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 ءداـــإه

 إىل ذلك الصوت الذي استفزين من داخلي
 ال ترتكين يف بداية الطريق... واصل معي حىت النهاية

 الكتاببكل احلب واالحرتام...أهديك هذا 
 

 ""حممد املخزجني
*** 

 إىل تلك الروح احلارسة
 املتوغلة يف عمق ذايت... لقد مسعت صويت

 ولبيت النداء...
 خذ بيدي... ومعا سنواصل الطريق...

 بكل حب واحرتام
 

 "م كّرم خلف
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 تنويه !
 

كل شخصيات العمل من العامل السفلي، أي أحداث أو أقوال 
 حدثت هناك .. هي فقط انبعة منهم فقط، ليس لنا تدخل هبا... 

 عامل حقيقي .. من الغيبيات ومن املادايت غري امللموسة...
 لذا ال تفكر أن ما تقرأه حدث أو مل حيدث أو سوف...

املهم يف كل ذلك أهنا حكاية.. قصة.. أو رواية أّي ما كان امسها  
عندكم .. هي ال متت أبي صلة ابلواقع أو املفاهيم البشرية الذي 

عنا .. عامل ال  ا  نعيشها .. صلتها كلها تدور يف واقع آخر .. بعيد
 ا ادعينا .. ولن نراه يف واقعنا .. م  ه  نراه م  

 وحده؛ العامل السفلي الناري فقط . كل ما  ذكر بني السطورخيصه
 

*** 
 
 



 

6 
 

 مقدمة
 

قد نكون من عامل اإلنس أو وأنثى، كما كل املخلوقات ُخلقنا ذكرا  
 .. من عامل اجلن

ان انري واألخر طيين ال يهم .. أو رمبا عضوان من ذلك العامل أحد
اخلفي املاسوين،قد نكون قابلنا لوسفري أو إبليس.. دايبوليك .. 

أو أاّي كان امسه الذي تعرفه، املهم هنا هو احلقائق اليت دميون .. 
ستكشف لك من العامل السفلي، عامل قد يؤمن به البعض وقد يعتربه 

 .. البعض اآلخر خرافات وأساطري .. عامل كان قبل خلق اإلنسان
عامل انري .. ُهزم يف أول معركة ه بيوم من أايم ما فوق السموات..قبل

ُسلِسل حتت قيادة بشرّي يف واقعة لن تكرر يف على األرض، ُسّخر و 
 .. اتريخ البشرية مرة أخرى

حكاايت غريبة تلك اليت حتدث على األرض؛ قصص أبطاهلا البشر؛ 
 وجنودها اخلفية أرواٌح انرية...

 ال؛ ال نّدعي أننا رأيناها؛ لكننا نعرفها جيدا...
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د عند قد نكون منتلك حاسة ال متتلكوهنا، نعم .. حاسة ال توج
 البشر .. حىت اجلن قد ال ميلكون ما منلكه

 ال تذهب خبيالك بعيدا؛ لسنا من خملوقات النور ..
 وال جتهد ذهنك معنا ..

 السطور اليت ستتوغل خميلتك..  بنيقد نكون جالسني أمامك.. 
 .. دعوان نبدأ احلديث قبل فوات اآلوان  ..

 .. قد ال جند األقالم أو األحبار بعد ذلك
 ...املعركة قاربت على البدء

ن لعامل السفلي .. فقط كل ما عليك أإذا أردمت معرفة ما جيري يف ا
 .تتابع بقية السطور لتتعرف عليهم

"الشياطني" ... هل استعذت ابهلل منها ؟ نعم إهّنا الشياطني اليت 
تراك اآلن، وتسمعك وال تراها؛ تنتظرك وترتبص بك...تنتظر 

لسبيل جناة ...تلك الشياطني اليت ختافها حلظاتضعفك واحتياجك 
يف عاملها اخلفي  اوختشاها؛ سنتعرف على بعضها معا اتبعناه

 الغامض ...
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فنحن ال نريد أن نؤذي  وال تسل كيف ننقل لك هذه األحداث ..
 من ساعدان يف نقل األحداث...

ال هدف لنا وال غاية سوى إمتاعك ..وال تقلق لبعض الرعب؛ إن 
 عينيك قليال؛ فنحن أيضا ال نقصد إخافتك...خفت فأغمض 

؛ وقد مصدرها؛ بال تدخل أو تزييف إهنا جمرد أحداث ننقلها لك من
 تتساءل اآلن ماذا أستفيد أان من قراءة هذه احلكاايت الغريبة ؟

ال تقلق؛ ستأخذ حكمتك اليت تريد يف هناية السطور؛ ويكفيك متعة 
 ...االستكشاف

معنا بني عاملني أنت تعيش يف  فقط سلمنا حواسك؛ وتنقل
 ...أحدمها

 .. ال جمال للرتاجعهل استطعنا استثارة عقلك؟ف
 .نُشم رائحة أدرينالني يف اهلواء

 استعد لقلب الصفحة... 
***** 
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(1) 

 عودة ليليث

يف جزيرٍة انئيٍة على األرِض وفوق أحد حميطاهتا، أرٌض مل تطأها أقدام 
 عليها سفنهم... طائراهتم، ومل ترسو حتلق فوقها البشر، ومل

 ا األمطار بقوة، وترتطم األمواجُ جزيرٌة يلّفها الضباب، تضرهب
بصخورها املتناثرة أبشكاهلا الغريبة اليت تشبه أغلبها رؤوس 
احليواانت والوحوش الربية، صوت الرعد الذي يهدر بغضٍب 
متواطئ مع طبيعة اجلزيرة اليت يلفها الغموض بكل تفاصيلها يصّم 

 اآلذان البشرية لو مسعتها...

ٌع وسط الفراغ األسود والظواهر الطبيعية الغاضبة، خيٌط أمحر رفي
كأنّه نيزٌك يغرُي مساره قبل   خيرتق األجواء هابطا  بسرعٍة شديدةٍ 

دامه ابحمليط، بنفس السرعة اليت مل تتغري ينطلق يف خٍط اصط
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مستقيم، ميّر فوق املاء ويتخطاها متجها حنو أحد الكهوف املنتشرة 
ويشق طريقه داخله دون أن يهدئ من سرعته الكبرية يف اجلزيرة، 

بقعة داخل أعماق الكهف، ويهبط  دية يتوقف عنويف أقل من اثن
 ليخرتق أرضية الكهف كخط ليزر يشّق جلدا بشراّي...عموداي  

ظل يهبط ويشق أعماق األرض ذلك الشعاع املتوهج، مير بوداين  
وجبال وبراكني وعيون مياه يف أعماق األرض مل تستطع عني آدمّي 

ياكل العظمية بني أو آلة من صنعه أن تصل إىل هذا العمق لرتى اهل
 كهوفها...  جدران

أهناٌر متّر كومضات ، نرياٌن ومحٌم تنفجُر من العدم، لفحات  
 قاعها، ومازال مل يصل إىل اخنة تزداد كلما هبط اخليط أكثر،س

يتوقف اخليط قبل أن يصطدم بقاع أرض حتمل  بعد حلظات قليلة
 .الرقم سبعة... أرٌض سابعة، مسع عنها البشر لكن مل يروا شيئا  
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توهج اخليط فوقها قليال وانطلق جمددا يف خطوٍط متعرجة بنفس 
السرعة اليت كان يسري هبا، حنو كهٍف ملكيٍّ أسطورّي، اليدركه 

 خيال البشر.

اجلحافل  عمالقة حيرسها تلفة حتيطه،بوابةٌ نرياٌن ملتهبٌة بدرجاهتا املخ
واملردة،ومر داخله ويف أحد غرفه امللكية اجلحيمية اليت 
وم، قبل أن يكون  حتكمهاقوانني عاملٍآخر، عامٌل ُخلق من انٍر مس 

 هناك شيء يدعى "إنسان"...

من ذهٍب مشغول أبيدي  داخل الغرفِة امللكية سريٌر ملكّي ساحر،
ابلزمرد والياقوت وآليلء وأحجاٍر أخرى ال ميكن رّصع ن مأمهر اجلان

 وصفها بكلمات...

جتلس عليه أمجل إانث العامل السفلي مقيدة  أبصفاٍد انرية، يتوقف 
اخليط أمامها ويتبدل ويتموج، ليظهريف النهاية هبيئٍةشيطانيٍة 
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عظيمة، حتيطه النريان و مالحمه تتشكل وتتموج وهو يتحدث 
 بغضب:

مردي على لوسفري، ملاذا تنشرين الفتنةيف من أنت حىت تت -
 مملكتنا، ستنالني أشد العقاب أيتها اللعينة...

 : ردت عليه هبدوء وعلى وجهها ابتسامة ابردة
موالي لست أثري املشاكل هنا؛ أان هنا ملساعدة ملك اجلحيم 
 موالي املبجل لوسفري، وكشف ما حياُك من حوله من مؤامرات... 

ملتالعبة، وهل تعتقدين أين ببساطة سأصدقك، أيتها اللعينة ا -
 ...أتريين ضعيفا كمن خدعِتهم من رجال البشر

إذا مل تصدقين موالي؛ فاقتلين، مل آِت إال خلدمة موالي سيد   -
 ممالك اجلحيم .
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نعم، ـ أنت مل أتت طواعية، بل أمسك بِك جحافلي املخلصون، و 
يف سابع أبواب  سأقتلك وأهني أسطورتك أيتها اخلبيثة، سأحرقك

 اجلحيم؛ لتكوين عربة ملن يعبث أبمن مملكيت...

 هل يفعلها موالي ويقتُلين حّقا؟ تضحك مث تكمل ساخرة : -

 ظننت أن موالي مشتاٌق لشيطانته، موالي أان "ليلث"... -

 قاطعها صارخا  بصرامة:

بل أنِت لعنتها، وال حتاويل أن تتالعيب؛ فما أبقيتِك إال برغبٍة  -
 وسأنتهي منِك ذات يوم. مين،

مث أهّنم مل يقبضوا لكن موالي، من أان ألواجه مليكي لوسفري؟  -
أردت ذلك، جئت ألحذر موالي،  من علّي مبهارهتم، أان

احلقائق، وبعدها افعل ما تشاء مليكي اخلالد سأكشف لك 
 .املبجل
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 أي حقائق تلك اليت ال أعرفها؟ أنسيِت من أكون؟ أان... -

 ه ليليث قائلة:قاطعت

موالي لوسفري بن سوميا... املالك الساقط... حامل النور  -
خملص البشر من سرمدية الليل... اخلالد املبجل حامل املعرفة... 

 اخلالد الوحيد على أراضيها السبع... الشيطان األعظم امللعون...

حسنا؛ يبدو أن معاشرتِك للبشر مل تنِسِك طبيعتك الشيطانية،  -
تعتقدي أنك قد تتالعبني يب أو أن أصدقك يف أمر...  لكن ال

ستكونني حتت ، لكنك ستبقني هنا؛ أسرية يف اجلناح امللكي
 تعرفني غضيب... أنت مراقبيت، وأي حماولة للعبث

ركعت أمامه خبشوٍع ال خيلو  من املكر والثقة، قالت بصوٍت عذٍب 
 مقنع:
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سأفعل كل ما موالي، كم يشرفين أن أكون جاريتك املطيعة،  -
ولبعض التشويق فليسمح يل سيدي أن أخربه كل  ،يرضي مليكي

 ليلٍة حكاية...

هه... وهل تريين ممن ينصتون للحكاايت؛ أان أصنع هذه -
لكن فليكن؛ ولتخربيين كل ليلة شيئا ال  ،القصص ال أمسعها

 أعرفه...

 قاهلا وضحك ضحكة كربايء شيطانية، قاطعتها ليليث قائلة:

الي؛ لك ذلك، فلدّي ما يكفي من حكااي البشر حسنا مو  -
 الذين عشت بينهم فرتة عقوبيت مطرودة من اجلحيم...

 وما الذي ال أعرفه عنهم وتعرفينه أنت؟ -

 :أجابته بضحكة ماكرة

 .موالي، هناك الكثري وأقرتح أن تبدأ ابكتشافه اآلن -
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 مبهمة قبل أن يلتفت إىل ليليث اليتمتتم لوسفري بكلماٍت 
مبكرها ودهائها أن تنال فرصة  من ملك اجلحيم إببقائها  استطاعت

يف مملكته اليت طردت منها منذ قروٍن سحيقة، بل انلت فرصة  يف 
 جلناح امللكّي، وإن كانت مقيدة.مكوثها يف ا

حسنا؛ لنرى البداية، لكن تذكري، أين أبقيتك فقط برغبٍة مين،  -
ة اليت بال فائدة، أبقيتك السخيفوأبي حلظة ميكنين إهناء حياتك 

ألستمتع قليال عزيزيت، فحىت ملك اجلحيم يشعر ابمللل أحياان، 
وحيتاج لبعض اإلاثرة، فهل أنِت مستعدة لذلك أيتها املتمردة 

 اللعينة؟

بلهجٍة مثرية،  عدلت ليليث جلستها وبدأت حتدث موالها
 :واببتسامة مل تفارق وجهها الشيطاين البشري اجلميل

 ،لوسيفريأيها امللك السعيد، ذو الرأي الرشيد، موالي بلغين  -
 اي منقذ البشر من سرمدية الليل وملك النار، حامل نور الفجر

 أيها املالك...
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 :قاطعها لوسفري بغضب شديد

هنا ال تتفوهي هبذا الكالم أيتها اللعينة، أنت تعرفني مهمتك  -
ك للحرق ا قد يعرضفال تتدخلي مبا ال يعنيِك، أو م ابلتحديد

أريد قصة ال ، واآلن هيا، زمي حدودك اليت تعرفينهاوالقتل، لذا فالت
  عقاب أعرفها وإال تعلمني ما هو

 :قالت بتلعثم وارتباك

 دراكوال اي مليكي الكونت سأحدثك عن دراكوال،  -
أعرف قصته جيدا، أنسيت أن كل شر ال يكتمل إال   -

 بوجودي؟
 :أجابته وقد استعادت ثقتها

أعلم ذلك؛ ومن ال يعرف دراكوال وقصته، لذا لن أخوض يف  -
حياته ونشأته وجرائمه، وقصصه اليت يعرفها الكثريون، وحىت اخلفااي 
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واألسرار؛ لكن هناك أمور وتفاصيل صغرية قد فاتت موالي، 
 .سأرويها اآلن

إبغوائها وهدوئها، مستسلما  هدأت مالحمه وهو يستمع هلا مبهورا  
 لسردها.

ا حكاية قدمية جديدة ال تنتهي؛ عن العطش للدماء، لن إهن -
 أخوض فيها كي ال تشعر ابمللل؛ فأنت تعلم كل شيء

سأحدثك فقط عن لقائي األخري مع الكونت "فالد سالوس 
 وما جرى بيننا من حديث... "دراكوال

 !هل التقيته حقا؟ -قاطعها امللك بدهشة: 

  كمل لكاي موالي، دعين أ ، ابلتأكيدنعم أووه -

يف لقائنا األخري يف قصر بران يف رومانيا حدثين عن أمور غريبة، مل 
أستِطع فهمه يف البداية؛ فبعد جناحه يف إغواء أتباعه ابجملد واخللود، 

 ا قاله يل، وسأنقل لك حديثه ابحلرف.مبفوجئُت 
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توقفت عن الكالم، وطرقعت إبصبعيها اإلهبام والوسطى، لتتموج 
كشاشِة عرٍض ليزرية، يف قصٍر مظلم، جيلس صورة يف الفراغ،  

دراكوال ممسكا  كأسا بيده، ويتحدث مثل سكراٍن منتٍش من 
 جرعات الدماء اليت يشرهبا:

مل أتوقع هذه النتيجة أبدا؛ فقد زاد تعطش البشر للدماء، حىت  "
 أنين أرى نفسي يف كثري منهم"

 اتبع حديثه بنربه حزن وأمل قائال  : 

شهييت للدم من هول ما رأيت؛ فقررت أن أترك " لقد فقدت 
املهمةهلم وأان اكتفيت من هذا العامل، تبا للخلود يف عامل أصبح 

أان  –قاهلا وهو يقف بعصبية  –، أان دراكوال مبصاصي الدماء يعجّ 
دراكوال رمز الشر والدموية أصبح الكل ينافسين تبا هلم، اللعنة 

 "عليهم...
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 متقن، توقفت الشاشة على صورة كأنه مشهد سينمائي دراميّ 
 دراكوال واقفا  وبيده اليسرى كأس من الدم الطازج...

