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ﻟﺗﺣوﯾﻠك إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ أﺿﻐط ھﻧﺎ

تـنويه
نصـيحتي لـمن يـخشى الـرعب يتـراجع عـن فـتح هـذا
الـكتاب وال يُـفكر حـتى بـقراءة الـقصص الـمتواجدة به,
فقـصة واحدة كفيلة بإبعـاد الـنوم عنـك ألسبوع كـامل إن لـم
يكن شهرا ,أنـا ال أمزح فـقد قـبضت علي الـشرطة سابقـا
في محـاولة مـنعي مـن نشر قـصصي !
لـماذا يريدونني أن أتوقف عـن نشر قصـصي ؟ بـعد أن
تقـرأ ستعلم الـسبب وتـعلم أن معـهم كـل الحق في ذلك !

افـتتاح مـطعم جـديد بالـقرب منـا ,أمر غـريب أن يُـفتح
مـطعم في شـهر رمـضان المـبارك فاإلقـبال بالـشهر الكريم
ضـعيف مقـارنة باأليـام الـعادية ,حيـث يـقتصر اإلقـبال على
مـا قـبل اإلفـطار بسـاعة لـمن يريدون الـحصول على وجبة
اإلفطار مـن المطعـم أو بعد اإلفـطار طبعـا..
لـوحدي بالـمنزل بـعد أن قررت عائلتي اإلفـطار مـع جـدي
وجدتي وأنا كما هي العـادة رفـضتُ الـذهاب ,قـبل األذان
بسـاعة وبـعد عجزي في تـحضير وجـبة اإلفطـار عزمت
علـى الذهـاب ألحـد المـطاعم إلحضـار اإلفـطار...
بـعد خروجي وقـفتُ عـند مجموعة الـمطاعم المتجاورة
والروائـح الـشهية تتطاير مـنها..
 يا ترى أخـذ مـن من ؟ قـد جربتها كـلها ومللت منهاتقـريبا !
لـم أعرف ماذا أقـرر حتـى لـفتت انتبـاهي الفتة الـمطعم
الـجديد " المـذاق الـجديد " ,دخـلت للمطعم مطلقـا الـسالم,
مـن يعـمل بالـمطعم رجل وزوجته فـقط و المطعم صـغير
الـحجم نوعا ما ,بيـنما أقرأ قـائمة المأكوالت سألتني الـسيدة
 أأنت محتار ؟ نـعم ال أعرف ماذا أختار ألسد بـه جوعي ثـم أتمنى أن اليخذلني مذاق طعامكم
 صـدقني لـن يخذلك ,فـنحن " الـمذاق الـجديد " -صـحيح لـماذا اخـترتم هذا العـنوان ؟

 ألن مـذاق لحـومنا تختلف عـن باقي الـمطاعمبـدى لي وكأنه أسـلوب تجاري رخيص رغـم ذلك نجـحت
الـسيدة في إقناعي فأخذت ثالث سنـدوتشات " برجر –
شاورما – كبـاب "
رجـعت للـمنزل وجلـست منتـظرا األذان ,بـعد األذان
مبـاشرة وقـفت للـصالة وفـور الـتسليم ركضت نـحو
الـشطائر ,لعابي يتساقط تلذذا ,أول لقـمة نهشتها مـن
الـبرجر ,أكـملت البرجر بذهـول فالـطعم رهيب ,الـشطيرة
الـثانية وكذلك الـثالثة بـسرعة أكـلتهم فـعال طـعم ألول مرة
أتذوق مثله...
بـعد اإلفـطار الـذهاب مـع الرفاق وهـم ثالثة تحديدا للـعب
الـورق علـى الـكورنيش ,أمضيت الوقت وأنا أشكـر في
الـمطعم حتـى قال لي أحد أصدقائي..
 لـو أن الـمطعم ملك أهلك ما شـكرته بـهذه الـطريقةبـعد الـملل مـن لـعب الـورق أصـر أحـد الـشباب علـى
الـقفـز في الـبحر ,رغـم أننا رفـضنا لـكنه لـم يستمع وقفز
فعـال...
قـفزته كانت غير موفقة لـتصطدم رجلـه بصـخرة أسـفل
الـبحر ,ركضت أنا ورفيقي األخر ,لحـسن حظنا أننا نجيد
الـسباحة باحتراف أخرجناه بسهولة ,رجـله تنزف ,لـففت
قـميصي عليها ,أمـر غـريب حصـل معي ,أعـجبتني رائحة
الـدماء ,استـشعرتها بأنفي ,لـساني يخـرج من فمي من
تلقـاء نفـسه ,لعـابي يسيل...

شيء لـم أفـهم ,بـعد أن وصلنا للـمستشفى وأدخلناه لـيقوم
الـممرض بالتعقيم أزلت قميصي من رجله ,قـميصي مملوء
بدمائه ,استأذنت من الـشباب وخرجت من المشفى عائدا
لـلمنزل...
بـعد وصولي لـمنزلي ,حـملت الـقميص الـمملوء بالـدماء
ألعصـره بـفمي ,اسـتمتع بالـطعم وكأن نـكهة الـدماء ليست
بـغريبة ,وكأنني تذوقتها سابقا ,بـعد دقـائق لـطمت نفسي
متعجبا مـن فعلتي الـمريبة !
وما فعـلته كـان فـقط البـداية ,اتـصل أصدقائي يبلغونني
أنـهم خرجـوا من الـمستشفى وسـيذهبون للـسحـور في
الـمطعم الذي أبلغتهم عنه ,لـم أرافقهم تركتهم يذهبون
لوحدهم..
بـعد الـفجر غـططت في نـوم عـميق ,استيقظت ظـهرا
وبالطبع أهلي قـد عادوا ,الـجوع أصـابني كما هي الـعادة,
جـلست أشاهد التلفاز لتفاجئني قـناتان بخبرين عاجلين
األول
(( شـاب مـن حـي الـوحيشي يهاجم جاره ويفترس يده في
مشـهد دموي ,الـشاب التهم اللحم الذي انتهشه ))
الثـاني
(( مـطعم جـديد في مـدينة بنـغازي يـقوم بتـجهيز مائدة
الـرحمان غـدا وليوم واحد وعلـى حسـب ما قال صـاحب
الـمطعم أن اإلفـطار سـيكون األكبـر علـى مسـتوى الـمدينة
))

صـدمني أول خـبر فال ُمـفترس أحد رفاقي ,رددت في
نـفسي..
 أنا صـرت عاشقا للدم الـبشري ورفيقي افـترس يد جاره,كـل هذا حـدث لنا بـعد أكلنا مـن المـطعم غريب المذاق ذاك
وإن كانت توقعاتي صـحيحة فهذا يـعني أن الـمائدة سـتحل
بالـكوارث علـى الـمدينة !!
لـمن لم يعرف ما هـي توقعاتي ؟ الـمطعم للـحوم الـبشرية
بـدليل ما قالته الـسيدة " ألن مـذاق لحـومنا تختلف عـن
باقي الـمطاعم " لـكن األمر األخر الذي دار في عقـلي دون
تفـسير هـو من أيـن لهم بكمية الـلحوم الـبشرية الـكبيرة ؟
اتصـلت برفاقي االثنان أبلغتهما أنـه يجب علينا أن نجتمع,
تـحدثنا بخصوص سجن رفيقنا األخر ثـم قُلت..
 ذلك الـمطعم للـحوم الـبشرية وهـو جعلنا نـعشق الـلحموالدم الـبشري
بـعد قولي للجملة سـقط صديقي ضـاحكين ,اشـطت غضـبا
فـحملت الـسكين ألجرح نفـسي وقربـت الـجرح من أنفيهما
لتصيبهما قشعريرة الـتلذذ ,استغـربا مما حـدث وقال
أحدهمـا...
 ال أصـدق ! معك حق يا رجلتـحدثتُ ..
 اآلن اسـمعاني عليـنا إيجاد حـل سريعا فـغدا سـتكونهـناك مائدة رحمان كبيرة على مسـتوى الـمدينة وإن أكـل
أهل الـمدينة منها ستـحدث كارثة

 مائدة كـبيرة ؟ مـن أين لهم كل هذا اللـحم ؟ أنا أيضـا لم أجد إجابة لهذا الـسؤال ,لدينا الـيوم ونـهارالـغد لحل الـلغز وإيقـاف جنون الـعائلة
تـوجهنا إلـى الـمطعم لـعلنا نـجد حال للـغز ولـكن المفـاجأة
الـمطعم ُمـغلق ! يدخر كـل لحومه لـغروب الـغد ,اتـصال مـن
أم صديقي لـتطلب مـنه الـذهاب إلـى الـمستشفى فـعمه
مريض وأخذوه إلـى هناك...
ذهبـنا معـا واألسوأ حـدث هـناك !! روائـح جعـلتنا ننـسى
سـبب قدومنا للمشـفى ,افـترقنا كل منا يتبع أنفه ,الـتقينا
بـعد دقـائق في ثالجة الـموتى ,الـجميل لـم توجد أي حراسة
وال أحد موجود ,أكلـنا حـتى أُصبنا بالتـخمة ,الـدماء
تغـطينا ,دخـل أحد ليـشهد الـموقف الـمرعب ,صـرخ خوفا
وأراد التراجع هاربا ,ردد صديقي..
 لـح ُم طازجكـانت تلك أول مرة أفترس بـها شـخصا حـي ,اللـذة في
طـعم الـقلب وهو ينبض نبضاته األخيرة أو الـكبد الـساخنة
وكأنها ال تحتاج للـطهو..
سـقطنا على األرض لـم نستطع الـحركة مـن شدة التعب,
دخـلت الـشرطة لتقيدنا وتنقـلنا لـمركز الـشرطة ,بـعد الشبع
استعدت رشدي وحـاولت تـوصية الـشرطة عـن مـائدة
الرحمان في الـيوم الـتالي فـهي ستتسبب بكـارثة لـكن كلهم
رفـضوا االستماع إلي..
مـر الـيوم ووصـلنا إلـى الـيوم المـوعود ,قـبل الـغروب
دخـل الـشرطي ليـتفقد أحوالنا ,بـ ُهت لونه وتدلى فكه

الـسفلي لألسفـل مما رأى ,أجسـاد أصدقائي ممزقة
وأحشائهم بيـن يدي أستلذ بها..
تـم االتصـال برئيس الـقسم دخـل ليصفـعني ثـم ردد...
 أعدك بأنك لن تعيش يـوما أخر انـتظر بعـد أن أفطـر فقطيا سـفاح
قُـلت له..
 لـو تعرف ما حصـل معي لعذرتني اخرس يا مجنونركـض أحـد الـجنود للـرئيس قائال..
 سيـدي أحضرنا مـن وجبات مـائدة مطعم " المذاق الجديد"
بـعد أن سمعتُ أنـهم أخذوا لحوم " الـمذاق الـجديد "
قُـلت...
 اآلن يا حضرة الـرئيس ستعرف مـقصدي ماذا تقصـد ؟ ال شيء حسـنا سأعود لك فجـهز نفـسكذهـب الـرئيس يأكُـل اللحم بشراهة ,أكـل لحوم الـمطعم
ولحوم الـجنود ,دخل علي صـارخا وبين يديه مخ أحد
الجنود ،يسأل ولحم المخ يتناثر من فمه...
 -ما الذي يـحدث لي ؟

 مصـيبة كبـرى حـدثت لك ,لـو استـمعت إلي لما حـدث كلهذا
أهـل مدينة بنـغازي يلتهمون لـحم بعضهم الـبعض اآلن,
ُ
طوقت مدينة بنغـازي حـتى ال تنـتقل الـعدوى ,الـمصيبة
الـتي لم يعرفها والتـي استطعت بالبحث معرفتها أن مـطعم
" الـمذاق الجديد " متواجد اآلن بشتى أرجاء الـعالم لكـن
بأسماء مختلفة...
حـتى " ماكدونالدز " و " كي أف سي " لـهم فروع خـاصة
باللحوم الـبشرية ,أين هي تلك الفروع ؟ هههههـ وجبة
شهـية يا أصدقائي وجـبة شهية

جاء شخص يدعى " سالم الدرسي " لخطبة أختي المدللة،
يدعي أنه زميلها أيام الثانوي ،األمر الغريب أنني أعرف كل
زمالء أختي ولم أسمع عنه بتاتا !!
تفحصت صور اإلرشيف المدرسي الخاص بأختي ،لم أجد
أي أثر له في الصور !
إتصلت بأحد أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وهو صديقي
 ألو أحمد أهلين معاذ يا أحمد أيمكنك البحث في سجالت المدرسة عن طالباسمه " سالم الدرسي "
 لماذا ؟ فقط أريد التأكد من أمر ما انتظر ،سأتفحص السجالت  ......أنا أنتظر اأااااه وجدته ،هذا الفتى درس في مدرستنا لمدة أسبوعانفقط
 ولماذا ترك المدرسة ؟ إنتقل لرحمة هللا ! -توفي ؟؟؟ كيف ؟؟

 تم إختطافه وقتله أثناء ذهابه للمدرسة ،وجدت جثتهمرمية في صندوق قمامة وأثار التعذيب عليها باإلضافة إلى
أن أحد أصابع يده اليمنى مقطوع !!
 يا إلهي ،شكرا صديقيفي اليوم التالي ،أتى "سالم" منتظرا الموافقة أو الرفض،
سألته..
 قبل أن أعطيك اإلجابة أيمكن أن أرى يدك اليمنى تفضل أربع أصابع ،ال أصدق أنت ....أنت ميت !!! جيد أدركت موتي اآلن ،لكن متى ستدرك موت أختك الذيمضى عليه عامان !!

 يـاشبـاب أسـمعتم ؟ مـاذا ؟ إبـن الـعم " لـقمان " أختـطف إبـنه الـوحيد ؟؟؟ نـعم ,الـطفل إخـتفى منـذ يـومان بـعد أول يـوم لـهبالـمدرسة اإلبتـدائية
لننـتقل إلـى قـرية " الـمقرون " الواقـعة في الـطريق
الصـحاروي الـفاصل بيـن شرق وغـرب ليبيا ,قـرية هـادئة
بعـيدة عن صـخب الـمدن الكـبيرة ,بطـل قـصتنا الـيوم
الشاب" سـليم " وهـو الذي بـلغ أصدقائه بـخبر إختطـاف
إبـن الـعم " لقـمان "....
يـطرق الـباب طفـل في الـسابعة من عـمره شعـره قـصير
وأسود يردد جـملة واحـدة مرفقا إبتسامة مخيفة مـعها...
 أنـا لـم أختفي ,أنـا هـنا !تـكررت زيـارة طفـل غـريب ليال لمـنازل بـعض سـكان
الـقرية ,يـطرق الـباب يردد جـملته ثـم يركـض مبتعـدا في
الـعدم ,لـم يسـتطع أحد إمسـاكه ,هـو إبـن العـم " لقـمان "
هـكذا إتفق أهـل القـرية من مالمحه الواضحة ,إنـهيار
زوجة الـسيد " لقـمان " بشـدة بسبب إختفاء إبنـها الوحـيد
بيـنما لـم يتوقف الـزوج عن الـبحث ذهـب إلى الـمدن
الكبرى وأبلـغ كل مراكز الشـرطة ووضع جائزة مالية لمـن
يجد اإلبن دون فائدة....

لـم يـقتصر األمر في الـقرية على ظـهور الـطفل فقط
فـاألمور الـمريعة لـم تذكر بعـد ,الـطفل " أمـجد " يبكـي
ويـصرخ رافضا الدخـول إلـى الـمنزل ,شـاهد " سليـم "
الـموقف وإقـترب لـيفهم المـشكلة
 السالم عليكم عـم " إبراهيم " وعـليكم السالم " سليم " لـماذا الـبطل " أمجـد " يبكي ؟ ال أعلم ماخطبه ,اليريد الـدخول إلى الـمنزل " أمـجد " لـماذا التريد أن تـدخل للـمنزل مع أبيك ألنني ألنني ....أرى نـفسي أموت داخل منـزلنا ماذا ؟بـنظرات حـزينة تـحدث األب
 أرأيت حـاولت إقنـاعه أنا ووالدته بأنه يتوهم لـكن دونأي جدوى
 التقلق يـا عم " إبراهيم " خذه في فـسحة الفـتى يشعربالضيق قليال
 أتعلـم معك حقذهـب األب وزوجته واإلبن بيـنما ظل " سليم " واقفا يفـكر
بالـموقف الغـريب...
مـرت أيـام والزال ذلك الـطفل يطـرق أبواب منـازل القرية
إضافة إلى أن بعـض األطفال أصيبوا بهالوس ,هـنا كـان

لزاما علـى " سلـيم " أن يبـدأ التـحقيق قـبل أن يصـيب
القـرية أمر خـطير أمر اليحمد عقبـاه !
في سـاعات متأخرة من الليل يجـوب شوارع الـقرية
بسيارته بـاحثا عن حدث خارج عن الـمألـوف ,أصيب
بالمـلل فال شيئ غـريب ,عائدا بسيـارته نـحو الـمنزل ,لـمح
أمـام مـنزل الـعم " إبراهـيم " شخصـا بمالبس غريبة حامال
كـيس ضخـم الحـجم يسير على األقـدام ,أشار لـه " سليم "
بضوء الـسيارة ليتوقف لكـن المفاجأة ركض الرجل حامال
الـكيس ,يالحقه بالسيـارة " سـليم " ليـصدمه ويرميه أرضا
هو والكيس...
تـرجل " سـليم " من السـيارة متـحدثا...
 التتـحرك ! ......جـلس الـرجل دون أن يتـحدث والكـيس مرمي إلى جانبه,
أمعن " سلـيم " الـنظر في الرجـل وبتعجب قـال
 عــم " إبراهيم " !! مالذي تفـعله ؟؟؟ أأأأ ,قـبل قبـل أن أتحدث أريد مـاءأحضر " سليم " زجاجة ماء من الـسيارة وجلس بجوار
الـعم " إبراهيم " ليفـهم لما ركض عندما رآه
 سأخبرك بالـقصة كـاملة " إبني لـم يتوقف عن الـصراخوالبكـاء بسـبب الـمنزل ،أزعجنا وأزعج الجـيران لـم
نستطع اإلحتمـال في البداية ,بعـدها تأقلمنا قليال ولكـن كان
األوان فات للتأقلم "

 ماذا تقصد ؟ دعـني أكمل " إستيقظت اللـيلة من نومي على صـراخزوجتي ,صـراخ شديد لـم أحتج ألن أدير وجهي نـحو
زوجتي ألعرف سبب صراخها فدمائها كـانت تغطي جسدي,
إبنـي واقف على جسـدها يطعنها بشدة ,نـظر إلي قائال (
دورك ياأبتاه ) تعـجبت كيف لطفـل يعرف مسطلح ( أبتاه ),
نجـحت في إمسـاكه لـكن فـشلت في إيقافه عن عن عن" ...
 عن ماذا ؟ أرجوك أكمل " عن قتل نفسه ,بعـد أن أمسكته حاولت نزع السـكينمنه وحيـن شعر بالفشـل أدخل السـكين بجسده ليقتل نفسه
" جثة إبني بهذا الكـيس
 ما الذي يدفعك لوضع إبنك بكـيس ؟ أتمزح ؟ قصتي لـن يصدقها مجـنون فما بالك بعقالءالـقرية سيتم إعـدامي بسبب ماحدث
 أنا لست بمجنون وأصدقك ,إمسـح دموعك األن ,أريد منكطلب
 طلب وماهو ؟ أريدك أن تـسلم نفـسك للشرطة وتخـبرهم بالواقعة كـاملة,أعـلم أنـك ستخاف من اإلعـدام لـكن أعدك أن الـحقيقة
ستـكشف قبل موعد محاكمتك
 -الالالال ,أخشى حبـل المشنقة

 عـم " إبراهيم " أنـت دوما مثال للرجل الشـريف أنت لـمتخطئ لـكن تهـربك ودفنك لعائلتك بالـسر سيثبت أنك
مـتورط بالـجريمة ,أرجوك
 ال أعـلم يابني أنا سأذهب األن ولـك كامل الحرية بدفن إبنك أو إخبـارالشـرطة
فعال ذهب " سليم " تـاركا الـعم " إبراهيم " لـيحكم عقله,
صـباحا وصـل الـخبر الذي كـان " سليم " على علم مسبق
به وهو أن الـعم سلم نفسه للشرطة ,رفـع صديقنا معيـار
التـحقيق حتى يجـد حال لهذا اللـغز المرعب المتعـلق
باألطفال..
في الظهـر وسيرا على األقـدام يبـحث عن رأس خيـط لـحل
تلك تركيبة اللعنة الـغامضة ,يـلـمح على يمينه من نافذة أحد
المـنازل فتـاة صغـيرة جمـيلة جـدا تلوح له ،بـادلها التـحية,
هي لـم تتوقف عن الـتلويح ,تـحرك فـمها مرددة لـجملة لـم
يستطع سماعها بسبب بعـد المسافة ,ثواني تمر لتظهر
سيدة من خلف الطـفلة توبخها وتغطي النافذة بالـستائر...
يطـرق " سليم " بـاب ذلك الـمنزل عرف أن ضالته
بالـمنزل...
 من ؟ السالم عليكم سيدتي أنا جـاركم " سـليم الـمشيطي " أريدأن أسألك ؟
 -عـن ماذا تريد أن تسألني ؟

 عـن إبنتك ؟ إبتـعدحـاولت إغالق الـباب لكـن " سـليم " حال دون ذلك بوضعه
لرجله عند البـاب...
 سأصرخ للجيران إن لـم تذهب سيدتي أقسم لك أنني أستطيع مساعدتك ,إبنتك في خطرشديد
فتـحت السيدة البـاب وجسـدها يرتعش...
 أحقا تستطيع بإذن هللا ،أخبريني بماحدث ال أعلم ما الذي حصل إلبنتي ومالذي حصـل ؟ كـل يوم تقـف لساعات أمام النـافذة تلـوح للـمارة وترددجملة " إلى الاللقاء "
 أيـن زوجك ؟ زوجـي بالـحقول النـفطية ,إتصلت به اليظن أن األمرخطير وقـال أنه سيعود بعـد يومان !!
 إسمعيني جيـدا ,أريـدك أن تقيدي إبنـتك جيدا في غـرفتهاوهذا رقـمي إتصلي بي إن الحظتي أي أمر غريب
 أقيدها ؟ -فقـط إفعـلي ما أطلبه مـنك..

الـثانية بعد منتصف اللـيل مـكالمة من والدة الـطفلة أبلغت "
سليم " أن إبنـتها تصرخ وتتـحرك يمينا ويسارا محـاولة
فـك الوثاق...
بلمح البصؤ وصـل " سـليم " إلى منزل السـيدة ,دخل
لـغرفة الطـفلة لـيجدها تحـاول اإلفالت...
تـحدث " سـليم "...
 مـن أنت ؟تعـابير اإلنصدام إعتلت على وجه الـسيدة بعـد أن نادى "
سليم " إبنتها بصيغة الذكر....
 تـحدث وأجبني من أنت ؟؟؟ .... سـيدتي ,أحضري لي المـصحف الـكريم رجاءا...حـمل الـمصحف بعد الوضوء ,بصـوت مرتفع قرأ أية
الـكرسي ليـهتز الـمنزل من صراخ الفـتاة ,بعد كل كلمة من
األية الـكريمة تسقط قطرة من الدمـاء من جسـد الفتاة,
تـوقف " سـليم " بعد أن سقطت الطفلة مغشية خشى أن
يقـتلها ,تـحدث للـسيدة...
 األمر حقـا خـطير ,هـناك لعنة كـبيرة حـلت على قريتـنا,يـجب أن نبـلغ العـائالت التي يعـاني أبنائها من مشـاكل
لـعلهم يسـاعدونا
الـوقت متأخر لـكن األمر طارئ ,خرج " سليم " رفقة
السـيدة نـحو منازل عائالت سمعوا أن أبنائهم يعانون من

إضطرابات غريبة ,جـمع حوالي ست أشخاص أربع رجال
وسيدتان باإلضافة إليه سابعهم...
 األن لـنذهب إلى منـزل الـعم " لقـمان " فبالتأكيد إختطافإبنه لـه عالقة بالحادثة المريعة
طرقوا على بـاب منـزل الـعم لقـمان ,فتـح البـاب
 أهال بالـجيران أهال سيد " لقـمان " ,عـلمنا أن لـعنة أصـابت الـقريةتحـديدا أطفال الـقرية ونعـتقد أن إبنك من المتضررين من
هذه اللـعنة أيضا ,أتسمح لنا بالدخول قليال حتى نشرح لك
األمر ؟
 حسـنـ ....الالال ال أستطيع زوجتي نائمة والـوقت متأخرشـعر " سـليم " أن الـعم " لقـمان " تراجع عن إدخالهم
بعد أن رأى الـمصحف الشريف في يده ثـم كيف ألب
محـروق دمه على إختفاء إبنـه أن يمنع أشخاص وجدوا
الـحل إليجاد إبنه ,عـلم " سليم " أن الـوقت يضيع منه
فـوجد حال ليثبته شكوكه التي خلقـها العـم " لقمان " من
العدم...
 أتسمح لي ياعم بقول جملة ؟ نعـم يابنيأخذ نفس وبصوت منخفض جدا قـال " بسم هللا الرحمن
الرحيم " ثم رفع صوته ناطقا بأية الكـرسي....

الصـراخ الـمزعج داخل المـنزل ,أصوات شياطين إنطلقت
لتجـعل الجـميع يقفزون من مكـانهم ,كشـف كل شيئ ,قبض
سكان القرية على " لقـمان " وزوجته..
األمر المرعب أنه عثر على قبـر تـحت منزل " لقمان " بـه
فتحة تـنفس دفن به إبنـهما الذي ظـل طوال هذه المـدة
سجـينه ,هزيل الـبنية والدمـاء تغطي جسده....
 مالسبب فعلتك هذه يا " لقـمان " ؟ أنا عـقيم وكذلك زوجتي ,هـذا الطـفل ليس طفلنا إختطفناهحيـن كنا بمدينة بنغازي وليـس كما كذبنا عليكم بأنه طفل
أنابيب ,إختطفناه حتى نقـوم بلـعنة تقضي على كل أطفال
الـقرية
 يـالكم من وحوش !خـرج الـعم " إبراهيم " من السـجن بعد أن ثبتت براءته,
أما " لقـمان " وزوجته تـم إعدامهم رميا بالـرصاص,
الـطفل المـسكين نقـل إلى دار الرعـاية بمدينة بنغـازي...
لألسف أهـل قرية الـمقرون لـم يعـلموا أن الـتعاويذ زرعت
داخل جسـد الـطفل ويحتاج إلى عملية جراحية حتى يتم
إخراجها ,فـات األوان الـقصة مر عليها حـوالي عشرة
أعوام والطـفل األن شـاب يبلغ الـ  18عشر عاما بـجسده
سـحر قد يـنهي حياة أطفال أمة كاملة ,النعلم أين هو أو
ماذا يفـعل لـكن كل ما أستطيع إخباركم بـه أن تحذروا من
أبناء الثامنة عشر عاما...

