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إهداء

إىل تلك اليت مل تفارقين على الرغم من مسافة الـ 2.719 

كيلومرًتا بيننا؛ أخيت رميا احلارثي من بلد احلرميني الشريفني.
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تنويه 

»بعد أن تنهي صفحات هذه الرواية، ستؤمن أن كل ما حدث 

وحيدث معك بفعل اجلان! نأسف لذلك«

»الروايـة مبنية على أحـداث حقيقية«



5

املقدمة 

ال تفتح الباب، مسعنا هذه الكلمات كثرًيا.. وضعت على الفتات 
أمام عديــد من املنازل املهجورة واملناطق احملظورة! يدب يف أوصالنا 
التشــويق والفضول للدخول، وكأننا نراهــا )افتح الباب(.. اليوم 
أضع أمامكم الباب املصنوع من آالم األطفال املمزوجة بأحشــاء من 
حذرناهم من دخوله، الباب الذي ســتتمنى لو تفتح أبواب اجلحيم 

مجيعها وال ُيفتح.

ــاب امللعون.. الزواج احملرم..  ما إن تفتحه.. حتى تلتقي بالكت
القط األسود.. ســتالحقك األصوات واألرواح.. وعند حماولتك 
اهلروب.. قبل خروجك... سيغلق الباب.. وينقش امسك بأحرف 

من دم على جدرانه..

ال تفتح الباب....! 
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لعنة الشقة اجملاورة

احليــاة وحيًدا أمر صعب، لكنها تظل أفضل من أن يعيش معك 
اجلــن وأصدقاؤه، يف كوالملبــور - ماليزيا أعيــش يف ذلك املبين 
اجلميل ذي احلراســة املشددة، اليت متنع السارق واجملرم من التسلل 
والدخول، ال داعي للخوف من أحد، أن يســكن جبانبك ما يسمي 
ــيقا  ــر مزعج قلياًل، كذلك ارتفاع صوت املوس بالـ)عاهرات( أم

اليومي، وحمــاوالت التحرش يف املصعد.

هذه حياتي، أنا معاذ ذو األربعة والعشــرين عاًما، طالب جامعي 
عربي مثلي مثل أي شاب ُعِرف بتمسكه بدينه، صالتي يف بيت اهلل.. 
ــري قبل الصغري يف  متعلق كثرًيا بالكتاب والســنة، احرتمين الكب
اجلامعة واحلي، حياتي سارت بشكل طبيعي، حتى أتى ذلك اليوم.

الساعة الواحدة مساًء، رن هاتف الشقة، رفعت السماعة، أخربني 
حراس البناية أن هناك شخًصا ُيدعى )أمحد طاهر( - وهو صديقي 

- يريد أن يصعد لشقيت... طلبت منهم السماح له.

يا صديقي، الشقة اجملاورة لك أمامها فتاة مرمية على األرض. –

ال تهتم، من املؤكد أنها فقدت وعيها من اإلفراط يف الشرب. –
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ال أظن ذلك؛ صديقاتها يبكني، وحياولن إيقاظها. –

دفعين الفضول وكالم صديقي أن أخرج من الباب وأتلصص على 
ما حيدث باخلارج، مبجرد أن مددت رأســي من باب الشقة.. حملتين 

إحدى الفتيات:

أحضر ماء. –

ارتبكت، أســرعت ألمأل الكأس باملاء... خرجت ألعطيه للفتاة.. 
حينها رأيــت صديقتها املرمية على األرض ترتعش... اعتقدت أنها 
مصابة مبرض  »الصرع« حســب ما رأيت أمامــي، فقد مررت مبثل 
هذه املواقف، أخرجت من جييب مفاتيح وضعتها يف يد الفتاة؛ ألنها 
ضغطت بأصابعها علــى يدها األخرى، ما قد يســبب انقطاًعا يف 

األوردة!

لننقلها للشقة.. –

ــاعدة صديقي والفتيات محلناها للشقة وضَعْتها أمجلهن  مبس
الشقراء ذات القوام الرشيق واملالبس القصرية على فراشها، االرتعاش 

مل يرتكها، فجأة يف حلظة سكوت.. صرخت!

مل تكن صرخة أمل، لكنه صراخ شــخص مســجون يريد اخلروج، 
ابتعدُت من هول املوقف، الصوت املزعج أربكين، حاولت فهم املوقف... 
صديقتها أدهشتين مبا فعلته؛ ضربت بيدها على صدر الفتاة مرددة:

اطلع.. اطلع.. اطلع.. –
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اطلع!، ماذا تقصدين؟  –

من هو الذي تريدينه أن خيرج؟  –

ما الذي حيدث هنا؟  –

فقدت تركيزي، أمســكين صديقي، يطلب مين أن أفعل شــيًئا؛ 
كوني إنســاًنا ذا إميان قوي.

اكتشــفت أن ما نتعامل معه هنا ليس حالة سكر أو مرًضا ما، 
ال بل هو )جن( تلبس جســد الفتاة، ليس لي خربة يف هذا املوضوع، 
فهــذه املرة األوىل اليت مير علّي فيها موقف مثل هذا، ارتعدت خوفا! 

أنت يا فتاة، أحضري بطانية وضعيها على جسد صديقتك. –

حسًنا. –

أمحد.. أريدك أنت والفتاتني أن جتلسوا على رجليها ووسطها..  –
ال تدعوها تتحرك.

حسًنا. –

بسم اهلل الرمحن الرحيم... –

ــناء إىل الوحش، يوم لن  تغريت مالمح تلك اجلميلة من احلس
أنساه ما حييت، صرخات صديقاتها تستنجدني ألتفقد حاهلا، تهتز 
وكأن داخلها صراع بقاء.. مبجرد أن تَلوُت آيات القرآن الكريم صرخ 
ذلك اجلن، الوجه مليء بالتجاعيد، العينان ســوداوان كجمرتني 

تفحمتا!
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ال أستطيع النظر...سأخرج. –

ال ختايف.. صديقتك تعتمد عليك، فال ختذليها. –

ازداد صراخه، حاول اإلمساك بي، فأنا سبب إزعاجه، تالوتي آليات 
اهلل هــزت كيانه، مل أتوقف، مرت الســاعات كالدقائق، وقليب يدق 

بسرعة.

القــوة اليت رأيتهــا مهولــة، فصديقي والفتيــات جمتمعني مل 
يســتطيعوا تقييدها.. اســتمررت بالقراءة حتى نامــت الفتاة..

انتهت القصة؟  –

هل خلصت الفتاة من اجلن؟ –

يبدو أننا انتصرنا يا أمحد. –

يبدو ذلك يا صديقي. –

 اســتيقظت من نومها.. جلســت بهــدوء تنظر إلــّي، تعالت 
. . تها ضحكا

معاذ، اقرأ من جديد. –

ملاذا؟ ها هي تضحك، إنها خبري. –

اقرأ فقط، ال أظن أن هذه ضحكتها. –

حسنا،، بسم اهلل الرمحن الرحيم... –
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وضعت يدي على رأســها، وهي تضحــك، قرأت، لكين رجعت إىل 
نقطة الصفــر بعد ما ظننت أني جنحت، فعلت األمر الوحيد الذي 
ســينهي مصريه، قرأت وقرأت لتســقط مغشــًيا عليها.. نامت من 

جديد.

ماذا اآلن يا أمحد؟ –

لننتظر. –

استيقظت الفتاة، وعادت إىل رشدها، مشهد مجيل تبادل األحضان 
بينها وبني صديقاتها.

شكرا على املساعدة.. لن ننسى ما فعلته من أجل صديقتنا. –

عفًوا، األمر ليس مهًما. –

مل يتوقف الشــكر لي على املوقف الذي قدمته، خرجت مسرعا؛ 
فالشعور باالنصدام والدهشة مل يغادرني،، أنقذتها وأنا ال أفقه شيًئا 

يف أمور اجلان هذه!!

غادرت متجها إىل شقيت بعد أن تركت » أمحد » يذهب إىل منزله؛ 
ألصبــح وحيًدا، لن أكذب، خفت كثرًيا، لرمبا اجلن اآلن معي هنا 
لينتقم، ال بل رمبا انتقل إىل جسدي أو إىل صديقي أو إىل أي واحدة 
من الفتيات، وقد يعاد السيناريو غدا، من يعلم؟ أأغادر املبنى، وأنسى 

هذه القصة نهائًيا؟
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كثري من األســئلة جابت عقلــي، مل أجد إجابة مقنعة هلا على 
الرغم من ساعات سهري على اإلنرتنت... اكتشفت أنه ليس سهاًل 
إخــراج اجلن من اإلنســان، واألمر مل يأخذ مين إال ســاعتني على 
األكثــر، أأنا مميز، أو أن ذلك اجلن يريــد أن يلعب معي لعبة لن 

تعجبين؟

الواقع أن اجلن قوي، لكن ال يوجد أقوى من سلطان النوم، فمهما 
كانــت حالتك؛ خائًفــا، جائًعا، باكًيا، عندمــا يأتيك النعاس 
ستغلق عينيك، وتذهب إىل املوت املؤقت، )الصباح رباح( وسأكتشف 

ما الذي حيدث. 
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البيت املسكون

مرت األيام... لن أخفي عليكم، ظننت أني سأكتشــف ما حدث 
معي يف ذلك اليوم، ذهبت إىل عديد من املشــايخ، فلم يصدق أحد 
منهم قصيت، بل طردني بعضهم ظنــا منه أني أهلوس أو أخدعهم، 
فكيف لشــخص ليس بشيخ، أو غري مدرك ملثل هذه األمور أن خيرج 
اجلـــن من جسد فتاة، حتى أنا نفســي لو مل يكن صديقي معي، 

لظننت أنين جننــت، أو كنت خمموًرا مع الفتيات! 

وقــت الظهر الذي يصيب بامللل، وزقزقة املعــدة عندما يلتقيان، 
فهذا يعــين أن الذهاب إىل املطعم أفضل خيــار، اجتهت إىل مطعم 
شــعيب قريب من املبين الذي أقطنه، وجدت )بوسرت( عن ندوة دينية 
لشيخ ذي شأن كبري يدعي )عمران( فليبيين اجلنسية، وأنه سيجيب 
عن مجيع استفســارات احلاضرين، لن أخســر شيًئا، جلست ألكل 
وجبيت الســريعة قبل االنطالق إىل تلك النــدوة اليت اليزال على 

أقل. أو  بدايتها ساعة 

مبجرد وصولــي كان احلضور كبرًيا، والناس من شــتى بقاع 
األرض موجودون يطرحون األســئلة... أســئلة غريبة، رمبا أكثر 
من املوضوع الذي حدث معي.. أحدهم اشــتكى للشيخ؛ ماذا يفعل 
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فزوجته تهينه وهو غري قادر على الرد؟ آخر ســأل: كيف جيين املال 
بسرعة؟، كثري من األسئلة اليت تدل على اجلنون ُطرحت يف تلك 
النــدوة.. مل أنتظــر أن يأتي دوري، ألنين يف اخللــف، وإذا انتظرت 

سيحل املساء من دون أن أســأل عّما أريد، فوقفت صارًخا:

يا شيخ أريد أن أسألك باهلل عليك.  –

تفضل يا بين. –

يا شيخ أنا حدث معي.... ) قصصت عليه ما حدث(. –

أأنت صادق يف روايتك يا بين؟ –

واهلل مل أكذب يف حرف، وذهبت إىل كل املشــايخ، فلم يصدقين  –
أحد.

هل تقرأ كتاب اهلل كل يوم؟ –

نعم. –

هل ُتقيم سنن الرسول عليه الصالة والسالم كل يوم؟ –

نعم، وهلل احلمد. –

ا، ونية طاهرة يف هذا الزمان،  – يــا بين أنت منحك اهلل إمياًنا قويًّ
وهذا يكفي لطرد اجلن وإبعاده!

أأنت متأكد؟ –
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أنــا متأكد، فــال تقلق، أســأل اهلل أن حيفظــك، ويكثر من  –
. لك مثا أ

خرجــت من النــدوة والفرحة تغمرني، كالم هذا املســن الذي 
حيرتمه الناس شــيء رائع، فانطلقت مســرًعا إىل البيت.

كالعــادة يتصل حــراس البناية الــيت أقطنهــا ليبلغوني عن 
الشــخص الوحيد الذي دوًما يأتي لزيارتــي صديقي »أمحد«، أتى 
صديقي ليحتفل معي مبناســبة انتصارنا على الـ«جن«، فكان هذا 

ــؤومة. أول لقاء لنا بعد تلك الليلة املش

أنطلب بيتزا؟ –

شرط أن تكون على حسابك، يا أمحد. –

جلست أشاهد البيتزا، أقصد التلفاز.

معاااااذ! –

ماذا، يا أمحد. –

 انظر هلذا. –

ألقيت نظرة على شاشــة حاســوبه رأيت إعالًنا عن منزل للبيع 
بــ.....ماذا؟؟ بـ 1000 دوالر يتوســط حديقة، يقع داخل سور 
كبري، له بــاب حديدي بطابقني، منزل األحــالم على رغم قتامة 
ألوانه، وتشقق جدرانه، مل أصدق العرض املكتوب أمامي؛ خاصة أنه 
مكتوب يف موقع عاملي يتبع الدولة املاليزية، أي أنه ال جمال للكذب، 
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حتى اكتشفت سبب سعره البخس، هذا املنزل..........مسكون!

إًذا هذا ســبب السعر الذي ال يصدقه عاقل،، هذا املنزل الذي إذا 
فتحت باب حديقته املزهرة ســتهامجك أشواك الرعب فيه، مل أجد 

يف املوقع أي ســبب مقنع يوضح ملاذا هذا املنزل مسكون.

ال توجــد إال معلومة واحدة؛ أن املنزل حتول إىل هذه احلال بعد 
أن احرتق منذ زمن، ومل يعرف سبب احلريق الذي استمر أليام؛ مما 
اضطر ســكان احلي إىل املغادرة بسبب الضباب الذي غطى املنطقة، 
وارتفــاع حجم النريان الذي مل يســتطع أحد إمخــاده أو إيقافه.. 

لذلك بقي سره مدفوًنا..

معظم الســكان األصليون للحي هاجــروا منذ زمن بعد احلريق 
إذا... نظــرات )أمحد( كان يبدو منها اإلحلــاح، فهمت مقصده، 

بالنفي: رأسي  فهززت 

أأنت خائف يا طارد األشباح؟ –

لست خائًفا، لكن منزاًل مسكوًنا حيتاج ملشايخ العامل بأسره، من  –
املستحيل أن أكون قادًرا على إخراج اجلن منه، وأنا متأكد أنه 

ليس واحدا فقط املوجود يف املنزل.

أال تعلم حجم الثروة اليت ستجنيها إذا أخرجت اجلن من البيت  –
وبعتــه؟، منزل يف موقــع ممتاز، بهذا احلجــم، حالته ممتازة، 
حييط به ســور كبري، قد يســاوي أكثر من مليون دوالر، هذه 
غنيمــة ال ميكنك تركها، أتريد أن تكمــل عمرك تعيش على 
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مرياث والديك رمحهما اهلل، سيأتي يوم تنفد فيه كل نقودك، 
وترجع إىل بــالدك وتبدأ من نقطة الصفر.

رمحهمــا اهلل.. املبلغ كبري حًقا، لكن دعين أفكر، فهذا موضوع  –
خطري جدا، ال ميكنين اجملازفة.

يوًما بعد يوم بدأت بالتفكري، درســت املوضوع جيًدا، استمررت يف 
القراءة حول البيت، تبني أنه من العهد العتيق، حيث مر على وجوده 
مئات السنني، لكن العجيب يف أمره أنه مل تظهر عليه عالمات القدم، 
بل كان يبدو الفًتا للنظر، واحلريق أضاف له ملسة خاصة.. يسحر 
أعني املارة، يدفعك للدخــول، فاألزهار تغطيه.. ميكنك رؤيته يف 

النهار فقط، أما الليل...!!

لت حاالت عديد من فقدان العقل بعد دخوهلا املنزل لياًل،  ُســجِّ
حاولت الشــرطة إغالق احلي، لكن اجلريان رفضــوا ذلك؛ ألنهم 
اعتادوا على املنطقة؛ ثم، على حســب قوهلم، إن هذا البيت ال يؤذي 
إال من يقوم بفتح بابه والدخول، فال مشــكلة قي بقائهم جبواره..

اســتمررت بالتحقيق حول هذا البيت على اليوتيوب، شاهدت بعض 
اللقاءات ألشــخاص جنوا من املنزل ومل يفقدوا عقوهلم.

***

 BBC وبن دونالد - إيرلندي اجلنسية لقاء على قناة

لن أنســى ذلك املشــهد املرعب ما حييت، املغامر الشرس هكذا 
عرفت يف مجيع أحناء العامل، يشاهدني املاليني على التلفاز، أصبت 
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بالصداع من الضجة حول املنزل املســكون، قررت يف يوم مشؤوم من 
عام 2000 أن أذهب، رافقتين يف تلك الليلة الراحلة زوجيت، تســللنا 

أنــا وهي للمنزل، صرت أداعبها يف احلديقة :

وووو أنا شبح املنزل املسكون.  –

توقف يا عزيزي. –

توجهنا إىل الباب الداخلي للبيت رن هاتفي، رقم جمهول، رددت:

احذر من الباب! –

قبل اقرتابنا فتح الباب مبنشار عمالق، خرج علينا ذلك الضخم 
يركض، حلظات صادمة مل أدرك األمر حتى ُغرس املنشار يف جسدي 

وجسد زوجيت:

عزيزي أين شردت؟ –

يبــدو أنه كان حلًما، حنــن يف احلديقة والبــاب أمامنا، مرت 
الدقائــق، هاتفي يرن، الرقم اجملهول نفســه!

عزيزتي اركضي. –

ركضُت للخارج؛ خوًفا مما ختيلت، نظرت خلفي، ذلك الشخص 
حبلمي يهاجم زوجيت، ارتطمُت بباب سور املنزل وخرجُت، أسرعُت إىل 
أقرب مركز شرطة، أخربتهم مبا حدث، جاء ردهم قاسًيا؛ ليس باليد 
حيلة، قد وِضعت الفتة حتذير من الدخول، وال ميكن ألحد الدخول 

إليه،، املصيبة أن الرقم الذي اتصل اختفى من سجل املكاملات!
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يف اليوم التالي دخلت املنزل نهاًرا، مل أجد أي أثر هلا.. بعد مرور 
أيام مت إبالغي أن عدســة كامريا املروحية اليت حلقت بالقرب من 
املنزل يف الليل التقطت صورة جلثة زوجيت مشنوقة على أحد نوافذ 
املنزل، جعلين األمر أرجع إىل بلدي، وأســجن نفســي يف غرفيت ملدة 
عشر سنوات بعد أن اعتزلت املغامرات، فأنا من أوديت حبياة زوجيت.

***

عزيزان إبراهيم - ماليزي اجلنسية لقاء على قناة العربية

أنا شيخ مسجد يف أحد أحياء مدينة جهور، وصلتين معلومات عن 
ذلك املنزل الغريب بكوالملبور الذي حاول عديد من املشــايخ إخراج 
مــا به دون جدوى، جهزت العدة للدخول يف معركة مع هذا املنزل، 
ا، ذهبت وحيًدا دون أن أوّرط أحًدا معي،  يف ليلة كان املطر فيها قويًّ

وجدت باب سور املنزل مفتوًحا.

أشعلت مصباحي، دخلت البيت مردًدا آيات الرمحن، صراخ وعويل 
ــخًصا ُيعّذب بقراءتي.. مل أتوقف، الصراخ يزداد، ثم بدأت  كأن ش
ــتطيع تذكرها...استمررت  أشكال تتشكل أمامي وتتجسد، ال أس
واستمرت املقاومة.. توقفت، شعرت أنين فشلت، سحبت نفسي للخارج.

بعد أيام وأنا يف املســجد لصالة العشاء، التقيت بصديق طفوليت 
»حممد«، حتدثنا قلياًل، وذهب بعد أن أنهينا الصالة، كالعادة أنا آخر 
من يبقى يف املســجد، بينما أغلق أبوابه، يف اخلارج كان ينتظرني 

»حممد«.
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ماذا تفعل هنا؟  –

سيارتي تعطلت بالشارع اجملاور، وأحتاج من يوصلين؟ –

حسًنا، انتظر، سأغلق املسجد ونذهب مًعا. –

»حممد« يسكن أســفل التل، الطقس سيئ، أصر »حممد« على أاّل 
أنزل للحي وأتركه يذهب سرًيا، وبالفعل هذا ما حدث، لكن قبل أن 

يذهب أعطيته مصحًفا صغرًيا، على سبيل التذكار.

يا إهلي، لقد نسي هاتفه عندي، رجعت للحي، نزلت أسفل التل على 
الرغم من سوء الطقس، سيارة حمطمة بشكل مروع، سألت أحد الواقفني:

ماذا حدث هنا؟ –

تفضل اجلريدة، واقرأ بنفسك. –

»تهور شاب أدى إىل نهاية مأساوية«

التاريــخ قبل يومني، صورة اجلثة، يا إهلي هذا »حممد«، وهذا...
هذا املصحف الذي أهديته له ملقى جبانبه!

رجعت إىل سيارتي، فكان اهلاتف قد اختفي، منذ ذلك اليوم ساء 
وضعي الصحي، ُوضعت مبستشــفى لألمراض النفسية، نسيت كل 
ما تعلمته عن ديننا احلنيف، نســيت قصار الســور وكيفية إقامة 
الصالة، يبدو أن املنزل سلبين كل شيء، كل هذه األمور حدثت بعد 

دخولي للمنزل املسكون.

***
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نرميان الشريف - مصرية اجلنسية لقاء على قناة اجلزيرة

آســفة ألني ارتديت هذا الغطاء على وجهي، مل أقصد أن أخفيه 
عن الكامريا، لكن هلذا عالقة مبا ســأحكيه اآلن، حدثت الكارثة لي 
جت ملكة مجال إحدى مسابقات اجلمال بكوالملبور..  ســنة 2007 ُتوِّ
يف مركز )بيتش بارتي ( مل تكتمل فرحيت.. دخلت عصابة وســط 
احلفــل هامجت احلاضرين، حاولوا اإلمســاك بي هربت من الباب 

اخللفــي للمبين متجهة إىل طريق غري معلوم.

 دخلت من شــارع املنــزل امللعون، باب املنزل مفتــوح واألضواء 
مضاءة، مل أكن أعرف أن هذا هو املنزل الذي حتدث عنه اجلميع.. 
تقدمت منادية أهل البيت، شخص جالس مطأطئ رأسه أمام مدخل 

البيت، متتم بكلمات لن أنســاها ما حييت:

أريد أنفك، أريد أنفك. –

املعذرة آسفة على التطفل، هناك عصابة تطاردني، ودخلت بيتكم  –
طالبة احلماية.

أريد أنفك. –

رفع رأســه فكانت املفاجأة.. من دون أنف! فتحتا تنفس بوجهه 
ــتُّ إىل اخللف ألعود من حيث  فقط.. صرخت بأعلى صوتي والتف
أتيت؛ فالعصابة أهون من هذا املنظر املرعب، دمي يتساقط بسخونة 
على وجهي تذوقته بلســاني.. مل أهتم، اســتمررت بالركض حتى 

سقطت على األرض خارج املنزل.
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غرفة صغرية ســرير أبيض، إنه املستشــفى، أصدقائي يبكون: ما 
الذي حيدث؟ تقدم ذلك الدكتور حامال مرأة، أعطاها لي ليصدمين 

أنفي أنفي إختفى..مجالي ضاع مع ضياع أنفي!

***

ذلك املنزل يسبب هلوسة لكل من يدخله، لكن ما عالقة القصص 
بعضها ببعض، ما الذي يفعله هذا املنزل، هل يتالعب بالبشر؟

 الشــيخ أصبح من دون فقه يف الدين، الزوج فقد زوجته، الفتاة  –
خسرت مجاهلا! 

وعديد من القصص األخرى، هل سأجازف حبياتي من أجل هذه 
الثروة؟، هذا ما يســمي برمي النفس إىل التهلكة، قد يرتكين ربي 
وحدي يف هذه احملنة؛ ألنين ذاهب طمًعا وليس إمياًنا،، فكر يا معاذ، 

فكر يف ما ينتظرك!

انتظر حلظة، عد إىل اخللف قليال....

الشــيخ أصبح من دون فقه يف الدين، الزوج فقد زوجته، الفتاة  –
مجاهلا. خسرت 

نعم اكتشــفتها عرفت ما الذي يفعله اجلن بالبشــر يف ذلك 
البيت.. أدركت احلقيقة، ملاذا مل يستطع أحد مواجهته، هذا اجلن 
حيقق أســوأ خماوفك يف حال دخلت أســواره، فالزوج حيب زوجته 
كثرًيا، وتسبب له احلزن يف املنزل بفقدانها، الشيخ خيشي أن تصيبه 
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الشــيخوخة، وينســى ما تعلمه، واملنزل حقق ما كان خيشاه، أما 
بالنسبة لنرميان الفتاة اليت كانت من مجيالت العامل فقد اهتمت 
جبماهلا أكثر من أي شــيء آخر، ذلك البيت سلبها هذا اجلمال 

ليجعلها تعيش يف كابوس أبدي.

أســوأ خماويف ســأواجهها عند دخولي من باب ذلك البيت، ما 
الذي أخشاه يا ترى؟ أهلي فقدتهم منذ ثالث سنني يف حادث شنيع، 

إخوتي تزوجوا وال يــدرون عين إن كنت حًيا أم ميًتا.

 ليس لدى رفيق درب هنــا، حتى »أمحد« جمرد صديق عادي، إذا 
ا، عليَّ أن  كنت بهذه الثقة ملاذا ال أذهب؟ آه يا رأســي، ال أعرف حقًّ

أنــام اآلن، ولندع اإلجابة تأتي وحدها غدا.

صوت رنني هاتف الشقة، أخ، الســاعة الثانية صباًحا، ماذا يريد 
الوقت؟ احلرس يف مثل هذا 

نعم، ماذا هناك؟ إنها الساعة الثانية، أتعرفون ذلك؟! –

ســيد معاذ حنن الشــرطة، أرجو أن ترتدي ثيابك وتنزل على  –
الفور.

الشــرطة، ماذا يريدون؟، االرتباك أصابين، انطلقت مسرًعا حنو 
باب الشقة، مل أغسل وجهي حتى.

أهال سيادة الضابط، أنا معاذ، ماذا هناك؟ قد شغلتين. –

هل تعرف هذا الفيت الذي يف الصورة؟ –
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نعم، إنه صديقي أمحد، ماذا هناك؟ –

لقــد اختفي منذ ثالث لياٍل، وآخر اتصــال هاتفي له كان مع  –
صديقتــه، خيربها أنه ذاهب يف مغامــرة، ويف حال أنه اختفى، 

اتصلــي بصديقي )معاذ( الذي هــو أنت، أتعرف أين هو؟

صدمت مــن محاقة ذلك الفــيت، ومل أعرف ما هــو التصرف 
الصحيح، أأخربهم أم ال؟، قررت أن أسكت وأنكر، فرمبا إذا قلت أعرف 

قد أتورط يف مشــكلة أنا يف غنى عنها. 