 :قائال ابهتمام امللك نظر

 !   ، مل أقابله منذ زمن بعيددراكوال يرتك مهمته  -
نعم اي موالي، وكأنه تضايق مما حيدث؛ فال أحد ابت يهتم   -

بقصصه الدموية؛ العامل كما قال أصبح مليئا  ابلشر والدماء، كلها 
نسٌخ مقلدة عنه؛ رمبا أزعجه ذلك ألنّه مل يعد رمزا مميزا للشر، وأان 

 أعرفه جيدا حيب جذب االنتباه له، وال حيب املنافسة

 !تعرفينه -

 تعرفه أيضا أن دراكوال قبل أن يصبح من أتباعك  موالي، ما ال  -
كنت أان مربيته وهو يف املهد، وأان من مهدت لك الطريق 

ول مرة حني احتضنته حبنان وأذقته ألالستحواذه، وقد أذقته الدم 
 !قطرة من دمي
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 توهجت عينا لوسفري ومتتم:

الصغر وسبقِتين إليه، هنض من  ذإذن أنت من علمه لغة الدم من -
 نبها وهو ينادي بصوٍت صارخ :جا

 " قبقب"... - 

ارتعدت ليليث من صوته الغاضب وهي تتابع أحد جحافله 
 :اخلاصني يدخل وينحين أمامه وحيدثه لوسفري وهو يشري انحيتها

 انتبه هلذه الشيطانة املتمردة حىت أعود من مهميت يف األرض... 
 يشيح بنظره إليها وهو يبتسم:

املرة أبسلوبك، جيدة كبداية، أمتين عند عوديت أن أقنعِتين هذه  -
 ...أمسع قصة أخرى

عند انتهاء كلمات لوسفري اختفى يف أقل من الفيمتو اثنية من 
 مقاييس البشر.
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 :ه وهو اليزال راكعا أمامهاتحدثت ليليث إىل اجلحفل قبقب و لتفتا
عدل موضعه بكيانه الناري وهو لقد ذهب اي قبقب ال ختف،  -

ليليث املكبلة أمامه، بنظرات غاضبة يتفحصها مث بصوٍت يتأمل 
 :صارخ حيدثها

الشيطانية  والكوابيس أان امللك " قبقب" ملك ملوك األحالم -
للعاملني السفلي واألرضي، وأحد جحافل موالي املخلد الثماين 

 .عشر املخلصني

ضحكة صارخة تطلقها ليليث جتعله يتوقف عن احلديث وهي 
تبدل أمامه، تتلوي  ها يكاجلمر امللتهب، جسدبعينني   تتفحصه
تنطلق يف األجواء، أصوات موسيقى كإيقاعات  مزامريكأفعى،

البشر تصدح يف الغرفة امللكية، حدقات عينيها تلتف كبئٍر انري 
 بال قاع،

 و امللك "قبقب" يقف مسحورا  ال يتحرك... 
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*** 

ظهر لوسفري يف الغرفة امللكية هبيئٍة انرية وأجنحة  غيابٍ بعد 
، وقد أصابته الدهشة والغضب مما رآه من حاِل خادمه عمالقة

، الذي بدا مسلوب اإلرادة متجمدا  كصنٍم انريالشيطان "قبقب" 
لوءة ابلطالسم، وتتمتم ليليث بصوٍت عميق كأهنا كية مملوالغرفة امل

عظيم يعرفه لوسفري جيدا، كما  تتلو صلواٍت خاصة، متهيدا لطقسٍ 
يعرفه بقية معشر اجلن، لكنها متكنت من السيطرة على "قبقب" 

تتوقف مزامري ليليث إبشارٍة من امللك حنوها بسحرها وفتنتها، 
 :وتصرخ وتتأمل، بينما ينظر بغضب حنو جحفله اخلاص صارخا  

وأعود ألجدها تتالعب بك، أي ملك أنت؟  حلظات أغيب -
 أنت عدمي الفائدة. ،أخرج اآلن

بعد أن ُفكت عنه الطالسم اليت  يغادر "قبقب" يف غمضة عني
ح يده عن حينها لوسفري حنو ليليث بعد أن أزا  ، يلتفتقيده

 :اجتاهها صارخا  بغضب
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هل تعتقدين أين ال أعرف أالعيبك، ماذا تظنني نفسك فاعلة،   -
 ؟وأين ال استطيع التالعب بعقلك وقراءته؟أنسيِت من أان

ـ قبل أن جتيبه  كان يقف أمامها ورأسه مالصق لرأسها وهو يصرخ 
 :يف وجها

من ـ أان لوسفري بن سوميا، أان الذي متىن أابه ولىب اإلله نداه، أان 
 ."، أان اخلالد املبجل الذي يسري فوق السحاباملرض يهابين

 :ترتعد ليليث أمامه وبصوٍت مرتعش جتيبه
 ...موالي اي أنه ملك امللوكـ لقد استفزين وحتداين؛ قال 

هدأت ثورة لوسفري من دالل ورخو صوهتا الساحر، ابتعد قليال  
 :عنها، تنهدت خبفه وأكملت حديثها

موالي؛ فأان أعرف مكانتك يف هذا العامل، وأان مل  مين ال تغضب-
، فاغفر طيشي وتصريف ُأخلق إال خلدمة موالي العظيم وإرضائه

    ، ال ميكنين مقاومة رغبايتيعرفينالسيء وأنت أكثر من 
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خبشوٍع شديد، وقد ارختت قالت ذلك وهي راكعة أمام لوسفري 
ذراعاها املكبلتان ابألصفاد النارية، اليت ال متنعها من التحرك حىت 
مسافٍة كافية، أصفاد وسالسل مل ير  مثلها البشر، كأهنا من معدٍن 

لواٍن انرية، غري مقفلة مصهور، فال هي صلبة وال هي لينة، متوُج أب
مبفاتيح عادية، هي جمرد طالسم شيطانية ال ميكن كسرها أو فكها 

 إال بكلمات وأوامر لوسفري، ملك اجلحيم والعامل السفلي.

أمرها ابلنهوض واجللوس على السرير امللكي وهو يتحرك أمامها 
 جيئة  وذهااب، رافعا حاجبيه بغرور وهو يقول هلا:

، اقتناعي الشديد مبا قلته قبل أن أذهب على الرغم من عدم-
 سأعطيِك لكين وأيضا رغم إدراكي ما كنِت حتاولني القيام به هنا

 فرصة أخرى.

 موالي، أان... -
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ال تربري وال حتاويل إجياد خمرٍج لك، الزلِت تذكرين مهمتك،  -
؟ وال أعتقد أن لديك ما ختربيين به، عّم ستحدثيين أليس كذلك

 الليلة؟

ليليث وابتسمت وهي تتقدم حنوه وصوت صرير السالسل اعتدلت 
املكبلة هبا يزحف وهي تتمايل إليه حيت أوقفتها هناية السلسة 

هتمس بصوٍت عذب أقرب للفحيح: "عيشة  ،اللهيبية قريبا  منه
 قنديشة"

اقرتب لوسفري من ليليث كأنَّه مسلوب اإلرادة؛ مشدودا لفتنتها 
ي حتول إىل مالمح بشرية أبمجِل اليت ال تُقاوم، المس وجهه الذ

 صورها وجهها؛ أنفاسه الشيطانية احلارقة تزيدها فتنة  وغواية...
حيم؛ انتفض امللُك معرتضا على اجليف  قبلٌة كادت ُتشِعُل جحيما  

غوايتها اليت كادت تناُل من عظمته؛ دفعها بقوٍة لرتمتي  على السرير 
اد يفقدها بسبب غواية امللكي، خاطبها بغرورمسرتدا هيبته اليت ك

 "أنثى"
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"عيشة قنديشة" أعرف هذه االشيطانة اهلاربة جيدا، ماذا لديك  -
 ؟

 بعال... -

قالت هذا االسم خبُبٍث وهي ترفع رأسها وتزيل شعرها الذي تناثر  
على وجهها إثر ارمتائها، وبصوٍت يصحبه نقيق الضفادع املتكرر 

 مما أاثر فضول لوسفري...

هو حيدثها بلهجة يشوهبا احلزم والتوتر يف آٍن وقف يتأملها و  
 :واحد

 ـ " بعال" من جحافلي املخلصني الذي كان من...
 النوووون..."أشبه ابلفحيح الغليظ: " الكاف و تقاطعه بصوٍت 

 :يصرخ لوسيفر بغضٍب شديد قائال  

 اخرسي..، ال تتفوهي مبا ليس لِك علم به! -
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 ...املفاتيح بعدمن ميلك تلك فقط أال تعلمني أين 
تقاطعه بضحكة ساخرة وهي تتلوى أمامه على السرير امللكي 

 :وتغري من هيئتها عدة مرات وحتدثه بصوت أشبه ملواء القطط

 ـ دعين أدهشك أال تفي بوعودك وعهودك موالي؟!
طقطق لوسفري رقبته وأدار هلا ظهره، هنضت من مكاهنا لتقرتب من 

 :أذنيه وهتمس

، ة البشرية، ليست تلك املسخة عيشةورسكيالكونتيسا عيشة م-
 .اليت هي من نسل شياطينك، نسل بعال والكونتيسا البشرية

 :، ويلتفت هلا حيدثها بسخريةمتطايرا  شررا   لوسفري احتمر عين
 ...ا لديِك، ملوحا بيديه إشارة للبدءتفضلي أعطين م -

 تنطلق املزامري السحرية، حتيطهما النريان من كل جانب بشكلٍ 
دائري؛ أجواٌء ساحرة ال يتخيلها عقل بشري، مشهد ال تضاهيه 

 مشاهد القصور الشرقية األسطورية يف حكاايت شهرزاد...

 :بصوهِتا العذب وبنعومة تبدأ حديثها
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يف القرن  إحدى غزوات موالي مع أحد البشر كان اي ما كان يف  -
 عن بقعة األندلس وما حيدثهاخلامس عشر بتوقيت البشر، مشغوال

 ..شياطينك هناك

 .ة تدعي الكونتيسا عيشة بنت سلطان شفشاونكانت هناك امرأ
اجتاح سيبستيان ملك أورواب تلك البالد، قتل سلطاهنا، وشرد 

  ..أهلها

  :يوقفها هنا لوسفري إبشارة من يده قائال  بسخرية

ــ سيبيستيان هذا أان من تالعبت به، وقد عاهدين ابلدم وجها 
 لوجه...

يتأملها بنظرات الزهو والغرور، يقاطع حلظات زهوه صمت وهو 
بنفسه صوت فحيحها الرخو ينتشر يف األرجاء النارية حوهلما 

 :ويتخلل مسامعه

 ...خانك "بعال" اي موالي ــ بربروس..
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قبل أن ينبس حبرٍف، كان إصبعها على شفتيه، وتبدلت إىل أمجل 
 نساء البشر...

لتتخلل النريان احمليطة هبما طرقعت أبطراف أصابع يدها األخرى، 
بلوراٌت سحرية، تظهر الرمال والسماء، صوهتا الفحيحي الساحر 

 مع مزامريها السمعية واملرئية، وهي تتابع حديثها:

هربت عيشة يف الصحراء من جمازر سيبيستان، حييطها الظالم،  -
 والقمر مكتمل...

، ليظهر تطرقع أبطراف أصابعها مرة أخرى حنو الدائرة النارية 
"بربروس" فجأة من العدم، على بعد خطواٍت من "عيشة" اليت 

  :تصرخ وهي ختيبء وجهها بكفيها

  ..ـ أرجوك ال تقتلين

 يقاطعها بصوٍت هاديء:
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ال تقلقي، أان من سيساعدك للثأر من أعدائك،أال تريدين شرب -
 دماء من قتلوا عائلتك؟

 جتيبه سريعا : 

 جيم أم مالك رحيم؟لكن من أنت؟ شيطان ر  .. نعم -
أتريدين ذلك  ،ــ أان من سيساعدك يف دحر األعداء وإراقة الدماء

 ؟أم ال

ملعت عيناها يف الظالم بربيق االنتقام، والعطش لدماء أعدائها، مل 
تفكر كثريا، فهي يف كل األحوال خاسرة إن مل تقبل عرضه، هزت 

 رأسها ابملوافقة، وقالتها:

كل ما تريد إن كان ذلك   نعم أريد ذلك، نعم سأفعل -
 سيساعدين على االنتقام.

 إذن؛ هل تعاهديين ابلدم، بدمِك أنت، لتحققي انتقامك؟ -
بال تردد وافقته؛ فأخرج هلا سكينا وجرحت يدها لرتيق دمها أمامه، 
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تدعك كفيها وتقبضان على قبضيّت "بربروس" ، تسيل الدماء بني 
ويذواب معا يف عناق راحتيهما، فيجذهبا جلسده وحيتضنها 

 ملتهب...

تنظر إىل لوسفري املذهول مبا  ،إبشارة منها توقف ليليث املشهد
 ..رأى

 تقاطع اندهاشه: 

 ،رأيت موالي خيانة بعال حني جتسد لعيشة هبيئة بربروس-
نعم موالي، عيشة "جنية املستنقعات" ليست من نسل شيطاين؛ 

 .إمنا هي نتيجة نزوات أحد أتباعك مع إنسية
  ..تكرر كالمها الستفزازه

بعال وعيشة، إنه احلب الذي دفع به  ،إنسية ،إنسية اي موالي -
 خليانتك من أجل بشرية فانية، تلويث نسلنا...
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يف ثورة غضب يقوم لوسفري ويقطع كالمها صارخا  ينادي على 
 "فاساجو" :أحد جحافلة املخلصني

 :هحضر فاساجو أمام لوسفري بلمح البصر، منحنيا أمام
 ..خادمك املطيع موالي -

 امجع اجلحافل واملردة الجتماع عاجل. -

 ""قاهلا وعيناه تشتعالن غضبا

 أمرك موالي... قاهلا فاساجو وانصرف بسرعة. -

التفت لوسفري انحية ليليث حيدثها؛ وهي تنظر إليه مبتسمة خببث 
 .ودالل

 .وما داخل العقول هذه النظرات، فأان من يعلم املستور أعرف ـ

ضحكت خببٍث شديد وهي تطالعه بنظرات دهاء ومكر الثعالب، 
 :وبصوٍت ماكر قالت
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 ...ــ أنت ال تعلم الغيب، تذكر سليمان

 :أمسكها يف ملح البصر من عنقها بقوة ورفعها يف اهلواء صارخا
 ال تعلمني عنها شيئا... ــ قلت لك ال تتحدثي يف أمور

يف مكاهنا، ترفع رأسها  أفلتها بعدها لتسقط أرضا ، صامتة كامنة
 :وحتدثه

أن أخربك عن كل ما ال  موالي اخلالد، لكن تذكر اتفاقنا؛ــ أمرك 
 .تعلمه

 .. أهنت العبارة ومزامريها تتوهج حوهلما بنعومة وهدوء
 :هدأ قليال مث اندى بصوته الساحر اخلارج من عامل متلؤه نريان مسوم

 ــ "ابايمون"

 ..را؛ راكعا أمام موالهيف غمضة عني، كان ابايمون حاض
 :حيدثه لوسفري بلغة سحيقة بشرية
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  .ــ احرس هذه املاكرة جيدا، وإايك أن تفتنك حىت أعود

 . ــ اطمئن أيها امللك العظيم؛ فحكميت حتميين من غوايتها
 :قبل أن يغادر لوسفري، أاته صوهتا وهي حتاول مداعبته

بّجل، ال تتأخر؛ ليليث ال
ُ
  تطيُق انتظارا.ــ اي ملك اجلحيم امل

 : ضحكت برّقة واتبعت مزامريها الساحرة وصوهتا الفحيحي
 . ــ ال أضمن أال يفتنين "ابايمون" هذا بعذِب صوته

 ..نظر إليها لوسفري بسخرية، كأنّه مل يسمع شيئا.
 تركهما وصوت ضحكاهتا جتلجل يف اجلناح امللكي...

على مسامع ما إن ذهب لوسفري حىت بدأت ليليث تدندن حلنا 
 وهي تقول" "ابميون

 ..ــ أمسعين أيها امللك، اسحرين بصوتك العذب

 ..ايملك املزامري، وارِو ظمأ الروح
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 ركٍن هبيئته ، وقف يفميون أن يتجاهلها حبكمته وقوتهحاول اب
املهيبة اليت تشبه أمراء العصور الوسطى يف األزمنة البشرية، مبالمح  

ا أمام ليليث ال حراك له؛ لكّنها وسيمٍة هادئة، يكاُد يكون صنم
 أمسعته حلنا استفزه؛ بصوت يعرفه جيدا...

 ..توهجت عيناه للحظة، مث متالك نفسه والتزم الصمت
حلظات من الصمت ختللها صدى صوٍت أنثوي يغين بعذوبة 
ساحرة،صدى ضحكات ليليث الساخرة جيول يف خميلته، يوقف 

 :تلك الضحكات صوت ابايمون الغاضب
 ..ى أيتها اللعينة.ــ كف

أجابته بصوهتا اخلبيث الساحر وهي تتلوى كأهبى األفاعي على 
 :أنغام بشرية

ــ أان أعرف كل شيء اي ملك شياطني املزامري واإليقاعات البشرية، 
اي من يهب الشهرة ملن يشتهيها؛ فال ختجل أيها احلكيم، اي من 

 ..امتلك سحر املوسيقى
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 .!قدك عقلك إنسية ضعيفةكم أشعر ابألسف عليك، كيف تف
تزيد من إيقاعات مزامريها حوله، تتكرر أمامه، تلتف حوله يف 

 ة انرية بسرعة وهي تتابع كلماهتادائر 

 ..ــ كانت لديك مهمة، لكنك جتاوزت حدودك

 أعلمك البشر كيف تقتل أيها احلكيم ابايمون؟!
مل تستطع ليليث إخراجه عن سيطرته؛ رغم ما أاثرته يف نفسه من 

 ...غضب

توقفت عن الدوران حوله وعادت هليئتها البشرية، لتطلق ضحكتها 
 املعهودة...

*** 

يف تلك األثناء، ويف مكاٍن جمهوٍل على أرٍض صحراوية جرداء 
قاحلة، كأهنا مهجورة منذ زمٍن سحيق، هبط لوسفري، هبيئته 
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الشيطانية، أبجنحٍة سوداء عمالقة، جلس القرفصاء على صخرٍة 
 البقعة، وقد انضّم جناحاه ليغطيا كيانه...يف تلك 

أمسك  قبضة  من الرتاب بيده وأطبق عليها، جال ببصره يف 
 املكان، مث نظر للسماء، صرخ بصوٍت مرتفع:

 أمن هذا الرتاب خلقته؟  -

نفخ يف يده ليتناثر الرتاب يف اهلواء، وضحك  بكربايء، وأكمل 
 حديثه انظرا  إىل األرِض حتت أقدامه...

ال يعرف أبناؤك أنك ترقد هنا، ذريتك اليت تعهدُت أمام الرب  -
بضالهلا، وها أان أيف بعهودي، أمّنيهم وأحقق أمانيهم، كل ما 

 حرمه ربك عليهم أزيّنه هلم...