عيد ميالدي الثامن عشر اليـوم ,بلـغت سن المراهقة وأمي
ليـست معي لتشهد بلغوي ,مرت عشر أعوام منذ رحيلها
المـجهول !
أعيش مع جدتي المسـنة الشـبه فاقدة لذاكرتها ,أعانيها
وكأنها ابنتي ,وضعنا المـادي مـتوسط بفـضل معـاش جدي
رحمه هللا ,ليس لدي أحد غير جدتي !
اتصال..
 أهال " كوثر " هال حبيبتي اسمعيني " ,حسن " زميلنا بالثـانوي ماذا به ؟ ال شيء ,فقط هو يريد القيـام بحفلة سرية ,ما رأيك أننذهب معا أعلم أنك معجبة به
 هههههـ أنت مجنونة يا صديقتي ال تقولي لي إنك ال تريدين الذهاب ؟ نعم ال أريد ,لن أذهب لمـنزل شاب !!! ماذا تريدين منالنـاس أن يقولوا عني ؟
 ما دخل النـاس ؟ أنت تعلمين أخالق " حسن " جيدا ,ثمإنها مجرد حفلة صغيرة لمجموعة أصدقاء
 لماذا كل هذا اإلصرار يا " نرجس " ؟ هذه ليست منعاداتك

 إليك األمر ,الحفلة بالليل وأهلي لن يسمحوا لي بالخروجليال إال إن كذبت وقلـت لهم إنني سأبيت عندك..
 أه تريدين استغاللي إذا ؟ اعتبريه ما تشائين ,لكن هذه فرصـتك للـتقرب من "حسن " تذكري أنك أكملت حياتك وحيدة ,عليك الخروج من
هذه القوقعة
 ال أعلم ,حقا ال أعلم هيا يا فتاة ,سأجهز نفسي وأتي لمنزلك وإذا حدث أيشيء مريب بمنزل " حسن " أعدك أن نخرج
 وعد ؟ أعدكأتت صديقتي " نرجس " لـمنزلي ,جـهزنا أنفسنا للذهاب,
جدتي نهرتني عن الذهـاب لكـن عجوز خرفة ال تقـوى على
الحركة ليـس بيدها حيلة
طرقـنا باب منزل " حسن "  ..فتـح الباب ذلك الوسيم
ودخلنا  ...كنا خمسة أشخاص أنا وصديقتي و " حسن "
وصديق " حسن " وفتاة..
 كيف حـالك يا " كوثر " ؟ بخير وأنت يا " حسن " أنا بأفضل حال ألنني رأيت وجهك الجميل -ههههـ شكرا

تودد إلي كثيرا ,انتابني الخوف منه ,أعددت أنا والفتيات
العشاء ,الفتاة األخرى تدعى " وسن " ...
بعد العشاء اللذيذ اقترب مني " حسن " أكثر متوددا ,بينما
انفرد الشاب األخر بـ " وسن " ليقوموا بأمور بشعة
ومحرمة على مرأى أعيننا
ابتعدت قليال ,همستُ لـ " نرجس "
 لنذهب األن ماذا اليزال الوقت باكرا يا فتاة لماذا أنت خائفة ,ثم يبدوأن " حسن " معجب بك قد تفعلون أمور جميلة الليلة
 !! ال أريد هذه األمور الجميلة حسنا ! اهدأي كما تشائين ,يا " حسن " ناسف نحتاج للذهابتحدث " حسن " ..
 اليزال الوقت باكرا ,ألم تقولي لي أنكن متفرغات اليومكله ؟
 نعم .لكن صديقتي خائفة أأأه أنا أسف إن أخفتك بكلماتي ,لنلعب لعبـة إذا ما رأيكن؟
سألتني " نرجس " ..
 ما رأيك أنلعب ؟ لكن بعد اللعبة سنعود إلى المـنزلردد " حسن " ..

 اتفقنا..أخرج صندوق مكتـوب عليه " تشارلي " لعبة سحرية أذكر
أنني شاهدتها بالتلفاز..
 نلـعب " تشارلي "جلس الجميع للـعب اللعبة المخيفة ,حينها خطـر ببالي ذلك
القبو المخيف المـغلق بمنزلنا ,ذلك القـبو الذي حذرتني
جدتي من دخوله بصغري ,القبو الذي لم أتجرأ يوما على
فتحه ,لـماذا ال أستفيد منهم ونذهب لتـفقد ذلك القبو ؟
تـحدثت ...
 لدي اقتراح أفضل من لعبة " تشارلي " و ماهو ؟ لديـنا قبو في حديقة منزلنا ,لم يفتح بابه منذ أعوام عديدةوحذرتني جدتي من دخوله ,من منكم يمتلك الجرأة
 هذا سخيف ,قبو مهجور هههههـ ليس أسخف من لعبة ورقية أتعلمين ,أنا معك لنذهب ونـدخل القبووافق " حسن " على اقتراحي وبما أن " حسن " قائد
المجموعة فإذا وافق على أمر سيوافق الجـميع ,هو لم
يوافق تصديقا لكالمي بل يظن أنها فرصة لينفرد بي !
سلـكنا الطريق نـحو منزلي ,أمام القبـو نقف جميعا..
 -نـحتاج لـكسر القفل لفـتح باب القبو

تقدم صديق " حسن " المدعو " رمزي " ..
 ال نحتاج للـكسر ,ابتعدي قليال أتركي الخبير يعملبسكينه وبعض المعدات قام بفتح القفل دون كسر...
فتـحنا الباب ,القـبو مظلم ,ترجلنا لألسفل ,تـزعجني الفتـاة
" وسن " ال تكف عن أمورها الـرومنسية حتى بالقبو !!
تـحدث " حسن "
 أخرجوا جميعا ,أتركونا نكمل البحث بالقـبو أنا و " كوثر" ...
تعـجبت من طلبه الغـريب واألغرب أنهم انصاعوا ألمره
حتى " نرجس " خرجت قائلة
 استرخي فقط وستشكرينني الحقاحـاولت الخروج معهم لكـنه أمسكني ,أقاومه بكل قـوتي,
أراد نـزع مالبسي فحـالت صفعتي على وجهه دون ذلك
 صفـعتيني يا! @$$# وسأقتلك إن حـاولت االقتراب منيلكمني وأسقطني أرضا,ثم أكمل طـريقه صـعودا ,خرج
لـحقته ألخرج ,لكن قفـل القبو منعني
 أخرجوني أخرجوني سيبقى " رمزي " والفتاتان حتى الصباح هنا ,وصباحاسيخرجونك كعقـاب لك على فعلتك

ذهـب " حسن " وترك الثالثة يحـرسون القـبو ليمنعوني
من الـخروج..
نزلت للـقبو وجلـست منتظرة الصبـاح فال خيار أخر ,الـقبو
مليء باألشياء العـتيقة ,فجأة بدأت أسمع أصـوات مخيفة,
بكاء أطفال ,نباح كالب ,صـراخ نساء وشيوخ ,أركز على
مصدر الصـوت ..
المصـدر كان صنـدوق أمامي ,توجهت لـفتحه ودموعي
تتساقط خوفا ,ما إن وضعت يدي حتى خرج من خلفي
الحمقى الثالثة يضحكون
 لقد خدعـناك هاهاهاها أنتم حقا لئيمين ههههههـ كنا نمزح معك فقطابتسمت عندما علـمت أنه مقلب ,ثم لفت انتباهي الصراخ
من األعلى ,كـانت " نرجس "
 " كوثر " " كوثر " إن كنت تسمعينني فنحن ذاهبونلداخل المـنزل  ,سنأتي لفتح الباب صباحا
كيف تناديني من األعلى وهي باألسفل...
في طرفة عين اختفوا ! أحقا ما رأيت حقيقي ؟؟
وجـدت فأسا بالقبو ,ولحسـن الحظ أن ثالثتهم دخـلوا المنزل
فهذه فرصتي لـفتح الباب ,توجهت وأنا مرعوبة لكـسر
الباب وبالفعل نجحت !

خـرجت ,سأذهـب لمركز الشرطة وأبلغ عنهم قبل أن يعلموا
بغيابي ,فوجودهم بمنزلي هو فرصة ألنتقم وأتهمهم
بـالتعدي على حرمة المنزل
أنا بمـركز الشرطة ,قمت بفـتح المحضر ,خرجت معي
سيـارة شرطة
أتلقى اتصال من " نرجس "..
 أين أنت يا " كوثر " قريبة من الـمنزل نـحن بالقبو ,وجـدنا الباب مكسور وظننا أن أحد نزل إليك!
أغلقت "نرجس" الخط ,ثالثتهم أغبياء ال يمكنهم التفريق
بين الكـسر من الداخل أو الخارج ,قـال الشرطي
 من هذه ؟ أحد المعتديين ولماذا تتحدثون وكأنكم أصدقاء ألنها كـانت صديقتي لكن تبين عكس ذلك وقامت بسجنيداخـل قبو المنزل ,التقرير كامل موجود بالمحضر
 حسنادخلـنا المنزل ,لم يتواجد أحد ال أثر لهم !..أيعقل أنهم رحلوا
؟؟
تـحدث الشرطي

 أين هو ذلك القبو الذي تحدثت عنه ؟ بالخـارج في الحـديقةنـزلنا أسفل القبـو ,ال أثر ألحد !! هـاتف " نرجس " مرمي
على األرض ,حملته متعجبة "نرجس" في أصعب الظروف
لن تترك هاتفها
يمر أسبوع على الحادثة والشرطة تـبحث عنهم دون أي أثر
!!
جـالسة إلى جـانب جدتي متحسرة ,فأنا متأكدة أن اختفاءهم
له عالقة بالـقبو العجيب ,تحدثـت جدتي !
 أخذتهم والدتك ! ماذا ؟كـانت أخر جملة تنطقها جدتي قبل أن ترحل إلى رب
العالمين ,توفيت جدتي وأصبحت وحيدة ,لم يغادر عقلي
كالمها المـخيف
بعد أيام ,عقدت العزم على فتـح ذلك الصـندوق المريب !
ألجده خاوي ال يحتوي إال على ورقة واحدة ,قرأتها
" أمي العزيزة ,سأخبرك بالسـر كامال ,ابنتي ليـست ابنة
حـرام مطلقا ,أنت فقط لم تتمكني من رؤية أبيها الـذي
تواجد معنا منذ يوم زواجي به ,ذلك الزواج السري ,أبيها
من العـالم األخر !!  ...أكتب لك هذه الكلمات وأكشف السر
ألن زوجي طلب مني أخذ ابنتي إلى العالم الثاني ,لم أسمح
له بذلك ,فابنتي ستعيش حياة طبيعية كأي فتاة ,قمـت بعمل
طالسم في هذا الصندوق على الغطاء من الداخل ,هذه

الطالسم ستمنع أي جني من االقتراب من ابنتي ,لكن
بالمقابل سيكون جسدي قربان لهم ,خبئي هذا الصنـدوق
بالـقبو ألنه إن ردد أي أحد الكلمات في الـمكتوبة فخيرا لن
يحصل ,أخبري الجيران أنني ذهبت في رحلة سفر مع
زوجي ,أحبك أرجوك اعتني بابنتي واهتمي بها ,إمعي أي
أحد من دخول القـبو فتأثير السـحر سيصيب كل من كان
قريب من الصندوق "
سقطت أرضا من شدة الرعب ,أنا لسـت بإنسية !! ما هذا
!!.
ممسكة بالورقة ودموعي تنهمر ,ركزت في غطاء
الصندوق ,دائرة بها نجمة سداسية وجملة بالوسط
" زهبر زهبر سحب العهد والميثاق زهبر زهبر سينفذ األمر
بشرط الدم زهبر زهبر "
نسيت أن أمي نهت عن ترديد الجملة ! اهتزت األرض من
تحتي ,إلتفت ألجد أمي خلفي !!
 أمـــــــي " كوثر " حبيبتي ما الذي فعلتيه ؟! أنت هنـا ,أخيرا اشتقت لك أال تفهمـين إنهم قادمين ألجلك ! من هم ؟؟ -تـعالي معي

أخذتني " أمي " معها نركض ليال وسط الطريق ,أعين
المارة علينا ,حتى وصلنا للحديقة القـريبة منا...
 لنختبئ هنا ألن يجدونا هنا ؟ أتمنىجلـست محتضنة نفسي من شدة الـخوف ,حينها نـزلت
أيادي أمي علي
 قفي  ...حان الموعدرفعت رأسي ملقية بناظري إلى أمي ,التي تغيرت مالمحها
إلى شيطانية..
 ودعي هذا العـالم أنت لست بأمي ! بالطبع لست بأمك ولماذا كذبتي علي إذا ؟ القبـو محصن بسبب تعاويذ أمك ! أين أصدقائي ؟ هم أيضا قرأوا الجـملة ,أرواحهم بالـعالم األخر وجثثهمدفنت بحديقة منزلكم
ركضتُ وهي خلفي حتى لمـحت سيارة شرطة ,سأعترف
أنني أنا قتلت أصدقائي وبما أنني صغيرة فأعتقد أن عقوبتي
لن تطول كثيرا ,الـسجن أفضل من مالحقة األشباح لي

 انتظروا ! ماذا تفعلين بهذا الوقت المتأخر يا طفلة ؟ أريد أن أعترف بشيء ماذا ؟ أنا قتلت أًصدقائي أرجعي لمنزلك يا مجنونة ال حقا قتلتهم ,وسأريكم أين دفنتهمبعد أن عثرت الشرطة على جثثهم ,تمت محاكمتي لكـن
ليس بـالسجن كما توقعت فالـشنق كان مصيري ,لم أصدق
األمر
هـا أنا على حبل المشنقة ,هربت من الموت إلى الموت !!
يركل السجان الكرسي من تحت أرجلي ليتأرجح جسدي في
الهواء ,ظهر طيف تلك المرأة أمامي
 لن يقتلك حبل المشنقة الـيوم..شعرت بيدها تسحـب روحي...
أنا األن بـمكان مخيف ,.ال أستطيع وصف بشاعته لكـن كل
من ردد تلك الـجملة سيفهم شعوري ,سيفهم معاناتي,
االختباء لن ينفعكم وال الهروب ,فور وصولهم لن ينفعكم
الصراخ بتلك الجملة " أمي النجدة "

اقترب عيد األضحى ,تلقائيا أسعار األضاحي تزداد يوما بعد
يوم كلما اقترب العيد ازداد السعر ,سياسة التجـار لسحب
أموال المواطن...
أنا أعمل سائق تاكسي ,أتعلمون ماذا يعني سائق تاكسي ؟
أجرة قليلة وجهد كبير ,أحتمل ثرثرة البشر بشكل يومي,
كيف سأحتمل تكلفة العيد هذه السنة خاصة أن أسعار
األضاحي تزداد عام بعد عام !!
زوجتي واألطفال لن يرضوا بخروف ذو حجم صغير
فالـفشخرة عندنا أمر ضروري " خروفي أكبر من خروفك
" ...
أتمشى بسوق المواشي ,أعجبتني القافية " أتمشى بسوق
المواشي " ,على أي حال ,أتمعن الخرفان الممتلئة ,ابني
وابنتي يركضان في السـوق مستمتعان بالمكان...تفاجئني
األسعار من  700دينار "صغير الحجم" إلى  1000دينار
"كبير الحجم"...
أمسكت بيدي أبني وابنتي راجعا للمنزل ,على أمل أن أجد
في قادم األيام خروفا بسعر أرخص وقبل خروجي من
السوق ناداني ذلك المسن
 أنت يا بني نعم ؟ أتناديني ؟ أه أنت تعال هنا ماذا هناك ؟ -أراك حزينا ما بك ؟

 األسعار هذه السنة مهلكة حقا ليس جميعها بالنسبة لي جميعها.. لكنك لم ترى خرافي أين هي خرافك وكم السعر ؟ اتبعني ,لدي حاليا خروف واحد وضعته بنهاية السوقتبعت ذلك المسن فرحا ,يبدو أن الفرج سيكون على يده,
وصلنا إلى حيث يضع ذلك المسن خروفه ,ضخم الحجم
مميز المظهر هذا سيفرح زوجتي واألطفال كثيرا لكن كم
السعر ؟
 كم السعر يا عم ؟ بالمجان يا بني بالمجان ؟ أتظنني أتيتك طالبا الصدقة ؟!؟ هي يا أطفاللنذهب
التفتُ راجعا لكنه بدأ يصرخ..
 أنا لم أقل صدقة ,هذا سعره وكم سعره ؟ بالمجان -أتمازحني ؟

 بتاتا ,هذا سوق بيع وشراء ,أنا عرضت خرفاني للبيعوبيعت كلها ,بقي هذا الخروف وأبيعه بالمجان ,إن لم ترده
فال بأس سيأتي غيرك ويأخذه
 ولكن كيف بالمجان ما هو مكسبك ؟ أنا كسبت الكثير بالفعل ,بيع هذا الخروف بالمجان لنيضر..
أهي سياسة تجارة جديدة هذه ؟ ,لم يقنعني كالمه كثيرا لكن
أغراني الخروف وكذلك السعر ,فلم أجد نفسي إال حامال
الخروف لمنزلي..
الفرحة غمرت زوجتي ,وضعت الخروف بالجراج وأمضى
األطفال الليل بطوله يراقبون الخروف ,تبقت ثالث أيام على
العيد...
صباحا ,الحظت أن الطفلين لم يقتربا من الخروف بتاتا
وكذلك زوجتي انتبهت لألمر ,فسألتهما
 ماذا هناك يا أطفال لم تقتربا من الخروف بتاتا؟ ذلك الرجل يخيفنا أي رجل ؟ الرجل الجالس بالجراجركضت إلى الجراج ,ظننت أن أحد ما حاول سرقة الخروف
لكن أحدا لم أجد ,تعجبت وظننت أنها هلوسات أطفا,
ألحضرتهما معي ألتأكد من لعبهما ,فصرخت ابنتي
 -أبي هناااااك ها هو ينظر لي غاضبا

تملكني الخوف من صراخ الطفلين أما زوجتي فصفعتهما
مرددة
 من كثرة مشاهدتكما للتلفاز بدأتما تريان حتى الخرفانكوحوش إلى غرفتكما أنتما معاقبان
األم تجر الطفلين إلى غرفتهما ,وبكاءهما يتذبذب داخل
أذني ,ألقيت بناظري على الخروف وتسألت..
 من أنت ؟لم يجب وأخذ يدور بالجراج..
 يا لي من مجنون أتحدث مع خروفأمسكت الباب إلغالق الجراج وبينما أنا أحرك الباب إلغالقه
وقف الخروف ينظر إلي بنظرة ثابتة ,أرعبتني لثواني لكن
سرعان ما نسيتها...
جلست أحتسي القهوة مع زوجتي..
 أتعتقدين أن ما قاله األطفال حقيقة ؟ أبنائك 24س على الـبرامج الكرتونية فماذا تتوقع أيمكن ؟ بكل تأكيد ,ماذا أتصدق أن األطفال يرون الخروف رجال ثميومان فقط وسيكون هذا الخروف لحم شواء سواء كان
بشري أم خروف هههههـ
 -معك حق ههههههـ

طمأنني كالم زوجتي فخرجت للعمل ,أخذ العمل مني معظم
يومي ,رجعت عند غروب الشمس ,وأول باب فتحته هو
باب الجراج ألتفقد الخروف ,صعقت لما رأيت...
الخروف كما تركته صباحا ,واقف ناظره ثابت باتجاهي,
أصابتني القشعريرة وكأنه لم يتحرك البتة ,ثم مأمأ ,ناديت
زوجتي
 الخروف يمأمأ أأطعمته ؟ نعم أال ترى الطعام المرمي على األرض ؟ وأشربته أيضا لماذا يمأمأ إذا ؟ هدئ من روعك ,هذا ما تفعله الخرفان معظم الوقت ,لماذاتعطي األمور أكثر من حجمها
 ال أدري أحسست وكأنه مأمأ فقط عندما راني وكأنه يريدأن يقول شيء
 أصبحت مثل أطفالك تهلوس ! سأحرمك من التلفاز أيضاههههـ
من خلف باب الغرفة ,لمحت ابنتي الصغيرة
 "سارة" ماذا تفعلين ؟ أنا خائفة من صراخ الرجل بالجراج صراخ ؟قبل أن تتحدث ابنتي " سارة " ,نظرت زوجتي بغضب
وقالت

 عيب أن تتلصصي على أحاديث الكبار أسفة يا أمي لم أقصد ولكن ذلك الرجل يخفينا ,لم يتوقفعن ترديد هذه الجملة " سأقتلكم سأقتلكم "
بعد أن أكملت ابنتي حديثها ركضت راجعة لغرفتها والدموع
على خدها ,خاصة أن زوجتي لم تصدق هذه األمور بعكسي
أصبحت مؤمننا بأن هناك خطب ما بهذا الخروف
ذهب يوم وأتى أخر وأصبح عقلي شاردا بما قالته ابنتي
بشأن تلك الجملة ,فحتى العمل لم أجد النشاط للذهاب إليه
اليوم ,جلست بسريري أفكر بطريقة مقنعة ألثبت لزوجتي
أن هناك خطبا ما بذلك الخروف ,وجدتها !!
 اسمعيني عزيزتي ماذا ؟ ما رأيك لو أثبت لك أن هناك خطب ما بذلك الخروف ؟ توقف عن الجنون فقط جاريني أرجوك سأجاريك لكن لست مصدقة لهذه األمور بتاتادخلت مع زوجتي لغرفة األطفال ,حملت ورقتان وقلما
رصاص..
 اسمعاني يا " سارة " و " صهيب " أريد منكما رسم ذلكالرجل األن
 -حسنا يا أبي

أخذ كل منهما زاوية في الغرف وبدأ الرسم ,انتظرنا حتى
أكمال ,خفت لون زوجتي بعد رؤيتها للرسمتين وقالت
 أخرج ذلك الشيطان من منزلنا..الغير مؤمنة بالخرافات أصبحت مؤمنة بهذه األمور,
أخرجت الخروف وتركته بسوق المواشي ,اشتريت خروف
بسعر جيد وحجم ليس بكبير لكن على األقل ليس بمخيف,
كان الخروف شبيها بذلك اللعين ,الفرق أن الخروف اللعين
وسط رأسه هالة سوداء
رجعت لمنزلي ,وعادت حياتنا لطبيعتها ,أطفالي أمضوا الليل
يراقبون الخروف ,نمت مرتاحا وأخيرا..
صباح يوم جديد وغدا العيد يا هال بالعيد ,باب المنزل
يطرق ,فتحت الباب
 أهال أهال تفضل ؟ رأيت إعالنك أنت تبيع منزلك أصحيح ؟ نعم صحيح ,لكن غدا العيد أال ترى أن الوقت غير مناسب؟
 أعلم أسف ألنني أتيت في وقت غير مناسب ,لكن لن أخذالكثير من وقتك ,أريد أن ألقي نظرة سريعة للمنزل من
الداخل
أسف نسيت أن أخبركم أن منزلي معروض للبيع ,أخبرت
زوجتي أن تبقى بغرفتها مع األطفال ,دخلت أنا والرجل,

يدور بالمنزل ,دخلنا غرفة األطفال فحمل رسومات األطفال
وقال
 جميل أطفالك أبدعوا في رسمي ماذا ؟ ال تهتم ,أيمكنك أن تريني الجراج ؟ الجراج لماذا ؟ الشيء ,أريد فقط رؤيتهذهبنا للجراج ,تنهد الرجل قائال..
 اشتقت لهذا المكانثم خرج في هدوء ,صدمت وبدأت أستوعب األمر ,أيعقل أن
يكون هذا الرجل هو  ....؟
أتتني زوجتي والخوف بأعينها ,قائلة..
 إنه هو  ..هو  ..هو من هو ؟ الخــرووف ! كيف عرفتي أبنائك أخبروني -ماذا ؟

 بينما كنت بالغرفة ,طلبت من " سارة " أن تلقي نظرةعلى ضيفنا ,بقيت قليال تراقبكما ودخلت قائلة " لماذا أبي
يدور بالمنزل مع خروف "
لعنة الخروف لن تتركني ,ال أعرف السبب وال أعرف لماذا
تالحقني ,ذهبت عصرا إلى سوق المواشي باحثا عن ذلك
البائع ,دون فائدة لم أجده
رجعت أجر أذيال الخيبة ,ماذا سيحدث غدا ؟ ماهي المصيبة
التي ستصيبنا ؟!
نام األطفال ,بقيت أنا وزوجتي صاحين نفكر ماذا نفعل,
أنضحي أم ال ؟
أتى الصباح ,ذهبت لصالة العيد ,سادت الطمأنينة قلبي بعد
الصالة ,عدت متناسيا ما حدث معي ,كأنه لم يحدث
دخلت الجراج مع األطفال وزوجتي للتضحية..
 أأنت متأكد من رغبتك في التضحية ؟ كل التأكد ,لنفرح األطفال قليالكبرت وأنزلت سكيني على عنق الخروف يمينا ,وقبل أن
أرجع يسارا ,الحظت وجود هالة على رأس خروف العيد لم
تكن موجودة ,هالة ذلك الخروف اللعين ,شردت للحظة ثم
أيقظني صراخ زوجتي
 األطفال األطفالالتفت إلى "سارة" و "صهيب" فكانت الدماء تتساقط من
أنفيهما ,بسرعة البرق حملتهما إلى السيارة وذهبت إلى

مستشفى الطوارئ الخاص ,بحكم أن اليوم عيد
فالمستشفيات العامة ستكون فارغة من األطباء والعناية..
دخلت المستشفى ,حضر الطبيب وبعد فحص األشعة تبين
أن هناك شريانا في عنق كال الطفالن قطع ,كيف ؟ الدكتور
وحده ال يعلم ,تم ترميم أعناق األطفال بأنبوب داخلي,
جلست محتضنا زوجتي إلى جانب األطفال أبكي على
مصيبتنا...
دخل طبيب ال أعلم إن كان نفس الطبيب الذي قام بالعملية أم
ال فكلهم يرتدون مالبس العمليات هنا...
 يمكنكما االرتياح بالخارج أحتاج إلى الكشف على الطفالنقليال
وقفت مع زوجتي للخروج ,لكن حس األمومة أنقذ الموقف,
حيث ركزت األم أن الطفالن يرتعدان بشدة ,ردد الطبيب أن
نخرج والنقلق ,لكن زوجتي أزالت جهاز التنفس من "
سارة " لتسمح لها بالتحدث ,فرددت
 الخـ ر وف  ..إنـ ه الـ خ روفشرارة الغضب تتطاير من عيني ,اندفعت نحوه بقوة أمسكته
 من أنت من أنت ؟ ماذا تريد ؟؟ لماذا يهمك معرفة من أنا ؟ ألنك لم ترحنا بحياتنا ! من أنت ؟؟ أنا عبد مأمور ! أرسلني لكم أيها المسلمين ,شخصيمقتكم ويمقت دينكم ,أنا لعنة الخرفان ,ألعن أي بيت أدخله

وأضحي بأبنائه كما يضحي األباء بالخراف ,أبنائك مقابل
خروف العيد
ازداد وضع األبناء سوءا رغم عملية الترميم التي قام بها
الطبيب ,سألت بعصبية ذلك الشيطان
 لماذا اليزال األلم مصاحبا لهما ؟ مادام الخروف يتألم سيتألمان ! خروف العيد ؟ تماما.. هذا يعني أنه إن مات خروف العيد ,فأبنائي سيــ مـوتون ,بالضبطبصوت مرتفع ,أمرت زوجتي أن تذهب للمنزل إلسعاف
الخروف بأي طريقة..
لحسن حظي أن نقاوتي في عيد األضحى جعلتني متحصن
أمام قوة الشيطان ,فلم يكن إال خاضعا لي ,ظن األطباء
والممرضين بالمستشفى أنني شخص مجنون ,قمت بتقييد
الشيطان وجلست حامال القرآن الكريم مرددا آليات هللا ,ما
إن رددت حتى صرخ الشيطان
حينها صدق كل األطباء والممرضين أنني لست بمجنون
وأن ذلك الرجل أمامي هو شيطان متجسد بشكل إنسان,
حضرت الشرطة وجلس الجميع يشاهدونني أقرأ وأهزم ذلك
اللعين ,وقبل موته و احتراقه أخبرني باسم غريمي
" -ربيع هيثم الجملي"..

