  ــم ويس ــن يراه ــر مم ــن الب ــر م ــاًل: إن كث ــم قائ ــــ ابتس
يعلمــون أهنــم جــن يف األســاس بــل يزعمــون أهنــم رجــال آخــرون مــن 
عــوامل خمتلفــة أو أماكــن بعيــدة وربــا اختــذوا هيئــة  حيوانــات كالقطــط 
والــكالب الســوداء واحلــرات  وعــدم رؤيتهــم ليــس غريًبــا فــال يــرى 
اإلنســان كل يشء بالكــون مــن حولــه، فعينــاه لــن تتحمــل رؤيتهــم فربــا 

أصابــه العمــى إن رأهــم مــن يــدري فلــن يتحمــل؟ 
ــــ ولكــن  قــل يل ممــا ُخِلــق اجلــن؟ و أيــن منشــأهم؟ أنــا ال أعــرف، 
فهــل هلــم مــكان  أصــيل نشــئوا فيــه أهيــا الشــيخ أخــربين بــاهلل عليــك ؟؟
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ــار  ــن الن ــن م ــق اجل ــال إن اهلل خل ــن يق ــني ولك ــا نرم ــــ ال أدري ي
وأول اجلــان هــو أبوهــم ســوميا » الــذي دعــا للجــن أن يكونــوا مرئيــني 
ــكنهم اهلل  ــا أس ــق آدم وحين ــل خل ــكنهم  اهلل األرض قب يف األرض وأس
األرض أفســدوا فيهــا وســفكوا دمــاء بعضهــم فأرســل اهلل هلــم املالئكــة، 
وقــى عليهــم، وأخــذوا معهــم إبليــس إىل الســاوات العــال فصــار مثــل 
ــى  ــن بق ــه، ولك ــن نواهي ــد ع ــره ويبتع ــع أوام ــد اهلل ويطي ــة يعب املالئك
عــىل األرض قســًا مــن اجلــن، هربــوا إىل املغــارات وأعــايل اجلبــال و يف 
أســفل البحــار واملحيطــات واختــذوا بعــض املواقــع التــي يتكاثــرون فيهــا 
ويعيشــون، وملــا هبــط اإلنســان عــىل األرض تطــور وصنــع الغواصــات 
إىل  مشــارقها  مــن  وانتقــل  األرض  وجــاب  والســفن،  والطائــرات 
مغارهبــا، وبــدأ يشــكل خطــًرا عــىل وجــود اجلــن ملــا انتقــل إىل مواقعهــم، 
ــد  ــمع أح ــة مل يس ــراض غريب ــه بأم ــببوا يف مرض ــوه وتس ــوه وأفزع فأهاب
ــار  ــن الن ــوا م ــد خلق ــار ..لق ــن الن ــم م ــل خلقه ــا و أص ــل عنه ــن قب م

ــدة. ــواع عدي وهلــم أن
ــــ هــل معنــى كالمــك أهنــم ســبب تلــك األمــراض الكثــرة التــي 

ــا وليــس هلــا عــالج أهيــا الشــيخ؟ انتــرت يف عاملن
ــــ اهلل ورســوله أعلــم يــا فتــاة فلــكل يشء حكمــه وســببه بالكــون 

ــون . ــق الك ــه إال خال وال يعرف
ــ وهل هلم أنواع؟ وما أنواعهم؟ فهل هي مفزعة أهيا الشيخ؟

ــاة فمنهــم اجلــن ومفردهــا جني....عامــر  ــا فت ــــ أنواعهــم كثــرة ي
ــردة... ــا م ــياطني....مارد ومجعه ــا ش ــيطان ومجعه ــا عّار....ش ومجعه

عفريــت واجلمــع عفاريــت والقريــن. 
ــــ ولكــن هــل يأكلــون ويربــون أهيــا الشــيخ مثلنــا نحــن البــر؟ 
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و إن كانــوا يأكلــون، فهــل طعامهــم نحــن هــل يأكلــون البــر ليعيشــوا 
كــا أراهــم يف التلفــاز ؟

ــه  ــر ضحكت ــن أث ــف م ــز كل يشء بعن ــرا واهت ــيخ كث ــك الش ضح
ــا : ــال هل وق

ــم  ــاة إهن ــا فت ــة ي ــاز حقيق ــة التلف ــىل شاش ــه ع ــا ترين ــس كل م ــــ لي
ــروث والعظــام  ــأكل اجلــن ال ــي البــر ي يبالغــون، فكيــف ســيأكل اجلن
ــايس  ــذاء األس ــور الغ ــون البخ ــن يك ــر اجل ــات حتض ــا أن يف جلس ك

ــن  . ــا اجل ــذى عليه ــور يتغ ــن البخ ــة م ــواع معين وأن
ــل   ــيخ اجللي ــا الش ــر أهي ــن الب ــزاوج م ــتطيعون الت ــل يس ــــ وه

وإنجــاب ذريــة وأطفــال  ؟
ــإن بعــض اجلــن  ــا نرمــني حفظــك اهلل ف ــــ لألســف يســتطيعون ي
ــور  ــذا يتص ــي، وك ــا اإلن ــم جيامعه ــرأة ث ــورة ام ــي يف ص ــور لإلن يتص
اجلنــي بصــورة رجــل وجيامــع املــرأة مــن اإلنــس كجــاع الرجل للمــرأة. 
نظــرت لــه نرمــني بفــزع شــديد، فــا قالــه هلــا الرجــل كان غريًبــا ومل 
تســمع بــه مــن قبــل، فهــل كل هــذا الــكالم حقيقــة أم وهــم وخــداع؟ ال 
تــدري أخــذت تنظــر للرجــل بعيــون مذعــورة خائفــة وهــي تفكــر، فــاذا 
إن كان هــذا الشــيخ واحــًدا منهــم وجنــي مــن عــار املنــزل كــا أخربهتــا 
ــر؟  ــة الب ــذ هيئ ــي ومتخ ــا جن ــود خطيبه ــاذا إن كان حمم ــا،  وم جدهت
ــر  ــر باألم ــي تفك ــر وه ــعرت بالتوت ــا ش ــة؟ وهن ــرف احلقيق ــف تع فكي
ــيخ أو  ــذا الش ــام ه ــن أم ــا وم ــن مكاهن ــض م ــرار والرك ــت الف فحاول
اجلنــي ال هيــم اآلن املهــم أن هتــرب مــن أمامــه فهــي خائفــة بشــدة وهنــا 
ــا  ــعرت باصطدامه ــة وش ــرة العميق ــك احلف ــوى يف تل ــا هت ــعرت أهن ش
ــا  ــت عينيه ــا فتح ــا  وهن ــديد يف ظهره ــاآلم  الش ــعرت ب ــاألرض وش ب
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ــا  ــراش  ويف حجرهت ــوار الف ــىل األرض بج ــها ع ــدت نفس ــوة فوج بق
ــوق  ــن ف ــىل األرض م ــقطت ع ــم فس ــت حتل ــا كان ــدو أهن ــدق فيب بالفن
ــة  ــر صفح ــىل آخ ــه ع ــا، ولكن ــني يدهي ــاب ب ــازال الكت ــر، وكان م الرسي
مــن الكتــاب فنظــرت بتعجــب وهنضــت مــن عــىل األرض لتجلــس عــىل 
الفــراش وتقــرأ آخــر صفحــة بالكتــاب التــي ال تــدري كيــف وصلــت 
هلــا فربــا بســبب وقوعهــا وســقوطها عــىل األرض هــم الســبب فغــرت 

ــن  : ــرأت بتمع ــاب وق ــة الكت صفح
ويف هنايــة الكتــاب تعلمنــا الكثــر عــن عــامل اجلــن الغامــض 
ــا  ــا لن ــة ك ــم  اخلاص ــم حياهت ــا وهل ــات مثلن ــم خملوق ــم  فه وأرساره
حياتنــا اخلاصــة، فــال تتدخلــوا يف عاملهــم حتــى ال يتدخلــوا يف عاملكــم، 
واتركوهــم يعيشــون ويعبــدون اهلل فمنهــم العابــد التقــي ومنهــم الكافــر 
املــرك، فــا لنــا نحــن وماهلــم، وملــا نحــاول التطفــل عليهــم وإجبارهــم 
ــم  ــات، فلنرتكه ــض الكل ــخرهم  ببع ــدون، ونس ــا ال يري ــل م ــىل فع ع

ــدم ... ــى ال تن ــم حت ــا ال تفه ــظ ب ــا وال تتلف ليرتكون
» يــا ابــن آدم ال تتلفــظ بــا ال تفهــم حتــى ال متــوت لتلــك الكلــات 

التــي قلتهــا وال أنــت ال تفهــم معنهــا«
ــو  ــا يعل ــر وصدره ــعر بالتوت ــت تش ــاب وكان ــني الكت ــت نرم أغلق
ــن  ــض م ــامل الغام ــك الع ــن ذل ــر ع ــت الكث ــد عرف ــزع فلق ــط بف وهيب
الشــيخ، ولكــن مــا معنــى تلــك اجلملــة األخــرة؟ لقــد قرأهتــا مــن قبــل 

ــربا.  ــا بش ــزل والده ــل من ــاب مدخ ــىل ب ع
فاذا تعني تلك اجلملة  يا ترى ؟

ــالم  ــم الظ ــا وع ــن خلفه ــع م ــرصاخ املري ــك ال ــمعت ذل ــا س وهن
ــرص ؟ ــا م ــا ببلده ــا ك ــا أيًض ــاء يف غيني ــع الكهرب ــل تقط ــة، فه الغرف
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وهنــا مل تســتطع املقاومــة فأطلقــت رصخــة عاليــة وبعدهــا ســقطت 
ــن  ــا م ــري مرسًع ــود جي ــل األس ــك الظ ــر ذل ــا ظه ــدة الوعي..وهن فاق
ــاة  ــف الفت ــن خل ــحب م ــة تتس ــالل الثالث ــك الظ ــرت تل ــا  وظه أمامه
ــة ؟ ــات عالي ــة ومهه ــا غريب ــدر أصواًت ــي تص ــها وه ــوق رأس ــف ف لتق
ــَر شــيًئا ممــا حيــدث فــوق  ــاة فاقــدة الوعــي ومل ت ونحمــد اهلل أن الفت

رأســها.
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الفصل الرابع عشر
الغرفة املظلمة وشبح املصعد

 
ــل  ــًا، ه ــاب دائ ــة الب ــة مغلق ــة املظلم ــك الغرف ــىل تل ــة ع - اللعن
أخربتــك عنهــا مــن قبــل ؟ فربــا كانــت رؤيتهــم يومهــا هــي ســبب مــا 
أنــا فيــه ؟ قــل يل ملــاذا حيــدث يل ذلــك؟ أالننــي دخلــت الغرفــة يومهــا...

أخــربين أهيــا الطبيــب..
ــه  ــم عــدل مــن وضــع منظــاره الطبــي عــىل عيني ــاًل ث نظــر هلــا طوي

ــدوء: ــال هب وق
ــاذا  ــة م ــة املظلم ــك الغرف ــن تل ــي ع ــال و أخربين ــا من ــي ي - اهدئ

ــا؟ ــدت بداخله وج
رصخت هبسرتيا يف وجهه:

ــرف  ــرك ع ــن غ ــل يل م ــا؟ ق ــربك عنه ــن أخ ــة وم ــة املظلم - الغرف
ــر ــد باألم ــا الوغ ــت أهي ــف عرف ــا وكي ــي دخلته أنن

ــر  ــد باألم ــربين أح ــم خي ــاء فل ــوب امل ــال و ارشيب ك ــا من ــي ي -اهدئ
ــاك.. ــة هن ــك الغرف ــت تل ــا دخل ــه رب ــن أن ــي أمخ ولكن

- أي غرفة أهيا الطبيب أنا ال أعرف عا تتحدث؟
- الغرفة املظلمة ..
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ــني  ــاء ب ــوب امل ــه بك ــد وقذفت ــن جدي ــرتيا م ــت هبس ــا رصخ - وهن
ــردد :  ــي ت ــه وه ــا يف وجه يدهي

ــم  ــربين فل ــر  أخ ــربك باألم ــن أخ ــة فم ــة املظلم ــول الغرف ــل تق - ه
ــم . ــا وه ــوى أن ــة س ــاك بالغرف ــد هن ــن أح يك

هز رأسه بحرة قائاًل:
- لقد أخربوين هم عن األمر يا منال اهدئي 

- هم ؟!
ــيًئا و  ــايف ش ــا ال خت ــا ؟ هي ــة يومه ــوا بالغرف ــن كان ــم م ــم ه - نع

أخربينــي مــاذا حــدث يومهــا؟؟
- رددت بحرة هل رأيتهم أنت األخر ..؟؟

- نعــم رأيتهــم اهدئــي و أخربينــي القصــة مــن البدايــة..وال ختــايف 
شــيًئا فهــم يعرفــون أننــي أعــرف ...كان الطبيــب حيــاول أن يســتدرجها 
لتتكلــم ويفهــم ســبب حالــة اخلــوف الشــديدة التــي تعانيهــا وحماولتهــا 

لالنتحــار ثــالث مــرات .
ــاًل حيثهــا عــىل  ــم نظــر إليهــا بحــرة قائ ــه بفــزع ومل تتكل نظــرت إلي

ــث: احلدي
ــ هيا يا منال أكميل ماذا رأيت هناك يومها..بالغرفة املظلمة؟

رصخت من جديد هبسرتيا :
ــربك  ــن أخ ــة، فم ــي ثاني ــا الغب ــة أهي ــة املظلم ــول الغرف ــل تق ــــ ه
باألمــر أخــربين؟ وقذفتــه بــا أمامهــا عــىل املكتــب يف رأســه وهــي تــرصخ 

قــل مــن أخــربك عنهــا؟ 
تنهد الطبيب بضيق وهو يمسك رأسه بأمل :
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ــا  ــدث يومه ــاذا ح ــن م ــي، ولك ــد صدقين ــال مل أقص ــي يامن -اهدئ
ــة....   ــك الغرف ــاك ...بتل ــدث هن ــاذا ح م

نظرت إىل الفراغ خلفه قائلة:
ــم  ــل بقس ــت أعم ــة، وكن ــك الرك ــل بتل ــت بالعم ــد التحق - لق
ــذي أعمــل  ــة املكتــب ال ــة تواجــه غرف ــت تلــك الغرف احلســابات، وكان
فيــه، كانــت دائــًا مظلمــة كئيبــة مغلقــة ..كنــت أشــعر باالختنــاق ورائحة 
كرهيــة كلــا مــررت بجــوار تلــك الغرفــة التــي مل يدخلهــا أحــد قــط منــذ 
أن عملــت بالركــة ملــدة ثالثــة أشــهر..وعندما ســألت زميــيل بالعمــل 
ــه األشــياء  عــن تلــك احلجــرة أخــربين أهنــا خمــزن مهجــور يضعــون في
التــي ال يريدوهنــا بالركــة مــن أوراق و مقاعــد و مكاتــب كل مــا هــو 
تالــف بالركــة يضعونــه بتلــك الغرفــة ..ويف ذلــك اليــوم املشــئوم كان 
ــن  ــرت ع ــا فتأخ ــن مراجعته ــد م ــرة الب ــر وأوراق كث ــل كث ــاك عم هن
موعــدي ورحــل كل موظفــي الركــة يف ميعادهــم املعتــاد إال أنــا وعامل 
ــمي  ــس باس ــن هيم ــمعت م ــا س ــارج وهن ــن باخل ــل األم ــه ورج البوفي
فالتفــت أبحــث عــن الــذي ينــادي، ولكنــي مل أجــد أحــًدا وهنا شــاهدت 
ــدي  ــا يف ي ــت م ــي ترك ــدق عين ــطء مل أص ــي بب ــح أمام ــة يفت ــاب الغرف ب
ــا  ــون حقًّ ــل يضع ــول، فه ــا بفض ــا بداخله ــة ألرى م ــت إىل الغرف وذهب
ــر  ــة ظه ــل الغرف ــو إىل داخ ــل أن أخط ــة؟ وقب ــياء القديم ــا األش بداخله

ــاًل : ــي قائ ــاب يف وجه ــق الب ــوز وأغل ــه العج ــل البوفي عام
-إياك أن تفتحي الباب ثانية ..

ــب  ــون الطبي ــر إىل عي ــي تنظ ــق وه ــس دقائ ــت خلم ــا صمت وبعده
ــب : ــال الطبي ــا ق وهن

-هيا يا منال ماذا حدث؟ هل دخلت الغرفة املظلمة؟
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وهنــا رصخــت مــن جديــد هبســرتيا ومل جتــد أمامهــا شــيًئا تقذفــه بــه 
إال املقعــد الــذي جتلــس عليــه وهــي تــرصخ بغضــب:

ــــ هــل تقــول الغرفــة املظلمــة؟ ومــن أخــربك باألمــر؟ كنــت أعرف 
أهنــم لــن يرتكــوين.

ــد  ــك املقع ــه ذل ــىل األرض وفوق ــى ع ــه ملق ــب نفس ــد الطبي وج
ــرتيا : ــرصخ هبس ــال ت ــت من ــل وكان الثقي

ــــ قــل يل مــن أخــربك باألمــر اآلن أهيــا الرجــل  وإال قتلتــك ..حاول 
أن يتكلــم وجيعلهــا هتــدأ فلــم يســتطع فلقــد كانــت رأســه تنــزف بغــزارة 
ويشــعر بالــدوار فلقــد رضبتــه تلــك الفتــاة الغبيــة بــكل قوهتــا  وقذفتــه 
باملقعــد يف وجهــه وشــعر أنــه ســيفقد الوعــي يف أي حلظــة فأمســك ذلــك 
الــزر وضغــط عليــه ليســتدعي املمرضــة باخلــارج وكان هــذا آخــر يشء 

يتذكــره ..
دخلــت املمرضــة فوجــدت الطبيــب فاقــد الوعــي وينــزف بغــزارة 

وتقــف منــال يف ركــن احلجــرة تبكــي هبســرتيا ..
رصخت املمرضة يف وجهها وهي تقرتب من الطبيب:

- ماذا فعلت أيتها املجنونة ..رصخت منال وهي ترتعد :
-مل أفعل له شيًئا ..هم من فعلوا 

رددت املمرضة بغيظ :
- هــم وبعدهــا اســتدعت عامــل النظافــة وحــارس العيــادة واتصلت 
باإلســعاف  والرطــة وتــم نقــل الطبيــب إىل أقــرب مستشــفى وذهبــت 
ــية  ــفى العباس ــا إىل مستش ــم حتويله ــا ت ــم الرطة...وبعده ــال إىل قس من

لعــالج األمــراض العصبيــة والنفســية..
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ــق  ــد أطل ــن فلق ــة ناردي ــام الدرويش ــة أم ــي بحرق ــذ األب يبك أخ
ــة .. ــم الدرويش ــارة اس ــل احل ــا أه عليه

ــاذا رأت  ــرف م ــد يع ــي ال أح ــة الت ــه الغريب ــة ابنت ــص قص ــو يق وه
ــي  ــة الت ــة املفزع ــك احلال ــك وتل ــا ذل ــدث هل ــاذا ح ــة ومل ــل الغرف بداخ

ــه  : ــني دموع ــن ب ــال م ــا فق ــت هل وصل
ــاس  ــي الن ــد دلن ــة لق ــا الدرويش ــي أيته ــاعدي ابنت ــوك س - أرج
ــي  ــي ابنت ــل فه ــاذا أفع ــة ف ــك اخلارق ــن قدرات ــربوين ع ــك و أخ علي

الوحيــدة وليــس يل غرهــا باحليــاة .
نظرت له ناردين طوياًل ثم قالت :

- أعطني شيًئا من ثياب الفتاة .
ناوهلــا الرجــل قطعــة مالبــس ابنتــه وأخــذت هــي تقرهبــا مــن فمهــا 
ــة مل  ــة غريب ــط بلغ ــا وهيب ــو صوهت ــة ويعل ــات الغريب ــض الكل ــو بع وتتل
ــم  ــا فل ــا متاًم ــت عينيه ــا ابيض ــا وبعده ــس أمامه ــل اجلال ــا الرج يفهمه
ــو  ــا وه ــل فزًع ــهق الرج ــاض، وش ــر البي ــر غ ــون أخ ــا أي ل ــى هب يبق
ــردد مــا  ــه و أخــذ ي يشــاهد هــذا املنظــر  الغريــب أمامــه  فأغمــض عيني
حيفظــه مــن آيــات الذكــر احلكيــم والقــرآن الكريــم يف رسه ..وهنــا شــعر 
بذلــك القلــم القــوي الــذي هبــط عــىل وجهــه بقــوة ليجعلــه يــرصخ بــأمل 
ويفتــح عينيــه ليجــد نارديــن تقــف أمامــه بغضــب وعيوهنــا محــراء دمويــة 

ال يــدري كيــف تغــرت هكــذا وهــي تقــول يغضــب شــديد :
ــا  ــر هل ــا ..نظ ــو يف رسك هن ــى ل ــردد حت ــا ت ــردد م ــرس وال ت - اخ
الرجــل بفــزع وغضــب وهــو ال يفهــم فهــو مل يفعــل شــيًئا، فلــاذا فعلــت 
ذلــك ولكنــه مل يتكلــم مــن أجــل منــال ابنتــه الوحيــدة، فقالــت نارديــن 

بصــوت قــوي:
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- لقــد رأهتــم ابنتــك يومهــا ولقــد حزروهــا مــن إخبــار أحــد عــن 
األمــر.

ردد الرجل ببالهة :
ــ رأهتم ومن هم أنا ال أفهم شيًئا يا درويشة؟؟

ــون  ــن ويارس ــوا كثري ــة ...كان ــك الغرف ــياطني يف تل ــــ رأت الش
ــا،  ــا وتدخله ــم بدخوهل ــر وقاطعته ــت يف األم ــا تدخل ــم، ولكنه حياهت
فــكان ال ينبغــي عليهــا الدخــول وســاع نصيحــة الرجــل العجــوز فهــو 
خادمهــم، ولكنهــا غبيــة وترصفــت بغبــاء وذهبــت إىل عاملهــم وضايقتهم 

ــ وماذا سأفعل؟ وملاذا تدخل منال الغرفة وترى الشياطني ؟
ــــ ألهنــا فتــاة محقــاء وفضوليــة فتلــك الغرفــة التــي دخلتهــا كانــت 
بوابــة دخــول لعاملهــم الغامــض، وكان العجــوز يعــرف فمنــع أى أحــد 
ــربت إىل  ــل وع ــغال الرج ــتغلت انش ــك اس ــن ابنت ــا، ولك ــن دخوهل م
ــا  ــل م ــاة حتم ــتطع الفت ــت ومل تس ــا إن تكلم ــا، فعاقبوه ــم بإرادهت اجلحي

ــا  ــدت عقله ــاك ففق رأت هن
ــ وماذا سأفعل؟ وكيف يعود البنتي عقلها؟

نظرت له طوياًل ثم قالت :
ــــ هــل تريــد أن تعيــش ابنتــك وختــرج مــن تلــك املستشــفى وتصبح 
ــر  ــرف الكث ــا تع ــا ألهن ــن يرتكوه ــا  فل ــا عقله ــود هل ــة ويع ــاة عادي فت
ــوت أو  ــا إىل أن مت ــكالم وخييفوهن ــن ال ــا م ــا ويمنعوهن ــيظلون يراقبوهن س

ــم.  ــم إىل عامله ــا معه يأخذوهن
رصخ األب بفزع ولوعة قائاًل :

- ال ابنتــي لــن يأخذهــا أحــد منــي ســاعديني أرجــوك وســأفعل أي 
يشء مــن أجــل أن تعــود نظــرت لــه مــرددة:
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ــــ هــل ســتفعل أي يشء إلنقــاذ ابنتــك يــا رجــل وتنفــذ كالمــي مها 
كان غريًبــا ولكنــه الســيبل الوحيــد إلنقــاذ الفتاة؟

ــــ نعــم اطلبــي منــى أي يشء وســأفعله حتــى لــو ذبحــت نفــي يف 
ســبيل ابنتــي منــال ..