بعد نقاش مطول مع الشرطة: 

حنن آسفون سيد » معاذ »، يف حال علمت أي شيء، أبلغنا. –

صعدت إىل شــقيت واالرتعاش مل يفارق جسدي.. أنا يف موقف ال 
أحســد عليه، حاولت االتصال بـ » أمحد » لكن من دون رد، أأذهب 
ألتفقــد أمره الذي أعّد نفســي نوعا ما الســبب يف وقوعه يف هذه 
املشكلة؟ فلوال معرفته بي ملا دخل إىل عامل اجلن والسحر هذا، الال، 
أنا من األساس كنت رافًضا لفكرته هذه، لقد قاده الطمع للدخول 
إىل املنزل، وأظن أن هذا مصريه، ما الذي أقوله، هذا ليس من أخالقي، 

لســت أنا من أترك صديًقا خلفي، أيها املنزل املخيف أنا قادم.

الساعة الثالثة والنصف، املنظر مهيب هلذا املنزل املرعب، السور 
مرتفع، الباب حديدي، دبابة لن تستطيع إسقاطه بضربة واحدة.

ها حنن ذا، دخلت من الباب متعجًبا، ما الذي سيقابلين؟ ما الذي 
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ســيحدث لي اآلن؟ تقدمت خبطوات هادئة، هاتفي يرن، من يا تري 
يتصل؟ أمحد؟ ال أصدق، لكن كيف؟ هل املنزل بدأ بالتالعب معي؟ 

محلت هاتفي الذي كاد أن يقع من بني يدي، رددت مسرعا:

ألو، أمحد أين أنت؟ –

وجدت مكاملة فائتة منك، فانشغلت، ماذا هناك؟ –

لقد اتصلت بك ألنين ظننت أنك دخلت املنزل املسكون؟ –

أي منزل يا صديقي؟ –

ماذا؟ املنزل املسكون بـ 1000 دوالر؟ أنسيت؟ –

 مــا الذي تهذي به، أنا ال أعرف عم تتحدث؟ حنن مل نلتِق منذ  –
تلــك الليلة اليت أخرجت فيها اجلن من جســد الفتاة، ويبدو 

تهلوس. أنك صرت 

ما الذي تقصده؟ أنت متزح صحيح؟  –

 معاذ، إنه الفجر تقريًبا، ال وقت للمزاح، صدقين. –

 انتظر حلظة، فهمت كل شيء اآلن، آسف، كان جمرد حلم ال  –
عليك.

أغلقت اخلط مباشــرة بعد أن أدركت أن ما شاهدته مل يكن إال 
جمرد خدعة لعبهــا معي هذا املنزل، هذا املنــزل كان يريدني أن 

أعــرف قصته.. ملاذا؟ ال أعلم.
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 أيعقل أنه ال توجد أي شــرطة، من املســتحيل أن يكون ما رأيته 
وهًما، أنا متأكد أني حتدثت مع »أمحد«، ورأيت الشرطة، كل هذا 

حقيقــة لكن ماذا لو كان هؤالء الناس دمى بيد املنزل؟ 

 على أية حال أظن أن اللعبة قد بدأت اآلن، بثقة تقدمت، ال يوجد 
سبب للخوف، فأنا مؤمن بأن اهلل سيحميين من الـ)جن( أنا متأكد..

داخل أسوار املنزل املرعب وضعت يدي على مقبض البيت ألدخله، 
فلم أجد أي شيء غريب، أمامي غرف عديدة متشققة جدرانها، وسلم 
يقودني إىل الطابق العلوي رائحته كريهة، جوال حديث ملقى على 
األرض، محلته ألجد أن هناك فيديو حيتاج للتشــغيل فقط.. يبدو 

أنها لعبة جديدة، مل أهتم، ضغطت ألشاهد هذا الفيديو.

 اآلن فهمــت كل شــيء، فهمت ملاذا جرني املنــزل إىل هنا؟ أنا 
حاربته، كدت أهزمه، جرني هنا خلوفه من استمراري يف احلياة، مل 

كذلك؟  أليس  تفهموا 

سأيســر لكم األمر، الفيديو كان عبارة عن فتاة شقراء مجيلة، 
نعم تلك احلســناء اليت دخلها الـ)جن( يبني لنا الفيديو حلظات 

الفتاة وهي تصرخ: التقطتها 

أرجوك ال تلّبسين أرجوك ال تلبسين. –

حيث يبــدو أن هذا أســوُأ خماوفها، والواضــح أن املنزل انتظر 
ــتطيع حتقيق خماوفه ويدخل  شخصا خياف من الّتلّبس حتى يس
جســده، وهكذا أصبح املنزل، أو الـ«جن« الذي داخل املنزل، يتنقل 
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باخلارج عن طريق جسد الفتاة، وعندما حاربُته واستطعُت هزميته 
ا عليه؛ فاملنزل أصبح  يف تلك الليلة عرف أنين سأشكل خطرا حقيقيًّ
على علم أنين لست أخشــى أي شيء وليس لدي ما أخسره، لذلك 

قام باســتدراجي ملعرفة القصة الكاملة وراء املنزل!

 ال أعرف كيــف فعلها، لكنه فعلها، وها أنــا بني جدران املنزل 
املظلم أقف منتظرا خروجه يف أية حلظة، اهلدوء شــديد، وال شيء 
يــدل على الغرابة.. أظــن أن خروجي أفضل، جيــب إعادة ترتيب 

ــرتاتيجياتي ملواجهة هذا املنزل. خططي واس

صباح يوم آخر حيل يف شــقيت اآلمنة، اجلن الذي ســيطر على 
جسد الفتاة هو اجلن نفسه املسيطر على املنزل، أو هو فرد من أفراد 
اجلان املوجودين يف املنزل، ال أعلم، لكن ما أعرفه أن حربا ضروســا 
ســتبدأ بيين وبني هذا املنزل، استطاع خداعي ووضعي بني جدرانه، 

ملاذا مل يقم بضربته القاضية إذا؟

 أميكن أن املنزل مل جيــد أي نقاط ضعف بي؟ نعم رمبا مل جيد 
شــيئا جيعلين أخسره... بالتأكيد هذه اسرتاتيجيته: مامل يستطع 

إخافتك يرتكك ترحل.

لن يرتكين لألبد أنا متأكد... جيب أن أحترك قبل أن يقوم هو 
حبركته، قبل أي شــيء أريد أن أعرف كيف استطاع املنزل إيهامي 
بأن أمحد كان معي ورجال الشــرطة وكل تلك األالعيب اليت أنا 

متأكد أني رأيتها حقا؟
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طرقات مزعجة على باب الشقة، وقفت ألفتح الباب، إنها اجلارة، 
إحــدى صديقاتي احلســناء، طلبت أن تتحدث معــي على انفراد، 
وافقــت على طلبها؛ فأنا حقا أحتاج لشــخص أحتدث معه، أعرف 

حكم االختالء باملــرأة، لكن للضرورة أحكام.

أريد أن أحتدث معك بشأن راما! –

راما؟ من راما؟ –

صديقيت اليت أخرجت منها اجلن. –

آه ماذا بها؟ –

هيا مفقودة منذ آخر يوم كانت فيه معك. –

تقصدين يوم أخرجنا اجلن منها؟ –

ال، بل أقصد اليوم الذي زارتك فيه! –

اخلوف والصدمة ارتسما على وجهي، ماذا تقصد بآخر يوم زارتين 
فيه؟ »راما » مل تزرني أبدا! 

راما مل تزرني. –

 بــل كانت معك... لقد راقبتكمــا وبعدها جاء فتى توصيل  –
البيتزا.

بدأت الرؤيا تتضــح قليال؛ إذ من كان معــي ذلك اليوم ليس 
»أمحــد« بل »راما« هي مــن أرتين املنزل، وهي مــن أوهمتين بقصة 
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الشــرطة وتالعبت بعقلي، هذا يعين شــيئا واحدا، أن الـ)جن( مل 
خيرج منهــا يف تلك الليلة، فزت باملعركــة وليس احلرب! 

تبــني أنها فعال قامت بزيارتي واختفت بعد تلك الليلة، على ما 
يبدو أن مهمتها انتهت ورمبا ختلص املنزل منها. 

والشرطة عندما سألتين. سألت عنها ال عن »أمحد«، رأيته مكانها 
ال أعلــم كيف حدث ذلك، شــيء واحد شــجعين يف تلك الليلة 

املخيفة قبل أن خترج تلك الفتاة من شــقيت. 

أنا تركت جمال الفســق الذي متنيــت تركه منذ زمن، مخن  –
من هو ســبب كل ذلك؟ أنت نعم أنت، شــكرا على ما فعلته 
لصديقيت، وشــكرا ألنك كنت جارا طيبا احرتمتنا رغم أننا ال 

. نستحق

أتى املســاء وقررت أن أمر جبانب ذلك املنــزل الذي أكل وقيت 
حتى أني مل أعد أركز يف دراســيت كثريا، ازدحام أمام املنزل، رجال 

الشــرطة والناس حيث تبني أن هناك حادثة جديدة وقعت..

فتــاة صغرية مل تتجــاوز الثمانية أعوام لعبت عصــر هذا اليوم 
لعبة االســتغماية »االختباء« مع صديقاتهــا،، جلأت إىل هذا املنزل 
لالختبــاء، وبعد أن طال الوقــت ومل تظهر أخربت صديقاتها أهلها 
أنها اختفت، ثم بعد تبليغ الشرطة عرفوا أنها داخل املنزل، ولألسف 
الشــرطة منعت حتى أهلها من الدخول ليال وطلبت منهم االنتظار 

التالي.  اليوم  لصباح 
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االزدحام شــديد أمام املنزل وسيارات الشرطة واقفة لتسد طريق 
الناس ومتنعهم من التقدم، والدا الفتاة يصرخان طالبني الدخول.

ما إن عرفت املوقف حتى حاولت التقدم بني الشــرطة للدخول. 
منعوني لكن أخربتهم أنين دخلت ســابقا للمنــزل وخرجت، وبعد 
إصــرار مين مسحوا لي بالدخول، وحقيقة أنا أعرف ملاذا مسحوا لي 

بالدخول.  الفتاة  ومل يسمحوا ألهل 

ماليزيا لألسف يســودها العنصرية وعندما عرفوا أنين عربي مل 
يهتموا حبياتي ســواء جنوت أم ال، قبل دخولي سألت والد الفتاة: 

سيدي أميكنك أن ختربني ما هو أكثر شيء ختاف منه ابنتك؟  –
أعرف أنه الوقت ملثل هذا السؤال، لكن صدقين هو مهم فأرجوك أجبين.

الظالم، ابنيت ختاف من الظالم كثريا!  –

قاهلا والدموع تنهمر من وجهــه، ابنته مازالت على قيد احلياة، 
ترجلت داخــل املنزل الذي أنا على يقني أنــه لن يرتك صغريا وال 
كبــريا دون أن يؤذيه. توجهــت إىل الداخل وكلــي ثقة؛ فاملنزل 

خيشاني ولســت أنا من أخشاه.

 ناديــت الطفلة دون إجابة... بكاء مــن إحدى الغرف ركضت 
ــوت يقرتب، كلما تقدمت ازداد  ميينا ومشاال واملصباح بيدي، الص
وضوًحــا، دخلت تلك الغرفة، الطفلة اجلميلة جالســة يف الزاوية، 
حمتبية من شــدة اخلوف، اقرتبُت منها وضعــُت يدي عليها؛ بدأت 

بالصــراخ فحاولت تهدئتها، محلتها وســط الظالم وخرجت بها.
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مل تتوقف عن الصراخ، أسرعت حتى وصلت خارج املنزل، هنا حدث 
ما توقعته... جردت تلك الطفلة املســكينة اجلميلة من نظرها.. 

ابيضت عيناها، فقدت بصرها وأصبحت تعيش يف ظالم دائم.

لن أنسي بكاء تلك الطفلة وصراخها ألمها قائلة:

ماما، ملاذا ال أستطيع رؤيتك، فلتشغلوا النور، أنا أخاف من الظالم. –

بعد هذه احلادثة قام عميد بلدية املنطقة بإخالء املنازل اجملاورة 
هلذا املنزل املشــؤوم، ووضع جــداًرا حول املنطقة ملنــع الناس من 

االقرتاب نهائًيا، وهو أفضــل حل يف الوقت احلالي. 

 لكن ما بيين وبني هذا املنزل قد بدأ اآلن، ســابقا كان املنزل هو 
من يالحقين، لكن اآلن بعد ما حدث فأنا من سيالحقه.
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الصحفية

)الســادة الركاب الرجاء ربط األحزمة، حنن اآلن على وشــك 
اهلبوط يف مطــار كوالملبور الدولي(.

أخرًيا وصلت كوالملبور، املدينة اليت ولد بها أبي.. أعرف ما هذا 
الصوت األنثوي، أدعى »ماري«، أبلغ من العمر اثنني وعشــرين عاًما، 
صحفيــة ومصورة فوتوغرافية من والية كاليفورنيا، أحتدث مخس 

لغات، والعربية من بينها، كذلك البهاسا لغة الشعب املاليزي.

ــؤوم الذي وصل  زيارتي لكوالملبور بغرض توثيق قصة املنزل املش
صداه لكل أرجاء العامل، مل يســتطع أي مصور توثيق أحداث املنزل 

ليال.. كل من دخل خــرج من دون عقل...هذه فرصيت!

هذه فرصيت للشــهرة، أعرف أن حي املنزل املسكون حماط جبدار 
فاصل بينه وبني املدينة، بعد آخر حادثة حصلت، وهناك حراس ملنع 
الناس من الدخول، حلســن احلظ لدي بطاقة تسمح لي بالدخول 

إىل األماكن احملظورة من صحيفة  »نيويورك تاميز«. 

يف البداية جيب أن أخّتذ بعض األصدقاء قبل خوض هذه املغامرة، 
فالبطاقة متنحين حرية الدخول وليس األمان.
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أول ليلة لي يف كوالملبور.. زيارة ســريعة للمنطقة املوجود بها 
املنزل املســكون، جدار عازل من الطوب مينع رؤية ما يف الداخل!

أهلذه الدرجة هو خميف؟ تقدمت حنو البوابة الوحيدة اليت تتيح 
لي الدخول إىل احلي، احلارسان الضخمان مينعان الناس حتى من 

النظر إىل الداخل: 

أنت يا آنسة ابتعدي من هنا. –

هذا تصرحيي للدخول.. –

آسف سيدتي.. تفضلي، لكن املكان خطر. –

ال تقلق. –

استطعت الدخول.. مل أتوغل؛ فلست مستعدة ملواجهة أي ما كان، 
ألقيت نظرة سريعة، وخرجت بعد أن شكرت احلراس على حسن املعاملة.

أنا عائدة على قدمّي ألطلب سيارة أجرة.. أقدام تالحقين:

يا آنسة، يا آنسة، انتظري حلظة. –

يبدو أنه لــص، مل ألتفت إىل اخللف، بل ركضت مســرعة وهو 
خلفي مباشرة، ألنين مل أعرف املدينة جيًدا دخلت بني األحياء حتى 
وصلت إىل زقاق به ثالثة شباب، يبدو على حمياهم الشر والوحشية، 
مبجرد أن رأوني ســحبوا سكاكينهم ألخذ ما عندي، كانت بطاقة 
ــدوالرات، تصلبت عروقي وارتبكت، حتى  الفيزا، والكامريا وبعض ال

أتــي صاحب ذلك الصوت من خلفي ليقف أمامي:
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اهربي اآلن بسرعة! –

تراجعت قليال بينما حدث الشــجار بني ذلك الشــاب والفتيان 
الثالث، الكثرة تغلب الشجاعة، همجية ضرباتهم أسقطت الفيت أرضا!

صرخت مستنجدة الناس، هرب الفتيان، سكان احلي خرجوا من 
بيوتهم نظروا إلينا دون أن حيركوا ســاكنا، وناداني ذلك الشاب 

املرمي على األرض:

هم لن يساعدونا!  –

انتظر سأطلب سيارة أجرة، وآخذك للمستشفى. –

ال، أرجوك ســاعديين للوصول إىل شــقيت، فهي قريبة من هنا،  –
بنفسك.  وداويين 

ملاذا؟ –

الوقت للسؤال، أرجوك افعلي هذا! –

فعال ســاعدته على الوقوف والدماء تتساقط منه، الظالم يسود 
املدينة، تســللنا من بني األحياء وصوال إىل اجملمع الســكين الذي 

ركضوا: احلراس  به..  يقطن 

ماذا حدث؟ –

ــقط على حافة حديدية.. ال وقت للكالم، افسحوا الطريق،  – س
أداويه. أن  جيب 
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صعدنا للشقة.. أخربني أنه ميتلك معدات طوارئ، فقدمت ما 
تعلمته من اإلسعافات األولية.. حالته مستقرة أخذه النوم من كثرة 
األمل، وألكن صرحية لن أتركه، فكيف أترك من كاد ميوت بسبيب؟

أشــرق صباح يــوم جديد، ظننت أنين أحلــم حتى وجدت ذلك 
الشــاب واقفا أمامي، مفتول العضالت ذا ابتســامة مجيلة.

صباح اخلري، لو مل تركضي ملا حدث كل هذا ههههه. –

أرجوك ساحمين ظننتك تريد سرقيت، أأنت خبري؟ –

أنا بأفضل حال شكرا على اعتنائك بي. –

أنا اليت علّي شكرك، ثم ملاذا مل تردني أن آخذك للمستشفى؟ –

إليك األمر، أدعى »معاًذا« من دولة ليبيا، وهنا لألسف العنصرية  –
تســود البلد، وحبكم أنــين عربي، فمن أقل مشــكلة قد أصنف 
إرهابًيا، فإذا ذهبت للمستشفى سأتعرض إىل حتقيق لن ينتهي، 
ورمبا يتم ترحيلي لبلدي، وأنا لدي مهمة البد أن أنهيها قبل أن 

أعود!

أي نوع من املهام، وما الذي حيمله هذا الشــاب يف رأســه، أسئلة 
كثرية يف رأسي.. مل أرد أن أزعجه، حقا يكفي ما سببته له، أعطيته 

رقم هاتفي ووقفت للخروج:

مل تسأليين ملاذا الحقتك؟ –

مل أرد أن أزعجك، لكن حقا ملاذا الحقتين؟ –
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أنت ستكونني املفتاح الذي سيساعدني حلل قضييت. –

أميكنين االطالع على هذه القضية املهمة اليت كدت أن تضحي  –
حبياتك من أجلها؟

حنن االثنان هنا لسبب واحد!  –

ُصدمُت بعــد أن قال لي هذه الكلمات، أهــو أيضا هنا من أجل 
البيت؟ أميكن أن يكون صحفًيا لصحيفة أخرى، أأستفيد منه وأضمه 
لصفي؟ الال رمبا يسرق اكتشافاتي، ولكن هذا الشاب ضحى بنفسه 

من أجلي، فكيف ميكن أن ينوي استغاللي؟!

 خرجت من البيت مشوشة الفكر، اجتهت إىل شقيت ألرتاح قلياًل، 
فأول ليلة لي يف كوالملبور كانت دموية نوعا ما. هههه.

الليلة الثانيــة يف املدينة، ذهبت لالقرتاب مــن املنزل، ورؤية أي 
حتركات غــري عادية من بعيد طبعا،، جدال بــني احلراس، ورجل 

اقــرتب للتحقق يف األمر:

ماذا هناك؟ –

أهــال بالصحفيــة.. هذا الشــخص يقول إن لديــه منزاًل يف  –
الداخل.. ويريد الدخول إلحضار بعض املمتلكات اخلاصة من 

منزله. قبو 

وملاذا مل تدخلوه مادام لديه منزل بالداخل؟ –

ممنوع دون تصريح أو إذن من الشرطة! –
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إذا سأدخل أنا.. –

أأنت جادة؟ –

نعم ال شيء أخشاه. –

حيت يكون لديكــم علم، املنازل اجملاورة للبيت املســكون اليت مت 
عزهلــا معه مخس منازل؛ اثنان مقابالن لــه، واثنان خلفه، وواحد 

جماور له، واجملــاور هو منزل الرجل..

دخلت بعد أن أخذت وصف املنزل املســكون، وحتى ال أدخل املنزل 
اخلطأ، وقفت أمام باب منزل الرجل، فتحت الباب بهدوء ولن أخفي 

عليكم بدأ اخلوف يتملكين من أن تهامجين العفاريت.

نزلــت إىل قبو البيت، وجدت الصندوق الــذي طلب مين الرجل 
إحضاره، حجمه ليس كبرًيا.. رفعته واجتهت إىل بوابة اخلروج، ويف 
طريقي رأيت ما جعل اللون خيتفي من جســدي، فتاة شقراء تسري 

وحدها!

فركت عيين ظنا أنين أتوهم، لكن ما رأيته حقيقة: 

أنت، ما الذي تفعلينه هنا، عليك اخلروج اآلن. –

 أنت يا فتاة، املكان خطر، اخرجي اآلن!

لألسف صراخي وكالمي غري مؤثر، حاولت تتبعها حتى دخلت 
ذلك املنزل، اجلدران عالية، الباب حديدي أسود، حقا كما وصفوه 

لي كان هذا هو املنزل املسكون.
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تراجعت رويدا رويدا، ونســيت أمر تلك الفتاة وخرجت مسرعة، 
شكرني الرجل كثرًيا، وأثنى احلراس على شجاعيت، محلتين قدماي 
ألول مطعــم، فاجلوع ســيطر عليَّ يف تلك اللحظــة، ومل أجد أي 

شخص أتصل به إال »معاذ«.
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اخليار اخلاطئ

»راما« تلك الشقراء اليت أصبحت لغًزا مل أستطع حله، هي سبب 
كل ما حصل وما سيحصل معي، »ماري« أخربتين أنها شاهدتها يف 
حي املنزل املسكون، على ما أعتقد أنه الـ«جن«، هو من كان يسري 
جبســدها، ومبا خدعين؛ فبكل تأكيد يستطيع خداع احلراس على 

الباب للدخول واخلروج بسهولة..

هــذا يعين أن الكوارث لن تتوقف رغم وضع اجلدار حول املنطقة، 
وســتكون هناك ضربة جديدة يف القريب العاجل، لكن كيف؟ 

هل أخرب »ماري« مبــا أعرف أو مازال الوقت مبكــًرا!؟ رغم أنها 
صارحتــين بكل شــيء، نعم عليهــا أن تعرف القــوة اخلفية للعنة 

كوالملبور!

اتصلت بـ«ماري« ألدعوها للقــدوم ملنزلي حتى أخربها بكل ما 
أعرف، وبالفعل مل متر ســاعة إال وحضرت الفتاة، جلسنا نتحدث.. 

رن هاتف املنزل:

ماذا هناك؟ –
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سيد »معاذ«.. رجل مسن وامرأة عجوز يصرخان يطلبان حضورك. –

بســرعة نزلت ومعي »ماري«.. فور حضوري تهجما عليَّ بالسب 
والضرب، مل يكن مؤمًلا كونهما كبريين يف السن، ولكن تعجبت ملاذا، 

فأنا مل أفهم لغتهما.

»ماري« جتيد عدة اللغــات.. علمت أنها اللغة الرتكية.. اتضح 
أن هذين والدا »راما«..

حنــن نعلم أن ابنتنا كانت معك آخر مرة.. إن مل تقل لنا أين  –
ذهبت سنتصل بالشرطة ونتهمك خبطفها.

بعد نقاش دام ســاعة وحماولة فاشــلة إلنقاعهما، أخربتهما أن 
ابنتهمــا موجودة داخل املنطقة احملظورة، أصــّر األب على الذهاب 

والدخــول، وكان لزاما على أن أمنعه.

إن كنت تريد السالمة البنتك ال تدخل للمنزل املسكون، مصري  –
ابنتك متعلق خبطواتك، وأي خطوة محقاء قد تودي حبياتها!

تعجب األب من كالمي، وظن أنين جمنون، لكن هذه هي احلقيقة 
اليت جيب أن يتقبلها..

 وجهت ناظري لـ«ماري« قائال:

هذا ما أردتك أن تعرفيه، املنزل املسكون حيقق أسوأ خماوفك،  –
إذا كنت ختافني من املوت فستموتني، أفهمِت اللعبة اليت تريدين 

دخوهلا؟ أتستطيعني حتمل هذا اجلنون؟
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مل أقطع كل هذه املســافة ألجنب اآلن، نعم أنا فتاة، لكين رأيت  –
من الرعب ما مل تَر أنت نصفه، لقد ذهبت لتصوير املعتقالت يف 
شــتى بقاع العامل.. وكدت أموت يف ليبيا وسوريا عندما كنت 

أمجع األخبار احلصرية..

شــجاعة هذه الفتاة غريبة مل أَر مثلها، عندمــا دافعت عنها مل 
تهرب، بل ساعدتين على السري للمنزل.. حقا أمرها عجيب؛ قطعت 

كل هذه املســافة لتلتقط بعض الصور..

 بعد أن هّدأت الرجل وزوجته، ووعدتهما أني سأجد ابنتهما، رجعا 
إىل املكان الذي يقيمان به..

جوع الســاعة الثانيــة فجرا من يعرفــه؟! أيقظتين معدتي من 
نومي، نهضت ألجد ثالجيت خالية، ارتديت مالبسي متجًها إىل أحد 

املطاعم الشــعبية اليت ال تغلق أبدا.

جلست حامال امللعقة والسكني آلكل طعامي، مل أسرتق السمع، 
لكن صوت الشــخص الذي أتى للمطعم كان مرتفًعا، أخرب الطباخ 
أن هناك رجاًل عجوًزا وامرأة أمام املنطقة احملظورة حياوالن الدخول، 

عرفت أنهما والدا الفتاة، يبدو أنهما جتاهال كالمي نهائيا.

انطلقت متجها للمنزل املسكون، وجدت الزوج والزوجة جيادالن 
رجال األمن للدخول، تقدمت ألحاول إيقافهما دون أي جدوى، أخرج 
األب من جيبه رســالة واضحة تؤكد أنه حيق له الدخول للمنطقة 
احملظورة بعد أن عجزت الشــرطة عن إنقــاذ ابنته، وما كان على 
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احلراس يف تلك اللحظة إال الســماح هلمــا بالدخول، حلقتهما 
للداخــل ومت منعي حبكم أنين ال أملك أي إذن.

أيها احلمقى ســتموت الفتاة إذا دخل أهلها املنزل، أال تدركون  –
املنزل حيقق أســوأ خماوفك وهما خيافــان أن متوت ابنتهما، 

واآلن لن يرتاجع املنــزل حلظة عن حتقيق ذلك.

ال نستطيع إدخالك مادامت ال متلك تصرحيا. –

صراخي للحراس وحماولة شرح هذه النظرية مل حيقق أية فائدة، 
اتصلت بـ«ماري« طالبا منها احلضور بأقصى ســرعة، وبالفعل يف 

غضون ربع ساعة أتت:

ماذا هناك يا معاذ؟ أقلقتين. –

أخربتها بكل شيء، وأننا حنتاج الدخول لرؤية ما حيدث بالداخل، 
ح لنا بالدخول، تقدمنا حنو املنزل، وقبل أن أدخل  بفضل بطاقتها مُسِ
منعُت »ماري« من الدخول ألنها ستكون عرضة هلجمات البيت، مل جتادلين 
ووافقت على ما أمرتها به، ما مييز هذه الفتاة الذكاء واختيار الشيء 
الصحيح، فلم تكن جتادل كثريا يف األمور اليت ترى أنها صحيحة.

بضوء مصباحي أحبث بني الغرف... أعلى الدرج... وجدتهم!