 قبل أن تختفي ,لماذا أطفالي وحدهم استطاعوا كشفأالعيبك
 ألن السحر ال يخدع األطفالقامت الشرطة بالبحث عنه ,تبين أنه مشعوذ يتبع ديانة
مجوسية تعتمد على السحر ,يمقت الديانات السماوية
ويهدف إلبطال كل المقدسات في الديانات السماوية ,هو
نفسه من أعطاني الخروف !
حضرت مع الشرطة لحظة سجنه ,تصادمت عيناي مع
عيناه فقال ضاحكا
 الخروف حامل !لم أهتم لكلماته ,شدني شيء واحد أن طوال الوقت لم
أكتشف أن ذلك الخروف اللعين أنثى ,رجعت للمستشفى
ألسدد المبلغ بعد أن تحسنت حالة الولدين ,المبلغ كبير..
 تفضلوا هذا المبلغ كامل ,لو اشتريت خروفا غالي السعرمن البداية لما حصل كل هذا ولما خسرت كل هذا المبلغ
بعد مرور عـام وقبل عيد األضحى ,أرسل لي صديق لم
يفصح عن نفسه صغير الخروف "حمل" ,أرفق معه رسالة
" أطعمه وحين يأتي العيد سيكون جاهزا للتضحية "
ما إن أدخلته للبيت ,حتى ردد الطفالن
 -أبي أبي ,ابن من هذا الطفل ؟

 " حسناء " هاتفك يرن أنا أتية..حملت الهاتف مجيبة..
 ألو ؟ السالم عليكم حاضنة األطفال "حسناء" ؟ وعليكم السالم ,نعم هي أنا أنا وزوجتي ذاهبون في رحلة وسنعود بالغد ,إن أمكنكاالعتناء بابننا الليلة حتى نعود ؟
 نعم يمكنني ذلك ,سأعطيكم عنوان شقتي ال أنا سأعطيك عنوان منزلنا ,وابقي معه ,إبننا ال يحبالخروج من المنزل
 ولكن.. أعلم أنك ال تذهبين إلى منازل زبائنك ولكن فقط هذهالمرة ,منزلنا بحي مكتظ بالسكان لذلك ال تقلقي ,ثم
سيتضاعف أجرك ما رأيك ؟
 يتضاعف ؟ نعم ,ألنك ستأتين أنت لمنزلنا فالسعر سيتضاعف أين هو منزلك ؟ سأرسل لك العنوان في رسالة ,وأنتظرك عند غروبالشمس ,سالم

أغلق الخط ,ليس من عادتي أن أذهب لمنازل األخرين لكن
مضاعفة األجر أمر يصب في صالحي ,ثم ماذا سيحدث نحن
بالمغرب ولسنا بدولة ذات إجرام ,ولدي تكاليف جامعية
يجب تسديدها..
وقت غروب الشمس ,سلكت طريقي نحو العنوان ,حتى
وصلت لمنزل الزبون ,ضغطت الجرس
 أهال بالتأكيد أنت "حسناء" نعم سيدي فعال اسم على مسمى "حسناء" شكرا هذا لطف منك عفوا ,زوجتي قادمة ال تخبريها أنني غازلتك هههههـ ال تقلق سيدي قمت بتجهيز كل ما يلزم الطفل لذلك لن تتعبي كثيرا جيد أين هو ابنك ؟ بغرفته نائماذهب ال تقلق ابنك في أيادي أمينة كلنا ثقة بذلك ,فقط شيء واحد ما هو ؟ ال تنزعي القناع ! -أي قناع ؟

 ستفهمين عندما ترين ابننا ,لكن كما أخبرتك إياك ثم إياكنزع القناع في أي ظرف من الظروف اتفقنا ؟
 رغم أنني لم أفهم لكن لك ذلك ,سؤال ؟ نعم ؟ أين هي زوجتك.. لقد خرجت منذ قليل أأأهذهب الزوج والحيرة تتملكني أين هي زوجته التي تحدث
عنها كثيرا ؟..دخلت المنزل مباشرة أبحث عن غرفة الطفل
فقد ظننت أنه هو أيضا غير موجود مثل الزوجة ,وجدته,
كيس على رأسه ؟ أسرعت لنزع الكيس وما إن مددت يدي
حتى تذكرت كلمات األب
 ال تنزعي القناعأيعقل أن يكون هذا هو القناع ؟ ,ترجلت للخلف قليال
فالكيس فعال كان كالقناع غير أن تفاصيل الطفل غير
واضحة ال أعلم كيف يتنفس ,الكيس موثوق بحبل من عند
عنق الطفل ,أي إذا أردت نزع القناع علي فك الحبل..
حبل !!! كيف لهذا الحبل الملفوف على عنق الطفل أن لم
يقتله بل كيف حتى لم يؤذيه ,الطفل نائم دون أي مشاكل ؟!
ماهذه العائلة الغريبة ,زوجة لم أرها وابن بكيس على
رأسه ,تقدمت للخروج من الغرفة والهرب ,أوقفني األجر
الذي سأتحصل عليه من حضانة الطفل ثم لربما هذا القناع

ألن الطفل مشوه وال يريدونني أن أرى بشاعة وجهه أو هو
مرض من نوع ما ,هي ليلة وغدا سيعودون ,سأنتظر..
جلست على الكرسي المقابل لسرير الطفل ,أقرأ رواية
وأشرب قهوتي ملل والليل طويل ,أقرأ وأقرأ حتى غلبني
النعاس..
 ماما ,ماما...صراخ الصغير بكلمة " ماما " أيقظني من غفوتي ,المنزل
مظلم والبكاء مخيف ,هاتفي الجوال يضيئ متلقيا مكالمة
من صاحب المنزل ,يدياي يرتعشان ممسكة بهاتفي ,أجبت
 أ..لو أهربي بسرعة أهربي ,زوجتي عائدة للمنزل وأنا لمأستطع لحاقها
 ماذا تقول ؟ فقط أهـــربي وإن لم تستطيعي الهرب فال تنظري لوجههاأو لوجه ابني
فُتح باب المنزل وأغلق بقوة ,جسدي يقصف خوفا خرجت
من الغرفة ألتفقد من فتح الباب ,ال أحد بالمنزل !! واليزال
بكاء الطفل مستمرا ينادي بـ "ماما"
رجعت للغرفة ألسكته ,تناسيت طلب صاحب المنزل بالهرب,
رأيت تلك المرأة أمام سرير الطفل ,شعرها أشقر فضفاض
حملت الطفل ثم وضعت يدها على عنق الطفل لنزع الحبل,
لم أهتم كيف دخلت السيدة بل ركزت في نزعها للقناع الذي
نهاني األب عنه...

 توقفي ال تنزعي قناعه ,تـوقفيلم تكترث إلي وكأنها لم تسمعني بتاتا بعدها رددت
 إنه جائع..نزعت الحبل ووضعت يدها فوق القناع لسحبه ,حركت
ناظرها نحوي وهي تسحب القناع فصعقت وصدمت ,ال
مالمح ,ال لها مالمح وال البنها مالمح ,صرختُ راكضة نحو
باب الخروج ,أدفع وأدفع دون فائدة
تقدمت حاملة ابنها نحوي ,ثم ظـهر وسط وجهها شيء
كالفم دون أسنان ودون تفاصيل ,فتحة سوداء ,نـطقت منها
 ال تتحركي ,أخبرت زوجي أن فكرة الحاضنة فكرة خاطئةفأنا ال أحتمل ترك طفلي وحيدا وحين سمعت بكاءه لم
أستطع البقاء تاركتا إياه
 كيف ؟ كيف سمعتيه ؟؟! من أنت أساسا !؟ أأنا بحلم ؟ الكثير من األسئلة ! إليك األمر فأنت ستموتين على أيحال فال بأس من إخبارك ,أنا جنية وابننا هذا نصف جني
ونصف بشري
 جنية ؟! كيف رأيتك إذا في قانون عالم الجن الظهور لإلنس محرم ,لكن ماداماإلنسي سيموت فال بأس أن تريه نفسك للحظة
التفت إلى الباب أصرخ وأمسك بمقبض الباب محاولة فتحه,
هي تقترب وأنا أحاول

تكاد يدها أن تلمس كتفي ,دموعي لم تتوقف ,انهرت حتى
سمعت صرير سيارة بالخارج..
 زوجتي توقفي ال تؤذيها..فتح باب المنزل ,دخل الزوج ,حينها ركضت خارجة ,صرخ
لي ألعود ,لم أستمع ركضت لمنزلي عائدة..
دخلت غرفتي وصديقتي تتسأل ما بي ,لم أجبها أغلقت
غرفتي والتحفت بفراشي محاولة نسيان هذا الكابوس..
يمضي الليل ويكاد الفجر يبزغ ,باب غرفتي يفتح بهدوء ,لم
تغفو عيني للحظة من شدة الخوف ,كانت الزوجة حاملة
ابنها ,رددت
 ابني جائع أتركيني أتركيني أتـــركيني !!صرخت دخلت صديقتي لغرفتي..
 ماذا بك يا "حسناء" أال ترينها ؟! أرى من ؟ ال تخفيني يا "حسناء" اذهبي للنوم وكفاك لعباتحدثت الزوجة
 هي ال تستطيع رؤيتي وكذلك إبني بما أنه بين يدي فلنتستطيع رؤيته
 ماذا تريدين ؟! -ابني جائع وصديقتك تبدو شهية

 الال ,التقتربي منهاالتفت الزوجة لصديقتي ,صرخت لصديقتي
 أركضـــي جننتي ؟ أركضي األنرميت بعض األغراض على سريري على صديقتي ألجعلها
تخرج ,أرجعت الزوجة أنظارها إلي
 جميل أنقذت صديقتك لكن هل ستسطعين إنقاذ نفسك ؟مجددا وقبل أن تمسكني الزوجة ,أتى الزوج محاوال
إيقافها..
صافرة الشرطة ,يبدو أن صديقتي اتصلت ,تم نقلي أنا
والزوج إلى مستشفى األمراض النفسية ,.أما االبن اختفى
في عالم الجن مع أمه
بغرفتي في المستشفى أنا لست بمريضة لكن لن يصدق أحد
ما رأيت أو ما حدث ,والغرفة المجاورة لي بها الزوج
يناديني من تشققات جدار الغرفة
 أسف أهكذا بهذه البساطة أسف بعد كل ما فعلت معي تقول "أسف " لقد دمرت حياتي
 أأأأ ,نعم ولكنني أسف بشأن أمر أخر -وما هو ؟

 زوجتي قادمة الليلة ولن أستطيع إنقاذك هذه المرة لماذا لماذا ال تريد تركي ؟ أنت رأيتها ورأيتي ابني ,وتعلمين رؤية اإلنس للجان أمرمحرم !
 لهذا كنت تنهاني عن نزع القناع ولهذا طلبت مني أن الأنظر لوجه زوجتك
 نعم !! لكن الخطأ خطأك وليس خطأي أعرف ولكن القانون ال يحمي المغفلين ,حتى قانون عالمالجن
 غريب لم ت ُقتل رغم أنك ترى الجان بشكل يومي ؟ أنا لدي ابن وزوجة عندهم وهذا ترخيص يعفيني أنت حقير أنا أسفبغرفتي أنتظر ساعة الصفر ونهايتي ,دخلت الممرضة
لتعطيني الدواء ,ما إن نظرت إليها حتى شردت في وجهها
عديم التفاصيل ,قـالت لي
 ابني جائعتراجعتُ قليال ,فصدم جسدي بشيء ,التفتُ فكان االبن واقفا,
يحمل خشخيشة "لعبة أطفال" ,غرزها بجسدي ,لم يتوقف
عن غرسها وإخراجها...

تلفظت أخر أنفاسي والطفل يشرب دمي  ,لم تؤلمني
الطعنات بقدر ما ألمني قول ذلك الطبيب...
 -مريضة مجنونة قتلت نفسها بخشخيشة األطفال هذه

انقطاع الكهرباء المستمر بقريتنا أمر مزعج ,أعيش ببيت
ريفي مع زوجتي وابنتي ووالدتي العزيزة بقرية (العقورية)
شرق ليبيا...
ذات ليلة ,بينما كنت أجمع الحطب إلشعال النار فالجو بارد
والكهرباء مقطوعة كالعادة ,استوقفني بعض الرجال
 السالم عليكم يا خال وعليكم السالم تفضلوا ؟ هللا يزيد فضلك ,هناك امرأة مريضة هربت من قريتناوعلى حسب كالم البعض أنهم شاهدوها تتجه لقريتكم
 كم عمرها ؟ طاعنة بالسن لكن صحتها جيدة هي فاقدة لعقلها بسبب انقطاع الكهرباء الرؤية صعبة في الليل ,لذلكأقترح عليكم البقاء عندي وننطلق معا بالصباح للبحث عنها
 نشكرك على كرمك ,ال يمكننا البقاء ,السالم عليكم وعليكم السالمغريب أمرهم ,رجعت للبيت وتعرضت للتحقيق من زوجتي
على سبب تأخري ,أخبرتها بما حصل ,أوصدت أبواب
المنزل جيدا ,فنحن ال ندري ما سيحدث
استيقظت صباحا على أضواء المنزل ,أخيرا رجع ,ال أعلم
إلى متى ,تعد زوجتي اإلفطار ,بينما تستمتع طفلتي بإجازتها
المدرسية بالرسم
 -ماذا ترسمين يا رحمة ؟

 امرأة عجوز ال تقولي عن جدتك هكذا ! ليست جدتي ,بل تلك التي حكت لي قصة قبل النومباألمس
 أتحاولين إخافتي ,حسنا يا سيدة ال سبيس تون لك الليلةخيال األطفال خصب ,خرجت للعمل بشركة تصنيع
مشروبات غازية ,قريبة من قريتي ,جل حديث العمال عن
االمرأة ,وطبعا البشر يحبون الكذب
 لقد رأيتها باألمس ركضت خلفها لكنها سريعة يقولون أنها تختطف األطفال الصغار صدقوني إنها ليست مجنونة هي هربت من أهلها ألنهميعذبونها
والعديد من الخرافات التي كادت أن ال تنتهي لوال حضور
المشرف وصراخه للكف عن الحديث والعمل.
رجعت للمنزل بالمساء ,يا سالم الكهرباء قطعت ,جلسنا
على العشاء ,كنت أطعم أمي ,بعد أن أنهينا العشاء ,أخذت
أمي لغرفتها للنوم ,ثم حان دور رحمة للنوم..
 أبي لماذا كل هذا االهتمام بجدتي ؟ جدتك طاعنة في السن وكبار السن يحتاجون للرعايةواالهتمام
 -إذا لماذا ال تساعد تلك العجوز الجالسة على الـكنبة

 أي عجوز ؟! أال تراها ؟؟ كفاااك لعبا يا رحمة وإال عاقبتك !بدأت بنيتي بالبكاء ,لم أقصد الصراخ بوجهها لكنها لم
تتوقف عن إخافتي ,هل هي تمزح أم تهلوس أم ما تراه
حقيقة وكيف يعقل هذا ؟
خلدت للنوم ,طرقات ,طرقات ,طرقاااات ماهذا اإلزعاج
 هناء هناء استيقظي ماذا هناك يا عزيزي كيف لم تستيقظي من هذه الطرقات المزعجة نعم هناك من يطرق ,تبـا للصداع !!ركضت بأرجاء المنزل للبحث عن مصدر الصوت ,فتحت
األبواب ال أحد ,خلف النوافذ ال شيء ,صعدت السطح كذلك
الهدوء يعمه ,إذا من أين هذه الطرقات ,رحمة بالتأكيد هذه
من أالعيبها !
تسللت لغرفتها ألقبض عليها متلبسة ,واقفة أمام مرأة
غرفتها تهمس
 أعلم أنك تريدين الخروج يا سيدتي لكن أبي وأمي اليصدقون بوجودك ,أرجوك توقفي عن دق المرأة سيالحظ
أبي ويوبخني مجددا ,توقفي !!
 -رحمة ماذا تفعلين ,إلى من تتحدثين ؟

 بابا ,بابا الال شيء ال تقولي ال شيء ,سمعت كل شيء ,من هي السيدة التيتحدثت معها
 لو قلت لك ستوبخني مجددا ! ال أعدك هذه المرة ,لن أفعل تلك السيدة مسجونة داخل منزلنا ,تريد الخروج ,أراها كلمرة بمكان ,وتتحدث معي دائما ,وعندما وبختني أنت سابقا
تجاهلتها ,فظهرت بمرأتي تزعجني بالطرق ألستيقظ
وأتحدث معها
 أيمكنك وصف شكلها لي من مظهرها يبدو أنها طاعنة بالسن شعرها خليط بينالشيب األبيض واألسود  ,لكن طويل ,عيناها زرقاوتان لم
يبدهما الزمن
 اذهبي للنوم األن ,لن تزعجك مجددا !بالصباح الباكر ,انطلقت لقرية السيدة المفقودة ,أخذت
عنوان أهلها ,أمام منزلهم خيمة عزاء...
 تعال يا ولد نعم يا عم ؟ عزاء من هذا ؟ سيدة عجوز -أهي نفسها التي هربت

 نعم ,لقد عثروا على جثتها بقرية (العقورية) شكرا لك..بدأ القلق يتغلغل بجسدي ,علي التأكد من شيء لكن من
أسأل يا ترى من !!..الفيسبوك ,كل شيء ينشر على
الفيسبوك بعصرنا هذا ,بالفعل رأيت صورتها ولألسف ما
توقعته رأيته
جثة مذبوحة شعر طويل خليط بين األبيض واألسود ,عيناها
زرقاوتان !! كما وصفتها ابنتي
حسنا يا قرية (العقورية) تحملي نتيجة اللعنة ,لم تسجن
هذه العجوز من فراغ ,رجعت للمنزل ألجد زوجتي تبكي
 ماذا هناك أمك..أمك اختفت ؟!؟؟شهر بعد شهر ,تختفي سيدة عجوز من منازل القرية وبعد
مدة توجد جثتها مذبوحة بنفس الطريقة التي ذبحت بها تلك
السيدة !
بينما التزال ابنتي حتى األن تلعب مع شبح السيدة العجوز,
وكلما سألت ابنتي متى ستترك منزلنا وقريتنا وترحل ,تجيب
ابنتي
 -حتى تعم التعاسة القرية !

مع تطور عالم اإلنترنت ,كثرت برامج التواصل االجتماعي
واختلفت طرق التواصل بها ,اشتهر هذه المدة برنامج جديد
لم يمضي إال بضع أعوام على تصميمه...السناب شات هذا
هو اسمه !
لم أقتنع به يوما ,حتى أتى صديقي يصر علي ألحمله
 أحمد صدقني يجب عليك تحميل البرنامج ال أريده يابرهوم ,صدقا ال وقت لدي له هناك العديد من الفتيات به ,أأنت أحمق ؟! ال أريد صديقي أنت تعيش لوحدك سلي نفسك قليال بالتأكيد هو مماثل لغيره الال ,فقط جربه إن لم يعجبك احذفهصديقي إبراهيم داعم للفشل والضياع ويأتيني بكل ما هو
جديد للمساعدة على االنحراف ,وافقت على كالمه ,تم تثبيت
السناب شات ,فلنرى األن هذا البرنامج الجديد !
صدق إبراهيم ,العديد العديد من الحسناوات هنا ,هذا جميل,
لنبدأ بإرسال الطلبات العشوائية...
مرت أيام ,أتابع يوميات مشاهير السناب شات المملة,
أراهم كيف يعيشون حياتهم باستمتاع بينما أنا وحيد
بمنزلي ,بعيد عن أهلي وأقاربي ,فقط من أجل دراستي
اللعينة ,أردت حذف السناب ,هنا صدمت بطلب صداقة,

غريب من الي يريد إضافة حساب فارغ كحسابي ,قبلت
اإلضافة..
تلقيت رسالة مباشرة على الخاص ,الرسائل مصورة
 أهال أهلين أريد التعرف ممكن ؟ نعم أنا أحمد من المغرب مقيم بواشنطن من أجل الدراسة أنا أيضا من المغرب ,ادعى سارة وأبلغ من العمر 20عاما
 أنا  22عاما تشرفت يا أحمد وأنا كذلك لكن سؤال لماذا قمتي بإضافتي رغم أن حسابيفارغ حتى صورتي لم أضعها
 لن أستعجل ستريني صورتك أوليس كذلك ؟شعور الفرح أن تتحدث معي فتاة رغم أنها غريبة راودني,
أرسلت لها رسالة مرفقة بصورتي ,طالبا أن تريني صورتها
 الت ستعجل ياعزيزي ,ستراني في المستقبل القريب وماذا لو كنتي ولدا ؟ أو صديقي إبراهيم ؟ أصدقت األن -نعم نعم أسف لم أقصد الشك بك يا سارة

أرسلت لي سارة صورة يدها ,حتى تثبت أنها فتاة ,ليال وأنا
أدردش معها حتى بيوم..
 أحمد نعم أتريد رؤيتي هذا ما أنتظره طيلة هذه الليالي ,.مللت من رؤيةيد..أنف...أذن..رجل
 أنظر خلفكشعر أصفر فضفاض ,قوام رشيق ,يا لهذا الجمال ,استقبل
هاتفي رسالة جديدة على السناب شات قبل أن أتحدث مع
الحسناء
 لماذا لم تجب أتريد رؤيتي ,سأرسل لك صورتي ماذا ؟؟ إذا كنت تراسلينني فمن تلك التي خلفينظرت للخلف مجددا ,اختفت ,يا إلهي ال أصدق هذا ,بسرعة
رجعت للهاتف ,الحساب مغلق’ سارة أيضا إختفت ,كذلك
صورها !!
يومان متتاليان لم أذق النوم إال لساعات قليلة بسبب ما
حدث ليصلني بعدهما طلب صداقة جديد ,بتردد قبلت,
الحساب فارغ ال بيانات تدل على صاحبه ,مثل حسابي تماما
وردتني بعدها عشرات الصور من ذلك الحساب تلك الصور
هي صوري بمنزلي أتعشى..أصلي..أشاهد التلفاز !

ظننت أنه جاسوس ,حتى أرسل لي بعد أيام صورة لي وأنا
نائم ,غرفتي بال نوافذ والباب موصد !!
أرسلت له رسائل ألعرف من هذا الشخص الذي يتالعب
معي لـكن دون إجابة ,دون رد ,أوال شبح سارة ثم هذه
الرسائل الغامضة !!
أحرق سيجارتي لفك هذا اللغز المخيف ,أأحذف السناب
شات وأرتاح ؟ أم أعود لبالدي ,عقلي لن يحتمل المزيد من
هذه األلعاب
اتفقت مع عقلي على حذف السناب شات كبداية ,وقبل أن
أضغط على إلغاء التثبيت ,أتلقى إشعار جديد ,صورتي,
صورتي وأنا...
وأنــــا ميت !!
رميت الهاتف على األرض بكل ما أوتيت من قوة ألجعله
قطعا ال يمكن جمعها ,انهرت والخوف تغلغل داخلي ,ال
تفسير منطقي لما يحدث ,لو أخبرت إبراهيم أو أي أحد,
سيظنون أنني مجنون !!
غلبني النعاس فغططت بنوم عميق ,الستيقظ على ضوء
هاتفي الذي يهتز متلقيا إشعار جديد من السناب شات,
هاتفي ؟؟؟ ماذااااا ؟
أنا متأكد أنني جعلته خردة ال أمل بإصالحها ,بعد أن أصبح
وضعي الصحي سيئ ,قام الجيران باإلبالغ عني ,لتقوم
الشرطة بزجي في مستشفى األمراض النفسية على نفقت
بالدي ,على األقل ال هواتف هناك !!