وهنا نظرت له قائلة :
ــــ ال لــن تذبــح نفســك ولــن تذبــح أحــًدا بــل أريــد منــك شــيًئا أخر 
ــا  ــن يرتكوه ــه فل ــي في ــا ه ــا مم ــك ونخلصه ــاعد ابنت ــره يل وسأس اح

بســهوله ملعرفتهــا بأمرهــم ...
ــــ اطلبــي أيتهــا الدرويشــة ســأفعل أي يشء مــن أجــل منــال ابنتي..
نظــرت لــه نارديــن طويــاًل وابتســمت بســخرية فلقــد اقرتبــت عــىل مــلء 

الصنــدوق وحتقــق مــا تريــد .
****

ــي  ــا ابنت ــورة  ي ــة مذع ــِت خائف ــاذا أن ــني مل ــا نرم ــاك ي ــاذا هن - م
هكــذا فلقــد عرفــت مــا كنــت تريديــن معرفتــه يــا حبيبتــي فــال ختــايف 

ــاة.؟؟ ــًدا باحلي ــيًئا أب ش
ــا مل  ــوت ولكنه ــدر الص ــن مص ــة ع ــا باحث ــت حوهل ــذت تلتف أخ
ــه شــيًئا، ولكــن  ــًا ال تــرى في جتــد أحــًدا  وكان املــكان مــن حوهلــا مظل
ــوت  ــذا الص ــرف ه ــت تع ــدم كان ــن الع ــا م ــرتدد حوهل ــل ي ــوت ظ الص
جيــًدا وحتفظــه عــن ظهــر قلــب وكيــف تنــس صــوت أمهــا التــي كانــت 

ــرسة : ــا بح ــني دموعه ــن ب ــني م ــت نرم ــدة رصخ ــا بش حتبه
ــ أمي أين أنت ؟؟

ــــ أنــا هنــا يــا نرمــني بجانــب يــا حبيبتــي ال ختــايف شــيًئا أبــًدا أعلــم 
أنــك ختافــني الظــالم منــذ كنــت صغــرة ...
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ــا  ــك؟ أن ــا ذل ــت بن ــاذا فعل ــي؟ ومل ــت وتركتن ــاذا رحل ــن مل ــــ ولك
ــًرا. ــا أمــي ال أعــرف مــاذا أفعــل؟ ونارديــن أختــي تغــرت كث تائهــة ي
ــــ أرجــوك نرمــني ســاعدي أختــك وحــرري روحها يــا ابنتــي فهي 
حتتاجــِك اآلن أكثــر مــن أي وقــت مــى فــال ترتكيهــا فأنــا أعــرف أننــي 
ــاحميني  ــر س ــم الصغ ــور لعاملك ــر بالعب ــمحت لل ــن س ــا م ــبب أن الس

أرجــوك ولكنــه خدعنــي. 
ــــ ســمحِت للــر بالعبــور لعاملنــا أنــا ال أفهــم شــيًئا يــا أمــي مــاذا 
تقصديــن؟ أخــذت تــرصخ وهــي تنــادي عــىل أمهــا وســط ذلــك الظــالم 
ــبث  ــت التش ــا فحاول ــت أقدامه ــز حت ــعرت أن األرض هتت ــف وش الكثي

ــا... بــيشء ليمنعهــا مــن الســقوط وحاولــت ومــدت ذراعهــا عالًي
****

ــام  ــا باهت ــر أمامه ــي تنظ ــفلية وه ــقة الس ــن بالش ــت ناردي جلس
وتســتمع هلــم فقالــت األوىل بتوتــر :

ا  ــويًّ ــا س ــي جتمعن ــق الت ــره الدقائ ــيدة و أك ــك الس ــره تل ــم أك - لك
باملصعــد ال أدري ملــاذا ؟؟

ــا  ــن خلفي..وكأهن ــد  م ــدار املصع ــة إىل ج ــا الثابت ــره  نظراهت ــا أك فأن
تــرى شــيًئا خلفــي ال أســتطع رؤيتــه  .. فأشــعر باالختنــاق كلــا تقابلنــا 
ــة وكأهنــا  ــة ال تتغــر ومتــر الدقائــق طويلــة بطيئ باملصعــد ونظرهتــا الثابت

لــن تنتهــي ..
ــي ال  ــا إهل ــتطاعتي، ي ــدر اس ــا ق ــا وأجتاهله ــز معه ــاول أال أرك أح

ــعة.  ــة البش ــك الطريق ــا بتل ــق معه ــول الدقائ ــاذا تط أدري مل
واليــوم محــدت اهلل فلقــد ملحتهــا تســتقل املصعــد قبــيل وتغلــق البــاب 
يــا إهلــي أخــًرا ســأصعد بأمــان بمفــردي وضغطــت زر املصعــد بســعادة 
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ــت  ــاد يل وفتح ــا ع ــي عندم ــىل وجه ــاح ع ــامة االرتي ــمت ابتس و ارتس
البــاب ألجدهــا أمامــي مازالــت بداخلــه مل تغــادره ولكــن ملــاذا؟

ــل  ــم ب ــم تتكل ــول، فل ــا بذه ــر هل ــت أنظ ــي ووقف ــمرت قدام تس
ــا  ــدو أهن ــه يب ــام باب ــوداء أم ــة س ــت حقيب ــد والتقط ــن املصع ــت م خرج
نســيتها هنــاك ؟ نظــرت يل مشــرة بيدهيــا أن أدخــل مل أتــردد كثــًرا قررت 

ــة ؟ ــة الغريب ــك الطريق ــر يل بتل ــاذا تنظ ــأهلا مل أن أس
مل ترد عيل بل أعطتني تلك املرآة الكبرة ألرى إىل ماذا تنظر ؟

ــوه  ــي املش ــرق وجه ــاء تغ ــا والدم ــوريت أن ــر إىل ص ــت تنظ ــد كان لق
وثيــايب املمزقــة وكأن الصــورة معلقــة عــىل جــدار املصعــد مــن خلفــي، 
مــا هــذا اهلــراء وملــا يعلقــون صــوريت املشــوهة هــذه باملصعــد اللعــني ال 

أفهــم شــيًئا..؟؟
وهنــا شــاهدت نارديــن األخــرى تــرد عليهــا برجــاء متوســلة فقالت 

:
ــن  ــكان م ــب الس ــد تع ــد فلق ــي املصع ــيل واترك ــك ارح ــاهلل علي - ب
ــد  ــك املصع ــقط ب ــوم س ــنوات ي ــذ س ــت من ــد رحل ــدرج فلق ــود ال صع

ــالم ... ــيل بس ــد ...فارح ــة أح ــة غلط ــن الغلط ــا مل تك يومه
- رصخت  األخرى بفزع :

ــا مل أرحــل مــاذا تقولــني؟  ــا هن ــة؟ فأن - مــاذا تقولــني أيتهــا املجنون
وملــاذا تضعــون صــوريت املشــوهة باملصعــد، أنــا ســأريكم مــاذا ســأفعل 
ــاة  ــذ وف ــرتام؟ فمن ــي باح ــوين وتعاملونن ــاد لتحرتم ــا األوغ ــم أهي بك
زوجــي وأنتــم ال حترتموننــي وتعملوننــي بطريقــة بشــعة وختافــون عــىل 
أزواجكــم منــي وتريدوننــي أن أرحــل مــن البنايــة ولكنــي ســأريكم مــن 

ــون اآلن.  أك
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ــا أن  ــيًئا وتدعوه ــدوا ش ــم مل يقص ــا أهن ــل هل ــرأة تتوس ــذت امل - أخ
ــا.... ــتمع إليه ــب ومل تس ــرصخ بغض ــت ت ــا كان ــالم ولكنه ــل بس ترح

عدلــت نارديــن  مــن جلســتها أمــام تلــك الطاولــة املنخفضــة عليهــا 
تلــك الكــرة الكبــرة الشــفافة التــي تــرى فيــه مــا حيــدث باملصعــد وتلــك 
الســيدتان تتحدثــان وتبكــي األخــرة بحرقــة متوســلة لألخــرى إن تــرتك 

املصعــد ..
كانــت الكــرة كبــرة تشــبه كــرة القــدم ولكنهــا شــفافة وكأهنــا فقاعــة 
كبــرة مصنوعــة مــن املــاء وكانــوا هــم جيلســون حوهلــا ينظــرون بتعجــب 
إىل تلــك الكــرة أمامهــا مل يكونــوا يــرون شــيًئا بالكــرة كــا كانــت نارديــن 
ــرض  ــة الع ــىل شاش ــاهده ع ــينائي تش ــم س ــه فيل ــاهد وكأن ــرى وتش ت
أمامهــا وتــوارت جليلــة يف تلــك البقعــة والزاويــة البعيــدة بالغرفــة تنظــر 
إىل تلــك الفقاعــة الكبــرة مــن املــاء وهــي هتــز رأســها بغضــب وهتمــس 

لنفســها :
- لقــد أوشــكت عــىل فعــل مــا يريــده فلقــد أعطاهــا القــوة لتتحكــم 
ــن  ــرسة أي ــت بح ــد فهمس ــا تري ــق م ــىل حتقي ــاعدها ع ــاء ويس ــى بامل حت
أنــت يــا نرمــني يــا بنيتــي لتمنعــي تلــك اللعينــة مــن االســتمرار؟ فلقــد 
زاد صيتهــا وازداد النــاس إياًنــا بقدراهتــا اخلارقــة وينفــذون هلــا مــا تريــد 

بــدون تــردد وهنــا ســمعت نارديــن تقــول بصــوت قــوي عميــق :
إهنــا مل تكــن تعــرف أهنا ماتــت باملصعــد يومهــا وظلت روحهــا عالقة 
ولكنكــم بغبــاء أخربمتوهــا باألمــر فصدمتموهــا فهــي كانــت شــابة مجيلــة 
وتريــد احليــاة والعيــش مثــل أي فتــاة و أنتــم كنتــم تعملوهنــا بقســوة بعــد 
ــم تريــدون  ــة فلــم تدعوهــا وشــأهنا وكنت مــوت زوجهــا يف تلــك احلادث
ــيًئا  ــرف ش ــد ال تع ــا باملصع ــكينة  حتي ــت املس ــة كان ــن البناي ــا م رحيله
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وختــاف منكــم ألنكــم تنظــرون هلــا بطريقــة غريبــة وكانــت بــدأت متــل 
معاملتكــم القاســية هلــا وكانــت ســرتحل قريًبــا مــن تلقــاء نفســها وهــي 
ال تعــرف شــيًئا ولكنكــم اخربمتوهــا بخــرب موهتــا فصدمتموهــا فحقــدت 
ــاء .بعــد  عليكــم ومتنــت موتكــم فلــاذا متــوت هــي وتظلــون أنتــم أحي
ــم،  ــوا أنت ــررت أن ترحل ــم فق ــم وحركاتك ــًرا بنظراتك ــا كث أن عذبتموه
ــة  ــم اخلائف ــت إىل وجوهه ــم، تلفت ــا حاولت ــة مه ــم البناي ــرتك لك ــن ت ول
وعيوهنــم املرعبوبــة ثــم قالــت نارديــن مكملــة حديثهــا وهــي تنظــر إىل 

تلــك الوجــه املذعــورة اجلالســة أمامهــا تســتمع باهتــام:
- لقد بدأت تؤذيكم أليس كذلك

هزوا رؤؤسهم بنعم وقالت واحدة منهن وهي تبكي:
- لقــد كادت تقتــل ابنــي منــذ يومــني فلــم تكــن تــؤذي أحــًدا مــن 
ــا  ــد أن أخربهت ــن بع ــد ولك ــودة باملصع ــًا موج ــت دائ ــا كان ــل ولكنه قب
ــة  ــا بطريق ــا وختيفن ــًرا معن ــرة كث ــت رشي ــرت وأصبح ــد تغ ــر ولق باألم
بشــعة فــاذا ســنفعل أيتهــا الدرويشــة لقــد دلنــا عليــك النــاس ..نحــن 

ــة ؟ ــرتك البناي ــالم وت ــل بس ــا أن ترح نريده
- وملــاذا ال ترتكــون أنتــم البنايــة وترتاحــون مــن رشهــا فلــن 
ترتككــم يــا امــرأة عــىل مــا فعلتــم هلــا فكيــف ختربوهنــا بأهنــا شــبح هــل 

ــك ؟ ــوا ذل ــم لتفعل ــم عقولك فقدت
ــالم   ــل بس ــد أن ترح ــت أري ــة كن ــا الدرويش ــد أيته ــن أقص - مل أك

ــالم.  ــا بس ــن نحي ــا نح وترتكن
ــل كانــت خائفــة  ــة ب ــل أيتهــا الغبي - وهــل كانــت تؤذيكــم مــن قب
ــوت  ــد م ــا بع ــم تؤذوهن ــد أن كنت ــم بع ــكم وأذيتك ــن بطش ــم وم منك

ــاء.. ــل أغبي ــا لرتح زوجه
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وردت أخرى بخوف :
- لقــد كانــت مجيلــة و أرملــة  وصغــرة بالســن وعندها شــقة ومطمع 
لــكل أزواجنــا فكنــا نكرههــا رمحهــا اهلل بالرغــم أهنــا مل تفعــل لنــا شــيًئا 
ــا  ــا ك ــد ليعذبن ــبحها باملصع ــت ش ــا ترك ــت، ولكنه ــا مات ــا عندم وارحتن
كنــا نعذهبــا أرجــوك ســاعدينا وخلصينــا منهــا  أيتهــا الدرويشــة فنحــن 
نعــرف أنــك تســتطيعني لقــد أخربونــا عــن قدراتــك اخلارقــة يف التعامــل 

مــع األرواح واألشــباح و اجلــن والشــياطني .
ــة  ــن البناي ــون م ــا ال ترحل ــت ومل ــم قال ــًرا ث ــم كث ــرت إىل عيوهن نظ

ــا؟! ــا هل وترتكوهن
ــق احلــال، فلــن نجــد  ــة وضي ــاة أصبحــت صعب - ال نســتطيع فاحلي
شــقًقا أخــرى هبــذا الســعر يف تلــك األيــام، ولــن تســمح ألحــد بدخــول 
البنايــة فلقــد حــاول أحــد الســكان بيــع شــقته والفــرار ولكنهــا أفزعــت 
الســكان اجلــدد وفــروا هاربــني وأخربتنــا أهنــا لــن ترحــل ولــن تســمح 
جلــدد أن حيــروا لقــد كتبــت يومهــا بالدمــاء عــىل مــرآة املصعــد ..ومــن 
يومهــا مل يفكــر أحــد يف بيــع شــقته بــل فكرنــا يف كيفيــة رحيلهــا وأنــت 

الوحيــدة القــادرة عليهــا.
- سأساعدكم ولكن هل أنتم مستعدون لدفع الثمن ...

- نعم سنفعل أي يشء من أجل أن ترحل بسالم وترتكنا ..
ــة ألطفــال مل يبلغــوا  ــد دمــاء نقي ــا أري - إذن احــروا يل الدمــاء فأن
احللم..أريــد بعــض دمائهــم ألقدمهــا قربانــا هلــا لرتحــل بســالم 

ــالم .. ــون بس ــم تعيش وترتكك
نظــر كل منهــم إىل عــني األخــر ومل ينطقــوا، فــاذا تريــد تلــك املجنونة 
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منهــم؟ أن حيــروا فهــل تريدهــم أن يصبحــوا قتلــة لكــي خيرجــوا شــبح 
.. املصعد 

ــف  ــت لتق ــاء ..فقام ــروا الدم ــن حي ــم ل ــت أهن ــم وعرف ــرت هل نظ
ــوي: ــوت ق ــف وبص ــم بعن ــت يف وجوهه ــا رصخ وبعده

ــا  ــوا مجيًع ــودون ..وقف ــاء أو ال تع ــودوا إال بالدم ــوا وال تع - ارحل
ــكاد تتوقــف مــن شــدة الفــزع  وبعدهــا رحلــوا مــن أمامهــا وقلوهبــم ت

ــون ؟ ــا يرحل ــاحرة حقًّ ــك الس ــترتكهم تل ــل س ــر ..فه والتوت
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الفصل اخلامس عشر
القناع املخيف

ــزاز مــن حوهلــا وشــعرت بالضــوء يتســلل إىل عينيهــا  توقــف االهت
هبــدوء شــديد وفتحــت عينيهــا ببــطء فوجدهتــم يلتفــون حــول فراشــها 
ــب  ــت برع ــرة رصخ ــراء منف ــم مح ــعرة، وعيوهن ــوداء مش ــم س وجوهه
ــا  ــا وهن ــدة فزعه ــن ش ــف م ــا يتوق ــى كاد قلبه ــا حت ــت عينيه و أغمض
ســمعت ضحكاهتــم الســاخرة وســمعت صوهتــم العــايل يف أذنيهــا كانــت 

ــًدا ســمعتهن يقلــن هلــا : تعــرف تلــك األصــوات التــي تتحــدث جي
ــن  ــاذا تقرأي ــرة فل ــة الصغ ــا الطفل ــاعر أيته ــة املش ــت رقيق ــــ مادم
تلــك الكتــب املخيفــة ليــاًل، ربــا أصابتــك بأزمــة قلبيــة يف غينيــا وبعدهــا 

أخــذن يضحكــن عليهــا. 
نظــرت نرمــني إىل زميالهتــا يف العمــل بغضــب  وأخــذت تنظــر هلــن 
بغضــب ملــا فعلنــه معهــا وهــي ختــيش الظــالم فأزالــت كال منهــن ذلــك 
القنــاع املخيــف مــن عــىل وجههــا وهــن يضحكــن باســتمتاع ..فقالــت 

إحداهــن:
ــــ لقــد اشــرتينا تلــك األقنعــة مــن أحــد األســواق القريبــة مــن أحد 
الزنــوج وقررنــا أن نقــم بإفزاعــك يــا نرمــني فــا رأيــك؟ هــل أفزعــك 



207

القنــاع؟ إنــه يبــدو كاحلقيقــي متاًمــا فكيــف يصنعونــه؟ إن هــؤالء 
ــع ــزاع اجلمي ــتطيعون إف ــرة ويس ــة لعباق األفارق

ــــ كانــت تنظــر هلــن مجيًعــا والحظــت أهنــن أزلــن مجيعهــن األقنعــة 
ماعــدا هــي..

ــن  ــا ه ــرى فه ــا ت ــي ي ــن ه ــا فم ــزل قناعه ــي مل ت ــاة الت ــك الفت تل
صديقتهــا مجيعهــن عــال وهنلــة وعفــاف ورقية فمــن تلــك الفتاة اخلامســة 

ــا؟  ــن وجهه ــف لرتهي ــا املخي ــزل قناعه ــا مل ت ــل ومل ــن قب ــا م ــم تره فل
ــب  ــه املرع ــك الوج ــة وبذل ــة خميف ــا بطريق ــر هل ــاة تنظ ــت الفت كان
املخيــف والعيــون احلمــراء رصخــت نرمــني وهــي تشــر إليهــا بإصبعهــا 

ــة : قائل
ــــ مــن أنــت أيتهــا الفتــاة ...نظــرت هلــا صديقاهتــا بدهشــة و إىل مــا 

تشــر فلــم جيــدن شــيًئا فكانــت تشــر بإصبعهــا إىل الفــراغ خلفهــن .
فقالت رقية :

ــ نرمني هل حتاولني إرعابنا ورد املقلب فلن نخف يا غبية ؟
فرصخت نرمني :

ــم  ــاع وتبتس ــس القن ــدي نف ــن وترت ــا خلفك ــن إهن ــم لك ــــ ال، أقس
بســخرية، فمــن هــي هــل حتاولــن إخافتــي يــا فتيــات اتقــني اهلل فأنــا لــن 
أحتمــل تلــك املزحــة الســخيفة فربــا أصبــت بأزمــة قلبيــة أيتهــا الغبيات. 

فردت هنلة :
ــــ ال يــا نرمــني ال نحــاول إخافتــك يــا صديقتــي وال يوجــد احــد 

ــا نحــن األربعــة.  فعــاًل غرن
رصخت يف وجههن برعب:
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ــزاح  ــن امل ــني ع ــات وكف ــا الغبي ــي  اآلن أيته ــن غرفت ــن م ــــ اخرج
ــا لــن أحتمــل ســخافتكن هــذه وثقــل ظلكــن . معــي هــل تفهمــن؟ فأن
غــادرت األربــع فتيــات الغرفــة وهــن غاضبــات وحاولــن االعتــذار 

لنرمــني ولكنهــا أشــاحت بوجههــا عنهــن ..
ولكنهــا مل ترحــل فظلــت الفتــاة اخلامســة مل تغــادر الغرفــة أو تتحــرك 
ــناهنا  ــر أس ــخرية وتظه ــة بس ــك البغيض ــم تل ــاذا تبتس ــا، مل ــن مكاهن م

ــب: ــني بغض ــت نرم ــة فرصخ ــراء الدموي احلم
ــم  ــني كالصن ــاذا تقف ــة فل ــا الغبي ــرى أيته ــت األخ ــي أن ــــ اخرج

ــذا ؟ هك
وهنا حتدثت املرأة بلغة غريبة مل تفهمها قائلة:

- Cuidado com que você não vai deixar você e sua empresa ele está 

constantemente  observando você e não vai deixar você fazer você viver em paz

رددت نرمني بغضب :
ــة  ــم أي لغ ــا ال أفه ــني أن ــاذا تقول ــة ؟ م ــا الغبي ــني أيته ــاذا تقول - م

ــي اآلن ؟ ــن غرفت ــي م ــي اخرج ــني اخرج تتحدث
خرجت املرأة وهي مازالت تردد مجلتها بصوت غريب :

- Cuidado com que você não vai deixar você e sua empresa ele está 

constantemente  observando você e não vai deixar você fazer você viver em paz

وهنــا دخلــت صديقتهــا ورشيكتهــا  بالغرفــة وهــي تســمع صــوت 
نرمــني تــرصخ بغضــب قائلــة :

ــــ مــاذا تعنــي بجملتــك أخربينــي ورددت نفــس الكلــات وهــي ال 
تفهــم معناهــا فقالــت ربــاب:
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- اهدئــي نرمــني مــاذا هنــاك؟ وملــاذا أنــِت غاضبــة لتلــك الدرجــة؟ 
فــاذا حــدث يــا صديقتــي أخربينــي؟

- ال أعــرف يــا ربــاب مــن تلــك اللعينــة التــي قابلتيهــا عنــد دخولك 
ــي  ــي ه ــا وأفزعتن ــة ال أفهمه ــة بلغ ــات غريب ــت يل كل ــد قال ــة فلق الغرف

واألخريــات وأنــا ال أحتمــل شــيًئا ومتعبــة اآلن وأخــذت تبكــي بقهــر.
- اهدئــي نرمــني بــاهلل عليــك ومــن هــي التــي خرجــت مــن غرفتك 

فأنــا مل أَر أحــًدا يــا صديقتي ؟؟
- هل متزحني أنِت األخرى يا رباب مثلهن وتريدين إفزاعي ؟

نظرت هلا صديقتها بقلق قائلة:
ــد  ــي فلق ــا صديقت ــك ي ــأضحك علي ــاذا س ــي ومل ــني اهدئ - نرم
أخربتنــي رقيــة بــا حــدث ولقــد وبختهــن أقســم لــِك ولكنهــن مل يكــن 
يقصــدن شــيًئا ســوى املــزاح يــا نرمــني فأنــِت تعرفــني حــركات رقيــة. 
ــي  ــا فه ــدق فيه ــا ورأت الص ــى صديقته ــني إىل عين ــرت نرم نظ

ــق: ــت بقل ــًدا ..فقال ــزح أب ــن مت ــاب ل ــرف رب تع
- ربــاب أقســمي يل أنــك مل تــري املــرأة عنــد دخولــك الغرفــة فلقــد 
نظــرت إليــك و أنــت تدخلــني وهــي ختــرج لقــد رأيتهــا أقســم لــِك يــا 

ربــاب
ــــ أقســم لــِك مل أَر شــيًئا يــا صديقتــي وعيــب عليــك فلــن أكــذب 
ــا نرمــني وليــس  ــة ي ــاء وعــرة ســنني طويل ــِك فنحــن أصدق ــًدا علي أب

ــوم. الي
-ال أفهــم شــيئا يــا ربــاب ولكــن أخربينــي فــا معنــى تلــك اجلملــة 

فأنــا أعــرف أنــك حتبــني اإلنجليزيــة والفرنســية:
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- Cuidado com que você não vai deixar você e sua empresa ele está 

constantemente  observando você e não vai deixar você fazer você viver em paz

- ولكنها ليست إنجليزية أو فرنسية يا صديقتي فهي برتغالية
- برتغالية 

- نعم فهي اللغة الرسمية هنا بغينيا
ــ وهل تعرفني تلك اللغة يا رباب

ــي  ــات ومع ــم اللغ ــب تعل ــي أح ــني أنن ــت تعرف ــل  فأن ــم القلي - نع
كتــاب لرتمجــة باقــي اجلمــل انتظــري ...وذهبــت إىل حقيبتهــا وأخرجــت 
الكتــاب وأخــذت ترتجــم بعــض الكلــات التــي ال تفهمهــا وتكتــب يف 

الورقــة وبعــد ربــع ســاعة هتفــت بقلــق :
- لقــد ترمجتهــا يــا نرمــني فهــل أنــت متأكــدة بأنــك توديــن ســاع 

معنــى اجلملــة؟
ــؤال  ــذا الس ــألني ه ــذا وتس ــد كل ه ــني بع ــل متزح ــد فه ــم أري - نع

ــي؟؟  الغب
- إن اجلملة  غريبة يا نرمني فهي تقول:

ــن  ــتمرار ول ــك باس ــو يراقب ــأنك فه ــك وش ــن يدع ــذري فل  » اح
ــالم« ــني بس ــك تعيش يدع

رددت نرمني اجلملة بتعجب :
ــن  ــتمرار ول ــك باس ــو يراقب ــأنك فه ــك وش ــن يدع ــذري فل - اح

ــالم. ــني بس ــك تعيش يدع
ما معنى هذا الكالم الغريب يا رباب ال أفهم شيًئا
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- وهــل أنــا الــذي ســأفهم يــا صديقتــي ويف تلــك اللحظــة  دخلــت 
صديقتهــا رقيــة الغرفــة وهــي تقــول :

ــا  ــذاري ي ــيل اعت ــد فتقب ــن أقص ــم أك ــني فل ــا نرم ــاحميني ي ــــ س
صديقتــي؟

ردت نرمني بحرة :
رقية من أين أحرتن تلك األقنعة املفزعة ؟

ــــ مــن أحــد األســواق القريبــة مــن الفنــدق من إحــدى الســاحرات 
يقولــون عنهــا أهنــا ســاحرة فــودو

ــ ساحرة فودو؟!
ــرأة  ــي ام ــود فه ــحر األس ــارس الس ــودو أي مت ــاحرة ف ــم س ــــ نع
ــيل  ــة  وح ــاب غريب ــدي ثي ــا ترت ــف ظهره ــوش خل ــعرها منك ــة ش غريب
كثــرة وتعلــق مججمــة صغــرة وبعــض العظــام برقبتهــا وشــكلها خميــف 
ــا فقررنــا رشائهــا كتــذكار مــن غينيــا ولكــن  ولكــن أشــياءها مرعبــة حقًّ
املرتجــم حذرنــا منهــا وقــال لنــا أهنــا ســاحرة فــودو أي رشيــرة  وتقتــل 
النــاس وتؤذهيــم بشــدة والبــد االبتعــاد عنهــا فأخافنــا ورحلنــا مرسعــني 

دون حتــى أن ندفــع ثمــن األقنعــة. 
ــ هل تستطيعني أخذي إىل تلك املرأة من فضلك ؟

ــــ نعــم وملــا ال حتــى أدفــع ثمــن قناعــي حتــى ال تصيبنــي بــيشء 
ــا أخــاف مــن تلــك املــرأة ولكــن غــًدا صباًحــا وليــس اآلن فهــل  فأنــا حقًّ

أعجبــك القنــاع فقــررت رشاء واحــًدا مثلــه ؟؟
مل تــرد عليهــا نرمــني ولكنهــا كانــت تشــعر بــيشء غريــب و أن تلــك 
املــرأة التــي تتحــدث عنهــا وتقــول إهنــا ســاحرة ســوف تســاعدها يف يشء 
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ــه إحســاس قــوي ســيطر  ليخلــص أختهــا نارديــن ال تــدري ملــاذا ولكن
عليهــا بعــد أن ترمجــت هلــا صديقتهــا اجلملــة ..