 وجــدت األب واألم واألمر املتوقع »راما« ملقاة على األرض فاقدة 
حياتها، نظرا إليَّ بعد أن مسعا طرقات حذائي من خلفهما، وصاحت 

األم:
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أنت السبب، أنت من قتلتها أيها السفاح عديم الرمحة! –

عديم الرمحة؟ ما الذي تهذي به هذه العجوز:

اهدئي يا سيدتي. –

اخرج! –

.. صراخها ممزوج برماية كل ما جبانبها عليَّ

رجعــت من حيث أتيــت، خرجت من املنزل ممســكا بيد »ماري« 
معي: ألجرها 

ماذا حدث يا معاذ؟ –

سأخربك فور خروجنا من احلي يا »ماري«. –

 مبجــرد خروجنا أخربتهــا أن »راما« فقــدت حياتها، وأن األهل 
غاضبون مين دون أي ســبب يذكر، بقينا ننتظر ظهورهم، ومل متر 
دقائــق حتى أتيا حاملــني ابنتها، اقرتبت منهمــا، لكن عادت أمها 

للصراخ:

ابتعد ابتعد ال تقرتب منا!! –

أمسكت »ماري« يدي:

اذهب للمنزل يا »معاذ« سأحاول فهم القصة وإخبارك. –

رجعت إىل منزلي وعالمات الذهول واخلوف تعتلي وجهي، فأنا مل 
أفهم ما الذي حدث حتى اآلن.
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أنت الفاعل

بعد مراســم دفن »راما« جلســت مع والدّي الفتــاة على انفراد، 
أخربتهما أنين صحفية جلريدة مشــهورة، وقد أســتطيع املساعدة.

كانا يف البداية خائفني مين ألنين صديقة »معاذ«.. اســتطعت 
إقناعهما حبيلي..أخربتهما أنين كنت أحقق معه ألنين أشــك أن 
له عالقة باملنزل فقط، حتــدث الوالد بالتفصيل عن تلك الليلة:

ابنتنا واقفة كاملالك الطاهر مبتسمة، ركضت والدتها حنوها  –
احتضنتها وهي حية أحســدها على ذلــك ألني حني أردت أن 
أحتضنها كان األوان قد فات، بعد أن احتضنت زوجيت مالكي 
الصغري »راما« دفعت والدتها لتبعدها عما كان ســيحدث تاليا.

وما الذي حدث؟ –

»طعنات كثرية تلقتها ابنتنا من ظهرها واحدة تلو األخرى، وقد  –
رأيته ذلك الوحش، ذلك العفريت الفتى الذي كان معك هو 

من قتلها، هو من قتل حمبوبيت«.
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ولكن يا ســيدي ابنتك وفق التحاليل ماتت من سكتة قلبية ال  –
يوجد أي عالمات لطعنات.

أنت أيضا ال تصدقينين؟ اخرجي من هنا اخرجي!! –

بعد أن وخباني خرجت متعجبــة، أميكن أن يكون »معاذ« قتلها؟ 
لكن كيف وهو كان معي!!

لرمبــا قبل وصولي دخل وقتلها ثم خرج، أين آثار الطعنات إذا؟! 
الال هذا مستحيل.

»معاذ« هو الشــخص الوحيد الذي ال يتأثر عندما يدخل املنزل 
املسكون، ويزعم أنه بسبب عدم وجود شيء خيشاه، أيعقل أن ال يكون 
ا، ال يوجد  ا ومنطقيًّ هناك شــيء خيشاه؟ هذا أمر مســتحيل علميًّ
شخص ال خياف! لن أخرب »معاًذا« مبا حدث الليلة، وسأراقبه قليال؛ 

واجب. فاالحتياط 
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توطيد العالقات

متر األيام والّتشــابه بينها مســتمر، أمضي يومي على اإلنرتنت 
أطالع قصص الـجن حتى أزيد علمي... ويف الليل أقضي األمسّيات 
مع »ماري« يف املطاعم نتحدث عن حياتنا على جانب وموضوع املنزل 

على جانب آخر.

تبني أنها فقدت أهلها بســبب حريق نشــب يف جممعهم الّسكيّن، 
وكان احلريــق مفتعال، وهي رأت من فعل ذلك، مل يكن لديها دليل 
لتوثــق فعلته الدنيئة لذلك اختارت طريــق الصحافة حتى توثق 

كل األفعال اليت حتدُث يف هذا العامل الســيئة منها قبل اجليدة:

معاذ؟ ملاذا أنت مهتمٌّ بهذا املنزل كثرًيا؟ –

مل أهتم يوما بهذا املنزل، لكن هو من اهتم بي! أخربتك بالقصة  –
اليت حدثت معي سابًقا.

أعرف لكن أقصد ملاذا مل تهرب وتعد لبلدك؟ –

رمبا ال تعرفني كثرًيا عن الـــجان، صدقيين هم يســتطيعون  –
اللحــاق بك ولو كنت يف املريخ، أيضا أنــا قطعت عهًدا على 
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نفســي أن أسقط هذا املنزل الذي عجز الشــيوخ والعلماء عن 
إسقاطه.

والسبب؟ –

ألنين الشخص الذي اســتطاع الدخول إىل املنزل ومل يتأثر، ثم  –
ملاذا كل هذا الفضول عن قصص الـــجان؟

أخربك بسر لكن عدني بأن يدفن هنا! –

وعد. –

حسنا  »قبل ثالثة أعوام وبعد وفاة أهلي سافرت يف رحلة تصوير  –
إىل إندونيسيا، اســتأجرت منزاًل من غرفتني غرفة للنوم وغرفة 
لتحميض الصور...اســتيقظت يف الصباح مســرعة إىل غرفة 
حتميض الصور ألرى نتائج أعمالي، هنا تشّتتت أفكاري وذهلت، 
كل الصــور صوري أنــا وأنا نائمة!! كيف ذلــك وأنا وحدي 

باملنزل؟

اتصلت مباشرة بصاحب املنزل:

ألو سيد محدان هذه أنا ماري! –

أتتذاكرين يا فتاة؟ –

ال سيدي أنا من استأجرت منك املنزل وهناك مشكلة. –

أي منزل؟ –
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املنزل الصغري باحلّي الّريفي. –

أنا ابــن محدان، والدي تويّف منذ اثين عشــر عاًما، وهذا املنزل  –
الذي تتحدثني عنــه تركناه منذ زمن!

هنا كانــت الصدمة، رجعت بعدها بيومني إىل بلدي، شــرحت 
ا حتى يومنا هذا. املوقف ألصدقائي، لكن مل يصدقين أحد وبقي سرًّ

إذا هلذا حتبني قصص اجلان، ولديك عديد من املقاالت عنها؟ –

نعم، نعم أتابعها بشدة؛ فأنا أريد أن أعرف أسرار هذا العامل. –

حياتها مليئة باملغامرات، جلوسي معها واختالئي بها خطأ كبري، 
ال أعلم ما الذي حدث معي، كيف جعلتين هذه الفتاة أصبح هكذا؟ 

أهذا هو احلب؟

لكن الوقت واملكان ليسا مناسبني، وكذلك ماذا لو مل تكن تفكر 
يفَّ مثلما أفكر فيها أنا؟ 

ماذا لو رفضتين؟ أكون قد دمرت نفســي وخسرت مفتاح دخولي 
ــتمرار، فهذه ليست أخالقي، وديين ال  للمنزل، أيضا ال ميكنين االس

يسمح لي بذلك.

ال ال، هــذا ليس »معاًذا«، وهذه ليســت طباعي، ســأضع خرافة 
احلب جانبا اآلن؛ ألنهي مشــكلة املنزل، بعــد أن توفيت »راما » اليت 
كانت تسهل جلن املنزل التحرك يف اخلارج، ال أعلم ماهي حركته 

القادمة.
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لعلمكــم ال تظنوا أنه بعد بناء اجلــدار املرتفع أو وضع احلراس 
على املنطقة احمليطة باملنزل، ستقل عدد املشاكل، ال تظنوا أّنه بعد 
مــوت الفتاة لن يتمكن املنزل بالقيام بضرباته يف اخلارج، لألســف 

األمور الســيئة بدأت يف احلصول وما مضى كان جمرد البداية!
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قاتل األطفال

أتعلمون ما معنى كلمة صعب؟ أن تقف عاجزا تشــاهد شخصا 
عزيزا عليك ميوت بشكل بطيء مبرور الوقت، متر ساعات عمره، فما 
بالك لو هذا الشــخص هو ابنك أو ابنتك، هذه املواقف ميكنكم 

رؤيتها كثريا يف املستشفيات..

ــية جالس حمتضنا ابنه الذي سيفارق  األب »شاو« صيين اجلنس
احليــاة يف القريب العاجل، مل حيدد الزمن، لكن أؤكد األمر، طفله 

ذو العامــني مصاب بالتهاب حاد يف الدماغ..

من الصعب رؤية »شــاو« متقطًعا عاجًزا عن مساعدة ابنه، هناك 
عملية قد تتسبب يف جناته.. تكلفتها باهظة جدا حبيث إن األطباء 
عدوا أنه من املستحيل أن يقدر األب على حتمل حتى ربع تكاليفها.

بســالحي الصغري كامريتي حاولت إيصال صوت األب، رغم أني 
أعرف أن هــذه اخلطة لن تنجح، فأهل اخلري يف زمننا هذا اختفوا، 

تواصلي مع »شــاو« شبه يومي خبصوص ابنه حتى سألين يف يوم:

«مــاري« مسعت أنك تعرفــني كثرًيا عن خرافــة املنزل أهي  –
حقيقيــة؟ أجيبيين. 



51

أرجوك؟ أصحيح أنه حيقق أسوأ خماوفك؟ –

نعم سيد »شاو« ملاذا؟ –

سؤاله غريب، ملاذا يسألين عن ذلك املنزل؟ لكنه فعل ما مل أتوقع: 

حسنا أظن أنين أعرف كيف سأريح ابين.  –

يف حضنــه ذلك الصغري يقوده إىل اجلحيم! ليخلصه من عذابه 
اجتــه إىل ذلك املنزل امللعون، فرصيت إلنقــاذ الطفل صغرية، فأنا 
متأكدة أنه لن يأخذ وقًتا طوياًل حتى يقنع احلراس للســماح له 
بالدخول، لن أسامح نفسي إذا جعلته يقتل ابنه، فهذه تعّد جرمية قتل!

اتصلــت بـ«معاذ« أخربته مبلخص ما حــدث، وبلغته أن نلتقي 
ــبقين »معاذ« إىل البوابة: عند البوابة األمنية، وبالفعل س

أدخل أحد إىل احلي يا »حرس«؟ –

نعم أب مع ابنه... مل نستطع إيقافه، ادعى أن أدوية ابنه بالداخل  –
وســريفع علينا دعوة قضائية إن مل نسمح له بالدخول... حالة 

ابنه الصحية كانت سيئة.

يالكما من أمحقان... ابتعدا من هنا. –

مل متِض دقيقة على دخوله! –

انطلقنــا خلفــه كالــربق، أمســك »معــاذ« بظهر »شــاو« 
ليوقفــه، وأنــا انتزعــت الطفــل من بني يديــه بكل قــوة، أفلت 
»شــاو« من بني يــدي »معاذ« وأكمــل الركض إىل املنــزل ووراءه 
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»معــاذ«... مل أفهــم ملــاذا يالحقــه »معــاذ« فالطفــل معي...!

اهتــز املالك الصغري بني يدّي، اتســعت عيناه، نظــر إليَّ طالًبا 
النجدة، طفل مل يتجاوز العامني يرتعش دون توقف.. سالت الدماء 

ممزوجة باللعــاب من فمه وعينيه!! مات..

ملاذا؟، ملاذا؟ –

خرج معاذ من املنزل وهو جير »شاو«، نظر إلّي والدموع تنهمر منه:

فارق احلياة أليس كذلك؟ –

كيف حدث هذا كيف؟ –

املنــزل حيقق أســوأ خماوفك، ولو كانت تلك األشــياء اليت  –
ختافني منهــا خارج املنــزل... هذا املعتوه » شــاو » فهم هذه 

وطبقها! النقطة 

حقا، حاولت إنقاذ هذا الطفل لكين فشلت، لقد فشلت. –

أي وحشــية لدى والده، أيظن أن ابنه ارتاح هكذا؟، مل يَر نظرات 
ابنه وهو يتعذب قبل أن ميوت، جعل ابنه قربانا هلذا املنزل امللعون.

هامجت »شاو« لكن »معاذ« حال دون ذلك، مت نقل حراس البوابة 
األمنية للمحاكمة، فهما ســبب رئيــس يف اجلرمية اليت حصلت، 
وكذلك األب قدم للمحاكمة بعد أن رفعُت عليهم قضية فزُت بها، 

حتى ال يفكر أي شخص آخر أن يفعل ذلك!
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اجلار اجلديد

جــار جديد؟ هكــذا أعلمين حراس العمارة بأن الشــقة اجملاورة 
لي، واليت كانت تقطنها الفتيات اســتأجرها رجل عجوز ســوداني 
اجلنســية، جار جديد أخرًيا ختلصت من إزعاج أولئك الفتيات... 
ســنرى من هو هذا الشــخص، وما الذي أتى بشخص مسن ملدينة 

ــكين ذي سعر مرتفع هكذا؟ سياحية، وأيضا جملمع س

صعدت لغرفيت.. مر جبانيب شخص أمسر البشرة يسري بعكازه.. 
ظهره منحٍن من الكرب:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. –

وعليكم السالم يا عّم. –

إذن هذا العجوز هو جاري اجلديد، يا مرحًبا!

طرقات على باب الشــقة يف الصباح الباكــر؟! الفتيات تركن 
الشــقة وكّن هن الوحيدات اللواتي يزعجنــين، ترى من الطارق؟ 
قمت ألعرف من الطارق رغم الكسل، ومبجرد أن فتحت الباب، ذلك 

أمام شقيت: بعكازه  واقف  العجوز 
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مرحبا يا عماه تفضل؟ –

آسف على إزعاجك يف الصباح يا بين، أنا جديد يف املدينة، وأريد  –
بعض األغراض ملنزلــي، وال ميكنين إحضارها وحدي، أميكنك 

الذهاب معي؟

رغم أنين مل أطمئن للرجل العجوز، إال أنه ليس من شيمي أن أرد 
شخًصا خائبا خاصة إن كان طاعًنا يف السن.

 دقيقة دعين أجهز نفسي وأذهب معك.

خرجنا إىل املدينة لشــراء بعض املســتلزمات املنزلية، وتبادلنا 
أطراف احلديث أنا والسيد »حمســن«، هذا هو امسه، وهو شيخ من 
الســودان، وعلى حســب ما قال لي إنه خبري يف أمور السحر واجلن 

إبطاهلا. وجييد 

إذا بكل تأكيد أتيت هلذا اللغز الذي حري شــيوخ العامل؛ املنزل  –
املسكون.

ال، بل أتيت باحثا عنك، قصص املنازل املسكونة متر كثريا علّي  –
ورأيت العديد منها، لكن شخًصا لديه قوة إميان جعلته يتحصن 

من اجلن وأفعاله هذا شيء ال مير عليَّ كل يوم.

كلماته اقشــعر هلا بدني.. ماذا يريد هذا العجوز وكيف علم 
أني حصني؟!! 
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انتهينا من التســوق بعد أن أخذنا كل مــا يريده، ورجعنا إىل 
املنزل، ودعته والقلق يراودني، اتصلت مباشرة بـ«ماري«، طلبت منها 
معلومات عن هذا الرجل املســن يف قصص األشــباح اليت تقرأها.. 
هي صحفية وبالتأكيــد لديها كثري من املعلومات عن عامل اجلن 

والسحر ســواء يف العامل اإلسالمي أو املسيحي أو غريه.

بالفعل مل ميّر ســوى يوم واحد فقط حتى أتت »ماري« إىل منزلي 
لتعطيين اخلرب اليقني عن ذلك املســن »حمســن«..صدمتين مبا 

علمته، وســأقصه أنا عليكم حتى يكون األمر واضحا!

 » يف إحدى القرى بالعاصمة الســودانية اخلرطوم، اليت اشتهرت 
بالسحر ووجود اجلن ترجل هذا الشيخ كالفارس يف ساحة املعركة 

مرتدًيا عباءته شاخًما معتلًيا املنصة.

من يريد أن ينقذ نفســه أو ابنــه أو أي فرد من عائلته فليتقدم  –
أو يقــدم الشــخص املصاب إىل هذه الســاحة، ال ختافوا اليوم، 
ســنحاربهم وإن لن نهزمهم اليوم، ســنهزمهم غدا، ولن نتوقف 

أكرب. اهلل  ننتصر!  حتى 

مل متر ســاعة حتى امتألت الساحة بالعائالت... األبناء واآلباء 
وأقاربهم املصابني بالسحر والتلبس باجلن، محل امليكروفون صائحا:

اهلل أكرب اهلل أكرب! –

 بدأ بتالوة آيات القرآن الكريم..
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اشتعلت الساحة بالصراخ؛ فالـجن ليس مقاوًما للقرآن الكريم، 
ــيخ بالقراءة واجلان يصرخون معذبني داخل أولئك  ــتمر الش اس
البشر...األجساد تتساقط على األرض.. احلضور بعضهم انسحب 
بســبب هول املشــهد، وبعض العائالت محلت أبناءهــا خوفا على 

وذهبوا..  سالمتهم 

الشــيخ مل يتوقف لثانية، مل تهزه الصرخات وال أعدادهم املهولة 
اليت لو انقضت عليه لفتكت به يف ثــواٍن معدودة، املفاجأة أن أغلب 
من كانوا يف الساحة بعد ساعات من القتال جنوا وخرج اجلن منهم 

بالفعل، وعادوا حلياتهم الطبيعية«. 

اشــتهر الشــيخ منذ تلك احلادثة ودخل على يده العديد من 
املســيحيني واليهود وأتباع الديانات األخرى اإلسالم... هذه قصته 

مكتوبة يف شــتى صحف العامل..

»ماري« مل تفهــم نصف احلديث من تلك املقالة ألنها ليســت 
مســلمة، وال تعلم كثرًيا عن ديننا اإلســالمي، جلست معها ساعة 
أشرح هلا بالتفصيل قدرة القرآن الكريم على إبطال السحر وحماربة 

اجلن.

فالسحر ملن ال يعلم الفرق هو جلسات واستدعاء للجن عن طريق 
طالسم وشعوذة، أما املس »التلبس« فتتعدد أسبابه وتتعدد أشكال اجلان 
الذين يتلبسون أجساد البشر، فمنهم اجلاثوم الذي يتسلط عليك 
أثناء نومك ومينعك من احلراك، ومنهم العاشق الذي يفنت بك، 
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يظهرون يف الوحدة وعند التفكري بهم كثرًيا، مثل ما حيدث معكم 
اآلن وأنتم تقــرؤون القصص املتعلقة بهم وحدكم يف هذا الظالم! 

على أية حــال هذا ليس موضوعنا، فلنعــد لصلب املوضوع: ما 
الذي يريــده رجل مبثل هذه اهليبة والوقار من شــخص مثلي؟

أضافت »ماري« كلمات جعلتين أفقد تركيزي لدقائق.

»معاذ« أتذكر ذلك اليوم الذي ذهبُت فيه لوالدي »راما«؟ –

نعم، نعم طردوك على ما أعتقد. –

نعم طردوني لكن هذه ليست القصة كاملة. –

 ماذا؟ ماذا حدث إذا؟ قولي لي! –

 مــا حدث تلك الليلة؛ عندما دخل والداها املنزل - حســب ما  –
يقوالن - إنهما رأياك تنهال على ابنتهما بالطعن بســكني. 

ــكتة قلبية، ثم  – ماذا تقولني؟! الفتاة مل متت من الطعن، بل بس
معك. إنين كنت 

أعرف، ولكن رمبا هلذا عالقة ببحث الشيخ »حمسن« عنك.. ال  –
أعلم لرمبا هناك خطب ما. 

ماذا تقصدين؟  –

 ال تهتــم يا »معاذ«، لقد قلت لك ما حدث حتى ال تكون هناك  –
أي أسرار بيننا.
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اصطحبت »ماري« خارج العمارة.. غضبُت كثرًيا مما قالت، فأنا 
مل أقتل »راما«، ومل أحترك من منزلــي، أنا متأكد أنه املنزل، أوهم 

الوالديــن مثل ما فعل معي عندما أرادني أن أعرف قصته.

يف طريقي للخارج قابلت باملصادفة الشــيخ »حمسن« ارتبت منه 
وحاولــت جتنبه.. أوصلت »ماري« إىل ســيارة األجــرة، ورجعت إىل 
العمارة ألحصل على قســط من الراحة، فوجدت الشــيخ »حمسن« 

أمام باب شــقته وكأنه ينتظرني.

تريد إجابات عن تساؤالتك؟ تفضل بالدخول. –

رغم خويف منه إال أني دخلت فلم يكن لدي خيار ثاٍن.

الشقة املليئة مبكربات الصوت واأللوان الزهرية والصور اخلليعة 
أصبحت بقــدرة قادر دار عبادة صغرية، ال أعلــم إذا كان هذا أمًرا 

جيًدا أم ال؟! ومل أعرف هل دخلت لشــقة شيخ أم ساحر.

تفضل اشرب هذا الشاي. –

شكرا. –

قصصت عليه ما حصل معي ثم سألت بتعجب:

كيف عرفتين؟ وملاذا تريدني؟ –

»أنــا عرفت مبطاردتي للجن وال أخاف منه.. واجهت عديًدا من  –
املواقف اليت أنا على يقني أن عديًدا من املشايخ لن جيرؤوا على 
جمابهتها.. مسعت بقصة هذا املنزل الذي دمر حياة كثري من 
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الناس، بل ســلب حياة بعضهم، مل أهتم كثرًيا، وألكن صرحًيا 
فأنا رأيت مثل هذا املنزل كثــرًيا، لكن لفَت انتباهي مقال عن 
شاب دخل أكثر من مرة، وأنقذ بعض الضحايا وأخرجهم بأقل 
أضرار، وأيضا رأيت مقالة تقول إن هذا الفيت يتنبأ باملســتقبل، 

حيث يعرف ما سيحدث لكل شخص يدخل لذلك املنزل.

عندمــا مسعت عنك اتصلت ببعض معــاريف مباليزيا لتحديد 
ا« خدعت  ا، توقعتك أن تكون »جنًّ سكنك.. مل أتوقع أن تكون بشريًّ
هؤالء البشر، فاملنازل الســكونة بطبيعتها حتتاج ملشايخ ذوي إميان 
قــوي ملقاومتها.. هذا ما جعلين أتعجــب.. وبعد أن رأيتك وجها 
لوجه صدمت، فكيف واجهت هذا املنزل الذي سقط على عتبته كل 

من خطت قدمه خطوة حنوه؟

كالم الشــيخ »حمسن« مزيج من التشــجيع واخلوف.. خميف 
بشأن أن أكون أنا »جنًيا«، خاصة بعد أن تشابه كالمه مع ما قالته 

»ماري«.

ــكينك، ال  – يقوالن إنهما رأياك تنهال على ابنتهما بالطعن بس
لرمبا هناك خطب ما. أعلم 

كثري من التســاؤالت، كلما ظننت أّني على وشــك حل هذا 
اللغز املعقد يظهر لغز جديد، بعد أن عرفت سر املنزل اآلن جيب أن 

أكتشف ســري أنا، هل أنا جن أو إنسان؟!
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امسع يا بين، الفتاة اليت معك جيب عليك وضع حد ملا بينكما،  –
تزوجها أو أتركها.. ســتجرك معها إىل أخطاء جتعلك تشبه 
أي شــخص آخر.. وهكذا تهزم أمام ذلك املنزل بكل سهولة.. 
لقد قلت لي إنك الشخص الوحيد القادر على إنقاذ الناس منه، 
وإذا أردت فعل ذلك فعالقتك بهذه الفتاة ستشكل دورا كبريا! 
أعرف أن الوقت ليس وقت زواج، لكن هذا هو األمر الوحيد الذي 

سيمكنك من التعامل مع هذه الفتاة بكل أرحيية.

تبا! مشكلة جديدة حاولت جتنبها وعدم التفكري بها، ماذا سأفعل 
يا ترى؟ أطلب يدها للزواج؟ مســتحيل لن توافق، هي تعدني جمرد 
صديــق، ثم لرمبا ال تريد شــخًصا ليس من ديانتهــا، وأيضا بهذه 

السرعة من احملال أن توافق!

من أين ظهر لي هذا الشيخ وكأن الذي بي ليس كافيا.. سأجلأ 
للشيئني الوحيدين اللذين خيففان عين همي األكل والنوم.
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الفراق

ال أعرف ما الذي حدث لـ«معاذ« منذ قدوم ذلك الرجل العجوز 
ت اتصاالته بي.. مل ألتِق به منذ ثالثة أيام،  وحاله تغري لألســوأ، َقلَّ

وحيت عندما أكلمه يرد بأسلوب جاف، مل؟..

 مــن كثرة زيارتي لعمارة »معاذ« أصبح احلراس يســمحون لي 
بالصعود دون طلب إذن.. صعدت ألطرق باًبا، ليس باب »معاذ« هذه 

املرة، بل الشــيخ »حمسن«، فلدي كثري من الكالم معه.

ــقة مفتوحا، أخربني أن يف  استضافين للداخل.. جعل باب الش
ذلك إبعاًدا للشــبهات، فهو ال خيتلي بالنساء أبدا.

اســتجوبته عن السبب احلقيقي وراء تتبعه لـ«معاذ« وملاذا تغري 
»معاذ« بعد قدومه؟

هذا الفيت عملــة نادرة يف زمننا هــذا، وال أريده أن يضيع.. ال  –
تقلقي أنــا مل أِت إليذائه.. قدمت ألرشــده للطريق الصحيح، 

وســأكون معه حتى حيقق ما يريد.
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ال داعي لذلك، فأنا جبانبه وسأساعده على حل كل مشاكله. –

يا بنييت ليــس باســتطاعتك كثري من األمور، وأخشــى أن  –
ختســري حياتك من وراء معاذ، فما حيدث داخل ذلك املنزل 
أمر ال تســتطيع فتاة صغرية مثلــك حتمله، عودتك ملنزلك 

أفضل قرار، اتركي معاًذا وشــأنه.

إذا أنــت من حرضت معاًذا ضدي؟ أنــت من جعلته يتجاهلين؟  –
أتظن نفسك حقا داعًيا للخري؟ ال أعرف ماذا قلت ملعاذ ولست 
خبرية يف أمور الدين، ال أعرف إذا كانت املســيحية هي الطريق 
الصحيح أم اإلسالم، لكن شيًئا واحًدا أعرفه يف كل الديانات أن 
التفريق بني البشــر ليس باألمر اجليد، وال يوجد دين يدعو إىل 

ذلك!!

أنا لست داعًيا للتفريق.. لكين أدعو للقاء بالطريقة املشروعة. –

تركتــه بعد أن ثارت أعصابي.. واتصلت مبعاذ ألخربه أنه جيب 
أن نلتقي، لقد حان وقت حســم هذا األمر الذي بدا ســخيفا حقا، 
التقينا يف أحد الشــوارع واألمطار غزيرة يف مشهد رومانسي إال أنين 

جعلته مشهًدا من نوع آخر.