وبينما أنا مكبل بغرفتي بالمستشفى ,دخلت تلك الممرضة
إلعطائي دوائي ,لكن هذه المرة ضحكت وهي حاملة لهاتفها
 ابتسم للكاميرا يا أحمدشعر أصفر فضاف قوام رشيق ,ال يمكن !!
 أأنت سارة ؟ جميل لقد تذكرتني يا عزيزي لماذا ماذا فعلت لك ؟؟ لم تفعل شيء لكن لو تركتك تسرح وتمرح بالسناب شاتلخدعت إحدى المسكينات وأذيتها ,كما فعل حبيبي
 ماذا فعل حبيبك ؟ ماذا فعل ؟ ال شيء ,فقط تبين أنه مريض نفسي يحب قتلحبيبته بعد قضاء ليلة ممتعة معه
 أتقصدين ؟ نعم أنا ميتة يا عزيزيإلى اآلن ,تزورني سارة لتلتقط صور لي وتقول
 ابتسم للكاميرا يا أحمدوأنا مدرك تماما أنني سأبتسم حتى الموت !!

أنا " حسن " بدأت حكايتي حين سمعت تلك الطرقات
المزعجة ،ظننتها صادرة من الخارج !
فتحت الباب ال أحد ،تحققت من النوافذ كذلك ال شيء !!
 لربما من السطحقلت في نفسي وصعدت أعلى المنزل ألتأكد أن ال أحد فوق،
قلت في نفسي مجددا
 من المجنون الذي سيلعب معي هذه اللعبة السخيفة فيمثل هذا الوقت المتأخر
دخلت المنزل وأغلقت الباب ،صوت الطرق لم يختفي،
تحققت من الغرف ألكتشف المصدر أخيرا وياليتني لم
أكتشفه !!
التلفاز الصغير بغرفة والداي رحمهما هللا ،شخص ما يدق
من داخله ،إقتربت بهدوء وخوف شديد من التلفاز كنت غير
مصدق ،تلك اليد تطرق بقوة ثم تبعها صوت همس...
 ساعدني !تراجعت خائفا ،خرجت من الغرفة وأغلقت الباب ،العرق
يتساقط من جسدي ،وألن تلك الليلة كانت ليلة الغرائب
يفاجئني تلفاز الغرفة الرئيسية بنفس المشهد ،تلك اليد
تطرق من التلفاز وصوت الهمس يصدر
 ساعدني !ركضت ألنزل قابس الكهرباء لعل الكابوس المرعب يختفي،
كل شيء أطفيء إال الشاشات بمنزلي جميعها تعمل وكلها

على نفس المشهد المرعب ،حملت هاتفي راكضا خارج
المنزل نحو سيارتي..
ما إن جلست بسيارتي حتى حملت هاتفي ألتصل بصديقي،
لكن هاتفي رفض العمل وبعد ثوان معدودة أضاء هاتفي
لتظهر تلك اليد اللعينة تطرق من شاشة هاتفي رفقة ذلك
الصوت
 ساعدنيمن شدة الذعر رميت الهاتف من نافذة السيارة وإنطلقت
إلى منزل أحد األصدقاء ،طرقت باب منزله رغم أن الوقت
متأخر
صديقي ظن أنني شربت بعض الخمر فطردني خاصة أن
قصتي ال يصدقها شخص عاقل !
ركبت سيارتي ولم أعرف إلى أين أتجه ،معدل الخوف إرتفع
بجسدي وسرعتي إزدادت شيء فشيء ،أنظر لمرآة الرؤيا
الخلفية للسيارة حتى أتأكد أن الطريق خاوية ألكتشف أن
السواد حل بالمرآة وما ظهر بها كان ماتوقعت ،يد تطرق،
حتى بالمرايا الجانبية ظهرت اليد تطرق من كل جهة،
صوت الهمس يتذبذب في أذني...
 ساعدني...ساعدني...ساعدنيلم أستطع السيطرة على نفسي ،أغلقت أعيني ونسيت أنني
أقود ،دخلت المستشفى وجسدي مليء بالكسور ،جاءني
الطبيب ليال لوحدنا واأللم يسيطر على جسدي ،سألني
بصوت خافت...

 أتريد المساعدة ؟ ن نعم كيف أساعدك وأنت لم تساعدني حين طلبتها منك ؟طرق ذلك الطبيب على الجدار بنفس نغمة الطرق التي
أزعجتني ثم أخذ يخنقني بيديه اإلثنتين ،تركني بعد دقائق
وردد...
 لن أقتلك بل سأتلذذ بتعذيبك داخل المستشفى !كل أملي هذه الرسالة ،أنا متواجد بالمستشفى الليبي
األلماني وإسم ذلك الطبيب .......
 ال تهتموا كل ما كتبه هذا األحمق كذب ههههه على أيحال اليجوز على الميت إال الرحمة ،ترحموا على " حسن "
فقد وافته المنية منذ قليل بسبب نزيف حاد !

نحن عائلة نعيش في قلب الغابة منعزلين عن صخب المدن،
أبي رحمه هللا يقول دائما بأن " ال أمان في البشر "...
صدق أبي فحتى حين إبتعدنا عنهم وعشنا لوحدنا في الغابة
لم نسلم من شرهم ،عصابة دخلت منزلنا وقتلت أبي ،أمي و
أختي...
أنا الوحيد الناجي ألني حينها كنت أصطاد بعض الحيوانات
التي ال تخرج إال في الليل،أذكر أنني كنت عائدا أجر غزاال
ألفتخر بقتله أمام أبي ،وقفت أمام باب المنزل ألجد أولئك
المالعين يتلذذون بقتل عائلتي ال أعلم السبب لكن على
األغلب أنهم يريدون المتاجرة بأجساد عائلتي...
كان بيدي بندقية الصيد التي تعلمت الرماية بها منذ سن
السابعة ،فجرت رؤوسهم جميعا وثأري ألهلي تحقق في
نفس اليوم...
لم أبلغ الشرطة باألمر تركته سرا ،دفنت عائلتي خلف
المنزل بينما أخرجت جثث السفاحين لتأتي الذئاب الجائعة
إلفتراسها..
أنا " مصعب " ذو ال  10أعوام ومغامرتي بدأت بعد تلك
الحادثة المؤلمة !!
أصـبحت حالتي يرثى لها وصـحتي تدهورت فـحتى األكل لـم
تـعد لي رغـبة بـه ,بـعد مدة اكـتشفت الـشرطة الحادثة وانا
اعترفت بـكل شيء لـكن ما تـم كتابته في الـملف أنني قـمت
بـقتل عائلتي ألن الـشرطة لـم تجد أي أثـر للعصابة ,أغـلق
ملـف الـقضية سـريعا وتم إرسالي لـمركز أيـتام عشـت بـه
 11عاما مـن الـظلم والمعـاملة الـسيئة فـالكل ينـظر إلي

على أنني طفـل مجنون قـاتل حـتى األشياء الـحادة كان
ممـنوع علي لـمسها....
بـعد الـ  11عاما استطعت أخذ حـكم االستقالل ألعـود إلـى
منـزلي الـمهجور ,غـمرتني الـسعادة ,قضـيت أسـبوعا
كـامل في ترميم الـمنزل وتنظيفه لـيعود صالحا للسكن,
اشتـريت مـولد كهرباء جديد فاألول سـرق بالـطبع !
استقرت حياتي أخيرا ومـا ينقـصني كـان الـعمل ,قـررت أن
أسـتريح أسـبوعا في الـغابة ثـم أخرج للـمدينة باحثا عن
عمل...
** أول يـوم من أسـبوع الراحة **
كـعادتي مـنذ الـصغر أعـشق الـصيد بالليـل وألحيي هذه
الـتقاليد حـملت بندقية أبي العتيقة وخـرجت ,بـعد ربع
سـاعة مـن الـبحث عثـرت على غـزال ,فـريسة ستجعـلني
أعتزل الصـيد أسـبوعا وتسد جوع معدتي ,رفعـت الـبندقية
وحـبست أنفـاسي ألقتنص الـغزال ,وضـعت يدي على الـزناد
وصببت كـل تركيزي على الـحيوان الذي تفصلني عنه بضع
أقدام...
 أأأأه ماهذا ؟قـبل أن أقـوم بضغـط الزناد أصابتني حـجارة ,إلتفـتُ يمينا
ويسارا بـاحثا عـن المصدر فـلم أجـد أحـدا ,رجعت بناظري
نـحو الغـزال ومجددا وضعت يدي على الزناد ,قـبل الرماية
يـصدمني حجر أخـر ,ثـبت األمر وعرفت أن هناك مـن يلعب
لعبة سخيفة مـعي ,مـعدل الغضب بجسدي إرتفع ,أنطـلقت
باحثا بيـن األشجار وبين الـخطوة واألخرى تـكاد حجارة

مجهولة الـمصدر أن تصدمني ,رجـعت للمـنزل دون الـعثور
على الـفاعل...
** الـيوم الـثاني **
استيقظت صباحا وكـل ما يشغل بـالي رامي الحجـارة ذاك,
كيف لـم أستطع إيجاده وكيف تالعب به بتلك السهولة
تساؤالت لـم تغادر عقـلي ,نهضت مـن فراشي نـحو الـبئر
ألحـصل على بعـض الـماء فـالخزان فـرغ...
 يا إلهـي !! ما ما ماهـذا ؟؟؟؟تصـلبت في مـكاني ,بـقرة ميتة أسـفل الـبئر !!! هـنا عـلمت
أننـي لست وحيـدا بـل هـناك شخص أخـر بالغـابة ,شخص
تضايق مـن عودتي للـغابة ,أخرجت الـبندقية تحسبا ألي
طاريء وذهـبت خـلف الـمنـزل حيـث يوجد بئر أخـر مـغلق
صممه أبي لـمثل هذه الـمواقف ,فتحت الـبئر وأخرجت
المياه مـنه ألسد حاجتي ثـم أغـلقته....
أتـى الـمساء والـصبر نفـذ مللـت من أكـل المعلبات أحتـاج
للـحم..
 لـن أدعـى شـخصا جديد في أدغالي الـخاصة يتالعب بيرددت في نفـسي تـلك الـجملة وخرجت وشرارة الـشر
تتطاير من أعيني ,خوار " مـواء " بـقرة يتذبذب في أذنـي,
كـلما تحركت بـعيدا عـن منزلي يتضاءل هذا الـصوت ,عـدت
للـمنزل بـسرعة الـصوت واضح أمام منـزلي ,تساءلت...
 -أيعقل أن تلك الـبقرة حيـة ؟

ركضت نـحو البئر أللقي نـظرة والمفـاجأة التي قشعرت
جسـدي ال وجود للـبقرة !
مواء عـالي خلفي ,ببطيء شديد التـفت للخلف ألجد تـلك
الـبقرة واقفة والدماء تتساقط من جسـدها الـجريح ,تراجعت
بخطوات خلفية مـن الخوف حتـى كدت أسقط في الـبئر,
الـبقرة الـتي لـم أعرف إذا كـانت ميتة أو حـية تتقـدم
نحوي...
ركضـت البقرة بأقصـى سرعتها لـتصدمني ولـكن وهلل
الـحمد تفاديتها لتسقط في الـبئر مجددا ,نـظرت في الـبئر
ألجدهـا جثـة مرمية داخل الـبئر..
عـدت للـمنزل تحديدا إلـى غـرفتي ,أغـلقت البـاب بالـخزانة
ووضعت البندقية إلـى جانبي ,قـاومت النـوم لـكن لـم أنجح
فالـنوم دوما الفـائز..
** الـيوم الـثالث **
فـركت أعيـني مستيقظا ,بـداية يـوم غـير سـعيد ,تسـمرت
أرجلي مـن ما رأيت في غـرفتي ,جـملة مـن الـدماء على
سقـف الـغرفة " أترك الـمنزل يا مصـعب "
 مـاذا أيـعقل أن من يتالعب معي لـيس بـشري ؟ورد بـعقلي هذا الـسؤال بـعد األحـداث الـمريبة الـتي
حـصلت معي
أزحـت الـخزانة مـن باب الـغرفة توجهت خـارجا مـن
الـمنزل لـم أفطـر حـتى ,وضـعت يدي على مـقبض باب

الخـروج وما إن فتـحته ظـهرت أمامي فـتاة صـغيرة جميلة
المالمـح بمالبس بالية..
 بسم هللا ،كـيف أتـيتي إلـى هـنا ؟ عـمو أطعمني يا عـموأصـابني االرتباك ولـم أعرف إن كانت الفتاة أمامي حقيقة
أم وهم ,قـلت لهـا..
 ابـقي هنا وال تدخليدخلت وأحضرت الطعام لهـا ثـم سألتها...
 أين أهلك ؟ أنا جئت إلـى هـنا بحـثا عـن إخـوتي جـئت إلـى هنا ؟؟ نـعم إخـوتي اختفوا منـذ أحد عشر عاما ,اختفوا بهذهالـغابة
ثـوان قليلة لـم أفـهم األمر ثـم تـذكرت العصابة التي قتلتها,
قـلت
 إذا أفراد الـعصابة إخوة ! نـعم وأنت قتلتهمرفعت بندقيتي بأقصـى سرعة ألصوبها على رأس الـفتاة
وما إن رميت حـتى اختفت في العدم...
بـعد تلك الحادثة المريبة مع الفتاة مـر الـيوم دون المزيد
من الغرائب

** الـيوم الـسادس **
مضـى يومان الـرابع والخامس دون أي أحـداث خارقة
للطبيعة ,ابتسمت وقلت في نفسي...
 يبـدو أن تلك األرواح عـرفت أني ال أهـزم وتـوقفت عنأالعيبها
في الـمساء خـرجت للصـيد وللتأكد مـن أن حقـا الـخوارق
اخـتفت ,أدور في الـغابة حـتى رأيت غزاال واقفا تحـت
ضوء الـقمر وكأنه ينتظرني ألصطاده ,وضعت يدي على
الزناد وكـلي أمل أن ال يرميني أحد بحجارة ,دقات قلبي
تتسارع ضـغطت الزناد ألطرح ذلك الـغزال أرضا ,نـجحت
نعـم نجحت والـماورئيات ذهبت !
حملت الـغزال عـلى كتفي راجعا للـمنزل ,وقـفت أمام بـاب
الـمنزل ألجد عصابة واقفة داخله ,شـعرت بثـقل الـغزال
على كـتفي ,سقـط الـغزال فوقي ,حـجمي ضئل ,عـدت طفـال
عدت  11عاما ,ما حـدث بـطفولتي يتكرر ,العـصابة
ممـسكة بعائلتي يطعـنون أمي ويذبحون أبـي كما تذبح
الـمواشي ,أخـتي يتلذذون بـها ,حـملت نـفسي ألقـف وأمسك
ببندقيتي ,ركـض أحدهم نـحوي صـارخا...
 لـن ألدغ مـن نفس الـجحر مرتين !لـكمني وحـمل الـبندقية ليصوبها نـحوي ,قـبل أن يـقوم
بالرماية أتى أفراد العصابة وكذلك أهلي أتوا معهـم !!
ليقفوا جميعا أمامي ,يتحدث أبي...
 -فـشلت في إنقاذنا يا بني ! فـشلت وتركتهم يقتلوننا !!

نـطقت أمي...
 كـيف لـك أن ترضى بهذه الـحياة لـو كنـت مكانك إلنتحرتوالدموع تمليء عيناي قلت..
 ولكـن يا أمي لقـد ثأرت من أجلكم وهللا ثأرت الـثأر لـن ولم يعيدنا يا بني !تـحرك أحد أفراد الـعصابة صاح...
 أهـرب وأترك هذا الـمنزل يا فاشل !بـعد جملة فرد العصابة ذاك كـل ماردده الـجميع كانت كلمة
واحدة
 فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشلفاشل فاشل فاشل فاشل
وقفت راكضا صوب الغابة ,عدت راشدا عاد جسدي كبيرا
إختفت كوابيس الطفولة لكني لـم أتوقف عـن الجري حتـى
أوقفني جـسدي رغما عـني ،أغمي علي من شدة التعب !!
** بـعد أيـام **
استيقظت بالـمستشفى تحركت قليال لـكنني فـشلت في
تحريك يدي الـيمنى ,تعجبت لماذا لكـنني اكتشفت سريعا أن
يدي الـيمنى غـير موجودة من األساس !!
 أأأأأأأأأأأأأأاه إهدأ يا " مصعب "ضابط شرطة واقف إلـى جانبي ,صرخت بوجهه..

 أين يدي ؟!! ماذا فعلتهم بها ؟؟؟ لـسنا نـحن ,وجدك بـعض الـصيادين في الـغابة تـحترحـمة غزالن مسعورة
 غـزالن مسعورة ؟؟؟ نـعم غزالن أكلت لـحم بـشري عـن طريق الخطأ وأصبحلها تلذذ في الـلحم الـبشري ,لوال تدخل الـصيادين لكـان
جسـدك بالكامل وجبة لهـم فأحمد هللا أن يدك فـقط راحت
ضحية لهم !
 يدي أكلتها غزالن ؟!؟؟؟؟ يا رباه الـصياد أصبح فريسة,أرجوك أخبـرني بكالم غير هذا
 لألسف تمنيت لو أستطيع لـكن هذه الـحقيقةخرج الـشرطي بعـد أن أنهى جملته وأنا أصرخ عليه ,ازداد
وضعي سوءا وتـم نقلي بعـد تحسن وضعي الـجسدي
لـمستشفى األمراض النفسية بسـبب قصتي التي لم يصدقها
أحد فـقررت أن أكتبها لـكم أنتم لـعلكم تصدقوني !!

الـعام  2200الثـورة في عـالم التكنولوجيا حـيث إختـرع
الـبـروفيسور " سـتيفن كـاتورس " رقـاقة تـزرعهـا في
جـسدك تـعيدك بالـزمن إلى حد أقصاه ساعة ,لـم يخـرج
الـمشروع إلى الـساحة ألن خـطورته كـبيرة جـدا وظل
يـعمل على مشروعه في الـخفاء مع رفـاقه في الـشركة..
إلى أن في ذلـك المؤتمر عن الـسحر األسود ,طبعا
باإلضـافة إلى العـلم أصبـح الـسحر ذو شأن كبـير ومن
القوى التـي يسـتعملها حـكام العالم لـفرض سـيطرتهم
خـاصة بعـد كشف أسراره...
واقـفا على المـنبر الـساحر الـهندي " رجاش بوب "
يتـحدث عن مشـروعه الـقصر الـملعون في الـهند الـذي
سـيحمي مشـعوذي الـسحر األسود من الـحروب في الـعالم,
قـصر مـحصن من كـل األسلحة والـبشر ,كـان " ستيفن "
جـالسا يراقب النقـاش وفي لـحظة خرج عن صمته...
 الـعلم أقوى من الـسحررد " رجاش " بإنفعال...
 مع إحـترامي لك ضيفنا العزيز ,الـعلـم قوي لـكن له نقـاطضعف على عـكس الـسحر الذي هو إستحضار الجان
والشياطين التي تعـتبر أقوى المخلـوقات
 أكـبر عـدو لنـا هو اإلسالم والمسلمين ,أنا وأنت نعـلمجيدا أن الـسحر يدمـره القرآن بسـهولة
 وكـأن بعـصرنا هذا بقي من يقرأ القرآن ياصديقي ,أنظـرلحـال الدول العـربية أصبحت كما نريد ,حتى زواج الشواذ
بأراضيهم متـاح ,الـمسلمين اليشـكلون أي خطـر التقلق

 تبـقى هذه نقـطة تؤكد أن الـعلم أقوى من الـسحر لنسـافر إلى الـهند وأراهنك إن إستـطعت هـزم الـقصرالملعون ,إن هـزمته حينها فقط سأعترف أن الـعلم أقوى
من الـسحر
 وأنا موافقزرع " ستـيفن " رقـاقة إعـادة الزمـن بجسده مجازفا
ليـفوز بالـرهان الكـبير ,سـافر إلى الـهند مبـاشرة نـحو
الـقصر المـلعون ,كاميرا التـصوير وقنوات التـلفاز
الصحفيون وكبـار الشخصيات واقفون يـنظرون إلى
المواجهة بيـن البروفيسور " ستيفن " و الـساحر " رجاش
" ,تـحدث " ستـيفن "
 الـيوم سأطلق مشـروعي الـرهيب " العودة بالـزمن "ألثبت للـعالم أن الـعلم أقوى من الـسحر
 والـيوم سـتموت أنت داخل هذا القصـر ألثبت للـعالم أنحتى أحد عباقرة العـالم سيقع كاألرنب داخـل فخ القـصر
المـلعون
 إنتظـروني إذادخـل " ستـيفن " وأغلق باب القـصر لـيصبح وحـيدا
بالداخـل ,رغـم العدد الكـبير الموجود بالـخارج إال أنه لـم
يستطع سماع أصواتهم وكأنهم إختفوا ,صـعد الدرج إلى
الطـابق الثـاني حيث توجد النوافذ ليلقي التـحية على النـاس
من القصـر ويخبرهم أنه صامد ,كل ما رآه من النافذة ظالم
دامس !

ظالم دامس وكأن الـقصر عـزله عـن الجميع ,الخـوف
سـيطر على قـلبه ركض أسفل الدرج لفتح الباب لكـن البـاب
الضخم أبى أن يفتح !
مـواء قـط ,مـواء يـدل على أن هـناك قـط يريد الهـجوم
وخربـشة مالمح وجهـك ,األمر الصـادم أن خربـشات أظافر
قـط رسـمت على جدران المـنزل ,لكـن تلك الـخربشات
حجمها كبير ،يـنظر يمينا يجد الجـدار محـفورا من أظافر
ذلك القط العمالق ,يلتفت يسارا فيشـاهد نفس الشيئ,
تقـترب الخـربشات وال أثر للفـاعل...
صـوت الـقط إقتـرب ,الـخربشة هذه المرة لـم تكن على
الجـدار بل على يد " ستيفن " لتنتزعها مـن جسـده ,لـمح
قاطع يـده ذاك لـم يكن قطا كما توقع رغم المواء ,بـل طيف
غريب الشكل ,الدمـاء تتسـاقط بسرعة أعاد الزمـن إلى
حـين دخـل المنـزل..
ردد في نفسه...
 لـحسن الحـظ أن الرقـاقة بـجسدي ,علي هـزيمة هذاالقصـر المخيف
وقـف " ستـيفن " غـير متراجع والسـيناريو يـعاد أمامه,
صـوت الـخربشات أُثارها ظهرت على الجـدران ,مبـاشرة
قـام " ستـيفن " بتـفعيل نـظام الـصقع اإللكتروني بـحيث إن
لـمسه أي شيئ يصـعق..
وقـف ثـابتا لـيوقع بـذلك الـوحش الذي قـطع يده في المرة
السـابقة ،عـلم أن الـوحش سيسقط من قـوة الصـعقة
الكهربائية حيـن يالمـس جسده ,تـكاد المـخالب أن تالمس

جـسد " ستيفن " وفي طرفة عـين دون أن يدري " ستـيفن
" وجد يده مرمية أمامه ,عـرف أن مايواجهه أقوى بكثير
من بعـض أالعيب إلكـترونية...
عـاد بالـزمن مجددا ,هـذه الـمرة الـقلق يصيبه أيعود
بالـزمن إلى لـحظة وقوفه خارج المـنزل وينسحب من
الرهـان أم يثـبت نظريته بأن الـعلم أقوى من الـسحر
 لـن يـهزمني مـجرد منـزل بغـرف عديدةتحدث لنـفسه تـلك الجـملة وركـض أعلى الـدرج ,يسـتمع
لصـوت صرير المـخالب يقـترب منه..
 سـيهاجمني مـجددا ليقتلع جزءا من جـسدي عـلي أنأركز من أين ستأتي الهـجمة ثـم أعود بالـزمن ثواني
معدودة لتفـاديها
ركـز " ستيـفن " في الـصوت القـادم ليـعرف من أين
ستأتيه الضربة لمح غـريمه يقتلع يده من الجـانب األيمن
عاد بالزمن ثواني معدودة ليعاد المشـهد ,نـجحت خـطته
وتـمكن من تفادي غريمه مرة وإثنان وثالثة !
إخـتفى مواء الوحـش وكذلك صرير مخالبه ,إبتسـم
الـبروفيسور لـكن األمر لـم يدم طويال وقـف أمامه شـخص
بشع المالمح تتسـاقط الدمـاء من أعينه ال أنف له يرتدي
عباءة طـويلة ,أغمـض البروفيسور عـينيه من شدة
الـخوف وحـين فتحهم وجد أن ذلك المـسخ إقترب قليال
رغـم وقوفه بنـفس الوضعية ,أغمض عينيه مجددا وما إن
فتحهم رآه مقتربا أكثر

كلـما أغمض عينيه إقـترب المسخ ,ظل محدقا مقـاوما
وغـريب الشكل ذاك ينتظره ليغلق عينيه ,فـشل وأغمض
عينيه صـرخ من شدة الخـوف وفتـحهما ,حـينها لم يرى
شيئا عم الظالم المكان
وبفرقعة أصابع عاد النـور للـقصـر " ,رجاش " السـاحر
الهـندي مبـتسما داخل المنزل ,وفمه متدلي لألسفل قال "
ستيفن "
 كيف كيف دخلت للقـصر ؟ أنا سـاحر يمكنني فـعل أي شيئ,إستمتعت برؤيتك ترتعدأمام شياطين منزلي وذهلت حين إستطعت تفادي
ذوالمخالب ,عليك اإلعتراف الـسحر أقوى من الـعلم
 لـن يـحصل هذا ,أتعرف لماذا ؟ لماذا ؟ ألن الـساحر غبي اليقرأ إال كتب السحر ,أما طالب الـعلمفحتى كتب الـسحر يقرأها
ضحكـات طفـل عالية تغـطي أرجاء المـنزل ,تـحدث
البروفيسور
 قل لي يا " رجاش " أال تذكرك ضحكات هذا الـطفل بأمرما ؟
 ماذا تقصد ؟ ال أعـلم ,لـربما ضحـكات إبنك الذي حشوت جسـدهبالتـعاويذ ودفـنته بحديقة منـزلك

 كيف عرفت بهذا األمر ؟ بـفضل السحر إنتـهى الرهـان وفزت أنا إذا بلسـانك ذكرت فضل السـحر نـعم لـكن بفـضل حبي للـعلم قرأت عن الـسحر ,أنا لسـتبسـاحر أنا طالب علـم
أصوات مـخالب الـشيطان تقترب من " ستيفن " و "
رجاش " ,في لـمح البـرق قـطع الشيـطان رأس " رجاش
" ,سقط رأسه على األرض والتعابير عليه تدل على جملة
واحدة
 كيف خـنتني ياخادمي !نـزل " سـتيفن " أسـفل الدرج حامال رأس " رجاش "
لـيستقبل الـناس منتصرا ,ما إن فـتح البـاب حتى وجـد
نفـسه في عدم مظلم ,وحده " رجاش " يـعرف كيف يـخرج
من هذا العدم ,أراد العـودة بالزمـن لكـن يبـدو أن الرقـاقة
تعـطلت ,جلـس في الـعدم مـنتظرا الـفرج
لكن كل ما سمعه كان صوت صرير المـخالب يقترب منه
وأخـر مارآه تغـير مالمح وجـه " رجاش " إلى إبتسامة
عريضة !