هي تعرف ذلك ..وتلك الساحرة تعرف أيًضا ..
****

رصخت بفزع :
ــــ ابتعــدي عنــي أيتهــا احلقــرة وال تلمســيني فأنــا مل أفعــل لك شــيًئا 
..ولكنهــا أخــذت تقــرتب منهــا ببــطء شــديد وهــي تضحــك وتظهــر كل 

أســناهنا احلمــراء التــي يتســاقط منهــا الدمــاء .
ــىل  ــة ع ــت مثبت ــا كان ــن قدمه ــا ولك ــروب منه ــني اهل ــت نرم حاول
األرض وكأن هنــاك مــن أمســكها وثبتهــا بــاألرض فلــم تســتطع الفــرار 
مــن تلــك الســاحرة التــي كانــت تقــرتب منهــا هبيئتهــا املخيفــة ومنظرهــا 
ــاب  ــدي ثي ــف ترت ــود خمي ــا أس ــراء ووجهه ــا مح ــت عيوهن ــب كان املرع
غريبــة زاهيــة األلــوان وحــيل كثــرة ومججمــة صغــرة معلقــة يف رقبتهــا 
ــفل  ــل إىل أس ــل يص ــب طوي ــد غري ــكل عق ــىل ش ــاب ع ــض األني وبع

ــا . رسهت
مل تتكلــم املــرأة أو تقــل شــيًئا بــل أخــذت تقــرتب وتــزداد ابتســامتها 

اتســاًعا كلــا ازداد رصاخ نرمــني املريــع ..
إىل أن وقفــت أمامهــا وأخــذت تشــم يف رأســها وثياهبــا بطريقــة جعلت 

نرمــني تشــعر بالغثيــان والــدوار فــاذا تريد تلــك الســاحرة منها؟!
ــرة  ــا بإب ــز إصبعه ــت بوخ ــني وقام ــد نرم ــرأة ي ــكت امل ــا مس وهن
فرصخــت الفتــاة أمًلــا وهنــا قامــت املــرأة بلعــق الدمــاء وبعدهــا أخرجتها 
مــرة أخــرى وبصقــت الدمــاء  عــىل األرض وهــي تقــول بصــوت غريــب 

ولغــة غريبــة :
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ــ إن دمائك ملعونة، ولقد جلبت الر معك إىل هنا ...
كانــت نرمــني تفهــم كالمهــا جيــًدا وتفهــم مــا تقــول بالرغــم مــن 

اللغــة غــر مفهومــة. 
فرددت نرمني من بني دموعها :

ــ ماذا تريدين منى ؟ أرجوك اتركيني أرحل؟
أخذت تلف حوهلا بغضب وهي تردد :

ــ لقد جلبت الر معك إىل هنا ارحيل ..فهو يريدك ..
أخذت ترصخ وترصخ وهي تردد ما تقوله املرأة :

ــ جلبت الر معي ماذا تقصدين ..؟؟؟
اتركينــي بــاهلل عليــك وهنــا شــعرت بــاألمل يف ذراعهــا وبمــن هيزهــا 
بقــوة ففتحــت عينيهــا لتجــد أمامهــا صديقتهــا ربــاب وهــي هتزهــا قائلة:
ــــ نرمــني ســنتأخر عــن املحــارضة التدريبيــة عــن التعريــف بمرض 

اإليبــوال ...فالبــد أن حيــر اجلميــع هيــا .
هنضــت نرمــني مــن عــىل الفــراش وكان عقلهــا مشوًشــا فمــن تلــك 
الســاحرة التــي كانــت باحللــم وملــاذا ال حتلــم بالشــيخ صاحــب الوجــه 
املنــر لقــد كانــت ترتــاح للحديــث معــه وتشــعر باألمــان، وكان خيربهــا 
ــه بصــدق فــاذا حــدث وتغــر وملــاذا حيــدث هلــا  ــد معرفت بــكل مــا تري

ذلــك  منــذ أن جــاءت إىل تلــك البلــد الغريــب ؟
ارتــدت مالبســها برسعــة وذهبــت إىل قاعة املؤمتــرات بالفنــدق وكان 
أحــد األطبــاء األجانــب يتحــدث باإلنجليزيــة عىل منصــة أمــام ميكرفون 
وكانــت هنــاك مقاعــد وكل مقعــد بــه ســاعة تضعهــا عــىل أذنيهــا لترتجم 
هلــا باللغــة التــي تريدهــا مــا يقولــه الرجــل. ضغطــت زر اللغــة العربيــة.  
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ــة  ــدت عالم ــع فوج ــرت إىل اإلصب ــا فنظ ــاآلم بإصبعه ــعرت ب ــا ش وهن
شــك وكأهنــا وخــزت بدبــوس أو إبــرة حــادة وجلســت وهــي مشوشــة 

الفكــر فهــل مــا حــدث ومــا رأتــه كان حقيقــة ومل يكــن حلــًا ...
ســمعت صــوت املحــارض يقــول وهــو يشــر عــىل رســم بيــاين خلفه 

يف شاشــة عــرض كبرة:
ــــ إن مــرض فــروس إيبــوال مميــت يف 90% مــن احلــاالت يف مناطق 
ــإن املــرىض  ــك ف ــة اهلشــة. ولذل ــا حيــث األنظمــة الصحي غــرب أفريقي

الذيــن يتلقــون عنايــة طبيــة باكــرة لدهيــم فرصــة أكــرب يف الشــفاء.
 فلــو اســتعرضنا نســبة الوفيــات بمــرض فــروس اإليبــوال يف 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة و أوروبــا حيــث الرعايــة الصحيــة اجليــدة 
ســنجدها تنخفــض لنحــو 18.5% فقــط مــن جممــل املــرىض املصابــني 

ــروس. بالف
ومنــذ آذار/ مــارس عــام 2014م، شــهد غــرب أفريقيــا أكــرب تفــش 
ــررة. ورًدا  ــدان املت ــن البل ــد م ــع العدي ــخ، م ــوال يف التاري ــرض اإليب مل
ــيق  ــوارئ لتنس ــات الط ــز عملي ــيط مرك ــم تنش ــرض ت ــيش امل ــىل تف ع
ــة  ــرى تابع ــة وأخ ــع وكاالت دولي ــة م ــة التقني ــاعدة واملراقب ــطة املس أنش

ــا. ــرب أفريقي ــة يف غ ــة العاملي ــة الصح ــة، ومنظم ــة األمريكي للحكوم
ــا، عــىل   وقــد متــت الســيطرة عــىل فــروس إيبــوال يف غــرب أفريقي

ــة مــا زالــت تســجل بشــكل متقطــع. الرغــم مــن أن حــاالت إضافي
ــك  ــن كل تل ــل م ــداع  واملل ــرض والص ــعر بامل ــني تش ــت نرم  كان
ــب  ــر قل ــن ظه ــا ع ــه حيفظه ــة وكأن ــل برسع ــا الرج ــي يقوهل ــام الت األرق
ــمعت  ــاحرة الفودو...فس ــاحرة ..س ــك الس ــغواًل بتل ــا مش وكان عقله

ــاًل : ــل قائ ــل يكم الرج
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ــخ  ــاالت بتاري ــدد احل ــق بع ــا يتعل ــث في ــر حتدي ــار آخ ــد أش ــــ وق
 )WHO( العامليــة  الصحــة  منظمــة  والصــادر عــن   2016/02/17

ــايل: بالت
ــــ عــدد احلــاالت الكليــة املصابــة باملــرض حتــى تارخيــه: 28,639 

حالــة.
ــ عدد احلاالت املؤكدة خمربًيا حتى تارخيه: 15,251 حالة.

ــ عدد الوفيات الكلية حتى تارخيه: 11,316 حالة وفاة
ــــ وقــد احتلــت مجهوريــة ســراليون املركــز األول فيــا يتعلــق بعــدد 
ــة،  ــت 14122 إصاب ــث بلغ ــروس حي ــة بالف ــة املصاب ــاالت الكلي احل
ــت  ــا احتل ــاة، بين ــة وف ــا 3955 حال ــكيل فيه ــات ال ــدد الوفي ــغ ع وبل
ــات  ــث بلغــت الوفي ــات هبــذا املــرض حي ــا الصــدارة بعــدد الوفي ليبري
4809 حالــة مــن أصــل 10675 إصابــة، وكل ذلــك وفًقــا إلحصــاءات 

ــة. صــدرت عــن منظمــة الصحــة العاملي
****

مهست نرمني لنفسها بضيق :
ــا أكــره هــذا و أكــره األرقــام ولــن  ــــ مــا هــذه األرقــام الكثــرة أن
أحتمــل كل هــذا رصخــت نرمــني لنفســها بغضــب البــد أن أرحــل اآلن 
ــوق  ــن ف ــة م ــاعة اللعين ــك الس ــت تل ــا  و أزال ــن مقعده ــت م ــم قام ث
ــتمع  ــت تس ــي كان ــة الت ــا رقي ــس صديقته ــث جتل ــت حي ــا وذهب أذنيه
ــن  ــمعاهتا م ــت س ــف  و أزال ــا بعن ــن يدهي ــا م ــل فجذبته ــام للرج باهت

ــة .. ــن القاع ــت م ــن وخرج ــة احلارضي ــام دهش ــا أم ــوق أذنيه ف
ــم  ــا مل تتكل ــني ولكنه ــه نرم ــا تفعل ــة مم ــعر بالدهش ــة تش ــت رقي كان

ــب: ــاب بغض ــت رب ــة فقال ــارج القاع ــا خ ــى خرج حت
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ــاذا  ــك م ــدت عقل ــت وفق ــل جنن ــني ه ــا نرم ــدث ي ــاذا ح ــــ م
تفعلــني؟؟

ــر  ــه األم ــف ومل يعجب ــاهد املوق ــذي ش ــود ال ــا حمم ــرج خلفه خ
وشــعر أن هنــاك شــيًئا ليــس عــىل مــا يــرام مــع حبيبتــه فخــرج خلفهــا 

ــتفرًسا : مس
ــ ماذا حدث يا نرمني وملاذا فعلت هذا ؟

قالت نرمني وهي تنظر إىل عينى رقية:
ــ دليني عىل مكان الساحرة اآلن من فضلك ..ساحرة الفودو

ــــ هــل فقــدت عقلــك أتفعلــني كل ذلــك مــن أجــل تلــك التفاهــة 
فهــل أنــت جمنونــة؟ ..تدخــل حممــود قائــاًل:

ــ أي ساحرة يا نرمني فاذا حدث لك  أخربيني باهلل عليك ؟
ــن  ــة م ــا رقي ــا ي ــي عليه ــاعدين دلين ــرف كل يشء وستس ــا تع ــــ إهن

ــك ؟ فضل
وهنا خرجت رباب هي األخرى مستفرسة ماذا حدث :

ــــ مــاذا حــدث يــا نرمــني مــا بــك يــا صديقتــي فأنــِت لســت عــىل 
مــا يــرام منــذ أمــس

مل ترد عليها بل وجهت كالمها إىل رقية  برجاء:
ــــ خذينــي إليهــا مــن فضلــك يــا رقيــة، إهنــا مســألة حيــاة أو موت و 
أشــعر أن شــيًئا ســيًئا ســيحدث لنارديــن أختــي  وبعدهــا أخــذت تبكــي 

بعنــف وهبســرتيا ..
ــا  ــر هل ــا و أح ــاول هتدئته ــا وحت ــىل كتفه ــت ع ــاب ترب ــذت رب أخ
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حممــود كوًبــا مــن العصــر بعــد أن وضــع فيــه قرًصــا مهدًئــا جلعلهــا هتــدأ 
وتنــام قليــاًل فحالتهــا ليســت بخــر.

رشبت العصر وهي تبكي وسمعت صوت رقية تقول :
ــــ حــارض ســوف آخــذك يــا نرمــني ولكــن اهدئي..بــاهلل عليــك فال 

ــكل ذلك.  ــي ل داع
سمعت صوت رباب يقول:

ــــ احلمــد هلل فلــوال أن املحــارض طبيًبــا أجنبًيــا وليــس مرصًيــا لــكان 
طردنــا مــن هنــا ورحلونــا إىل مــرص فاألجانــب حيرتمــون حريــة اآلخرين 
ــر  ــت حي ــًبا و يف أي وق ــراه مناس ــا ي ــده  وم ــا يري ــد م ــل كل واح ويفع
ــزة عندهــم ولقــد اســتفدنا  ــه وهــذه مي حمــارضة أو ال فهــو حــر يف أفعال

منهــا اآلن ..
ــ سمعت صوت حممود يقول:

ــي  ــم أخربين ــا ال أفه ــة فأن ــا رقي ــذه ي ــاحرة ه ــوع الس ــا موض ــــ م
ــك؟ ــن فضل ــر م باألم

وهنا مل تعد تتذكر شيًئا ...
فــاذا يقــول هــؤالء املالعــني؟ ومــاذا وضعــوا هلــا بعصــر الليمــون 

هــذا؟
ولكنها تريد تلك الساحرة اآلن..

ساحرة الفودو..
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الفصل الثالث عشر
ساحرة الفودو

وجــدت نرمــني  نفســها أمــام طريــق مظلــم كاملمــر ويف هنايتــه نفــق 
ــس  ــه الدام ــدة ظالم ــن ش ــيًئا م ــرى ش ــال ت ــق ف ــن الطري ــة م ــر ظلم أكث

وســواده احلالــك ..
ولكنهــا كانــت تنتظرهــا هنــاك يف هنايــة ذلــك املمــر املظلــم ..وكأهنــا 
ــالم  ــذا الظ ــة هب ــك الغبي ــر تل ــن تنتظ ــن م ــامل ...ولك ــة الع ــر هناي تتنظ

ــي ... ــا ه ــن أجله ــع م ــرتك اجلمي وت
ــة وعيوهنــا  ــة  الزاهي ومــن غرهــا بشــعرها املنكــوش وثياهبــا الغريب

ــة ..إهنــا هــي... احلمــراء الدموي
ساحرة الفودو...

ولكن ماذا تريد منها املرأة من جديد ..؟
فهي مل تفعل شيًئا ..

كانــت نظراهتــا خميفــة غاضبــة وصوهتــا زلــزل كياهنــا بصوهتــا الغليظ 
: املخيف 

ــــ أمازلــت هنــا ومل ترحــيل بعــد؟ أمل أقــل لــِك إنــك جلبــت الــر 
ــاة .. ــا فت معــك ي
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خرج صوهتا مهزوًزا متوتًرا وهي تقول :
ــ ماذا فعلت لك ؟؟

ــــ ارحــيل فســتجلبني الــر إىل أي مــكان تذهبــني إليــه فهــو يتعقبــك 
أينــا ذهبــت؟

ــ ولكن ملاذا تقولني ذلك وملاذا أجلب الر ؟؟
ــــ ألن دمائــك ملعونــة وهــو يتبعــك لــن يــرتكك مهــا فعلــت ولقــد 

أوشــكت األخــرى عــىل فعــل مــا يريــد ارحــيل مــن هنــا..
ــ األخرى من تقصدين ناردين أختي

ــــ ال تذكــري اســمها أمامــي فلقــد أعطاهــا القــوة والســلطة 
ــأت  ــة إن أخط ــك امللعون ــي تل ــا أذتن ــي ورب ــوى من ــي أق ــتعرف فه وس
ــا الــر فيكفــي مــا نحــن فيــه ومــا  يف حقهــا ارحــيل اآلن فــال جتلبــي لن
نعانيــه مــن فقــر وجــوع وجهــل ومــرض فــال ينقصنــا يشء آخــر ارحــيل 

ــك؟؟ ــاة بلعنت ــا فت ي
ــرتدد يف  ــوت ي ــل الص ــة وظ ــا  غاضب ــن أمامه ــت م ــا رحل وبعده

ــك« ــاة بلعنت ــا فت ــيل ي ــني »ارح ــل نرم عق
فهتفت بصوت عاٍل :

ــ  انتظري و أخربيني أي لعنة فأنا ال أفهم ...
وهنــا اســتيقظت نرمــني لتجــد نفســها عــىل فراشــها ودكتــور كــال 
جيلــس عــىل املقعــد بجوارهــا وحممــود وصديقاهتــا مجيعهــن كان اجلميــع 

يشــعر بالقلــق عليهــا. 
فقالت نرمني بأمل :

ــ ماذا حدث؟؟
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ــ احلمد هلل أنك بخر يا نرمني ..
ــ رباب ماذا حدث يل ؟

فرد الطبيب كال :
ــــ محــًدا هلل عــىل ســالمتك يــا نرمــني يبــدو أنــك تعرضــت لضغوط 
ــك  ــاء اهلل فأعصاب ــنني إن ش ــي وستتحس ــابقة ارتاح ــرتة الس ــديدة الف ش

متعبــة قليــاًل 
نظر هلا حممود بقلق:

ــ هل أنِت بخر اآلن يا نرمني؟؟
ــــ احلمــد هلل بخــر يــا حممــود ال تقلــق عــيل مــن فضلكــم ارحلــوا 

ــوم ... ــد الن ــا أري فأن
فخرجوا مجيًعا من الغرفة :

ولكنها استوقفت رقية قائلة:
ــ انتظري رقية فأنا أريدك أنِت ورباب ..

نظــر حممــود هلــا وكان يفهــم كل يشء فلقــد أخربتــه رقيــة بــا حــدث 
ــة فهــو متأكــد أهنــا ســتذهب  ــاب الغرف أمــس فقــرر الوقــوف خــارج ب

ملقابلــة املــرأة ..
ــا و  ــي أحبه ــة الت ــه املجنون ــك حبيبت ــون تل ــال تك ــل ف و إن مل تفع

ــامل.  ــاء الع ــع نس ــني مجي ــن ب ــه م ــا قلب اختاره
****

يف الفندق بغينيا حيث القافلة الطبية الوقائية ..
قالت نرمني بإرصار وقوة :

ــ هيا بنا يا فتيات ؟؟



221

ــــ اآلن يــا نرمــني انتظــري قليــاًل حتــى تتحســن صحتــك يــا جمنونة 
؟

ــ ال يا رباب فالبد أن أرى تلك املرأة اآلن ...
ــد  ــن بعي ــن م ــو يراقبه ــة وكان ه ــن الغرف ــة م ــن الثالث ــن ه خرج
ويتســرت بالظــالم فــكان يعــرف أهنــا ســتفعل وســتذهب لتلــك الســاحرة 

؟؟
خرجــن مــن الفنــدق حتــى وصلــن إىل ذلــك الســوق الغريــب كان 
الســكان املحليــون يبيعــون األشــياء البســيطة مــن صنــع أيدهيــم وكانــت 

تنظــر هلــم نرمــني بتعجــب ..
ــا  ــوم عليه ــون كان مرس ــراء الل ــة احلم ــك اخليم ــت لتل إىل أن وصل

ــزع ... ــس والف ــر يف النف ــر التوت ــة تث ــومات الغريب ــن الرس ــر م الكث
ــياء  ــن األش ــر م ــا الكث ــت فوقه ــة رص ــة منخفض ــاك طاول كان هن
ــة  ــياء غريب ــات أش ــود حيوان ــاب وجل ــعر و أني ــة وش ــن أقنع ــة م الغريب
وكانــت هــي جتلــس عــىل األرض يف وضــع القرفصــاء ومغمضــت 

ــني. العين
ــذي  ــض ال ــالء األبي ــك الط ــن ذل ــم م ــني بالرغ ــا نرم ــد عرفته لق
تدهــن بــه جبهتهــا وخدودهــا بعمــل بعــض العالمــات الغريبة الشــكل..

نظرت إىل نرمني طوياًل ثم قالت بلغة غريبة :
Eu trouxe com você, O mal menina Arhali e outros Hrra tem Ashkt para

 terminar de preencher com sangue

قالت نرمني وهي تنظر إىل رباب برجاء :
ــ قويل يل يا رباب ماذا تقول من فضلك الساحرة..
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ــاب  ــات بالكت ــض الكل ــر إىل بع ــي تنظ ــق وه ــاب بقل ــت رب قال
الصغــر بيدهيــا  :

ــاة ارحــيل وحــرري  ــا فت ــــ إهنــا تقــول لقــد جلبــت الــر معــك ي
ــاء ــه بالدم ــن ملئ ــاء م ــىل االنته ــكت ع ــد أوش ــرى فلق األخ

أخذت نرمني تبكي بقهر وهي تقول للساحرة :
ــي  ــيًئا أخربين ــني ش ــك تعرف ــرف أن ــا أع ــك أن ــني ذل ــاذا تقول ــــ مل

ــك؟؟ ــن فضل ــة م احلقيق
نظرت هلا طوياًل ثم قالت بغضب:

Eu trouxe o mal com você Vdmaik amaldiçoou.

ــ ترمجي يا رباب هل قالت أن دمائي ملعونة
نظــرت هلــا ربــاب بدهشــة كبــرة وهــي تقــول نعــم يــا نرمــني فهــي 

تقــول :
ــ  لقد جلبت الر معك فدماؤك ملعونة

وهنــا بــدأت الســاحرة تــردد الــكالم بصــوت عــاٍل حتــى بــدأ الناس 
يتجمعــون مــن حوهلــم وينظــرون هلــم برعــب وعيــون مفزوعة 

ــاس مــن حوهلــن وقــال  ــا ظهــر حممــود وهــو حيــاول إبعــاد الن وهن
ــب: ــوت غاض بص

ــــ هيــا مــن هنــا فلقــد بــدأ النــاس يتوتــرون مــن كالم تلــك املخرفــة 
وربــا آذوكــم هيــا ابتعــدن ..

ــة شــديدة أمــام نظــرات النــاس التــي  خرجــوا مــن الســوق بصعوب
ــاء ســيصيبهم باملــوت  كانــت تريــد الفتــك هبــم وقتلهــم وكأهنــم وب

فمصــر الســاحرات جالبــات اخلــراب و الــر هــو املــوت ال حمالــة 
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وتعليقهــن بالشــجرة  املقدســة شــجرة الســاحرات بعــد جتريدهــن مــن 
ثياهبــن وصلبهــن هكــذا حتاكــم الســاحرات هنــاك ليكــن عــربة لغرهــن 
مــن األرشار ولكــن كيــف تتبعــت تلــك املــرأة نرمــني وعرفــت بقصــة 

مــلء الصنــدوق ؟؟
ــمراء  ــوه الس ــر إىل الوج ــي تنظ ــا وه ــغل باهل ــؤال يش ــذا الس كان ه
ــر ولكــن كان باهلــا مشــغواًل بشــدة  والعيــون املذعــورة مــن حوهلــا بتوت

ــدوق ؟؟ ــة الصن ــا  وقص ــراة بقصته ــت امل ــف عرف ــًرا فكي ومتح
البد أن تعرف..

****
بداخل الطائرة

ــذة  ــر إىل الناف ــرة تنظ ــا بالطائ ــىل مقعده ــن ع ــاردة الذه ــت ش جلس
الزجاجيــة بجوارهــا بــرود وجلــس هــو بجوارهــا ينظــر إليهــا بغضــب 
ــرص  ــود إىل م ــا تع ــدم تركه ــىل ع ــد أرص ع ــث فلق ــه عاب ــق بوجه وحن
بمفردهــا بعدمــا أرصت عــىل الرحيــل فــرتك القافلــة الطبية وتــرك كل يشء 
خلــف ظهــره يف غينيــا وعــاد معهــا إىل مــرص مــن أجلهــا هــي فهــي أول و 
ــة  ــة الغريب ــه  فلــم يشــاء أن يرتكهــا وهــي بتلــك احلال أخــر حــب يف حيات
واهلذيــان ولكنهــا مل تتكلــم أو تفتــح فمهــا بكلمــة واحــدة منــذ أن غــادرا 
الفنــدق بغينيــا وحتــى اســتقال الطائــرة فلــم تشــكره حتــى عــىل مــا فعلــه 
معهــا أمــس وإنقاذهــا مــن األفارقــة املتوحشــني  بالســوق هــي وزميالهتــا  

ــاء!  ــوا فتكــوا هبــن وأكلوهــن أحي فلــوال وجــوده بتلــك اللحظــة لكان
أخذت مضيفة الطائرة تردد باإلنجليزية بصوت رقيق :

»عــىل مجيــع الســادة الــركاب االلتــزام بمقاعدهــم والتأكــد مــن ربــط 
أحزمــة األمــان ســتقلع الطائــرة بعــد حلظــات« 
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كانــت هــي شــاردة متاًمــا يف زمــان ومــكان آخــر ال تشــعر بــأي يشء 
ــرة  ــك الطائ ــن تل ــىل مت ــا ع ــوده بجواره ــى بوج ــا وال حت ــدور حوهل ي
العائــدة إىل الوطــن  فكانــت تفكــر يف ذلــك احللــم الغريــب الــذي 

ــس . ــا أم راوده
ــر  ــت ألخ ــن وق ــا م ــذي كان يزوره ــل ال ــيخ اجللي ــد رأت الش فلق
وكانــت تشــعر باألمــان والراحــة ملجــرد النظــر إىل وجهــه املنــر ولكنــه 
ــيًئا وال  ــل ش ــا مل تفع ــم أهن ــدة بالرغ ــرة بش ــك امل ــا  تل ــا منه كان غاضًب
ــدت  ــد وابتع ــا كان يري ــذت م ــد نف ــا فلق ــب منه ــو غاض ــاذا ه ــدري مل ت
عــن كل يشء عــن املنــزل وعــن أختهــا وعــن مــرص كلهــا وتركــت كل 

ــت ؟؟  ــا ورحل ــف ظهره يشء خل
حاولــت أن تســأله عــن ســبب غضبــه ومــا معنــى كالم تلــك املخرفة 
ــة  ــرأة األفريقي ــك امل ــالد، تل ــا إىل الب ــر معه ــت ال ــا جلب ــة و أهن املجنون

الســوداء  التــي يلقبوهنــا بســاحرة فــودو؟ 
هــي ال تفهــم و ال تعــرف حتــى معنــي الكلمــة ربــا عرفــت معنــى 
كلمــة ســاحرة أي مشــعوذة ودجالــة متــارس الســحر األســود أو األمحــر 
ــم  ــي ديانته ــا ه ــل حقًّ ــودو فه ــة ف ــى كلم ــا معن ــن م ــم ولك ــى ال هي حت

ــاك ؟؟ هن
هــزت رأســها بعنــف أهنــا ال تعــرف وكان هــو مــازال ينظــر إليهــا 
بغيــظ وغضــب فمنــذ أن قــررت الســفر  وتــرك القافلــة الطبيبــة  الوقائيــة 
التــي أرســلتها وزارة الصحــة إىل غينيــا وغــادرت الفنــدق وحتــى اآلن مل 
تنطــق بكلمــة واحــدة معــه ومل تشــكره حتــى عــىل مســاعدته و إنقاذهــا 
مــن األفارقــة بالســوق الذيــن كانــوا ســيفتكون هبــم يومهــا بســبب كالم 
تلــك املشــعوذة الشــمطاء التــي يلقبوهنــا بســاحرة الفــودو التــي رصخــت 
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يف النــاس أن الفتــاة جلبــت الــر معهــا إىل البــالد فتوتــر املوقــف بشــدة 
ــن  ــن وعلقوه ــلخوا جلوده ــا س ــوق ورب ــات بالس ــون الفتي وكادوا يقتل

بشــجرة الســحرة هنــاك.
فقال حممود بغضب يشوبه القلق :
ــ نرمني هل أنت بخر اآلن..؟؟

مل تــرد نرمــني عليــه بــل كانــت تتذكــر قصتهــا مــن البدايــة وانتهــت 
عنــد ذلــك احللــم الغريــب  الــذي رأتــه أمــس بعــد عودهتــا مــن الســوق 
ــا  ــا م ــاحرة معه ــت الس ــاذا فعل ــألته مل ــل وس ــيخ اجللي ــد رأت الش فلق
فعلــت مل يــرد عليهــا الرجــل ومل يتكلــم كان يشــعر بــآالم و وجــه أســود 

عــىل غــر عادتــه و حزيــن ..
رصخت يف وجهه قائلة :

ــــ بــاهلل عليــك أخــربين يــا شــيخ ملــاذا تقــول املــرأة إن دمائــي ملعونة 
فــاذا فعلــت أنــا فلــم أوذي أحــًدا مــن قبــل ؟؟

ــده و  ــىل خ ــربات ع ــاقطت الع ــديد وتس ــزن ش ــا بح ــر هل ــا نظ وهن
أشــار إىل رجــل حيتــر كان الرجــل يشــبهه هــو متاًمــا ولكنــه كان يمــوت 
ــاء  ــة بالدم ــاء غارق ــة بيض ــىل حمف ــدد ع ــزف ومم ــل ين ــد كان الرج فلق
ــة؟  ــى نزفي ــة مح ــل نتج ــات الرج ــل م ــوات فه ــاحب كاألم ــه ش ووجه

ــوال .. ــرض اإليب ــو م ــل ه ه
رصخت يف وجه الشيخ قائلة:

ــوت  ــى امل ــزف حت ــه ين ــاذا يرتكون ــل ومل ــذا الرج ــن ه ــم م ال أفه
وتتعفــن جثتــه ال أفهــم ...