معاذ، ال أعرف من أين أبــدأ، لكين فهمت من ذلك العجوز أنه  –
بيننا. التفريق  حاول 

امسعيين يا »ماري« أريد أن أقول لك شيًئا. –
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بل أنت امسعين، أريد أن أخربك بأمر مهم. –

لنقلها معا؟ –

جيب أن نفرتق / هل تقبلني الزواج بي؟ –

صدمين بطلبه.. ارحتت مع هذا الفيت كثريا، احرتمين وقدرني 
ومل يؤذنــي بكلمة يومــا، لكن ال تراجع عن قراري، محلت نفســي، 

ــا، فاملوقف حكم علّي بذلك. وذهبت متجاهلة إياه متام
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لغز القرية

عدت إىل نقطة الصفر؛ فـصديقي »أمحد« مل أدخله يف مغامرتي 
هذه و«ماري« تركتين.. مل يتبَق إال ذلك الشيخ، على أمل أن أتعلم 

منه القليل من الفقه يف أمور حماربة اجلن.

»معاذ« أنت تعلم قصيت باخلرطوم. –

نعم عندما حاربت اجلان. –

نعم.. أريدك أن تنصت للقصة كاملة. –

كلي آذان مصغية. –

»منذ ســت سنوات طلبين شــيخ يف اخلرطوم؛ الشــيخ »عزام«،  –
استجبت لطلبه وسافرت.. أخربني عن مشكلة وقعت يف قريتهم 
الصغرية.. بعــض احلوادث الغريبة حتصل، تعتلي قريتهم قمة 
ــجار مترح فيها الغزالن واألرانب. مجيلة خترج منها الزهور واألش

هذه القمة املرتفعة مصدر رزق ألهل القرية، يأخذون خضرواتهم 
وفاكهتهم، بل وحتى حلومهم منها، هناك أســطورة تقول إنه جيب 

قراءة القرآن كل يوم فوق هذه القمة على األقل سورة واحدة.
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ــتمرت هذه التقاليد لقرون حتى عصرنا هذا! مل يعد كثري  اس
يؤمنون بأمور السحر واجلان هذه، طلب الشيخ »عزام« من سكان القرية 
أال يرتكوها، لكن السكان ظنوا أنه قد بلغ سن الشيخوخة ومل يهتموا.

الشــيخ »عزام« طعن يف السن وعجز عن صعود تلك القمة، فهي 
حتتاج للشــباب لصعودها، بدأت لعنة القمــة املثمرة عندما حوهلا 

الرومانسية. ملواعيدهم  ملتقى  إىل  املراهقون 

صعد للقمة مراهقان مع تفكري احلب والفسق الذي يعيشه الشباب 
يف وقتنا هذا على متام الســاعة الثانية ليال، فجأة أزعج صراخهما 
املخيف ســكان املنطقة وأخرجهم من منازهلــم، فمن املعروف عن 
القمة أنه إذا صرخَت، فإن صدى صوتك يسمعه كل سكان القرية.

انطلق الســكان إىل القمة رفقة الشــيخ »عزام«، القاهم الشــاب 
والفتاة يركضان لألســفل من شــدة اخلوف.

أمي.. أبي.. شاهدنا...شاهدنا عفريتا! –

عفريًتا؟ –

نعم شخص مالبسه بالية..خترج أصابع رجليه احملرتقة من حذائه. –

صفعــة قوية على خد الفتى من والده، فقد اعتقد أن ابنه ميزح 
معهــم، فهو معروف مبشاكســته.. وخّبهما أهــل القرية لكونهم 
ال يصدقون قصص الـــجن، إال الشــيخ »عزام« الذي صدق كالم 

املراهقني، فما حــدث كان على علم به.
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الفتى والفتاة معهما حق.. أخربتكم سابقا بلعنة القمة.. –

أسكت يا جمنون.. يبدو أن عقلك أكله الشيب. –

صباح اليوم التالي اقرتب الفتى من الشيخ عزام:

يا شيخ ما رأيته حقيقة أنا متأكد. –

أعرف يا بين أنا أصدقك. –

مجع الشيخ بعض اللوحات وذهب رفقة الفتى للطريق املؤدية إىل 
القمة وتعاونا على إغالق الطريق ببعض األلواح اخلشبية.

يا شيخ »عزام« ماذا تفعل؟ –

أغلق الطريق حتى ال يصعد أحد. –

أغلق اهلل حلقك.. ابتعد عن مصدر رزقنا يا جمنون.. وأنت يا  –
فتى سأخرب أباك عن فعلتك هذه.

ذهب الفتى.. وتعّرض الشيخ للتوبيخ والتهديد من سكان القرية.. 
بدأت الكوارث باهلطول على رأس أهل القرية.. مواقف شــبيهة مبا 
حدث معك يا »معاذ« ذلك املنزل حيقق أسوأ خماوفك.. أما القمة 

ا لتصبح حتت تصرف القمة املشؤومة. فتزرع يف داخلك جًنّ

بســبب ختاذل النــاس وتركهم لدينهم ســيطر الـ«جن« على 
القرية، فحتى الشــيخ »عزام« عجز أمام هذا الشر القوي، قام زعماء 
القرية بعد انتشــار األحداث الغريبة بإغالق الطريق املؤدية للقمة، 
وعمل حراســة ليلية ملنع الناس من الصعــود إليها، جنح األمر يف 
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البدايــة، لكن مل يدم طوياًل حتى احتاَج الســكان للصعود، فالقمة 
يومهم. قوت  مصدر 

هذا شــبيه مبا حصل معي!! إذا سيتكرر السيناريو جمددا، أهذا  –
صحيح؟

ال أعلم، علــى أية حال »أتيُت للقرية، وأظن أنك تعرف الباقي،  –
فقــد ُذِكــر يف األخبار.. ســأعيد صياغة الــكالم بطريقيت؛ 
مجعتهم وســط الســاحة، كانوا أعداًدا كبرية من الناس يف 
ــن الذاكرة.. تلوت آيات  داخلهم الـ«جان« موقف ال مُيحى م
القرآن الكريم بصــوت عاٍل... صراخ من اليمني والشــمال.. 
تغريت املالمح، واسوّدت الوجوه.. لُيخَتَتَم األمُر بسقوط الشيخ 

ــى انتصرت وهلل احلمد. »عزام«...مل أتوقف حت

مت التحقيــق يف القضية، فتبني أن جثة ســاحر ُدفنت يف أعماق 
القمة منذ زمن طويل، يقال إن شره أرعب عديًدا من الناس..فُنفي 
إىل هذه القرية اليت مل يتوقع أحد أنها ستعّمر يوًما ما.. سكان القرية 
ا؛  األصليون على دراية بهذا املوضوع؛ لذلك كانوا يقرؤون القرآن يوميًّ
إلســكات الـ«جان« داخل جثة الساحر، وعدم السماح هلا باخلروج.

ملاذا مل خترب الناس بهذه القصة؟ –

ســكان القرية طلبوا مين أن ال أقول إن قريتهم مسكونة؛ ألنهم  –
يوردون اخلضروات والفواكه إىل املدينة، ويف حال عرف التجار 
أن الـ«جن« يســيطر على أرضهم، فســيتوقفون عن الشــراء 
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منهم؛ لذلك نشــرت القصة على أساس أنه سحر ُعِمل لبعض 
األشــخاص، وانتقل بينهم كالعدوى.

وكيف استطاع اجلن تلبس الشيخ »عزام«؟ أليس القرآن حيميه  –
من الـ«جن«؟

خبصوص الشيخ عزام، فإني أريدك أن تركز معي، فهذا هو لب  –
املوضوع، وما أريدك أن تفهمه جيدا.. أن الرجل كان خياف اهلل 

تعاىل، لكن االحنالل الذي سيطر على قريته أثر عليه!

ملاذا؟ –

ألن الشــيخ تعايــش مع أمــور مــا كان جيــب أن يتعايش  –
معهــا.. كان لزاما عليه أن يغادر القريــة، رضي بها، فضعف 
إميانــه دون أن يــدري، مل يرتك صالته وال فرائضــه، لكنه بدأ 
بتقبل أمــور أثرت على حياتــه، وبهذا وقع ضحيــة الـ«جن« 
الــذي يهاجم ضعاف اإلميان، أفهمت ملــاذا أبعدتك عن تلك 
الفتــاة؟ أعرف أنها طيبــة، ولكن طريقها غــري صحيح، كان 
ميكنك إنهاء كل هــذا بالزواج بها إذا كنــت حقا تريدها.

معك حق يا شيخ. –

امسعين يابين، ســابقا كان بإمكانك أن تعيش كأي إنســان  –
عــادي، ختطئ وتصيب، تعيش حياتك الطبيعية، أما اآلن فأنت 
املقاتل للمنزل املسكون، وجيب عليك احلد من أخطائك؛ حتى 
تكون ذا إميان قوي قــادر على هزمية الـ«جن« وأعوانه؛ لذلك 
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باتباعك تلك الفتاة فأنت تقوم بأمور حمرمة ســتدمرك من 
دون أن تدري.

الشيخ »حمســن« معه كل احلق فيما قاله، أنا اآلن لست إنسانا 
ا... خســرت »ماري« رمبا لألبد من أجل ماذا؟ من أجل منزل  طبيعيًّ
ملعون مصريه بني يدي، آمل أنين سأجنح يف التخلص منه يف النهاية، 

فقد تكون نهاييت أنا نفسي على يد أشباح املنزل!

سؤال يا شيخ؛ أهذا يعين أن املنزل يوجد أسفله جثة ساحر؟ –

رمبا جثة أو ســحر، ال أعلم لكن هذا احتمال، املشكلة ليست هنا  –
يا بين.

أين هي املشكلة؟ –

إن مل يتــم إيقاف هذا املنزل؛ فأخشــي أن يكــون مصري مدينة  –
كوالملبور بأســرها أن يســيطر عليها اجلن ويدمــر حياة أهلها.

لكن كيف أنقذت القرية؟ أعرف أنك أخرجت اجلن من أجساد  –
الناس لكن هل أخرجته من تلك القمة؟

بعد أن استدعينا رجال الشــرطة، وقمنا باحلفر، وجدنا اجلثة  –
ــاحر متفحمة جًدا، وقفت  مغطاة بطالسم وشعوذة، وجثة الس
ألقرأ عليها، ألنهي هذه املهزلة إىل األبد.. دب اخلوف يف أوصالي، 
عديد من اجلان )جن مســن، جن طفل، جــن ذو أنياب( أقوام 
وأحجام وأشــكال تصرخ وتتحدث، مل أســتطع التحمل، فإذا مل 
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أوقف القراءة فسأودع عقلي.... أدركت أن اجلان يفوقونين قوة، 
فقمنا حبملــه مع ممتلكاته ورميناه يف حفرة بعيدة عن املدينة، 
أضرمنا النار فيه لعل نكون بهــذه الطريقة أنهينا وجوده، على 
الرغم من أني أشــك يف ذلك، لكن األمر الذي طمأنين أنه مل 

يسجل أي نشــاط غريب يف القرية حتى يومنا هذا.

ملاذا هناك بعض اجلان ال يتأثرون إذا قرأت عليهم القرآن الكريم  –
أو ذكرت اسم اهلل أمامهم؟ مثل اجلن يف جسد الساحر، واجلن 

الذي كان يف جسد »راما«.

من قــال إنهم ال يتُأثرون؟ القرآن عالج لكل شــيء، أنت تعرف  –
ذلك، العزمية هي ما ُتسقط الـجن فقط، مهما كانت قوته، 
أما بالنســبة للجن يف القرية، فالســبب أن اجلثة كانت جثة 
ساحر والساحر ال يتلبسه جن واحد بل كثريون، سأفقد عقلي 
إذا حاولت مواجهتهم، فلإلنسان حدود ال يستطيع ختطيها... 
وهذا ال يعين أن هذه املخلوقات يف جســد الساحر ال ُتهزم، فإن 
مل أســتطع أنا هزميتها فسيأتي يف يوم من األيام صاحب إميان 

ليهزمها وحيرقها كلها. صاٍف 

أما أنت عندما واجهت الـجن داخل جسد الفتاة مل تكن لديك  –
أي فكرة عنهــم، لكنك واجهته بقلب نقــي، مل تعرف أنواعها 
وقدراتهــا، بل اســتعملت القرآن فقط، فانظر مــاذا فعلت، أمل 
يتعذب عندما قرأت القرآن؟ لقد أســقطته، نعم مل تهزمه لكن 
ــك، أتعرف ملاذا يالحقك؟ أخفته، وجعلت ذلك املنزل يالحق
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ملاذا يا شيخ؟ –

ألنك الشخص الوحيد القادر على حتمل اجلان يف داخل ذلك  –
املنزل، املنزل كان على علــم بذلك، هلذا الحقك وهلذا أنت 
اآلن مرتبــط به، أنا متأكد أنه حني حيني الوقت وتدخل املنزل 
ملواجهته ستشاهد مثلما شاهدت أنا ذلك اليوم يف القرية، ورمبا 

أسوأ، فلتستعدَّ جيدا هلذا اليوم الذي هو قريب.

أأنت متأكد أني قادر - يا شيخ - على ذلك؟ –

يا بين إذا كان كالمي غري مقنع، فكالم أشــرف اخللق سيدنا  –
ــالم قد يقنعك، فحني قال لعمر بن  حممد عليه الصالة والس
اخلطاب: »إن الشــيطان ليفرق منك يا عمر«. مل يكن قصده أن 
يقتصر علــى عمر رضي اهلل عنه فقط، بل على من هم ميلكون 
إمياًنا صافًيا،، وأزيدك من أقوال خري اخللق ســيدنا حممد عليه 

والسالم:  الصالة 

ــيطانه : ليأخذ بناصيته، فيغلبه، ويقهره،   »إن املؤمن لينصي ش
كما يفعل بالبعري إذا شــرد ثم غلبه«.

بعث هذا الكالم الراحة والثقة يف قليب حقا يا شــيخ.. لكن ملاذا  –
رآنــي والدا »راما« أقتلها يف تلك الليلة اليت حدثتك عنها؟

أليس املنزل حيقق ما ختشاه؟ –

بلى. –
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حســب اعتقــادي أن الوالدين تشــاجرا معك قبــل ذهابهما  –
للمنزل، وظنا أنك ســبب املشــاكل البنتهما، لنفرتض أنهما 
كان خيشيانك، وهكذا قام املنزل بإيهامهما أنك أنت من قمت 

ــزل الرعب يف قلبيهما. مبهامجة ابنتهما.. وأن

أميكن؟ –

ا«، أنت إنسان طاهر، ولكل إنسان  – ال تقلق يا بين أنت لســت »جنًّ
خماوف، حتى أنت ال تظن أن دخولك املنزل وعدم تُأثرك أنك 
ال ختاف، ال، بل أنت ذو إميان قوي عجز املنزل - على الرغم من 

قوته - عن كسره.

ماذا يعين هذا الكالم يا شيخ؟ –

ــديد الضربات، إذا استسلمت له  – لكل اجلان وترية واحدة يف تس
يطلق العنان لقوته أمامك، فمثال املارد لو تغلغل داخل جسدك 
جعلك وحًشا عاشــًقا لســفك الدماء والقتل، والشيطان لو 
متكن منك جعل نــار جهنم مصريك، كذلك اجلن يف ذلك 
املنزل يف حال استســلمت له يسّلط قدراته عليك، وهي حتقيق 
خماوفك، ويف حال قاومــت اجلان فلك خياران ال ثالث هلما: 

إما أن تهزمه أو يــقتلك!

ســؤال أخري يا شــيخ، أعرف أني أتعبتك، أميكننا رؤية اجلان  –
كذلك؟ أليس 

نعم يا بين، ميكننا ذلك. –
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ُه َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن  – كيف يا شــيخ؟ أمل يقل اهلل تعالي :- »ِإنَّ
ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن«؟ َياِطنَي َأْوِلَياء ِللَّ ا َجَعْلَنا الشَّ َحْيُث اَل َتَرْوَنُهْم ِإنَّ

بلــى، صحيح وال كالم يعلو على كالم اهلل، لذا ســأرد عليك  –
طان َأْعماهلْم وَقاَل ال غاِلَب  ــيْ َن هلْم الشَّ بكالم اهلل تعاىل: »وِإْذ َزيَّ
ا تَراءْت اْلفَئَتاِن نكَص  ي جاٌر لكــْم فَلمَّ اس وِإِنّ لكــْم اْليوَم مْن النَّ
ي َأخاف  ي َأرى َما ال ترْوَن ِإِنّ ي بريٌء مْنكْم ِإِنّ َعَلــى عقبْيِه وقاَل ِإِنّ

اْلعقاب«. َواهللَّ شِديد   َ اهللَّ

مل أفهم يا شيخ؟ –

إبليس يف غزوة بدر جتســد على هيئة ســراقة بــن مالك بن  –
ي  اس وِإِنّ جعشــم، وقال لكفار قريش : »ال غاِلَب لكْم اْليوَم مْن النَّ
جاٌر لكْم«، وعندما تقدمــوا رأى إبليس جند املالئكة قد أيد اهلل 
ي بريٌء  بهم رسوله »نكَص َعَلى عقبْيِه«، وطلب الرجوع قائال: »ِإِنّ
يد اْلعقاب«. َ َواهللَّ شــدِ ي َأخاف اهللَّ ي َأرى َما ال ترْوَن ِإِنّ مْنكْم ِإِنّ

فهمي ضعيف... أميكن أن توضح أكثر؟ –

ال ميكنــك رؤيــة الشــكل احلقيقــي للجان...يتمثل اجلان  –
والشــياطني يف صورة حيوان وبشر ورمبا االثنني معا... ارحتت 

اآلن؟

نعم، نعم شيخي الفاضل، لك جزيل الشكر، وأكرر أسفي على  –
كثرة األسئلة!
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كالم الشــيخ غين باملعلومات مشــجع وخميف يف الوقت نفسه، 
على الرغم من أني مل أنَس أنه كان ســبب خســارتي لـ«ماري«.

ما حدث معه مشــابه جًدا ملا حيدث اآلن، هل سأكون قويا مثل 
الشــيخ، وأوقف هذا الشــر أو أن نهاييت ســتكون بني جدران ذلك 
املنزل؟ وهل سألتقي مباري أو إنها صفحة ومت طيها؟ كالعادة هذه 

التســاؤالت جتيب عنها األيام، وليس بيدنا إال االنتظار.
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القط األسود

جلســت مع الشيخ »حمســن« ليعطيين بعض النصائح إلسقاط 
الـــطجان« وأعوانه، أفضل آية حلرق تلــك املخلوقات يف القرآن 
الكريم، هي آية الكرســي لثقل كلماتها اليت تشــكل موجة مضادة 

الشيطانية. للذبذبات 

والتلبــس أنواع، أهمها اثنان، الكامــل واجلزئي، فالكامل جيعل 
ــجن، وعند القراءة على الضحية يتحدث  اإلنسان حتت حتكم الـ

ــبب دخوله وحياربك بقوة. معك اجلن ليخربك بس

أما اجلزئي وهو الذي حصل مع »راما«، فيصبح اإلنسان متحكما 
بنفسه بعض األحيان وحني تقرأ القرآن يصرخ اجلن مباشرة..

ومقياس القوى خمتلف.. فقد يكون هناك حتكم جزئي أقوى من 
كامل...!

اآلن لــدي من العلم ما يكفي ملواجهة هــذا العامل الثاني!! حان 
الوقــت لتجربة مهاراتــي، وليس أفضل من مستشــفى كوالملبور 

لألمراض النفســية للحصول على ضحية مــن ضحايا »اجلان«.
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موظفة االســتعالمات وحالة امللل القاتلة على وجهها تنظر إلّي 
العلكة.. مفرقة 

الســالم عليكم ســيدتي.. علمت أن لديكم أشــخاًصا أصيبوا  –
ــبب »اجلان«. بأمراض نفسية بس

ههههههه أتصدق خرافات هؤالء اجملانني، عد أدراجك فطلبك  –
ليس هنا.

أسلوبها املزعج أغضبين قلياًل، أردت االنصراف.. اعرتض طريقي 
أحد املرضى الذي كان يدور يف املبين واألرق مسيطر عليه.

أنا أنا أحد ضحايا خملوقات العامل الثاني. –

وكيف أصدقك؟ –

أقسم لك.. وسأثبت ذلك.. أخرجين من هنا فقط. –

ال أعلم إن كان صادًقــا أم ال، لكن مل يكن هناك وقت جملادلته، 
االستعالمات: ملوظفة  ذهبت 

أريد أن آخذ هذا املريض يف نزهة. –

أتريد أن تتعب نفسك حقا؟ –

نعم أرجوك.. ما اإلجراءات؟ –

أبِق لي أوراق اهلوية اخلاصة بك.. وأحضره مساًء. –

فعلت مثلما طلبت.. وخرجت متجها لبيت الشيخ..
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دخلنا إىل منزل الشــيخ »حمســن«، فجلس هذا األصلع شاحب 
الوجــه، كان امسه » نادًرا »... وحتدث الشــيخ:

حسنا يا بين احِك لنا قصتك دون خجل. –

أزعجين ذلك القط األســود الذي يتســلل من شــرفة املطبخ  –
ليعبث بالطعام ويفســده يوًما بعد يوم، تعبت حقا.. حتى جاء 
ا الصطياده.. ما إن دخل من الشــرفة حتى  يوم صنعت فيه فخًّ
ضربته بالعصا ليخاف، لكن القط مل خيف، بل... مات...مات 

على الرغم من أن ضربيت ليســت بتلك القوة!!

رميــت جثته باخلارج، ظننت أنه مريض؛ لذلك مات من ضربيت 
اليسرية.

ــناء..  أبو البنات هو لقيب يف ربوع املنطقة، مجيالتي الثالث )س
شيماء(. وفاء.. 

بعد مــوت ذلك القط توالت األحداث الغريبــة يف البيت، فكنا 
نســمع يف الليــل أصواًتا وطقطقات ال مصدر هلــا، اإلضاءة ُتضاء 
وتنطفئ.. ابنيت »سناء« الكربى بني أختيها، عمرها ثالثة عشر عاًما:

بابا... بابا أمل تقل إنك طردت القط من املنزل؟ –

نعم يا عزيزتي لقد فعلت. –

إذا ملاذا أراه اآلن؟ –

أي قط؟! أنا ال أراه. –
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هناك يا بابا، إنه خلفك. –

أيعقل أن ابنيت قد ُجنــت، فأنا مل أَر أي قط يف البيت... حاولت 
أن أجعلها تنام، ظننتها تهذي؛ لذلك تقول مثل هذا الكالم العاري 

عن الصحة.

صباح اليوم التالي اســتيقظت على صــراخ الفتاتني ووالدتهما؛ 
ألتلقى أول صدمة يف حياتي الزوجية بوفاة »ســناء«.. توفيت نتيجة 
االختناق، هكذا قال الطبيب الشــرعي لكن كيف اختنقت وهي مل 

مكانها؟! تتحرك من 

مرت األيام كظالم الليل يف غابــات أفريقيا.. وكأن ما حصل 
معــي مل يكن كافًيا؛ لتأتيين ابنيت »وفاء« بلعبة جديدة، رددت مجلة 

أنا ووالدتها: أربكتين 

»سناء« أريد أن أرافقك للجنة. –

»سناء« أريد أن أرافقك للجنة. –

»سناء« أريد أن أرافقك للجنة. –

مل أحتمل الفكرة، نقلتها بســرعة للمستشفى، ظننت أن هذا نوع 
من األمراض أصاب فتياتي.. الكشف الطيب مل يظهر أي مرض لدى 

الصغرية.. فرجعنا للبيت.

وضعت »وفاء« يف سريرها ومنت جبانبها خوفا عليها، فصغرياتي 
كل ما لدي يف هذه الدنيا... اســتيقظت فجرا ليصدمين املشهد، 
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»وفاء« صاحبة األعوام العشــرة ختتنق من تلقاء نفســها، حاولت 
إنقاذها، صرخت على أمها لتأتي.. فات األوان، رحلت »وفاء«، ذهبت 

أختها. إىل 

أصبحت يف حال ال أحســد عليه، فقدت اثنتني من مجيالتي يف 
فرتة قصرية، تغلغل اخلوف يف داخلي على ابنيت األخرية »شــيماء«.

زوجيت. –

نعم يا »نادر«. –

جيب أن نغادر املنزل. –

ملاذا؟ –

منذ قتلي لذلــك القط وحالتنا تدهــورت... أظن أن القط  –
ملعــون ويريد االنتقام منا... روحه يف هــذا املنزل، علينا املغادرة.

رغــم أني ال أؤمن بقصص األشــباح.. لكن لــن أجازف حبياة  –
ــل من هنا. صغريتي.. لننتق

بســرعة غادرنا املنزل بال رجعة، وقــد الحظت تدهورا يف صحة 
ابنيت »شــيماء« صاحبة األعوام السبعة.

اســتأجرنا شقة وسط املدينة، وظننت أن هذه نهاية مشاكلنا.. 
صحة ابنيت مل تتحسن، بل ازدادت سوًءا، وكما فعلت مع »وفاء« ذهبت 
بـ »شيماء« للمستشفى.. النتائج جيدة، وال يوجد أي مشاكل عند 

ابنيت.
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رجعت بها إىل البيت، تغريت مالحمها لألسوأ، وذهبت وحدها إىل 
الفراش للنوم، كان إحساسي يقول إن ما حصل ألختيها سيحصل هلا!!

توقف يا جمنون.. أنت تقتل ابنتك.. توقف! –

ما شعرت به حدث، فقدت ابنيت الثالثة واألخرية.

ملاذا؟ ملاذا؟ لقد تركت املنزل، ملاذا مازال املوت يالحق عائليت؟ –

بعد أيام من رحيل أصغر فتياتي توفيت زوجيت من شــدة احلزن، 
فاملصيبة اليت حلت بنا ليســت بالســهلة... ذهبت للشيخ أشكو له 
ا ملعون..  مصيبــيت.. قرأ آيات القرآن الكريم.. فتبني أن القط حقًّ

ا.. واللعنة مل تصب منزلي... بل أصابتين أنا شــخصيًّ

 »أنا من قتلت بناتي! أنا أبو البنات«.

يا إهلي إًذا هل أنا أحتدث مع اجلن اآلن أم »نادر«؟ –

معاذ، كفــاك ختريًفا، اجلن لن يتحدث معــك إال إذا قرأت  –
الكريم. القرآن 

ليلة حافلة؛ فالرجل طلب املســاعدة، خلــع قميصه لريينا آثار 
التعذيــب، فالـ«جن« يعذبه كل يوم دون قتله، وكلما حاول »نادر« 

مينعه.  االنتحار 

معاذ حتدث معه. –

مع »نادر« يا شيخ؟ –
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ال»جن« يا »معاذ«. –

ارتبكت قلياًل، لكن مل أتراجع.. تلوت آيات القرآن.

توقف توقف. –

تغري صوت »نــادر« إىل صوت بشــع... صوت قريــب للحنجرة 
اجملروحة.

من أنت؟ –

أنا الثائر. –

الثائر؟ –

»نادر« قتل أبي.. واليوم سأقتله. –

القط األسود لديه ابن.. إًذا كما تقول األسطورة.. القط األسود 
مثل اإلنس لديه قرين من »اجلن«.. هذا وقت اهلزمية يا لعني:

قل ٌأقسم باهلل العظيم. –

ٌأقسم باهلل العظيم. –

قل أقسم باهلل العظيم أن أخرج منه. –

ملاذا ملاذا؟ –

قل أقسم باهلل العظيم أن أخرج منه، يا خبيث قلها. –

أقسم باهلل العظيم أن أن أن... –
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قل أن أخرج منه. –

أن أخرج منه. –

قل أشهد أاّل إله إال اهلل وأّن حممًدا رسول اهلل. –

أشهد أن... –

قلها يا خبيث قلها!! –

أشهد أاّل إله إال اهلل وأّن حممًدا رسول اهلل آآآآه. –

أال ختاف اهلل؟ –

إني أخافه، إني أخافه. –

اخرج منه يا لعني. –

غــري مقاوم ألوامري بعد أن ذكرت اســم اهلل تعاىل والنيب عليه 
الصالة والسالم، بعد ساعة من القتال الذي اختلف عن أول قتال لي 
مع اجلن جبسد »راما«، كالمه شديد الوضوح كأنه إنسان يتحدث 

معي.