مـنزل تلـتهمه الـنيران أصـوات صـراخ أفـراد عائلة الـ "
سـنوسي " داخـل منزلهم ,عـجزنا عن اإلقتـراب من
الـمنزل ,أمـور مرعبة حصـلت أمام أم عيني ,وقـفت أشاهـد
من الـنوافذ الـملتهبة أطيـاف الـعائلة يركضون في محـاولة
للخـروج ,الـبراميل التي إستـعملناها لسـكب الماء لـم تجدي
نفعا األمر إحـتاج شـاحنة إطفـاء...
بعـد وصول الشـاحنة كـان صراخ العائلة إختفـى في مـوقف
مربك ,قـام رجـال المطافئ بإخمـاد الـحريق ,صـرخ أحد
كبـار الحي والدمـوع تـنهمر منه
 أخـرجوا جثـامين الشـهداء ياشبــــابركـضت أنا والـجيران لـداخل الـمنزل المحـطم بـاحثين عن
الـجثث ,من غـرفة لـغرفة أركض ألتـوقف في الـنهاية ثـابتا
وأعـيني تـكاد أن تخـرج من مـكانها لـعجب مارأيت ,عـائلة
الـسنوسي الـزوجان وإبنهـما حتى خـدش بسيط لم يصبهـم,
جـالسون واألب محتضنـهم ,خـرجت عـن صمـتي...
 الـسالم عـليكمنـظر األب عـم " تـوفيق " نـحوي بعد أن تـحدثت ,أكمـلت
كالمي...
 الـ...الـحمدهلل على سـالمتكملثـواني لـزم األب الـصمت ثـم نطق...
 أإنـتهى األمر ؟ نـعم ,أتـمنـى أنـكم لـم تصـابوا بأي أذى ؟ -الال الـحمدهلل ,نـجونا بإعـجوبة

أتـى الشبـاب عـندما ناديتهـم للغـرفة لـننقل العـائلة إلى
الخـارج وعالمات الـتعجب تسـيطر على جـميعنا....
بعـد مرور أسـبوع من الـحادثة التـي أًصـبحت الـحديث
الـرئيسي ليـس فقط لسـكان الـحي بـل ألهل الـمدينة كـلهم,
قـام الـعم " تـوفيق " رب األسرة بترميم الـمطبخ والحـمام
وغـرفة واحدة في الـمنزل فقـط من الـداخل ليـستقروا فيـه,
مـاحصل إعـتبره الجـيران مـعجزة ,العـجوز الـخرف "
شعيب " ظـل يردد في جـملة مريبة...
 الـنيران إلتـهمتهم ,الـنيران إلتـهمتـهمإقتـربت مـنه متسائال...
 من هـم يا عـم " شعيب " ؟ تـلك العـائلة من تـلك الليلة ههههـ يا عـماه يبدو أنك فقـدت عقلك إن كـانوا قـد تـوفوافإذا مـن أولئك الذين بالـمنزل ؟
 شيـاطين !شـدني أحد رفـاقي من يدي وأبعـدني عن الـعم " شعيب ",
تـحدثت...
 مـاذا بك يارجل لماذا شددتني هكذا ؟ ألبعـدك عن هذا الـمجنون ونذهـب لنسـتمتع قليالبـسيجارة حشيش طازجة
 -ال أعتـقد أنني أريد أن أدخـن الليلة

 أنت ال تريد هههههـ كفاك يارجل لـن تـدفع شيئ أنا و "ربـيع " جـهزنا كل مستلزمات الـجلسة الروحانية هههههـ
 يارجل شغل بالي مايردده العـجوز " شعيب " التقل لي أنك صـدقت كالمه بشأن أن الـعائلة ماتت ومننراهم األن شياطين ؟؟
 ال أعـلم لهـذا التريد أن تدخـن بعض الـحشيش معـنا يبـدو أنككـنت تدخن لوحـدك
 هههههههـ يارجل أنا لـم أدخن إذا لنذهـببعـد إلـحاح وإصرار من صـديقي " حـمزة " وافقت ,ملئـنا
الـسيارة أنا و " حـمزة " و " ربيع " بمـعدات الـتخييم
واألكل للمبيت في الـغابة التـي التبعـد كثيرا عن حينا,
صـرخ " ربيع "
 راااااائع ستـكون ليلة حـافلةإنـطلقنا للغـابة ,فور وصولنا نصـبنا الـخيمة وأخـرج "
حمزة " سـيجارتا حشيش قائال...
 تـجهيز الـطعام في هذا اللـيل يحتـاج لعقل متفـرغ ,خـذاوإستـمتعا
مـع أول نفـس إرتسمت على وجـهي اإلبتسـامة المـعتادة,
أشعـلنا الـنار وطبـخنا الـمعكرونة التـقليدية في الـرحالت
الشبابية اللـيبية

بعـد مرور سـاعة من الـسهرة الـجميلة ,بدأت ألمـح نارا من
بعـيد ,تـحدثت للـشباب...
 يارفاق ,لـم تقـولوا لي أن من أعراض الـحشيش أن أرىاألشياء بعـيدة !
تـحدث " حمزة "
 هههههـ لـم أفهمك ؟ أرى النـار التي أشعلناها هنـاك بعـيدا !! أين ؟ هـناك أنا أيضـا أراها... إذا هنـاك مخيمون غـيرنا وهذا أمر غير إعتيادي ,هذهالـغابة اليزورها أحد بوقت متأخر ,نـحن نذهب إليها منذ
مـدة طويلة ولم يحدث مثل هذا ,لنتحقق من األمر
حـملنا السـكاكين وتـوجهنا صـوب النـار ,ثالث أشخاص
رجل ومرأة وطفـل جالسون يدندنون حول النـار ,تـحدث "
حـمزة " بـنبرة غاضبة
 ياغرباء األطوار ماذا تفـعلون في هذا الوقـت المـتأخربالغـابة ؟
لـم يهـتموا لتـوبيخ " حـمزة " لهـم ,شعـرت وكأنني
أعرفهم رغـم أنني لم أرى وجوههـم ,لم يتوقفوا عن الدندنة

إقـترب " حـمزة " منهم ووضع يده على كـتف الـرجل,
بسـرعة البـرق يلتفت الـرجل والمرأة والـطفل ,عـائلة
الـسنوسي !!
وجـهت مصباحي نـحوهم وإرتبكت " ,حـمزة " تراجع ليقف
إلى جانبي أنا و " ربيع " ,بدأ الجـلد من على وجه األب
وباقي أفراد العـائلة بالـتساقط بهـدوء ,إسودت األعين
وتفحـمت الشفاه ,ثـم ببطئ شديد تـحرك فـم األب الذي
أصبـح وجـهه حفـنة من الـعظام المتفحمة
 أنقـذوني ,النـيران تلـتهمنيركـضنا والرعب سـيطر علينا ,صـعدنا الـسيارة وبـسرعة
أوصدنا األبواب ,أدرت الـمحرك لـننطلق تاركين الـخيمة
والـمصابيح والـطعام ,قـطعنا شوط بسيـط بين أشجـار
الغـابة لـنجد العائلة واقفة أمامنا بـنفس المالمح الـمرعبة
واليوجد أي منفذ من الـجوانب ,ردد " حـمزة " بإرتباك
شديد
 أًصـدمهم أصدمـهم أصدمـهملـم أعرف مالذي أفعله ,قررت أن أنفذ ماطلبه " حـمزة "
ضغـطت البنزين لإلنطالق لـكن المفاجأة أتت في وقتها
الـوقود نفذ !!!
 لـقد نفذ الوقود !!! كيـف يعقل ذلك ,ألـم نملئه صـباحا ؟؟ -ماذا سنفعل ؟ هاهم قادمون

وقفـوا عـند نوافذ الـسيارة ,األب عـند نافذتي ,األم عـند
نافذة " حمزة " ,أما الطفل تشبث بالسيـارة محدقا بـ "
ربيع " وظلوا يرددون
 أنقذونا ,أنقذونا..رددوها عشرات المرات ومع كل ثانية تمر يسقط الجلـد من
أجسادهم ويزداد جسدهم تفحـمها حتـى تبخروا في الـعدم...
نـزلنا من الـسيارة لنـجد أن ال أثر لـهم ,تبين أن هنـاك من
قام بالتالعب برشـاشات الـبنزين وذلك سبب نفاذها بسرعة,
إتصـلنا بأحد الـجيران ليجر السـيارة ونعـود إلى الـحي,
قصصـنا الحادثة على الـناس لـكنهم تـحدثوا بجـملة واحدة
 الـحشيش جعـلكم تتوهمون تلك التراهاتالعـائلة تخرج وترجع للـمنزل وكأنها عائلة طبيعية ,جـلسنا
نفـكر بحـل ثـم خطـرت ببالي فـكرة
 لنذهب للـعجوز " شعيب " مالذي سيفيدنا به عـجوز خرف ؟؟ هو عـرف أنهم شياطين قبل أن تـحدث معنا الحـادثة,بالتأكيد لديه حل ما
 حسـنا لن نخسر شيئتـوجهـنا إلـى الـعجوز قصصـنا عليه ماحدث منتـظرين
إجابة

 قـالوا لـكم " أنقذونا " ؟ هذا يعني ياأوالد أن مايحدثبمنـزلهم أمر خطـير ,أرواح الـعائلة مسـجونة بسـبب سـحر
أو شيطان في الـمنزل ال أعلم تحديدا
 ومالعمل إذا ؟ يجـب أن يـحترق الـمنزل حريقا أشد من الـسابق ,يجـبأن تلتهم الـنيران الـسحر المـوجود بالـمنزل لتختفي لـعنته
 أأأأأترددت وتـحدث " حـمزة " عوضا عني
 سنفعلها إذارغـم أنني ترددت لـكن الخيار أخر ,نحن نعلـم أن من
بالـمنزل هم شياطين وليس إنس...
ليال حمـلنا براميل الـبنزين ,راقبنا الـحي حتى دخـل الجميع
منازلهم لـنسكب الـبنزين على الـمنزل قـمت أنا بالـسكب من
الواجهة األمامية أما " حمزة " و " ربيع " ذهبوا إلى
الجوانب والخلف ,النيران ظهـرت من الـخلف تـوقعت أن "
حـمزة " رمى عـود الكبريت ,رميت أنا كذلك عود كبريت
ألشعل الـمنزل وإبتـعدت ألختبئ " ,حمـزة " و " ربيع " لـم
يظهرا !!!
راقبـت وعنـدما خرج الجـيران متـجمعين حول الـمنزل,
خـرجت أنا أيضا وعقلي شارد أين رفاقي ,صـراخهما من
أحد النوافذ رن في أذني ثـم لمـحتهما مباشرة في الـمنزل
يبـدو أن الشياطين أوقعوهم في الفخ !!!

ركضـت نحـو باب الـمنزل بين النيران لـن أترك رفاقي,
صرخت باحثا عنهم ,بين النيران طـفل يضحك راكضا,
أغلـق باب الـمنزل لوحده وسقطت بعض األحجار عليه
وكأنها عالمة تـدل على أنني لن أخرج ,صعـدت الدرج نـحو
إحدى الـغرف ,ألقيت النظر من النافذة والنيران
تحاصرني...
" ربيع " و " حمزة " بالخارج مصدومان لرؤيتي أحترق,
خلفي العائلة واقفة تـحدث األب
 نـجحتم لـكن اليوجد نـجاح دون تضحـية هههههـنظرت إلى يداي ألجد جلدي يذوب تمـام كالشـمع ،تفحمت
إحدى عيناي ثم تفرقعت لتقفز خارج وجهي رأيتها بعيني
السليمة مرعوبا ،سقطت مغشيا بعد تأكل جسدي وذوبانه...
إستيقظت في الـمستشفى حولي أصدقائي والدكتـور حيث
أبلغـني أن ال أمل من أن أستطيع الحراك مجددا ,علمت أن
" ربيع " و " حـمزة " ركضـا مبتعدين عن النار حيـن
أشعال النيران أما أنا خدعتني الشياطين !!
الـقصة يكتبهـا لكـم الكـاتب " معـاذ " الذي أتعبته معي في
سرد القصـة فكما تعلـمون أن التـحدث وأنا مشـلول أمر
صعـب وترديد الكلـمات يحتاج مني وقتا طـ طـ طـويال...

" معـاذ " الـباحث في عـالم الـماورائيات و كـاتب قصـص
الـرعب تصـادفه حـادثة غـريبة لـم يـتوقع أن تـحدث...
ذات مساء بيـنما يشاهد " معاذ " على الـيوتيوب بـعض
الوثائقيات إهـتز هاتفه مـعلنا تلقيه إشـعار من الـفيسبوك,
كـان طلـب صداقـة األمر لـيس بغـريب فالعـديد من مـحبي
الـرعب يتـابعون " معاذ " ويرسلـون لـه طلبـات صداقة
لـكن إسـم الـحساب الذي أرسل الطلب نوعا ما غريب ويثير
اإلهتمام...
" خـادم شمس المعارف " هذا إسـم الحـساب و " شمـس
المـعارف " لـمن اليعرفه يـعد من أخطر كـتب الـسحر,
الـفضول دفـع " معاذ " لدخـول الـحساب ,بمـجرد أن دخـل
" معاذ " إبتسـم بتعجـب ,الـحساب مفـعل منذ أكثر من عام
ولـيس هذا األمر الـعجيب ,ال بـل كل المنـاشير في الـحساب
آيات قرآنية ,لـديه تفاعل في حـسابه ومعظم المتفاعلين
ذوي حسابات وهمية ويلـقبونـه بالـ " شيخ "...
أدرك " معاذ " أن إسـم " خـادم شمس المـعارف " لـم يأتي
من فراغ وأن لـهذا الـشخص عـالقة بـعالم الماورائيـات,
دخـل مجددا للـحساب للتدقيق في الـمنشورات ,الحظ أمرا
غـريبا بالمنـاشير وهو كـل منـشور تـوجد بـه آية قرآنية يتم
تفسـير األحرف في األية...
 أعرف تـفسير الكـلمات أم األحرف فهذا أمـر جديد ؟طـرح " معاذ " هذا السؤال على نفسه ثـم عاد يتصفح
الـحساب لـيجد المزيد من الـعجائب مثـل ( تفـسير األحرف
العربية) ( قـوة حـرف األلـف وإرتباطه بالـعالم الثالث ),

بـسرعة قبـل " معاذ " طلب الصداقة وإنتـظر رسـالة من
الغـريب المريب...
سـرعان ماتحـقق ذلك لـتبدأ المـحادثة بـ...
 الـسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وعليـكم السالم ورحمة هللا وبركاته أهال أخي " معاذ " أهال بـك قـبلت طلب الصـداقة هذا يطل على أن حسـابي أثـارإعجابك
 إعجابي ؟ ال لـكن الفضـول دفـعني للـقبول أي نـوع من الفـضول ؟ مـن أنت ؟ هههههههـ ال تتـعجل أنا جئتك بـمنفعة تفيدك وتفيدنيطبـعا
 هـاه ؟ قـبل أن أوضـح لك أي شيء طرأ لي موضوع مـهم لذلكسننـهي حـديثنا غدا
 حـسنا لـحظة أقرأت عـن قوة األحرف الـعربية في فضـاءالماورئيات ؟
 -ماهذه التراهات ؟

 تراهات ؟ ههههـ إذا طلبت منك طلبا بسيط هل ستنفذه ؟ يعتمد على نـوع الطلب شيء بسـيط يثبت لك صحـة كالمي وماهو ؟ أحضر كوبـا أكتب على كل جوانبه حـرف الـ " ميم " وإنزع خصالت من شـعرك ,ضعها بالـكوب وإملئه بالـماء ثـم
ضع الكـوب في الـفريزر " الثالجة "
 طـلب غـريب ؟ ماذا تتوقع من شـخص إسـم حسـابه " خادم شمسالمعارف "
 ياسالم وكوميدي أيضا سأذهب األن ,نلتقي الحقا وإفـعل ماطلبت منك بالـحرفالواحد
" معاذ " سـاخرا نفذ مـاطلبه منه الـغريب ووضـع الـكوب
بالـفريزر ,ليـال ذهـب للنـوم....
مـن نعيم نـومه إستيقظ ,الـغرفة شديدة الـبرودة وجسـده
يرتعـد ,ركض باحثا عن مصدر الـبرد فـلم يجـده ,الـبرد
قـادم من داخله !!
تـعجب في ثانية وفهـم في األخرى ,تـذكر الـكوب في
الـفريزر أسـرع لفـتح الثالجة ,أخرج الـكوب المتجمد
وضـعه أسفل صـنبور المـياه السـاخنة إلذابة الثـلج ,بعد
ذوبـان الثلج حـدث األمر الـمتوقع غـير المصدق...

إختـفى الـبرد !!!
عاد الدفئ للـمنزل ضحـك " معاذ " مرددا بصـوت مرتفع...
 فـعلتها يا لعين ,فـعلتهاقفز نـحو سريره إلكمـال نومه والصـباح ربـاح...
ظـهر يـوم جديد جالـسا على كنبـة منزله وحيدا " معاذ "
ينـتظر أن يظهر الـضوء األخضر إلى جانب ذلك اإلسم "
خادم شمس المـعارف "...
" خادم شمس المـعارف " متصل األن...
 السـالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وعليكم السالم ,لقـد حصل معي أمر غريب ليلة الـبارحة شعرت ببرد شديد ؟ كيف عرفت ؟ ألنك طبقت ماأمرتك به ,أصدقت قوة األحرف الـعربية األن! ونـحن لم نستعمل الكلمات بعد
 من أنت يـارجل ؟! جـعلتني في حيرة من أمري إسمـعني قبل أن تعرف من أنا ,لـندخل في صلبالموضوع
 أي موضوع !!! أنت لديـك مئات األالف من المتابعين من عشاقالماورئيات إن أعطيتك خبرتي لتنشرها لـهم سنـكون جيش
خـارق من مستعملي اللـغة العربية

 أتقصد أن نعـلمهم الـسحر ؟ نعـم ,نهـج الكتب السوداء و " شمس المعـارف الكبرى " أنت مجـنون وتـحلم إلى هنـا ينـتهي الحـديث بيننا أقر أنكأدهشتني لـكن هذا سحر وأنا أعوذ باهلل منك ومنه !!
 إسمـع التقم بحذفي ,مارأيك في عرض أخير ؟ عرض أخير ؟ تـريد معرفتي ؟ رؤيتي ؟ في الواقع نوعا ما أريد سأحقق لـك ماتريد بـشرط ,سأتصل بك مكالمة فيديوستـرى ورقة فيهـا رسمة أريدك أن تـحمل ورقة وقـلم,
تـرسم ماتراه بالورقة ثـم تحرق الورقة بيدك
 إتصـلبعـد أن أجاب " معاذ " على الـمكالمة ,ظهرت له ورقة
معلقة على حائط ,بدأ بـرسم مايوجد على الورقة من رموز
غريبة ,بعد أن أكمل بالقداحة أضمر فيها النار حتى أصبحت
فتاتا !
بـعد أن أحرق الـورقة إنقطع الـكهرباء عن المـنزل كامال,
الفاجعة جعلـت " معاذ " يسقط هاتفه دون سقط وتتـحرك
البـطارية من مكانها ,حـمل الجهاز مجددا وعاد الكهرباء
بسرعة ,قـام بتشغيله ودخل للمسنـجر سريعا...
 -إختـفى ؟؟؟

بتـعجب قال " معاذ " تلك الكـلمة حين رأى أن المـحادثة مع
" خادم شمس المعارف " قد إختفت ليس هذا فقط بـل
حساب " خادم شمس المعارف " إختفى ,بحث وبحث "معاذ
"عن حساب المشعوذ فلم يجده ,بـحث من حساب أخر فلم
يجده..
تـحرك من مكـانه وذهـب إلى الحـمام لـيغسل وجـهه من
أثار الصـدمة..
 أهال " معاذسـمع تلك الجملة وهو يغـسل وجهه مصـدرها فوقه
مباشرة ,مصـدرها ذلك الـشخص من المرآة ,تباعد قليال
فرك عينيه غير مصدق..
 من..من...من أنت ؟؟؟ أنا " خادم شمس المعارف " أنت جـني ؟؟؟ ولمـاذا أنت مصـدوم ؟ ألنني إستـعملت الفـيسبوك ؟ نـحننسبقكم علـما و تحضرا ,الـعديد من الـجان موجودين بالعالم
اإلفتراضي الفيسبوك والتويتر وحتى السناب شات
 سناب شات ؟ هؤالء الفئة الرقيقة من الـجان ,الفرافير يعني ! إنتـظر لحظة التقل لي أنك خدعتني بتلك الرسمة إلخراجك؟

 في البداية كـنت أريد أن أستخدمك لـنشر الـسحر األسودولكـن حين أغلقت باب المسـاعدة في وجـهي لـم أرد أن
أضيعك من يدي لذلك إستغليتك ألحرر نفسي من
الفـيسبوك..
 ماذا ستفعل األن ؟ سأكمل عملي ,نشر الـسحر األسود دون الحاجة إليكأكـمل الجني جمـلته لتـنكسر المرآة وينتشر الزجاج على
جسـد " معاذ " متسببا في جروح بسيطة لـه بيـنما إختفى
ذلك الجـني !
بـعد مرور أسابيع " ,معاذ " جالس يشـاهد التلفاز
(( أخبار التاسعة واليزال القبول إلى جماعات الـطقوس
السوداء في إزدياد وحتى األن فشلت الشـرطة في معرفة
المسؤول الرئيسي عن هذه الكارثة الكبيرة ))
" معاذ " يلوم نفـسه فدخوله لعالم الرعب هو السـبب لكل
هذا ,فكر وفكر في حل لهذه المشكلة ,حتى خـطرت بباله
فكـرة أخذ بـراد شاي كتب على كل جوانبه حـرف الـ " ميم
" أسقط بالـبراد خصالت من شعره ,ملئ الـبراد ماء
ووضعـه على غـاز الطـهي ,أشعـل نار الطهي وذهـب
للنوم...
(( أخبار التاسعة وجد الشـاب " معاذ الـحمري " متفـحما
في غـرفته واألمر الذي حير الـشرطة أن اليوجد أي دليل
على عالمات إحتراق في الـغرفة فكـيف إحترقت الجـثة ؟
من الفـاعل ؟ ))

إلـى أصدقائي الشـباب حـين تتحـدثوا مع فتاة على مواقع
التواصل اإلجتماعي التخشوا أن تـكون تلك الفتـاة شـابا ,بل
إخشـوا أن يكـون صـاحب ذلك الـحساب جنـيا !!