ــ فرد عليها الشيخ بحرسة :
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إنه جدك األكرب يا فتاة الشيخ إمام 
ــــ جــدي األكــرب هــل أنــت جــدي وكيــف ال أفهــم شــيًئا أرجــوك 
ــزف ..؟؟ ــاذا يرتكونــك تن أخــربين مــاذا حيــدث ومــاذا حــدث لــك ومل

ــ مل يرد عليها الرجل بل نظر هلا طوياًل ورحل و هو يقول :
ــ ساحميني يا فتاة فالغلطة غلطتي والذنب ذنبي. 

وهنــا اســتيقظت مــن النــوم مذعــورة تشــعر أن هنــاك شــيًئا خاطــىء 
ســيحدث فقــررت الرحيــل والعــودة إىل مــرص.

وهنــا عــادت بذاكرهتــا ألول حمــارضة هلــا عــن ذلــك املــرض اللعــني 
» فــرس إيبــوال«

ــا  ــات جده ــل م ــذا فه ــا ه ــن م ــرض ولك ــراض امل ــرف أع ــي تع ه
ــرص  ؟؟ ــوال ويف م ــرس اإليب بف

ولكن كيف أصيب بذلك املرض وكيف انتقل اليه ؟
ــخص  ــس ش ــن مل ــد م ــرض الب ــل امل ــي ينتق ــب فلك ــه يشء غري إن
ــن  ــع م ــذا وم ــدث كل ه ــف ح ــه فكي ــارش مع ــال املب ــاب واالتص مص

ــاب ؟ ــده املص ــس جس ــدي ومل ــل ج تعام
فعــادت بذاكراهتــا إىل هنــاك ألول حمــارضة عــن املــرض وكان دكتــور 

كــال هــو املحــارض فقــال بصوتــه الرصــني:
ــــ يرصــد مــرض اإليبــوال يف مراحلــه األوىل باالرتفــاع املفاجــئ يف 
درجــة احلــرارة واآلالم الشــديدة بالــرأس وآالم العضــالت ويف مرحلــة 
ثانيــة يشــهد اجلســم نزيًفــا داخلًيــا وخارجًيــا باإلضافــة للتقيؤ واإلســهال 
ــع  ــارش م ــال املب ــروس باالتص ــل الف ــكىل وينتق ــف ال ــور يف وظائ وقص
الــدم أو الســوائل احليويــة أو أنســجة األشــخاص أو احليوانــات املصابــة 
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وتشــكل مراســم الدفــن حيــث حيتــك األهــل واألقــارب بجثــة املصــاب 
عنــرًصا مهــا يف انتقــال املــرض.

إن »فــروس اإليبــوال معــد لكنــه ال ينتقــل بامليــاه وال باجلــو واألهــم 
هــو عــدم ملــس األشــخاص الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض املــرض فالبد 
ــه يف كثــر مــن الثقافــات يلمــس أعضــاء  ــة ألن مــن إجــراءات دفــن آمن
األرسة اجلثــان خــالل اجلنــازة ويف هــذه اللحظــة ينتقــل إليهــم املــرض« .
ال تــدري ملــاذا تذكــرت كالم الشــيخ اجلليــل  عــن اجلــن وعــن ذلــك 

العــامل الغامــض وتذكــرت تلــك الفقــرة التــي قرأهتــا بالكتــاب:  
» وبقــى عــىل األرض قســًا مــن اجلــن، هربــوا إىل املغــارات وأعــايل 

اجلبــال ويف أســفل البحــار واملحيطــات 
واختــذوا بعــض املواقــع التــي يتكاثــرون فيهــا ويعيشــون، وملــا هبــط 
اإلنســان عــىل األرض تطــور وصنــع الغواصــات والطيــارات والســفن، 
وجــاب األرض وانتقــل مــن مشــارقها إىل مغارهبــا، وبــدأ يشــكل خطــًرا 
عــىل وجــود اجلــن ملــا انتقــل إىل مواقعهــم، فأهابــوه و أفزعــوه وتســببوا 

يف مرضــه بأمــراض غريبــة مل يســمع أحــد مــن قبــل عنهــا.«
نظــر حممــود إليهــا بحــرة  وبغضــب فمنــذ أن قــررت الســفر 
وغــادرت الفنــدق وحتــى اآلن مل تنطــق بكلمــة واحــدة معــه ومل تشــكره 
حتــى عــىل إنقاذهــا مــن األفارقــة بالســوق الذيــن كانــوا ســيفتكون هبــن 

ــا : يومه
فقال حممود بغضب ليقطع حبل افكارها :

ــه   ــه  أو تلتفــت ل ــرد علي ــــ نرمــني هــل أنــت بخــر ..ولكنهــا مل ت
ــا  ــة ع ــل إىل أجوب ــها لتص ــور برأس ــك األم ــط كل تل ــاول رب ــت حت فكان

ــا ... ــن حوهل ــا ومل ــدث هل حي
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ــا  ــًرا للجــدل والشــك مًع ــه كان خطــًرا ومث ولكــن مــا توصلــت ل
ــًدا  فلــن يصدقــه عقــل أو يســتوعه أب

ــوال  ــرس اإليب ــبب ف ــات بس ــام م ــيخ إم ــرب الش ــا األك ــل جده فه
ــة ؟ ــرتة قليل ــن ف ــوى م ــف س ــذي مل يكتش ال

ــن  ــد م ــت أح ــف مل يم ــه فكي ــت ل ــا توصل ــا  م و إن كان صحيًح
ــف مل  ــٍد ؟ وكي ــرض مع ــه م ــروض أن ــرض فاملف ــس امل ــه بنف ــه وبيت عائلت

ــل ؟ ــن قب ــه م ــجل حالت تس
ــاذا؟  ــن مل ــه ولك ــة أصابت ــا لعن ــي حقًّ ــل ه ــيًئا ..فه ــم ش ــا ال أفه أن
فــاذا فعــل جدهــا لتصيبــه لعنــة ويمــوت بتلــك الطريقــة البشــعة التــي 
رأتــه فيهــا لقــد كان ينــذف وحيــًدا ككلــب أجــرب خيشــى النــاس مــن 

ــه ؟ ــرتاب من االق
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الفصل السادس عشر
الغريب

 
رصخ حممــود بغضــب وبصــوت عــاٍل ممــا جعــل الــركاب ينظــرون 

لــه بفضــول:
ــ نرمني ماذا بك هل فقدت عقلك ال أدري ملاذا تغرت  ؟

وهنــا قطعــت حبــل ذكرياهتــا  بقــوة والتفتــت إليــه وكأهنــا تــراه ألول 
ــرة فقالت: م

ــ حممود ؟؟ ملاذا تصيح بتلك الطريقة الغريبة أمام الناس؟؟
ــة  ــي بكلم ــس ومل تنطق ــذ أم ــك من ــني أن ــل تعلم ــح ه ــاذا أصي ــــ مل
ــا  ــة فأن ــاعات طويل ــتمرت لس ــي اس ــة الت ــة الرحل ــى هناي ــدة وحت واح

ــني؟ ــك نرم ــدث ل ــاذا حي ــرف م ــد أن أع أري
ــة  ــي وقلق ــيل أخت ــر ع ــغولة الفك ــا مش ــي اآلن فأن ــوك اتركن ــــ أرج
ــا  ــه ي ــيل فعل ــب ع ــا جي ــرف م ــكاري و أع ــب أف ــد أن أرت ــا وأري عليه

ــرص و إىل ن ــود إىل م ــل أن أع ــود قب حمم
ــ ترتبي أفكارك وهل حديثي معك سيمنعك من ذلك؟؟

ــــ مــن فضلــك دعنــي اآلن يــا حممــود فأنــا ال أريــد احلديــث يف أي 
ــه. ــت إلي ــا ومل تلتف ــت عينيه يشء اآلن وأغمض
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نظــر حممــود إليهــا بغضــب ومل يــرد ...بــل ابتلــع لســانه ونظــر هلــا 
ــت ؟؟ ــب يف صم بغض

هبطت الطائرة يف مطار القاهرة فقالت نرمني بالمباالة:
ــ محًدا هلل عىل الوصول بالسالمة يا حممود .

محًدا هلل رد حممود بدون نفس عليها ..
ــــ حممــود البــد أن أذهــب إىل مشــوار رضوري وبعدهــا ســأذهب إىل 

منــزل أيب وأختــي لعــل أيب قــد عــاد إىل املنــزل مــن يعلــم ؟
ــ هل تريدين مني أن أيت معك و اصطحبك إىل هناك؟
ــ ال .. أفضل أن أكون بمفردي...فاملوضوع شخي 

ــا  ــذا ي ــني يل ه ــك تقول ــن أجل ــت كل يشء م ــد أن ترك ــل بع ــــ ه
ــني؟ نرم

مل ترد نرمني بل نظرت إليه بحزن ورحلت ...
ــتطيع أن  ــا ال تس ــر ولكنه ــا الكث ــن أجله ــل م ــه فع ــرف أن ــي تع ه
ــد أن  تورطــه يف يشء أخــر فهــي تعلــم أن شــيًئا ســيًئا ســيحدث وال تري
تورطــه يف يشء فهــو ال يســتحق وال أمــه التــي عاملتهــا كابنتهــا تســتحق  

ذلــك ؟
****

يف الشقة السفلية
جلســت هــي عــىل األرض حــول تلــك املنضــدة الصغــرة و أمامهــا 
الصنــدوق األســود لقــد أوشــك عــىل االمتــالء فلقــد اســتطاعت مــلء 
أكثــر مــن ثالثــة أربــع الصنــدوق وبقــى جــزء قليــل ربــا أقــل مــن الربــع 

بكثــر...
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ــا  ــن حوهل ــكان م ــأل امل ــه يم ــة ودخان ــور قوي ــة البخ ــت رائح كان
كالضبــاب الكثيــف أخــذت تــردد بعــض الكلــات بلغــة غريبــة 
ــزل  ــا فزل ــر عاملن ــرى غ ــة أخ ــوامل وأزمن ــن ع ــأيت م ــف ي ــوت خمي وبص
اجلــدران مــن حوهلــا كانــوا هــم يقفــون ويســترتون يف الظــالم بعيوهنــم 
ــىل  ــد ع ــذوا العه ــد أخ ــالص فلق ــدون اخل ــوا يري ــة  كان ــراء الدموي احلم
محايــة نســل خمدومهــم مــن بعــد موتــه  ولــن خيلفــوا العهــد حتــى يموتــوا 

ــدوه.. ــذا عاه ــة هك ــم املني وتأتيه
ــي  ــل اجلن ــىل األق ــل ع ــر بمراح ــن الب ــل م ــة أفض ــم يف احلقيق فه
املســلم التقــي إذا أخــد معــك عهــًدا فإنــه ال خيونــه مهــا حــدث ويلتــزم 
ــة  ــام واخليان ــه، أمــا البــر ففيهــم كل اآلث ــا وينفــذ مــا وعــدك ب ــه متاًم ب
وعكســهم متاًمــا، فربــا وعــدوك بــيشء مســاء واخلفــوا وعدهــم صبًحــا  

..فــال تتعجــب 
ــرب   ــيخ األك ــم للش ــذ وعده ــام تنفي ــن أم ــون عاجزي ــم يقف ــا ه وه
فلقــد كانــوا يســاعدون الدرويــش يف عملــه فلقــد كان يســخرهم 
ــكالم اهلل  ــون ب ــم مؤمن ــات اهلل فه ــاس بآي ــة الن ــر وخدم ــل اخل يف عم
ومســلمون، فكانــوا خيدمونــه وال يملــون أو يتذمــرون مــن يشء ولكــن 
تلــك الفتــاة قويــة وقــادرة ومل تتخــذ مســلك الدرويــش أباهــا أو جدهــا 
ــون  ــاذا يفعل ــم، ف ــًدا عنه ــر بعي ــلك أخ ــذت مس ــا اخت ــرب، ولكنه األك
فلــن يســتطيعوا مســاعدهتا عــىل مــا تفعلــه ولــن يســتطيعوا أن يقفــوا يف 
ــا يســتعني بعشــائر مــن جــن الوديــان  ــا قوًي وجههــا فــكان بســائيل جنًي
ــوة  ــن الق ــر م ــا الكث ــا ويعطيه ــد وكان  حيميه ــا يري ــذ م ــني لينف امللعون
فتســتطيع فعــل مــا تريــده وهــا هــي لقــد أوشــكت عــىل االنتهــاء فبقــى 
ــا  ــن يدعه ــا ل ــدوق ووقته ــلء الصن ــل م ــاء وتكم ــن الدم ــل م ــا القلي هل
ــك  ــم ذل ــي ال تفه ــًدا، ه ــا واح ــى يوًم ــوأم حتي ــا الت ــرتك أخته ــي أو ي حت
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ومهمتهــم هــي محايــة نســل الشــيخ فــاذا يفعلــون كانــت تلــك الســيدة 
جتلــس وحتكــي قصتهــا، هــم يعرفــون مــا ســيحدث ليــس تنبــأ بالغيــب 
فهــم ال يعرفونــه ولكــن نارديــن بقــى هلــا القليــل فســتطلب مــن املــرأة 
الدمــاء هــم مل يســتطيعوا منعهــا ولكنهــم ســيمنعون املــرأة مــن إحضــارة 
ــوا خييفوهنــم وجيعلوهنــم ال يعــودون  كــا فعلــوا مــع اآلخريــن لقــد كان

ــا . ــال إليه باألطف
ــي  ــيحاولون فه ــم س ــم، ولكنه ــاول منعه ــم وح ــف هل ــه وق ولكن
فرصتهــم األخــرة ويعتقــدون أن ذلــك الشــاب هــو األخــر ســينفذ مــا 

ــن.  ــا كان الثم ــة مه ــاء النقي ــا الدم ــيحر هل ــاة ..وس ــده الفت تري
****

جلــس الشــاب الــذي ال يتجــاوز الثالثــني مــن عمــره أمــام نارديــن 
ــاش  ــرض الرع ــاب بم ــه مص ــة وكأن ــة غريب ــد  بطريق ــده ترتع ــت ي وكان

قائــاًل بتوتــر وهــو ينظــر إىل عينيهــا بفــزع :
ــٌب يف  ــا غري ــمى فأن ــىل مس ــمي ع ــد كان اس ــب ولق ــمي غري ــــ اس
ــا  تلــك الدنيــا  و أشــعر أن هــذا العــامل ليــس بعاملــي فمنــذ طفولتــي وأن
أشــعر بميــل غريــب ناحيــة عــامل مــا وراء الطبيعــة واألشــباح واجلــن و 
ــاد هــذا العــامل فلقــد كنــت أشــعر طــوال  أشــعر أنــى خلقــت لكــي أرت
ــز  ــر ومتمي ــن كل الب ــف ع ــي خمتل ــا وأنن ــيًئا غريًب ــاك ش ــت أن هن الوق
عنهــم ويب يشء غريــب ال أعــرف مــا هــو فكنــت دائــم الــرود والتفكر 
يف هــذا العــامل  الغامــض الغريــب و أشــعر أنــى خلقــت لكــي أكــون أحــد 
أفــراد عــامل مــا وراء الطبيعــة وكنــت دائــم التفكــر ىف الباراســيكولوجى 

و الظواهــر اخلارقــة. 
وىف أحــد األيــام منــذ أكثــر مــن مخســة عــر عاًمــا كنــت يف زيــاريت 
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ــاك  ــن وهن ــال بالعطاري ــي داني ــارع النب ــت بش ــكندرية وكن ــة اإلس ملدين
بالشــارع كان البائعــون جيلســون عــىل األرض  ويفرتشــون األرصفــة لبيع 
الكتــب القديمــة فوجــدت كتاًبــا غريًبــا اســمه » كتــاب شــمس املعــارف 
ــر  ــالف األصف ــر والغ ــورق األصف ــة ذات ال ــه القديم ــربى« بطبعت الك
الســميك و بعــض الكتــب األخــرى التــي تتحــدث عــن الســحر وحتضر 

اجلــن ومــا وراء الطبيعــة .
ــديدة يف  ــة الش ــي الرغب ــى متلكتن ــب حت ــذه الكت ــت ه ــا إن رأي وم
ــذي  ــض ال ــامل الغام ــك الع ــىل ذل ــرف ع ــا والتع ــا هب ــة م ــا ومعرف رشائه

ــًا ... ــي دائ جيذبن
ــدأت  ــٍر وب ــعر مغ ــا بس ــرتيتها كله ــدة واش ــة واح ــردد حلظ ــم أت فل
بكتــاب شــمس املعــارف  اقــرأ فيــه يف بعــض الصفحــات واقــرأ الكتــب 
ــن  ــع اجل ــي م ــمه »حكايت ــاب اس ــة كت ــن املجموع ــرى وكان  ضم األخ

ــربى  ــة الك ــوة اجللجلوتي ــاب » دع والعفاريت«وكت
»القســم  اجلــان«  حتضــر   « الســاحرات«،  »مطرقــة  »وكتــاب 

الســلياين«
ــد  ــة وق ــذه اللحظ ــة  ه ــب الغريب ــك الكت ــراءة تل ــدأت بق ــذ أن ب  من
تبدلــت حيــايت متاًمــا حيــث بــدأت أشــعر بوجــود  أحــد معــي يف الغرفــة 
ــدأت أرى الصــور التــي عــىل احلائــط تبتســم يل وتغــر مــن شــكلها  و ب

ــا .. أحيان
لقــد كنــت يف هــذه الفــرتة صغــًرا يف مرحلــة املراهقــة فأصابنــي الرعب 
ــي  ــب الت ــت كل الكت ــت، و مجع ــن البي ــور م ــت كل الص ــزع فرفع والف
اشــرتيتها ووضعتهــم يف حقيبــة ووضعتهــم فــوق اخلزانــة حتــى أتناســاهم 

ــل كانــت مســتمرة  ــِف ب ــة مل ختت ــا ولكــن الظواهــر واألشــياء الغريب هنائًي



234

كنــت أوهــم نفــي أهنــا أوهــام ومل أركــز معهــا  و بعــد عــدة ســنوات 
قتلنــي الشــوق إىل هــذا العــامل وتلــك الكتــب مــن جديــد وقتهــا كنــت 
أهنيــت دراســتي اجلامعيــة ومل أكــن وجــدت عمــاًل  مناســًبا بعــد، فكنــت 
أشــعر بالفــراغ الشــديد والشــوق لتحقيــق أحالمــي كنــت أعــرف أنــك 
إن حــرت جنــي وســخرته خلدمتــك ربــا حقــق لــك مــا تريــد ففكــرت 
ــاًل  ــدت عم ــد ..ووج ــا أري ــق يل م ــا وحق ــخرت جنًي ــا س ــا ال فرب ومل
مناســب وســيارة ومنــزاًل أتــزوج فيــه وعروًســا مجيلــة فــوق البيعــة مــن 

يــدري فللجــن طرقهــم اخلاصــة يف حتقيــق االحــالم؟
ــوق  ــن ف ــًا م ــرتيتها قدي ــت اش ــي كن ــة الت ــب القديم ــت  الكت أنزل
اخلزانــة وبــدأت بقراءهتــا بعمــق  تلــك املــرة وليــس قــراءة عابــرة 
والتهمتهــا مــن اجللــدة للجلــدة  وكأننــي ســأمتحن فيهــا ...فلقــد 

ــب . ــر قل ــن ظه ــا ع ــزاء منه ــت أج حفظ
ــي  ــة مع ــد يف الغرف ــد أح ــه يوج ــد أن ــن جدي ــعر  م ــدأت أش و ب
ويراقبنــي  ولكــن هــذه املــرة بــدأت حتــدث أشــياء أغــرب فمثــاًل كنــت 
أجلــس يــوم بمفــردي رأيــت شــخص يمشــى ىف الصالــة وظننــت وقتهــا  
ــي  ــفت أنن ــم اكتش ــًدا ث ــه جي ــز مالحم ــيل ألين مل أمي ــن أه ــًدا م ــه واح أن
وحــدي يف املنــزل فعائلتــي خرجــت يومهــا لزيــارة عمــي املريــض وكنت 
ــىل  ــي ع ــه حترقن ــب أنفاس ــي فلهي ــم خلف ــس أحده ــعر بتنف ــًرا  أش كث

ــة . ــة مغلق ــس يف غرف ــى أجل ــم  أن الرغ
أدخــل إىل غرفتــي فأشــعر بالبــاب يغلــق بقــوة أكــرب ممــا أغلقــه هبــا 
كأن أحــًدا يدفعــه معــي و أســمع صــوت أشــياء تتحطــم وتســقط أرًضــا 

وعندمــا أبحــث ال أجــد أي يشء هنائًيــا ..
فكانــوا يريدوننــي أن أعــرف أهنــم حــروا، فبــدأوا حيركــون اجلــاد 
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مــن حــويل ولكنــي كنــت غبًيــا ومل أفهــم شــيًئا فلــم تكــن عنــدي اخلــربة 
عــن إشــاراهتم للحضــور. 

فكنــت أخــاف مــن دخــول دورة امليــاه ألننــي عندمــا أدخــل  فأشــعر 
بوجــود شــخص يراقبنــي و أســمع صوًتــا غريًبــا وكأن شــيًئا وقــع 
ــعر  ــت أش ــيًئا فكن ــد ش ــال أج ــب ف ــر برع ــي فأنظ ــس قدم ــواري ومل بج

ــي . ــىل قدم ــة ع ــرر ريش ــن م بم
كنت أشعر بخوف غريب ومبهم  من كل ما حيدث حويل..