ارتفع الصراخ، صعد احلراس، يبدو أن اجلريان اشــتكوا بســبب 
الصوت املرتفع.. يطرقون الباب، الشــيخ »حمســن« مل يفتح.. أنا 
ا عليه، دخل  مركز يف حربي مع الـ«جن« حتى ســقط »نادر« مغشيًّ
احلراس بقوة إىل الشــقة، نظراتي ال معنــى هلا، فالصدمة كانت 
سيدة املوقف يف ذلك الوقت، احتجت لوقت حتى أشرح للحراس ما 

بالشرطة. يتصلوا  حدث كي ال 
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اســتيقظ الرجل والدموع تنهمر منه، هذه املرة فرًحا، فقد أحس 
بالراحة، نعم نعم نعم!

رحل الـ«جــن«، مل يكن بتلك القوة مثل اجلن الســابق الذي 
تلبس جســد »راما«... فقد احرتق هذا اجلن لألبد! أما اجلن الذي 

تلبس جســد »راما« فقد أوهمين بأنين أحرقته.

اآلن ســتبدأ املعركة احلقيقية مع املنــزل، فضرباتي أصبحت 
موجعة!!

رجعنا بـ«نادر« إىل املستشفى، ابتسم بعد عمر طويل، ختلص من 
معضلته.

العمل اجلاد بدأ.. فأنا على مشــارف إنهاء هذه املهزلة بإذن اهلل، 
على إجياد طريقة للدخول فقط، فاحلراسة أصبحت مشددة أكثر 
من قبل، خاصة بعد حادثة األب وابنه، لن أســتطيع إقناع احلراس 
اجلدد بالدخول، أحتاج لتصريح »ماري« للدخول، حقا أحتاج لواحد 
مثله، عدت إىل منزلي بعد أيام من التعب رفقة هذا العجوز، فلم يكن 

ببالي إال النوم...
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باب التوبة مفتوح

أن تكــون صديقا لـ«معــاذ« الذي أصبحت حياتــه كلها عن 
الـ«جن« وعاملــه الغريب، أمر مزعج قلياًل، حتــى بعد أن افرتقنا، 

ــاذ« عالًقا بذهين: فمازال كالم »مع

هل تقبلني الزواج مين؟ –

هذا األمحق..كيف خطرت هذه الفكرة بباله؟!

اخلامســة عصًرا، امللل يقتلين؛ فقد مرت أيام من دون أي أحداث 
مثرية لتصويرها... جالســة على حاســوبي أتصفح حسابي على 
الفيســبوك.. رسالة من شخص من دون أي معلومات، كانت فتاة:

أهال ســيدة »ماري«، رأيت مقالك على الفيســبوك عن املنزل  –
املســكون يف كوالملبور، أنا لدي عديد من املعلومات املفيدة، هذا 

رقمــي )*********( تواصلي معي.

مل أعرف إذا كان االتصــال بها أمًرا جيًدا، لقد أطلت البقاء يف 
ماليزيا، واشتقت لبلدي، جيب أن أنهي مهميت سريًعا اتصلت بالفتاة 
لتحديد موعــد معها ولقائها.. مل ترد علــى مكامليت، بل بعثت لي 
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ــائل نصية حادثتين من خالهلا، بررت ذلك بأن صوتها ضعيف  رس
بســبب املرض، على أية حال حددنا موعد اللقاء.

جلســت يف أحد املقاهي يف انتظار تلــك الفتاة حتى أتت امرأة 
طاعنة يف الســن، ضئيلة احلجم:

أأنت »ماري«؟ –

صدمــت كثرًيا، هل هي هذه الفتاة اليت ســتخربني مبا حدث؟ 
عجــوز؟ أنا متأكدة أنها ال تتذكر ما أكلــت اليوم، لنَر ما الذي 

ــيدة، امسها »فائدة«، ماليزية اجلنسية: تعرفه هذه الس

حسنا يا سيدتي ماذا تعرفني عن املنزل املسكون؟ –

أنا.. أنا.. أنا لي عالقة بهذا املنزل. –

ماذا؟ ما الذي تقصدين؟ –

أنا أعرف قصة املنزل كاملة. –

ماهي القصة؟ أتقولني احلقيقــة؟ أرجوك ال تتالعيب بي، فهذا  –
أمر جدي!

أتظنني أن شخًصا يف عمري جييد املزاح؟ اهدئي، سأخربك بكل  –
شيء.. تعبت كثريا من الكتمان، وأريد أن أفرغ ما بداخلي.

ولدت مبرض دائم وهو املاء يف الرأس، كانت هذه اإلعاقة جتعل  –
مظهري خميفا، فلم أكن طفلة مجيلة يداعبها أهلها، بل مسخا 

ذا رأس كبري، والدتي بدأت بالصراخ يوم مولدي:
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هذه ليست ابنيت، وأنا لست أمها، ال أريدها!! –

تركتين أمي بعد أن اتهمت الطاقم الطيب بأنهم ســبب تشوهي، 
وبذلك اســتطاعت تركي.. أبعدت أبي عين، فهي صاحبة القرار، 
بقيت حتت شــفقة األطباء الذين قد يرمونين يف أي يوم.. أتى رجل 
مســن أخذني واهتم بي، تكّفل بعملييت وإدخــال أنبوب اصطناعي 
لعالج مشــكلة رأســي.. اختفت مشــكليت وأصبحت أمرية مجيلة 

الفتيات. كباقي 

ترعرعت حتت سقف منزل العجوز مع عشرات الفتيات.. كلهن يف 
عمري تقريًبا.. طاقم من النساء خلدمتنا.. بينهن آنسة لطيفة تهتم 
بي خصيًصا، أحببتها كثريا.. بلغت عشرة أعوام يف ذلك املنزل...

أنا حقا آسفة ملا حصل معك، لكن ما عالقة هذا باملنزل املسكون؟ –

دعيين أكمل. –

أكملي. –

يف ليلة مظلمة استيقظت من نومي أشعر بالعطش، خرجت من  –
غرفيت ألذهب إىل ذلك املسن، فأنا طفلة قصرية غري قادرة على 
الصعــود إىل صنبور املاء والشــرب، واخلادمات يرجعن لبيوتهن 

ليال.. مبجرد اقرتابي من الغرفة مسعت ذلك املسن:

الفتيات أحببين كثرًيا، مبجرد أن يبلغن سن الرشد، سأعلمهن  –
ديننا وفقهنا، ويصبحن أخوات الشياطني.
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نعم، كنت صغرية، لكن لســت بغبية؛ فأخوات »الشــياطني« أمر 
ليس مطمئًنا! ما لفت انتباهي أنه كان يريد التخلص من السيدة 

اللطيفة.. شــك بأنها قد تكون كشفت خمططهم.

صباح اليوم التالي انتظرت الفرصة املناســبة ألكون وحدي مع 
تلك السيدة اللطيفة، أتذكر أن امسها تقريبا مثل امسك »ماري«.

ســيدة »ماري«، باألمس مسعــت العجوز يتفق مع أشــخاص  –
لقتلــك.. اهربي.

أعــرف ذلك، ال تقلقي، لن أخرج من هــذا املنزل حتى أنقذك  –
أنت والفتيات، أبقي هذا الكالم بيننا فقط، وال تفعلي أي شــيء 

يا حلوة.

مســاء ذلك اليوم، دخلت »ماري« اخللوقة إىل غرفتنا اليت توجد 
بها كل الفتيــات وأيقظتنا.. أخربتنا أنها أمنت لنا ممًرا للخروج، 

وصديًقــا هلا ينتظرنا يف اخلارج لنقلنا بعيًدا عن املدينة.

الفتيات مل يفهمــن مطلب »ماري« ومل يوافقــن.. العجوز على 
الرغم من لطفه معنا إال أنه شــديد العقاب مع من حياول اخلروج 

البيت. من 

حاولت »ماري« أن تقنع الفتيات.. لكنها فشــلت بعد أن صرخن 
لينتبه: للعجوز 

»فائدة«، اخرجي بسرعة! –
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مل أناقشــها.. ركضت أســفل درج املنزل، ورأيت خلفي العجوز 
ورفاقه، أمســكوا »ماري« بوحشية.

ــوار املنزل، أمامي عربة جبانبها رجل  التقطت أنفاسي خارج أس
مين: اقرتب  واقف، 

أين »ماري« وباقي الفتيات؟ –

هــذا هو صديق »ماري« الذي أخربتين عنــه، أعلمته أن الفتيات 
ــكوها، تساقطت من عينيه الدموع  وشني بها، والرجال األشرار أمس

دون توقف.. أخذ من ســيارته جالون البنزين:

اصعدي للعربة يا فتاة. –

دخل الرجل حديقة املنزل.. صــراخ »ماري« املعذبة أمسع احلي 
بأكمله، خبطوات هادئــة تقدم حامال اجلالون، ميينا ومشاال على 
الباب وأعشاب احلديقة، سكب البنزين يف كل مكان، خطوات عكسية 

للخلف ونظراته باجتاه النافذة اليت ُتعّذب بها ماري. 

قلت لك إن خرًيا لن حيصل، قلت لك ذلك! أنت بطلة، لن يلد  –
الكون منها اثنتني. 

رمــى عود الكربيت لتشــتعل النريان يف ذلك املنــزل.. العويل 
والصــراخ يف أرجاء املنــزل، األطفال يصرخون، ماري واألشــرار.. 

تلتهمهم. النريان 
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مــات اجلميع.. وحنــن اختفينا، منذ ذلك احلــني قام الرجل 
بإخباري بكل شــيء: العجوز..ســاحر يدير منظمة متارس طقوس 
الشعوذة كلما حاول شخص كشف أسراره قام بقتله، نفذ كثرًيا 
من األمور الســيئة، وكان آخر ما يريد فعلــه جتنيد الفتيات بزرع 

أرواحهن. يف  اجلان 

بعــد حوالي عامني تويف الرجل وفاة طبيعيــة، أما أنا فتم نقلي 
لدار الرعاية عندما مل يعرف أحد من أين أتيت، ها هي قصيت، فبعد 
احــرتاق املنزل اندلعت النريان يف بعض منازل احلي، ومل جيرؤ أحد 
على إطفائها، فقرروا مغادرة احلي.. هذه احلادثة منذ ســتني عاما 

بالتحديد .

آســفة حقا ملا حصــل، لقد أثرت يف قصتك جــدا! لكين أعيد  –
ــؤالي ما عالقة هذا باملنزل املسكون؟ س

أمل تفهمي بعد؟ هذا املنزل الذي احرتق هو نفسه املنزل املسكون!! –

راح عقلي شارًدا لدقائق بعد تلك الكلمات، قصة هذا املنزل اليت 
مل يعرفهــا أحد بني يدي، خرب حصري، لكن أين الدليل؟ لرمبا هذه 
العجوز تهذي، فالذين يف سنها قد فقدوا عقوهلم، ال جيب أن أتعجل 

وأصدقها، أردت استجوابها ألعرف مصداقية كالمها.

أعرف أنك لن تصدقيين، وستقولني هذه العجوز اخلرفة تهذي،  –
انظري إىل هذه الصورة، بها كل ما حتتاجني ملعرفته!
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مل ختدعين هــذه العجوز ومل تكــذب يف أي كلمة، الصورة اليت 
جعلتين ًأصرخ من تلقاء نفســي، وألفــت أنظار كل من يف املقهى، 
الصورة جتمع الســاحر والفتيات واخلادمات، التقطت منذ ســتني 
عاًما للمنزل املســكون، الديكور والتفاصيل نفســها، السور احمليط 

باملنزل نفســه، ال شيء خمتلف!!

املصيبة ليســت هنا، وضعت أصبعي على إحدى اخلادمات أسأل 
مرتعشة: العجوز 

من هذه يا سيدتي؟ –

هذه هي »ماري« سبب جناتي. –

أخرجت من حمفظيت بعض الصور التذكارية اليت أعطاني إياها 
والــدي، إحدى الصور جلدتي اليت اختفت على حســب ما قال أبي 
بعد شــهر من ميالده، أبي أخربني أن والدته عملت مباليزيا منظفة 
منازل، هكذا أخربه جدي، ال أصدق »ماري«، اليت ضحت بنفسها هي 
جدتــي؛ هلذا تعلقت بقصة هذا املنزل، مل أَر ذلك اإلعالن عبًثا، ومل 
أجنذب له من فراغ، كان هناك ما يســتدعيين للذهاب، روح جدتي 

استدعتين ألنقذ الناس من شر شياطني املنزل!!

اآلن - يا عزيزتي - ارحتت، سأذهب فأنا - حقا - تعبت كثرًيا. –

ماتت!!! يبدو أنها تعذبت يف حياتها مسكينة، نقلت »فائدة« إلمتام 
إجراءات الوفاة.
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يف يدي الصورة اليت ســتجعلين مشهورة، قصة هذا املنزل كاملة 
بالدليل القاطع! أأرســلها للصحيفة؟، لكن هكذا سأشــعل محاس 
النــاس يف كل أحناء العامل، وســيأتي عدد منهــم إىل كوالملبور 
يتسابقون على التصوير وحماربة السحر، وبهذا أكون قد تسببت يف 

كارثة كبرية، فاملنزل ســيتلذذ بهم.

ال سأسقط هذا املنزل أواًل، ثم سأنشر املقالة كاملة بعد أن أضع 
رجلي على ركامه.. نعم يا »معاذ«، لســت وحدك املقدر له مواجهة 

هذا املنزل.

بعد يوم حافل رجعت إىل املنزل آلخذ قسًطا من الراحة..

حفيدتي اجلميلة أنا فخورة بك، متنيت لو قابلتك، لكن شــاء  –
القدر، حتّصين باإلســالم والقرآن، أنا ندمــت ألنين مل أفعل.. 

حتصين به حتى تبتعد الشــياطني عنك.

آه مــا الذي حيدث، كابوس أم حلــم؟! ألول مرة أرى جدتي يف 
احللــم، ملاذا طلبت مين أن أحتصن باإلســالم والقــرآن؟ ألول مرة 

حيدثين شــخص داخل حلم.

العرق يتدفق من جسدي، قمت خائفة ألذهب إىل ٌأقرب كنيسة.. 
من شدة االرتباك ارتديت حذائني خمتلفي اللون، دخلت باب الكنيسة، 
ثم إىل تلك الغرفة الصغرية.. الصليب معلق باألعلى، وقفت باكية 

خائفة مذعورة!
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أي ديــن جيب أن أتبع يا رب، أي دين من االثين عشــر جيب أن  –
أتبع..أنــا يف حرية من أمري وحياتي يف خطر، يارب أثبت لي أن 

الصحيح! الطريق  هي  املسيحية 

الراهبة بعــد أن مسعت بكائي اقرتبت مــن الغرفة، حملتها، ومل 
أمتالك نفسي، فكنت على وشك االنهيار، فأنا مل أحصل على إجابة 

يف دين املسيح.

هل ما نتبعه صحيح؟ –

نعم، بالطبع. –

إًذا أجيبيــين.. من هو اإلله إن كنــت تؤمنني بأن اهلل هو ثالث  –
ثالثة؟ ال تنظــري إليَّ بربود هكذا أجييب؟!!

ابتسمت الراهبة وناولتين اإلجنيل قائلة:

ال تدعي الشــيطان يوســوس لك.. اقرئي اإلجنيل وستكونني  –
خبري.

أي شيطان؟!؟ أأنت محقاء؟ ال تتهربي من أسئليت. –

خرجت، جعلتين الراهبة أفقد صوابي..رجعت دون إجابة.. أذان 
الفجر يف كوالملبور اهلادئة..صعدت إىل شقيت!

اجتهت إىل غرفيت.. تســارعت نبضات قليب، أفعي عمالقة نائمة 
ــتحيل.. أغمضت عييّن وفتحتهما، واألفعى  على سريري؟ هذا مس

دخلت؟! كيف  نائمة.. 
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خطوة تتبعها خطوة، للخلف بهدوء سحبت نفسي، أين أذهب يا 
ا، كذلك لن أتصل  ترى؟ أأتصل بالشرطة؟ ال هذا ليس أمًرا طبيعيًّ
ب«معاذ«، علّي أن أجد شــخًصا آخر، نعم الشيخ »حمسن« بالتأكيد 

هو اآلن عائد من صالة الفجر.

انتظرت العم »حمســًنا« كاللص بني األشــجار حتى ال يراني 
»معاذ«، بعكازه يسري وحده، يبدو أن معاًذا مل يذهب للمسجد اليوم.

سالم يا شيخ. –

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، يا ُبنييت. –

يا شيخ أحتاج مساعدتك. –

يف هذا الوقت يا بنييت؟ انتظري إىل الظهر، فالشــمس مل تشرق  –
بعد.

هناك أفعى عمالقة على فراشي يا شيخ!! –

هل منزلك قريب من هنا؟ –

نعم، تفضل اتبعين! –

فتحت باب املنزل متجهة جبانيب الشــيخ »حمســن«، األفعى مل 
الفراش: من  تتحرك 

أرأيت يا شيخ؟ –

واهلل يا بنييت إن اهلل يريد بك خرًيا، ومل يفقد منك األمل بعد. –
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ماذا تقصد؟ –

أوصانا أشــرف اخللق عليه الصالة والســالم إذا رأينا أفاعي يف  –
منازلنا أن نطلب منها اخلروج ومنهلها ثالثة أيام، وإذ مل تستجب 

قتلناها.. باستثناء ذي الطفيتني واألبرت.

ذو الطفيتني واألبرت؟ –

األفعى الــيت يف ظهرها خطان واألفعى قصرية الذنب.. األفعى  –
مبنزلك ليست من هاتني.

إًذا ماذا؟ –

اطليب منها اخلروج واتركي شقتك ثالثة أيام.. –

اطلب من أفعى اخلروج؟ –

هذه األفعى يا بنييت جن. –

جن؟ كما توقعت لن ترتكين هذه املخلوقات!..إن مل تســتجب  –
بعد ثالثة أيام أقتلها؟

نعم ألن اليت ال تستجيب شيطان!!  –

هذا خميف! –

ال تقلقي، اطليب منها اخلروج فقط، واتركي منزلك ثالثة. –

حتدثت لألفعى:

اخرجي من منزلي، ال تؤذيين وال أوذيك. –
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أنهيت مجليت وأغلقت باب الشــقة بإحكام.. واستأجرت غرفة يف 
فندق.. ما إن عدت لشقيت بعد املدة احملددة حتى اختفت األفعى، ال 

أثر هلا رغم حجمها الكبري.. صدق الشيخ.

توجهت ملالقاة الشيخ القدير...

اختفت يا شيخ.. رغم أن منزلي موصد وال ميكنها اخلروج. –

أصّدقِت اآلن؟ –

يا شيخ أريد أن أدخل اإلسالم! –

أأنت متأكدة؟ –

كل التأكد. –

انطقي الشهادتني؛ أشهد أاّل إله إال اهلل، وأشهد أّن حممًدا رسول  –
اهلل.

أشهد أاّل إله إال اهلل، وأشهد أّن حممًدا رسول اهلل. –

مبارك، اآلن أنت مسلمة يا صغرية، بعد عودتك لشقتك ادخلي  –
ــال كمسلمة، وحفظ سور  إىل اإلنرتنت لتعلم كيفية االغتس

قرآنية لصالتك.

بهذه البساطة؟؟ –

حتى تعلمي أنه يف أحلك الظروف ميكنك أن تصبحي مسلمة،  –
هذه حكمة من اهلل عز جالله.
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لن أنسي لك معروفك هذا يا شيخ. –

أنت بنييت، وإذا احتجت أي شيء فسأساعدك إن شاء اهلل. –

أرجوك ال خترب معاًذا بأني أسلمت. –

ملاذا؟ أختجلني من أن تعرتيف بإسالمك؟ –

ال، لكن أريده أن يعرفها بنفسه، ال ختربه فقط، أرجوك. –

لك ما أردت، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. –

اطلعت على طرق الغســل.. الوضوء.. حتديد القبلة.. حفظت 
بعض الســور القصرية.. كل هذا مل يأخذ مين إال ســاعة.. وقفت 
ألول صالة يف حياتي بعد أن استعملت عباءة الصالة اليت أهداها لي 

»معاذ« سابقا.. سكينة وراحة المثيل هلا..

ربي بعث الســكينة يف قليب يف دقائق معدودة.. وبإذنه ســيبعث 
اخلوف يف قلب »جن« املنزل املسكون.. استعد يا »معاذ« فلست وحدك 

من سيحارب املنزل املسكون.
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احلب احملرم

تعلمون عاقبة دخول املنزل املسكون ونتائجه وعدد ضحاياه املهول، 
فمنهم الذي تويف بعد دخوله، ومنهم من فقد عقله، وبعضهم خسر 

أهله، تعددت طرق التعذيب على حسب خماوف الشخص.

وصلتين رســالة على حسابي الشخصي على الفيسبوك من فتاة 
ــا املنزل وجاهزة ملالقاتي إن  تدعى »يوري«، أبلغتين أنها أحد ضحاي
كنت أريد بعض التفاصيل.. بسبب املوقف السابق الذي حصل لي 
مع العجــوز »فائدة« الذي أفادني كثرًيا مل أتردد، ووافقت بالطبع.

ذهبت إىل منزل الفتاة اليت غطى السواد وجهها من شدة الضرب، 
حتدثت إليها:

من فعل هذا بك؟ –

زو..جي. –

زوجك؟ أين هو؟ –

ال ميكنك رؤيته! –

احكي لي تفاصيل ما حدث معك. –
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اخلجل هو أمسى صفاتي، ُعرفت باهلادئة والذكية يف اجلامعة،  –
دائًما األوىل يف دراســيت، مل أشغل نفســي بشيء.. لألسف هذا 
األمر مل يرق جلميالت اجلامعة اللواتي كّن دوما يستهزئن بي، 

ويعددنين من حثالة اجملتمع.

أنــا فتاة واحلب أمــر جيب أن أمر به، رميــت نظري على ذلك 
ــا فيه اليوم. املتعجرف الذي كان الســبب الرئيس فيما أن

قبل عامني يف حمادثة على اهلاتف بيين وبني الذي خطف أنظاري، 
يدعوني إىل حفلة شواء يف بيته، فرحُت وغمرتين السعادة، فالشخص 
الذي عشــقته دعاني إىل احلفلة، ذهبــت إىل العنوان الذي أعطاني 
إياه وقت غروب الشــمس، دخلت ذلك املنزل املهجور.. املنزل الذي 

حتدثت عنه الروايات لألسف مل تكن لي دراية به.

مل أجد أحًدا، عرفت أنه خدعة، تبا للحب الذي جعل من الذكية 
محقاء، اجتهت ألخرج بعد أن شعرت باإلحباط من اخلدعة اللئيمة.

يف طريق اخلروج كان باب حديقة املنزل موصًدا، طرقت وصرخت، 
الظالم ساد املكان، بعد عدة دقائق فتح أحدهم الباب حامال كامريا 
لتصويري، وأنا أبكي وأنوح، كان الذي خدعين، هو واحلسناوات من 
، نوع من خدع الكامريا اخلفية!! اجلامعة يستهزئون ويضحكون عليَّ

كانــت هذه البداية، فبعد مصيدة رفاق اجلامعة وقعت يف حفرة 
املنزل املســكون... جنا الفاعلون وخسرت أنا، على أية حال القانون 

ال حيمي املغفلني.
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ــكينة هذه الفتاة، خدعها زمالؤها، دخلت املنزل املسكون، يا  مس
تري ما الذي فعله املنزل بها؟ هذا ما سأكتشــفه.

منذ تلك الليلــة بدأت حياتي بالتغري، يف كل ليلة عند موعد  –
النوم أشــاهد يف أحالمي ذلك الفارس الوسيم، عيناه سوداوان، 
هلما بريق خاطف، طويل القامة، شــعره طويل ناعم كاحلرير.

استمررت يف رؤية هذا احللم مراًرا، مل أعلم السبب، بعدها تعرفت 
إىل ذلك الشاب يف مكتبة اجلامعة، كان حمرتًما جًدا، لفت انتباهي.. 
مل ميِض يوم حتى اتصل بي طالًبا أاّل أكلمه جمدًدا دون أي سبب.

ثم تعرفت إىل شــخص آخر، لكن هذه املــرة أنا من تركته.. مل 
أعرف ملاذا، أتذكر أنــي صرخت يف وجهه وطردته من أمام منزلي.

تكــرر معي هذا األمر، يف كل مرة أتعرف فيها إىل شــاب، ينتهي 
األمــر بي إمــا أن أتركه أو يرتكين، بل تطــور األمر إىل االعتداء 
عليهم بالســب والشتم، عرفت أن هناك شيًئا ما حيول بيين وبينهم.

ابتعــادي عن جنس الذكــور مل يكن إال مقدمــة ملا هو أكرب، 
فاخلوارق بدأت باحلدوث بعد ذلك، وأول شيء أذكره عندما كنت 
أذهب إىل فراشي ألنام، أالحظ أن جانب السرير ثقيل، وكأن هناك 

شخًصا نائًما إىل جانيب.

ازداد األمر ســوًءا بعد أن أصبحت أختنــق كلما منت مرتدية 
مالبســي، صرت أنام من دون مالبــس، أحببت ذلك، فصرت كلما 
دخلت غرفيت قمت خبلع مالبســي، وعندما أســتيقظ، أجد العرق 
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يتصبــب مين بشــدة، واإلرهاق يتملك جســدي، كأنين كنت يف 
جنسية! مغامرة 

هذا األمر حيدث حوالي ثالثة أيام يف األســبوع، توالت األحداث 
ــعر أن هناك من حيتضنين، وتارة أخرى أجد غطاء  املرعبة، تارة أش
الفراش موضوًعا على جسدي أو العكس، بل يف بعض األحيان أبكي 

كثرًيا خائفة، وال أدري من ماذا.

اآلن أعرف ما الذي حصل مع »يوري« املســكينة، وما الذي فعله 
املنزل املسكون معها حتديًدا، العالمات املوجودة يف قصة »يوري« دالة 
على اجلـن العاشق، هكذا علمت من مطالعيت لكتب عامل اجلن يف 
األيام الســابقة، وأنا أعرف جيدا كيف دخل جسدها، سألت »يوري« 

عن أثاث املنزل؛ أقديم هو أم جديد؟

األثاث كله جديد، اشرتيته من أحد احملال التجارية املعروفة. –

ماذا عن املرايا؟ –

املرايا؟؟ ملاذا تسألني؟ حسنا كلها اشرتيتها، إال واحدة كانـت  –
على ما أذكر هدية من معجب سري.