الرب  اتبعوين واتبعوا سبيلي، ذريّتك ضعيفة اي آدم، وكيف أراد مين
د أن أسجد هلذا الرتاب الذي أدوس عليه اآلن، كيف أسج
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ملخلوٍق ضعيف تتالعب به رغباته الصغرية، أتذكر تلك اخلطيئة 
 الصغرية اليت أنزلتك األرض، مل يكن صعبا  علّي إيقاعك...

 يضخك بغروٍر ضحكة مدوية...

 ها هم أبناؤك كما وعدت، أجري منهم جمرى الدم، أشاركهم -
 " كان يريدين أن أسجد لك...أمواهلم وأزواجهم وذرايهتم، و"هو

. مل أسجد وأان ابن سوميا، ابن النار، حامل العلم واملعرفة، أان ال..
 اخلالد وأنت فاٍن، وذريتك فانية  ضعيفة...

أبناؤك هم من يسجدون يل اآلن ويبجلوين، أال تتفق معي أن 
النهاية قد أوشكت، قريبة، قريبه جدا، معركتنا الكربى، فناء جنس 

 البشر...

رقوها ابلدماء والقتل، انتشرت إهنم ال يستحقون هذه األرض، أغ
الرذيلة بينهم كما أردت، سحقا لكم أيها البشر... سحقا  لكم اي 

 أبناء آدم...
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يقف على قدميه ويفرد جناحيه يف اهلواء، ويصرخ بغضٍب شديد 
هتتز له األراضي السبع، وهترب كل املخلوقات واحليواانت يف تلك 

 األرض، كأمّنا هّزها زلزاٌل مدّمر...

ستعدوا أبناء آدم، النهاية قادمة، لن يفيدكم إميانكم ومتسككم ا -
به، متسكوا بكتبكم املقدسة كما شئتم، حىت ابسم الدين ستخربون 

 وتقتلون وتستبيحون الدماء واألعراض واألموال...

يضحك بشدٍة وجنوٍن مطلق، وكشعاٍع من هلٍب ينطلق مبتعدا  عن 
 ل...املكان، خملفا  وراءه عاصفة من الرما

*** 

يف الغرفة امللكية، الزالت ليليث حتاول استفزاز ابايمون احلكيم، 
وهو ال يزال صامدا  صامتا خيفي غيظا  شديدا، وّد وقتها لو أنّه 

 حيرقها وينتهي منها...
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يدخل لوسفري فجأة كنيزٍك حارق، تدوي فرقعته يف املكان، مث 
مريه ابميون، مث أيمره يقلُب نظره بني أسريته و أيتجسد كياان  بشراّي، 

 ...ابالنصراف

بعد إنصراف " ابميون" يف حلظة إنتهاء عبارته، ينظر إليها اببتسامة 
 :قائال

 ما الذي يضحك ملعونتنا ليليث املتمردة ؟ ـ

 ...كم اشتقت إليك، أحتب أن أغين لك  ـ موالي،

 نِك متحمسة جدا...يبدو أ -

 ...تنطلق نغمات تلك األغنية

 تشتعل، املوسيقى واألجواء الساحرة احمليطة هبما مع انطالق صوت
، تتبدل أشكاهلم النريان، تسبح حورايت جنية داخل ألسنة هلبها

على هيئة بلورات سحرية تدور داخل نريان الغرفة اجلحيمية تعرض 
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مشهدالفتاة مجيلة ممسكة  قيثارهتا تعزف حلنا شجيا معروفا  يف 
 بصوت عذب..منتصف القرن العشرين البشري، تغين 

 :ينظر لوسفري إىل ليليث 

ــ أعرف هذه الفتاة؛ أرسلت ابميون إليها إلغوائها ابملوسيقى 
؛ هي حقا ابرعة، يبدو رلتحقيق الشهرة،أن تصبح من خدامنا البش

 ...أجادت قراءة طالسم ابايمون أهنا
قالتها وأتبعتها بضحكة بشرية " نعم اي موالي، إهنا ابرعة و فاتنة -

 "رقيقة

حسنا.. ما الذي ال أعرفه يف هذه القصة؟ وأمتىن أن ال تكذيب  -
 ...أو حتاويل التالعب يب؛ فأنت تعرفني غضيب

موالي أان لن أكذب مثلهم..، ستكتشف ذلك اي مبجلنا  -
 .العظيم

غواء عازفتنا علم اي موالي كانت مهمة ابايمون إكما ت
 ..لكن الغواية انقلبت ،اجلميلة،وحدث ذلك فعال
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 :قائال   فت هلا ونظرات الريبة على وجههلتي
ماذا تقصدين .. إنه ابايمون أحد جنودي األقوايء؛ بل إنه  -

  .األكثر حكمة بينهم

 :بصوت منخفض ال خيلو من عذوبة ودالل قالت

 ؟ـ أمل جيرب موالي إحساس العشق

 :يقاطعها صارخا حبزمٍ 

وإال ال تتفوهي هبذا الكالم الغيب البشري داخل مملكيت..  -
 .أحرقتك

نعم موالي، إنه االحرتاق.. االكتواء بنار ما يسمى  ،نعم -
 ..""حب

 :تضحك بعذوبٍة ودالل وهي تتابع

 ..ما لنا وهذا الكالم احملرم يف مملكتنا -
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دعين سيدي اخلالد أكمل لك قصة فاتنتنا املغنية، كما ترى هناك؛ 
ة وهي معإشارة أبصابعها تظهر املشاهد على أنغام تلك البشري

 :تتابع حديثها

 .جنح ابايمون يف إغوائها ابلشهرة ووصلت ملا تريد -
 نعم وصلت ملا تريد وأكثر -

  .. قاهلا لوسفري وأطلق ضحكة مدوية 

تقاطع ضحكته حبركة من إصبعها ليتمثل املشهد من جديد 
أمامهما على البلورات احمليطة هبما يشاهد تلك البشرية، جتلس يف 

وم عشيقها، مهيأة نفسها أبهبى حلة، مشعلة بعض بيتها منتظرة قد
 .الشموع احلمراء

عند وصول العشيق املنتظر، تستقبله ابألحضان والقبالت، تغين 
له، تعزف بقيثارة ينقصها وتر.. ميتليء اجلو عشقا، تقرتب منه 
وحتضتنه من اخللف بلهفة، انولته كأس نبيذه.. يف هذه اللحظات، 
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، منتشيا بعطرها؛ خترج من جيبها وترا، تلفه يف شبه غيبوبته العشقية
 ..تشد الوتر بقوةو حول رقبته بال شعور منه، 

 ..يسقط الكأس أرضا، تتتسع عيناه وهو خيرج آخر أنفاسه
 : توقف ليليث العرض بطرقعة من اصابعها، وتتنهد قائلة

 .املسكني، كان حيبها، مل يكن يعرف من ينافسه يف عشقها-
 :ملوحا بيديهيصرخ بغضب لوسفري 

 ...ماذا تقصدين ليليث، ال تقويل أن ابايمون-

 تقاطعه وهي تتلوى كأفعى يف جسد بشري قائلة بصوهتا املفحوح
 .."نعم موالي؛ إنه "ابايمون -

ن تقتل، لقد تلبسها خادمك هل تعتقد أن فتاة مثلها تستطيع أ
، خالف أوامرك من أجل رغبات بشرية، مل يرتك اخلطيئة املخلص

 ...لها البشري ينتشر، أعمته الغرية وانساق وراء رغبة بشريةونس
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 :نغام مزامريها وتتابعتتقدم حنوه على أ

 ...ستفسدهم يبدو أن البشر يعلمون أتباعك أمورا   -

تضحك ليليث ضحكة طويلة مل يقطعها إال صوت لوسفري 
 ..الرعدي

 ..أيتها الكاذبة املخادعة، اصميت-

 .ثر والء  من أتباعك الضعفاءموالي.. أتشك يب؟ أان أك-
انظر إليها، هنايتها كانت يف مصح عقلي بعد أن قتلت ثالثة من 

 ..عشاقها

، وال أخفي قلت لك من قتلهم؛ إنه خادمك العاشق اي مواليو 
 لزايرهتا هناك كلما اشتاق إليها... عليها زال يرتدديك، ماعل

 :مث اتبعت بكل برود ،صمتت قليال وصمت لوسفري يزفر غضبا
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 ،بني البشر اآلن هائما  ظهوره  نتظرقد يكون من تموالي، -
 ...بسبب نزوات جحافلك املبجلني

 بعض بدأتقد جلس لوسفري يفكر مبا قالته ليليث و  بصمتٍ 
 :الشكوك تلعب يف رأسه، قاطعت ليليث هذا الصمت

 مب يفكر موالي املبجل؟-

حتت رمحيت، وأّي  ال شأن لك مب أفكر؛ تذكري أنك هنا -
 ...تالعب منك هلعقاب شديد

ثواٍن من الصمت، مّث اندى بصوته املهيب وبلهجٍة قوية على أحد 
 أمرائه:

 "فارجااااس" -

 وأشار هلا بسبابته متابعا: 
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ال حتاويل العبث معه؛ ذلك لن جيديك نفعا ، وسوف تندمني  -
 على أّي حماولة...

 :كلماٍت متيل إىل السخريةأمامه، وهي تقاطعه ب"يظهر " فارجاس
أوه موالي .. ومن يستطيع التالعب أبتباعك! أان أضعف من -

ملك املعرفة واللغات  اس فارجذلك بكثري،أعلُم أن أمريك املخلص 
 ...كلها

حاضرا  راكعا  يف منتصف الغرفة بكيانه الناري  "اسكان " فارج
ات حتيطه كائن، تبدو عليه احلكمة والقوة معا،مبالمح بشرية

 .. أسطورية تدور حوله أبشكاهلا النارية
 :تتابع حديثها وتشري حنوه

 !ـ من أان ألجاريه

 :اخلاص ري متجاهال  كلماهتا ويشري جلحفلهينظر لوسف
 ، وال تفتنك بدهائها.. ـ احرسها جيدا
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 ...قال مجلته وانصرف

اس، تضحك ضحكات انعمة بنظرات خبيثة تنظر ليليث إىل فارج
  ..هادئة

 :بكلمات لغة سحيقة للبشر تتمتم

 ..اــ وسر..معت..رع.. مس هيك

رية تظهر نااملكبلة، مزامريها تنطلق، حيات تتلوي حنوه بقيودها النارية
سها، تتلوي ليليث واحليات من فوقها من العدم؛ تتشابك حول رأ

، حتدثه بسخرية شيطانية مل تصل هلا آذان البشرعلى إيقاعات 
 :متابعة

 ..ابريل..مايوخرياوزماندييس.. 

وهو يصفق ، اسشيطانية برائحة دخان خترج من فارجضحكات 
 :بيديه ويقاطع وصلتها املزمارية بصوته الساحر الذي خيرتق كياهنا
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  ...ــ انتاليوما ..ماابليوجيستو هافلس ايليوس

*** 
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- 2 - 

 جحافل اململكة

 ،يةانر  عشر جحفالأبشكالٍ  مة، سبعةيف أحد الكهوف املظل
شري انحية ي ،يتوسطها لوسفري ،وأجنحة عمالقة يشكلون دائرة

 :أحدهم قائال  

 ما الذي حيدث بني جحافلنا؟، اململكة حكيم   اي "بعال"  -

 ، أينقلُب علينا بسهولة؟ما نعلمه للبشر هناك 

ينظر هلم هبيئته البشرية اليت ختتلط معها النريان يف مشهد يفوق 
 .اخليال

 :حلكيمه غاضبا وابقي جحافله راكعنييتابع خماطبته 
عقد سوى مخس مرات بعد هبوطي من نهذا اجمللس مل ي -

هزمية آابئكم يف أول معركة على مل مشلكم بعد ما شتتكم السماء؛
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  ..األرض مع خملوقات النور، قبل خلق البشر
 .بن سوميا.. ابن اليوم السادسأان ا

 :ةيقولموحك" منحنيا هبدوءٍ بعاليقوهلا غاضبا ، يركع " 
اخلالد املبجل، ملك ملوك ممالك اجلحيم، حاكم مفاتيح  -

 ...أبواهباالسبعة، موالي حنن نعلم العهود و

 .يوقفه إبشارة من يده لوسفري وهو يلتفت وتفتح له الدائرة النارية
 ..النريان تتوهج من حوله مع كل خطوة خيطوها

  ..يطه الثعابنيسطح املاء من حتته، العرش أمامه حت انالمسقدماهت

 قريبا من العرش، التفت إليهم حدثهم هبدوء:عندما صار 
 طانة الغواية والذكرايت واملعرفة، امللعونة املطرودة...ليليث شي -

 :ينظر بدهاٍء مبتسما، و ييتابع حديثه

حدثتين عن ملوك يف جملسنا املقدس استخدموا هيبتهم  -
رض البشرية ال األجحافلهم الذين يسيطرون علي أقصى مشوأمراء
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 ...أهواءهم هبم لنقض عهود اجمللس، تالعبت
 :بعال وهو يتابع قاهلا وهو ينظر إىل 

عقوبتها املوت، ، احملرمة األوىل يف مملكتنا اخلطيئةحب الذات  -
 أليس كذلك ملكنا بعال؟

 :يقف وينحين أمامه

نعم مليكنا األوحد، املوت عاقبة من ينقض عهود جملسنا  -
قبل قدوم هؤالء البشر، أبناء اليوم السابع سيدان من املقدس،

 ...املبجل
 

نتهاء بعال من كلماته، نظر إليهم صمت لوسفري وهو يفكر بعد ا
 :قائال  

مل أصدق هرطقات تلك اللعينة، فأان اثق أبمرائي، خرية جنود  -
الشياطني، أبناء الساللة النقية؛ إمنا أمهلتها لغايٍة يف نفسي، 
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ا عندما حيني وقتها، لكن هذا أيضا ال مينع من وسأختلص منه
 التذكري والتحذير... أيها املخلصون...

تلو  اآلخر، خاشعني له منصتني بصمٍت  يقلب نظره بينهم واحدا  
 ووجٍل ... فجأة يرتفع صوته كإعالٍن عن حديٍث مهم:

 ...لتسمعوا خطيت اجلديدة ابلنسبة للعامل السفلي واألرضي؛فإذن -

 

*** 

، هذه األثناء ويف تلك الغرفة امللكية حيث ليليث مكبلة تتلوىيف 
اس" وهو يضحك فارجمرعب، تعذهبا كلمات "تصرخ بفحيح 

  :ساخرا

 .."" بيثاوم..اميثاوم..بيليث..ايهانيووم -

 تتأوه صارخة: ، تركعساخرة ومزامريه خترتق كيان ليليث،ضحكاته ال
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 لك!كفي أيها امل  -

 :وهو حيدثها هبدوءتومض عيناه ككتلة هلب 

مع أمري اللغات السحيقة والطالسم، ملك  عبثنيأنت ت ،ليليث -
 فنون الشيطانية والتعاويذ القاتلة...ال

 :يتقدم حنوها وهو يتابع

روحك لن تسعفك ذاكرتك املتوارثة و أسطورتك اليت أعرفها،  -
 .قاهلا وهو يقهقه بصوت عالٍ  حرقك ... طالسمبيدي،أملك

سها البشرية وتبتسم ابتسامة خبيثة وهي تقول بصوت رأ ليليث ترفع
  :فحيحي

، لكيّن أيها امللك، وال أجرؤ على اهتامك ابخليانة قوتك دركأ
مع "آمونا  على خيانة جحفلنا املخلص "كنت شاهد  أعرفأّنك

  .مواتليس البشري
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 ..تقف وشعرها يغطي وجها وفحيحها يتابع ببطء

..مس.. رعإمن.. ــ وسر.. معت.. رع.. مري..
  ...إُونوس..هيكاع..

 .."اس"فارج يسيطر علىالغضب  بدأ

يف تلك اللحظة صوت فرقعة ضخم يدوي يف املكان معلنا  
نصراف وهو لالشري له لوسفري اس أمامه، يلوسفري، يركع فارجوصول

ليليث املكبلة حلظة انصراف  نظرة ساخرة إىلينظر هبيئته البشرية 
  :يف طرفة عني قائال   جحفله

أن هنايتك قد اقرتبت؛ فقد بدأت أشعر أعتقد أيتها املخادعة  -
ابمللل منِك، ومن أكاذيبك، وال أظن أنِك قادرة على إقناعي 

 بشيٍء جديد...

  :نظرت ليليث إىل لوسفري مبكر وقالت
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بل لدى ليليتو حكاايت تكفي إلدهاش ملكها العظيم..  -
 سكتت قليال

  :متأملة مالمح لوسفري واتبعت

 مل يقل يل موالي ماذا فعل يف االجتماع -

 :أجاهبا بسخرية

 ..ومنذ مىت تتدخلني يف أمور ال شأن لك هبا -
موالي مل أقصد أن أتدخل، فقط أطمئن على ملكنا اخلالد  -

 العظيم
ضغط عليه وقال هلا  ،اقرتب منها، أمسك وجهها بقبضته

  :بصوهتاملسكون ابهليبة والرعب

 .وقته.. كل شيء، وقتما أشاءـ ستعرفني كل شيء يف 
خبا ...هدأ قليال، يكاد حيرقها عينيها بغضبٍ  إىلأطال النظر 

 .وميض عينيه؛ فرتك وجهها، و أدار هلا ظهره
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حلظاٌت من الصمت، حتاول أن تلفت انتباه موالها، بتنهيدات 
 ضجر، تفكُر حبكايتها هلذه الليلة.. 

 حلوى أم خدعة ؟!   -

ظر إليها لوسفري ساخرا.. مث أكملت  وضحكت بينما ينقالتها 
 : كالمها

 ـ موالي ما بك عابٌس هكذا ؟!