ــت  ــا ألتف ــب وال أدري مل ــي نلع ــا وأخ ــس أن ــا نجل ــوم كن وذات ي
ــن  ــا م ــر إلين ــا ينظ ــخًصا غريًب ــدت ش ــة فوج ــك اللحظ ــي يف تل إىل غرفت
ركــن الغرفــة املظلــم، كانــت هيئتــه مريعــة وعيونــه محــراء دمويــة ولكنــه 
ــواٍن حتــى مــن قبــل أن أرصخ لــراه غــري.. اختفــى برسعــة خــالل ث
كنــت أعتقــد أهنــا هــالوس برصيــة  خــداع بــرصي و ارحتــت هلــذا 
ــا  ــيًئا غريًب ــعر أن ش ــت أش ــي كن ــي  ولكن ــم نف ــى ال أوه ــر حت التفس
ــا  ــاه م ــن أنس ــذي ل ــؤم ال ــوم  الش ــك الي ــاء ذل ــي إىل أن ج ــدث مع حي

ــم .. ــمعت صوهت ــم وس ــوم قابلته ــت ي حيي
ــرت  ــة فنظ ــة مظلم ــت الغرف ــة وكان ــر يف الصال ــت أس ــا  كن وقته
ــه  ــة وبعيون ــه املريع ــره وهيئت ــخص بمنظ ــس الش ــت  نف ــا فرأي داخله
احلمــراء الدمويــة يقــف يف ركــن مــن أركان الغرفــة وتنــر عينيــه املــكان، 
ــا  ــس ومًه ــر لي ــدت أن األم ــرة تأك ــذه امل ــخرية ه ــم بس ــر إىل ويبتس ينظ
ــم  ــي مل أفه ــب الت ــك الكت ــراءة تل ــر بق ــت ال ــي جلب ــدو أنن ــن يب ولك
ــة و أن  ــال رجع ــامل ب ــذا الع ــرك ه ــررت أن أت ــا ق ــا ويومه ــا حقًّ معناه

ــب .. ــع الكت ــرق مجي أح
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مجعــت الكتــب وقمــت بتقطيعهــا مجيًعــا ومتزيقهــا بــا فيهــم كتــاب 
ــا  ــا صباًح ــتعداًدا حلرقه ــر اس ــس كب ــا يف كي ــارف ووضعته ــمس املع ش

ــة الــورق كانــت كثــرة  فــوق ســطح املنــزل ألن كمي
وىف هــذه الليلــة كنــت خائًفــا و أشــعر بالرعــب الشــديد والقلــق ال 
أدري ملــاذا وهنــا ســمعت أصــوات تنفــس أحدهــم يف غرفتــي برصاحــة 
فانتصــب شــعر يــدي قــررت أن أدخــل كلبــي إىل الغرفــة بعــد نــوم كل 
عائلتــي، ألين أعلــم أن احليوانــات وخصوًصــا الــكالب تســتطيع أن ترى 
اجلــن بــا منحهــا اهلل مــن هــذه القــدرة فوجــدت الكلــب ينظــر إىل ركــن 
مــن أركان الغرفــة بعيــون متســعة وينبــح بشــدة بطريقــة مفزعــة  وشــعر 
جســمه وآذانــه انتصــب بشــكل غريــب ثــم يصعــد عــىل الرسيــر بفــزع 
ويلــف حــول نفســه وينظــر لنفــس البقعــة وينبــح بشــدة وبعدهــا ذهــب 
إىل البــاب حمــاواًل اخلــروج وهــو ينظــر إىل نفــس الركــن وبعدهــا ذهــب 
إىل بــاب الغرفــة و أخــذ يــرب البــاب يف حماولــة للخــروج  والفــرار من 

الغرفــة ومــا بداخلهــا .
ــر فلقــد تأكــدت أن  ــا أشــعر بالرعــب والفــزع والتوت ــه وأن فأخرجت

هنــاك شــيًئا غــر طبيعــي وهنــاك جنــي بالغرفــة أثــار فــزع الكلــب .
ــو  ــًا وه ــم  دائ ــس أحده ــه بتنف ــعر في ــذي أش ــن ال ــس الرك ــه نف إن

ــم يل .. ــل يبتس ــه الرج ــت في ــذي رأي ــة ال ــن الغرف ــن م ــس الرك نف
 وهنــا غطيــت جســدي بالكامــل بالبطانيــة بينــا عيــوين تدمــع وبعــد 
فــرتة حاولــت أن  أســتجمع شــجاعتي وقلــت بخــوف وبصــوت متقطــع 

خــرج بصعوبــة مــن حلقــي اجلــاف  :
ــ هل هناك أحد بالغرفة من عار املكان ؟

مل يرد أحد فتشجعت ومهست لنفي ربا كانت أوهام فقلت :
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ــــ إن كان هنــاك أحــد بالغرفــة فلرحــل بســالم وبــدأت اقــرأ ســورة 
الزلزلــة ألين علمــت مــن قــراءايت أهنــا لــرصف اجلــان وقبــل أن أصــل إىل 
كلمــة أشــتاًتا ســمعت صوًتــا خافًضــا هــادئ يقــول :-  هــل تريــدين أن 

أرحــل حقــا بعــد أن حرتنــي؟؟
توقفــت الكلــات يف حلقــي وشــعرت بالصــداع والتوتــر فلــم 

ــة : ــؤال ثاني ــوت الس ــرر الص ــورة  وك ــال الس ــتطع إك اس
ا بعد أن حرتني؟؟؟ ــ هل تريدين أن أرحل حقًّ

ــ فرددت بصوت مهزوز :
ــ من أنت ؟

فرد بنفس السؤال ثانية :
ا بعد أن حرتني ؟؟؟ ــ هل تريدين أن أرحل حقًّ

ــا وهنــا حــدث مــا  ــا مرعوًب مل أســتطع أن أرد عليــه لقــد كنــت خائًف
ــي.. كان ينقصن

الغرفــة وقــد  أظلمــت   انفصلــت الكهربــاء و وجــدت  فلقــد 
كالقبــور..

و وجــدت جســدي يرتفــع هبــدوء عــن الرسيــر و أشــعر أن هنــاك يــد 
خفيــة حتركنــي كنــت أحــاول احلركــة ولكنــى كنــت أشــعر أننــي  مقيــد 
ــط  ــواء قط ــع م ــزج م ــور ممت ــوار ث ــوت خ ــمع ص ــت أس ــود كن ــر قي بغ
ــاس  ــي إحس ــديت، ومتلكن ــا يف مع ــراغ م ــؤ وإف ــة يف التقي ــعرت بالرغب ش

ــع .. ــب  ومري عجي
ال أســتطيع وصفــه حتــى إننــي بللــت مالبــي ثــم وجــدت نفــي 
عــىل يشء يشــبه طاولــة العيــش أو خشــبة طويلــة حممــواًل عليهــا، وبعدها 

ســمعت  صــوت أجــش غليــظ يقــول يل بغلظــة :
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لــوال أننــا نعلــم أنــك مل تكــن تقصــد مــا كنــا ســاحمناك عــىل متزيــق 
الكتــب أهيــا اإلنــي األمحــق.

و أكمل الصوت قائاًل بغلظة:
ــا أصابــك بــرر كبــر  فــإذا    إن إحــراق الكتــب يشء خطــر ورب
ــى  ــني حت ــوم أو اثن ــاء ي ــا يف امل ــب أن تضعه ــا جي ــص منه أردت التخل
تــذوب بالكامــل وتنمحــي الكتابــة أو تــذوب األوراق وال يعــود هلــا أثر.  
وقتهــا يمكنــك أن تتخلــص منهــا أن ترمــي األوراق املبتلــة يف مــكان 

وترمــى املــاء يف مــكان أخــر فــال جيتمعــان ثانيــة.
يومهــا عــدت إىل رسيــري و أنتهــت التجربــة املريــرة ولكنــى يف هــذه 

الليلــة ســمعت أصواهتــم املريعــة فقــط ومل أرهــم. 
و أخذت أسمع أصواهتم باستمرار وأحدثهم وحيدثونني 

 و أخــربوين أهنــم يتشــكلون يف صــور خميفــة لكــي خييفــوا البــر و 
هــم متواجــدون حولنــا يف كل مــكان ســكان املــكان مــن اجلــان أو مــن 

يســمون بالعــار أي اجلنــي عامــر.
ــم  ــتطيع رؤيته ــى ال أس ــوا: إن ــم قال ــم أن أراه ــت منه ــا طلب وحين
عــىل أشــكاهلم فقــد حيــدث يل مكــروه إذا رأيتهــم عــىل أشــكاهلم احلقيقيــة 

فلــم أكــرر الطلــب مــرة أخــرى ..
ولكنهــم بــدأوا يطلبــون منــي الكثــر فلــم حيققــوا يل طلًبــا أو أمنيــة 
ومل أســخرهم كــا كنــت أعتقــد، ولكنهــم هــم مــن ســخروين خلدمتهــم 
وجلــب هلــم الكثــر مــن األشــياء القــذرة كــروث احليوانــات وعظامهــا 

والدمــاء وأشــياء كثــرة. 
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ولقــد تعبــت وحاولــت رصفهــم ولكنهــم رفضــوا أن يرحلــوا 
بســالم، وقالــوا يل: إننــي ملكهــم وليــس يل ســلطان عــىل نفــي .

فأنــا أريــدك ابنــة الدرويــش أن ختلصينــي منهــم وجتعليهــم يرحلــون، 
ــون  ــي جمن ــن أنن ــع معتقدي ــي اجلمي ــد عن ــوايب و ابتع ــدت ص ــد فق فلق

ــوم ومل حيققــوا يل شــيًئا ! ــى الي وفقــدت عقــيل ومل أجــد عمــاًل حت
حتــى يــدي أصبحــت  ترتعــد وترتعــش باســتمرار وكأننــي مصــاب 
بمــرض الرعــاش وال أســتطع حتريكهــا كالســابق وال أحــد يعــرف ســبب 
تلــك احلالــة التــي وصلــت إليهــا حتــى األطبــاء احتــاروا يف عــالج يدي..
أريــدك أن تبعدهيــم عنــي مــن فضلــك، أعــرف أننــي مذنــب 
ــا  ــم فيه ــي ال أفه ــة  الت ــب اللعين ــك الكت ــراءة تل ــراء وق ــأت ب وأخط
ولكنهــم حولــوا حيــايت إىل جحيــم أســود ارصفيهــم ودعيهــم يدعوننــي 

ــم ... ــك هب ــة و اتصال ــك اخلارق ــرف بقدرات ــأين و أع وش
ــى  ــد أن أهن ــا بع ــس أمامه ــيم اجلال ــاب الوس ــن للش ــرت ناردي نظ

ــاء ؟؟ ــا برج ــر هل ــاقط وينظ ــه تتس ــت دموع ــه وكان قصت
و رأهتــم خلفــه أربعــة مــن اجلــن األقويــاء بأجســادهم القويــة 
وعيوهنــم البــارزة اجلاحظــة التــي تأخــذ نصــف وجوههــم وأجســادهم 
ــي  ــي تنته ــتطيلة الت ــهم املس ــل ورؤوس ــود الطوي ــعر األس ــة بالش املليئ

ــه اآلن ... ــون خلف ــه وجيلس ــوا يرافقون ــد كان ــران لق ــان كب قرن
هــي تعــرف أنــه ســيموت إن خــرج مــن تلــك الغرفــة فلــن يدعــوه 
يرصفهــم بســهولة فهــو مــن فعــل ذلــك بنفســه فلقــد وهــب نفســه هلــم 
بقراءتــه يف تلــك الكتــب الغريبــة التــي متــارس الســحر األســود   ولكنهــا 

تعــرف أيًضــا أنــه ســيفعل أي يشء ليرتكــوه حييــى بســالم ؟



240

فلن تدعهم يفتكون به فهو هلا اآلن ؟
ــاذا  ــر، فل ــه ال ــب لنفس ــن جل ــو م ــوت وه ــتحق امل ــو يس ــم ه نع

ــا ؟ ــم معناه ــب ال يفه ــرأ يف كت يق
ولكــن املــوت ليــس اآلن فهــو الــذي ســيجلب هلــا مــا تريــد إلكــال 

مــلء الصنــدوق.
و البــد مــن إحضــار الصبــي هلــا أو الفتــاة ألخــذ الدمــاء  إلكــال مــا 
ــا مــن الوديــان األقويــاء  بــدأت فلــن يوقفهــا أحــد حتــى و إن كانــوا جنً

فلــن يكونــا أقــوى منهــا ؟
****

يف إحدى احلارات الضيقة يف منطقة الوييل 
وقفــت نرمــني تســأل أحــد املاريــن عــن عنــوان مكتــوب يف ورقــة 
ــرف  ــررت أن تع ــد ق ــا فلق ــة أمه ــل صديق ــوان أم نوف ــرة  و كان عن صغ
احلقيقــة أواًل وبعدهــا ســتذهب إىل أختهــا لتأخذهــا بالقــوة فلــن تدعهــا 
حتيــا يوًمــا واحــًدا بذلــك املنــزل امللعــون فســتعود معهــا إىل اإلســكندرية 

ويتناســون مــا حــدث. 
قال الرجل وهو يشر بيديه :

ــــ هــا هــو يــا آنســة، إنــه ذلــك املنــزل األصفــر هنــاك املكــون مــن 
ــني.  طابق

ــــ أشــكرك ســيدي ورحلــت نرمني لتدخــل إىل بــاب املنــزل  القديم 
املتهالــك فــكان مكتــوب بالورقــة الــدور الثــاين شــقة 4 صعــدت الــدرج 
ومل تســأل أحــد أخــر  وأخــًرا وجــدت ضالتهــا فلقــد وجــدت نفســها 

أمــام إحــدى الشــقق كتــب فوقهــا رقــم 4 
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ــب  ــل وترت ــل أن تدخ ــها قب ــا وبأس ــتجمع قوهت ــة تس ــذت دقيق أخ
أفكارهــا ...فــاذا ســتقول للمــرأة وهنــا ألقــت نظــرة رسيعــة عــىل اخلاتم 
بيدهيــا و أختــذت قرارهــا ســرتن اجلــرس وتعــرف مــا جــاءت مــن أجلــه. 

وهنا سمعت صوًتا أجش غليظ يأيت من خلفها قائاًل :
ــ ماذا تفعلني هنا أيتها الفتاة وملاذا تقفني هكذا عندك؟

التفتــت بفــزع لــرتى صاحــب الصــوت ...وبعدهــا أطلقــت رصخــة 
. لية عا
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الفصل السابع عشر
النهاية

يف الشقة السفلية قالت ناردين بصوت قوي:
ــد  ــان، فلق ــم القرب ــدم هل ــد أن تق ــب الب ــا غري ــك ي ــم عن - ألبعده
أخــذت العهــد عــىل نفســك ووهبــت هلــم جســدك وحياتــك فلهــم احلــق 

يف فعــل مــا يريــدون بــك أهيــا األمحــق فلــا فعلــت بنفســك هــذا؟
ــًدا أيتهــا الدرويشــة، ومل أهــب أحــًدا  - ال ولكنــي مل أفعــل ذلــك أب

جســدي 
أطلقــت نارديــن ضحكــة عاليــة ســاخرة ثــم قالــت بصــوت خميــف 

خــرج خشــن أجــش غليــظ:
ــوم قــرأت يف  ــل لقــد بعــت هلــم نفســك و وهبتهــم جســدك ي ــــ ب
ــل  ــل تتخي ــك، فه ــم إىل عامل ــن عامله ــم م ــم وأحرهت ــب حتضره كت
أهنــم ســيرتكونك حتيــا بســالم وتفلــت بفعلتــك أهيــا األمحــق فأنــت مــن 

ــه.  ــل نتيجت ــر فلتتحم ــت ال جلب
ــا  ــأت  في ــي أخط ــرف أنن ــش؟ أع ــة الدروي ــا ابن ــل ي ــاذا أفع - وم
فعلــت ولكــن كيــف أصلــح خطــأي اآلن و أجعلهــم يرتكوننــي وشــأين ؟

ــ قلت لك البد من تقديم قربان هلم.
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ــ قربان هل أذبح هلم شيًئا
ــــ ال بــل أريــدك أن حتــر بعــض الدمــاء ألطفــال صغــار مل يبلغــوا 

احللــم ومل يرتكبــوا أي معصيــة 
ــل أو  ــت بقات ــا لس ــم أن ــي أن أذبحه ــل تريدينن ــال ه ــاء أطف ــــ دم

ــىء ــي خط ــي كالم ــي فهمت ــفاح، إن كنت س
ــــ ال مل أقــل لــك تذبحهــم بــل بعــض مــن دمائهــم ولــن تؤذهيــم يف 

يشء أهيــا الغبــي فلســت يف حمــل جــزارة لنذبــح فيــه األطفــال 
ــ وكيف هذا سيحدث أحصل عىل دمائهم بدون قتلهم ؟؟

ــم أو  ــن أؤذهي ــاء ول ــم الدم ــحب منه ــا سأس ــم يل وأن ــــ أحره
يشء  يمسســهم 

ــــ هــل تقولــني الصــدق؟ هــل ســتخلصينني ولــن تــؤذي األطفــال 
بــأي يشء؟

- نعم ال تقلق فناردين ال تكذب وال ختلف عهًدا مها حدث.
ــ ولكن من أين أحرهم ؟؟

- هــذه مشــكلتك  أنــت و حياتــك وحــدك يف نفــس الوقــت فحلهــا 
ــي،  ــرت اجلن ــا أح ــد عندم ــاعدك أح ــم يس ــب فل ــا الغري ــردك أهي بمف

ولــن يســاعدك أحــد يف إحضــار الصبــي
ــي  ــا مصيبت - ســأحاول ولكــن هــل ســأحتول إىل خاطــف أطفــال ي
ولكــن البــد أن أحتــرر فلــم أعــد أســتطيع العيــش معهــم لقــد أرهقتنــي 

ــي باملــرض ... طلباهتــم و أتعبتنــي و أصابتن
وهنــا هنــض مــن مقعــده وحــاول الرحيــل جللــب األطفــال ولكنهــا 

اســتوقفته قائلــة :
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- انتظر وأعطني ذراعك أواًل ..
- ملاذا؟ فاذا ستفعلني يب ؟

- ال ختــف يــا فتى...سأرســم لــك وشــًا حيميــك مــن بطشــهم ألهنم 
لــن يرتكــوك تفعــل فلــن ينرصفوا بســالم!

- هل سأشعر باألمل
- ال تقلق لن تشعر بيشء.

أخــذت نارديــن تغــرز اإلبــرة يف حلــم ذراعــه وتصبغــه وتدق الوشــم 
وبعــد ســاعة قالــت لــه :

ــه إىل  ــت رأس ــه فرفع ــر إىل ذراع ــاول النظ ــا ح ــت وهن ــد انتهي - لق
ــة : ــًدا قائل ــا بعي ــىل وأداراهت األع

- ال، ال تــرى الوشــم وال تفكــر حتــى يف النظــر إليــه فهــذا ملصلحتك 
فــا رســم فيــه مل يرســم إال حلايتــك منهــم فلــن يؤذيــك أحــد حتــى تعود 

ــن جديد. م
ــ وملاذا أفعل مادمت تقولني يل: إهنم لن يؤذوين بذلك الوشم؟ 

ابتسمت بسخرية :
ــًدا  ــا واح ــك إال يوًم ــم وحيمي ــدك الوش ــن يفي ــا فل ــن غبًي ــــ ال تك

ــاء. ــب الدم ــه و أجل ــرصف في ت
ــ ال لن أجلب الدماء.

رصخت بغضب :
ــ ماذا تقول أهيا املعتوه؟

أقصــد ســأحر األطفــال فقــط وتــرصيف أنــِت معهــم ولكنــي لــن 
أؤذي أحــًدا 
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ــــ هيــا أرسع فســيمحى الوشــم بعــد يــوم  فالســاعة اآلن اخلامســة 
فغــًدا بنفــس الســاعة تعــود كــا كنــت ولــن جتــد للوشــم أي أثــر فليــس 

هنــاك وقــت ...
خــرج غريــب مــن الشــقة و كانــت جليلــة تقــف عــىل بــاب الغرفــة 
تتصنــت وســمعت كل يشء وخــرج خلفــه عــار املنــزل الذيــن حيمــون 
ــا  ــرج أيًض ــدوق وخ ــل الصن ــى ال يكتم ــه حت ــون تعطيل ــاة وحياول الفت
ــه  ــان إىل عامل ــن الودي ــم م ــم وجلبه ــن حره ــن الذي ــن اجل ــة م األربع

ــية. ــوادي القاس ــاة ال ــودوا حلي ــن يع ــم فل ــالم يرصفه ــوه بس ــن يرتك فل
 فلقد أعجبتهم حياة البر كثًرا..وال يريدون العودة

****
ــوه  ــل املش ــك الرج ــه ذل ــرى وج ــي ت ــف وه ــني بعن ــت نرم رصخ

ــاًل: ــب قائ ــه بغض ــل وجه ــأدار الرج ــخ  ف ــا كان كاملس أمامه
ــــ هــل رأيــت شــبًحا يــا فتــاة فــاذا تريديــن مــن هــذا املنــزل وملــاذا 

تقفــني هكــذا؟
ــ أعتذر لك مل أقصد إهانتك ساحمني أرجوك
ــ ال تعتذري وقويل يل: ماذا تريدين من هنا؟

ــ أريد أم نوفل فهل هي هنا من فضلك ؟
ــ أم نوفل! وملاذا تريدينها؟ ويف أي يشء؟

ــ أريد أن أعرف منها شيًئا هاًما من فضلك!
ــ ومن أنت ؟

ــ أرجوك أخربين هل هي هنا ؟
ــ ال ..
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ــ وأين ذهبت أريد أن أعرف منها احلقيقة و كل يشء ؟
ــ أي حقيقة ومن أنت ؟

ــ أخذت نرمني تبكي بقهر قائلة :
ــ باهلل عليك دلني عىل مكاهنا 

ــ هل أنت جمنونة يا فتاة؟! 
ــــ مــاذا؟ فأنــا أريــد أم نوفــل، وهنــا أخــذت تــدق الباب بعنــف دون 

جدوى.
ــــ اهدئــي فلــن تفتــح لــك، ولــن يفتــح لــك أحــد فلــن تســتطيعي 

رؤيتهــا.
ــ ملاذا تقول هذا؟

ــ ألن أم نوفل ماتت منذ زمن فمن أنت وماذا تريدين منها؟
ــ ماتت؟! ومن سيخربين احلقيقة اآلن ؟!

****
ــو  ــاحرة ه ــك الس ــي لتل ــيحر صب ــف س ــر كي ــب يفك ــرج غري خ
ــا فكــر يف أطفــال الشــوارع  يعــرف أهنــا ستســاعده وختلصــه منهــم وهن
الذيــن يملئــون املياديــن فلــا ال خيطــف طفــاًل منهــم أو اثنني فمن ســيهتم 
ــة وقتلتهــم فمــن ســيهتم ألمرهــم هــو  ألمرهــم حتــى و إن كانــت كاذب
ســيقدم هلــم معروًفــا ويرحيهــم مــن تلــك احليــاة القاســية التــي يعيشــوهنا 

بالشــوارع مرديــن دون منــزل ومــأوى هلــم .
ذهــب أســفل أحــد الكبــاري وهنــا وجــد ضالتــه لقــد كانــت فتــاة 
ــن  ــة ع ــة باحث ــب يف القام ــو وتلع ــابع تله ــا الس ــغ عامه ــرة مل تبل صغ

ــا . ــا جوعه ــد هب ــز لتس ــرسة خب ك
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اقرتب منها قائاًل :
ــ هل أنت جائعة أيتها الصغرة وتريدين الطعام؟ 

نظــرت لــه بخــوف فمنــذ متــى يعطــف عليهــا البــر ويقدمــون هلــا 
الطعــام، فأخــر مــرة لــن تنســاها يــوم قــدم هلــا أحدهــم الطعــام ويومهــا 

مل يرحــم طفولتهــا  وال براءهتــا وال ذهلــا ..
فقــام باالعتــداء عليهــا وعذهبــا مل تكــن تعــرف مــاذا يفعــل هبــا ذلــك 

البغيــض وملــاذا ؟
ومــا ذنبهــا هــي إن ولــدت لتجــد نفســها بالشــارع ال تعــرف هلــا أًبــا 

وال أًمــا..
ــا  ــوا بنقله ــوت وقام ــى كادت  مت ــت حت ــا نزف ــا ولكنه ــت يومه  مل مت
للمستشــفى وعالجهــا وكانــت وقتهــا فقــدت كل يشء    و بعدهــا ألقــوا 
هبــا مــن جديــد إىل الشــارع لتواجــه نفــس املصــر.  ملــاذا مل يكــن عندهــم 
ــك  ــت إىل تل ــاذا أت ــت؟ و مل ــاذا خلق ــذا ؟ مل ــن كل ه ــا ع ــة ويبعدوه رمح

احليــاة لتعــاين؟ ومــا ذنبهــا ؟
و اآلن مــاذا يريــد منهــا هــذا الرجــل هــو األخــر هــل ســيفعل معهــا 

كــا فعــل األخــر  وســيغتصبها ؟
ــارغ  ــا ف ــدوه ميًت ــذي وج ــا ال ــىل أخوه ــع ع ــل م ــا فع ــيفعل ك أم س
البطــن واألعضــاء كانــت بطنــه خاويــة ال يوجــد هبــا يشء  لقــد أخــذوا 
منــه كل يشء حتــى عينيــه مل يرتكــوا مكاهنــا إال ذلــك التجويــف الفــارغ..