أين هي؟ –

وضعتها يف احلمام. –

كمــا توقعــت متاًما، املعجب الســري هو فخ، ليــس من رفاق 
اجلامعة، بل هو املنزل املســكون نفســه.
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هكذا سيطر هذا الـجن على جسدها ووقع يف حبها، املرايا بوابة 
اجلن العاشق لعامل البشر، يقع يف حبك عندما يرى مفاتنك وحسن 
مجالك، خاصة أننا - حنن الفتيات - نقف ساعات نضع املكياج، نعجب 
بأجســادنا.. وهذه فتنة للجن الذي يبدأ رويًدا رويًدا يف اخلروج من 
تلك النافذة؛ ليدخل جسد الفتاة، هلذا أغلب ضحايا هذا املخلوق 
من النســاء؛ ألنه ليس من عادة الرجــل الوقوف أمام املرآة كثرًيا.

»يوري« أميكننا الذهاب للحمام لرؤية املرآة؟ –

بالطبع. –

أنزلنا املرآة.. وكما توقعت وجدنا يف ظهر املرآة طالســم خبط 
صغري.

مفاتنــك تفاصيلك، أراك من بوابيت، للخــروج أمعن النظر،  –
النظر. أمعن 

هذه الكلمات املمزوجــة باحلروف اإلغريقية هي ما زرعت »اجلن 
العاشق« يف داخلها.

مفهوم احلب عند اجلن العاشق ليس كالبشر، فاإلنسان يصبح 
كالدمية لديه، ال خيالط الناس، ال زيارات، ال للتحدث مع اجلنس 
اآلخر بشــكل نهائــي.. الوحدة واحلزن من أهــم أعراض التلبس 
بالـــجن العاشــق، وهو املتســبب يف بكاء »يوري«؛ ليتلذذ ببكائها، 
فاجلن العاشــق فيه بعض صفات الرجال، فمن املسلم به أن الرجل 

أمامه. املرأة ضعيفة  رؤية  حيب 
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شــعور »يوري« بأنها كانت يف ليلة مجاع قد حيصل للشــخص 
الطبيعي بني فــرتة وأخرى، ويدعى بـ«االحتــالم«، لكن أن حيدث 
معك حوالي أربع مرات يف األسبوع، هذا أمر مستحيل، بل هذا من 

اجلن. فعل 

أنا مل أنِه كالمي يا ســيدتي، فما حصل كان قبل الزواج، اآلن  –
سأحدثك عن املصائب الكربى!

أكملي. –

تقدم لزواجي رجل وســيم، عيناه ســوداوان هلما بريق خاطف  –
طويل القامة شــعره طويل ناعم كاحلرير، مثلما كنت أراه يف 
ــيخلصين من كل عذابي، مل أعرف شيًئا  احللم، أخربني أنه س
عنه، سحرني جبماله، اإلنسان الوحيد الذي استطعت التحدث 
معه من دون أي مشــاكل، وافقت على الزواج منه، عشــت معه 
حياة هنيئة ملدة شهرين، ثم بدأت املشاكل، تغلغل امللل يف حياتنا، 
طلب مين أن يغــادر املنزل لفرتة حتى ال ُتدمر حياتنا الزوجية.

ذهبت األيام واألسابيع، مل يتصل بي، ومل أتصل به!

ذات مســاء وأنا أصفف شعري يف غرفيت مسعت بعض اخلربشات 
يف غرفة الضيــوف، ذهبت ألتفقد األمر؛ ظنا مــين أنه فأر أو قط، 
مل أجــد شــيًئا، وعندما رجعــت إىل غرفيت... رجل وســيم عيناه 
ســوداوان هلما بريق خاطف، طويل القامة شــعره طويل فضفاض 
كاحلرير، إنه »زوجي« الذي غادر املنزل منذ مدة نائم على سريري!
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كيف دخلت والباب موصد؟ –

أهال »يوري«. –

تغريت النربة.. حتدث معي، أقسم لك، سيدتي اجلـــن حتدث 
معي، زوجي هو اجلن!

أخربني أنه أحبين وتقــرب مين؛ ليجعلين أؤمن به، آمنت به، لقد 
آمنت بذلك اجلن!

أتعرفــني ماذا حصل؟ بعدها أصبحت أحتسســه عندما يتلمس 
ا، منذ  جسدي، خصوصا أعضائي التناسلية، كأنه إنسان وليس جنًّ
ذلك الوقت حياتي تدهورت من الســيئ لألسوأ حتت حكم زوجي.

بعد ســنتني من الزواج، ويف املدة الســابقة بدأت بعصيانه وعدم 
االنصيــاع له، ويف كل مــرة أعصيه فيها يتحول الفارس الوســيم 
إىل أفعى بشــعر فضفاض كاحلرير، عيناها محراوان كبحرية دم، 
تهامجين برأســها وكما ترين يف وجهي، وهي سبب هذه الكدمات.

يا إهلي، »يوري« تعذبت ليالي وليالي على يد هذا اجلن، كل هذه 
األعــراض تدل على أن أحد أقوى اجلان يف تاريخ البشــرية موجود 

داخل جســد تلك الصغرية، وال أظن أن مبتدئة مثلي ستهزمه!

أكملت جلسيت األولي مع »يوري«، وتقدمت للخروج من منزهلا، 
فاليزال الوقت باكرا على حماربة هذا الزوج!
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اليــوم الثاني بعد صالة الظهر.. خرجــت متجهة ملنزل »يوري«، 
طرقت الباب مل تفتح، ومن دون أي ســبب طردتين؟! مل تدعين أدخل، 

مــا الذي حيصل؟ طرقت الباب دون توقف.

إن مل تذهيب سأبلغ الشرطة. –

مل يكن لدي خيار إال الرجوع، يبدو أن زوجها قد أمرها بإبعادي.

أتــى الليل، وما أكثر رعب مكاملات الليل، يف العادة حتمل أخباًرا 
ســيئة، هكذا جاءتين املكاملة من »يوري« تطلب مــين احلضور فورا، 
أســرعت إىل منزهلا، املنزل مقلوب رأًسا على عقب.. الدم يتساقط 

»يوري«. وجه  من 

ما الذي حصل هنا؟! –

زوجي فعل هذا. –

ملاذا؟ أرفضت له طلبا؟ –

قاومتــه ومل أمن معــه! أرجوك افعلي ما تفعلــني، أخرجيه من  –
اآلن. جسدي 

متلكين اخلوف، فأنا لست مســتعدة، املوقف أمامي وإذا تراجعت 
فهذا يعين أنين لســت على املســتوى املطلوب؛ ملواجهة املنزل الذي 

أوصتين جدتــي أن أنقذ الناس منه!

ذكرت اسم اهلل الذي ال شــريك له، اقرتبت من »يوري«، حتدث 
زوجها: معي 
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أتركينا وشأننا!! مل نفعل خطأ. –

اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب، اخرج منها يا لعني. –

لن أترك زوجيت. –

أشهد أاّل إله إال اهلل وأّن حممًدا عبده ورسوله. –

أتركينا فال خطأ فيما نفعل!! –

صــراخ الزوج مل حيرك يفَّ شــعرة، مل يهزني عواؤه بقدر ما هزني 
»يوري«. صراخ 

تووووقفي أنت تؤذين صغاري!! –

يا للهول! صغارها؟ أال يكفينا زواج البشــر من اجلن؟ أال يكفينا 
املعاشــرة اليت حتصل بني الطرفني؟ لنعلم اآلن أنهم ميكنهم إجناب 
أطفال من الـــجان، تذكرت أّن معاًذا أخربني أّن ابن تيمية يقول: 
»وقد يتناكح اإلنس واجلن ويولد بينهما ولد، وهذا كثري معروف 

»...هذا حقيقي إًذا.

حتدثت »يوري«:

إيــاِك ثم إياِك َتكرار هذه الكلمات يف منزلي جمدًدا، اخرجي وال  –
تريين وجهك ثانية هياااااا!

هلعت وفزعت من نظراتها الشــريرة، رمت ما جبانبها من أدوات 
أسرعت يف اخلروج. منزلية إلبعادي، 



106

ملاذا أســتمع لكالمها؟ لرمبا أطفاهلا ســيكربون ليصبحوا مثل  –
والدهم، ويهامجــون املزيد من الفتيات.

أغلقت الباب قبل خروجي، ولكن مل أكن خارجه بل بالداخل، مل 
يوجد يف الدين اإلســالمي ما يدل على حتريم نكاح اجلان لإلنس، 
لكــن تطبيًقا ملا قاله اإلمام مالك رمحه اهلل، كما أخربني معاذ: » 
ولكين أكره إذا وجدت امــرأة حاماًل فقيل من زوجك؟ قالت : من 
اجلن فيكثر الفســاد«. فليذهب زوجك وأبناؤك إىل جحيم جهنم.

أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممًدا رسول اهلل. –

أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممًدا رسول اهلل. –

أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممًدا رسول اهلل. –

النحيب من كال الطرفني الزوج والزوجة يف جســد واحد، جسد 
»يوري«، فـ«يوري« تبكي على أبنائها الذين حيرتقون، واجلن العاشق 

يتعذب من اسم اهلل وآياته اجلليلة.

تتخبط »يوري« يف أرجاء الغرفة غري مدركة ملا حيدث، أمر صعب 
رؤية أبنائها يقتلون أمام عينيها، استمررت يف رفع صوتي واجلـــن 

يصرخ وأنا أصرخ:

لن أتردد، سيهزم الكافر سيهزم الكافر! –

أخرًيا ُهزم ذلــك اجلن، خرج من جســدها الطاهر، احرتق يف 
السماء هو وأبناؤه، نظرات »يوري« كانت تدل على الغضب رغم أنها 
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ختلصت مما كان ســبًبا يف تعاستها، قالت:

ال أعلم إذا كان هذا القرار سليًما أم ال! –

بعد أيام نشــرت الصحف خرًبا عن فتاة يابانية شنقت نفسها يف 
بيتها، ووجدوا رسالة يف يدها مكتوًبا فيها:

 »أبنائي األعزاء، آسفة ألنين تسببت يف مقتلكم، لن أسامح نفسي 
على ذلك، مل أســتطع النوم أو اهلروب من الواقع املرير؛ لذلك ها 
أنا أحلقكم إىل نريان جهنم، لعلنا نلتقي هناك وجنتمع من جديد«.

قامت الشــرطة بالبحث داخــل املنزل عن جثــث أبنائها، غري 
مدركني أن الفتاة مل تكن متزوجة ببشــري.. كيف لي أن أشــرح 
هلم ذلك.. تركتهم يقومون مبا جييدون، أما أنا فجهزت نفسي ملا 
هو أعظم، رأيت ما فعله أحد أتباع املنزل املسكون بالفتاة، فما بالكم 
مبا سيفعله بي داخله إذا حاولت أن أحاربه، فكرة جيدة أم سيئة لقد 

دخلت وال جمال للرتاجع.

تأملت لـ«يــوري« مل ترتح يف الدنيا، خدعها زمالؤها يف اجلامعة، 
وتســببوا يف وضعها يف جحيم أبدي، وجنوا هم بفعلتهم!

قتلت نفســها، حقق املنزل أسوأ خماوفها، كانت ختاف الوحدة، 
فأرسل هلا الـجن العاشق ليسيطر عليها ويبعدها عن كل البشر؛ 

لتظل وحيدة يف عامل اإلنس حتى ماتت.
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الفقدان

فقدان األهل أعده ســكرة من سكرات املوت، أخوة ال يسألون أمر 
اعتدت عليــه، ال أصدقاء لي، هذه هي حياتي.

»ماري«، حــني ظننت أنين أخرًيا وجدت مــن أكمل حياتي معه 
خســرتها حبجة أنها ستعطلين عن فك لعنة املنزل املشؤوم، وأخريا 
بعد أن شعرت أن لي من يسندني يف العامل الدنيوي؛ العجوز »حمسن« 

تلقيت خرب وفاته!

رحل الشيخ »حمسن« أو باألصح قتل، كيف؟ وملاذا؟ كانت رسالة 
هذه واضحة من شياطني املنزل؛ لذلك أخربتكم بوفاته قبل أن أقول 

لكم ما حدث.

نباح كلب ونهيق محار! أمسييت بدأت من مساعي هلذين الصوتني 
املزعجني، وكأنهما إشارة، ففي مسند أمحد، وسنن أبي داود بإسناد 
صحيح عــن جابر مرفوًعا : »إذا مسعتم نباح الكالب، ونهيق احلمار 

بالليل، فتعوذوا باهلل من الشيطان الرجيم، فإنهم يرون ماال نراه«.

نعم، شــيء ما حيصل، مل أمسع هذه األصوات عبًثا، الشــياطني 
موجودة وهي بالقــرب.. احليوانات خائفة!
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كانت الساعة الثانية فجًرا، خرجت من شقيت، طرقت باب الشيخ 
»حمســن« من دون رد، بلعت ريقي ألنين علمت أن شــيًئا سيًئا على 

احلدوث. وشك 

ارتديت معطفي وخرجت منطلًقا يف الليل.. ذهين شارد، مل يتوقف 
احلمار عن النهيق وكذلك الكلب، حبثت وركضت متتبًعا الصوت 
حتى وجدت نفســي أمام املنطقة احملظــورة.. وصلت دون أن أعلم!

رجال األمن واقفون أمام البوابة دون حراك، مينعون أي شــخص 
من االقرتاب.

تقدمت إلنقاذ الشيخ »حمسن«، أنا متأكد أنه يف الداخل، أحتاج 
طريقة للدخول، فاألمن لن يسمحوا لي باملرور، وال أعتقد أن »ماري« 
سرتد لو اتصلت بها، فجأة شخص يشدني من معطفي.. كان طفاًل 

صغرًيا.

سيدي، سيدي، أميكنك مساعدتي؟ –

مالبس بالية، ابتسامة مجيلة تدل على الرباءة والطفولة:

ما الذي يفعله صغري مثلك يف مكان مثل هذا يف وقت متأخر؟ –

اشتقت إىل أمي، أرجوك حررني، فأنا أريد أمي! –

أخ، أال يوجد شــيء طبيعي يف حياتي هــذه؟ حتى عندما رأيت 
طفال يتبــني لي أنه جن.

اذهب اآلن، فلدي أمور أهم منك ألفعلها! –
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تبحث عن العم »حمســن«، ال تقلق، هو مبأمن، ساعدني أحضره  –
لك!

رأســي، رأسي، رأســي، أمل تنتِه أالعيبك أيها املنزل امللعون، ميت 
تسقطين؟ أن  تريد  تتوقف؟ 

ما هو طلبك؟ –

حررني هذا كل ما أريد. –

كيف أحررك؟ ومن أنت يف األساس؟! –

أنا أحــد ضحايا هذا املنزل مثل العجوز الــذي تبحث عنه، ال  –
تنظــر إلّي وكأنين جمرم، أنا جئــت لتبادل املنافع.

ماذا تريد؟ –

أمي تنتظرني، حررني فأنا اشتقت إليها! –

ماذا تقصد؟ –

»أدعى »رشيد«. –

يــا إهلي، ال أحب وقع هذه الكلمات، يبــدو أن قصة جديدة على 
البدء. وشك 

أدعى رشــيد انتقلت مع والدتي وزوجها إىل املنزل املسكون منذ  –
مئة وأحد عشــر عاًما بالتحديد، أمي أطيب مالك رأته عيناي، 
ال حتتمــل يّف حتى اخلدش، بعكس زوجها العقيم الذي جيدني 
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مصدًرا للقهر..مبجرد ذهاب أمي يتهجم على بالضرب والسب، 
مل أخربها، وكنت أتكتم حتى ال أفتعل هلا مشاكل مع زوجها، 
فهو ضخم البنية، وخفت أن يؤذيها، وكلما سألتين عن الكدمات 

أكذب كذبة جديدة.

لألسف أمي مل تنتبه ملعاملة زوجها لي من تلقاء نفسها، ظنت أنه 
حيبين من تعامله معي أثناء وجودها، رحلة عمل طارئة ألمي خارج 
املدينة، بقيت أنا مع ذلك امللعون الذي وجدها فرصة لتعذييب، فقام 

بسجين يف الطابق العلوي باحلمام!

بقيت من دون طعام وال شــراب، تتعــاىل ضحكاته مع أصدقائه، 
رائحة مقززة، جوع قاتل، أمر صعب، خاصة لطفل مل يتجاوز العشرة 
أعوام، متــر األيام وأضلعي ختتلط بصدري من شــدة اجلوع، حني 

ركزت على اجلدار كانت هناك كلمات منقوشــة:

»أأنت جائع؟« 

هززت برأســي جميبا بنعم.. مســحت تلك النقوش واستبدلت 
بأخرى:

»أغمض عينيك«

بســبب اجلوع واألمل مل يكن لدي الوقــت للتفكري إذا كان هذا 
وهًما أم حقيقة...أغمضت عييّن، وجدت نفســي أمام شخص ضخم 
جالس على عرشه، شخص تغطي جسده عباءة فضفاضة سوداء، مل 
تتضح مالحمه، حوله حاشــيته، بياض أسنانه سطع عندما ابتسم:
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عقدت الصفقة اليت ستجعلك من أهل النعيم. –

أنا فوق سرير والدتي حاماًل الســكني، أنظر إىل زوجها.. أغرس 
الســكني مرة تلو األخرى دون توقف.. مل أســتطع إيقاف نفسي.. 
شعرت كأنين دمية.. أجر جثة زوج أمي على الرغم من ضخامتها، 

وأدفنها أســفل املنزل.. من دون وعي أفعل ذلك.

مر أسبوع وأمي تبحث عن زوجها الذي اختفى يف ظروف غامضة..

لديك مهمة جديدة. –

من أنت؟ –

اليزال الوقت باكًرا كي أجيبك.. أمك سُتقتل اليوم. –

ماذا تقول يا جمنون؟ ماذا تقول؟ –

كفاك بكاًء، فأنت من سيقتلها. –

اســتيقظت ألجد والدتي نائمة جبانيب، ودماؤها تغطي الغرفة.. 
ســكني مغروسة يف رأســها، ُنقلت إىل دار رعاية باحلي... مل يصدق 
أحد أنين قاتل... بعد سنوات احرتق املنزل املسكون، وأكل احلريق 
بعض منازل احلي، وترك عديد من الســكان احلي.. فاستقررُت يف 

أحد املنــازل، وكنت من األقلية الذين بقوا بعد احلريق.

يف النهاية اكتشــفت أن ما حدث ليــس مصادفة، لكن الوحش 
الذي ســاعدني عندما قدم لي الطعام، كان يســاعدني على قتل 
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زوج والدتي، أعطاني القوة والنفوذ وحتقيق ما أريد، لكن شريطة أن 
عنده. مأموًرا  عبًدا  أكون 

وملاذا فعلت ذلك؟ ومن هو الذي حكمك؟ –

ال أســتطيع إخبارك مبن هو، فأنا غري خمول بهذا، بقتلي أهلي  –
أكون وفيت، وأصبحت عبًدا مأموًرا غري عاٍص لســيدي.

أتقصد أنك أصبحت جاًنا اآلن؟ –

يف الســابق ال، كنت تابًعا، أو باأًلحرى ســاحًرا حلاكم املنزل  –
املســكون، وعدني بأّني سأعيش مع أهلي يف اجلنة بعد أن تنتهي 
مهمــيت، وهذا مل حيدث، بعد موتــي صعدت روحي، وبقي قريين 
داخل املنزل؛ ألصبح جاًنا خادًما لديه، أرجوك ساعدني، حررني 

وأعدك أنين سأخرج لك الرجل العجوز.

إًذا املنزل ســكنته الشــياطني واجلان قبل حمرقة املنزل اليت مر  –
عاًما؟ ستون  عليها 

هذا الصوت أعرفه، الصوت الــذي أعاد روحي الغائبة إىل احلياة 
»ماري«. املرحة  الروح  اجلميلة،  الضاحكة 

ــه هنا وماذا تقصدين؟ حجــاب؟ ملاذا ترتدين  – ما الذي تفعلين
احلجاب؟

ــات، ذلك النداء مل يكن  – مثلك متاًما، مسعت أصوات احليوان
لك وحدك، بالنســبة للحجاب يبدو أنك نســيتين متاًما، ومل 
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تتابع أخباري حتى على مواقع التواصل، أهلذه الدرجة أنكرتين؟ 
على أية حال لقد أســلمت، وأنا اآلن أمحل اهلدف نفسه الذي 

إليه. أنت تسعي 

كالمها صدمين، »ماري« أسلمت؟! ال بل أيضا ستحارب خملوقات 
العامل الثاني!

ماري بطاقتك معك؟ –

نعم. –

أحتاجها للدخول.. فالشيخ »حمسن« يف الداخل. –

فعلت ذلك، لندخل اشتقت إىل هذا احلي امللعون.. مر وقت منذ 
دخولي آخر مــرة، تقدمت رفقة »ماري« إىل املنزل ألواجه الـــبيت 
املســكون أخرًيا، وأنقذ الشيخ حمسن، وأطلق سراح األرواح املسجونة 

داخله...

أنت تعرفني ما الذي حنن مقبلون عليه، أليس كذلك؟ –

بلى، ولست خائفة. –

فلتعلمي أن ما بداخل املنزل شــر قوي عجز شــيوخ العامل عنه،  –
حَقق أسوأ كوابيسك، وإن  فإن مل يكن لديك إميان قوي فســتُ
كنت حتبينين فلتعلمين أنك ستخســرينين، وبذلك ســنكون 

املعركة. خسرنا 

ملاذا أنت واثق أنين أحبك؟ –
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عيناك تتحدثان! –

حّصُننا املالئكة من الشــر  – ال تقلق، لندخل معا، وبإذن اهلل ســتُ
املسكون. للمنزل  املهيب 

سرت يف حديقة املنزل وضوء القمر مسلط عليها، وجبانيب »ماري« 
يف مشهد رومانسي يف مكان مرعب.

يدي على مقبض الباب، هذه هي اللحظة اليت انتظرناها، فليدق 
ناقوس احلرب!

، حاولت أن أدخل ألسحبه. أمام الباب الشيخ »حمسن« مرميٌّ

توقف ال تدخل!! –

ملاذا؟ –

انظر جبانب اجلثة. –

 مكتــوب بالدماء »ال تدخل«، خبطــوات بطيئة رجعت من حيث 
ــل يصرخ من الداخل: أتيت، صوت ذلك الطف

ال تذهب، أنقذني، ال ترتاجع. –

هياااااااا أنقذني... ال ترتاجع اآلن. –

تغري صــوت الطفل إىل نربة غريبة، هذا فخ أريد به ســحيب إىل 
الداخل، فكيف جلن من جان املنزل املســكون أن يســاعدني أنا؟
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ملاذا التعجب يا معاذ؟ تتســاءل ملاذا منعك السيد »حمسن« من  –
الدخول؟

نعم، ملاذا؟ –

علم أننا ســنأتي مًعا للدخول، يبدو أن اجلن داخل املنزل أخربه  –
بذلك، انظــر حنن لســنا متزوجني، ومن اخلطــأ أن يدخل 

ــم ضعاف النفوس. مراهقان إىل منزل يهاج

ما الذي تقصدينه؟ –

أال تظن أن الوقت حان لتسألين ذلك السؤال ثانية؟ –

»ماري« هل تقبلني الزواج مين على سنة اهلل ورسوله؟ –

يف اليوم التالي عقدنا زواجنا بشكل رمسي، أخربتين »ماري« بكل 
ما حدث معها، وأخربتين عن جدتها، وقصة املنزل املسكون، فأعددنا 

أنفسنا جيًدا ملا هو قادم.
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بداية النهاية

رحل الشيخ »حمســن«، وأصبحت »ماري« زوجيت، حدثان كبريان 
حدثا يف آن واحد، جثة الشــيخ »حمســن« مازالــت يف البيت.. ملاذا 
ا  حتديت املنزل يا شــيخي على الرغم من معرفتك بأنك لست ندًّ
له، أنسيت القاعدة الرئيسة للمنزل » تـحـداني تـمـت، استسلم 

لي أحقق أسوأ خماوفك«؟!

ــبب املواقف اليت حصلت، ودخولي املتكرر للمنزل املسكون..  بس
صرت يف اجملمع السكين حماًل للشبهات، خاصة أن هناك كثرًيا من 
سكان احلي يعلمون بعدم تأثري من هذا املنزل، وما زاد األمر تعقيًدا 
أن بعض األطفال يظنونين ساحًرا، ويريدون أن أعلمهم أسراري اليت 

ا ال أعرفها! أنا شخصيًّ

يلزمين أن أحبث عن سكن جديد لإلجيار، وهو أمر ليس صعًبا يف 
مدينة سياحية مثل كوالملبور، خاصة أني مقبل على مواجهة لعنة 

كوالملبور )املنزل املسكون(.

فضلت أن آخذ شــقة قريبة من املنزل املســكون.. حصلت على 
شــقة يف احلي خلف املنطقة احملظورة.. هذا احلي كان يتبع حّي 
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املنزل املسكون قبل فصل املنطقة من عميد مدينة كوالملبور يف املدة 
األخرية.

مبرور الوقت واأليام توسعت عالقيت مع أهل احلي اجلديد، وتعرفت 
إىل معظمهم.. باستثناء رجل بعث يف نفسي احلرية؛ الشيخ »مؤمن«.. 
يتجاهل الــكل، وعلى الرغم من ذلــك كان كل الناس يطلقون 
الســالم عليه عندما ميرون جبانبه.. مل أكن أعرف ملاذا يســمونه 
بالشــيخ، فهو مل يتصف ال بشكل الشيخ الذي يبعث على الطمأنينة 
أو صفاته.. بيته تتواىل عليــه الزيارات من الناس من خارج احلي.

اجتمــاع طارئ لرجال احلي للتحدث عــن أمور املنطقة وما إىل 
ذلــك، تبادلنا أطراف احلديث حتى ســألتهم عن لعنة كوالملبور 

املسكون(. )املنزل 

أنت يا فتى، إياك ومناقشة موضوع مثل هذا هنا جمدًدا! –

مل أجادهلم، فنظرات الغضب تشكلت على تقاطيعهم، بعد انتهاء 
االجتماع سألت جار لي، وكان أكثر سكان املنطقة عالقة بي:

ملاذا كل هذا اخلوف والكتمان؟ –

أمل تَر ذلك الرجل الذي كان مرتديا قبعة سوداء؟ –

نعم الشيخ »مؤمن« الذي ال يتحدث مع أحد، ماذا به؟ –

حسنا، لســبب أو آلخر، ال أعرف حتديًدا، منَعنا كبار السن يف  –
احلي من التحدث عن مواضيع الســحر أمامه!



119

ملاذا؟ ما مشكلته؟ –

ال تســألين، يقولون أشياء سيئة حتدث ملن يتحدث عن مثل هذه  –
املواضيع أمامه.

انتابين الفضول ألعرف ســر هــذا الرجل، هذا الشــيخ غريب 
ا ما يكون، فقد واجهت كثــرًيا وكثرًيا، فلن خييفين  األطــوار.. أيًّ

شخص خيشــاه بعض الناس.

خرجت بعد صالة املغرب ألحضر أغراًضا للمنزل من البقال، ويف 
طريق عودتي حملت »مؤمًنا« صاحب القبعة واقًفا:

ما الذي تريد أن تعرفه عن ذلك املنزل؟ –

الرجل صاحب الطباع الغريبة حتدث معي أنا شــخصيا!! نظرت 
ا، أأجيبه أم أتبع نصيحة جاري وأتركه وشأنه؟، لكن  إليه، وفكرت مليًّ
ماذا لو كان هذا الرجل حيمل شــيًئا يف عقله؟ اقرتبت من حل لغز 

املنزل، وقد يكون هذا الرجل هو آخر شيفرة:

هل تعرف حقا قصة املنزل املسكون؟ –

أكثر من أي شخص. –

رائع.. على أية حال ال أحتاج كثرًيا، فأنا يف الواقع أعرف أغلب  –
الرواية!