ملست وجهه بيدها؛ فأبعدها، أعادت  اقرتبت منه زاحفة  ببطء،
الكرّة وملسته؛ أزاح يدها بقوة، أصرت على االقرتاب أكثر ملست 
وجهه بكلتا يديها، أراد إزاحتها لكنها أمسكتيديه ونظرت إليه 

 :قائلة  

به موالي، أالزال ال أيمنين، أان خملصتك ليليث، أنت تعلم اي  ــ ما
، موالي تعرف ومتأكد من إخالصي لك، لكنك ترفض االعرتاف
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 قد ينسى تلك األايم...ال أعتقد أن موالي 
  .أعطين فرصيت ألثبت والئي لك موالي؛

دائي جيدا ، شيطانٌة أان لوسفري، ملك اجلحيم، وأعرف أع، ـ ليليث
  .. ك لن ختيفين ولن تشكل خطرا على مملكيتمتالعبة مثل

، وحىت ال تغضب إذا ؛ مل  ال تقرتب، سأحكي لك حكاية الليلة -
وسنمرح إنّه اهلالووين    لن أتعرض ألحٍد من جحافلك هذه املرة

 فاستعد للمتعة اي ابن اليوم السادس قليال موالي؛

*** 

لالحتفال بعيد ليلة  يف قريٍة صغرية، استعّد األوالُد جيدا
ذلك الطفُل الوحيد  ،القديسني،فرحني أبقنعتهم ومالبسهم التنكرية

أراد أن يشاركهم اللعب، يتجول معهم على  -تعرفه أنت موالي -
بيوت القرية، ليحصل على احللوى، لكن كيف لولٍد ضعيٍف أعرج 
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  ..أقوايء منطلقني أن يشارك  أطفاال  
 :استهجانقاطعها لوسفري بلهجة 

 ..، هل نفدت قصصك؟ما بك اي شيطانيت -

 :مهت أن تقاطعه، لكنه اتبع حديثه

قابلته عندما كان يف  أو الذي كان أعرجا، أعرف هذا األعرج، -
 مل يكن...العشرين من عمره، 

تقاطع كلماته صوت مزامري إبيقاعات روحية قادمة من عصور 
 :قدمية تتحدث ليليثسحيقة،صوهتا يتسلل بنعومة، بلغة التينية 

 لك؟مثل البشر، فهل ترتكين أكمل عجوال  موالي أراك صرت  -
 هتااإبشارة من يديه تتابع ليليث الكالم مع األجواء املزمارية وإيقاع

 :الساحرة
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عن املقربة؛  د كثريا  يف البيت الذي ال يبعُ  ـ لقد قرر البقاء وحيدا  
 .اه بعد وفاة والديهمع جده العجوز الذي يرع خميفا   ليشاهدفيلما  

  :تنهدت ليليث قبل أن تكمل حكايتها وقالت بدالل

 موالي .. أال حيق يل يف هذا العيد ان أطلب شيئا ؟  -

 ماذا تريدين؟ -

  .. ؟ أنت تعلم اين ال أستطيع اهلرب من هنامل ال تُفك قيودي -
 متنعكو هل تريدين اقناعي أيتها اخلبيثة أن هذه القيود تضايقك،  -
 ..أنِت جيدة هكذا ؛التالعب نم

 ...انس  الفكرة، دعين أكمل ؛حسنا موالي -

ــ اجتمع األطفاُل حسبما اتفقوا أمام منزل أحدهم، كٌل منهم 
 يستعرض
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شخصيته املخيفة اليت ارتداها.. بينهم كان هناك طفال بزيٍّ 
 مل يعرفوه...غريب 

يف  نفسهسألوه من أنت ؟ مل جيبهم، بل قال هلم أنه سيكشف  
حيصلوا و  قرروا االنطالق يف جولتهم لريعبوا أهل القرية،النهاية، و 

 على احللوى ..

أوقفهم الصيبُّ الغريب الذي بدا من طوهلوصوته أنه أصغرهم، وقال  
 :هلم

 .عندي لكم لعبة أفضل -

 .ـ ما هي؟ ردوا بصوٍت واحد ميلؤه احلماس

 .سنتسابق حىت نصل إىل املقربة -

 :قائلنيفزِع األطفال 
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 .ن نذهب إىل املقربة؛ فاألرواح تتجول يف هذا اليومال ميكن أ -
ال ختافوا؛ لقد كنت هناك قبل قليل، إهنم يكذبون عليكم، فقد  -

قالت  لكن الساحرة الطيبةال  من احللوى واهلدااي، وجدُت هناك جب
 .أن أتقامسها معكم يل

 ا أحد األوالد و نظروا إىلهل أنت متأكد؟.. قاهل -
  ..البعض،ملعت يف أعينهم أكوام احللوىبعضهم

هنا صمتت ليليث، وعدلت جلستها، طرقعت إبصبعيها؛ ليتجسد 
املشهُد أمامهما، ليلٌة من ليايل أكتوبر الباردة، ظالٌم تتخلله 
املصابيح اليت صنعها أهل القرية من اليقطني، بيوٌت متقاربة وأجواءٌ 

  محيمة...حتفاليةٍ ا

غريب حماوليني جماراة ولدٍ يركضون وراء  األطفال جمموعة من
 .سرعتهحىت وصلوا إىل ابب املقربة وتوقفوا؛ حيث انتاهبم اخلوف
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  :توقف الغريب قائال

 .هيا إن احللوى يف الداخل -

ترددوا يف الدخول، و ما إن دخل ذلك الصيّب البدين حىت تبعه بقيُة 
  ..األطفال

 ..حىت وصلوا إىل منتصف املقربةتبعوه خبطواٍت عاثرة يف الظالم 
 وقف؛ فتوقفوا، صامتني مرتقبني...ت

رايٌح هتب حترك األشجار بتواطؤ مع أجواء الرعب السائدة يف هذا 
العيد، أصواٌت غريبة تتمازج مع صوت حفيف الشجر، تتطاير 

 األوراق اجلافة عن األرض...

 .نزع رداءه وقناعهالولد أمامهم ، ي قفي

 
 :صرخ األطفالي
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 إنّه األعرج ..إنه األعرج -

 لقد خدعتنا كيف استطعت الركض هبذه السرعة ؟
امرأة مل يتبينوا مالحمها تظهر من العدم، مع زوبعٍة من أوراٍق تتطاير 

 ..يف الظالم

 ..بدأ األطفال ابلصراخ واهلرولة هبلع، ذهب كٌل منهم ابجتاه
  .ةأرواُح األوالد يف املقرب  وما هي إال ثواٍن حىت عّم اهلدوء.. وطافت

دماء مث الاألعرج ينظُر من مكانه حنو انفذة بيته اليت غطى زجاجها 
 .نام وحيدا جبانب قربّي والديهي

إبصبعها ليظهر على البلورات قف ليليث املشهد، مث تطرقع تو 
حللوى، ألعرج حيُث أغوته ابتظهُر فيه يف بيت الطفاِل آخر مشهٌد 

 ..ختتفي عاهته.. و يكون قواي  وأبنه س
يف هذا العامل، عليه تنفيذ العهد لتحقيق هذا؛  شأنٍ  وليكون ذا
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حنر به جده وهو انئم والدماء تلطخه،خرج ممسكا ، فأمسك سكينا
 .يد  ليليث

 طرقعة أخرى ختتفي البلورات وتعود الغرفة امللكية هليئتها من جديد
ي، أطرافه مكبلة ابلسالسل امللتهبة على سرير ضخم دائر وليليث 

 .. حتيطها النريان

لوسفري يتأملها من و هي مازالت تتلوى على أنغام مزامريها الساحرة،
من  الشك أعلى إىل أسفل هبيئته البشرية فائقة اجلمال، يساوره

 مامها...ويظهر ال مباالته أداخله، 
 : يقطع صوت مزامريها وحركاهتا صوته الغليظ الغاضب

غر شياطيين املراهقة تستطيع أن تدفع معي .. أص عبثيليليث ال ت -
 .. أي بشري للقتل وفعل اخلطيئة
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قاطعته ليليث وهي خترج من الدائرة النارية وصوت صرير 
يصاحب خطواهتا وهي تتقدم ببطء كعارضة أزايء  اسالسلقيوده
 :بشرية حمرتفة

 .. . ــ موالي هذا الطفل عاهدين وقد أوفيت بوعدي

  ... نه اآلنإ

قالت مجلتها األخرية بعد أن أصبحت أمامه وحتيط ذراعيها حول 
نتفض لوسفري من وقع االسم على مسامعه ودفعها وهتمس ..اعنقه 

 :بكلتا يديهللوراء بقوة وهو يتحدث صارخا بغضب
 ليليث إغواؤك وأساليبك أحفظهم جيدا.  -

ال تظين أين ال  ؛ما تقولينهثرثرين بال أدلة، فكيف أصدق أنت ت
 ..ستطيع قراءة طالمسك وإهناء أسطورتكا



 

68 
 

يصمت قليال ويتطلع هلا وهي على األرض املتوهجة جبمراهتا 
 : املشتعلةيف الغرفة من أثر الدفعة، يتأملها هبدوء ويكمل

 .. اي ليليث، أان أمحل عبئا ال يتحمله خملوقبك ــ أان رحيم 
يقرأون أنت ال تعلمني شيئا، فقط حتفظني املاضي السحيق؛ كالبشر 

 وال يتعلمون، أنت وظيفتك الشيطانية هي التكرار وحفظ املاضي
.. 

وأوقف ضحكاته هنوض ليليث  هلا وقهقهته متأل األرجاء؛ حلظاتقا
 حنوه: وهي تتقدم

؛ جيد أنك تعرف من أكون موالي، وأعُلم ما كان قبل مولدك 
 ...دتوالذي ال يعرفه أحد غريي، كيف رفعت للسماء؛ وكيف طر 

مث عودة ، لوسفري وتوهج عينيه ابلغضب لثوانا إشارة من هتأوقف
ويشدها حنوه خصرها مالحمه لطبيعتها وهو يتقدم حنوها وحييطها من 

 : حىت أصبح وجهها أمامه و اقرتب وهو يهمس هلا
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 ...إذن دعيين أخربك معلومات سرية حول اخللق -
 أهنى عبارته وهو يضع كفه على عينيها لربهة، وعندما أزاح كفه، 

 اختفت الغرفة من حوهلما...

وتظهر أمامهما شجرة  أل، وداء حتيطهما ، جنوم من بعيد تتألمساٌء س
تلتف حول خصريهما أوراق التفاح،  ، يتدىل من أغصاهناكبرية

وسفري لو ة، وقفت ليليث مندهشلتوت، الكرة األرضية تدور حتتهماا
 ... يشري إيل شكل األرض

 ، شاهدت النعيم والعقاب أان من رأى ما يدور فوق السماوات-
  :و اتبع هبدوء -هما يقاهلا وهو يشري إىل فوق رأس-

ــ إن اخلالق حيب فقط أن يراقب، خلق األرض، مث أسكننا حنن 
فيها،أعطاان العقل والتفكري، النفس واألهواء وحقق أمنياتنا، لكن 

 ؛ إهنا مهزلة كل العصور واألزمنة ! واألحكامالقوانني وضع 

 –قاهلا وهو يلوح بغضب بكلتا يدييه -
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 :وأكمل حديثه

 يراقب فقطوهو ــ انظر لكن ال تكثر؛ افعل هذا وال تفعل ذاك ... 
... 

، مل أرفض قوته عقوابتلبشر، قوانني و خلق ا هذا حدث أيضا عند
 ..سلطته وحكمه عليو 

 .ابلرغم من كل شيء رضيت ابحلكم

 :تنهد قليال وهو يطالع ليليث الصامتة، تنصت ابندهاش وهو يتابع
  .. صبحت بصري اإلنسان.. أان لوسفري الشيطاين اإلنساينأ

 قاهلا بسخرية صارخه وهو يتأملها بنظرة جنونية 
اإلنسان أحبين؛ رمحيت به فاقت إميانه؛ أان ال أضع له  -

يع البشر، عرفت نقاط قوهتم عاشرت أحاسيس مج..القوانني
 .. وضعفهم، ومل أحاكمهم
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من القرون البشرية  أحد أن ينكر أن آخر عشرين قران   هل يستطيع
 ! كانت حتت سيطريت

لثواٍن قليلة... مث طرقعة من  اصمٌت خيم الفضاء الذي حييطهم
 :أصابع لوسفري ليعودا إىل الغرفة مرة أخرى وهو يشري لليليث قائال

 ليس أنت فقط من جييد الطرقعة، ومعرفة األسرار الدفينة، -
 :ابتسم هلا ابتسامة خبث وأكمل

واحذري فصربي قد أوشك  ،اثريتإ زيديأمتىن عند عوديت أن ت-
 .على النفاذ

مهت أن تقاطعة بدالٍل وخبٍث كعادهتا؛ لكن صوت لوسفري القوي 
 ... " اسوهو ينادي بصوته : " فارجيوقفها 

 
*** 
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منتصف النهار، يف إحدى الصحاري العربية، شق السماء عند 
شيئ ال تستطيع حتديد شكله، شكل أسطواين متوهج رغم سطوع 

 الشمس يف املنطقة اخلالية، مير سريعا ويصطدم أبحد اجلبال وخيتفي
... 

حتت ذلك اجلبل، وعلى الرمال وقف رجل يف منتصف الثالثينات، 
، نظارة مشس تغطي بشعر انعم طويل، وجسم رايضي مثايلّ 

 وجهه...

 : وقف يعّدل  بدلته السوداء الرمسية وهو يتمتم

 ...كم أكره التجسد على شكل بشر؛ أكره رائحتهم ومالبسهم  -
قاهلا وهو يتحرك وينظر أمامه إىل أطراف تلك املدينة العربية وهو 

 حيدث نفسه:

 مفر منهااستعدوا اليوم أيها البشر، جمزرة ستنفذوهنا أبيديكم، وال  -
...  
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عالية صاحبت آخر كلماته، وأتبعها صفري بنغمة أغنية شهرية  ضحكة
 يف سلسلة فريدي كروجر املرعبة يف السينما األمريكية، 

 : مث أكمل غنائه على نفس النغمة

إميانكم لن  6.. 5..  4لوسفري قادم.....  3 .. 2 .. 1 "
  ..."يفيدكم

سريه حنو املدينة، تلفت حوله ضحكات عالية تصدر منه وهو يتابع 
  : قليال واتبع خطواته وهو يتحدث بسخريه بصوٍت مرتفع

 ...، أمسع مهسكم اي خملوقات النورأعلم أنكم حويل؛ أراكم -
 ...هو" يعلم؛ أخربتوه أم مل ختربوه؛ صدقوين لن توقفوا اجملزرة"

ابع قهقهات عالية متأل األرجاء لثواٍن قليلة بعد هناية كلماته، ويت
السريوهو يصفر صفريه املرعب حىت يتوقف أمام أطراف املدينة يطقطق 

خيلع نظارته ويتوجه ويشبك أصابعه، يطقطقها بصوت مسموع، عنقه
 ... حنو هدفه وهو يبتسم ابتسامة شيطانية
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*** 

اس " هبيئة بشرية ؛رجٌل أبيض طويل مفتوالجلسد، بشعٍر وقف " فارج
، متاما   كالعجوز احلكيم يف سلسلة طويلةٍ أبيض طويل، وحليٍة بيضاء  

هاري بوتر؛ لكن بدل العصا، حيمل شوكةتلمُع من معدهنا املصقول 
 الذي مل تصل إليه األايدي البشرية ...

ظل يتأمل ليليث من بعيٍد بنظراٍت حادة ، تقدم حنوها خبطواٍت اثبتة، 
مل البشر، مزامرٌي إبيقاعاٍت غربيٍة تشبه أغاين الروك الصاخبة يف عا

أحنت قامتها بزاوية قائمة كوضع الركوع يف الصالة مع صوت خطواته 
و مزامريه، وعندما صار أمامها؛ حركت رأسها حبركاٍت دائريٍة 

اس " الذي ابتسم ار يلتف كاملروحة أمام وجه " فارجسريعة؛شعرها ص
 وهو يتحدث:

هل أعجبتك موسيقاي ؟ نعم ... تتخلل اجلسد والعقل؛فاحذري  -
أيتها امللعونة؛ فقد أستحوذ عليك وأمتلكك يف تلك اللحظة، قهقهة 
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عالية يصدرها اجلحفل؛ يوقفها توقف تلك احلركة الصادرة من 
ليليث،ترفع رأسها حنوه وشعرها يغطي وجهها ابلكامل، فحيٌح يصدر 
مع إيقاعات املزامري الصاخبة والغرفة تتغري ومتر حروف هريوغليفية يف 

 تطاير يف الفضاء من حوهلما، أهراماٌت تتجسد...الغرفة كشهٍب ت

 وصوهتا يصاحب تلك األحداث بفحيٍح كمئة أفعى تنازع املوت:

 الروح احلية آلتون ... آمون رع ... أخناتون... -

اس "؛ توقف فحيح ارخة بنكهة السخرية يطلقها " فارجضحكة ص
ليليث، تعدل من وضعها وتقف منتصبة وُتظهر مالمح وجهها 

 ملها وتتابع:أبان

 .. أان ال أقصد آمون من كان يعبدهــ ال تسخر فما أعرفه سيدهشك.
اس، آمون الكئيب آمون الذي كنت حتت قيادته فارجالبشر قدميا؛

 أمري نشر العداوة ، ملك احلروب وجعل الدماء تسيل بني البشر...
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اس ،يرفع يده ميأل املكان يغطي على مزامري فارجنعيق غرابن كطنني 
مسكة ابلشوكه عاليا لثانية مث يدقها بقوة على األرض؛ فيتوقف امل

 النعيق، وتعود أجواء الغرفة اىل طبيعتها، ويعّم الصمُت املكان...