لقــد رأتــه يومهــا بجــوار القامــة وكأنــه قامــة ختلصــوا منهــا. 
فــاذا فعــل عــىلٌّ هلــم ليفعلــوا فيــه ذلــك ويرسقــون أعضــاءه 

وحيرمونــه مــن احليــاة ؟
هل ألنه طفل  ولد يف الشارع  وال يعرف له أًما أو أًبا ؟؟
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هــل ألهنــا طفلــة ولــدت يف الشــارع  فأطلقــوا عليهــا أطفــال 
الشــوارع ومــا ذنبهــا هــي حتــى يفعلــوا معهــا كل ذلــك ؟

ــي  ــر وه ــف بذع ــدت للخل ــا ابتع ــرتاب ولكنه ــب االق ــاول غري ح
ــا! ــر هب ــه األخ ــا فعل ــئومة وم ــة املش ــك الليل ــر تل تتذك

ــم  ــة و وجوهه ــراء الدموي ــم احلم ــه بعيوهن ــن خلف ــم م ــا رأهت وهن
ــب  ــت برع ــم فرصخ ــم وقروهن ــني هبيئته ــوا مرعب ــرة كان ــوداء املنف الس
وظلــت تــرصخ ...ثــم ركضــت بــكل قوهتــا حماولــة الفــرار مــن هــؤالء 
ــة ..أال يكفيهــا  الشــياطني فــاذا فعلــت هــي لتطاردهــا الشــياطني املرعب

ــس ؟؟؟ ــياطني اإلن ش
و ركــض هــو خلفهــا مرسًعــا ولكنــه مل يمســك هبــا فلــم تنتبــه الفتــاة 
ــا  ــت عجالهت ــتها حت ــي دهس ــة الت ــيارة املرسع ــك الس ــرة إىل تل الصغ

ــة ... ــرت هارب وف
ــاس قــد جتمعــوا حــول  ركــض هــو إىل مــكان احلــادث و وجــد الن
الفتــاة التــي فارقــت احليــاة وذهبــت إىل عــامل أفضــل مــن عاملهــا و رمحــة 

رب العاملــني التــي حرمــت منهــا بــني البــر ..
اقــرتب هــو و كان يشــغل تفكــره شــيًئا واحــًدا فلــم هتمــه الفتــاة يف 

يشء فلقــد ارتاحــت مــن احليــاة التــي تعيشــها.
ــاحرة  ــا إىل الس ــاة و أخذه ــاء الفت ــع دم ــتطيع جتمي ــل سيس ــن ه ولك
ــىل األرض  ــت ع ــد جف ــاء ق ــد أن الدم ــر وج ــرتب  أكث ــا اق ــه حين ولكن
ــت  ــاك وق ــس هن ــر فلي ــاًل أخ ــن طف ــث ع ــه ..فليبح ــت فرصت ...فضاع

ــراء؟؟؟ ــذا اهل ــكل ه ل
****  
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ــ اهدئي يا فتاة واخربيني ماذا هناك؟
ــــ ال أعــرف مــاذا أقــول لــك ولكــن أم نوفــل كانــت األمــل األخــر 
ملعرفــة احلقيقــة فلقــد وصتنــي أمــي بالذهــاب إليهــا قبــل موهتــا، وقالــت 

يل: إهنــا ســتخربين بــكل يشء ؟
ــ أمك من فأنا نوفل ابنها فربا  عرفتها وساعدتك؟؟

ــ هل أنت ابنها نوفل حقا ؟؟
ــ نعم هو، من أنت يا فتاة وماذا تريدين من أمي رمحها اهلل ؟

ــــ أنــا نرمــني درويــش ولقــد أعطتنــي أمــي ذلــك اخلاتــم قبــل موهتا 
وأخربتنــي أن أمــك ســتخربين احلقيقة؟

ــ نرمني ابنة الدرويش ؟
ــ هل تعرف أيب يا نوفل؟

ــي  ــوه بوجه ــك التش ــن ذل ــل تري ــش ه ــرف الدروي ــن ال يع - وم
فبســبب أبــوك ذلــك الدجــال الســاحر لقــد شــوه وجهــي حينــا كنــت 
ــىل  ــك ع ــاعدت أم ــن س ــي م ــا اهلل فه ــي رمحه ــن أم ــم م ــا لينتق صبًي
اهلــروب بكــم  و أنتــم صغــار فلقــد كنتــا رضيعتــني وقتهــا ومل تتحمــل 

ــاة ؟؟ ــك احلي أم
ــ ماذا تقول ؟؟

ــــ احلقيقيــة يــا نرمــني لقــد كان أبــوك ســاحًرا ويتعامــل مــع اجلــن 
ويســخرهم خلدمتــه، ويقــول إنــه حيارهبــم وهــو أحــد جنــود اهلل املكلفون 
عــىل األرض كالم غريــب اكتشــفته أمــك بعــد زواجهــا منــه فلــم تكــن 

تعــرف كل هــذا. 
ــس  ــض أي عري ــه فرف ــاعده يف عمل ــة تس ــك جليل ــل عمت  و كان جيع
تقــدم لطلــب يدهــا؛ ألنــه أخــرب أمــك أن مســاعدته البــد أن تكن عــذراء. 
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وكان يســخر بعــض اجلــن مــن عــار املــكان خلدمــة أمــك يف املنــزل  
ومراقبتهــا فكانــت ال تفعــل شــيًئا، عــار املنــزل هم مــن يفعلــون كل يشء 

مــن تنظيــف و إعــداد طعــام وكل يشء تتخيلينــه.
ولكــن أمــك مل تتحمــل وكانــت تشــعر بالفــزع  والرعــب       و كانــت 

ســتفقد عقلهــا وجتــن مل تســتطع اهلــروب بحملها.
ــزل وعندمــا  ــوك باملن ــوم زواج وحبســها أب  ألهنــا محلــت مــن أول ي
ولــدت أنــت و أختــك خافــت عليكــن ليصبــح مصركــا كمصــر جليلة 
عمتكــا فحاولــت اهلــروب كثــًرا وأخــًرا هربــت بمســاعدة أمــي رمحهــا 
اهلل  فلقــد كانــت صديقتهــا الوحيــدة باحليــاة يومهــا كان أبــوك مســافًرا ..
ــا فانتقــم مــن أمــي بحــرق قلبهــا عــيل  ــى الدرويــش هن ويومهــا أت
ــاوز  ــا مل أجت ــا صبًي ــت وقته ــي وكن ــىل وجه ــرتاب ع ــض ال ــى ببع وألق
احلاديــة عــر فشــوه وجهــي وأصبحــت هكــذا منــذ ســنني وأنــا مشــوه 
ــا  خيافنــي النــاس فلقــد دمــر أبــوك حيــايت بســببكم أنتــم  فلــن أفتــح بيًت
و أكــون أرسة، فلــن تــرىض أي فتــاة بالــزواج مــن ذلــك املســخ املشــوه 
وتقــي معــه كل ســنوات عمرهــا و اآلن ارحــيل فلقــد عرفــت كل يشء 

ــد.. ــا مــن جدي ــن إىل هن وال تعودي
ــا عــىل ذلــك  نظــرت لــه نرمــني بإشــفاق وتســاقطت دموعهــا حزًن

الفتــى ..
ولكنها أخًرا عرفت احلقيقة ..

ــزل  ــن املن ــرت م ــا وف ــت أمه ــاذا هرب ــا، ومل ــة والده ــت حقيق وعرف
هبــا حينــا كانــا صغــاًرا ولكــن ملــاذا مل يعدهــم األب بالقــوة وباالســتعانة 

باجلــن إن كانــوا يســتطيعون املعرفــة؟



251

ــن  ــاك م ــه وكأن هن ــل حيات ــم وأكم ــم األب وتركه ــاذا مل يعيده مل
ــك ؟ ــل ذل ــن فع ــه م يمنع

ا ؟ إنه يشء غريب حقًّ
ــذ  ــا لتأخ ــزل جدهت ــب إىل من ــوف تذه ــا س ــذت قراره ــا اخت ولكنه
ــا  ــن تدعه ــكندرية فل ــا إىل اإلس ــود أدراجه ــا لتع ــن وعمته ــا ناردي أخته
يعيشــان بذلــك املنــزل امللعــون ويبــدو أن عمتهــا جليلــة عانــت الكثــر..

ــدي ســاحمه اهلل .. ــت بســبب وال يف حياهتــا وتعذب
****

ــ وأخًرا حصلت عليك أهيا الغبي ملاذا تفر مني ؟
ــ ماذا تريد مني عمي غريب ؟

ــــ أريــدك جمــدي أن تــايت معــي مشــوار أنــت و أختــك هنــا وســوف 
أحــر لكــا أشــياء كثــرة وحلويــات؟؟

ــ أنت ولكن ملاذا يا عم غريب فلم تفعلها من قبل ؟
ــ اسمع الكالم يا ولد ؟؟

ــ ال فلقد حذرتني أمي منك و أخافتني ؟؟
ــ اللعينة 

ــياء  ــك األش ــرى تل ــو ي ــه وه ــع كالم ــا قط ــتم أم ...وهن ــــ ال تش
ــراء  ــم احلم ــعرة وعيوهن ــوداء املش ــم الس ــه بوجهه ــف عم ــة خل املرعب

ــي .. ــد الوع ــقط فاق ــم س ــا ث ــي فزًع ــرصخ الصب ف
وهنا هتف غريب ...:

ــزل  ــل ...إىل من ــه ورح ــني يدي ــه ب ــك ويل ومحل ــل ل ــذا أفض ــــ ه
الدرويــش.
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مل يســتطع أي منهــم منعــه فلقــد كان حيمــل الوشــم الــذي جعلهــم 
يبتعــدون عنــه وال يســتطيعون مســه ...فكانــوا خييفــون األطفــال ليهربــوا  
ــتطيعوا  ــم يس ــي فل ــد الوع ــقط فاق ــى س ــك الفت ــن ذل ــه ولك ــن أمام م

التأثــر عليــه؟
****

يف منزل الدرويش
ــي  ــك الصب ــورة إىل ذل ــون مذع ــزع وعي ــر بف ــة تنظ ــت جليل وقف
ــر  ــه األخ ــرف أن ــي تع ــه فه ــني يدي ــب ب ــره الغري ــذي أح ــر ال الصغ

ــة.  ــدوق ال حمال ــه الصن ــيكتمل بدمائ وس
وكانــت نارديــن جتلــس القرفصــاء يف صمــت فنظــرت هلــا برعــب و 
انقلبــت عيناهــا لتصبــح كلهــا بيضــاء فخرجــت جليلــة مفزوعــة وهــي 
ــإن مل هتــرب  ــد أن حتمــل أغراضهــا وهتــرب اآلن ف تشــعر بالرعــب فالب
ــوس  ــال الطق ــد اكت ــت بع ــا مات ــا ورب ــوال حياهت ــرب ط ــن هت اآلن فل
والصنــدوق اللعــني وهنــا صعــدت لتجمــع مالبســها وهــي تســمع تلــك 

ــم اآلذان . ــذي يص ــج ال ــر املزع ــة والنف ــوات العالي األص
كانــت تريــد الفــرار مــن ذلــك اجلحيــم وممــا ســيحدث بعــد قليــل 

بعــد أن تنهــي نارديــن عملهــا وجتمــع لــه الدمــاء .
أخــذت مالبســها ومصــاغ وذهــب أمهــا وبعــض النقــود التــي كانت 
ــل أن  ــروب قب ــد اهل ــت تري ــة كان ــدرج مرسع ــت ال ــا ونزل ــا أمه تدخره
ــيحدث  ــاذا س ــوى اهلل م ــد س ــم أح ــي ال يعل ــة الت ــك املصيب ــدث تل حت

فيهــا؟
ــراء  ــواء خ ــا أض ــرج منه ــت خت ــفلية وكان ــقة الس ــت إىل الش التفت
ــعرت  ــاٍل ش ــور ع ــوار الث ــوات خ ــت أص ــرص وكان ــى الب ــة تعم قوي
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ــني يف  ــدم بنرم ــت لتصط ــل البي ــاب مدخ ــت ب ــوف فتح ــة واخل بالرهب
ــا  ــا عالًي ــدرة صوًت ــوة مص ــا بق ــني يدهي ــن ب ــة م ــقطت احلقيب ــا فس وجهه

فقالت نرمني :
ــ عمتي جليلة إىل أين تذهبني وأين ناردين ؟؟؟

وهنا فقط تكلمت وأخرجت لساهنا قائلة:
- اهــريب يــا نرمــني اهــريب فلــن يدعــك يــا بنيتــي فأنــِت مــن نفــس 

الــدم امللعــون اهــريب ؟؟
نظــرت نرمــني بدهشــة إىل عمتهــا حتــى كادت عيوهنــا ختــرج مــن 

مقلتيهــا :
ــ هل تتكلمني يا عمتي ؟؟

ــــ اهــريب اهــريب اآلن فليــس هنــاك وقــت فأنــت غــر األخــرى فهي 
تســتحق املوت؟

ــــ أهــرب ولكــن أيــن نارديــن أختــي فلــن أســمح ألحــد بأذيتهــا 
ــا عمتــي.  ــًدا ي أب

ــ اتركيها فهي تستحق؟؟
ــ الاااااااااااااا.................

رصخــت نرمــني وهــي تدخــل وتقتحــم الشــقة الســفلية وهــي تــري 
ــا  ــن حوهل ــة م ــوات العالي ــك األص ــمع تل ــة وتس ــواء القوي ــك األض تل

تصــم آذاهنــا ؟
نظــرت هلــا جليلــة بحــزن ثــم فــرت هاربــة فلــن تســنح هلــا الفرصــة 
مــرة أخــرى ولتفعــل الفتــاة مــا تريــد فهــي مــن اختــارت ولــن جتربهــا 

عــىل فعــل مــا ال تريــد فلتذهــب حتــى إىل اجلحيــم لــن متنعهــا ...
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وفــرت جليلــة هاربــة وهــي حتمــل حقيبتهــا وتشــعر بالســعادة فهــذه 
ــم  ــا لطع ــة في ــنوات طويل ــذ س ــارع من ــا الش ــرى فيه ــي ت ــرة األوىل الت امل
احلريــة ومجاهلا...فليذهــب اجلميــع إىل اجلحيــم مــن أجلهــا ..مــن يبــايل 

وقتهــا .
****

دخلــت نرمــني الغرفــة التــي كانــت مغلقــة بقــوة وأخــذت 
ــزل  ــار املن ــل ع ــد أن تدخ ــاب بع ــح الب ــا انفت ــف وهن ــاب بعن ــع الب تدف
وســاعدوها عــىل فتحــة ووقفــت نرمــني مذهولــة ممــا تــرى، فلقــد رأت 
ــرة بــذراع طفــل  ــه إب أمامهــا أختهــا وهــي تضــع خرطــوم طويــل بنهايت
ــدوق اللعــني ..  و كانــت  صغــر وتصفــي دمــاءه لتضعهــا بذلــك الصن
ــياء  ــة أش ــكل يف هيئ ــواء وتتش ــرك باهل ــه وتتح ــرج من ــراء خت ــوان خ أل
ــت  ــا كان ــا دوًم ــىل ذراعه ــا ع ــمها أخته ــي ترس ــات كالت ــة  وكائن غريب

ــراء ؟ ــذا اهل ــا ه ــراء ف ــون مح ــا عي ــف وهل ــكلها خمي ــياء ش األش
ــاب اهلل  ــردد مــا حتفظــه مــن كت رصخــت نرمــني بقــوة  وأخــذت ت
واندفعــت إىل ذراع الصبــي فنزعــت منــه اإلبــرة ووضعــت يدهيــا لتكتــم 
الدمــاء وهنــا رصخــت نارديــن يف وجههــا قائلــة بصــوت خــرج خشــن 

غليــظ. 
من بني شفتيها :

ــــ مــاذا فعلــت أيتهــا املجنونــة لقــد كنــت أوشــكت عــىل االنتهــاء 
ــاذا فعلــت  ــاين ف مــن إمتــام انتقامــي وأقــدم قرب

ــ احتضنت نرمني الصبي بقوة وهي حتاول محايته قائلة :
ــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم اهدئــي أختــي و اذكــري اهلل  ــــ أعــوذ ب
وســوف يــرتكك ويرحــل فلــن يتحمــل كلــات اهلل ســتحرقه صدقينــي ..
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ــا ســمعت صوهتــا الغليــظ وهــي تطــر يف اهلــواء وترتفــع عــن  وهن
ــة : ــا  قائل ــا بجواره ــة ذراعه األرض رافع

ــًا وأنــت تفســدين كل يشء  ــــ ملــاذا تدخلــت اآلن أيتهــا الغبيــة دائ
أيتهــا احلمقــاء كجــدك األكــرب فهــو مــن عذبنــي وقتــل زوجتــي وابنــي 
ــأحفظ  ــي س ــد أنن ــإن كان يعتق ــله، ف ــىل نس ــي ع ــد إن أق ــد والب الوحي
العهــد معــه وال أؤذيكــم فهــو خمطــئ  فــال يوجــد جنــي جمــويس حيفــظ 

ــه أحــد .. ــا من العهــد ســيموت مجيــع النســل ولــن حيي
وهنا رصخ غريب بقوة فاذا فعل يف نفسه فقال :

ــــ اتركينــي أرحــل ولكــن نارديــن رفعــت ذراعهــا لرتفــع الغريــب 
عــن األرض ثــم يســقط عــىل رأســه بقــوة فأخــذت رأســه تنــزف بغــزارة 
حاولــت نرمــني أن  تقــرتب منــه لتوقــف تلــك الدمــاء ولكنهــا شــعرت 
ــرت إىل االرض  ــا ....نظ ــل حركته ــاألرض ويش ــا ب ــت أقدامه ــن يثب بم
ــا  ــك أقدامه ــن األرض ومتس ــرج م ــعرة خت ــوداء مش ــادي س ــدت أي فوج

بقــوة 
فرصخت بفزع وتوسل قائلة:

ــــ اخــرج مــن جســدها بــاهلل عليــك واتــرك أختــي ...فلقــد قتلــت 
ــا ذنــب يف يشء؟ مــن أذاك جــدى ســاحمه اهلل وليــس لن

سمعت صوت ناردين يرصخ بقوة:
ــــ أنــِت ال تعرفــني كيــف أذاين وقتــل مــن احــب وســأقتل كل نســل 
وذريــة لــه فســينقطع خيطــه مــن عــىل وجــه األرض مــن أجــل سمســائل 
ــك  ــة ألرى تل ــنوات طويل ــرت س ــد انتظ ــيعيدهم يل لق ــن س ــيال فم وس
اللحظــة و أمجــع صنــدوق اخلطايــا إيل قــرب ســيال و أخربهــا أننــي 

ــت.  انتقم
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ــرت  ــا تذك ــات اهلل وهن ــن آي ــة م ــا حتفظ ــردد م ــني ت ــذت نرم أخ
ــرصخ  ــو ي ــذ ه ــا و أخ ــذت تردده ــا أخ ــي ترصفه ــة فه ــورة الزلزل ص

ــذاب: ــا بالع ــدًدا إهيَّ ــب مه بغض
ـ اصمتي يا فتاة وال تتكلمي اغلقي فمك .

مل تغلــق فمهــا وظلــت تــردد آيــات اهلل ..أخــذ كل يشء مــن حوهلــا 
يتســاقط بعنــف ويــرب وجههــا مل تصمــت بــل أخــذت تــردد بصــوت 
ــقف  ــرت إىل س ــا، نظ ــا عالًي ــن حوهل ــرصاخ م ــىل، وكان ال ــىل و أع أع
ــة  ــة غريب ــقف بطريق ــة بالس ــن معلق ــت ناردي ــد كان ــب فلق ــة برع الغرف
ــاك مغناطيــس جيذهبــا إليــه رصخــت نارديــن  ــه أو هن وكأهنــا نائمــة علي

ــف: ــي املخي ــوت اجلن ــب بص بغض
ــ اصمتي و إال قتلتها والقيتها من هنا ..

نظــرت برهــة اليــه ولكنهــا كانــت تعــرف أنــه خمــادع، فــأن صمتــت 
ــاذا  ــرت م ــة، ففك ــا ىف النهاي ــي و أخته ــيقتلها ه ــه وس ــيكمل انتقام س
ــاه  ــتت انتب ــد أن تش ــدوق فالب ــه الصن ــاس إن ــت بح ــا هتف ــل وهن تفع
ــالت  ــىل األرض فس ــدوق ع ــت الصن ــه وقلب ــت إلي ــدوق، فأرسع بالصن

ــظ : ــوت غلي ــرصخ بص ــذت ت ــن و أخ ــت ناردي ــا نزل ــاء وهن الدم
ــت  ــا أغمض ــتندمني ولكنه ــا س ــدوق اخلطاي ــت بصن ــاذا فعل ــــ م
ــرآن  ــن الق ــه م ــا حتفظ ــل م ــدأت وترت ــا ب ــل م ــذت تكم ــا و أخ عينيه
ــا  ــا أخربه ــرات ك ــالث م ــة  ث ــورة الزلزل ــرأت س ــا ق ــم، وبعده الكري
ــا  ــذت تقوهل ــا فأخ ــا إهيَّ ــي علمه ــات الت ــا رددت الكل ــا، وبعده جده

ــاٍل: ــوى ع ــوت ق بص
-  )»  أقســمت عليــك » بســائيل« بــاهلل و عظمتــه و العــرش و رفعتــه 
و الكــريس و ســعته وجربائيــل وروحيتــه، و إرسافيــل و نفختــه،           و 
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ــم  ــن دعاك ــوا م ــم ال تعص ــه أنك ــل و قبضت ــه، و عزرائي ــل و أمنت ميكائي
ــن  ــليان ب ــيدنا س ــه س ــم ب ــا عاهدك ــاق و ب ــد و امليث ــق العه ــائه بح بأس
ــوا  ــل و أال تنقض ــر بباب ــكل الكب ــاب اهلي ــد ب ــالم عن ــه الس داوود علي
األيــان بعــد توكيدهــا، و قــد جعلــت اهلل عليكــم كفيــاًل، و كان عهــد اهلل 
ــا إن اهلل عــيل كل يشء قديــر. ــأِت بكــم اهلل مجيًع ــوا ي مســؤاًل ،أينــا تكون
ــارك اهلل فيكــم  -  الوحــا الوحــا العجــل العجــل الســاعة الســاعة ب

ــم.«( و عليك
ــه  ــة توقفــي نرمــني مــن أجــيل، إن ــن تــرصخ قائل ــــ أخــذت ناردي

ــأموت. ــي وس يعذبن
ــي  ــا وه ــف أخته ــرى ضع ــي ت ــر وه ــي بقه ــني تبك ــذت نرم أخ
تتوســل هلــا أن تتوقــف عــن ترديــد تلــك الكــات التــى ال تفهــم معناهــا 
ولكــن الشــيخ اجلليــل حذرهــا مــن التوقــف فالبــد أن تقــي عــىل تلــك 
اللعنــة وحتبــس اجلنــي بســائيل بالصنــدوق فأخــذت تــردد القســم وهــي 

تغلــق عينيهــا وتضــع يدهيــا عــىل أذهنــا. 
ارتفعــت تلــك األصــوات العاليــة واهلمهــات وصــوت خــوار الثور 
ممتــزج بمــواء قطــط تعــوي كذئــب جريــح وهنــا عــم الظــالم مــرة واحدة  
إال مــن تلــك األشــياء اخلــراء التــي تتحــرك بانســيابية يف اهلــواء خارجة 
مــن ذلــك الصنــدوق األســود اللعــني صنــدوق اخلطايــا، كانــت  األشــياء 
ــكال  ــل أش ــكل لتفع ــت تتش ــف كان ــر كثي ــه أخ ــن لون ــار ولك كالبخ
ــا  ــا أعمته ــا ...ورب ــد رؤيته ــوب عن ــب القل ــزع وتره ــة تف ــة وخميف غريب
مــن شــدة بريقهــا وبعدها...عــم الســكون مــرة واحــدة وأخــذت هــي 

تلــف وتــدور بالغرفــة يف انســيابية غريبــة  .
****
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ــىل  ــادي ع ــو ين ــوة وه ــارج بق ــن اخل ــزل م ــاب املن ــدق ب ــذ ي أخ
خطيبتــه، إنــه حممــود لقــد عــاد مــن أجلهــا فلــم يســتطع تركهــا وحيــدة 

ــا .. ــدث هل ــيًئا حي ــيًئا س ــم أن ش ــو يعل ه
ــم  ــة لتقتح ــوات الرط ــل بق ــد اتص ــه أح ــرد علي ــه ومل ي ــح ل مل تفت

ــوة.. ــاب عن ــح الب ــزل وتفت املن
ــرج  ــزارة خي ــزف بغ ــىل األرض تن ــاة ع ــث ملق ــالث جث ــدوا الث فوج

ــرا مــن فتحــات جســدها ... ــاء غذي الدم
وهنــا رصخ حممــود  بفــزع مــن هــذا املشــهد  الصعــب الــذي رآه مــن 

قبــل يف الصــور وعــىل شاشــات العــرض :
ــ ال تقرتبوا منهم فهم مصابون بمرض معدي خطر انه ...

ــ » اإليبوال« 
ــف  ــود يق ــني حمم ــكان تارك ــن امل ــزع م ــة بف ــال الرط ــد رج ابتع

ــدث ؟؟ ــاذا ح ــأل م ــو يتس ــا وه ــاقط حزًن ــه تتس ودموع
وهــل أصيبــت نرمــني بفــرس اإليبــوال مــن غينيــا ونقلــت العــدوى 

إىل أختهــا  ولكنهــا مل تلمــس أي جثــة هنــاك ؟؟
ــه  ــزل كل ــر باملن ــا أي أث ــدوا هل ــم جي ــني فل ــي  نرم ــن ه ــن  أي ولك

وكأهنــا تبخــرت؟؟
 فأين جثتها إن كانت هي سبب العدوى  وماتت باملرض  ؟؟

وملن جثة هذا الشاب هناك وذلك الطفل الصغر ؟؟
هــي  باملــكان  أثــر  هلــا  جيــدوا  فلــم  اخلرســاء  العمــة  وأيــن 

؟ ؟ ؟ . . ى خــر أل ا
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وهنا رصخ أحد اجلنود هناك جثة اخرى باملنور يا سيدي ؟؟
ــ رصخ حممود بلوعة :

ــــ نرمــني ..الااااااااااااااا أرسع اخلطــى إىل املنــور ليبحث عــن حبيبته 
فســمع أحــد اجلنود يقــول :

ــــ إهنــا جثــة رجــل يــا ســيدي ومشــنوقة بحبــل غريــب ملتــف حول 
رقبتــه ..

****
وقفــت بذلــك الركــن املظلــم هنــاك بغرفــة الطبيــب ختفــي وجههــا 

بوشــاح أســود وهــي تقــول :
ــــ هــل ستســاعدة دكتــور كــال فهــو يســتحق املســاعدة صدقنــي ومل 

يكــن لــه ذنــب يف تشــويه وجهــه وهــو طفــل صغــر؟؟
ــــ لقــد عرضتــه عــىل أكــرب أطبــاء التجميــل واحلــروق صدقينــي  يــا 
ــة  ــنني طويل ــذ س ــروق من ــف؛ ألن احل ــل ضعي ــدوا يل أن األم ــاة واك فت
وحيتــاج الســفر إىل اخلــارج فهنــك سيســتطيعون مســاعدته يف أمريــكا أو 

ــا ؟؟ أملاني
ــاعدة  ــب مس ــت حت ــال فأن ــور ك ــا دكت ــل اهلل ي ــن أج ــاعده م ــــ س

ــك ؟ ــرف ذل ــا أع ــن أن اآلخري
ــــ سأســاعده يــا فتــاة فهنــاك رجــال أعــال يتبنــون تلــك احلــاالت 

ويعاجلوهنــا عــىل نفقتهــم  ال تقلقــي. 
ولكن أخربيني من أنِت ؟

ــــ ال هيــم أهيــا الطبيــب مــن أكــون ولكنــى أدلــك عــىل عمــل اخلــر 
لتفعلــه فــال تــرتدد وثــق أنــه يســتحق املســاعدة  ؟
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نظر هلا طوياًل ثم قال:
ــــ أنــِت تذكريننــي بفتــاة كنــت أحبهــا و أعتربهــا ابنتــي رمحهــا اهلل 

ــكالم ؟ ــك يف ال ــك وطريقت ــس صوت ــا نف فله
ــي  ــق فه ــا ال تقل ــع أمواتن ــم مجي ــب ورح ــا الطبي ــا اهلل أهي ــــ رمحه
ــن  ــاب م ــم بالش ــا واهت ــرك هب ــغل تفك ــال تش ــل اآلن ف ــكان أفض بم

ــا.. ــرك هب ــت أذك ــا أن كن أجله
نظر الطبيب هلا بحرة ومل يرد بل هز رأسة بنعم سيفعل ...