 أهنـاك تفسير عـلمي لرؤيتي لفـتاة تسكـن حديثنا بحيناتطابق تماما مالمح صـوت وجسد فتاة قـمت بإختـطافها
إغـتصابها وقتلهـا منذ  30عـام ؟!؟
مـنطقة " بـنينا " والـجارة الجديدة ,صـدم الـسيد " نـاصف
" حيـن رأى فـتاة مطـابقة المـواصفات لفـتاة قـام بإختطافها
حيـن كـان يعيش بـمدينة أخرى وقتلها تتـجول بشوارع
منـطقته ,قـضية قديمة لـم يعلم سـكان المنطقة الـحالية
عـنها ,رفع أهل الضحية عليه قضية لـكنه خـرج براءة ألن
التوجد أدلة إلثبات تورطه...
السـيد " نـاصف " يبلـغ من الـعمر  53عـاما يتـمتع بصحة
جسدية عالية يـحترمه كـل سـكان الـمنطقة ألسلـوبه
الـجميل ,بـعد قتـله للفـتاة أصبـح يعـاني من إضطـرابات
خـاصة حـين يتعامل مع النـساء فأصبـح يتجنبهـن..
وكـأن رؤيته لشبـيهة ضحيته لـم يكن كافي ,إنتقـل إلى
الـمنزل المـجاور له جيران جدد مـجموعة من األنسـات
الـحسناوات...
بعـد مرور أيام يـطرق بـاب بيـته ,يفـتح الـباب لـيصدم
بالـجمال الفاتن إلحدى الجـارات
 أهال أ أ أهال أسـفة على اإلزعـاج نـحن جيرانكـم الجدد أرسـلتني أميألحييكم وأعطيكم هذا الـبسكويت من صـنع يدي أمي
 -أأأ في الـواقع أنا أعيش لـوحدي بالـمنزل

 أه أنا حقـا أسفة العليك على أي حـال أتمنى أن يعـجبك الـبسكويت شكرا بنيتيدخـل لـمنزله حـامال صـحن البسـكويت بعـد إن إستـيقظت
غرائزه الـذكورية ,إنهمرت في رأسه األفكـار الشـيطانية,
خطـط وخـطط حتى....
حتى وردت الـفكرة المـناسبة في رأسـه ,برأس كـل شـارع
من شـوارع منـطقة " بنـينا " غـرفة للـتحكم بكهرباء
مـنازل الشـارع ,دخـل إلـى تـلك الـغرفـة على غـروب
الـشمس وفـصل مفـتاح الـكهرباء الـخاص بمـنزل جاراته..
عـاد إلـى منـزله مـنتظرا أن يـطرق باب منـزله طلـبا
للـمساعدة خـاصة أن الفتـيات يثقن فـي السـيد " نـاصف ",
تـحققت توقعـاته وطرق الـباب
 أهال ياإبنـتي عماه الـكهرباء بـمنزلنا قـطع رغـم أن الـمنازل بالـشارعمضاءة
 ياإلـهي لـربما هـناك مشـكلة بعـدادات الـكهرباء الـداخليةبمنـزلكم ,تفـحصيها
 ال أعـلم كيف أستعـملها -أوف ,سأتصل بـشركة الكـهرباء لمسـاعدتكم

 نـحن مجموعة فتيـات ال نستطيع إدخال رجـال غرباء إلىمنزلنا
 نـعم معك حق ما رأيك أن تدخـل وتتفـحص عدادات الـكهرباء بنـفسكعلى األقل نحن نعرفك ؟
 الال ,ال أريد أن يـظن أحد من الـجيران ظن السوء بنـا التقلق ياعماه أنت رجل مسـن وموقر ,سمـاك علىوجـهك
 ال أعلم يابنيتي حقـا هيـا أدخل قـبل أن أدخل ,إسألي والدتك أوال وأفسحـي لي الـطريقإنتـظر قليال أمام باب الـمنزل ثـم أخبرته الـفتاة بـموافقة
والدتهـا ليدخل ,إستـطاع كسـب ثقتـهم ليـفتح على عدادات
الـكهرباء الداخـلية وتبقـى الوالدة واقفة معـه وحـدها بعد
أن أمرت الفتيات بإلتزام غرفهن...
 أظننـي عـرفت الـمشكلة حقـا وماهي ؟ نـاوليني مفـك الـبراغي أرجوك تفـضلجسـد " نـاصف " يـرتعش ونبضات قـلبه تتسـارع الـغرفة
اليوجد بهـا إال هـو و األم واإلنارة خـافتة جـدا أال وهي

إضاءة الـمصباح بيد الوالدة الـفرصة مناسبة لتنفيذ خـطته
لـكنه تردد ,يخـاطبه عقـله بأن يقـوم بفـعلته...
سقـط الـمصباح من يد الـوالدة وعـمت الـعتمة الـغرفة,
صـرخة لألم عالية ومخيفة ,تـرجع الكهرباء كاملة للـمنزل,
مفـك البراغي عليه دماء ,دمـاء األم الـملقية على األرض,
الـصدمة ومالمحها التفـارق " ناصف " الذي لـمح أمام
باب الـغرفة الـفتاة شبيهة ضحيته ,لـمحها لثواني ثـم إختفت
لتظهر بعـدها إبنـتا الـقتيلة تصرخان...
ألقـي الـقبض على " نـاصف " وزج بـه في الـسجن
أسترتاح منـطقة " بنينا " ؟
بـعد مـرور شـهران تـحديدا ,خـمس ضحايا من مـنطقة
بـنينا كـلهم ذكور والقـاتل غـير معروف...
 أحسنـتي ياأختاه  5ضحايا رقـم جيد ,سنثأر ألمنا من جـنس أدم ,سـنثأرلكـل نساء العـالم من الضباع الـبشرية وستصبح منـطقة "
بنينا " أول مـنطقة خـالية من الرجـال
اإلبنـتان " مريم " و " ريم " تقتـالن بـدم بارد أي شـاب
يقع في فـخهن عن طريق الـرومنسية الزائفة ,فـهن ظنن
أن هـناك عالقة بـين والدتها و " نـاصف " وأنه قـام
باإلعتداء عليهـا قبـل قتلها...
في مسـتشفى األمراض النـفسية...
 الـسيد " نـاصف المسالتي " أنت بـكامل قواك الـعقليةالحـمدهلل يمكنك الخروج نـتمنى لـك حياة سعـيدة

" نـاصف " لـم يسجن بـعد أن تم التحقيق مـعه تبين أنه
يعـاني من إضطرابات وتـم تبرأته وتـحويله لمستشفى
األمراض النـفسية...
عـاد لـمنطقة " بـنينا " لـيجد أن بيـت الجـيران مغلق بشـكل
يدل على أن سـكانه هاجروه....
بضع أيام مرت وهو بـمحل البقـالة يشتري مستلزمات
الـبيت لتقابله تلك الشيطانة سـبب مـاحدث ,يتـردد ويتـألم
فيها ،تذهـب إلى البقـال للدفع
 ألـديكم مفـك براغي ؟ نـعم لـدينا سيدتي تفضليأصفر ذو رأس مدبب تـماما كالذي كـان بيـد " نـاصف "
ليلة مقـتل والدة الفتيات ,بـعد أن أخذت الفـتاة الـمفك
إبتسـمت مرددة
 إنـه حاد جدا ,أستـطيع الـقتل بـه هههههـتـرك " نـاصف " كـل مابيده وخـرج ليتـبعها لـكنها إختفـت
بلـمح الـبصر ,عـاد للبـقال ليسأله عـن أين تسـكن هذه
الـفتاة ,حـان الوقت لمعـرفة أين يقـع منـزل الجـارة التي
يراها بـكل شارع واليعـرف منـزلها...
 أين تسـكن تلـك الفتاة ؟ عـيب أن تسألني مثل هذا السؤال !! هذا غير أخالقي أنا لست بطفل أو مراهق ,أنا أسألك ألن األمر مهـم -هدأ من روعك ,أي فتاة ؟

 الـتي كـانت عندك منذ قليل هههههههـ أجئت هـنا لتمازحني ؟؟ ماذا تقصـد ؟ لـم تـدخل للمـحل أي فتـاة اليـوم !!!يـكاد يفـقد عقـله " نـاصف " عائد للـمنزل والـخوف سـيطر
عليه بشـكل كلي...
جـلس بمنزله وحيـدا يـنتظر أن يزوره أحد ويطرق بـابه,
الـباب يطرق أخيرا ,ركض ليفتح يتخيل في عقـله أن أحد
الـجيران يسأل عن أحواله أخيرا...
فتـح البـاب ليتلقى ضربة فأس قوية في رجـله وصـلت حد
الـعظام ليـبلغه األطباء بعد أن نقـل للمشفى أن بـتر الـرجل
أمر المفر منه...
أصـيب بالـجنون فـتم نقـله من جـديد لـمستشفى األمراض
الـنفسية ,لـم يحتمل ال الـممرضون وال األطباء وال حتى
المرضى صراخه وجنونه خـاصة بأنه يردد
 إنهـا تالحقني ,الجـميلة تالحقني !!تزور الـمريض " نـاصف الـمسالتي " الفتاتان "مريم " و"
ريم " تدعيا أنـهما قريباتاه وسيتوليـان أمره ,رغـم أن أمر
إخراج مريض دون أوراق قـرابة رسمية هـو أمر ممـنوع
لـكن جـنون " ناصف " الـمطلق جعل اإلدارة تتغاضى عن
هذا األمر خـاصة أنـ ال أحد يسأل عنه...
مقيـدا بمالبس الـمجانين نقـل " ناصف " رفـقة الفتاتين
إلـى منـطقة " بنينا " لتعتنيا به على طريقتهما...

وبـعد مرور أعوام هـاجرت الفتاتان إلى الـمدينة الكـبيرة "
بنغازي " بيـنما إلى يومنا هذا تسمع صرخات " نـاصف "
في شوارع " بنيـنا " وال يـعرف من أين مصـدرها...
 أختاه أتعتقدين أنهم سيتجدونه وينجو ؟ سيتطلب األمر حفر أرضية المنزل كاملة هههههههـ معك حق سيتعفن قبل أن يعثروا عليه هههههههـاألن قبل أن تختموا هذه القصة إقرأو هذا المقطع األخير
وأغمضوا أعينكم متخيلين أنفسكم مكان " ناصف "
مدفون تحت أرض منزل مغلق توجد فتحة للتنفس ،اليوجد
طعام المكان مليئ بالحشرات وخمنوا ماذا ؟
شبح ضحيته القديمة يزوره من الحين لألخر...

كـان األب بالـخارج يـنتظر سـماع صـراخه إبنتيه الـلتان
ستخرجان للـعالم من رحـم أمهـما ,سـمع الـبكاء ركض
لـغرفة العـمليات ,هـناك كانت الصـدمة فقـط طفلة واحدة !!
رغـم التحـاليل والـصور وكالم الطـبيب إال أن األخت التوأم
إختـفت دون أي تفسير منطقي...
مـاحـدث قـد حـدث ,طـفل إختـفى قـبل مولده ,عــائلة "
مصـطفى الـعـجماوي " بـاإلسكـندرية صـاحبة الـقصة
الـشهيرة " إختـفاء األخت التوأم " ,الـبعض حـلل األمر
علـى أن شـاشة الكـشف بالـمستشفى كـان بها خطب مـا
والـبعض أطلقـوا الشائعات حـول أن الـتوأم جني وأخرون
يقولون أن الـمولودة أكلـت أختها لذلك لـم يجـدوا أثرا لهـا !
بـعد  21عـاما بـلغت " يـسرى " سـن الرشد و إستـطاعت
التـسجيل في جـامعة عـين شمس في الـقاهرة لـتبتعد أخيـرا
عن حيـها في األسكندرية بل لتبتعد عن اإلسكندرية بأكملـها
خـاصة أن النـاس اليتـقربون مـنها وبـعض الـشباب
ينـعتونها بـ " أخت الشيطان " و " أكـلة الـأطفال ",
سـافرت لـحياة جـديدة فـقصتها غـير مـعروفة هـناك...
إستـقرت بالـسكن الداخـلي للـجامعة في غـرفة رفقة فتـاة
سـمراء إسـمها " حـنين " ,إستـلطفت " حنـين " " يسرى
" وعـاملتها خـير معـاملة ,خشـيت " يـسرى " أن تـعلم
صديقتها بحقيقة ماحدث يوم مولدها فتتركها...
عـيب " حـنين " هـو أنـها مـدمنـة مخدرات وسـيجارة
الـحشيش التفارقها بتاتا ,رغـم أن " يسـرى " دومـا
تـنصحها أن تتـركه ألن في حـال كشف أمرها بالجـامعة
ستتـطرد من الـجامعة بشكل نهائي ويزج بها في السـجن...

صـباحا...
 صـباح الـخير يا " يسـرى " صـباح الـخير " حنين " لـنجهز أنفسـنا للـمحاضرة حسـنا ,أمممم أتعـلمين أن السيـجارة األخيرة حقـا مننوع فـاخر سـأعمل على شراء هذا الصـنف من األن
وصاعدا
 لـماذا ؟ تبـا يافتاة ظللت طـوال اللـيل أركز فيـك في الـمرآة واقـفةتلـوحين لي
 أنــا ؟ نـعم ,في الـواقع هي شعـرها قـصير ولديها غمـازة هـذاالـفارق بيـنكما ,أصـبحت أنظر لك وأنت نائمة بـسريرك ثم
أعيد بناظري للمرآة ألجدها واقفـة ههههههـ حقـا شعـور
غـريب
 نـعم يـبدو أن الـحشيش أذهب عقـلك ليلة أمس ,هيـا بنـالنـذهب األن
لـم تـناقش " يسـرى " صديقتها بـما حصـل وأصـابها
التـوتر ,شعـرت بأن مـاحدث لم يكن وهـما..
مسـاءا ,بيـنما كـانت " يـسرى " لـوحدها حـيث خـرجت "
حـنين " إلحضار سـيجارة ,طرقـ باب الـغرفة
 -هذه بالـتأكيد " حنـين"

فتـحت البـاب لـكن أحدا لم تـجد ,أغلقـت بهدوء وإلتفتـت
لـتجد شـبيهتها بـشعر قصـير وغـمازة على الـخد األيسر
واقفة أمـامها
 أهـال أأأأأأ.... التصـرخي لـن يـستطيع أي أحد رؤيتي مــن..مـن أنتي ؟ مـن أنا ؟؟ وكأنك التـعرفين من أنا ! أنا أخـتك التوأم يا "يـسرى " أنا " يـمنى "
 " يـمنى " ؟ لـكن كيف كيف أصـبحت هـكذا؟ كـيف أصبـحت جـنية ؟ نـ نــ نـعم الـخطأ خطأ أمـنا ,تلـك الغـبية كـانت مـتزوجة بـأبي جنيعاشق ,أخفـت األمر عـن أبيك وسـمحت لـه بمـعاشرتها
رغـم أن أبي عاشرها قبله بأيام ,أبـي هـو من جـعلني أظهـر
على جـهاز الكـشف ليـثبت ألمك أن خطأهـا لـن يـحمد
عقـباه
 مـاذا تقصدين ؟ أن يكون توأمي من اإلنـس يعـني أنني سأتمتع بنـفسصفـات اإلنـس وبمـا في ذلـك العـمر ,هـذا يـعني أن الـجنية
التي من المـفترض أن تعيش أالف األعوام ستعيش فقـط

 100عـام أو أقل ,وهـذا الـخطأ الذي إقترفـته أمك
ستدفعيـن أنت ثـمنه !
إختـفت " يـمنى " في الـعدم تاركة " يـسرى " على األرض
تبـكي خـوفا...
بعـد أيـام تـركت " يسـرى " الجـامعة وعـادت إلـى منـزلها
الذي يـعيش به والدهـا ووالدتها فقـط فـ " يسـرى " هي
إبنـتهم الـوحيدة ,خـرج الوالـد للـعمل...
جـلست " يـسرى " على طاولة األكل لتتحـدث مع والدتها
 كيف حـال زوجك ؟ كفـاك وقاحة يا " يسرى " إنـه والـدك ال أتحـدث عـن أبي مــاذا ؟ نـعم ,عـلمت بكـل شيئ كــــيف كيف كـيـ...قبـل أن تـنهي تساؤالتها إنقطع الكـهرباء وإهتـزت الشبابيك
وفتـحت األبواب لتـجلس على أحد كراسي الـطاولة " يـمنى
" متـحدثة...
 منـي يا أمـاه " يـمنى "تـحدثت " يـسرى " ...
 -جـميل وتـعرفين إسـمها أيضـا

 أسـفة يـا " يـسرى " سأذهـب األن إلى أبي وأخبـره بكـل ماحصل وسأحضرهللـمنزل لتـخبيره بـالحقيقة كـاملة
 لـكن أبيك لـن يصدق سيصدق إن أخبرنـاه كليـنا ،صححـي خطأك ياأماه لـعلنانـجد حال لهـذه المـشكلة
جـالسة " يمـنى " تراقبهما بإبتسـامة مخيفة...
وقـفت " يـسرى " وخرجت من الـمنزل متـجهة إلى مـكتب
أبيها ,أخبرته بـكل شيئ سقط من مقعـده ضـاحكا ولـم
يصدق كلـماتها ,ألـحت عـليه أن يـعود معـها للـمنزل وقـالت
 إن لـم تصدقني إسأل أميحتى لـو كـانت تهـلوس لـكن كيف لألب أن يرفض طـلب
مدللته..
دخال الـمنزل ليجدا الوالدة ورأسهـا مفصول من جـسدها
صـدم األب ,راح يبـحث عن الـسكين الذي أستـعمل للـقتل
ولكـنه لم يجده ,أمـعن الـنظر بـ " يسـرى " ليـلحظ بـقعة
دماء على حقيبتها ,سـحب الـحقيبة منـها وفـتحها فوجد
سكـينا بـه دمـاء ,أغـلق كـل نوافذ الـمنزل حتى اليـلحظ
الـمشهد أي أحد من الـجيران ,جـلس وهو يستمع إلبنته
تقسـم وتقول
 إنهـا " يـمنى " إنـها " يـمنى " إسـمعيني يا " يـسرى " أنـت جننـتي ولـربما بسـببمضايقة الجـيران لك طـيلة هذه األعوام ,قـتلك لوالدتك...

 أنا لـم أقتلها !!! قـتلك لوالدتك قـد يرسـلك إلى الـسجن المؤبد أو حتىاإلعـدام
 إعـدام ؟ نـعم ,لذلـك سألفق تقـرير على أنك مريضة نفـسيةوأرسلك لمستشفى األمراض الـنفسية وبذلك ستسقط تـهمة
قـتلك لوالدتك
نـجح الوالد بـفعلته وأصبـحت " يـسرى " سـجينة غـرفة
مغلقة بمستشفى األمراض الـنفسية ,كـانت " يـمنى " رفـقة
أخـتها بالـغرفة طـيلة الـوقت شـعرت بالـراحة ألنها دمـرت
حيـاة " يـسرى " ,بـعد مدة أصبـحت حـالت " يمـنى " ال
ترثى عليها ,تـحدثت " يـمنى "...
 أخـتي الـيوم يـومي أستـموتين ؟ نـعم يبـدو ذلك شـكرا على الحـياة الكئيبة عفـوا ,سـعيدة ألنك توأمي و أنا كذلـك رغـم كل ماحدث لـكنك لم تتركيني ,أذكر منذصـغري وأنا أشعر بـك ,حتى حينما أبكي أو أتضايق
أتحسس حضنك دافئ
 أمـل أن تتـحسن حيـاتك بـعد موتي يأختـاهوقـفت " يـمنى " وترجلت بـهدوء..

 إلى أيـن ذاهبة ألنـام بحضن أمنـا ووالدي...بـعد أيـام خـرجت " يـسرى " رفقـة والدها حيـث طلبت أن
تـزور قبـر والدتها وتعود ,بـعد ذهـابها للـمقبرة قـامت
بـطعن أبيها في رجله طـعنة بسـيطة لـكن مؤثرة ثـم حملت
فأسا وبدأت بالـحفر...
حـدث ماتوقعت ,جثـمان " يـمنى " الـطازج يـحتضن
جثـمان الوالدة الـمنتفخ والديدان تتـحرك عليـهما ,قفـزت "
يـسرى بالـقبر لـتحتضن أخـتها ووالدتها وتـصرخ
 أين أنت ,أين أنت ؟؟؟سرعـان ماحضر التربي وحراس المـقبرة لـتوثيق الحادثة,
إلى األن لـم يـعرف أحـد جثـة الفـتاة لـمن ترجع..
زج بـ " يـسرى " بسـجن إنفرادي بـتهمة خـطفها وقـتلها
للفتاة التي لـم يعرف أحد أنها أختـها حـيث كـان وجـهها
متفحمـا بـفعلة فـاعل ,أمـا األب وضـع بمستشفى األمراض
الـنفسية..
طـرق بـاب زنزانة " يسرى " إقتـربت من الباب لتسمع
صوتا هامسا من خـلفها ,إلتفتت...
 صـرخت باأليام الماضية " أين أنت " هـا أنا هنا األن أنت والـد " يـمنى " ؟ ال أعتقد أن هناك داعي لإلجابة -إرتحت األن بعد كل ماحدث ؟

 ال ال ؟؟؟؟ أنظري للـملعقة بـصحن الـطعام خـاصتك جميلة صحيح نـعم إنهـا جمـيلة أليس جميال أن تشقي معدتك بها ؟ حقـا جميل هيـا إفعـلي ذلك ياعزيزتيشـقت معدتها كمـا طلـب والد " يـمنى " ,سـقطت تصرخ
بشـدة...
 إحتملي األلم أنا أحتمل األن إنـزعي أحشـائك بيدك يازهـرتي أأأأأأأأأأأأأأأأأ...فـعلت كمـا أمرهـا لتنتهي حيـاة فتـاة عاشت كـابوسـا من
أول يوم ولدته فيه إلى يـوم وفاتها...
 أنت أيـها الـكاتب " مـعاذ " أنا ؟ أهـناك غـيرك إسـمه " معاذ " ال -ألـم تمل من الثرثرة ؟

 أأأ ...في الواقـع إخـرس وأنهـي هذه الـقصة حاال فأنت التريد أن تجربشـق معدتك صحيح؟
 -الالال ,الـقصة إنتـهت

بـكل حـي تـوجد سـيدة عـجوز عكـازها بيـدها سـمينة
ودومـا مبـتسمة تعيش وحدها ,في بـعض األحياء هذه
السيدة طـيبة وفي أحياء أخرى هـذه الـسيدة مـزعجة
والتحب أحد..
دعـوني أعرفـكم على الـعجوز بـحيينا " هـناء " أو كمـا
يلقبها أطفال الحـي " أم األنف الـكبير " ألكون مـنصفا
فأطفال الحـي لـم يـتـهجموا على هذه العـجوز باأللقـاب من
فـراغ فهـي كـانت دوما تـوبخهم وتطردهـم من ملعـب الحي
حيـن تجدهم يـلعبون كـرة القدم..
 " معـتز " " معـتز " قادم يا " أحمد " إفـتح الـباب بسـرعة ماذا هـناك ؟ مـنزل العـجوز " هـناء " يـحترق وهي بالداخل بسـرعةالشبـاب كلـهم هـناك يحـاولون إخراجها
 أنا قـادمركـضت نـحو أخر الـحي حيـث يوجـد مـنزل الـسيدة " هـناء
" ,النـيران تلتهم المـنزل وصراخها يغطي المـكان ,الـكل
يملئ دلوا بالمـاء ويسكبه على حيطان المـنزل دون فائدة
وشركـة إطفاء الحرائق بعـيدة عـن حينا..
لـم يسـتطع أي منا الدخـول لـقوة النـار وحـجم لهيبها ,لـن
أنسى أخر ماقالته الـعجوز قبل أن تتفـحم بالداخـل
 -الـيوم ليـس أخر يوم

العـجيب أن حين أتت سيارات اإلطفـاء لـم نعثـر على جثـتها
المتـفحمة ,إقتـنع سكـان الحـي أن قوة النـار صهـرت
جسدها وجـعلتها رفات منثور ,رغـم أنني متأكد أن الجـسد
حتى يذوب يـحتاج لحـمم بركانية ولـيس فقط حريق بمـنزل
!
بـعد أسبـوع بدأت عـمليات الصـيانة في مـنزل الـعجوز "
هناء " ,إنتابني الفـضول لـمعرفة من سيسكن الـمنزل
خـاصة أنني أعرف أن العجوز لـيس لديها أي أقارب
 إسمعني يا " أحمد " ماذا ؟ عليـنا أن نـقترب من مـنزل الـعجوز " هناء " ومعرفةمن سيسكنه
 حسـناإقتـربت رفقة صديقي " أحمد " من بيـت العـجوز ,لـمحت
فتـاة فاتنة الجـمال مع الـعمال ,تـوجه " أحمد " بسرعة
البرق نـحوها محادثا إياها
 أهال مرحبا ؟ التقولي لي أنك جارتنا الجديدة نعم وأنتم أبناء الحي إذا ؟ بالضـبط تشـرفنا -الشرف لي

 لـم أعرف أن للـسيدة اللـطيفة " هناء " أقارب هههههـلطيفة ؟ يالك من مراوغ ياصديقي ,إلـتزمت الصمت أستمع
لحديثهما
 هههههـ أنا حفيدتها " هـناء " أيضا إسمك " هـناء " هذا جميل بالـتأكيد أنت طيبة الـقلبمثلها
 غـريب أبي كـان دوما يحـدثني أن جـدتي سيدة التطاق أأأأ ...في الحـقيقة نعـم جدتك شريرة جدا جدا هههههـ التقلق أنا لسـت مثلها ,لماذا صديقك اليريد مشاركتناالحديث
أضطررت للـخروج عن صمتي
 أهال لقـد أتينا فقـط لمعرفة من سيسكن بمـنزل الـسيدة "هناء " ,تشرفنا بلقائك وإن إحتجتي أي شيئ فنحن
بالخـدمة ,األن أعذرينا فأنا و " أحمد " لدينا عمل نقوم به
لـنتركك أنت مع العـمال وصيانة المـنزل
جررت " أحمد " معي رغـم مقاومته ومحاولته للبقـاء ,بعد
أن إبتعدنا...
 " أحمد " ألم تلحظ أمرا غـريبا ؟؟ ما الغريب ؟ السيدة " هنـاء " قبل وفاتها كـانت بكامل قواها الـعقليةودومـا تقول لنـا أن ال عائلة لها وما يؤكد كالمها أن لم
يزرها أحد طيلة الـفترة التي سكنت بها في حينا

 لـو كانت هذه جـدتي أنا نفسي لن أزورها أبدا ,مهـما كانت جدتك شريرة فواجب عليك أن تزورها والمطلوب يا " معتز " ؟ أتريدني أن أذهب وأوبخ الفتاةألنها لم تزر جدتها
 ال ياغبي ليـس هذا ما أقصده ,المـقصود ماذا لو لـم تكنتلك الفتاة حفيدة الـعجوز ؟
 ال أرأيت حجم األنف كـبير وهذا يدل على أنها حفيدةالعـجوز ,ثم إن لـم تكن حفيدتها فمن هيا ؟
 الـعجوز نفسها ههههههههههههـ صديقي لقـد قلت لي أنك أقلعت عنالشرب
 معـك حق لـن تصدقني ,العليك ولن يصدقك أي أحد هههههـ أضحكتني كثيرا سـأذهب األن فقط التقترب كثيرا من الفتاةلـزمني األمر أن أحقق بالـقضية وذلـك بالذهـاب إلى الـسجل
المـدني ,أدرت محـرك الـسيارة رحـلتي ستأخذ مني يوما
فالـسجل يقع بـمدينة أخرى بعيدة عن حيينا..
وصـلت ليال أقمت بـفندق ألنتظر الصـباح وأتوجه للـسجل,
مـر الليل سريعـا وأتى الـصباح حملت ظرفا به بعـض المـال
كرشوة للموظف هـناك للدخول إلى السجالت....
بـعد أن قدمت الرشوة ودخـلت إلى السـجل كتبت إسم
الـسيدة كامال " هـناء فـرج الدرسـي " وهنـا ظهر ماتوقت

" أرملة وال أبنـاء لهـا " تلك الفتـاة ليست حفيدتها إذا هي
حتى ليس لديها أبناء ليكون لها أحفاد
لـم أتمالك أعصابي قـمت بتصوير السـجل الخـاص بالسيدة
ورجـعت مسرعا للمدينة إلى حينا تحديدا...
سيـارات شرطة بـكل مكـان وممـنوع الدخول...
 ماذا هـناك حضرة الضـابط شب حـريق كـبير بالـحي إلتهم كل منـازل هذا الحـي ماذا تقـول ؟؟؟ أنا من سكان الحي ؟ ماذا حـدث للسـكان ؟ البـقاء والدوام هلل ياإبني حتى األن لـم نجد أحدا حيبإستثناء تلك العـجوز الجالسة داخل سيـارة الـشرطة
كـانت هي !! فـات األوان تأخرت كل من بالحـي لقي حتفه و
العـجوز " هناء " حية تبتسم لي من نافذة السـيارة
ظلـم أو ال أي إمرأة بأنف كـبير هي ساحرة ساحرة ساحرة,
األسـاطير لـم تأتي من فـراغ !!!