إذا ماهي املشكلة؟ –

ما أنواع اجلان يف ذلك املنزل؟ –
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تذكرني بنفســي أيام الشــباب، لنلعب لعبــة صغرية، لكن لن  –
ــب إىل منزلي.. أخربك بها حتى نذه

اتصلت بزوجيت ألبلغها باحلضور إىل عنوان »مؤمن« الذي أعطيته 
هلا،  كعادتها أسرعت ومل مير وقت حتى حضرت. 

إليــك لعبيت، ســأقص عليك كل ما تريد.. بشــرط  أنك  –
ســتكون جمرًبا أن تفعل مــا آمرك به.

وكيف أضمن أنك تقول الصدق؟ –

سأقول وأفعل، ما رأيك؟ –

حسنا، إذا أنا موافق، ما هو شرطك؟ –

ما الذي يقصده بـ »ستكون جمرًبا أن تفعل ما آمرك به« كالمه 
يبعث على الريبــة، رغم إصرار »ماري« أن أمتهــل، وأاّل أوافق حتى 
أعرف من هو هذا الشــخص، ورغم حتذيرات أهل القرية وصديقي 
أاّل أقرتب منه، أو أحتدث عن هذه املواضيع أمامه، إال أني مل أتراجع 

وقبلت حتديه.

شرطي هو أن تدخل املنزل املســكون يف مدة أقصاها ثالثة أيام  –
من كالمي هذا! بعد كشــف أسرار العامل اخلفي لك سأموت 
أنا، فاللعنة لن ترتكين، وإن مل توافق على فعل هذا الشرط بعد 

ثالثة أيام ستصاب أنت باللعنة.

وماهي تلك اللعنة؟ ما الذي تتحدث عنه؟ –
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سنبدأ اللعبة، استمع جيًدا أنت وزوجتك اجلميلة! –

ا نشــيًطا يف التاسعة عشرة من  – قبل أربعني عاما.. كنت شــابًّ
عمــري، انتقلت إىل هذه القرية ومعظم ســكانها جدد، أســعار 
املنازل فيها خبسة بسبب لعنة حريق كما يقولون، التواصل بني 
سكان القرية ممتاز.. إال العم »رشيد« هو موجود يف كل مكان، 
لكن ال أحد حيبه ويتجنبونه، على الرغم من أنه من أقدم سكان 
القريــة، ويقولون إنه من القلة الذيــن مل يغادروا حني احرتقت 

القرية..

ا أصابين، قمت  فضول الشــاب املراهق الذي حصل معــك حاليًّ
ببعــض التحقيقات عن هذا العجوز، ويف مرة تسلســلت إىل منزله 

املخيف. سره  معرفة  بغية 

ا ال شــيء مميز.. توقعت أن أجد  ا جدًّ دخلــت ألجد منزله عاديًّ
مجاجم وجثًثا، من دون أن أشعر يد سريعة قوية تلتف على رقبيت.. 

العم »رشــيد« كيف هلذا املسن أن يكون بهذه القوة؟ 

ملاذا تسللت إىل منزلي؟ تريد سرقيت؟ –

ال ال.. أقســم لك يا عم.. إنه الفضول، أردت معرفة سر خوف  –
الناس منك.

اخرج من هنا اآلن. –
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غريب ملاذا خيشــاه اجلميع؟ مل أَر منــه أي تصرف مريب، هكذا 
ظننت، مّر يومان وأنا يف احلديقة جالس متناسًيا أمر العجوز »رشيد 

»الذي بدوره مل ينسين، جلس إىل جانيب:

أتريد السلطة والقوة؟ أتريد أن تكون أحد أتباع امللك خامون؟ –

السلطة والقوة وامللك خامون؟، ما الذي يهذي به هذا العجوز؟ 

أنا عصري انتهي، واليوم يومك يا »مؤمن«! ســيالقيك امللك  –
املنتظر! للقاء  فلتستعد  قريًبا، 

مل أعــرف ما الــذي حدث، ظننت أن هذا العجــوز خرف، رحلت 
مبتعًدا عن العم »رشــيد«، دب اخلوف يف عروقــي، دعوت أصدقائي 
للمبيت معي لتمضية الليلة.. كنت خائًفا، ومل أرد أن أكون وحيًدا.

، ليسقط جسدي،  مضى الليل ومل حيدث شيء، النعاس سيطر عليَّ
ا علّي يف الفراش، أمام سور عاٍل ذي باب حديدي تقدمت  وقعت مغشيًّ
للدخول، منزل طالؤه أســود بطابقني يلفت األنظار، العم »رشــيد« 

واقف حامال كأًسا مملوءة بالدماء السوداء.

اليوم يومك يا حفيد الشياطني، يا ابن خامون اجلديد، اقرتب  –
من مصريك احملتوم!

نظرت خلفي ألعود من حيث أتيت، اختفى الباب، أجربني العجوز 
»رشيد« أنه علّي شــرب ما بداخل الكأس، بعد أن شربت ظهر أمامي 
عــرش مهيب، مل أالحــظ وجوده يف بداية دخولي، شــخص جالس 
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تغطي جسده عباءة فضفاضة سوداء مل تتضح مالحمه منها، جبانبه 
ماردان عمالقان، أســفل رجليه سحاٍل متكلمة، فوق رأسه حيلق ألف 

غراب وغراب.

شخص جيلس على عرش مرتديا عباءة فضفاضة مل تتضح مالحمه،  –
»رشــيد« إنه هو، لقد عرفته، الشخص الذي نقل إليك سحره، 
كان ذلك الطفل الذي وجدته أمام املنزل منذ أيام، إذا كانت 
روايته صحيحة ومل يكذب على الرغم من أنه كاد جيرني للموت.

التقيت به؟ –

نعم.. ال تشــغل بالك، فأنا أربط الدالئل بعضها ببعض ليس  –
إال!

ال يهم، على أية حال، املشــهد يدل علــى الرعب واهليبة، نطق  –
عرشه: من  املخلوق  ذلك 

مؤمن ابن فاطمــة وحممود األزهري، أنت اليــوم ابين وخادمي  –
الشــرعي، ولن تنصاع ألحد غريي!

ــمت ألنه جمرد حلم، دخلت  استيقظت من احللم املخيف، ابتس
احلمام ألغسل وجهي بعد هذه الفاجعة، لساني لـونه أسود، وضعت 

يدي على...

يا إهلي، ما حصل حقيقــة، إذا أنا اآلن خادم »خامون« الغامض  –
الذي حتت عرشه كل اجلان.
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استيقظت على ضوضاء أهل احلي حيتفلون، خرجت من غرفيت 
ســائال أبي ماذا هناك؟ أجابين أن العم »رشيد« تويف، ارتاحت املدينة 

من شره الذي مل أعرف عنه شيًئا.

عصفور صغــري يف كل مكان يالحقين مييًنــا ومشااًل، أزعجين 
كثرًيا، حتــى عند نومي يكون يف غرفيت، ناديت أمي لتطرده، فجاء 

متوقع: غري  ردها 

أي طائر يا عزيزي؟ كفاك مزاًحا! –

مل تَر أمي الطائر، خامون هو من أرسله، يا تري ما الذي يقصده 
بإرسال هذا الطائر ورائي؟

يا ابن خامون العظيم! أنا حارسك وخادمك املطيع، لن أتراجع  –
ثانية عن حتقيق طلباتك!

حقا يا خامون؟ الطائر هو حارسي الشخصي؟ أحسنت االختيار، 
أنت أمام عرشك الوحوش والتنانني، وأنا طائر صغري، متلكين الغرور 

كوني حتت حكمي أحد اجلان...

اســتفدت كثرًيا من حارســي الشــخصي، أو باألصح حارسيت 
الشخصية »زهرة« اسم مجيل جلنية صغرية، ساعدتين كوسيلة غش 

يف االمتحانات، والقيــام بأالعيب على أصدقائي.

مل أتــرك صالتي..وقت الصالة »زهرة« ختتفي حتى أنهي صالتي 
ثم تعود.
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ــن الليل، وبعد رجوعي للمنزل  ويف يوم احتفلت لوقت متأخر م
تشــاجرت مع أبي، احتد الشــجار بيين وبينه، فصفعين وطلب مين 

املنزل.  مغادرة 

غادرت املنزل والدموع يف عييّن، فاألمر ال يستحق أن أضرب وأطرد 
وأهــان هكذا، ذهبت إىل احلديقة القريبة مّنا للنوم، فال مكان أذهب 

إليه، والوقت متأخر ألتصل بأصدقائي. 

بني حيطان الســجن املظلمة ال أعلم ملاذا وجدت نفســي أصرخ 
السجان: قال  عندما 

اخــرس، جمرم مثلك قتــل أهله بدم بــارد، وجعلهم يتعذبون  –
حبرقهم داخــل منزهلم ال جيب أن ُيســمع صوته أبدا!

ما ما ماذا؟ قتلت من؟ ما الذي تقوله يا رجل!! –

كل شيء موثق، فاجلريان باحلي مجيًعا شاهدوا احلادثة. –

دقائق مرت وأنا متصلب حماواًل استيعاب ما قاله السجان، »زهرة« 
هي من فعلت تلك اجلرمية الشــنيعة، حارسي الشخص حتكم يف 
جسدي لينتقم لي، لقد عصت أوامري تلك الفاسدة وقتلت أهلي!!!

أتي رجل ببذلة حارس الســجن ناداني من خلف الزنزانة ألقرتب 
منه:

يرســل لك امللك خامون أحّر التحايا، وخيربك أنه مت معاقبة  –
»زهرة« لعملها أمًرا من دون إذنك.
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أعطاني ذلك الرجل كيًســا به مسحوق، أمرني برشه يف قاعة 
احملكمة، وسينســى كل من يف القاعة جرمييت، ال خيار آخر، فعقاب 

جرمية كاليت فعلتها املوت شنًقا!

دخلت لقاعة احملكمة، وحلســن احلظ مل يفتشــين أحد، وداخل 
مالبسي الكيس، مجاهري غاضبة، قاٍض يصرخ، سب وشتم، تغري كل 

شــيء يف ثواٍن بعد أن رششت ذلك املسحوق ليقول القاضي:

مؤمن أنت بريء، ملاذا قيدوك هكذا؟ بالتأكيد لست أنت الفاعل. –

اقرتب احلضور مين لتحريري من األصفاد، بادلوني االبتسامات، 
جنح مفعول املســحوق، طرقت املطرقة بالرباءة، أحبين من يف داخل 
القاعة، لكن أغلبية سكان احلي يف اخلارج تعجبوا من سبب حصولي 
على الرباءة على الرغم من إدانيت بالدليل القاطع، منذ ذلك اليوم 

ا. أصبح سكان احلي خيشونين، عرفوا أنين لست إنساًنا طبيعيًّ

اجتنبوني، مل يزعجوني، أحسست خبوفهم، قتلت كل أفراد عائليت 
وتعايشــت مع األمر، أصبحت حقا االبــن الفعلي للملك خامون، 
ا مرضى مصابون بالســحر واملــس، أقوم مبعاجلتهم  يزورنــي يوميًّ

وإخــراج اجلان منهم مقابل بعض املال.

ما عالقة هذا باملنزل املسكون؟ –

اجلان الذين أخرجهم من جسد املرضى الذين يزورونين بواسطة  –
السحر يتم إرساهلم مباشرة إىل املنزل املسكون، إليك احلقيقة، 
خامون عفريــت يتبع الديانة اليهودية، وُيعدُّ ثاني أقوي خملوق 
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يف عامل اجلن بعد إبليس الشيطان، وهو امللك واحلاكم األوحد 
ــكون، يراقبنا اآلن، لن ينتظر طويال حتى  لشياطني املنزل املس

يقتص مين ويالحقك!

أأنت جاد؟ –

نعم.. الطريقــة الوحيدة هلزمية املنزل أن تكون داخله، خامون  –
ال يســتطيع اخلروج، لكنه سريســل لك جنده، أعطيك مهلة 
ثالثة أيام قبل أن يهامجك خامون، وإن مل تفعل فســتصيبك 
ا مللك  اللعنة مــن بعدي لتصبح أنت أو زوجتك وريًثا شــرعيًّ
املنزل املســكون، حترك ســريًعا، فمصريي كالعم رشيد، وغدا 
ســرتى األلعاب النارية احتفااًل مبوتــي، قبل فوات األوان ثالثة 

ــون بضربته القاضية. أيام كحد أقصي قبل أن يقوم خام

حسنا لكن من زرع هذا اجلن داخل املنزل؟ ميت ولد؟ من السبب؟ –

اإلجابات موجودة داخل املنزل املسكون فقط. –
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ثالث فرص

أول يوم من أصل ثالثة.. الشمس أشرقت معلنة وفاة العم »مؤمن«، 
األمر الذي كنت على علم به مســبقا، نتيجة الوفاة ســكتة قلبية، 
كأن هــذا صحيح؟! كما قالت »ماري »إن املنزل أداره جمموعة من 
السحرة منذ سبعني عاًما، أرادوا تكوين جيش من الشياطني، وبفضل 

اجلدة »ماري« فشلت خمططاتهم، وحبست الشياطني يف املنزل.

ملك اجلان خامون كان موجــوًدا داخل املنزل منذ مئة وأحد 
عشــر عاًما فقط، مما يعين أن الســحرة ليس السبب الرئيس وراء 
هذه اللعنة! من أين أنت يا خامون؟ ما أصلك وفصلك؟! أأنت روح 

إنســان قتل، أم حاصل عملية سحرية، أم ماذا؟!

أما زلت تفكر يف أمر ملك اجلن؟ –

وكيف ال يا عزيزتي، لقد تعبت حًقا، أتدرين أن ثالثة أيام ليست  –
بالوقت الطويل.

ال تقلق، ســنتخطى األمر مًعا، أتدري؟ لقد حتققت من شــيء  –
غريب.

ما هو؟ –
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ــيت أعطاها لنا ذلك الرجل »مؤمن«  – الليلة الثالثة من املهلة ال
امليالدية! السنة  رأس  تصادف 

وإن يكن، إنها جمرد مصادفة. –

ال، أنسيت أن املنزل يتغذى على أصحاب اإلميان الضعيف؟ وأنت  –
تعرف االحنالل الذي حيدث بكوالملبور يف ذلك اليوم، أم نسيت؟

أتقصدين...؟ –

نعم مل حيذرنا العم »مؤمن« من فراغ، خامون سنة وراء سنة تزداد قوته،  –
وأعتقد أنه وصل للذروة، ومل يبَق إال القليل حتى يقوم بضربة قاضية 
تطيح بعديدين، وال يوجد يوم أفضل من رأس السنة لتسديدها.

جيب أن نتحرك سريًعا! –

مل أخطئ عندما تزوجت هذه الفتاة اليت اتسمت بالذكاء، فكيف 
راحت عن بالي مثل هذه النقطة املهمة؟!

أبهرتين »مــاري« بأفكارها حني اقرتحت حــالً ملواجهة ليلة رأس 
الســنة وخطر الكفر الذي سيأتي منها، عن طريق عقد اجتماع مع 
ضحايا املنزل املســكون وأفراد عائالتهم، كان أملي أن يأتوا؛ ألنهم 

يعلمون أن لي عالقة كبرية بهــذا املنزل الذي أصابهم باألذى.

ــل االجتماعي إىل اجتماع  دعوت أنا وزوجيت على مواقع التواص
طارئ يف صالة مغلقة اســتأجرناها، وسيكون االجتماع اليوم التالي، 

الذي يصــادف اليوم الثاني يف املهلة املمنوحة.
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ــرة حتديًدا فتحنا باب القاعة  صباح اليوم الثاني الساعة العاش
لنســتقبل الناس، على أمل أن يأتوا، رتبنا املقاعد، مرت ســاعة ومل 

أحد. يأِت 

ال تقلق، حتى لو مل يأِت أحد فنحن قادرون على مواجهة املنزل املسكون! –

مل تنِه كالمها حتى بدأ الناس يتوافدون عائالت وأفراًدا، كباًرا 
وصغاًرا، شــرطة وأطباء، عمت الفرحة بيــين وبني زوجيت، نعم لقد 

جنحنا يف مجعهم.

أسرعت العتالء املنصة والرتحيب بالناس، صدمت بعددهم الذي 
فاق مائيت شخص، فلم يكن يف احلسبان مثل هذا الرقم، حتى املقاعد 
كانت خمصصة لنصــف عددهم، لكنهم مل يرتاجعوا، بل منهم من 
ظل واقًفا، ومنهم من احلتف األرض ليســتمع إىل كالمي، محلت 

امليكرفون بعد أن ألقيت التحية عليهم:

لعنة كوالملبور ذلك املنزل املسكون! معظمكم، بل معظمنا فأنا  –
مثلكم ضحية هذا املنزل، معظمنا خســروا أشياء عزيزة عليهم، 

سواء كانوا بشًرا أم صفات أم أي شيء آخر!! 

منكم املســلم، ومنكم املســيحي، ومنكم حتى من ديانات أخرى، 
وكلكم أصبتم، مل ينُج منا أحد! غًدا رأس السنة، االحتفال الكبري، 
ــكر حتى الصباح، اللعب واللهو، ضعف اإلميان، غدا يا أعزائي  الس
مبثابــة النعيم للمنزل املســكون، ويف هذا اليوم ســيضرب ضربته 

الكربى؛ ليأخــذ عديًدا من األرواح.
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أرجوكم - مهما كانت ديانتكم - احرتموا كالمي قلياًل، القرآن 
الكريم هو الوحيد القادر على هزميته، أنا لن أجرب أحًدا منكم على 
دخول دين اإلسالم، فنحن لســنا يف ندوة دينية هنا، لكين أناشد يف 
قلوبكم اإلنسانية، لنكن يًدا واحدة، وليكن صوت اهلل وحده املرتفع يف 

ليلة رأس السنة..

أولستم تؤمنون بكل األديان السماوية؟ إًذا أعطوا اإلسالم فرصة.. 
فرصة واحدة ليس إال! من أجل أبنائكم، من أجل كل من تضرر من 

أجلكم أنتم.

أوصلــوا صوتكم إىل عميد مدينة كوالملبور، أخربوه بهذا الطلب 
الذي سينقذ عديًدا من األرواح ال حمالة، أرجوكم أنتم تعرفون، أنا 
دخلت أكثر من مرة ومل أتأثر، فأنا ال أقول لكم هذا الكالم من فراغ.

بعد أن أنهيت كالمي ضجت القاعة بالتصفيق، املســيحي قبل 
املسلم.

ذلك الشــخص اعتلى املنصة حاماًل ابنته اجلميلة، أنزل ابنته 
مرتدية نظارة ســوداء.. اقرتب مين الرجل ممسكا بيد الطفلة: 

بنييت حتسسي الشــخص الذي أمامك هذا هو من أنقذك من  –
الشرير. الوحش 

 الصغرية املسكينة، تذكرهتهـا ! 
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غدا لن يأخذ ذلك الوحش عيون الناس كما أخذ عييّن، عدني  –
بذلك؟

قالتها بابتســامة، بكيت حمتضنا إياها، فــرح الناس، اكتظت 
القاعــة بالناس مــن كل أرجاء كوالملبور، تضاعــف العدد حتى 
وصلــوا إىل خارج القاعة، بل حضرت القنوات للتصوير، كان حدًثا 

ــت من خالله أن الفرج قادم. ا، أحسس تارخييًّ

اليوم الثالث رفع سكان كوالملبور وضحايا املنزل املسكون رسالة 
إىل عميــد املدينة، موضحــني فيها أنهم يطلبون من كل شــيوخ 
كوالملبــور أن يقوموا بتالوة القرآن يف املســاجد ليلة رأس الســنة 
امليالدية؛ إلســكات شياطني تلك الليلة، الرسالة ليست من مسلمي 

ــاء الديانات األخرى. كوالملبور فقط، بل حتى من أبن

بعد أن ننتهي من هذه احلرب الليلة ســأجوب بك العامل كي  –
العسل. نقضي شهر 

كل ما أريده بعد هذه الليلة أن نبتعد عن عامل اجلان والشياطني  –
هذا إىل األبد، أريد أن نكّون عائلة عادية، أن يكون لنا أطفال، ال 

أطلب أكثر.

أعدك أن ننتهي سريًعا من هذا يا زوجيت الصابرة، لن أنسى لك  –
وقفتك جبانيب ما حييت..

وصلتين رسالة مفادها أن عميد املدينة وافق على املقرتح، سعدت 
كثرًيا، قطعت نصف الشــوط اآلن، اجلــزء األصعب دخول املنزل 
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املسكون، الساعة حوالي العاشرة مساًء؛ أي مازال على منتصف ليل 
العام اجلديد ساعتان فقط.

أسرعت أنا وزوجيت إىل املنطقة احملظورة.. وقف عديد من الناس 
يف انتظارنا، حييوننا على شــجاعتنا، طلبت منهم مجيعا الرتاجع، 
فنحن ال نعلم ما الذي ســيحصل الليلة، وقد يؤثر سحر املنزل على 

من هم أقرب يف املسافة إليه.

اجتهت إىل احلي احملظــور.. أمرت احلراس بإغالق بوابة احلي، 
واالبتعاد حتى ال يصيبهم شره.

أمسكت بيد زوجيت اليت رفضت تركي يف احلي احملظور متوجها 
إىل املنــزل، حانت اللحظة الــيت انتظرتها منذ شــهور، دفعت باب 
احلديقة خبطوات هادئة، وضعت يدي على املقبض حاماًل مصباًحا 

الشهادتني. نطقت  الطريق،  ألضيء 

أشهد أاّل إله إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل. –

خامون يا ملعون، أنا على أرضك وملعبك اآلن، بني شياطينك،  –
للمرة األخرية سدد ضربتك قبل أن أقوم بضربيت.

أنرت املكان مبصباحي ضعيف الرؤية، على مييين شخص يبكي.

ماذا تفعل هنا يا هذا؟ أومل مننع الناس من الدخول؟ –

يا ليتين مل أرمه، يا ليتين مل أرمه!! –

يا ليتك مل ترِم ماذا؟ –
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ذلك السرير ذلك السرير. –

ا، يا هذا. – انطق كالًما منطقيًّ

بعد وفاة رضيعنا تدهورت العالقة بيين وبني زوجيت، رفضت زوجيت  –
أن نرمي ســريره على الرغم من أني كنت أشكو مساع صراخه 
لياًل كل مســاء، بعد مرور عام على وفاته وافقت زوجيت ورمينا 
السرير، يا ليتنا مل نفعل، فعلى األقل كنت أمسع صراخه فقط!!

يا إهلي!! –

ظهر طفل مــن العدم يصــرخ ليفزعنا... اختفــى فجأة بعد 
لصرخة. ا

معاذ كن ثابًتا، فخامون حياول التالعب بنا. –

علّي أن أركــز، وجهت ضوء مصباحي إىل أرجــاء املنزل، غرف 
بأبواب موصدة، لــكل منها قصة.... ما هذا؟، عم »حمســن«؟! أو 
على األقل رفات شــيخي العزيز جالس على ذلك الكرســي تغطيه 

العناكب؟!!

عزيزي انظر هناك! –

خبار يتصاعد من كوب شاي بالقرب من رفات الشيخ.

أشهد أاّل إله إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل. –

أشهد أاّل إله إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل. –
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معاذ، ركز أرجوك، اقرأ آية الكرسي. –

جيب أن آخذ رفات الشيخ، فإكرام امليت دفنه! –

توقف، التدع خامون يتالعب بك!! ردد معي هذه اآليات: –

ُه َما يِف  – ٌة َواَل َنْوٌم لَّ وُم اَل َتْأُخُذُه ِســنَ ُيّ اْلَقُيّ ُ اَل ِإَلــهَ ِإالَّ ُهَو احْلَ »اهللَّ
ِذي َيْشَفُع ِعنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه َيْعَلُم  ــَماَواِت َوَما يِف اأَلْرِض َمن َذا الَّ السَّ
ْن ِعْلِمِه ِإالَّ مِبَا  ٍء ِمّ يُطوَن ِبَشــيْ َما َبنْيَ َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل حُيِ
ــَماَواِت َواأَلْرَض َواَل َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو  ُه السَّ َشاء َوِسَع ُكْرِسُيّ

اْلَعِظيُم«. اْلعلى 

ارتفع صوت الصراخ كثرًيا داخل املنزل، نظرت إىل »ماري« واثقة 
اخلطوات.

كررها يا معاذ كررها. –

ُه َما يِف  – ٌة َواَل َنْوٌم لَّ وُم اَل َتْأُخُذُه ِســنَ ُيّ اْلَقُيّ ُ اَل ِإَلــهَ ِإالَّ ُهَو احْلَ »اهللَّ
ِذي َيْشَفُع ِعنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه َيْعَلُم  ــَماَواِت َوَما يِف اأَلْرِض َمن َذا الَّ السَّ
ْن ِعْلِمِه ِإالَّ مِبَا  ٍء ِمّ يُطوَن ِبَشــيْ َما َبنْيَ َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل حُيِ
ــَماَواِت َواأَلْرَض َواَل َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو  ُه السَّ َشاء َوِسَع ُكْرِسُيّ

اْلَعِظيُم«. اْلعلى 

من جديد يا معاذ استمر، استمر، اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب  –
وهلل احلمد.
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بالفعل كلما قرأنا آية الكرســي نسمع أصوات الصراخ ألطفال 
ورجال نساء وحيوانات، بل إننا نسمع طالسم..رائحة كريهة خانقة، 
ظهرت علينا شــتى أنواع اجلان، تارة الغيالن وإناثها وسعالتها، وتارة 

سحاٍل متكلمة، وطيور عمالقة تشبه الغربان يف تفاصيلها.

ماردان عمالقان يقفان أمامنا!!

توقفا توقفا توقفا! األجل آت ال حمالة. –

اشتد املوقف رعًبا لكثرة األرواح اليت وجدت يف الغرفة، قوة رهيبة، 
خشــيت على زوجيت أال حتتملها، ويف كل مــرة أنظر إليها أجدها 

واثقة ثابتة لدرجة ظننت أني أنا الذي ســينهار.

معاذ، وجه مصباحك للسقف. –

أهذا خامون؟ وحش خيرتق الســقف، طيف بعباءة ســوداء دون 
لوجهه. مالمح 

أتذكرني يا معاذ؟ –

من أنت؟ –

أول خصومك، تلك الليلة، أمل تشعر بي؟ –

أنت هو.. أنت هو من سيطر على جسد راما!! –

نعم أنــا هو! أنا من أوهمتك برؤية حممــد بدال عنها، أنا من  –
ــيدي املبجل! جلبك للمنزل تنفيذا ألوامر س
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كيف استطعت إيهامي؟ –

ال شيء يصعب على الوسواس اخلناس! –

الوســواس اخلناس؟ أذكر أن أمي - رمحهــا اهلل - حدثتين يف 
صغــري عن جن يقوم بأعمال اإليهام هــذه، عندما تراني ال أصلي 

تسألين:

ملاذا ال تصلي يا بين؟ –

سأبدأ من الغد، وعد يا ماما. –

الوســواس يوهمك أنك ستبدأ من الغد، ويوهمك بأن احلياة  –
مجيلة هكذا، اذهب اآلن.

كنت أخاف كثــرًيا، وأركض للصالة مباشــرة، واآلن هو من 
ــد« بدل »راما«. أوهمين برؤية »حمم

انطفأ مصباحي، ويف تلك اللحظة، كل الشياطني كل األرواح 
كل األصوات اختفت دون أي سبب يذكر!