 

*** 

يف أحد امليادين الشهرية يف ذلك البلد العريب على كوكب األرض، 
وقف لوسفري هبيئته البشرية وأمامه رجٌل بشريٌّ ذو حليٍة سوداء طويلة، 

 ق سطح أحد األبنية العالية املتواجدة على أطراف امليدان...فو 
يرفع لوسفري يده اليت حتمل بندقية قناصة حديثة الطراز، ميد ذراعه 

 ويعطيها لذلك الرجل وهو حيدثه:
هذه لك ... حجزت لك شقة يف تلك البناية، الدور األخري مالئم  -

يعطي الرجل  قاهلا وهو خيرج مفاتيح  من جيب بنطاله، . للمهمة
املفاتيح وحقيبة سوداء صغرية كانت على األرض وهو يتابع كالمه 

 : للرجل الصامت أمامه
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، ال تنسى ولك مثله عند االنتهاء من املهمةوهذا املبلغ ابلدوالر  -
 إشارة البدء... خان كثيفا  يف امليدان؛ ستكون هذهعندما ترى الد

وأخذ البندقية وبقية األشياء هز الرجل رأسه إمياء  ابلسمع والطاعة، 
 وقال:

 ، أنت ومن يساعدان على كسر ذلك الطغيان.هللا خريا   ـ جزاك
 ابتسم لوسفري  وأشار له ابالنصراف...

ظل يتابع خطوات انصراف الرجل حىت ابتلعه الدرج هبوطا إىل شقته 
املأجورة؛ رفع لوسفري رأسه للسماء وهو يطالع مغيب 

ومائلة للغيوم، قطرات من املطر تتساقط، الشمسوالسحب تتحرك 
 ابتسامة سخرية ترتسم على وجه لوسفري وهو يطالع السماء ويتمتم:

  .. يريد ان أشكرك اي خالقي، ستسيل الدماء اليوم أبيديهم -
 :تزداد حدة صوته وترتفع وتريته وهو يتابع

تهم عن من فضلهم أمل تكن تلك خطيئتنا حنن قبلهم، هل هؤالء  -
 ، حنن من منحتنا املعرفة ...نا أبناء اليوم السادسجنس

 نت سرتاقبهم مثلي...ن، وأ؛ هم من سيفعلو لن أفعل شيئا  بيدي
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يصمت قليال، ينزل رأسه وهو ينظر إىل امليدان املليء ابلبشر وحتيطه 
قوات األمن منعا لفوضى التظاهر، يزداد غضبه مع تزايد قطرات املطر 

وأوشك الليل على  احتالل  ي الشمس،والغيوم اليت أصبحت تغط
 السماء.

 :يتنهد وهو يتابع كماته
 :صرخ منادايمثمن سينقذكم اليوم ـ قاهلا  ـ سنرى

 " جعاب " ـ
*** 

اس " األرض توقف نعيق المست الشوكة اليت حيملها " فارج عندما
الغرابن و الذ املكان ابلصمت،تصفيق مستمر يقطع اهلدوء املخيم 

وفحيح ليليث يتوغل يف اهلواء كذبذابت موجية لكنها على املكان 
 قادمة من العامل السفلي:

قوة ال يستهان هبا أيها امللك، اي من متلك لغة الطيور ومجيع مفاتيح  -
 املخلوقات ... حنن نستقي العلم منك...

قالتها وأوقفت تصفيقها، واحننت أمامه أبسلوب التحية عند البشر، 
 لرقيقة أمامه.وهي تشري أبانملها ا
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أان  .. س ـ ومن اجليد أنك تعرفني قدر نفسكــ ملعونة ـ  قاهلا فارجا
 اجلحفل املخلص ملليكنا املبجل، اخليانة لفظ بشري ليس من صفايت

.. 
ضحكات سخرية تصدر من ليليث وهي تعدل من وقفتها وتتحرك من 
مكاهنا وتتقدم حنوه وسالسلها تتشكل على هيئة حيات مشتعلة، 

 صوات فحيح كأهنا هتمس:وأب
ــ موااتلليس البشري ملاذا انتصر وقبل املعاهدة، أليس آمون من كان 

 يستحوذه، وأوامر لوسفري هي دحر رمسيس...
 : يقاطعها فارغاس حبزم

ــ ومن أنِت لتعريف ما هي األوامر، أتعتقدين أن تناسخ الذاكرة قد 
 .امللعونة أنت وامهة عزيزيت .. يفيدك

 رمسيس ..سي ال اسريوس... .. ــ مع ..رع
اس تقطع كلماهتا الصادرة بفحيح يرهب، قهقة عالية من فارج

ويسكتها إبشارة من يديه وهو يتحدث ومزامريه الصاخبة تبدأ إيقاعتها 
 وحلنها احلزين ميأل املكان:
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لن تتمكين أبالعيبك أن  .. ــ ترددين دائما الكلمات، ال تفهمني شيئا
 .. حافل مبجلنا اخلالد وبينهتثريي الفتنة بني ج

حاولت أن جتعله يصمت مبزامريها؛ لكن توهج عينيه وذلك الطنني 
املصاحب بعواء ألف ذئب يف نفس الوقت يقتحم عقلها وصوت 
فحيح غليظ يتخلل مسامعها، جيعلها متسك رأسها بكفيها وتصرخ 

 : وهي تتلوى من األمل وال تستطيع أن تدفع ذلك الصوت من رأسها
 -سى  -يي  -ابر  -آ  .. شون -رى  -اب  -حنت اتووي .. آ  ـــ

 مي...
 اطليب الرمحة .. ال تنسي أن معي صك مباشر إبهناء أسطورتك

 
 

مرات لية متأل األرجاء وليليث على األرض املتوهجة جبضحكات عا
 ...نرياهنا تصرخ عاليا بفحيح مرعب
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تصطبغ بلون ب" بدأت السماء بعد أن صرخ لوسفري ابسم "جعا
، والربق يضرب السماء، وهدير الرعد يدوي يف الليل، تتزايد األمطار

 اهلواء...
تاج حاسة  تكونت هاالت محراء يف السماء ال تُرى ابلعني البشرية، حت

شاهد تقدم تلك اهلاالت حىت ، الذي وقف يال ميلكها إال لوسفري
ط اهلالة أمامه، يسري خيط رفيع على شكل دخان وخيرج من وسأصبحت

وحٌش خرايف مل تصل خميلة أكرب ُكتاب السينما العاملية يف وصفه ، 
تقدم حىت صار أمام لوسفري متاما؛ خر ساجدا وهو يتكلم بصوت 

 غليظ جمسم:

 . ــ جيعاب ومردته وجيوش جحافلك جاهزون مليكنا اخلالد

 :شار لوسفري جلحفله انحية امليدان وهو يتحدث بصرامةأ

 الكراهية واحلقد؟  إهنم جاهزون...ــ أتُشم رائحة 

 يشري إليه ليقف، ويتابع حديثه عند اكتمال هنوض " جيعاب" :
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ــ هيا اي أمري الكراهية،  اي من جييد التالعب يف وقت الغضب 
فقط أثريوا ال تتدخلوا، ، شكالبشري،هاهم لك أنت وجي

 أحاسيسهم...

يدان املكتظ ابلبشر قاهلا وهو يعطي إشارة بدء اهلجوم و يشري انحية امل
 اليت حتوم يف السماء...وكبرت وقوات األمن، وطائرات اهليل

لو امتلك البشر حاسة متكنهم من رؤية ذلك املشهد، ملا تركوا نفوسهم 
، فبعد إعطاء لوسفري إشارته خرج من اهلالة هبمومشاعرهم تتحكم 

ليها آالف من احليواانت احلمراء من فوق البناية اليت يقف ع
 ألسطورية اليت مل ير  اإلنسان مثلها...شكاالواأل

حتركوا خلف قائدهم " جيعاب" كشهٍب خترتق السماء ال تراها العني 
 أو حىت األجهزة اليت تقيس اإلشعاعات...
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موع واجلزء اآلخر حنو قوات تقدموا بسرعٍة كبرية، جزٌء حترك حنو اجل
عن جتسيده ، ختللوا أجسادهم، مجيع فتحاهتم يف مشهٍد يعجز األمن

 أكرب خمرجي السينما اهلوليودية ...

 : يف تلك اللحظة بدأ أحد البشر من اجلموع ابلصراخ بغضب

  ــ إىل مىت الذل .. إىل مىت سنبقى عبيدا ...

جتماعية " وكأنه أشعل فتيال سريع االشتعال " عيش ـ حرية ـ عدالة إ
... 

ينطلق الغاز  بدأت اجلموع ابهلتاف والتقدم  حنو القوات األمنية،
 املسيل للدموع و ميأل املكان، يسقط البعض...

تزداد كثافته الدخان يف قلب امليدان،  تصرخ اجلماهري وتتقدم وسط 
 الضباب الذي سببه الدخان...
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س البناية اليت يقف عليها وهنا تنطلق رصاصة من أحد نوافذ نف
أحد اء يف سرعة رهيبة؛ تصيب اهلدف؛ليسقط لوسفري، خترتق اهلو 

 ...البشر من اجلموع احملتشدة وسط صرخاهتم

 ".. يضربون ابلرصاص احلّي... شهيد." 

وتواصلت صيحات الغضب مع سقوط شخص آخر، لتتوتر األجواء 
 أكثر، و يتشابك املتظاهرون مع قوات األمن ...

تراشق بزجاجات البنزين املشتعلة، وطلقات انرية خترج ابملئات بشكٍل 
تسيل الدماء على األرض وختتلط ابألمطار الىت  متواصل ال يتوقف،

هتطل بقوة، وتتعاىل الصرخات يف جمزرٍة حقيقية بني البشر أنفسهم، ال 
 تفرق بني صغريهم وكبريهم، أو بني رجاٍل ونساء...

جمزرة جمنونة اختلطت فيها الدماء وتناثرت األجساد على األرض 
 هباء ...
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سما  ابتسامة نصر وهو يلوّح من فوق سطح البناية وقف لوسفري مبت
 ...ركسرتا مع زخات املطر وملع الربقبيديه كأنه قائد أو 

  :تزداد ابتسامته وهو يرفع رأسه للسماء

 ل هطول األمطار مباركة يل أم هلم؟!ـ ه

 

*** 

زالت ليليث تتلوى على األرض من األمل، جسدها يشتعل وهى ال
 تصرخ:

 اااس...ــ الرمحة فارج

 ساخرا  و يقول:اس يضحك فارج

 ــ "الرمحة"  كلمة تثري غضب موالي اخلالد، و ما يغضبه يغضبين...
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ضحكات عالية يصاحبها عواء مرعب، وليليث متسك رأسها بكلتا 
 يديها حماولة  أن متنع ذلك الطنني والطالسم اليت ترتد يف عقلها...

فجأة؛يلمع ضوٌء شديد يف منتصف الغرفة ، خيرج لوسفري من العدم 
هبيئته اليت كان عليها يف العامل البشري ، مالبسة السوداء الرمسية مبتلة، 

 ينزع نظارته الشمسية ويلقيها يف اهلواء؛ فيبتلعها يف حلظة وختتفي...

اس الذي توقف عن وصلة التعذيب يتأمل ليليث على األرض، وفارج
 وركع أمام مواله اخلالد الذي ارتسمت على مالحمة ابتسامه وهو يوجه

ممزوجة :حديثه اىل جحفله املخلص ونظراته تتأمل ليليث بشفقة
 ابلسخرية...

 ـــ هل أزعجتك هلذة الدرجة ؟

 أشارة له لوسفري أبن يتوقف وهو يتابع: قبل أن جييب فارغاس؛

 .ــ اتركنا اآلن ... أعلم أهنا متمردة ومن اجليد أنك لقنتها درسا  
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 شديدة تصدر يف املكان...مع إهناء عبارته اختفى فارغاس مع فرقعة 

 تعتدل ليليث من تكورها مبالمح منكسرة مرهقة تصاحبها الدموع.

 ارتسمت عالمات الدهشة على لوسفري وقطب جبينه وهو حيدثها

ــ أتبكني أمرية الغواية ! تعلمِت من البشر الضعف والوهن،مئات 
 ! السنني ختتبيئني مين يف عاملهم، وهذا كل ما تعلمته

ث بقيودها من األرض امللهتبة وألسنه النار خترج منها، تقف تنهض ليلي
 تتأمله بنظرة انكسار وهزمية وهي حتدثه بفحيٍح خافت:

موالي اخلالد، ملك اجلحيم وأبوابه السبعة ، أان بني يديك اآلن؛إذا  -
أردت أن تنهي حيايت؛ افعلها بيدك أنت وليس بدماء جحافلك 

 امللوثني...

تحرك بسرعه فائقة ليظهر خلفها وهو يتحسس يقاطعها حبزم وهو ي
 جسدها:
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 ألن تنهي هذه النغمة املتكررة حول خيانة جحافلي املخلصني يل؟ -

 قاهلا وهو يطبع قبلة على رقبتها، وميسك خصرهابيديه ...

رفعت ليليث رأسها بدالل وعينيها تتوهجان وخصرها بني يديه يتلوى  
د ، ثواٍن مرت قبل أن يقطعها كأفعى ترتاقص على مزمار حاٍو من اهلن

 صوت ليليث :

موالي أنِه أسطوريت اآلن، احرق روحي أان أمامك أيها اخلالد؛كما  -
تقول؛ تركتين أعبث يف األرض لغرض، اقتلين وأنِه ذلك الشك الذي 

 يساورك عن خيانيت و متردي على قواعدك...

لها يتوقف لوسفري عن تقبيلها ويرفع يده عن خصرها ويلفها ليجع
  : أمامه، وجهها أمامه وهو يتأملها بنظرات سخرية قائال
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أعتقد أن كل نسخة منك أضعف من سابقتها وكلما مر الزمن -
تضعف أكثر، احلقيقة دائما أن األصل أقوى والُنسخ تكون ضعيفة؛ 

 خصوصا عندما أتيت من نسخة ضعيفة مثلها...

 ويتابع:مهت أن تقاطعه؛ لكنه يعطيها ظهره وهو يشري بيديه 

تدهشينيحقا ؛ و ال أخفيِك  أعاقبك أو أقتلك اآلن ألنك بدأت لن -
 أيّن أشعر ابإلاثرة ...

واليوم أان سعيٌد جدا مما فعله البشر؛ فال خترجيين من ذلك اإلحساس 
 واحِك.

 قاهلا وهو يلتفت هلا مرة أخرى مبتسما ...

 طرقعت ها وجاذبيتها؛ مثتنهدت ليليث قليال؛ وبسرعٍة استعادت ثقت
 ...أصابعها
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يتموج املكان كأنه قطعة قماش يف الفضاء بال  تشتعل النريان حوهلما،
جاذبية، شررات كهربية كآالٍف من ومضات الربق تضرب املكان، 

 بلورة تتوسطهما يظهر عليها مشاهد متالحقة...

رمال .. صحراء .. أهرامات .. بيوت ومتاثيل عمالقة حىت تتوقف 
بزيه الفرعوين، عندها يوقف املشهد لوسفري بكفه عند ذلك الرجل 

 قائال  :

 إنه رمسيس البشري، ماذا عنه ؟ -

يتوقف املشهد على البلورة أمامهما وليليث تنظر بدالل وخبث 
 وبصوهتا الناعم:

 ـ نعم إنه عصر القوة موالي وعصر اإلله آمون...

  : يقاطعها لوسفري ابستهجان وهو يقول

 ...ليليث، آمون هذا  -
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وقبل أن يكمل يف سرعة الربق تنتقل لتكون أمامه بقيودها، تلفهم 
 : حوله وهي تلف خلف ظهره لتقيده وهو يبتسم بسخرية

؛ قاهلا لة جتعلين أقبل إاثرتك الساديةسعاديت ابلنصر هذه اللي -
 وضحكاته الشيطانية تردد صداها يف املكان...

 : لل ملسامعهتوقفه مزامري خافتة مصاحبة لفحيٍح رخيم يتس

؛جعلته خيدم ا يعبده البشره إهلموالي، جحفلك آمون أنت من جعل -
 " موااتلليس"امللك "جاتو سيليس احليثي" و قائده الشجاع والوسيم 

... 

ن هم لوسفري أن يتحرك ويتكلم؛ لكن ليليث تضع يديها على كتفيه م
 : بنعومة ساحرة وفحيٍح هاديء اخللف، تقرتب وهي هتمس يف أذنه

أيضا وتنشر كي مع األشوريني لتتملكهم هم ملياي ــ مشغوال كنت 
 ، بينما آمون خيالف أوامرك هناك.الدمار بينهم ابحلروب
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قالتها وهي تشري أبصابعها انحية صورة رمسيس املتجمدة الثابتة على 
 البلورة وهي تتابع مهساهتا:

ى األرض ؛ خيون عهود أقدم مملكة علــ "جايت" البشرية جعلته خيونك
 مملكة اجلحيم موالي ...

وقبل أي ردة فعل من لوسفري ترفع ليليث يديها من فوق كتفه بقيودها 
املشتعلة، جتعلها فوق رأسه، وهتبط هبا لرتتطم السالسل ابألرض بقوة 

 وتتموج الغرفة وهي تتبدل من أمامهما ببطء شديد...

لب ويتصبب ليال على سريره، يتق يظهر رمسيس ملك الفراعنة انئما  
.يدير لوسفري وال يستطيع اخلروج منه عرقا، ويتمتم كأنه يرى كابوسا  

اليت كانت االبتسامة على وجهها، وهي تشري له أن  رأسه لليليث
 يكمل ما يراه، صراخ رمسيس القوي؛ جيعله يلتفت ويتابع...
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ينهض من فراشه صارخا، يتلفت حوله كثريا وهو يتمتم ببعض 
ركان الغرفة، جيعل غريب يصدر من أحد أ اللعنات، فجأة صوت

  : رمسيس يوجه نظره حنو ذلك الركن وهو يتحدث حبزم

الصمت خييم للحظات، وفجأة يصرخ رمسيس وهو ؟ ــ من هناك
ميسك رأسه بكلتا يديه وأصوات نعيق الغرابن يطن يف رأسه جيعله 

 يصرخ ويرمتي على الفراش من األمل؛ و يغلق عينيه من شدته ...