هل سـتصدقونني لـو قلت لكم إن الـجمال في هـذا الزمـان
نقمة ؟
أدعى " والء " لقبي صـاحبة الغـمازات وأبلـغ من الـعمر
 24عـام قصـتي بدأت قبل عـام تحديـدا حيـن....
حـين إنتقلت للـشقة المقـابلة لنـا سيدة عجـوز مـن الهـند
لـم أرتح لها من اليوم األول عـكس أمي التي أحبتها كثيرا
بسـبب لطـافة السيدة العـجوز ,ألحت العـجوز " نـيتا " على
أمي أن تـجعلني أعمل معها في صـناعة الكـعك المنزلي
براتب جيد ,إجابتي دائما ال ومستحيل..
بعـد مرور شهران تـحديدا على إنتقـال العـجوز لـجوارنا
بـدأت المصـائب تسقط علي فكـانت أولها تلـك الليلة بيـنما
كـنت أسرح شعري أمام المرآة تشققـت شق بسـيط
وإستـمرت المرآة بالـتشقق لتصـبح مشوهة وغـير قابل
لإلستعمال بتاتا ,صـدمني المـوقف وكأن ذلك لـم يكفي
ركـزت بإحدى قطع المرآة المتشققة ألجد طيف ,طيـف لم
ألمحه جيـدا لصـغر حجم الجزء الموجود به ,صـرخت
لـتفتح أمي بـاب الـغرفة إلتفت ألمي ودموعي على خـدي
مرددة
 أمي أنظري مالذي حـدث للمرآة مالذي حدث لها ؟ ولماذا تبـكين ؟؟تعـجبت كيف لم تنتبه أمي لشقوق المرآة ومعـها حق فـحين
أعدت بناظري صوب المرآة وجدتها سليمة وكأن خطبا لم
يحصل لها ,ظننت أنها هـلوسات حدثـت معي تأسفت ألمي
وذهـبت للـنوم..

شجـار كبير بالـحي بين مجموعة من الشـباب بالسـيوف
والسكاكين ,عائدة من الـجامعة أردت الـدخول لكـن
مـجموعة من الشباب واقفون أمام باب الـعمارة ,تـجاهلت
األمر وتقدمـت للدخول ظننت أنهم لـن يتحرشوا بي ولـكن
ظني لم يكن في مـحله ,سـرعان مـاحاولوا التحرش بي
لفظيا....
 لـو سمحتـوا إبتعدوا أريد الصـعود لشقتنا من أنت أوال ؟ وماشأنكم بمن أنا ؟ نـحن تشاجرنا مع شاب في هذه العمارة وننتظره حتىيعـود وقد تـكونين أنت أخته
 وإن كـنت أخته ماذا أستضربونني ؟ ال سنفـعل بك ماهو أجمل هههههـلـم أحتمل وقاحة ذلك النذل فصفعته مباشرة ,مسكني من
يدي وفارق القوة الجـسدية جعلني كالعاجزة ,حـاول جري
داخل الـعمارة وحـدث ماحدث ,أصبحت الدمـاء تنهمر من
أنوفهم ,واحد تلو األخر سقط الشباب كالدومينو ,لـم يعلم
أحد السـبب لكنني تأكدت أن لألمر عالقة بي..
مـرت األيام واألمور الغـريبة تـحصل معي كالتـوهم وسمـاع
أصوات غـير مفهومة ,لزمني األمر أن أوافق على شيئ
رفضته أكثر من مرة أال وهو الزواج ألنني جـميلة تقـدم لي
العـديد ورفضتهم بحـجة الدراسة ,أبي إنزعج من األمر
خاصة أنه يتمنى أن يراني عروس ,أخر شخص تقدم لي

وافقت عليه بشـرط أن يأخذني مـباشرة ال حفلة زفاف وال
شيئ ,أردت اإلبتعـاد عن منزلنا واألمور الرهيبة التي
تحصل معي ,أردت شخصا يـكون معي دوما واليسمح
للغرائب بالرجوع..
مـع زوجي " سمير " األمر لم يتحسن إطالقا كـل ليلة يـعود
من الـعمل يجدني نائمة فيقوم بضربي أشد الضرب ,صرت
أخشاه بسبب فـعلته ,لملمت نفسي وسئمت األمر صباحا
فـتحت النقاش معه..
 " سمير " " سمير " إستيقظ ماذا هناك ياعزيزتي الساعة السابعة صباحا إجلـس أحتاجك في امر طارئ عسى أن يكون خير ال ليس خيرا على اإلطالق ,سئمت ذلك يا " سمير "سئمته
 سئمت ماذا يا " والء " ؟ ضربك لي كـل ليلة ,أعرف أنك تستمتع بذلك لكـن أناجسـدي ضعيف وال يـحتمل ذلك إن كررت األمر فسأذهب
لمنزل أهلي وهذا قرار نهائي !!
 حبـيبتي يبدو أن كوابيس تراودك ,أنا أرجع للـمنزلمتأخرا بسبب الـعمل وأجدك نائمة فال أزعجك
صـدمت من ماقاله " سـمير " ,ذهـب " سـمير " للعـمل
وأخبرني أنه لن يرجع اليـوم إلى المـنزل بسبب ضغط في
العمل..

ليال فتـح باب غـرفتي ,كـان " سمير " حامال الحزام
لضربي مجددا..
 ألم تقل إنك لن تعود الليلة عـدت ألعطيك حصتك من الضرب الليلة إن لمستني أقسم لك أنني سأذهب لـمنزل أهلي اليهـمنيتقـدم ببطئ نحـوي ,أضيئ هـاتفي متلقيا مكالمة زوجـي "
سـمير " المتصل..
بصوت مرتعش رددت..
 ألو ؟ حبيبتي أردت اإلطمئنان عليك هل أنت بخـيرسقط الهـاتف من يدي حيـن سمعت صوت " سـمير " على
الهـاتف وأخر مارأيت تلك الليلة ,حزام " سـمير " األخر
يسقط على جسدي..
بعـد أن عاد " سمـير " من العـمل أخبرته أن أمر مريب
يحصل معي وأحتاج للبقاء في منزل أهلي بعض الوقت,
وافق ولم يعارضني..
تذكـرت صـديقتي أيام الثـانوي والتـي إنتقـلت لتحضير
الدراسات اإلسالمية إتصـلت بها لـعلي أجد منها إجابة
لمايحدث معي
 -السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته الشيخة " منى " ؟ بإذن هللا من معي ؟ صديقتك " والء " " والء " من ؟ " والء " أم الغمازات والااااااء ياهال برفيقتي القديمة كيف خطرت ببالك ؟ أنت دوما بالبال حبيبتي ,أريدك في موضوع مهم الأستطيع أن أخبر أحد به بإستثنائك
 أخبريني يا " والء " سأرسل لـك عـنوان شقتنا وسأنتظرك لتزوريني حاال حاال حاال ؟ نعم حاال يا " منى " األمر اليحتمل اإلنتظار أرجوك أمهليني نصف ساعة فقطوفعال بعد مرور النـصف ساعة أتـت " منى " ,جلسنا
وتـحدثنا عن الماضي الجميل ثم دخـلت في صـلب الموضوع
 يا " منى " أنا أعاني من مشكلة أي نوع من المشاكل ؟ مشكلة مع العالم األخر -والعياذ باهلل ماذا تقولين ؟

 بدأ األمر قبل زواجي كنـت ألمح طيف بدون مالمح يظهرويختفي يهمس لي بكلمات غـير مفهومة ,بعد الزواج أصبح
هذا الطـيف يتجسد لي بشكـل زوجي ويضربني كل ليلة
 هل حدث أمر مميز أو غريب بحياتك المدة الماضية ؟ ماذا تقصدين ؟ أقصد أمر غير حياتك وتسبب بحصول هذه األمورالغـريبة ؟
 الال ال أعتقد ذلك حدث األمر دون سبب معين تذكري جيـدا أنا متأكـ ...نعـم تذكرت األن جيد ماذا تذكرتي ؟ حـدث األمر بعد إنتقال عـجوز هندية للشقة المقابلة لناوتلك العجوز أصبحت تتردد لمـنزلنا كثيرا
 فـهمت األن وأتمنى أن اليكون مافهمته صحيحا مالذي فهمتيه يا " منى " ؟؟؟ أنا ال أريد أن أظلم العجوز ولـكن سأخبرك باإلحـتمالالكبير ,قرأت بإحدى كـتب شرح عالم السحر أن السـحرة
الهـنود يعقدون صفقة مع الـجان العاشق يعـطونه فتاة ذات
غمازتين وبالمقابل يخبرهم بكـنز دفين يغنيهم في هذه
الدنيا ,التتعجلي في إتـهام السيدة العـجوز أنا أخبرك فقط
بأقرب إحتـمال أنت حققي في األمر بنفسك

 األمر اليحـتاج لتـحقيق فمظهر تلك العـجوز يدل على أنهاساحرة متمرسة أيضا
ليال رافقت " منى " لمحطة الحافالت وعدت سيرا على
األقدام لمـنزلي أخطط لقتل العـجوز دون أي رحمة ,كلب
يقف أمامي ينـبح دون تـوقف أرعبني ,ما أرعبني أكثر أن
الكـلب كان ينبح للشيئ المتواجد خلفي ذلـك الشيئ عديم
المالمح ,ركضت نـحو العمارة دون النظر خلفي...
عقدت العزم وقـتلت الـعجوز ,هـا أنا األن بالسجـن ,كل يوم
يأتي عشيقي الجـان يضربني وحراس السـجن قدمـوا
تقريرا إلدارة السجـن أنني أقوم بتعذيب نفسي لإلنتـحار,
رغـم أنني كل ليلة أصرخ لهم لينقذوني منه...
وسيأتي الليلة وغدا وبعد غد ,على األقل فهمـت الكلـمات
التي يهمس بها لي...
 -أ نـ ا أ حـ بـ ك

عــام  1997حـين كـنت أبلغ من الـعمر  23عـاما إنتـشرت
بشـوارع لـندن الجـرائم اللـيلية ,السـرقة اإلغتصاب والقـتل
!
كـنت أدرس بـجامعة خـارج لـندن وأسكن بالسـكن الداخـلي
للجامعة ,دراستـي جـرت على خـير مايرام حتى...
أتى ذلـك اليـوم حيـن كـان بسـاحة المجـمع السكني للجـامعة
يوجد تلفاز واحد صـغير إجتمع عليه جمـيع الطـلبة وصـرخ
أحدهم..
 خبـر عـاجل جريمة قتـلإنتابني الفـضول ألرى الخـبر ,ألقيت نظرة ورأيت الضحايا,
ياليتني لم أفعل !!
أمي ,أبي ,أختي ,هم الضحـايا ,صـرخت بأقصى مالدي
وضربت كل شخص إلى جـانبي ,بعد أن إستعدت تركيزي
إستقليت الحـافلة للـعودة إلى لـندن تحديدا إلى حيي السكـني
حيث وقعت الحـادثة !
مـلخص الجـريمة وفـق ماقاله الـشرطي بعد إستجواب
الجـيران الذين شاهدوا ماحدث
" أربـع أشخـاص بأزياء غـريبة قـاموا المـدة الماضية
بإفـزاع النـاس ولديـهم سجـل إجرامي حافل ,أخر جرائمهم
هي قـتل عائلة " بينسـون " عائلتي ,كـان الحـي في حـالة
سـكون تـام حين قرعوا باب المـنزل ,صـرخ والدي من
خلف البـاب بعد أن رأى أزياءهم الغريبة من الـعين
السحرية..

 من أنتم ؟ نـحن ممثـلوا الشوارع سيدي ونـريد تقديم عرض سريعلك
 ال أريد ,السـاعة األن الـواحدة ليال إذهبوا سـيدي أرجوك هـذا عملنا ونحن نعمل من أجل لقمةالعيش ,لـن نأخذ من وقتك طويال
 قـلت لكم إذهبوا حاال سيدي أرجوك التقطع رزقنابعـد مشادة كالمية من خـلف البـاب إستطاع األربعة أن
يوصلوا أبي لـمراحل الغضب ويفتح الباب ليصرخ بوجههم,
ما إن فتـح الباب حتى كـان أبي أول ضحاياهم قتلوه بـدم
بارد ,أمي إنهـارت ألنها شـاهدت الموقف أغمي عليها
وقتلت وهي مغمي عليها ,أما أختي الصـغيرة التي لم تجتاز
العشرة أعوام بعد قـتلت وهي نائمة بسريرها "
هـؤالء األربعة مرضى نفسيين هـربوا من مسـتشفى لـندن
لألمراض النـفسية وهم إخوة لعائلة " هـاميرتـون "
يعـانون من مرض وراثي أال وهو إضطراب في الـعقل
وأفعـالهم اليمكن السـيطرة عليها سواء الـقتل أو السـرقة,
هذا اإلضطراب ورثوه عـن والدتهم ,حيـن علم والدهم
باألمر أبلـغ السلطات إلرسالهم لمستشفى األمراض
النـفسية ,ومنذ عـام إستطاعوا الهـرب من المستشفى
والبعض يقـول أن والدتهم السـجينة هي من دفـعت تكاليف
تهريبهم خارج السجن ,وهاهم عادوا بأزياء غـريبة
لمهاجمة الناس...

لـم أهدأ ولـم أستمع لـكالم الشرطة الذين طلـبوا مني أن
أتريث ,بدأت بالتحقيق بحثـا عن المجـانين األربعة,
وتـوجهت أوال إلى السـجن الذي تتـواجد به تلك المجنونة
والدتهم طلبـت رؤيتها...
 أهال سيدتي أهال ,من أنت ؟ أنا هـنا ألخبرك بـنقطة واحدة فقط إن كـانت لك أي عالقةبـمقتل عائلتي فأعدك أنني سأقتلع رأسك من جذوره ,أما
أبنائك المخابيل التقلقي قريبا جدا سأجدهم وأقطف
رؤوسهم ,أخبريهم أن يختبؤوا !
 لـن تستطيع الوصول إليهم صدقيني سأجعلهم يتجرعون األلم ببطئ الال لـن تستطيع اليهم ,أتمنى أنه ليس لك أي عالقة بـجريمة قتـل عائلتيفأنا ال أريد قتل شخص خامس
أردت إستجوابها لـكن بمجرد رؤيتي لها تذكرت عائلتي
وسرعان ماغضبت وأطلقت تهديدي لها..
نشر خـبر بالجرائد أن السـيد " هـاميرتون " والـد المجانين
األربعة قد أفلس وحجـز على قـصره وأصبح يقطن بأحياء
لـندن حيـث تلقى أسوء معاملة من الـناس بسبب أفعال
أبناءه التي هو نفـسه لـم يكن راض عنها...
مرت األيام ,ووقع ماتوقعت نجحت خـطتي التي أدرتها مع
والـد األربعة ,حـاول الفتية التـهجم ليال على والدهم وقتله,

لكنـهم لم يدركوا أن أمر إفالس والدهم هو جزء من خطتي
التي أوقعتهم بها..
أمسكـت اإلخوة األربعة ونقـلتهم أنا وبعض األشخاص الذين
ساعدوني إلى قـبو كبير ,ومـن عام  1997إلى عـام
 2002قـدمتهم لكـم بأزياءهم اإلجرامية في بـرنامج تلفازي
كلكم أحببتموه إسمه " تيليتابيز "...
في منتصف  2002أصبح وضع الفـتية الصـحي سيئ جـدا
ولـم يقوو على الوقوف ,قدمـتهم للسلطات وإعترفت أنني
سـجنتهم طـوال هذه المـدة ,بعد مرور أيام من تسليمهم
توفي اإلخوة لوضعهم وسـجنت أنا بـتهمة العـمل فوق
القانون وأسر البشر والكذب على شركـات التلفاز والزلت
سجينا إلى يومـنا هذا لكنني راض عن نـفسي...
هـؤالء يا أصدقائي أبطال برنـامجكم المفضل !!

العـديد من األطفال في شتى أنحاء العـالم يأخذهم أباءهم إلى
مستشفيـات األمراض النـفسية أو يحضرون لهم األطباء أو
يخـبرون الشـيوخ أو القسيسون بأمرهم ,لماذا ؟
ألن أبنائهم مـنعزلين وألن أبنائهم يـتـخايلون أصدقاء
وهـميين ,ألم يعتقدوا للحظة أن مايراه أبناؤهم حقيقة ,نعـم
حقيقة ليـست جـميع الـحاالت ولـكن معظمها ,إلـيكم قصة
األن ستتطرق حـول هـذا الموضوع !
الـمراهقة ريـان و " بـربر "....
" ريـان " عاشت معظم حيـاتها منـعزلة رغـم أن تـعاملها
مع الـناس طبيـعي جدا ,حـاولت أمها أن تناقشها بموضوع
الـمصادقة وما إلى ذلـك تردد
 أنا ال أحتاج ألصدقاءليـال يتنصت والدا " ريـان " عبر باب غرفتها ليستمعا
لحـديثها الغـير واضح مع شخص أخر وكلـما فـتحا باب
الغـرفة لمـعرفة مع من تتحدث إبنتهم يجدونها حـاملة
دميتها وكأنها تـعرف أنهم سيدخلون للـغرفة
ظلت على هذا الـحال حتى بـلغت الـ  17عشر عاما ,سئم
والدها من الوضـع فقام بتسجيلها في مـخيم صيفي نسائي
رغـما عنهـا..
المـخيم مقـسوم إلى فـرق وكل فرقة تتـكون من قائدة
وخمس فتيات ,قـائدة فـرقة " ريـان " عصـبية ولـم تحب "
ريـان " من البـداية بسبب طبـعها المريب..

صبـاحا دخـلت قائدة فـرقة " ريـان " إلى غـرفة الفـرقة
لتوقظهم فصـدمت أن " ريـان " لـيست بالـغرفة ,سمعت
ضحـكات بالخارج ,خـرجت من الـغرفة لتجـد " ريـان "
عائدة نـحو الغـرفة وخلفها مجموعة فتيات من الفرق
األخرى يضحكن...
صـرخت القـائد " رجـاء "..
 لماذا كل هذا الضحك يافتيات ؟! وجـدنا هذه الـمخبولة تتحدث إلى شجرة بين األعشاشهههههـ
أمسـكت القائدة " رجـاء " " ريـان " من قميصها
وأدخلـتها داخل الغـرفة ,بعد أن أدخلتها أغلقت الباب
ولكمتها لتتساقط الدماء من فم الـطفلة ,لكمة جـعلت الفتيات
في الـغرفة يستيقظن خوفا...
دون أي رحمة تـحدثت " رجاء "..
 الدلـع الذي عشتيه في مـنزل والديك إنسيه هنا ,أخبرنيأبيك بقصة تحدثك مع الـدمى وماإلى ذلك ,أنا أكره المخـابيل
أمثالك وإن لـم تعقـلي فأعدك أنني سأجعلك مجنونة عن
حق ,واألن هيا يافتيات إجمعن في الخـارج لدينا رحلة حتى
الغروب إلى الجبل..
لـم تتوقف " ريـان " عن اإلرتعاش خوفا من جبـروت "
رجاء " القـائدة..
رجعت الفتيـات إلى المـخيم ليال ,لـم تتوقف الفتيـات في
المخيم طـوال اليـوم عن السـخرية من " ريـان " ونعتها

بلقـب " صديقة الـشياطين " بل حتى لم تسلم من إستهزاء
القائدات ,عاشت " ريـان " يوم قد يكـون األصعب في
حيـاتها..
الـكل نائم إال " ريـان " جـالسة على األرض تبـكي ,أه
نسـيت أن " ريـان " ممنـوعة لـمدة أسبوع من النـوم على
فراش أو حتى بمالءة لتدفأة نفسها " ,بربر " صـديقها
الـخيالي يـحاول محادثتها ولـكنها عاجزة عن الـرد خوفا من
القائدة ورفيقاتها بالـغرفة ,لـم تستطع الرد إستطاعت فقط
البكاء دون توقف...
صـباحا لملمت " ريـان " أشتاتها ووقفت لتـغسل وجهها
بسـاحة المخيم ,لمـحتها القائدة " رجـاء " فظنت أن "
ريـان " كـانت في الغـابة تتحدث مع األشجار..
 أين كنتي يا " ريان " ؟ قائدة " رجاء " أنا أنا كنت بالـ لـغرفة كاذبة كنت بالغابة تتحدثين مع أصدقائك الوهميين صحيح؟
 الال أقسم لك سيدتي ,لقـد كنت بالـغرفة قبلي يدي حتى أصدقكمـن الخـوف قـبلت " ريـان " يد " رجـاء " وتالقى موقف
تقبيلها ليد " رجاء " مع خـروج معظم فتيات المخيم
للسـاحة ,لـن أخفي عليكم كم الضـحك واإلستهزاء الذي
تعرضت له " ريـان " ,إنهـارت المسـكينة وشعرت بأنها
بين وحوش العالقة لإلنسانية بهم ,تلتفت يمينا تجدهم

يضحكون ,يسارا كذلك ,ال أحد يتألم لمصيبتها وكأنهم
جـميعا إتفقوا على جعلها نكـتة الـمخيم...
بـعد أن علـمت " ريـان " أنها أيضـا لهذا اليـوم ستعاني من
السـخرية كاألمس أو لـربما أكثر ركضت نـحو الغابة,
لـحقهـا الجميع لإلمسـاك بها وإرجاعها للمـخيم لـكن
سـرعتها جـعلتها تختفي عن ناظرهم ,سقـطت " ريـان "
في حـفرة وإلتوى كاحلها ,عـجزت عن الحـركة ,بعد أن
غابت الشمس في الغابة عـاد الجـميع للـمخيم وإتفقوا أن
يتجهوا بالصباح لمـركز الشرطة القـريب إلبالغهم عن
إختفاء " ريـان " ...
إختفـاء ريـان كـان بداية اللـعنة ,حـين إعتلى الصيـاح
والبـكاء في المـخيم فالقائدة " رجـاء " وجدت مشنوقة
بغـرفتها وال دليل على الفـاعل ,الفتيـات بكين بشدة وقـالت
إحداهن...
 بالتأكيد هذه " ريـان " المخبولة عادت لتنتقم منا وبدأتبالقائدة " رجاء "
أصابت الفتاة زميالتها بحالة هلع شديدة ,حـاولت قائدة
أخرى " بسـمة " تهدأت األجواء وتوجـهت لـمركز
الـشرطة القـريب لتبلغهم لتصـدم أن مركز الشرطة مـغلق
لنقـص في الـموظفين بالـمركز ,كـان هذا الخـبر الصادم
الثـاني بالـمخيم..
إتصلت القائدة بسائق الحافلة وأخبرته أن يأتي ليرجع
الفتيات إلى منـازلهن وطبـعا لم تستطع إخباره بما حدث...

مرت ثالث أيام مولد الكـهرباء نفذ وقوده هواتف القادة
إكتمل شحنها وسائق الحـافلة لـم يصل بعد والذي كـان من
المفترض أن يصل في نفس اليوم الذي إتصلت القائدة به..
صـرخت القائدة " بسمة "..
 إسمعوني جميـعا ,أمر مريب يحدث هنا وبالتأكيد الفتـاةالصـغيرة " ريـان " لها عالقة به ,بالطبع لن تخيفنا مجرد
فتاة مخبولة لذلـك سأتوجه وحدي صوب الغابة ولن أعود
إال وتلك الفتاة رفقتي ,إبقوا معا جميـعا والتدعوا أحدا
يستغفلكم ,إستمعوا ألوامر القائدات جيدا لن أغيب طويال
حاملة خـرطوش تتوجه القائدة " بسمة " وسط الغابة
باحثة عن " ريـان " ,مرت نصف ساعة حتى شعـرت
القائدة " بسـمة " أن هنـاك شيئ يتـحرك بين األحشاش,
صوبت مصباحها نحوه لتجـد " ريـان " تزحف منادية
 أرجوك أبلغي كل من بالمخيم أن يهربوا قبل أن يصلإليهم " بربر " أرجوك ياقائدة
 أنت يامجنونة أنت قتلت " رجاء " ومن " بربر " أهوصديقك الذي يريد أن يساعدك على قتلنا ؟؟
 القائدة " رجاء " قتلت يا إلهي ! نـعم وكأنك التعلمين أقسم لك سيدتي أنني ال أعلم إذا ودعي حيـاتك هذهحملت الـخرطوش لتصيب " ريـان " بينما تترجاها " ريـان
" بنظراتها البريئة أن تتوقف ,ياليتها سمعت لطلب " ريان

" لو سمعته لما سقطت على األرض مخـتنقة حتى الموت,
" ريـان " تصرخ
 توقف يا " بربر " أرجوك توقف التقتلها" بربر " لم يستمع لكالم " ريـان " وقـتل " بسمة ",
جلسـت " ريـان " تبكي مرددة
 أنا لسـت مجرمة وأنت صنعت مني مجرمة يا " بربر "لـن أسامحك لن أسامحك أبدا ,لـن تقتل المزيد من أجلي
أخذت فأس من حقيبة القائدة " بسمة وقاومت اإللتواء
وقفت وهي تصرخ من شدة األلم تحفر باألرض ,صـنعت
قبرا ثم قالت
 رغـم كل مافعلته لي يا " بربر " لكنني لـن أنسى أنك كنتصديقي في يوم من األيام لذلك سأكرمك وإكرام الميت دفنه
بعد أن نطقت بتلك الجملة طعـنت نفسـها ,الدماء تسيل من
جسدها تتحرك ببطئ لتغلق القبر وكأنها دفنت أحدا ,بعد أن
أغلقت القبر سقطت " ريـان " فوقه لتفقد حيـاتها..
بعد مرور يـوم واحد ,أتت الشرطة ودخـلت الغابة لـتجد جثة
" ريـان " والقائدة " بسمة " وذلك القبر ,قاموا بحـفر
القـبر ليصدموا بـوجود جثة لـشاب بسيط المالمح أصفر
الشـعر ,بـعد بحث وتقصي حـول لـمن ترجع الجثة تبـين
أنها ترجع لشـاب أمريكي يدعى " بربر أشتون " قتل عام
 1996قتله والده ألنه كان شخص إنطوائي وأبيه لم
يتـحمل وجوده في المنـزل وفي يوم كـان أبيه في حالة سكر
تام فقام بمهاجمته وقتله ,الغريب باألمر أن جثة الفتى

التزال جديدة وكأنه قتل باألمس رغـم أن مرت على الحادثة
 21عاما...