ــاك  ــت هن ــفى وكان ــة يف املستش ــادر الغرف ــي تغ ــا وه ــا رأه وبعده
ــي  ــاعدها ورحال..وه ــا  لتس ــكت بيده ــا فأمس ــرى تنتظره ــيدة أخ س

ــا.. ــند عليه تتس
وهنا مهس الطبيب بحرسة :

ــــ يبــدو أن تلــك الفتــاة  عميــاء ..كفيفــة ال تــرى ...فكيــف فقــدت 
برصهــا يــا تــرى؟

ــن  ــم أم ال ولك ــد أعجبتك ــة ق ــت الرواي ــة ال أدري إن كان ويف النهاي
ــاة: ــا ىف احلي ــيًئا هاًم ــرف ش ــد أن تع الب

إن عــامل اجلــن  عــامل غامــض ومــىلء بــاألرسار  فهــم خملوقــات مثلنــا 
وهلــم حياهتــم اخلاصــة كــا لنــا حياتنــا اخلاصــة. 

ــم  ــم واتركوه ــوا يف عاملك ــى ال يتدخل ــم حت ــوا يف عامله ــال تتدخل ف
يعيشــون ويعبــدون اهلل فمنهــم العابــد التقــي، ومنهــم الكافــر املــرك، فا 
لنــا نحــن وماهلــم وملــا نحــاول التطفــل عليهــم وإجبارهــم عــىل فعــل مــا 

ال يريــدون ؟
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وتســخرهم  ببعــض الكلــات فلنرتكهــم ليرتكونــا وال تتلفــظ بــا ال 
تفهــم حتــى ال تنــدم واســتمع لنصيحتــي ...

» يــا ابــن آدم ال تتلفــظ بــا ال تفهــم حتــى ال متــوت لتلــك الكلــات 
التــي قلتهــا وال أنــت ال تفهــم معناهــا «  

تمَّت
مع تحياتي
د منى حارس
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وما بعد النهاية.
رحلة إىل عامل اجلان

 
ــق يف  ــي حتل ــوداء الت ــرة الس ــك الطائ ــن تل ــىل مت ــي ع ــوا مع تعال
ــا  يف  ــنأخذكم معن ــة أو أي يشء كان  وس ــك معلوم ــرتك ل ــان لت األذه
ــاألرسار إىل عــامل اجلــان وســؤال وجــواب لــكل  ــة ب ــة مليئ رحلــة عجيب
مــا يــدور بخلدكــم عــن ذلــك العــامل الغامــض وأرساره املخيفــة فتعالــوا 
معــي واربطــوا أحزمــة األمــان جيــًدا فاملطبــات اهلوائيــة كثــرة والغيــوم 
ــة  ــة املخيف ــك الرحل ــوض تل ــا لنخ ــا بن ــة وهي ــوداء كثيف ــا س ــن حولن م
التــى ندعــو اهلل أن نخــرج منهــا ســاملني غــر مؤذيــن وال ملبوســني مــن 

ــا ... ــن حولن ــكان م ــار امل ع
ــك  ــان ذل ــامل اجل ــن ع ــك ع ــدور بذهن ــا ي ــكل م ــواب ل ــؤال وج س

ــدل.. ــوف واجل ــر للخ ــض املث ــامل الغام الع
من اجلن وما أصنافهم ؟

حسب األديان واألساطر القديمة تعريف اجلن :
ــكل  ــىل التش ــادرة ع ــة ق ــة  هوائي ــة للطبيع ــات خارق ــي خملوق  » ه
بأشــكال خمتلفــة هلــا عقــول وفهــم وقــدرة عــىل األعــال الشــاقة، وهــم 
ــميت  ــا س ــال: إن ــي« ، و يق ــه »جن ــال ل ــد يق ــس، فالواح ــالف اإلن خ

ــرى » ــى وال ت ــا تتخف ــك ألهن بذل
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ــد روي الطــربي بإســناد حســن عــن أيب  ــاف وق  وهــي ثــالث أصن
ــه وســلم قــال: ــة اخلشــني أن النبــي صــىل اهلل علي ثعلب

 )اجلــن ثالثــة أصنــاف هلــم أجنحــة يطــرون هبــا يف اهلــواء وصنــف 
حيــات وصنــف حيلــون ويظعنــون(.

ــه  ــىل اهلل علي ــد ص ــا حمم ــىل أن نبين ــة ع ــلمون قاطب ــع املس ــا أمج ك
ــس ــوث إىل اإلن ــو مبع ــا ه ــن ك ــوث إىل اجل ــلم مبع وس

 قال اهلل تعاىل يف كتابه الكريم :
)َوُأوِحَي إَِلَّ َهَذا اْلُقْرآُن ِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلَغ( »سورة األنعام19«.

ــن  ــورة اجل ــلم س ــه وس ــىل اهلل علي ــه ص ــىل نبي ــبحانه ع ــزل اهلل س  أن
وســبب تســميتهم باجلــن الســتتارهم عــن العيــون، فهــم يــرون النــاس 
ــل قــول القــرآن: ــة والدلي وال نســتطيع رؤيتهــم، وهــذه احلقيقــة معروف
ــَياطنَِي  ــا َجَعْلنَا الشَّ ــُه َيَراُكــْم ُهــَو َوَقبِيُلــُه ِمــْن َحْيــُث َل َتَرْوَنـُـْم إِنَّ » )إِنَّ

ِذيــَن َل ُيْؤِمنُــوَن( »ســورة األعــراف آية 27.  َأْولَِيــاَء لِلَّ
ــة  ــا أن اإلنســان ال يــرى اجلــن عــىل صورهتــم احلقيقي واملقصــود هن
التــي خلقــوا عليهــا ولكــن قــد نراهــم بصــور أخــرى متجســدين هلــا يف 
صــورة حيوانــات أو بعــض احلــرات أو متخذيــن هيئــة البــر  أو ومهــا 

للعقــل كــا حيصــل لبعــض املســحورين.
أ تعتقد بوجود اجلن حًقا أم تعتربها خرافة ؟

يعتقــد بعــض النــاس بوجــود كائنــات خارقــة تســمى باجلــن ويعتقــد 
ــة  ــتطاعتها رؤي ــن باس ــة و أن اجل ــوى خارق ــن ق ــاس أن للج ــؤالء الن ه
النــاس وإحلــاق األذى هبــم و أن أجســام اجلــن غــر ماديــة وقــادرة عــىل 

التشــكل بالشــكل الــذي تريــده. 
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والعــامل الــذي نعيــش فيــه الغريــب والعجيــب فكيــف بالعــامل اخلفــي 
عــن العيــون والغــر مرئــي لنــا وال نــراه مــن الغيــب الــذي احتجــب عن 

عيوننــا، فالنفــس البريــة حتــب التنقيــب والبحــث يف مــا وراء الطبيعــة 
مــن عــوامل خفيــة ال يعرفــون عنهــا شــيًئا كــا دوهنــا األقدمــون وكــا 

وردت يف الكتــب الســاوية 
أو كا حكي عنها القصاصون والدجالون وغر ذلك كثر.

هل يستطع اجلن أذية اإلنسان ؟
 يســتطع اجلــن أن  يتســلط عــىل اإلنــس وأذيتهــم، وأن مــن األمــور 
املســلم هبــا أن اإلنســان عرضــة لألخطــار واألمــراض وقليــل مــن تصفو 
ــا دواء  ــس هل ــراض لي ــاك أم ــات، وهن ــال منغص ــش ب ــاة ويعي ــه احلي ل
فيقــع  اإلنســان عقلــه فريســة الوهــم وتســلط اجلــن وهنــاك الكثــر مــن 
األمــراض النفســية وأمــراض الــرصع فمــن النــاس مــن ينســب أكثرهــا 
ــم  ــع بعضه ــرة ووق ــاس يف ح ــل الن ــا جع ــياطني، مم ــن والش ــامل اجل لع

ــعوذين ــة املش فريس
ما عامل الرواح )Demonology( ؟؟

كان االعتقــاد بوجــود اجلــن قديــًا جــًدا، وهــو يف امليثولوجيــا العاملية 
معــروف بصــورة األرواح املحتجبــة عــن عيــون البر.

 ويســمى هــذا العلــم )Demonology(، ويعنــي علــم الشــياطني 
)باللغــة اليونانيــة(، وهــذا العلــم كــا تعرفــه دائــرة املعــارف الربيطانيــة 
يبحــث يف دراســة الشــياطني ويف املعتقــدات املتعلقــة هبــا، كــا يبحــث يف 
مذهــب وجــود اجلــن يف العــامل اإلســالمي. حيــث إن الديــن اإلســالمي 

يفــرق بــني معنــى اجلــن والشــيطان. 
ما الفرق بني اجلن والشيطان ؟؟
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ــن  ــالمي لك ــن اإلس ــوم الدي ــب مفه ــياطني حس ــت ش ــن ليس اجل
ــاس.  ــة خاصــة مــن اجلــن تعــي اهلل، وتوســوس للن الشــياطني هــم فئ
وأنكــر كثــر مــن الفالســفة وجودهــم وقالــوا إن املــراد باجلــن يف الكتــب 
الدينيــة هــى نــوازع الــر عنــد اإلنســان، والقــوى اخلبيثــة، كــا أن املــراد 

باملالئكــة هــى نــوازع اخلــر حســب زعمهــم.
ــا وزعــم قســًا  ــكارا كلًي ــاس وجودهــم إن ــة مــن الن وأنكــرت طائف

ــب. ــو أرواح الكواك ــراد ه ــم إن امل منه
 ولكــن هــذا قريــب مــن اخليــال، ومــن املســلمني مــن يفــرس اجلــن 
بقولــه إهنــم نــوع مــن البــر مســترتين عــن النــاس يف إياهنــم وكفرهــم، 
وخرهــم ورشهــم، كــا قــال الدكتــور حممــد البهــي يف كتابــِه يف تفســر 
ســورة اجلــن إن املــراد باجلــن هــم املالئكــة، فاجلــن واملالئكــة عنــدُه عــامل 

واحــد ال فــرق بينهــا.
ــات  ــم وامليكروب ــم اجلراثي ــن ه ــني أن اجل ــن املحدث ــق م ــم فري وزع
التــي تصيــب النــاس باألمــراض التــي كشــف عنهــا العلــم حديًثــا وهــذا 
ــة ورد  ــاة عاقل ــادي حلي ــود م ــن وج ــا، فاجل ــل هل ــة ال أص ــم وخراف وه
ذكرهــم يف الكتــب الســاوية، واجلراثيــم غــر ذلــك مــن األحيــاء املاديــة 
املخلوقــة، وانتــرت فكــرة أن اجلــن هــم مــن نقــل الطاعــون يف العصــور 

ــا احلــايل ال يعتقــدون بوجــود اجلــن. القديمــة، وبعــض النــاس يف وقتن
ما وجه التشابه بني اجلن واإلنس؟

 اجلــن خلــق آخــر غــر اإلنــس وغــر املالئكــة واألرواح. وبــني اجلن 
واإلنــس قــدر مشــرتك مــن حيــث االتصــاف بصفــة العقــل واإلرادة ومن 
حيــث القــدرة عــىل اختيــار طريــق الــر واخلــر، ومــن حيــث التكليــف 

بالعبــادة  والعقــاب يــوم القيامــة وحســب تعريــف القــرآن يف قولــه:
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ْنــَس إِلَّ لَِيْعُبــُدوِن(( ســورة الذاريــات، آيــة 56،  ــنَّ َواإْلِ ))َوَمــا َخَلْقــُت اجْلِ
ويف قولــه: 

ُموِم(( سورة احلجر آية 27. انَّ َخَلْقنَاُه ِمْن َقْبُل ِمْن َناِر السَّ )) َواجْلَ

ــا ورد  ــرآن، بين ــرة يف الق ــان32 م ــن واجل ــظ اجل ــم بلف ــورد ذكره  ف
ــرآن.  ــرة يف الق ــس 11 م ــر إبلي ــرآن، وذك ــرة يف الق ــيطان 87 م ــر الش ذك
ــم  ــة، وه ــر واملالئك ــر الب ــث غ ــامل ثال ــن ع ــإن اجل ــة ف واخلالص
خملوقــات عاقلــة وواعيــة مدركــة، ليســوا أعــراض أمــراض أو جراثيــم، 
وال وهــم مــن الدجالــني بــل هــم خلــق مكلــف بالعبــادة واألدلــة عــىل 
ذلــك كثــرة، مــن التــوراة واإلنجيــل والقــرآن، كــا أقــر هبــا الكثــر مــن 
ــلني،  ــاء واملرس ــن األنبي ــوارث ع ــرب مت ــم خ ــذا ألن وجوده ــاس، وه الن
ومجهــور النــاس مــن يقــر هبــم ومنهــم مــن ينكــر وجودهــم، كــا أنكــر 

ــة ... وغرهــم . ــة و اجلهمي وجودهــم طائفــة مــن املســلمني كاملعتزل
هل يستطع بعض البرش رؤية اجلن وتسخريهم ؟؟

كثــر مــن البــر ممــن يراهــم ويســمعهم ال يعلمــون أهنــم جــن بــل 
يزعمــون أهنــم رجــال الغيــب أو رجــال الفضــاء 

ــا عــدم  ــا فقــد ثبــت علمًي وغــر ذلــك، وعــدم رؤيتهــم ليــس غريًب
ــة كل يشء.  ــىل رؤي ــاء ع ــدرة األحي ق

ــان،  ــا اإلنس ــجية وال يراه ــوق البنفس ــعة ف ــرى األش ــل ي  إن النح
ــرى  ــة ت ــر البوم ــم، وط ــو الغائ ــمس يف اجل ــس الش ــو يتحس ــك فه ولذل
ــاء  ــض األحي ــا فبع ــرى جنً ــا ال ن ــإن كن ــذا ف ــل  وهل ــة اللي ــأر يف ظلم الف

ــب. ــار والكل ــم كاحل يروهن
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ــند  ــة يف مس ــنة النبوي ــث الس ــلمني ويف أحادي ــب املس ــد ورد يف كت فق
اإلمــام أمحــد بإســناد مرفــوع صحيــح عــن جابــر قولــه:

ــاهلل  ــوذوا ب ــل، فتع ــر باللي ــق احلم ــكالب وهني ــاح ال ــمعتم نب )إذا س
ــرون(. ــرون مــا ال ت مــن الشــيطان، فإهنــن ي

ــا الكتــب الســاوية عــن تســخر اجلــن للنبــي ســليان،   كــا أخربتن
فكانــوا يقومــون لــه بأعــال كثــرة حتتــاج إىل القــوة والقــدرات واملهارات 

الفائقــة، وورد ذكــر ذلــك بالقــرآن يف قولــِه:
َهــا َشــْهٌر َوَرَواُحَهــا َشــْهٌر َوَأَســْلنَا َلــُه َعــنْيَ اْلِقْطــِر  يــَح ُغُدوُّ » )َولُِســَلْيَمَن الرِّ
ــِه َوَمــْن َيــِزْغ ِمنُْهــْم َعــْن َأْمِرَنــا ُنِذْقــُه  ــنِّ َمــْن َيْعَمــُل َبــنْيَ َيَدْيــِه بـِـإِْذِن َربِّ َوِمــَن اجْلِ

ــِعرِي(، ســورة ســبأ آيــة 12. ِمــْن َعــَذاِب السَّ

 ويقول ابن تيمية يف جمموع الفتاوي 10/19: 
ــن، وال أن  ــود اجل ــلمني يف وج ــف املس ــن طوائ ــد م ــف أح »)مل خيال
اهلل أرســل حممــًدا إليهــم، ومجهــور طوائــف الكفــار عــىل إثبــات اجلــن، 
ــرار  ــم كإق ــرون هب ــم مق ــارى فه ــود والنص ــن اليه ــاب م ــل الكت ــا أه أم
ــلمني  ــد يف املس ــا يوج ــك، ك ــر ذل ــن ينك ــم م ــد فيه ــلمني، وإن وج املس

ــره...( ــن ينك م
مما خلق اجلن وأين منشأهم ؟؟

ــه  ــق آدم علي ــل خل ــن قب ــو اجل ــوميا ( أب ــل ) س ــز وج ــق اهلل ع خل
ــوميا ( : ــل لـــ ) س ــز وج ــال ع ــام وق ــي ع ــالم بألف الس

ــب يف  ــرى ، وأن نغي ــرى وال ُن ــى أن ن ــوميا ( : أمتن ــال ) س ــن  فق  مت
ــاًبا .. ــا ش ــر كهلن ــرى ، وأن يص الث
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ــه  ــكنه األرض ل ــه ، وأس ــوميا ( أمنيت ــل لـــ ) س ــز وج ــى اهلل ع  ولب
ــد اهلل يف األرض ....  ــن عب ــن أول م ــذا كان اجل ــا .. وهك ــاء فيه ــا يش م

ــه . ــاس ريض اهلل عن ــن عب ــول اب ــدر ق املص
و يقــال إن اهلل خلــق اجلــن مــن النــار وأول اجلــان هــو أبيهــم ســوميا 
ــكنهم األرض  ــني يف األرض وأس ــوا مرئي ــن أن يكون ــا للج ــذي دع » ال

قبــل خلــق آدم كــا ذكــر القــرآن يف قولــه:
ــآنَّ َخَلْقنَــاُه  ْســنُوٍن ،َواجْلَ ــإٍ مَّ ــْن َحَ » )ََلَقــْد َخَلْقنَــا اإِلنَســاَن ِمــن َصْلَصــاٍل مِّ

ــُموِم( ســورة احلجــر، اآليتــان 27-26. ــاِر السَّ ِمــن َقْبــُل ِمــن نَّ
 وحينــا أســكنهم اهلل األرض أفســدوا فيهــا وســفكوا دمــاء بعضهــم 
ــس إىل  ــم إبلي ــذوا معه ــم، وأخ ــى عليه ــة، وق ــم املالئك ــل اهلل هل فأرس
الســاوات العــال، فصــار مثــل املالئكــة يعبــد اهلل ويطيــع أوامــره ويبتعــد 

عــن نواهيــه.
ــايل  ــارات وأع ــوا إىل املغ ــن، هرب ــن اجل ــًا م ــىل األرض قس ــى ع وبق

ــات.  ــار واملحيط ــفل البح ــال ويف أس اجلب
واختــذوا بعــض املواقــع الــذي يتكاثــرون فيهــا ويعيشــون، وملــا هبــط 
اإلنســان عــىل األرض تطــور وصنــع الغواصــات والطائــرات والســفن، 
وجــاب األرض وانتقــل مــن مشــارقها إىل مغارهبــا، وبــدأ يشــكل خطــًرا 
عــىل وجــود اجلــن ملــا انتقــل إىل مواقعهــم، فأهابــوه و أفزعــوه وتســببوا 

يف مرضــه بأمــراض غريبــة مل يســمع أحــد مــن قبــل عنهــا. 
ــة رًدا عــىل مــن قــال إن املالئكــة يعلمــون الغيــب حــني  وهــذه اآلي

ــرآن: ــوا يف الق قال
َعــُل فِيَهــا  ــَك لِْلَماَلئَِكــِة إِنِّ َجاِعــٌل يِف الَْرِض َخلِيَفــًة َقاُلــوْا َأَتْ » )َإِْذ َقــاَل َربُّ
ُس َلــَك َقــاَل  َمــاء َوَنْحــُن ُنَســبُِّح بَِحْمــِدَك َوُنَقــدِّ َمــن ُيْفِســُد فِيَهــا َوَيْســِفُك الدِّ
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إِنِّ َأْعَلــُم َمــا لَ َتْعَلُمــوَن( ســورة البقــرة، آيــة 30.
ــن  ــه م ــوميا وذريت ــن س ــل م ــا حص ــىل م ــتندوا ع ــا اس ــة هن فاملالئك

ــر. ــو الب ــق آدم أب ــل خل ــايص قب ــكاب املع ارت
ــه، تكــرب إبليــس  وبعــد أن خلــق اهلل آدم وأمــر املالئكــة بالســجود ل
ــه أفضــل مــن آدم  ــه أن ــا من وعــاد ألصلــه. فرفــض إبليــس الســجود ظنًّ
ألنــه خملــوق مــن نــار وآدم مــن تــراب فعــى أمــر ربــه؛ فطــرده اهلل مــن 
ــوم القيامــة  ــه يف العمــر حتــى ي ــِه، ولكــن إبليــس طلــب أن يمــد ل رمحت
ــن  ــامل اجل ــون ع ــدأ يتك ــك وب ــاه اهلل ذل ــه، فأعط ــن آدم وذريت ــام م لالنتق
مــن جديــد. ولقــد ورد ذكــر احلكايــة بلفــظ آخــر يف القــرآن حيــث قــال 

ــيطان : الش
»)َقاَل َأنظِْرِن إَِل َيْوِم ُيْبَعُثون( سورة األعراف، آية 14، 

فأجابُه اهلل:
اْلَْعُلــوِم(« اآليتــان  اْلَوْقــِت  َيــوِم  إَِل  اُلنَظِريــَن،  ِمــَن  إِنَّــَك  )َقــاَل   «

احلجــر. ســورة  37،36مــن 
ــات،  ــن اآلي ــر م ــك يف كث ــا ورد ذل ــار ك ــن الن ــم م ــل خلقه وأص
والشــياطني هــم مــن اجلــن وكذلــك إبليــس، وقــد روي يف كتــب الســرة 
النبويــة أن إبليــس تشــكل يف هيئــة شــيخ نجــدي عنــد اجتــاع الكفــار يف 
دار النــدوة ملناقشــة الدعــوة اإلســالمية وأشــار إليهــم بقتــل النبــي حممــد 

أو حبســه أو إخراجــه مــن مكــة. وقــال احلســن البــرصي: 
»مل يكن إبليس من املالئكة طرفة عني. والدليل اآلية يف القرآن:

ــنِّ  »  )َوإِْذ ُقْلنَــا لِْلَماَلئَِكــِة اْســُجُدوا ِلَدَم َفَســَجُدوا إِلَّ إِْبلِيــَس َكاَن ِمــَن اجْلِ
ــُدوٌّ  ــْم َع ــْم َلُك ــن ُدوِن َوُه ــاء ِم ــُه َأْولَِي َت يَّ ــُه َوُذرِّ ــِه َأَفَتتَِّخُذوَن ــِر َربِّ ــْن َأْم ــَق َع َفَفَس

ــَدًل(، ســورة الكهــف، آيــة 50 ــَس لِلظَّالِِــنَي َب بِْئ



270

ــي  ــن النب ــلم، ع ــح مس ــث يف صحي ــب احلدي ــك ورد يف كت  وكذل
حممــد قولــه: إن املالئكــة خلقــوا مــن نــور، و إن اجلــن خلقــوا مــن نــار، 

ــني. ــن ط ــق م و إن آدم خل
هل الشيطان هو أصل اجلن أو هو واحد منهم؟ 

 وإن الرأي األخر أبني وأوضح لوروده يف اآلية:
»،) نِّ » )إاِلَّ إِْبِليَس َكاَن ِمَن اجْلِ

ولكــن هنالــك رأي البــن تيميــة حيــث يقــول: إن الشــيطان أصــل 
ــاوي 235/4، 346(.  ــوع الفت ــس، )جمم ــل األن ــا أن آدم أص ــن ك اجل

ويقــول املســعودي: » ومــا ذكــر مــن األخبــار يف مبــدأ اخلليقــة هــو ما 
جــاءت بــه الريعــة ونقلــُه اخللــف عــن الســلف، والباقــي مــن املــايض، 

فعربنــا عنهــم حســب مــا ورد مــن ألفاظهــم ووجدنــاه يف كتبهــم.
وحكــى الشــهر ســتاين يف أول كتابــِه عــن امللــل والنحــل حكايــة عــن 
مــاري شــارح األناجيــل األربعــة، وهــي مذكــورة يف التــوراة متفرقــة عىل 
شــكل مناظــرة بــني الشــيطان وبــني املالئكــة بعــد األمــر بالســجود آلدم، 

يف ختامها قال شارح األناجيل: 
ــس  ــا إبلي ــاء، ي ــالل والكربي ــات اجل ــن رسادق ــه م ــى اهلل إلي »فأوح
ــل.« ــا أفع ــأل ع ــي ال أس ــت أنن ــي لعلم ــو عرفتن ــي، ول ــا عرفتن ــك م إن
وبذلــك ســقطت شــبهات الشــيطان رياناهــم مــع ســحرة أبوعريــش 

رسابــا مثــل الزجــاج الســائل أو املــاء املغــيل أو البخــار.
 ما أنواع اجلن ؟؟

تتحــدث الكتــب العربيــة القديمــة عــن اجلــن وأنواعــه فيذكــر البيــان 
ــني منها: والتبي
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جن ومفردها جني.
عامر ومجعها عّار.

شيطان ومجعها شياطني.
مارد ومجعها مردة

عفريت واجلمع عفاريت.
القرين ))أنواع اجلن((

شخصيات معروفة من اجلن :
ــذي ال  ــص ال ــن اخلال ــا اجل ــاس، منه ــن أجن ــري أن اجل وأورد الدم
يــأكل وال ينــام وال يــرب يف الدنيــا وال يتوالــد، ومنهــا أجنــاس تــأكل 

وتــرب وتتناكــح ذكــر منهــا مثــل الغيــالن.
ــا  ــي يتداوهل ــعبية الت ــص الش ــات والقص ــن اخلراف ــد م ــاك العدي وهن

ــل » أم الدويــس« البســطاء عــن بعــض اجلــن مث
» السعايل«  مفردها سعلوة أو سعالة.