فجأة ؛ تتوقف صرخاته ويفتح عينيه وعند هنوضه يتفاجأ بذلك الكيان 
لكن جسده مل يطاوعه، أصابه الشلل، األسود أمامه، أراد أن يدفعه 

 .ه على احلركةيمل تقو  عضالت فك حاول أن يتكلم

 .، جئت لنجدتكــ ال ختف رمسيس؛ أان اإلله آمون
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، كأن يفعل شيئا ؛ أنتتسع عينا رمسيس من الرعب حياول أن يتحرك
فقط رأسه  ني األرض قد تغريت يف تلك الغرفة، الشلل يصيبه، قوان

 هتتز ميينا ويسارا من الفزع...

أردت النصر ، إذا ال كالم يف حضرة إله، أنت تسمع فقط -
، وتستطيع أن هتز رأسك ب أن تنفذ ما أقول وتعهادين عليهجي؛واخللود

 ابملوافقة أو الرفض.

يقة من كفي ليليث وهي تتموج حول لوسفري؛  يوقف املشهد تصف
، تنطلق بقيودها تسبح مسامها اجللدية البشرية النريان كساحرة تتخلل

يف دوائر يف اهلواء حول رمسيس وذلك الكيان األسود املتجمدين من 
"على آلة عرض puseأثر تصفيقتها؛ كأنك قد ضغطت على زر"

 سينمائية ...

الغرفة  ضحكات ليليث متألجمد...وصارت تتجول داخل املشهد املت
 الفرعونية وهي تتأمل لوسفري مبكر وفحيحها الناعم:
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 ــ هل تعلم مليكي اخلالد عمَّ كان العهد بينهما ؟

خرى يف اهلواء وتلف دورة كاملة ن جييبها لوسفري ترفع يديها مرة أقبل أ
حول نفسها، مث تضرب األرض بسالسلها امللتهبة مرة أخرى ليتحرك 

نيها لينصت هلما املشهد من جديد أمام لوسفري، وليليث تشري إىل أذ
 ؛ مبتسمة وعينيها تومضان بوهج شديد.وهي فوق رأسيهما

؛ مالحمه قريبة إىل الغراب وجسده على ههيتحرك الكيان األسود بوج
سارا، وقف أمامه يشكٍل بشري بذيل طويل يلتفت وراءه ميينا و 

 مباشرة...

؛ مل ا دون إرادته، حاول أن يرفع رأسهد رمسيس راكعخر جس
قطع ،املسندين على األرض؛ ومل تفلح حماولته أيضا حيرك ذراعيهيستطع؛

 حماوالته اليائسة للتحكم يف أعضاءه وعضالته ذلك الصوت العميق:
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؛ بشٌر يقدمون قرابينهم ، أعطيتك قوة إلهــ إين غاضب منك رمسيس
 نت؟اذا فعلت أوم؛ هم؛ صدقوك بفضل هبايتإىل بشري مثل

نربة  ارتفاع؛ افرتش جسمه األرض مع اهنارت قوة رمسيس متاما  
 الصوت الذي خياطبه:

ل املقاومة، حراسي يتحكمون ببدنك؛ حىت روحك ليست ــ ال حتاو 
؛ ملكك، لقد خسرت معركتك مع احليثيني؛ اهنارت قوتك بغرورك

 أوشكت حضارتك على االنداثر ...

 ! رحل وأترك روحك لك؛ أن أهل تريد أن أغفر لك

ــ نعم ـ قاهلا رمسيس بصراخ ـ كأنه كان حياول أن خيرجها منذ وقت 
 وخرجت مرة واحدة عندما أذن له إبخراج الصوت...

 موافق على كل ما تريده ، فقط ارمحين واغفر يل إهلي.
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ــ هل آمنت اآلن أين إهلك احلقيقي  : حبزٍم وصرامة يتحدث الكيان
 التمثال؟آمون، وليس ذلك 

ــ آمنت .. ااااااه ــ قاهلا رمسيس وهو يتأمل حتت قدم آمون الذي اتبع 
 : حديثه

 -ــ ستعهادين بدمائك على روحك أمامي ... صمت لربهة وأكمل:
ك " جاتو سيليس "، لكن ستفعل ما سأجعلك تقيم معاهدة مع املل

 قوله لك...أ

 : إميائه خبوف وفزع من رأس رمسيس ؛ جتعل أمون يتابع

 بنت " جاتو سيليس " مبرض سيحتار يتــ بعدة عدة أايم ستصاب حا
وتنقذها، به األطباء حىت السحرة؛ و سيكون الرتايق معك؛

 ــ يصمت قليال وعينيه تتوهجان يف الظالم ــ مث يكمل:وستتزوجها، 
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؛ وجته املستقبليةــ موااتلليس سيغضب وقد حياربك؛ فهي حمبوبته وز 
 لك تنتصر...لكن دماء عهدك ستجع

قهقهة مفزعة ترج املكان وهو يتأمل جسد رمسيس الساجي حتته يتأمل 
 وال يقوى على رفع رأسه وهو حيدثه بقوة:

 .. تتكون من قلبكاليت أريد دماءك اآلن هذا السكني والرتايق، ــ

بدأ جسم رمسيس يتحرك ويسند يديه على األرض ويعدل وضعيته 
ذي يلمع يف الظالم، وتلك القنينة للجلوس وهو ينظر لنصل السكني ال

الع آمون وهو الزجاجية اليت حتوي شرااب وردي اللون، رفع رأسه يط
، ميسك ابلسكني أمامه، يضعه على صدره ابلقرب من موضع قلبه

يشق جلده جبرٍح غائٍر طوليا، تنفجر الدماء منه بغزارة وتسيل على 
وميرر كفيه  جسده، قطرات منها تصتدم ابألرض، وهو يلقي السكني

، وخير ساجدا ورأسه بني قدمي آمون وهو على الدم حىت يغطيهما
 يقول:
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 .ــ أعاهدك ابلدماء وأسلمك روحي لتخلدها إهلي

شهد عند معاهدة رمسيس لإلله آمون، ولوسفري يتابع أوقفت ليليث امل
سعيدة أبساورها  ، اقرتبت منه جترجر سالسلها كطفلةٍ بدهشة واهتمام

 ...الرخيصة

جعلته إهلا رمسيس   ؛ كيف جعل آمون الذيرأيت موالي ما حدثـ 
 ؛ ليزوجه تلك البشرية "حايت"يعاهده ابلدم

 ...هؤالِء هم جحافلك املخلصني موالي

 ؛ فأخرجته ليليث من صمته :صمت  لوسفري يفكر

 ــ مب  يفكُر مليكي ، وماذا ينوي ؟

 أجاهبا ابستهزاء :

 على ما أفكر به ... ــ ومنذ مىت أخربك بنواايي وأطلعك
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ج الغرفة ويتالشى املشهد تنهدت ليليث وطرقعت أبصابعها لتتمو 
، وتعوُد الغرفة امللكية املهيبة بسريرها املرصع ابلزمرد واألحجار املتجمد

 اليت مل تصل إليها أيدي البشر ...

 استلقت ليليث على السرير وبدالٍل قالت :

 وتثق يب ... ؛ سيأيت يوٌم تصدقينلن أستعجل موالي ـ

 جتاهلها لوسفري قائال :

قاهلا بصوٍت مرعب مع  –اااااس" ، وسيحرسك "فارجسأذهب اآلن -
_ كأمنا حياول ختويف طفٍل مشاغب، لريى أثر االسم على  بعض املرح

 ؛ حيث انتفضت واتسعت عيناها .ليليث

 ضحك من ردة فعلها وقال :

مين؛ لذا كوين عاقلة اي ا بِك؟ ال ميكن ألحٍد أن يؤذيِك إال إبذٍن م -
 مجيليت...
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*** 
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- 3 -  

 جتماعات سريةإ

؛ كهٌف عمالق كاٍن آخر، يف أحد أراضيها السبعيف تلك األثناء يف م
؛ وكأن النار جزءا من تكوينه، هج من ألسنة النريان املشتعلة بهيتو 

، لكنها أكثر سوادا األرض رمادية كالالفا اليت خترج من براكني األرض
ذلك العامل اجلحيمي، ينظرون  ، فوقها وقف أربعة من خملوقاتلياانوغ
؛ لكنهم كاوا يتحدثون، بعضهم البعض يف قلق، ال صوت هلم إىل

مالحمهم وإمياءات رأوسهم تشري إىل أن احلوار ابلعقل حباسة ال ميلكها 
 البشر...

ء وقف كبريهم هبيئته املقاربة للبشر لكن بال مالمح، فقط نريان محرا
 حتيط كياهنم وإبشاراته كان يوجه كالمه للثالثة  أمامه :

ــ تعلمون اخلطر الذي تسببه تلك املتمردة اللعينة، حنن األربعة من 
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 ...ذوايلدم النقي، ال أعتقد أن "لوسفري" سيصدق 
 قاطعه أحدهم :

  . ــ حكيمنا فاساجو هل خانتك ذاكرتك، إنه موالان اخلالد
 :انبه قاطعه أحد الواقفني جب

ــ أيها امللك األعظم بعال، اتركك من تلك الرمسيات اآلن؛ ال أحد 
 .يعلم عن هذه اجللسة غريان

 :خرج صوت األخري بعذوبٍة وسحر ليقاطعهم

ــ امللك آمون عذرا ملقاطعتك، امسعوين .. حنن أنقى أنسال هذه 
 اململكة اجلحيمية، أجدادان عاشروا أاب اجلان "سوميا" ...

لحظة يقاطع ذلك احلوار الصامت الذي يدور بينهم ذلك يف تلك ال
 :احلكيم فاساجو بصوته احلكيم
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ــ امللك ابميون يتكلم حبكمة، وأان أؤيده؛ حنن هنا لنضع تصوراتنا عن 
 وجود ليليث يف مملكتنا وعدم قتلها حىت اآلن ...

 توقفت األصوات قليال وخرج صوت بعال غليظا:

ــ معك حق عندما كانت على األرض مل تكن تقلقنا اآلن جيب حرقها، 
وقبل أن نفعل ذلك جيب أن نتفق على ذلك من وراء ملكنا؛ كما 

 ...فعلنا يف السابـ 

 قاطعه آمون حبزم :

ان ري أيها الشيطان األعظم أعتقد أن عهد أجداان الذي بيننا، جيعل تذك
 ؟حيمي أنساك؛ أم أن منصب ملك املطهر اجللهال داٍع 

 . ضحكات داخل رؤوسهم ترتج بعد انتهاء عبارات آمون 
 كفى، أمتزحون مثل البشر ـ قاهلا فاساجو ـ  -

 اعتدلت هيئاهتم، وبدأ الكهف يتموج ويظهر ضوٌء من العدم ...
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ويتبدلون إىل أشكاهلم اجلحيمية األسطورية اليت ال يستطيع عقل بشري 
 .أن يتخيلها

 

*** 

؛ ينظر إىل ليليث اليت اس بكيانه املهيبوقف فارجالغرفة يف وسط 
 حاولت أن تبدو أكثر ثقة  ومتاسكا  ...

 كسرا  للصمِت بدأت ليليث الكالم :

 ــ أهال بك جمددا أيها امللُك العظيم ...

؛ وجهه ملتصٌق بوجهها واببتسامة بلمِح البصر كان أمامها مباشرة  
 :رة يقولماك

 ، أليس كذلك أيتها الـ....السابقةآملُتِك كثريا  يف املرة ــ 
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قاطعته ضاحكة : ــ ال أبس أيها العظيم ؛ ال يهمين ما دمت أقوم 
؛ فقد أخربته مبا كيت وملكها اخلالد املبجل لوسفريبواجيب جتاه ممل

 حدث بني رمسيس و آمون ...

 ــ وهل تعتقدين أن موالي سيصدق متالعبة مثلك ؟!

، أنت كنت متفرجا  ا  وأنك خملٌص ملواليمل تفعل شيئــ أوووه أعلم أنك 
 فقط ؛ فال تقلق _ قالتها مع ضحكٍة ساخرة _

 اس رقبتها بعنف :أمسك فارج

؛ أيعلُم موالي متفرٌج فقط ... هذه ميزة جعلتين أعرف الكثريــ نعم 
، أمل ختربيه بذلك رعونية"املبجل أن فاتنتنا ليليث هي ذاهتا "حايت الف

 كالمه : قبل أن تتحدث أكمل  ؟!

 ، صحيح؟ت ترينه صوات  وصورة؛ أنــ آه أنت ال تقولني له
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: ــ ها! كيف تفعلينها اترك رقبتها وبدأيطرقع أصابعه وهو يقول ضاحك
 ، هكذا ....؟ هكذا

ا اس وحترك رأسههي متسك رقبتها اليت أفلتها فارج ابتسمت ليليث و
 ، مث قالت :بشكٍل دائري

؛ أنت حقا تذهلين _ قالتها أحب األقوايءــ أيها امللك، أنت تعلم كم 
ب ــ ٍت عذ، ومهست يف أذنه بصو وهي تقرتب منه_ حىت التصقت به
 ، أنت أفضل ملوك مملكتنا ...أحُب قوتك هذه وثقتك وحكمتك

، ارختى قليال والنت مالحمه على أثر دالهلا وغوايتها ومزامريها الساحرة
 ...البشرية والشيطانيةأمجل األشكال وهي تتبدل أمامه يف أهبى و 

 لكّنه استجمع نفسه جمددا وبصوٍت مرتبك قليال قال :

 ،عها عنه لتجلس على السرير امللكيدف ،ــ ال ، ليس أان اي ليليث

 مث عادت القوة إىل صوته : 
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، أنِت لقوة اليت يعتقدها البعض، لكنك لست ابــ كلنا نعلم أسطورتك
 شيطاان   كامال  ... متالعبة و ذكية لكنك لسِت آهلة ولستِ 

ن البشر وأنِت مطرودة من اململكة، كلنا لقد عشِت قروان  تتناسخني م
وت من يقع يف فخ غوايتك ، وكيف ميهنا نعلم حقيقة تناسخك

؛ وكيف متوتني و أنت تلدين أنثى تشبهك متاما وحتمل ويعاشرك
 ، أليس ذلك خلودا  من نوٍع آخر؟كذاكرت

 أكمل بعد ضحكٍة قصرية :

عرفونك ؛ إهّنم ال يالقرون أصبحت تتناسخني من البشر ـ طوال تلكـ 
، ون يف فخ إغوائك وغرائزك وإاثرتك؛ فيقعوال يؤمنون أبسطورتك أصال

 ، وال يكتشفك أحد ...تقتلني من يعاشرك من رجال البشر مث

 من سيتوقع ذلك أصال ؟ جهلهم نعمٌة هلم ...

 ضحكت ليليث ضحكة قصرية متقطعة مث قالت : 
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 ، لقد ذكرت اترخيي لكنك غفلت عن أهم شيء ...ــ رائٌع جدا

أال تعرف أين أقدم  - :ي واثققبل أن يتفوه بكلمة قالت بصوٍت قو 
 خملوٍق انرّي يف هذه اململكة ...

" قبل لوسفري وعايشت "سوميا ، كنتنعم -: قرأت دهشته و أكملت
 أاب اجلن ...

 أن أموت وأتناسخ ؛ ومل أخرت أخرت قدري أبن ميوت من يعاشرينمل
، وكيف أستغل ميزايت لكيّن أعرف ماذا أفعل وماذا أريد، ماليني املرات

 وقويت وغواييت ...

 

*** 
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يف ذلك الكهف الذي أضاءت أنواره من العدم، تشع من كل مكان 
البشرية احليوانية  على اجلدران، أشكال اجلحافل األربعة متتزج بني اهليئة

 .املغلفة ابلنريان بدرجات ألواهنا املعلومة وغري املعلومة

 اس...ن لوسفري قادم، ورمبا ترك فارج، يبدو أسنكمل يف قت آخر -

، وعيناه املتوهجتان منرأٍس ذواللحية الفضية وساجقاهلا امللك فا-
ع  قريبة لتمساح من غاابت األمازون، وقبل أن يتاب مالحمهمشتعلة، 

كالمه؛ قاطعه بعال األعظم بلكنة سخرية مبالحمه القريبةلقٍط من عامل 
 :حييطه اجلحيم

 ...سيجعله حيرس امللعو -

وقبل أن يكمل كالمه، تصدر فرقعة قوية يف املكان، وميٌض يشق 
الفراغ، وخيرج لوسفري من العدم... خيّر اجلحافل األربعة ساجدين 

ل هبيئته البشرية، ينهض جحافله وإبشارةمن لوسفري الذي مازا ،أمامه
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وهو يتأملهم بصرامٍة، وبريٌق متوهٌج من عينيه وهو يوجه حديثه 
 : ألحدهم

 ، وإله املعارك ونشر األمراض والعداواتــ امللك آمون إله البشر قدميا  
... 

ـ  :قاهلا وهو يتأمل كيانه الناري املتموج ورأسه األقرب إىل الغراب ويتابع
يف تلك الصحراء العربية، و أعددت املسرح ألم  هل أثرت العداوة

 ...املعارك

  : لها صوت آمون املقارب لنعيق مئات الغرابنثوان من الصمت يتخل

ــ موالي املبجل، كل ما أمرت به منذ نزولك من السماء ينفذ كما 
  . تقول

هز لوسفري رأسه قليال، يفرقع أبصابعه فتظهر شاشة زجاجية شفافة 
دران، متوج بداخلها صور بشر يتحركون يهرولون، تغطي أحد اجل
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مناطق خمتلفة، حروب،طائرات، انفجارات، هاالت شيطانية يف 
 السماء، دماٌء متناثرة وحقٌد كالشرراملتطاير يف العيون ... 