تـخيلوا معي شخص اليفـرح إال عنـدما يستمع لصرخات
األطفال ,يضع ذلك الرضيع أمامه يحمل الفأس ويقطع رجـل
الطفـل لـيوصله إلى أقصى مراحل العـذاب ويطلق ذلك
الصـغير صراخ شديد مرفقا بنزيف حتى الموت !
ضخـم البنية كثـيف الشعر لديه لـحية غزيرة وجهـه مليئ
بالندبات التي تدل على سجله السيئ " حـمزة " ,إسـتطاع
" حـمزة " المـحكوم إعـدام الهـروب من السـجن بعـد
حصـول إنفالت أمني بالسجن ،هـاجر من غـرب ليـبيا إلى
مـشرقها إلى قرية صـغيرة متعهدا بالتوبة وأن يبحث عن
لقمة الحالل ,لـكن أأرواح الـسبع أطفال الذين قتلهم أستتركه
؟
بـعد مرور أشـهر ,إستـطاع " حمزة " إكـتساب حب ومودة
أهل القـرية ,عـمل كفـالح ولـم يترك صـالته ,حيـاته تـغيرت
لألفضل حتى....
حتى أتى ذلـك المسـاء الذي وجـب فيه حـضور العقـاب,
خربـشة بالـغرفة كالتي تسمعها أنت حاليا ,خربشة ظن
منـها أن هنـالك قط يلعب بمنزله فالمـنازل الريفية تتسلل
بها الحيـوانات دوما ,لـم تتوقف الخـربشة فقرر " حـمزة "
التـحقق من مصدرها وطرده من الـمنزل...
الـخربشة قادمة من الحـمام ,إتجه إليه وبهدوء فـتح الباب,
الحـمام مظلم ضغط على قابس الكهرباء فسقط على األرض
مرعوبا حـين رأى يد طفل صـغير مقـطوعة تحـاول فتـح
نافذة الحـمام والخروج...
لـملم أشتاته ووقـف محدقا بتلك اليد الصـغيرة التي تـحاول
فتـح النافذة رغم عجزها ,إقتـرب بحذر من الـيد مترقبا,

أراد اإلمسـاك بهـا لكن في أخر لحظة فتـحت اليد النافذة
وقفزت خـارج المنزل..
جـلس " حـمزة " أمـام التلـفاز وهو يعـلم أن ماحدث ليـس
حلمـا ,أخـرج سيـجارة حشـيش من حقيبته بعد أن تعهد
بالتوبة النصوحة وتركـه لألبد ,كـانت السيـجارة جاهزة
التنتظر إال اإلشعال وهذا مافعله " حـمزة "....
بـدأ بتقليب القناوات بحثـا عن برامـج الرقـص ليـعود "
حـمزة " القـديم ,هـنا مر شـريط عـاجل بقناة أخبار ((
مجـموعة أطفـال قاموا بقـتل القـاتل المسلسل الهـارب من
غرب البالد " حمزة " حيـث قام األطفال بتقطيعه وتـمزيقه
إلى أشالء عديدة وهذه صورة للجثة مقطعة نأسف على
المشهد المرعب ))
 ههههههههـ مفـعول الحشيش قوي هذا أناتـخيل معي ,أغمض عينيك وتخيل نفسك جالسا أمام تلفاز
وبالتلفاز صورتك جثة مقطوعة إلى عدة قطع هذا ما حصل
لـ " حمزة " الذي لم يفهم الموقف..
صـباحا إستيقظ " حمـزة " وشرارة الغـضب تتطـاير من
عينيه حتى صالة الصـبح تركها ,ذهـب للعمل وعقـله يفكر
بالمواقف التي حدثت له الليلة الماضية ,بينما يعمل
بالمزرعة أتاه ذلك الـطفل الصـغير بذراع واحدة ,صـرخ "
حمزة " على الطفل قبل أن يركز على يده المبتورة...
 مالذي تفعله بالحقل يافتى ؟؟؟أجاب بصوت هادئ...

 أبـحث عن يدي مـــاذا ؟؟؟إرتـعب " حمزة " من إجابة الطفل وسرعان ما ركض رجـل
كبير أمسك الطفل ,ذلك الرجل والد الطفل تـحدث مع "
حمزة "
 أسف ياصديقي إن أزعجك إبني ال على اإلطالققاطعـمها الطفل...
 أريد يدي ,هي هنا أنا أشعر بها !بغضـب تحدث األب...
 ياغبي كم مرة أقول لك إن األيادي التتحرك ,أكرر أسفيياصديقي إبني يعاني من صدمة منذ أسابيع قـام شخص
بالتهجم عليه وقطع يده وإلى األن إبني يبحث عن يده
عـلم " حـمزة " حيـنها لمن ترجع تلك اليد رغـم أنه لم
يتـأكد إن كان هو من تـهجم على الطفـل ,عند قدوم الـعصر
إختـفت الشمس رغـم أن الفصـل اليزال صيفا ,سرب من
الـطيور المهاجرة مصحوبة بـسحب شتوية غطت سمـاء
القرية ,عمت العتمة القرية..
بعد تـلك األحداث المريبة إشترى " حمزة " العـديد من
المسلتزمات الضرورية لـمنزله وضل حبـيس غـرفته...
مـرت ثالث أسابـيع ليـعقد " حـمزة " العزم ويخرج لـرؤية
أحـوال القرية ,أزال األلواح الخشـبية من نـوافذ المـنزل

ليسمح للشمس بالدخـول وفتح البـاب ليـستنشق الهـواء
النقي بعد مرور مدة نوعا ما طويلة..
الهـدوء يعـم المكـان وال ضجيج للـفالحين بالقرية على غير
العادة ,عـلم صديقنا أن في الثالث أسابيع التي إختفى فيها
عن الـناس ,ترك السـكان القرية وأصبحت خالية لـم يعلم
السبب فقط عـندما ألقى نظراته على منازل سكـان القرية
وجدهـا خالية ال أثاث بها مما دل على أن السـكان قد
هاجروا من القرية...
ما السبب ؟...
لـم يجد سـيارة ليستقلها وال حتى حصـانا ليركبه ,أراد
الهـروب شعـر بقرب اللـعنة ,أخذ يركـض وسط القـرية
مناديا على السـكان وأحدا لم يـجبه...
أقلت أحدا لم يجبه ؟ هـناك نـداء أتسمعونه ؟ أصغوا
جيـدا...
 عم " حـمزة " عم " حـمزة " عم " حـمزة "صـوت طفـل نصـف أوتاره الصوتية مقطـوعة ينـادي دون
توقف ,ذلك النداء تذكره " حمزة " نفـس صوت إبن
الجيران الذي ذبـحه وكـان يترجاه " عم حمزة أرجوك ال
عم حمزة عم حمزة "..
أسينفعك الـهروب يا " حـمزة " هـا أنت تركض وسط الغابة
دون مـعرفتك لطـريق الخـروج من القرية أخشى أن تختفي
الشمس حينها لـن ينفع النـدم !

أتـى اللـيل رفـقة جرعة الـرعب الزائدة كالب تنبـح وذئاب
تعوي أفاعي تخربش بين األحشاش " ,حـمزة " لـم يتوقف
الخوف منعه عن التـوقف ,أمـام حمزة خـمس ذئاب أنيابها
تستطيع كسر جمجمته ,ركـض بأقصى سرعة ودون أن
ينتبه سقط في وادي ,كـسرت رجـله يصـرخ لكن مامن
مجيب..
هـل هذا عقاب كافي لـقاتل األطفال ؟
هـو لـم ييأس من الحيـاة ,لملم نفسـه ووقف ليـتوغل داخـل
الوادي العمـيق الذي بـه على مايبدو ممر ,يجر نفـسه رغـم
الدمـاء التي تتساقط منه ,المـكان مظلم والتوجد معـه أي
وسيلة لإلنارة..
سـرعـان ما أنير المكـان لكـن الضـوء كـان من نـوع أخر,
حـريق شب باألشجار لـيصل للوادي ويحـاصر " حمزة ",
الفرار أمر مستـحيل ,أكل الـحريق " حمزة " دون قتله...
بعد مرور أسبـوع,أكتشفت الشرطة وجود " حـمزة "
متفحما واليزال النبض بقلبـه ,نقـل للمستشفى ووضع
بغرفة العنـاية الفائقة ,لم ينجو لسانه ولـم تنجو أيديه وال
حتى أرجله فقط أعـينه إستطـاع الرؤية منها..
فأخر مشهد كـان رؤية ذلك الطبيب والد الطفل الذي قـام "
حـمزة " بطبخ قلبه ,أراد الترجي وشـرح للـطبيب أنه نـال
العـقاب الالزم ولحـسن الحظ فشل ,مائة حقنة دخـلت جسد
" حمزة " المتفحم لينتقل إلى عقـاب رب العالمين..
أإنتهت القصة ؟ ال فأمثال " حمزة " كثر في وطننـا هذا من
يقـومون بخطف األطفال وإغتصابهم وتـقطيعهم وبيـع

أجزاء أجسادهم أو يقومون بتهريب المخدرات عن طريق
أجسادهم ,هذه المـجموعات الفاسدة يـجب تعذيبها تماما كما
عذب " حمزة " ال رحمة معهم ,ال يجب أن يذهبوا للمحاكم
فمعقابتهم تكـون ميدانية ,تلذذوا بشرب دمائهم وبصقها
على أوجه أمثالهم...
األطفال سينتقمون ! األطفال سينتقمون ! األطفـال
قـادمون!...

أستمع للدقة األولى لعقارب الساعة
أرى أخي الصغير يختنق بسبب إبتالعه شيء ما ,ركضت
نحوه لكن فات األوان ,فقدت أخي !
الدقة ثانية ,أرى أخي يلهو بقطع نقدية صغيرة ,ركضت
نحوه قبل أن يبتلعها ,أنقذت اخي
الدقة األولى ,أبي يقود بسرعة جنونية وأنا بجانبه ,طفل
يقطع الطريق بسرعة ,يصدم أبي الـطفل وتخرج السيارة
عن مسارها لنسقط في وادي أهلكنا !
الدقة الثانية ,أبي يقود بسرعة ,طلبت منه إخفاض السرعة
للسماح للطفل بالمرور...
الدقة األولى ,يمر ذلك الرجل من أمام بناية قيد اإلنشاء,
تسقط تلك الحجارة من فوق لتحطم جمجمة الرجل
الدقة الثانية ,الرجل يعبر الطريق ,حذرته باالبتعاد عن
الطريق بجانب البناية ,سقطت الحجارة لكن لم تصب أحدا
علمت أن السر بالساعة التي بيدي ,الساعة التي اشتريتها
من متجر المقتنيات العتيقة
يمكنني إيقاف أي موقف والرجوع إلى الماضي...
دخل أفراد عصابة لمنزلنا كون أبي رجل اعمال لديه
خصوم ,أول رصاصة كانت بصدر أخي ,ضحكت ,والثانية
بقلب أمي ,إعتلت ضحكتي ,الثالثة إخترقت رأس أبي ,أردت
إنهاء هذه المهزلة...

لكن الرصاصة الرابعة حالت دون ذلك ,أصابت الساعة,
تحطمت الساعة ,تغيرت ضحكتي النصدام ,فدماء أهلي لن
تعود بعد اآلن !!
عقارب الساعة التزال تتحرك رغم الدمار الذي حل
بالساعة ,العقارب تتحرك في نفس المكان دون تقدم...
وها أنا وأفراد العصابة عالقين بنفس المكان والزمان,
سأمضي حياتي معلقة أنظر لعائلتي المقتولة وقاتليها !!

خالل الحرب العالمية الثانية ,سيطرت قواتنا النازية على
األراضي الفرنسية ,قتلنا األطفال والنساء الرجال والشيوخ
دون رحمة ,أذكر أنني رفعت فوهة بندقيتي بأخر سكان
إحدى القرى فقال كلمات لم ولن أنساها ما حييت
 قتلتمونا اليوم ,وإن غدا ناظره قريبلم أفهم المعنى إال بعد  50عام ,سلمت أنا ورفاقي من
الحرب الدموية ,سلمنا من الرصاص والصواريخ ,عدنا
ألراضينا لكن الغريب يوما بعد يوم يصلني خبر وفاة رفاقي
واألغرب أن كل منهم يموت بطريقة مشابهة لطريقة قتله
ألحد ضحاياه أثناء الحرب !
ضحيتي جعلته ينزف حتى الموت واألن الدماء تتساقط من
أنفي !

حبي لزوجتي تفوق على حب روميو لجولييت ,عنتر لعبلة,
إخالص صدق وصراحة ,هي أيضا تحملت اضطراباتي
النفسية لن أنكر ذلك !
عدت ذات مساء بوقت متأخر كعادتي من العمل ,أضواء
المنزل مطفأة زوجتي بالتأكيد نائمة فهي ال تحب النوم
والمـصابيح مضاءة ,تسللت للغرفة حتى ال أصدر ضجيجا
بأقدامي ,لففت يدها على جسدي وغططت بنوم عميق..
صباحا استيقظت على جثة زوجتي المقتولة ,أثار أقدام
ودماء ,تبعتها يبدو أنها أثار القاتل ,توقفت األثار عند
سيارتي الخاصة ,ألقيت نظرة من الزجاج ,.السكين الذي
قُتلت به زوجتي موجود بالداخل ,مفاتيح السيارة بجيب
بنطلوني !
جررت جثة زوجتي لدفنها بحديقة المنزل ,نعم أحبها لكن ال
يمكنني فضح نفسي يجب أن ال يعرف أحد أنني قتلتها ,أنا
نادم حقا ,كيف سأستمر بحياتي األن وحيد ال سند لي !!
وضعت زوجتي الجميلة بقبرها ,أهديتها قبلة الوداع,.
صدمت عندما شعرت بأنفاسها تالمس وجهي !!
لليلة الخامسة ,أتفقد قـبر زوجتي وأخرجها ,جثتها لم تتعفن
ورائحتها عطرة ,أنفاسها تالمس وجهي ,زوجتي لم تمت !
أصبح الرعب يالحقني ,ألخرج من هذه الحالة الكئيبة يجـب
أن أحصل على عالقة غرامية جديدة وال يوجد أفضل من
المقهى بنهاية الحي ,العديد من الحسناوات يأتين هناك,
أسف يا زوجتي أرجوك ال تعتبريها خيانة

بالفعل مرت األيام وتعرفت على فتاة تصغرني بخمسة
أعوام ,ضبطت أعصابي وأصبحت أتناول المهدئات حتى ال
أخطأ معها كما حصل مع زوجتي ,نامت معي بليلة ,بينما
هي غارقة بالنوم لم تتحرك عيناي عن مراقبة جمالها
الرقيق حتى أغلقت عيناي إجباريا
باكرا ,بابتسامة استيقظت ألطلق تحية الـصباح على
الـحسناء ,ثواني معدودة وتحولت تلك االبتسامة إلى تعبير
عن الرعب والخوف ,جثة زوجتي بجانبي نائمة وبمالبس
الفتاة..
من الخوف سقطت من السرير وركضت نحو قبر زوجتي,
وما توقعت حـدث ! جثة تلك الفتاة متحللة بـقبر زوجتي,
كيف حدث هذا ال أعلم ,ما أعرفه هذه المرة لست أنا الفاعل
!
دفنت زوجتي مجددا بجانب جثة الفتاة ,وها أنا كل ليلة
أجثوا على ركبتي أمام قبريهما باكيا مترجيا أن يتوقفا عن
الصراخ فأنا أحتاج للنوم !
ماذا األن ؟ أأتعرف على فتاة جديدة ؟ ,الال األفضل أن
أتخلص من هذه الجثث التي تجلب لي الكوابيس ,رغم أنه
لم يهن علي نقل جثة زوجتي ,لكن للضرورة أحكام
دفنت زوجتي والفتاة بمكب نفايات بعيدة عن حيي ,اآلن
لنتعرف على فتاة جديدة ,بفضل لساني المعسول لم يأخذ
مني األمر أكثر من يومان حتى انتقلت الفتاة للعيش معي,
باليوم التالي سألتها
 -هل ارتحت بالنوم في منزلك الجديد ؟

 نعم..نعم ,لكن أأنت مصـاب بالـبرد ؟ ماذا تقصدين عندما كنت تلمس جسدي وتتالعب معي بيديك وأنا نائمةشعرت ببرد شديد أزعجني قليال
 أسف لم أقصدأخشى أن أخبرها أنني أنا أيضا أحسست بهذه األيادي
الباردة تتلمس جسدي ,أيعقل أن ؟ ,الال مجرد توهمات ,هذه
الفتاة لن تحل مكان زوجتي لكنها ستجعل حياتي سعيدة أنا
متأكد !
رجعت من العمل ليال ,أضواء المنزل مطفأة كلها ,غريب
هذه تذكرني بعادات زوجتي ؟؟ صرخا مناديا على الفتاة,
أسمع همساتها من غرفة النوم
 مسكينة مسكينة مسكينةرأيتها جالسة محتضنة نفسها ,بنظرات قلقلة سألت
 من المسكينة ؟؟؟ زوجتك...زوجتك التي قتلتها ! ك...كيف عرفتي ؟ هي أخبرتنيركضت خارج المنزل ,ألقرب نقطة شرطة أبلغتهم أنني قتلت
زوجتي ودفنتها بمكب نفايات ,وعندما حضرت الشرطة
لموقع الدفن ,عثرت على جثة زوجتي والفتاة ,والمصيبة

هنا عثروا أيضا على جثة أخر فتاة تعرفت عليها ,كيف
حصل هذا ,لم أهتم ,اسجنوني ألرتاح من هذه الكوابيس
حكم علي بالسجن المؤبد بسجن إنفرادي ,غرفة مغلقة
وفتحة صغيرة إلدخال الطعام منها ,ما جعلني أتعجب كيف
دخلت زوجتي من هذه الفتحة الصغيرة !
 أهال حبيبي تريدين االنتقام ؟ أوه ظلمتك عندما قلت أنك غبي" أخبار الليلة  -:سجين انتحر بشق معدته بعظمة إنسان
وبعد تحقيق أوكد أن العظمة ترجع لضحيته االولى زوجته
وال أحد يعرف كيف أدخلت الـعظمة لزنزانته الفردية ,يذكر
أن هذا السجين مريض نفسي وقاتل متسلسل لجنس حواء
وترك السجين رسالة بدمه قبل أن يفارق الحياة "
 -أنا لم انتحر

ما الذي تبقى لي ؟ فقط أرض زراعية شاسعة ,توفيت أمي,
لحقها أبي وورثت أنا هذه المزرعة من أبي ,الذي ورثها
بدوره ,هذه األرض المثمرة التي لو فكرت ببيعها لن
يشتريها أحد بسبب انعزالها عن الحضارة والمدينة ,بقيت
وحيدا أعيش فحتى جيران ليس لي ,أتنقل بالسيارة لجلب
أغراضي من القرى المجاورة.
بعد مدة أحضرتُ بعض الحيوانات للتسلية ,أمور لن يعرفها
أطفال المدينة ,بالطبع كلب حراسة أمر ضروري ,شرس ذو
فك حديدي يقطع اليد بقضمة واحدة ,أمر واحد غريب بهذا
الكلب دائما يذهب إلى المقبرة المهجورة القريبة من
مزرعتي األمر المزعج حين رجوعه يملئ منزلي بالوحل.
أشرقت شمس يوم جديد ,كلبي نائم والمنزل مليء بأثار
أقدامه الطينية ,لكن ماذا ؟!؟ لمن هذه األثار !!! أثار أقدام
بشرية بجانب أثار الكلب ,حملت سالحي ,يبدو أنه لص,
الحيوانات بمكانها ,ال شيء سرق ,من يا ترى الذي دخل
المنزل ؟!؟
صوت محرك سيارة !..جيران جدد ؟!؟
منزل جاهز تم نقله للمزرعة المقابلة هذا جميل وأخيرا
بعض الرفقة ,تقدمت إللقاء التحية ,فتاة وجدتها هؤالء هم
الجيران الجدد ,سبب انتقالهم الجدة مريضة ولم تحتمل
ضوضاء المدينة أيضا تحتاج للهواء الطلق.
رجعت للبيت بعد أن شربت كوب من الشاي مع الفتاة,
الزالت أثار أقدام ذلك الشخص تشغلني ,فوق سطح المنزل
بالمساء حملت سالحي أنتظر المجهول على أمل حضوره.

من األسفل حدثتني الجـارة الجديدة والتي أعتبرها صديقتي
اآلن..
 خليل ماذا تفعل فوق السطح ؟ اهال فاطمة ال شيء ,فقط أتفقد أحوال المزرعة المنطقة مهجورة ال تقلق.. فاطمة ,أيمكن لالشخص أن يحصل على ظالن ؟ ال تكن سخيفا هذا مستحيل اااه اسف فأنا لم أكمل دراستي كما تعلمينأنا متأكد أني رأيت ظلين لجدتها عندما التقينا ,لن أخبرها
ستخافني وهكذا أخسر صديقتي الوحيدة ,صاحت فاطمة
 ألن تنزل ؟ اصعدي الرؤية جميلة من األعلىصعدت فاطمة ,أطربتني بصوتها العذب ,غنائها يفوق جماال
غناء فنانات اإلذاعة المرئية والمسموعة ,استمرت كل يوم
بالغناء ليو صباحا تغني فوق رأسي بغرفتي ,طرق
الباب...فتحت
 أهال خليل فاااااطمة ,ألم تكوني بغرفتي ؟؟ غرفتك ههههه أحمق ,جئت أخذ رفيقة دربك -رفيقة دربي ؟

 نعم جدتي ,أم نسيت أنك أصبحت تمضي معظم وقتك معها!
 يااااااإلهي ماذا ؟؟؟ الشيئ ,جدتك بغرفتي ,تسلينا حقاأخذت أوراق ملكية المزرعة ,إلى أقرب قرية توجهت,
عرضتها للبيع بأي سعر ,بيعت سريعا بسعر ليس سعرها.
األن أنا ابن المدينة ,إشتريت شقة بغرفة واحدة ,نعم ال
تقارن بمنزلي السابق لكن الراحة أهم ,العمارة قديمة وال
يوجد بها مصعد ,أترجل أسفل درج العمارة حين رأيت تلك
الفتاة تنقل أغراضها للعمارة
 أأساعدك سيدتي نعم لو ممكنبـعد أن قالت جملتها نظرت لي ألصـدم وبشدة..
 فاطمة ؟؟؟ خليل ؟؟؟ ماذا تفعلين هنا ,ألم أتركك بالمزرعة ؟ نعم لكن بفضلك أصبح حال جدتي أفضل وال داعي لبقائناهناك
 اااه أهال بك -سنغادر إن تضايقت وننتقل لسكن أخر

 الال لم أقصد ذلك ,تعجبت فقطأيعقل أن يكون أمر انتقالهم صدفة ؟...
 خليل خمن ماذا ؟ ماذا ؟ جدتي تستطيع الحديث من جديد حقا ؟ نعم أريه مهاراتك يا جدتي أصلح ما أفسده كلبك !! ماذا ؟ الالتهتم ,هي تخاف الكالب فقطمرت األيام وكلما رأتني العجوز تردد جملتها..
 أصلح ما أفسده كلبك !!اااااه ,استيقظت على صوت طرقات عنيفة على باب الشقة,
نـظرت إلـى جانبي ألجد رفات جثة نائـما إلـى جانبي؟!؟
التساؤالت دارت في رأسي لـكن دُخـول الـشرطة وكـسر
البـاب قاطع حبل أفـكاري!!
 ارفع يديك األن " ,خليل عبدهللا القطعاني " أنت متهمبقتل " فاطمة أحمد الدرسي " التي اختطفت منذ عامين
..وتنقلت بجثتها من مكان ألخر
 أقسم باهلل يا سيادة القاضي لست أنا.. -أسكت كل األدلة تثبت تورطك..

في الـمحكمة طرق الـقاضي بمطرقته..
 " خليل عبدهللا القطعاني " حكم عليك باإلعدام شنقا حتىالموت وينفذ الحكم اليوم
بعد اختناقي من حبل المشنقة روحي انتفضت مودعة العالم
الدنيوي ,هناك رأيت العجوز واقفة أمامي
 حذرتك أكثر من مرة ! ما لذي أفسده كلبي أخبريني !؟؟ قبري !! كلبك حفر قبري ! ومـن هـي " فـاطمة " ؟ مـجرد دُمـية اسـتعملتها للـوصول إليـك ,مـا كان عليكالـتالعب مـع سيـدة الـرعب لـو أغـلقت الـقبر ما حصـل كل
هذا !!!

للـمزيد مـن قـصص ورايات الـرعب ،أدخـلوا حسـابي على
الـفيسبوك أو تـواصلوا مـعي
اسـم الـحسابMoad Alhmre - :
أعـمالي الـورقية- :
 -1رواية " ال تفتح الـباب "
((مقتبسة عن قصة حقيقية ،تتـحدث عـن شاب مسلم
مغترب في ماليزيا ،ينـقذ جارته مـن مس شيطاني
ولـكنه لم يعلم أن ذلك الـشيطان جنـدي لـملك جـان
الـمنزل الـمسكون))
 -2رواية " غـزو الوكـالة "
((شـاب ليبي رفـقة ثالثة أمريكان سيكلفون بمـهمة
تـحرير وكـالة ناسا مـن قبضة سـاحر بـاكستاني
مجنون جـمع بين الـعلم والـسحر))
 -3رواية " رحلـتي مع شمس الـمعارف "
((كشـف األسـرار والخـفايا لـكتاب " شـمس
الـمعارف " والـتعريف بـطرق الـوقاية والـتصدي
لـمخلوقات الـعالم األخر بـمعلومات حقيقية))
 -4رواية " زوجـي مـن الجـن "
((هـدى الـوحيدة تـعيش قـصة حـب مـن نوع أخـر
وتواجه مجموعة مـخاطر جـعلت حياتها صـعبة،
فـهل ستنجح قصـة حبها أم الـنهاية ستـكون قاسية؟
))