» الغيــالن« - » القطــارب« - » بوعــو«- »حفاظــة عبــدة »- »عيشــة 
قنديشــة«

ولكــن مل يــرد هلــذه املســميات ذكــر يف مصــدر موثــوق، ســوى كلمــة 
ــا  شــيطان وجــن أو عفريــت التــي تــم ذكرهــا يف الكتــب الســاوية. ولغويًّ
يطلــق جنــي للمفــرد وجنًّــا للجمــع، فــإن أريــد ممــن يســكن البيــوت مــع 
ــل  ــان قي ــال والصبي ــرض لألطف ــن يتع ــإن كان مم ــر، ف ــل عام ــاس قي الن
ا  ــة ورشًّ ــإذا زاد خباث ــيطان، ف ــمي ش ــا س ــإن كان خبيًث روح أو أرواح، ف

قيــل مــارد، فــإن قــوي عــىل عمــل األعــال ســمي عفريًتــا. 
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ــكل  ــىل ش ــورون ع ــم يتص ــة أهن ــات العربي ــم يف األدبي وورد ذكره
احليوانــات والبهائــم، ومنهــم مــن يتصــور بشــكل اإلنســان وهــذا وهــٌم 
ــط  ــورة الق ــن يف ص ــور اجل ــر تص ــه، وورد ذك ــة ل ــة مادي ــني ال حقيق للع
األســود والكلــب األســود، بــل ورد ذكرهــم كذلــك يف أدبيــات القــرون 
الوســطى يف أوروبــا لصــورة الشــيطان بــأن لــه حليــة مدببة وقرنــان ورأس 

أســود وغــر ذلــك كــا ورد يف دائــرة املعــارف احلديثــة صفحــة 357.
تعرف عىل اجلن يف املعتقدات اإلسالمية :

 جيمع املسلمون عىل إقرار وجوده وقد ورد يف القرآن 
ُموِم{ )سورة احلجر:27(  اِر السَّ آنَّ َخَلْقنَاُه ِمن َقْبُل ِمن نَّ » } َواجْلَ

ويوجــد يف القــرآن ســورة باســم اجلــن: ســورة اجلــن ويقــوم بعــض 
املشــايخ املتخصصــني بالقــراءة مــن القــرآن عــىل أشــخاص مســهم اجلــان 

إلخراجهــم وحيــدث يف ذلــك خماطبــة اجلنــي وجمادلتــه. 
ــد  ــىل ي ــا ع ــجلت بعضه ــرة وس ــص كث ــر وردت قص ــذا األم ويف ه
مشــايخ معروفــني ال يشــك بعلمهــم، ولكــن هــذا البــاب واســع ال يســع 

ذكــره هنــا لوجــود كثــر مــن املبالغــات واألوهــام فيــه.
ما األدلة من القرآن عىل وجود اجلن ؟

ــوَن َعَلْيُكــْم آَيــاِت  نُكــْم َيُقصُّ ــنِّ َواإِلنــِس َأمَلْ َيْأتُِكــْم ُرُســٌل مِّ »)يــا َمْعــرَشَ اجْلِ
ْنَيا  َيــاُة الدُّ ــُم اْلَ ْتُ َوُينِذُروَنُكــْم لَِقــاء َيْوِمُكــْم َهـــَذا َقاُلوْا َشــِهْدَنا َعَل َأنُفِســنَا َوَغرَّ

ـُـْم َكاُنــوْا َكافِِريــَن( »ســورة األنعام،آية130. َوَشــِهُدوْا َعــَل َأنُفِســِهْم َأنَّ
ُموِم( »سورة احلجر آية27. اِر السَّ آنَّ َخَلْقنَاُه ِمن َقْبُل ِمن نَّ »)َواجْلَ

ــَأَنَّ  ــي َلَْم ــْوُل ِمنِّ ــقَّ اْلَق ــْن َح ــا َوَلكِ ــٍس ُهَداَه ــا ُكلَّ َنْف ــْئنَا َلَتْينَ ــْو ِش »)َوَل
ِعــنَي( » ســورة الســجدة آيــة13 ــاِس َأْجَ ــِة َوالنَّ نَّ ــَن اجْلِ ــَم ِم َجَهنَّ
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نَس إِلَّ لَِيْعُبُدوِن(« سورة الذاريات، آية56. نَّ َواإْلِ »)َوَما َخَلْقُت اجْلِ
ــَمأَواِت  نــِس إِِن اْســَتَطْعُتْم َأن َتنُفــُذوا ِمــْن َأْقَطاِر السَّ ــنِّ َواإْلِ »)َيــا َمْعــرَشَ اجْلِ

َواْلَْرِض َفانُفــُذوا َل َتنُفــُذوَن إِلَّ بُِســْلَطاٍن(« ســورة الرمحن، آية33.
ــا  ــِمْعنَا ُقْرآًن ــا َس ــوا إِنَّ ــنِّ َفَقاُل ــَن اجْلِ ــٌر مِّ ــَتَمَع َنَف ــُه اْس ــَي إَِلَّ َأنَّ ــْل ُأوِح »)ُق

َعَجًبــا( » ســورة اجلــن، آيــة1.
نَّــاِس )4( الَّــِذي ُيَوْســِوُس يِف ُصــُدوِر النَّــاِس)5(  »} ِمــْن َشِّ اْلَوْســَواِس اْلَ

نَّــِة َوالنَّــاِس )6({ » ســورة النــاس اآليــات 4، 5، و6 ِمــَن اجْلِ
فهــذه اآليــات وغرهــا دليــل عــىل وجــود اجلــن وبعــض أحواهلــم، 

وال يتكلــم القــرآن عــن يشء غــر موجــود. 
وال ندركــه فهــو منــزل ألجلنــا ولفهمنــا وإن كنــا ال نراهــم فلحكمــة 

أرادهــا اهلل، حيــث ذكــر القــرآن ســبب اســتتارهم عــن أعيننــا بقولــه: 
ــِة  نَّ ــَن اجْلَ ــَم َأْخــَرَج َأَبَوْيُكــم مِّ ــْيَطاُن َك ــا َبنِــي آَدَم لَ َيْفتِنَنَُّكــُم الشَّ » )َي
ــُه َيَراُكــْم ُهــَو َوَقبِيُلــُه ِمــْن َحْيــُث  ــَم َســْوَءاِتَِم إِنَّ َيُ َينــِزُع َعنُْهــَم لَِباَســُهَم لرُِيِ
ــورة  ــوَن(« س ــَن لَ ُيْؤِمنُ ِذي ــاء لِلَّ ــَياطنَِي َأْولَِي ــا الشَّ ــا َجَعْلنَ ــْم إِنَّ لَ َتَرْوَنُ

ــراف، آية27. األع
ما الأكل والرشب عند اجلن ؟؟

ــىل اهلل  ــد ص ــي حمم ــر أن النب ــن عم ــن اب ــلم ع ــح مس روي يف صحي
عليــه وســلم قــال: )إذا أكل أحدكــم فليــأكل بيمينــه، وإذا رشب فليرب 

بيمينــه، فــإن الشــيطان يــأكل بشــاله ويــرب بشــاله(، 
ويف مسند اإلمام أمحد عن النبي حممد قال:

ــاله رشب  ــن رشب بش ــيطان، وم ــه الش ــاله أكل مع ــن أكل بش  )م
ــيطان(. ــه الش مع
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ويف مسند اإلمام أمحد أيًضا عن النبي حممد قال:
» )إذا دخــل الرجــل بيتــه فذكــر اســم اهلل حــني يدخــل وحــني يطعم، 
ــر  ــل ومل يذك ــا، وإن دخ ــاء هاهن ــم وال عش ــت لك ــيطان: ال مبي ــال الش ق
اســم اهلل عنــد دخولــه، قــال: أدركتــم املبيــت، وإن مل يذكــر اســم اهلل عنــد 

طعامــه، قــال: أدركتــم املبيــت والعشــاء(،
ــن  ــوص م ــذه النص ــا، ويف ه ــلم أيًض ــح مس ــه يف صحي ــم خترجي وت
ــأكل  ــياطني ت ــن والش ــىل أن اجل ــة ع ــة رصحي ــة دالل ــرة النبوي ــب الس كت

ــرب. وت
ــن أيب  ــاري ع ــح البخ ــي صحي ــام فف ــروث والعظ ــن ال ــأكل اجل ت

ــار  ــه بأحج ــره أن يأتي ــد أم ــي حمم ــرة أن النب هري
يستجمر هبا وقال له:

 )وال تأتيني بعظم وال روثة(، -هناية حديث البخاري هنا
وملــا ســأل أبــو هريــرة النبــي حممــد بعــد عــن رس هنيــه عــن العظــم 

والروثــة، قــال:
ــني  ــن نصيب ــن ج ــد م ــى وف ــه أتان ــن، وأن ــام اجل ــن طع ــا م »  )مه
ــه إال  ــم وال بروث ــروا بعظ ــم: وأن ال يم ــوت اهلل هل ــزاد، فدع ــألوين ال فس

ــا(.« ــا طعاًم ــدوا عليه وج
ويف سنن الرتمذي بإسناد صحيح عن عبد اهلل بن مسعود قال:

ــروث،  ــتنجوا بال ــلم:«  )ال تس ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس  ق
ــن(« ــن اجل ــم م ــه زاد إخوانك ــام، فإن وال بالعظ

 ويف صحيح مسلم عن ابن مسعود: أن النبي حممد قال: 
»)أتاين داعي اجلن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن(،«
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 وســألوه الــزاد فقــال »)لكــم كل عظــم ذكــر اســم اهلل عليــه يقــع يف 
أيديكــم، وأوفــر مــا يكــون حلــًا، وكل بوعــرة علــف لدوابكــم(.

فقال رسول اهلل: )فال تستنجوا هبا فإهنا طعام إخوانكم(. 
ــايس  ــذاء األس ــور الغ ــون البخ ــن يك ــر اجل ــات حتض إن يف جلس

ــن  . ــا اجل ــذى عليه ــور يتغ ــن البخ ــة م ــواع معين وأن
ــن  ــوا م ــن أن يتزوج ــن المك ــل م ــن  وه ــزاوج اجل ــل يت ه

ــرش؟؟ الب
ــذي يعــرف عنهــم  ــر وال ــني اجلــن للتكاث ــكاح وارد ب ــزاوج والن  الت

ــه:  أهنــم يتزاوجــون كــا ورد ذلــك يف نــص القــرآن بقول
( »سورة الرمحن، آية 56،  ») مَلْ َيْطِمْثُهنَّ إِْنٌس َقْبَلُهْم َوَل َجانٌّ

ــة  ــه األدل ــول تبطل ــذا الق ــون وه ــم ال يتناكح ــوم أهن ــم ق ــد زع وق
ــم  ــىل صالحيته ــات ع ــت اآلي ــث دل ــنة، حي ــرآن والس ــة يف الق الرصحي
ــن  ــكاح م ــة الن ــوج يف كيفي ــاس الول ــض الن ــاول بع ــد ح ــزاوج، وق للت
اإلنــس وهــذا وهــم غــر حقيقــي، الختــالف اجلنــس بــني البــر واجلن، 
ــم:  ــك بقوهل ــوا ذل ــائل وعلل ــذه املس ــوض يف ه ــاء اخل ــره العل ــن ك ولك
)إذا وجــدت امــرأة حامــل فقيــل مــن زوجــك ؟ قالــت: مــن اجلــن 

فيكثــر الفســاد(، 
ولقد أنكرُه علاء املسلمني وقال بعضهم جائز. 

ولكــن لــو تــم ذلــك وحصــل بــني اإلنــس واجلــن تــزاوج فكيــف 
نقــرر مــا ال نــرى؟ بــل يــأيت مــن هــذا البــاب رش كثــر.

ــح  ــق فتصب ــة يف اخلل ــاس متخالف ــني أجن ــف ب ــدث التآل ــف حي وكي
ــة؟ ــزواج الغي ــن ال ــة م احلكم
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وزعــم بعــض اجلهلــة ورودهــا يف النــاس حالًيــا، ويســأل فاعلهــا عن 
حكمهــا الرعــي وهــو مغلــوب عــىل أمــرِه ال يســتطيع الفــكاك منهــا، 

ولــو حــدث ذلــك ألوجدنــا حماكــم للفصــل يف زجيــة اجلــن واإلنــس 
وهــذا أمــر يطــول رشحــه لكونــِه خيــال بحــت مــن نســيج القصاص 

والدجالني. 
ومثــل مــا أن هنــاك مــن أجــاز ورأيــه باطــل فهنــاك مــن حــرم ورأيــه 

أوىل مــن رأي غــره ؛ إن اهلل خلــق اجلــن وخلــق اإلنــس
 وقال تعاىل : 

» َوِمــْن آَياتـِـِه َأْن َخَلــَق َلُكــْم ِمــْن َأْنُفِســُكْم َأْزَواًجــا لَِتْســُكنُوا إَِلْيَهــا َوَجَعــَل 
ــُروَن » ــًة إِنَّ يِف َذلـِـَك َلَيــاٍت لَِقــْوٍم َيَتَفكَّ ًة َوَرْحَ َبْينَُكــْم َمــَودَّ

وأما بالنسبة للزواج بني اإلنس واجلن  :
يمكــن حــدوث التــزاوج بينهــا مــع أنــه نــادر احلــدوث ويف إمكانيــة 
حدوثــه قــال بــه بعــض الســلف كاإلمــام مالــك وبعــض احلنابلــة وبعض 

احلنفيــة وقــال بــه ابــن تيميــة والطــربي وكثــر مــن املفرسيــن .
قال ابن تيمية يف الفتاوى ج19 / 39 :

ــر  ــذا كث ــد وه ــا ول ــد بينه ــن ويول ــس واجل ــح اإلن ــد يتناك » وق
معــروف »

قال فضيلة الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن اجلربين:
ــا  ــم جيامعه ــرأة ث ــورة ام ــي يف ص ــور لإلن ــن يتص ــض اجل  ) إن بع
اإلنــي، وكــذا يتصــور اجلنــي بصــورة رجــل وجيامــع املــرأة مــن اإلنــس 
ــا  ــوًرا وإناث ــم ذك ــظ منه ــك التحف ــالج ذل ــرأة وع ــل للم ــاع الرج كج
ــظ  ــىل احلف ــتمل ع ــي تش ــات الت ــراءة اآلي ــورة وق ــة واألوراد املأث باألدعي
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ــوى –  ــن فت ــزء م ــة – ج ــاوى الذهبي ــإذن اهلل ( ) الفت ــم ب ــة منه واحلراس
ص196(

واألظهــر واهلل أعلــم حتريــم التناكــح بينهــا ومــع أمهيــة هــذا 
املوضــوع إال أن اخلــوض يف مثــل هــذه املســائل ينبغــي تركــه وهــذا مــا 
ــا للمألــوف،  نــص عليــه كثــر مــن أهــل العلــم؛ ألنــه ممــا حيــدث خالًف
ــن  ــروج ع ــو خ ــا ه ــزاوج إن ــن ت ــن م ــس واجل ــني اإلن ــل ب ــا حيص وم
ــة األوالد، فهــل يمكــن  قاعــدة الــرع يف تكويــن األرسة املســلمة وتربي
أن يكــون االســتقرار مــع زوجــة جنيــة ؟ وهــل يمكــن تربيــة أوالد مــن 

ــس؟ ــة؟ أو العك أم جني
ــر  ــن الكبائ ــذا م ــن، وه ــن اجل ــس م ــوز زواج اإلن ــال جي ــك ف لذل
ألنــك إن قلــت إنــه ذنــب صغــر فلــن تســتطيع القــول إنــه طلقهــا بعــد 
ــرام  ــتحل احل ــن اس ــرة، وم ــرة كب ــىل الصغ ــتمرار ع ــاع! واالس أول مج

ــر... ــو كاف فه
واهلل ورسوله أعلم ...

 من أبليس؟ وماذا تعرف عنه ؟
وجــاء يف األثــر عــن أيب أمامــة الباهــيل أّن إبليــس ملــا نــزل إىل األرض 
مطــروًدا مذءوًمــا مدحــوًرا, قــال يــا رب, أنزلتنــي وجعلتنــي رجيــًا, فاجعل 
يل بيًتــا, قــال احلــّام, قــال فاجعــل يل جملًســا, قــال األســواق وجمامــع الطــرق, 
قــال واجعــل يل طعامــا, قــال مــا مل يذكــر اســم اهلل عليــه, قــال فاجعــل يل 
رشاًبــا, قــال كل مســكر, قــال فاجعــل يل مؤذًنــا, قــال املزامــر وآالت اللهــو, 
ــم,  ــال الوش ــا, ق ــل يل خطًّ ــال فاجع ــعر, ق ــال الش ــا, ق ــل يل قرآن ــال فاجع ق
ــال  ــائد, ق ــال فاجعــل يل مصــ ــال الكــــذب, ق ــا, ق ــال فاجعــل يل حديًث ق

النســـاء... 
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فهــذه تســعة أشــياء طلبهــا إبليــس لتكــون لــه عوًنــا عــىل أداء مهمتــه 
ــا  ــال بلغن ــت ق ــن ثاب ــان, ع ــعب اإلي ــا ويف ش ــار إليه ــب اإلنظ ــي طل الت
ــه عــداوة  ــي وبين ــا رب إنــك خلقــت آدم وخلقــت بين ــال ي أّن إبليــس ق
فســلطني عليــه أي وعــىل بنيــه, قــال صدورهــم مســـاكن لــك, قال يــا رب, 

زدين, قــال ) ال يولــد آلدم ولــد إال لــك عــرة ((
ــس  ــا أّن إبليــ ــال )) بلغن ــه ق ــاىل عن ــت ريض اهلل تع ــن ثاب ــه ع ومتام
ــلطني,  ــداوة فس ــه ع ــي وبين ــت بين ــت آدم وجعل ــك خلق ــا رب إن ــال ي ق
قــال صدورهــم مســــاكن لــك, قــال ريب زدين, قــال ال يولــد آلدم ولــد إال 
ــدم, قــال ريب  ولــك عشـــــرة, قــال ريب زدين قــال جتــري منهــم جمــرى ال
ــوال  ــاركهم يف األم ــك, وشــ ــك ورجل ــم بخيل ــب عليه ــال أجل زدين, ق
ــك  ــا رب إن ــال ي ــه, ق ــس إىل رب ــالم إبلي ــه الس ــكا آدم علي واألوالد فش
خلقــت إبليــس, وجعلــت بينــي وبينــه عــداوة وبغًضــا, وســلطته عــيّل وأنــا 
ال أطيقــه إال بــك, قــال ال يولــد لــك ولــــد إال َوكّلــُت بــه ملكــني حيفظانه 
مــن قرنــاء الســــوء, قــال ريب زدين قــال احلســـنة بعشـــر أمثاهلــا, قــال ريب 

زدين قــال ال أحجــب عــن أحــد مــن ولــــدك التــــوبة مــا مل يغرغــر ((
اجلن وبالد الغرب ؟

ــن  ــكان م ــدة يف كل م ــاء املمت ــوامل اخلف ــتوطن ع ــات تس ــان كائن اجل
حولنــا، و هــم غــر مرئيــني للبــر يف األحــوال العاديــة يمكــن رؤيتهــم مــن 
قبــل  بعــض األشــخاص ليــاًل خــالل الفــرتة املرتاوحــة بــني الســاعة احلاديــة 
عــرة ليــاًل والواحــدة صباًحــا عــدا ليلــة اجلمعــة التــي هــي حلظــات ابتهاج 

عــام يســتغلها اجلــن للتســكع يف عاملنــا حتــى صبــاح الســبت. 
ــه املفزعــة بــل يظهــر عــىل  أشــكال بعــض  وال يظهــر اجلــن بصورت
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ــل:  ــرات مث ــات واحل احليوان
ــة أن  ــاذر املغارب ــك حي ــأر ولذل ــور، ف ــط، رصص ــب، ق ــار، كل مح
يقتلــوا أو يلحقــوا األذى ليــاًل بحيــوان أو حــرة خصوًصــا إذا كان 
كلًبــا أو قًطــا أســود وتعتــرب املغــرب مــن أكثــر الــدول التــي تتعامــل مــع 
األســحار وعــامل اجلــن، وهلــم خــربة كبــرة عــن غرهــم يف هــذا املجــال 
فلــو حتدثنــا عــن املعتقــدات املغربيــة حــول اجلــان فلقــد شــكل موضوًعــا 
ــل  ــن  يمث ــرن العري ــع الق ــذ مطل ــي من ــث اإلنرتبولوج ــا للبح مغربي
مؤلــف الفنلنــدي ) وســرت مــارك ( أول و أهــم مــا كتــب حــول املوضــوع 
ولعــل صعوبــة اختصــار احلديــث عــن تلــك املعتقــدات تــأيت مــن كوهنــا 

ــة إىل أخــرى. ــن مــن منطقــة مغربي ختتلــف إىل حــدود التباي
فعــن بعــض الصحابــة نزلنــا مــع رســــول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم 
منــزاًل يف بعــض أســـــفاره, فخــرج حلاجتــه, وكان إذا خــرج حلاجتــه يبعــد, 
ــا  ــا م ــال ولغًط ــة رج ــده خصوم ــمعت عن ــاء, فســ ــن م ــأداوة م ــه ب فأتيت
ســمعت أحــد مــن ألســــنتهم وال أرى أشــخاصهم, فقــال يل رســول اهلل 
صــىل اهلل عليــه وســلم )) اختصــم اجلــن املســــلمون واجلــن املركــون 
ــكنت  ــْس, وأس ــلمني اجلُلَّ ــن املس ــكنت اجل ــكنهم, فأس ــألوين أن أس فس

ــور ((. ــني الغ ــن املرك اجل
ــاذورات,  ــات والق ــال النجاســـ ــن يف حم ــد اجل ــا يوج ــا م وغالًب
كمحــل نخــو اإلبــل, واحلامــات, واملراحيــض, واملزابــل واألماكــن 
املوحشــــة كاألوديــة والقبــور, ومواضــع القتــىل, وبيــوت األصنــام  فقــد 
ــن  ــي ع ــاء النه ــم ج ــن ث ــم وم ــام وختاطبه ــل يف األصن ــن تدخ ــت اجل كان
الصــالة يف تلــك األماكــن ألهنــا مــأوى الشــياطني ومــن مســاكنهم اجلحر، 
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ــني  ــل ب ــاض املتخل ــك البي ــن ذل ــك, وم ــه كذل ــول في ــره الب ــم ك ــن ث وم
ــوط  ــل أن يتغ ــي الرج ــث هن ــاء احلدي ــد ج ــزع, وق ــه الق ــال ل ــزرع ويق ال

بالقــزع ألنــه مســــــكن اجلــن ..
****

ــال  ــو أن االتص ــا وه ــيًئا هاًم ــم ش ــاب أود أن أخربك ــة الكت ويف هناي
ــر  ــواء يف أم ــاة س ــور احلي ــن أم ــر م ــم يف أم ــتعانة هب ــن أو االس ــامل اجل بع
ــاح أو مــروع هــو ُكفــر بــاهلل ورشك عظيــم  لذلــك فــال جيــوز لــك  مب
ــه  ــىل اهلل علي ــي ص ــلمني ألن النب ــوا مس ــو كان ــى ول ــن حت ــة اجل مصاحب
وســلم مل يســتعن هبــم ال يف اجلهــاد، وال يف معرفــة األخبــار عــن أحــوال 
ــه  ــىل اهلل علي ــم ص ــل إليه ــه مرس ــع أن ــك م ــن ذل ــدو.. وال ىف يشء م الع
ــل  ــال أه ــن أفع ــذه م ــت ه ــه، فكان ــالة رب ــم رس ــد بلغه ــلم، وق وس

ــوا: ــا قال ــا خالًي ــا أو مكاًن ــوا وادًي ــوا إذا نزل ــة فكان اجلاهلي
-  » نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه …«

يقصدون  كبر اجلن فحّرم اإلسالم ذلك، قال تعاىل:
ــنِّ َفَزاُدوُهْم  ْنــِس َيُعــوُذوَن بِِرَجــاٍل ِمــَن اجْلِ ــُه َكاَن ِرَجــاٌل ِمــَن اإْلِ  » َوَأنَّ

« َرَهًقا 
ــه  ــال علي ــه فق ــًرا من ــلم خ ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــم النب ــد أبدهل وق

ــالم » ــالة والس الص
»مــن نــزل منــزالً ثــم قــال:- » أعــوذ بكلــات اهلل التامــات مــن رش 

مــا خلــق، مل يــره يشء حتــى يرحتــل مــن منزلــه ذلــك » رواه مســلم .
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ــه مــن  ــن علي وهــذا االســتخدام  واالســتمتاع ســيعاقب اهلل الكافري
تســخرهم للجــن  قــال تعــاىل

ْنــِس  ــنِّ َقــِد اْســَتْكَثْرُتْم ِمــَن اإْلِ ُهــْم مَجِيًعــا َياَمْعــَرَ اجْلِ  » َوَيــْوَم حَيُْرُ
نـَـا اْســَتْمَتَع َبْعُضنـَـا بَِبْعــٍض َوَبَلْغنـَـا َأَجَلنـَـا  ْنــِس َربَّ َوَقــاَل َأْولَِياُؤُهــْم ِمــَن اإْلِ
ــا َشــاَء اهللَُّ إِنَّ  ــا إاِلَّ َم ــاُر َمْثَواُكــْم َخالِِديــَن فِيَه ــاَل النَّ ــا َق ــَت َلنَ ْل ــِذي َأجَّ الَّ

ــَك َحِكيــٌم َعِليــٌم »  َربَّ
ــه شــيًئا، وهــذا هــو اســتمتاع  فاجلــن ال خيــدم اإلنــس إال إذا قــدم ل
ــة أو  ــور املباح ــض األم ــن يف بع ــتخدام اجل ــا أن اس ــض ك ــم ببع بعضه
الطاعــات ذريعــة للــرك، وقاعــدة »ســد الذرائــع« متنــع مــن ذلــك ملــا 
فيــه مــن خماطــر عديــدة عــىل عقيــدة املســلم فعــىل اإلنســان البعــد عــن 

ــاىل. ــره اهلل تع ــذي ال يغف ــب ال ــره إىل الذن ــي جت ــور الت كل األم
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