لقطات سريعة تظهر كأنه قمر صناعي من اجلحيم ملراقبة الكرة األرضية  
  .جهار داخل بناايهتا وخار و كلها، وكل ما يد

أثناء املشاهد املتالحقة يوجه لوسفري حديثه إىل ابميون بوجهه األقرب 
 .إىل بشرّي مهيب؛ حيمل مزامريه و أواتره أينما حل

ــ ابميون أريدك أن حتضر معزوفة تثري البشر للمعركةالكربى، أريدها 
 .خريةن تلك اليت خلدت يف حرهبم األأشدقسوة م

 -قاهلا بعال بصوت مواء هاديء -جل ؟ ــ هل ظهر املنتظر موالان املب

 التفت إليه لوسفري وهو يشري إىل احلائط فيختفي املشهد منها 
  : وتعود كما كانت، يتأمل بعال ويقرتب منه ويهمس بفحيح

ــ بعال امللك األعظم أايم سليمان، من نسل سوميا النقي، اي من 
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 قول ابجلنونمتلكجيوش اخلداع والتالعب يف العقول، اي من تصيب الع
.. 

 . أتالعبت مردتك وغيالنك برأسك؟

  : من لوسفري توقفه وهو يتابع هم أن يقاطعه بعال لكن إشارة
ــ كيف ظهر املنتظر، هل فعلها أحد جحافلي الثمانية عشر مع بشرية 

! أنسيتم أن ابن الشيطان عندما أييت ستكون بذلك دون أن آمر
 ...النهاية

 .اجلحيمية بعد نزويل من أعايل السماءنسيتم عهود مملكتنا 

شبه ابلرعد الغاضب وهو يتأملهم مجيعا قال آخر عباراته بصوت أ
 .. بوهج شديد

 :و امللك احلكيمساجيقطع السكون صوت مزامري فا

 ..ــ موالان ... عهودان القدمية، عهود سوميا و
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نفس فرقعة شديدة كأهنا مئة قنبلة نووية بشرية سقطت على املكان يف 
التوقيت، شرارات انرية وجحيمية حتيط املكان هاالت دخانية كانفجار 
مئات الرباكني.. ختر اجلحافل ساجدة، وجسد لوسفري يتحول إىل 

 :شكله الشيطاين وحيدثهم بغضب
ـــ أعتقد أنكم نسيتم أن لفظ تلك الكلمات يف عهدان معناه املوت 

 "طهر اجلحيمي " بعالوالذهاإبىل املطهر، أليس كذلك اي ملك ابب امل

وقف فوقهم وهم ساجدون ال ينطقون أجسادهم ترتعش، وابتسامة 
تعلووجه لوسفري الشيطاين وهو يسمع مزامريهم اليت تنطق بكلمات لن 

يقة مل يتعلم نطقها البشر حىت يفهمها البشر قد تكون من لغٍة سح
 ن اآل

 . " لليييا ..ا م سات .. بعل هليا .. لوسفيري " ــ
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*** 
 

يف الغرفة امللكية ، جتلس ليليث على السرير امللكي صامتة؛ 
نتهاء كلماهتا، تقوالن الكثري وهي ترى دهشة فارجاس بعد اعيناها

 .والذي وقفبدوره يتأملها بصمٍت ال خيلو من االنبهار

 نطق أخريا موجها كالمه إىل ليليث:

 مبا أنك تثريين الشغب واملشاكل هنا، وتتهمني أفضل شياطني -
لسِت  اململكة خبطااي ملفقة، ال أنكر ذكاءك عزيزيت، لكن أنِت أيضا  

منا على اململكة، ومل حتافظي على نسلك الشيطاين، ال  أشد حرصا  
م أنك اآلن بشرية، أم مزيج من أدري ليليث هل أنِت شيطانة حقا، أ

 !ثنني، فأنِت ال تعاشرين إال البشراال

 ليها مالمح الغضب:ردت عليه وقد قطبت حاجبيها وبدت ع
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أفعل ذلك ألستمر، اس، أنت تعلم أن هذا ليس ذنيب، أوووه فارج -
 ؟نك تذكر ذلك، أم أنك ال تعلمإهنا لعنيت، وأظ

 إذن.. أنت تنتقمني؟ -

اس، ليس انتقاما، من أان ألنتقم! كل ما يف األمر أين ال عزيزي فارج -
للعودة، أان خملصة اشتقت إىل اجلحيم، هلذا فعلت كل ما ابستطاعيت 

 جدا جلحيمنا أيها امللك، وكلكم ستدركون ذلك...

 نظر إليها نظرة  عميقة اخرتقت كياهنا، مث قال هلا:

وملاذا تركِت ذلك الرجل، مل  مل تعاشريه، وقد كنِت حباجٍة للتناسخ،  -
نِك أحببته، نعم عشقِت تركِته يف اللحظِة األخرية، ال تنكري اي ليليث أ

 ، ال ختجلي واعرتيف...بذلك الكات

مل ترّد عليه هذه املرة، بل نظرت إليه اببتسامة ممزوجة ابلغضب 
 والكربايء، متجاهلة  ضحكاته الساخرة، حىت عاد للصمت.
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مكانه يف اجلناح امللكي، هدوء ال يتناسب مع وجود اهلدوء احتل 
من  عن استفزاز كل ليليث تلك الشيطانة املثرية املتمردة، اليت ال تُكف

اس أقوى شياطني اململكة، أكثرهم علما ومعرفة، ميلك يواجهها، وفارج
أقوى الطالسم والتعويذات، يعرف الكثري من األسرار منذ عهد 
سليمان، وهو املؤمتن لدى لوسفري على أسرار اململكة منذ زمٍن 

 بعيد...

يقطع الصمت  ظهوُر لوسفري من العدم كعادته، نظر إليهما ابستغراب 
 :قائال

ــ هل فاتين الكثري، توقعُت أن أعود ألجد أحدكما قد أحرق روح 
 ..! اآلخر

 .يبدو أن فاتنتنا املزعجة كانت مطيعة  اليوم

 : ، لكن سبقته ليليث بضحكةاس أن يتحدثد فارجأرا
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، ما حدث بيننا املرة السابقة هو سوء فهم ال أكثر؛ اليوم ــ موالي
ابحلديِث مع ملك الطالسم وعلم تبادلنابعض املعرفة فقط، وسررت 

 .. " أحد جحافلك الثمانية عشر املخلصنياسامللك "فارجاحلروف
 ... أيمُر لوسفري جحفله ابالنصراف؛ فيذهب بطرفِة عني

جلس لوسفري على كرسيٍّ ملكّي ظهر يف هناية الغرفة، مرصٌع 
هبيأته اجلحيمية الياقوت والزمرد، يتوهُج بناٍر مستعرة، أبحجار 

ريةطالع ليليث اليت مازالت جالسة على السرير امللكي بقيودها، النا
تصفر بصوخٍتافت وهي تتلمس سالسلها بنعومة؛ بال اهتمام لنظراته 

تداعب شعرها الطويل مستمتعة كأنّه غري موجود، و اليت تتفحصها،
، وتنظر بطرِف عينها حنو لوسفري كأهنا تنتظر السالسلبصوت صرير 

 ... منه حديثا
الصمُت طويال قبل أن تقطعه بعوضة دخلت اجلناح امللكي استمر 

 ... واقرتبتمن امللك الذي انتفض حني رآها حتوم حوله
 : ؛ صاح هبا لوسفريضحكت ليليث بصوٍت عاٍل مما رأت
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 .. ــ ما الذي يضحكك اي ملعونة

 : أجابته وقد احتّد صوهُتا

فوق  ؛ ألست  ملعوان منــ موالي يستخدم كلمة ملعونة كثريا  
 ... واللعنة تتملكك وتالزمك ما حييت، أيضا   وحتتهامساءها

 : كتم غيظه قليال وقال وهو حياول التحكم بغضبه

 ــ ال تتفوهي هبذا الكالم مرة أخرى وإال أحرقتك وجعلتك عربة للجميع
... 

نا  ــ العفو اي موالي؛ فما قلته بغري قصٍد وال أقصد به إهانة مليك 
 ... "عووووناخلالداملبجل "املل

 .. يف حلظٍة أصبح لوسفري قريبا منها، وجهه لوجهها

 ٍة مين،ا اللعينة، فما أبقيُتِك إال برغبال ختتربي صربي أيته -
 ... وبلحظٍة أستطيع أن



 

120 
 

 ... ؛ فاستشاط غضبابت منه البعوضةقبل أن ُيكمل كالمه اقرت 
 : و ع ل ت ضحكات ليليث

 ؟ــ موالي ... أتُغضبك بعوضٌة صغرية اتئهة تسللت خطأ  إىل عاملنا 

 :اعتدل لوسفري وبصوٍت ال خيلو من االرتباك قال

 ، أان لوسفري الذي يهابه اجلن واإلنس،ــ هه ، أان ال أخشى شيئا  
  ! لن ختيفين بعوضة

 : بصوٍت فحيحي صارم بلغة عربية بليغة ال ختلو من اخلشوع قالت
 ..."فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون فماــ "

 مل ميهلها لوسفري لتخرج بقية الكلمات اليت كانت على أعتاب شفتيها
... 

اشتعلت عيناه غضبا وإبمياءٍة من يده رفع ليليث إىل السقف وهي 
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ويصرخ هبا لوسفري بصوٍت رعدّي وقد حتول إىل أكثر ،تصرخ أملا
 : أشكاله وحشية  وقوة

يخافين أان من ..من متىن أابه ولىب الرب نداه أان ..ن سومياــ أان لوسفري ب
 .. أان سطور الكفر يف كتاب مقدساملرض.. أان اخلالد املبجل.. 

 .غفرانهتستعطفه وهي ترجو رمحته وتستجدي صرخاُت ليليث مل
حلظات من التعذيب؛ حىت أدرك أهنا قد متوت فرتكها لتسقط أرضا 

يقرتب منها وميسك شعرها بيده وجيذب رأسها حنوه وهو  ،وتتلوأىملا
 :يقول

 ... لكن أعتقد أن هذا درٌس قد يفيُدك ،ــ ال أريُدك أن متويت اآلن
ستستعيدين بريقك بعد قليل أيتها الفاتنة لتخربيين قصة  جديدة بال 

 . تالعب
 ... بعينني دامعتني واهنتني تنظر إليه وقد خارت قواها

 ...عض هدوئهلس على كرسيه امللكي وقد استعاد بجتركها وعاد لي
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، جبسد رجٍل ت ثورته وعاد إىل اهليئة البشريةهدأ وشيئا فشيئ
زهٍو وهو ثقٍة و جيلس ب ،مثايّل؛ومالمح إله يوانيّن منحوت بعنايٍة فائقة

 يتأملهاجاثية  حتاول استجماع قوهتا ... 

افيتها لتقوم مرت حلظات على هذه احلالة؛ حتىاسرتدت ليليث بعض ع
يتأملها لوسفري  بقيودها املسلسلة،عن األرض وجتلس على السرير 

 :اببتسامة ساخرة

نسخك ، تبدين مجيلة  وأنِت ضعيفة  هكذا "، ليليتو"ــ أوووه 
السابقةكانت أقوى من ذلك عند مواجهيت، هذا ال يليق بك اي 

أرين ما لديك  ،أان مل أفعل شيئا بعد ... هيا أيتها الفاتنةشيطانة الغواية
 ... الليلة

ليليث  ين و أعُدك جبولٍة معي إىل األرض... توهجت عيناأدهشي
واسرتدت بسرعٍة عجيبة ثقتها؛ ابتسمت ال خيلو من الضعف، فرحا
 :قائلة
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؟ كيف سأحكي لك وأنت جتلس بعيدا؟ بــ لكن موالي ألن تقرت 
 .. اقرتب

 ، سأبقى هنا على عرشي وستأتني أنِت ــ ما رأُيك ببعض التغيري
 .. جتلسني حتت قدمي وتروين حكايتك

 ... كم يسعدين ذلك موالي، لكن بقيودي هذه لن أصل إليك  ـ
عة من إصبعه تالشت القيود النارية... قامت ليليث من بطرق

،مشت ببطٍء ودالٍل شديدين حىت وصلت لعرِش لوسفري؛ مكاهنا
 كقطٍة وديعة ... ند أقدامه  جثت أمامهوجلست ع

 .... ؛ وأطفأت األضواءطرقعة

 

*** 
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يف أبعد بقاع األرض، ويف تلك املنطقة البعيدة اليت مل يصلهاإنسان؛ 
حيث يقبع الظالم ابستمرار، وقبيل بدء عام أرضي جديدببضعة 
أسابيع، وقف كياانن عمالقان، نفحات انرية خترج من كياهنماومها 

بصوِت عواٍء لو مسعه أهل يتشاوران وحيدث أحدمها اآلخر 
 .األرضالرتعدت فرائصهم وخروا على ركاهبم من شدة الرعب

ن " يروي وحيكي، يسمع لكن ــ هكذا هو اإلنسان أيها امللك" ابميو 
يرى؛وحني يرى ال يصدق، وعندما يصدق سيكون الوقت قد فات ال

 .وانتهى

جدادان يف ــ أعلم أيها امللك األعظم " بعال " أننا ندفع مثن أخطاء أ
 ..املاضي

 :قاطعه بعال بسرعة وبنربة مقاربه للجنون
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ل النقي، من حيفظ عهودان القدمية؟ و وآمون آخر النسساجــ حنن وفا
أجيال الشياطني اجلديدة أصبحت ضعيفة وجاهلة بتارخيها؛ 

  ... النشغاهلمبالبشر، ولوسفري يتحكم هبم يف ذلك
 : انفعال بعال وهو يتابعيتوهج املكان بشرارات النريان إثر 

 .. ! ، لينتقم هو لنفسه من السماءــ نصون عهودان وكتبنا
 : أن يقاطعه ، لكن بعال أكمل ثورة انفعاله " نابميو  " هم

ــ هل نسي هزميته من مهالييل بن شيث، هل نسي أنه قبل 
وجوداإلنسان كان أكثر من سجد وركع على بقاعها حىت رفع 

 .للسماء
ر يتتطاير من عيين بعال الذي يقاطعه صوتباميون وهج أمحر وشر 

 :الساحر واهلاديء الذي جيعله يهدأ

ــ حنن خندمه ملصلحة جحيمنا كما عاهدان أجدادان، وعندما 
حتيناللحظة سنفعلها، سنحافظ على مملكتنا حىت لو أرجعنا عهد 
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 . سليمان
" الذي كانت عيناه تتوهجان وعلى قاهلا وهو يطالع " بعال

بتسامة وهو يهز رأسه ويشري حنو الفراغ الذي يتموج ويهتزكزلزال وجهها
 ،ضرب املنطقة بقوة ال تستطيع القياسات الرخرتية البشريةأن تقيسها

وانفتحت فجوة يف الفراغ واهتز املكان مرة أخرىلكن من صوت بعال 
 ." هذه املرة وهو يصرخ " أجاريس

 

*** 

كوٌخ صغري، يسُكنه رجٌل يف حقٌل واسٌع للذرة يف قرية انئية فيه  
الثالثينات مع والديه العجوزين... مشهٌد بدأت به ليليث ليلتها؛ بينما 
جيلس لوسفري على عرشه بتعاٍل متأمال نظراهتا كأهنا تريد أن تقول 

 : شيئا، لكنه جتاهلها قائال
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 .. ! ــ نعم أعرفه ذلك األبله... ماذا بعد

  ... األبله، أتدري ــ أعلم سيدي أنك تعرف رجل الفزاعة
 .. كنت أشفق عليه كثريا، و ما حدث معه كان أفضل له

 تتنهد وتكمل حديثها واملشهد يتحرك أمامهم يف لقطات متتابعة
  :تظهر ما تتحدث عنه

ــ حسنا؛ يف ذلك الكوخ عاش حياته كأنه نكرة؛ منذ صغره يتلعثم 
؛ لذا مل يكنله ابلكالم ويتعرض ملعاملة سيئة من اجلميع وأوهلم والديه

 ... أصدقاء سوى فزاعة احلقل

تصفيق ابستهزاء وكرب جيعل املشهد خيتفي ويعم الظالم املكانوصوت 
  : لوسفري الساخر يتحدث

 ... ــ أوووه كم أنِت رقيقة  ليليتو



 

128 
 

  : قاهلا ابستهزاء وضحك؛ وضحكت له ليليث بعذوبة وقالت
 ... املساكني ــ أال يبدو علّي ذلك ! نعم أحب مساعدة أولئك

طرقعت أبصابعها ليظهر من جديد مشهد احلقل الشاسع؛ تتوسطه 
فزاعٌة صامتة، املكان مظلم إال من ضوء القمر، جيلس الرجل 
جبانبفزاعته واضعا رأسه بني ركبتيه؛ يبكي وخيتلط صوت بكائه بكالٍم 

  : سريع

 .. ــ ال أحد حيبين ... ال أحد حيرتمين، كلهم سيئون، ملاذا ؟
 كرههم؛القة، ملاذا أتلعثم أمامهم، أان أا أان اآلن أحتدث بطه

 أكره اجلميع ... حىت صديقيت الوحيدة عندما قلت هلا أحبك 
 ..هجرتين ومل ت قبلين

بعد أن  صوت نشيٍج يقاطع خلوته بنفسه يف احلقل؛ يتلفت حوله
ه؛ ال أحد هنا سواه و الفزاعة؛ ينظر تيقن أن هذا ليس صوت بكائ

برعٍب إىل الفزاعة اليت رغم ظلمة الليل كان ضوء القمر ُمسلطا بعنايٍة 
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حنوها؛ لريىبوضوح تلك الدموع اليت تسيل من عينيها.. وبومٌة كبرية 
  ... حتط عليها

فزِع الرجل بصمٍت وابتعد قليال حىت متالك  ،دموع محراء بلون الدم
  ... نفسه

اقرتب منها حبذٍر ال خيلو من بعض الثقة يف صديقه وقف مذهوال ، 
 ... الوحيد

اقرتب، وضع أانمله على وجه الفزاعة، نظر إىل يده لكنه مل ير  شيئا، 
 ال أثرلدموع أو دماء ... 