أضيئت الغرفة بإضاءة خفيفة أمامي، امللك خامون ذاته بعباءته 
الفضفاضة وحجمه الضخم:

لن تستلما، أليس كذلك؟ –

ال يا عفريت، أشهد أاّل إله إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل. –

احلقيقة اليت كلما عرفها شخص مات، تريدان أن تعرفاها؟ –
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نعم، من أنت؟ وملاذا هذا الدمار الذي سببته ألهل كوالملبور؟ –

أنا حفيد شــياطني مملكة بين إسرائيل، أنا من قام أساليف ببناء  –
القرى واملمالك، حنن من لدينا القوة المتالك العامل، حنن من 

حكمنا سليمان. 

سيدنا سليمان عليه السالم يا لعني! –

ال أعلم ملاذا خضع أجدادي لكم أيها اإلنسي، سيتغري التاريخ من  –
هذا اليوم!!

فهمت اآلن هذه القوة، ذكرت سابقا يف القرآن الكريم أيام النيب 
سليمان عليه السالم، هلذا كان هذا العفريت يفوق باقي الشياطني 

واجلان يف التُأثري والسحر.

ِننَي يِف اأْلَْصَفاِد«.  اٍص * َوآَخِريَن ُمَقرَّ اٍء َوَغوَّ َياِطنَي ُكلَّ َبنَّ »َوالشَّ

اســتمعا جيدا قبــل موتكما قصيت كاملة، ســيقصها عليكما  –
ــي هلذا املنزل! املالك األصل

خرج علينا ذلك الطيف واقًفا من دون أي تفاصيل مميزة، حتدث:

قصــيت بدأت منذ 140 عاًما، مفهوم الصدمة هو فقدان أمك..  –
وفاة أمي كان بثقل ألف رصاصــة ورصاصة.. مل أتقبل األمر، 

فأنا سبب وفاتها!!

أدعــى حممًدا، عندما كنت يف الثامنة عشــرة من العمر أصبت 
بنقص يف الدم... تربعت أمي لي بدمها، ومتنت لو تعطيين روحها... 
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بعد مدة أصيبت أمي بفقر دم ومل يستمر مرضها طوياًل حتى انتقلت 
إىل الغفور الرحيم!

تدهورت صحيت.. أخربني أبي وأخوتي أن ال عالقة لي بذلك... 
لألســف مل أســتطع إال أن أحجز نفســي وألومها... حتى كانت 
تلك الليلة.. الليلة املشؤومة بعد حماوالت أهلي الفاشلة إلخراجي 
من العقدة النفســية اليت أعاني منها... جاءت الـ«شــيخة« كما 
يسمونها... أخربني أبي أنها ستســاعدني.. طلبت خروج اجلميع 
من الغرفة وتركنا وحدنا... جلســت أمامي، مظهرها ال يدل على 
ــفاء أو اخلري.. مالبس بالية.. على يديها رسومات... رائحة  الش

حتدثت: كريهة.. 

أخربني يا بين ما بك؟ –

أنا السبب يف وفاة أمي. –

ال، كل شيء مكتوب عند اهلل. –

لكن أنا.. أنا العامل الرئيس ملوتها.. لو مل تعطين دمها ملا حدث  –
كل هذا.

أنت تعلم نقص املتربعني يف هذه اآلونة، ولو أن أمك مل تساعدك  –
لرمبا مت أنت.

موتي أهون من موت أمي. –

موتك يعين موت أمك مائة مرة يف الدنيا. –
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على األقل لن أكون سبب موتها. –

امسعين، أنا أحببتك.. سأساعدك لتخطي هذه املشكلة بشرط. –

ما هو؟ –

على أن يبقى األمر سًرا بيننا. –

أي سر؟ –

خذ هذا الكتاب، اقرأه كل ليلة حتى تفهم معنى كل حرف به. –

مشس املعارف الكربى؟ ما هذا؟ –

مشس احلق اليت ســتنري حياتك.. هذا هو الكتاب.. احذر أن  –
يرى أحد هذا الكتاب عندك.

ملاذا كل هذا اخلوف؟ –

ستفهم سبب خويف عندما تقرأ صفحاته. –

وهل سأختلص من كآبيت بعد قراءة هذا الكتاب؟ –

أؤكد لك ذلك.. اآلن سأذهب.. السالم عليكم. –

و.. وعليكم السالم. –

دخل أبي وأخوتي لالطمئنان بعد خروج الشــيخة... عقلي شارد 
يف ذلك الكتاب أسفل سريري... انتظرت خروجهم بشدة لتفحص 
، الكاتب »أمحد بن على البوني«، من  صفحاته... محلته بني يــديَّ
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هو هذا الشخص؟! أوىل صفحاته آيات من القرآن الشريف، يا إهلي، 
ما هذا الكتاب؟

توغلت يف صفحاته ال حتريفات.. الشــيء يــدل على أنه ضد 
الدين اإلســالمي... بل شــروحات غريبة لكلمات القرآن الشريف، 
شــروحات مل نعرفها من قبل. أشرقت الشــمس ومل أمن، استمررت 

ــامل اجلان بيدي!!! بالقراءة والقراءة. ع

بعــد طرقات عديدة مــن أخيت آلخذ إفطــاري.. خبأت الكتاب 
وفتحــت الباب...بعد اإلفطــار... أقنعت أبي أنــين أحتاج لرؤية 

الشــيخة.... أتى املســاء وأتت الشــيخة... وحدنا يف الغرفة:

أخربيين ما هذا؟ –

ماذا تقصد يا بين؟ –

عامل اجلان والسحر، هل هو حقيقي؟ –

وما رأيك أنت؟ –

ال أعلم.. أنا خائف. –

من ماذا؟ –

أن يولد شر بداخلي! –

هذا الكتاب يعطيك املعرفة فقط... وحدك من ستختار طريق  –
الشر أو اخلري.
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لكن قرأت أن تســخري اجلان لتحقيق األحالم، كيف ذلك وأنا  –
الوضع؟ بهذا 

هناك ضرائب تدفعها.. ستعرفها يف وقت الحق. –

من جديد خرجت الســيدة لترتكين لوحدي... بعد العشــاء 
الحظ أهلي أن وضعي حتسن... أغلقت غرفيت.. من جديد طالعت 
وطالعت... هنا بدأ الرعب احلقيقي... طالســم هنا وهناك، رموز 

أرًضا. ورميته  الكتاب  وحروف...أغلقت 

مل متر ســاعة حتى فقدت السيطرة على نفسي ورجعت للدراسة 
صفحة صفحة...تلك الشــعوذات، وذلك التحريف...مل أستطع 

إبعاد عييّن.

تدىل فكي الســفلي حتى اصطدم بالســرير مما رأيت... الروح 
العائــدة!! صفحات تتحدث عن إحيــاء روح امليت... قرأت برتكيز 
أكرب يف هذه الصفحات... فهمت كل حرف وكل شعوذة.. تلك 

أمي!! ستعيد  الرمسة 

رمست دائرة داخلها جنمة على األرض.. حروف عربية هلا معنى 
عميق وخميف.. أشــرتط أن أضع يف الدائرة شيًئا له عالقة بها... 
أمي دفنت، ال يوجد شــيء له عالقة بها!..هنا تذكرت دمي!! دمي 
هــو دم أمي نعم... محلت الســكني وأخذت عينة ألضعها بوســط 
الدائرة... تلوت الشــعوذات، وذهبت إىل النــوم منتظًرا اإلجابة يف 

الصباح.
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يبدو أن األمر مل ينجح!!! ال مهال من وضع الغطاء علّي وغرفيت  –
مغلقة؟.. أيعقل أن أمي من فعلتها؟.. نعم هي، فهذه عادتها.. 

لقد جنحت.

ــها بأنها حتبين.. وكلما  شعرت بوجودها جانيب.. أمسع همس
ذهبــت إىل النوم تكون معي... حياتي تغــريت إىل األفضل...هكذا 
ظننت.. حتى أفراد عائليت صدموا لســعادتي، وخفت أن أخربهم أن 

معنا!! أمي 

هناك ضرائب تدفعها.. ستعرفها يف وقت الحق. –

اســتيقظت على صوت العجوز املخيف... ماهي تلك الضرائب 
الــيت حدثتين عنها؟... صراخ قوي من إحدى الغرف... أســرعت 

ألجد أخيت تبكي على ذلــك املعلق باحلبل.. أخي!!

شنق نفســه دون أدنى ســبب.. مرت أيام حزن.. دخلت غرفيت 
ألجدها مقلوبة رأًســا على عقب... هــذا غضب األم ملوت ابنها، أنا 
ــبوعان ورجعنا حلياتنا الطبيعية نوعا ما! أخيت  متأكد... مر أس
تشــتكي من ذلك الكابوس الذي يالحقها كل يوم.. كانت تشنق 

قالت. هكذا  نفسها، 

ــد وفاة أخينا... عرفت أن  نوبات اجلنون اليت صاحبت أخيت بع
لعنة االستدعاء سببها... هذه الضريبة بكل تأكيد... أبي رأى أن 
أفضل حل إحضار الشيخة... حاولت منعه حبجج ضعيفة، ولألسف 

فشــلت... مل أردها أن تتالعب بعقل أخيت كما تالعبت بعقلي.
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دخلت غرفــيت.. فتحت صفحات الكتــاب باحًثا عن حل يبطل 
مفعول االســتدعاء... حتى قــرأت يف إحدى صفحاته:

النور والظالم... العامل بيدك إذا حتكمت بهما. –

تســلل الغرور إىل نفســي.. لرمبا تلك العجوز مل تفهم الكتاب 
جيًدا؛ لذلك هي تدفع ضرائب اســتخدام قّوته... لو حفظت كل 
كلمة يف صفحاته فسأســيطر على جيش اجلان الذي تفوق قدراته 

األضعاف. قدراتنا مباليني 

خرجــت ألبي قبل أن يذهب إلحضار الســاحرة.. طلبت منه أن 
يعطيين فرصة مع أخيت لعلي أجنح يف مســاعدتها... وافق أبي... 
وحدنا يف الغرفة... أخرجت الكتاب الذي خبأته عن أبي... عيناي 

يف مواجهة عييّن أخيت املمتلئة بالدموع:

ال تقلقي أختاه.. ستنتهي هذه اللعنة. –

ماذا؟ وما هذا الكتاب الذي بيدك؟ –

هذا الكتاب سر السعادة والقوة.  –

أجننت؟ –

ال، لكين اكتشفت احلقيقة. –

أي حقيقة؟ –

القنابل العنقودية..الصواريخ النووية.. أسلحة الدمار الشامل..  –
كلها استعملها أخواننا عندما كنا نتقاتل بالرماح والسيوف.
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توقف عن اجلنون وإال سأصرخ ألبي. –

انظري لنفســك وحالــك... لن خيرجك بشــري من هذا  –
الوضع.

بشري؟ –

أبي لن يعيش طوياًل، وأنا لدي أحالم ألحققها لن أتفرغ لك. –

– ......

ماهي أمجل قصة حب قرأِتها؟ –

هذا الكتاب.. –

أعطيه لي. –

خذ. –

انتهيت.. تفضلي كتابك. –

ما هذه اخلربشات على ظهره؟ –

ــبوع دون قراءة اخلربشات على  – أكملي قراءة كتابك ملدة أس
ظهره.

حسنا لكن ملاذا؟ –

ال تسألي سوف تكتشفني كل شيء بعد أسبوع واحد... إياك أن  –
يرى أبي هذه اخلربشات.
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حسنا. –

يوًما بعد يوم الحظ أبي حتســن وضع أخــيت... تعجب كيف 
عاجلت األمر... اســتمررت ليــال ونهارا يف قــراءة صفحات هذا 
الكتــاب... اتصلت بعامل اجلان... أنواعها وقدراتها حتت حكمي.. 

حاكمها... أنا 

مر األسبوع...عيناي تراقبان أخيت وتصرفاتها... سعيدة دائما.. 
ختــرج يوميا إىل وقت متأخر، ال أنا وال أبــي نعرف إىل أين.. حتى 
ا هلذه املشــكلة.. وأنا يف غرفيت أقرأ  كانت ليلة وضع أبي فيها حدًّ
صفحات الكتاب.. أصوات الشجار عالية ُتسمع اجلريان.. تركتهم 
دون أن أهتــم حتى عّم هدوء غريب تقشــعر لــه األبدان.. خرجت 

نظرة. أللقي 

ماذا فعلت يا جمنونة؟!! –

لست أنا. –

من إذا؟ –

حبييب فعلها؛ ألن أبي وخبين. –

أين هو؟ –

كيف مل تره.. وأنت من تتفاخر بأنك ملك اجلان؟ –

ارتبطِت بذلك اجلن؟ –

ال، لقد تزوجنا! –
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دفنت أبــي يف حديقة املنزل دون إخبار أحد.. فجرمية مثل هذه 
قد تنهي حياتي أنا وأخيت.. ومازال الكثري ألتعلمه... اآلن يف املنزل 

أنا وأخيت والعامل الثاني.

لوثت دمــي.. لو كنت أعلم أن هذا ســيحدث.. ملا تربعت به  –
لك!

أيقظين أسوأ كابوس يف حياتي املليئة بالكوابيس.. أمي غاضبة 
وغري راضية... يا إهلي ما الذي فعلته؟... تســببت يف مقتل أخي 
وأبــي.. أخيت تزوجت من جن.. والبيت مليء بهم... احلل الوحيد 

هو الفهم الكامل للكتاب واستعماله للخري.

تلــك اهلدية اليت جــاءت بالربيد غريت كل شــيء.. القرآن 
الكريم... تعجبت، من أرسله، ال أعلم.. وضعته يف غرفيت خاصة أن 
منزلنا مل حيتِو على واحد... أكاد أختم صفحات الكتاب امللعون.. 
ضيق داخلي واختناق، مل أستطع االستمرار.. قررت النوم والصباح رباح.

ذلك الفأس يصدم باب غرفيت فجًرا.. اســتيقظت فزًعا.. إنها 
أخيت حتاول الدخول بالقوة إىل غرفيت، وفعال دخلت.. والشر يتطاير 

من جسدها حاملة الفأس:

أين هو؟ –

أين ماذا؟ –

أنت تعرف! أين هو؟ –
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صدقا ال أعرف. –

ذلك الكتاب. –

مشس املعارف الكربى؟ –

اآلخر.  –

القرآن الكريم! –

أين هو؟ –

ال تغضيب أختاه.. إنه يف اخلزانة هناك. –

عندما تقدمت أخيت ألخذه بدأ جسدها باالبتعاد والصراخ... مل 
تستطع احتمال طاقته!

خذه وأبعده من هنا، وإال قّطعك زوجي! –

اقرتبت مســتجيبا ألمرها... أنا أيًضا مل أستطع ملسه... غريب، 
على الرغم من أنين محلته يف الصباح، ملاذا ال أستطيع اآلن؟.. أميكن 

أني استطعت محله ووضعه داخل املنزل من أجل رسالة معينة؟

مشس املعــارف الكربى القوة اليت بداخلــه... القوة اليت حكت 
عنها األســاطري... عامل اجلان وقدراته الفائقة... مل يســتطيعوا 
جمتمعني مواجهة هذا الكتــاب.. هذا الكتاب الذي لو اجتمع أهل 

ــتطاعوا كتابة نقطة من علمه! األرض مجيًعا ملا اس
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أخــيت مازالت غاضبة... طلبت منها أن ترتكين أذهب للوضوء، 
وسأستطيع محله... بالفعل بعد أن توضأت محلت القرآن من دون 
أدنى مشــاكل.. خرجت، لكن ال، لن أبعــده... لدينا جراج اعتاد 
والدي وضع مقتنياته به... دخلت اجلراج، هناك جلست.. تصفحت 

صفحات هذا الكتاب العظيم.

متر األيام وأنا أتسلل يوميا للجراج لقراءة أعظم كتاب.. أسرار 
الكون والسراط املستقيم به.. وصلت إىل سورة اإلسراء.. تلك اآلية:

ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِباآْلِخَرِة  »َوِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلَنا َبْيَنــَك َوَبنْيَ الَّ
ْسُتوًرا« مَّ ِحَجاًبا 

أذكرها جيًدا، درســتها يف املدرسة.. عندما أمر اهلل جل جالله 
ســيدنا حممد عليه الصالة والســالم أن يقرأ القــرآن ليحجب اهلل 

ساتر. حبجاب  عنه  الكفار 

املؤمن حصنه القرآن الكريم، مادام يقرأ صفحاته، فال خوف من 
أعداء اهلل من اإلنس واجلن.. الشــجاعة دبــت يف عروقي، وحانت 
ساعة احلســم.. أغلقت باب البيت وأنا يف الداخل.. صرخت أخيت:

ملاذا أحضرته؟ –

ساحميين يا أختاه..أرجو أن يغفر اهلل لك، فأنا سبب ضاللك  –
هذا.

أجننت؟! –
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صدى صوتي سيطر على املنزل... تالوتي آليات اهلل مل تتوقف.. 
بني حلظة وأخرى أرى زوج أخيت بشــكله احلقيقي... شــياطني يف 
كل مكان فوق وحتت.. مل تتحرك شعرة مين... الدماء تتسرب من 

عييّن وأنفي وفمي.. أنزف من كل مكان وكذلك أخيت...

متثل أمامي احلاكم الرئيس لشمس املعارف الكربى، إنه خامون، 
قوته كبرية، كان يتأمل لكين مل أستطع جمابهته احلقيقة.. هزمت 

قبل القضاء عليه أُلدفن أنا وأخيت ومعنا سر هذا املنزل اللعني.

أعرفتم اآلن من أنا ومن أين أتيت، هذه رواييت كاملة على لسان  –
أهل البيت، والباقي أنتم تعرفونه، لكين سأقصه عليكم بنفسي:

بسبب احلوادث اليت حصلت مع كل من يشرتي املنزل أصبحت  –
مصدر قلق للســكان، أغلقت أبواب املنــزل ملدة طويلة حتى أتي 
ذلك العام، وأنتم تعلمون بقصة ذلك الســاحر ومشــروعه.. 
ها، ذلك الرجل مليء بالشر  لديه قوى شريرة، أنا نفسي مل أصدَّ
والسحر األسود، قام بإعادة تشييد املنزل، استطاع السيطرة علّي 
ألقود جيشــه، أراد أن جيعلين أزرع الـ«جان« داخل أجساد فتيات 
صغريات مللء العامل بالســحر األســود، حتى أتت فتاة أفشــلت 
مشــروعه حبرق املنــزل كامال.. أنكر شــجاعتها، بعد ذلك 
أغلــق املنزل إىل يومنا هذا، حتى أتيت أنت إلكمال الرواية اليت 
ســتنتهي بالفشل، كما فشــل »حممد«، وفشلت »ماري« اجلدة، 

العم »حمسن«. حبيبك  وفشل 



151

هذا ســبب وجــودك، دمرت حياة املئات من البشــر.. اســتعد  –
. ط للسقو

قرأت من دون توقف حتى ســقطت عباءته عن جســده، البشاعة 
املطلقة لذلك العفريت، املنظر الذي تشمئز منه األبدان، أهو حيوان 
أم شيطان، قرن واحد من اجلانب األمين، أذنا ماعز طويلتان فتحات 
لألعني بال أعني، أجزاء جسده يوجد بها شعر والبعض اآلخر ال!! 

 أمسكت بيد زوجيت، فأنا الرجل مل أحتمل املنظر فما بالكم باملرأة:

ابقي جبانيب يا حبيبيت. –

لن أتركك ال تقلق... –

هذا الصوت ليس صوت »ماري« بل خامون، لكن كيف؟ لقد كان 
أمامي، املصيبة ليست هنا نظرت ميينا ومشاال مل أجد »ماري«.

مااااااااري ماااااااااري أين أنت؟ –

أنا هنا حبييب.  –

صوتها من الطابق العلوي، ركضت إىل الدرج حتى شــدتين من 
اخللف يد »ماري«.

أنا أيضا مسعت الصوت، حبييب! –

أنت هنا؟ ظننته آذاك. –

من الذي آذاني؟ –
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خامون.  –

خامون لن يؤذيين، إنه حيبين وحيبك. –

هذه ليســت »ماري« بل خدعة منه، استمررت يف القراءة والقراءة، 
الســاعة احلادية عشــرة والنصف، بقيت نصف ســاعة على املوعد 

احملتــوم، قراءتي ال تؤذيه بتاتا.

اســتمر الضغط، فبدل أن أحرقــه كاد هو حيرقين، انهرت على 
ــاقط، لقد عجزت، إنها النهاية. ركبيت أمامه، ودموعي تتس

اركع للملك خامون! –

تقدم خبطوات هادئة حنوي..!

)ماري( آســف لقد خذلتك، خذلت اجلميع، ظنوا أني نقي ذو  –
إميان قوي، من أخدع؟ أنا جمرد إنســان عادي.

الال أنت مميز يا معاذ، لن ختذلين ولن ختذل أهل املدينة الذين  –
هم يف اخلارج ينتظرون خروجك منتصرا، أنسيت وعدك لتلك 

الفتاة الصغرية؟ ال تستسلم اآلن. 

ال ترتكيين أرجوك، أنا أحتاجك، أنا ضعيف من دونك. –

هذه الطاقة تفوقين، وإذا مسحت هلا بالتمكن مين ستحقق أسوأ  –
خماويف، أال هو فقدانك، لذلك سأستمر بالقتال رغما عين ولو 

كلفين ذلك...

توقفي ال تكملي أرجوك ال ترتكيين فقط!! –
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اإلخالص ال قيمة له ما مل يوجد يف أعماقه تضحية، وأنا خملصة  –
لك أمت اإلخالص يا زوجي احلبيب.

نور يف العتمة قد أشــعل، »ماري« واقفة كالشمعة املضيئة تتلو 
وهدوء... خبشوع  الرمحن  آيات 

أنارت »ماري« املــكان، رأيت خامون يرتعد من الضوء الســاطع، 
وكأن البيت ذا اجلدران املتشــققة والغرف املظلمة أصبح منزال من 

اجلنة!  منازل 

أنت النقية ولست أنا، أنت القوية ولست أنا يا مهجة قليب. –

اختفــى طيف »ماري« املنــري، وتوقفت تالوتهــا.. دوري اآلن.. 
وقفت علــى رجلّي فأنا لن أخذهلا، لن أترك هــذا امللعون يأخذها، 
اجتهت حنوه وتالوتي مستمرة، خامون يبتعد عين، لن أتوقف لثانية، 
اســتمررت يف القراءة حتى سقط على ظهره، رجاني أن أتوقف، نعم 

امللعون. سقط  لقد 

أين ماري!؟ أخربني اآلن؟! –

ــنة امليالدية قد بدأ!! أبواب  دقت الساعة الثانية عشرة، رأس الس
الكفر فتحت، لكن حــدث ما أغلقها أصوات القــرآن غطت مدينة 
كوالملبور، دوى صوت تالوة الشيوخ دخل البيت، صرخ خامون بصوت 

عاٍل، كان يبكي، مجيل أن تــرى من تظن أنه ال يقهر يبكي.

أسألك جمددا قبل أن متوت! أين ماري؟ –
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لقد جنحت، أحسنت هزمتين، كسرت اللعنة اليت عجز اجلميع  –
عن مواجهتها! ماري نتيجة تضحية نبيلة.

اختفــى خامون، صعدت روحه للرفيق األعلــى لكي ينال عقابه 
ــا تصعد، كانوا فرحني خبروجهم  وكل األرواح داخل املنزل رأيته

املسكون. املنزل  لعنة  من 

ــرتها، »ماري« اجلدة أنقذت العامل يف السابق  أما ماري فقد خس
ــرة بإنقاذ أهل كوالملبور من لعنة  واليوم »ماري« احلفيدة تعيد الك

املسكون. املنزل 

خرجت من املنزل حمتضنــا جثة البطلة زوجيت ودموعي تنهمر، 
توفيت قبل أن تنهي معي هذه الرواية! استقبلين الناس عند خروجي 

بالتحايا حتى رأوا زوجيت العزيزة بني ذراعي.

اللعنة كســرت، وليشــهد العامل تضحية »ماري«، لقد خلصت  –
ــر العامل الثاني، ال تبكوا »ماري«، »ماري« بإذن  كوالملبور من ش

اهلل شهيدة، والشئ أشــرف من موت الشهداء!

مت نبش أرض املنزل ليكتشــفوا عديًدا من اجلثث اليت ســلبت 
أرواحها داخل هذا املنزل، وأيضا وجدت الطالســم املدفونة، تأثريها 
زال عندما هزمنا خامون أنا و«ماري« رمحة اهلل عليها، نقلت اجلثث 
إىل املقابر، وهدم املنزل، ومت تشــييد مســجد مكانه باسم الطاهرة، 

كناية عن زوجيت، أطلقه عليها ســكان مدينة كوالملبور.
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اخلامتة

بعد أســابيع قليلة جهزت أغراضي، ورجعــت لليبيا؛ فبقاْىي يف 
ماليزيا أصبح مصدر إزعاج ال أكثر! عدت لبلدي، إىل شقيت وحيًدا 
كمــا بدأت، وجدت آلة الكتابة العتيقــة إرًثا من املرحوم جدي... 

احلروف:  بعض  لكتابة  جلست 

زوجيت احلبيبة اشتقت لك، عودي لي فأنا أحتاجك. –

بعد أن كتبت هــذه الكلمات على الورقة باآللة مباشــرة بدأت 
وحدها: تضغط  األزرار 

لن أتركك حبييب، هذا وعد.  –

خوف ممزوج حبب؛ فالشــخص الذي تعامل مع خوارق الطبيعة 
ا أن خامون  يســتطيع التعامل مع هذه املواقف، كذبت األمــر ظنًّ

ــا من جديد على اآللة: يتالعب معي، ضغطت احلروف لوحده

ميكنك سؤالي أي شيء لتتأكد أنها أنا. –

سؤال وراء سؤال واإلجابات تصلين، صدمت، يبدو أن روح ماري لن 
تفارقين، ويف يوم جاءتين الرسالة اليت كنت انتظرها:
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اشتقت لرؤييت؟ –

رددت برسالة سريعة:

نعم، نعم بكل تأكيد. –

يد وضعت على كتفي ، التفت، شعرها األصفر احلريري وعيناها 
البنيتان الواسعتان، قوامها الرشيق، »ماري« بنفس تفاصيلها، أزعجين 

صوت اآللة، احلروف تضغط رسالة جديدة:

اهرب فهذه ليست أنا.  –

***

اآلن أكتــب لكم هذه الكلمات مــن إصالحية بنغازي لألمراض 
النفســية، مل يسمحوا لي باخلروج، املعاملة سيئة جًدا، خاصة تلك 
الفتاة السمراء الســمينة اليت تدعوني باجملنون، وترمي الطعام لي 

حيوان!! كأنين 

ما يشغل بالي؛ هـــل حقـــا انتهي سحر عفريت كوالملبور؟! 
ليلة رأس الســنة اعتلى صوت آيات اهلل وعم النقــاء أرجاء املدينة 
لكن غرفتك، أكانت نقية تلك الليلة؟ انظر ميينك، أهناك شيء 
يتحرك؟ ال.. يســارك؟ ال؟ حسنا أسفل سريرك؟ أيًضا ال؟...ال ال 

ال ال تنظر فــوق، فهو ال حيب أن يراه أحد. 

اركع للملك األوحد خامون!!



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