 ظن أهنا هلوسة فاستسلمترك املكان مسرعا إىل كوخه، 
  ...للنوم حىت ظهرية اليوم التايل

 : ظ على صوت شتائم والده العجوز ينهرهكالعادة استيق

 ... ــ هيا قم أيها الغيب األبله؛ لدينا عمٌل كثري
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 :صا بع لوسفري توقف املشهد وهو يتحدث ساخرا  أطرقعة من 
جعلك تعتقدين أننا هنا ـ أكثرة مضاجعتك للبشر 

 ؟بالعروضالسينمائية وننبهر كالبشرعنستمت

  : عضحكة استهزاء وسخرية يصدرها وهو يتاب

ــ حنن من صنع الرفاهية واملتعة للبشر ليستمتعوا؛ أعتقد أن 
 . شيطانتناليس لديها شيئا الليلة

طرقعات من أصابع ليليث حترك املشهد وجتعله يتحرك سريعا كأهنا 
حتملجهاز حتكم يسرع املشاهد وهي تتحدث بفحيح انعم ومزامري 

  :تبدأ فيإصدار إيقاعاهتا السحرية

 . !أصبح عجوال  مثل البشر ــ ما له موالي

وعند انتهاء كلماهتا يتوقف املشهد املتجسد على الفزاعة اليت حتوم 
 :منفوقها الغرابن وهي تشري للفزاعة وتتحدث بدالل
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ــ أيسمح موالي أن أكمل له بصويت ابقي األحداث وهو يرى املشاهد 
 ... وينتظر كشهراير البشر حىت أدهشه

ع أبصابعها مرة أخرى ليتحرك املشهد وقبل أن ينطق لوسفري تطرق
  : املتجمدوهي حتكي بصوت رخيم

ــ مل يقرتب يومها من الفزاعة؛ إمنا راقبها من بعيد؛ خيتلس النظر 
  ...إليهافرياها ساكنة ال أثر عليها وال تغيري

، سخرية ترتسم على مالحمه ها لوسفري وهي حتت قدميه وابتسامةيتأمل
ن نربة فحيحها واملشهد املتحرك يتابع حديثها وهي تزيد م

 ...املتجسدأمامهما يف فراغ الغرفة اجلحيمية

ــ أهنى يوم عمله ومع غروب الشمس ذهب إىل غرفته يف الكوخ؛ وقف 
ليال  أمام النافذة ينظر انحية الفزاعة؛ اجلّو ساكٌن هاديء ؛ ال رايح 

ٍد يف وال أصوات وضوء القمر كأنّه ُسِلط  عمدا  على الفزاعة؛ كمشه
  ... مسرحية؛ وهويراقب بصمٍت واهتمام
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تصفق بيديها ليليث فيشق األجواء صرير الرايح وتصمت لتجعل 
املشهديتحدث عن نفسه ابملؤثرات الصوتية وهي تشري إيل لوسفري 

 ... لكي يتابع

صوت هننهٍة وبكاٍء خافت يصدر؛ شعر بشيٍء ما يتحرك يف غرفته؛ 
  .. اٍن بعينني تبكياِن دما ... و اختفتالتفت بسرعة؛ ملح  الفزاعة لثو 

نظر من النافذة وجد الفزاعة مكاهنا مل تتحرك؛ ظل يتأملها بصمت 
واجنذاب؛ وأصواٌت من داخله حتدثه؛ هالوس وكلمات مبهمة وهو 

  .يغمض عينيهوميسك رأسه

الكلمات وهي تغزو عقل اتبع لوسفري املشهد هبدوء وهو يسمع تلك 
هبدوٍء خيرج من مكانه؛ و ميسكاملِنجل؛ يذهب ، ورآه ذلك األبله

 صدريهما ابلتتابع، واجتث قلبيهما، ، شقوالديهلغرفة
  ... و دفن اجلثتني بكل هدوء يف احلقل ،نظف املكان

يذهب لفزاعته وخييبء فيها القلبني؛ نظر إليها وابتسم؛ وابتسمت له، 
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أغنية وانم حتتها وهو متكور حول نفسه ويغين بصوت خافت حلنا و 
بلغة مبهمة ال يعرفها غري من يسكن يف األراضي السفليةويعلم ثقافتهم 

 .أوقفت ليليث املشهد وتنهدت.الشيطانية
  . ــ كم هم مساكني هؤالء البشر

؛ وهلذا أخذت ُنسخِك تضعف؛ تناسلك من البشر أضعفك  ــ نعم
 ...وضحك بشماتة وسخرية -قاهلا لوسفري-كثريا 

  : رتباكها بضحكة خفيفة وقالتارتبكت ليليث وأخفت ا

 .. ــ موالي؛ أان ضعيفٌة أمامك فقط

  . رغم ذلك الزلت أقوى من بعض ملوكك وجحافلك

  : ــ هه ! حسنا سنرى ... ـ قاهلا ساخرا ـ وأكمل

ــ إىل اآلن مل أر  ما يدهشين يف هذه القصة، و أعرفها؛ لكيّن مستمتع، 
 .. أنِت راوية جيدة
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وجذهبا ألعلى واحنىن ليقرتب وجهه من وجهها وقال أمسك  شعرها 
  : مهددا

 ــ لكن هذا ال مينع أين أنتظر ما يدهشين اي مجيليت ؛ أفهمِت؟ 
أتملت؛ لكنها أخفت ذلك األمل، وما إن تركها اصطنعت ابتسامة قوة 

  :وقالت

  .. ــ موالي أنت ال تصرب مثلهم متاما .. سرتى اآلن

*** 

قبل أن تتوقف آخر  والتو حني نودي ابسم "أجاريس" يف اللحظة
البشرية، من م " بعال " راكعا هبيئة أقرب إلىحروفه كان متجسدا  أما

فرسان اهليكل يف القرون البعيدة...وشعره متموج على شكل انري، 
ومن خلفه تلك اهلالة اليت فتحت من الفراغ ويصدر منها أصوات 
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آلذان البشر ألصاهبم اجلنون وصرخات وضحكات إذا وصل ترددها 
 من صخبها...

 : يشري بعال جلحفله ابلنهوض وهو حيدثه

ــ هل أعددت جيش اهلالوس واجلنون لتلك املدينة، نريد أن نتالعب 
 ..للحرب األخرية يف خميلتهم قليال  متهيدا  

رتسم على وجهه، وهو يتأمل قاهلا وعيناه تتوهجان وابتسامة شيطانية ت
 نبه ...ن" جبا" ابميو 

 شارتك أيها امللك األعظم بعال...ــ نتظر إ

 :مل يلتفت " بعال " جلحفله وواصل أتمله لباميان وهو يتحدث

ــ إذن دعنا نبدأ، دعنا ننفذ خطط مليكنا املخلد لبداية احلرب األخرية 
 .. السرتداد أرضنا اليت خلقنا عليها قبلهم
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نطقة النائية يف ضحكات جنونية مرعبة تنطلق من بعال تشق تلك امل
القطب الشمايل يف أقصى أطراف الكرة األرضية ؛ أرض مل تطأها قدم 

 إنسان من قبل

*** 

 

يف الغرفة امللكية مازالت ليليث قابعة حتت قدمي لوسفري على عرشه 
 : اجلحيمي، وهي تبتسم خببث وتكرر عبارهتا

 ــ سرتى اآلن موالي ما أقصده...

بدو املشهد من جديد؛ الرجل نفسه لكن يطرقعة من أصابعها يعود 
أكثر وسامة وذكاء  وأكثر ثقة، جيلس يف حانة برفقة امرأٍة مجيلة، تلك 

 أقنعها مبوعٍد ألنه يريدها يف شيء هام ...املرأة ذاهتا اليت رفضته، 
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ملساء حىت جاءت له فتاته انتظر ا ... اتفقا على اللقاء يف احلقل مساء  
سحبها حىت جة أنه يريد أن يريها شيئا، دها حبأمسك يالفاتنة، 

 غطتهما أشجار الذرة ...

ه لكن فاجأته أبن احتضنته بشهوة وقبلتكان سيبدأ هجومه ويغتصبها، 
ر بعد أن ينتهي لكنه يف ذاته قر قبلة ساخنة وهو مذهول مبا حيدث، 

 ... منهاقتلها

  : نظرت ليليث إىل لوسفري بعد أن أوقفت املشهد وقالت بدالل

 ... لقد أعطيته املتعة اليت مل حيلم هبا ــ

 : قال لوسفري

 ... ــ إهنا أنِت إذا .. أيتها اللعينة



 

138 
 

لفعل ذلك بعد أن ؛ أنت تعرف أين أصبحت مضطرة ــ نعم موالي
؛ ألجنب نسخة  طُردت من اجلحيم، أفعل ذلك من أجل البقاء

 كيف أفعل ذلك مع رجال جنسنا وهم يعلمون حقيقيت !،جديدة

 ... ليليث وأعادت املشهد مرة أخرى ضحكت

ك ليليث قلبه ختبئه جثة الرجل غارٌق بدمه مشقوق الصدر؛ ومتس
 ، والفزاعة مبتسمة ...داخل الفزاعة؛ وصوت ضحكاهتا تشق السكون

وتوقف املشهد ليبقى متجمدا  أمامهما... يتموج فقط يف الفراغ 
 املظلم.

 : ، وقالت وهي مبتسمةيث لألعلى لرتى وجه لوسفري راضيا  نظرت ليل

؛ جولٌة مع مليكي العظيم إىل ه املرةــ يبدو أين سأحظى جبائزيت هذ
 . األرض

 ... ؛ سيكون لك ذلكــ تعلمني أين أيف بوعودي
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 ... ــ لكن موالي هناك شيء بعد

و يتجسد أمامهما نظر إليها وهي تطرقع ليختفي املشهد املتجمد 
،وأصوات وج الغرفة مبحصول الذرةساطع، ومت، والقمر احلقل يف الظالم

الرايح وهي حتف بسنابل احلقل، وعواء ذائب متكرر وذلك رجل 
الفزاعة وشخٌص آخر يطلب منه أن يعاهده ابلدم ليصبح رجال قواي 

شاهد لوسفري احلدث  ... وحمبواب مقابل أن يهديه قلوب ضحاايه
 : ، وقلب نظره بني املشهد وليليث اليت بدأت ابلكالمبدهشة

عب ابلعقول؛ كانت ؛ نعم إنّه أجاريس ملك اهلالوس والتالــ موالي
؛ لكنه عاهده عل بطلنا يقتل ال أكثر مث يرتكه؛ فقط أن جيمهمته حمددة

 ... ابلدم ووعده ابلقوة

 : سكتت قليال مث اتبعت
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، وأهنيُت ! لكن لسوء حظه كنت أان هناكدفهــ من يدري ماذا كان ه
 ... حياة ذلك الرجل

طرقعت  ... ليليث واتبعت صمت لوسفري وهو شارد الذهنصمتت 
 أبصابعها ؛ اختفى املشهد ؛ و أضاءت الغرفة من جديد

*** 

 

زالت تلك الضحكات املخيفة متأل تلك األرض املظلمة، وصرخات ما
وساوس وأصوات مهسات تصيب من يسمعها ابجلنون قادمة من تلك 

 "الفجوة اليت تشكلت من العدم، تصاحب ضحكات امللك 
بعال"اليت توقفت فجأة وهو ينظر إىل جحفله األمري"أجاريس"ويشري له 

 لينهض، حيدثه وعيناه تتوهجان:
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اجليش جاهز ليوزع اهللوسة واخلرافة والشعلة اليت سيتبعها املعركة هل  -
 .الكربى

ابيور" ملك املعرفة، إن حربنا  "أان معي أمري جيوش املردة الغيالن  -
 ل".امتقدمة أكثر مما يتخيلون موالي "بع

 ابيور"هذا أفضل من تلك امللعونة مدعية العلم. "ها -

 "يشري إىل  " ابميان"جهه انحية قاهلا بلهجة استنكار وهو يشيح بو 
إشعال تلك املدينة ابلفنت واهلالوس أجاريس" إشارة لبدء مهمتهم و 

 واخلرافات...

اختفي أجاريس يف حلظة من أمامه آخذا معه تلك الفجوة اليت اختفت 
 مع صرخاهتا ومهساهتا يف الفراغ ..
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ى كتفه  عل واتبع بعال النظر إىل ابميان الصامت جبانبه وهو يضع يديه
ليتحركا يف تلك األرض املظلمة  ودفعه قليال  كصديقني مبعاين البشر،

 جبسديهما املشتعلني بنار تتوهج وختبو يف سرعة متواصلة...

 : بصوٍت رخيم يتحدث بعال

" اإلنسان ضعيف، وال يؤمن إال عندما يرى ويسمع، أتعلم "ابميان -
انتظارهم لذلك املخلوق ذي العني الواحدة الذي ميهد للحرب الكربى 

 لوسفري معشران، العهود اجلديدة...يوافق ما أوهم به 

 أراد ابميون مقاطعته؛ لكن منعه وقوف بعال ومتابعته للحديث:

إهناحوهلم يف كل مكان؛  ،فون املعىن احلقيقي للعني الواحدةال يعر  -
 لكنهم ال ميلكون حاسة ليدركوا..

عن عاملنا الناري أو عن عامل النور الذي يفوقنا حباسة؛  ال يعلمون شيئا  
 إال ما قرأوه يف بعض الكتب اليت ال تسمن وال تغين من جوع...
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تنهد وهو يُظهُر ابتسامة على هيئته النارية وينظر إىل ابميون وهو يتابع 
 ساخرة ال ختلو من الفضول:بلهجة 

هيا اي صديقي ابميان للتجسد يف هيئة بشر.. أريد رؤية تلك  -
األرض اليت سوف تصنع هلا أعظم حلن يثري احلروب والدماء؛ أتوقعها 

 حراب  تذهب مباليني البشر؛ كما فعلتها سابقا مع هتلر...

ا ضحك ابميون ضحكة شيطانية ال ختلو من بعض الفخر والعزة، أتبعه
 : قائال

 سرتى بنفسك، أقصد بعينك بعال... -

ضحكاهتما الشيطانية املفزعة تزلزل املكان من حوهلما وصداها املتكرر 
يف الظالم الدامس الذي حييط تلك اهلاالت ومها  جيعلها أكثر رعبا  

 هليئة بشرية وخيتفيان يف ملح البصر... الن تدرجييا  يتبدّ 
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*** 
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- 4 - 

 جيش اهلالوس

يف الغرفة امللكية اجلحيمية، أضاءت األنوار من جديد، ليست مثل 
أضواء البشر الصناعية، متوهجة كماليني الشهب املشتعلة، مرتاصة يف 
املكان وتنريه لتضفي جوا من السحر، األرضية كأهنا ميٌّ ساكن ال 
يتحرك، شفاٌف ترى ما يف أعماقه؛ وكأن حتته بركان يغلي فوهته سطح 

على كرسي العرش جيلس لوسفري يتكيء خبده األيسر على  املاء...و 
تنهض من حتت عرشه، وتلتفت له  كفه، يتأمل ليليث بصمٍت، وهي

، لكن هنوضه املفاجيء صابعها حماولة  استفزازه ليتكلممله، تطرقع أبتتأ
جعلها تقطع حركاهتا، وجتده أمامها يف أقل من توقيتات البشر 

بيديه ويدفعها أمامه بعنف ويقرب  املتعارف عليها، وحييط خصرها
 : شفتيه من شفتيها، وهو يهمس
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 أتعلمني، هذه املرة أدهشِتين... -

 خيتفي من أمامها فتسقط أرضا وهو يضحك قائال :

؟ ما يدهشين ويثريين هو فقط طريقة هل تعتقدين أين أصدقك -
 عرضك؛ أشهُد لك أهنا أفضل من طريقة شهرزاد البشرية.

من األرض وتلتف  تنظر إليهقاهلا وهو يكمل ضحكاته الساخرة؛ هي 
 جبسدها كحية تزحف وهي تقطع ضحكاهتا بفحيح رخيم مييل للدالل

: 

 وهل سترتكين ألف ليلة كما فعل ذلك البشري "شهراير" -

، ترى كم ليلٍة لك هذا، فلتكن ألف ليلة مبقاييس البشر الضئيلة -
 إهنا كافيٌة لِك..جحيمية ستكون؟ بضُع لياٍل؟ 
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أكمل ضحكاته الشيطانية، وهي تنهض أمامه بقيودها النارية ومهت 
تعابري وجهه  تضحكات لوسفري وحتول تأن تتحدث، لكن توقف

 : لتبدو أكثر صرامة وقسوة وهو يشري هلا قائال

جيعلين أنفذ وعدي  ــ فكري يف شيء آخر حىت أعود إليك، أريد دليال  
 حبريتك...

 :يبه، كان يصرخ مناداي بصوته القويوقبل أن جت

س وقبل أن تسخر كعادهتا، كان لوسفري قد اختفى وظهر فارجاااااا -
فارجاس يف نفس اللحظة أمامها مباشرة وهو يبتسم ويف يده تلك 
الشوكة النارية، ويرفع يده عاليا ويدك األرض بقوة؛ لرتتفع ليليث من 

لذي خلخل الفراغ األرض وتطري إىل اخللف من قوة رد الفعل ا
وصدمها كموجات حبر لكن يف اهلواء دفعها حىت ارتطمت ابحلائط 

 الناري يف هناية الغرفة بعنف وقهقهات فارجاس ترتفع وهو يقول:   
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 كم أعشق هذه اللحظات بيننا أيتها امللعونة  -

 

*** 

يف أحد الكهوف اجلحيمية اليت تغطي جدراهنا الالفا كأهنا دهان يطلي 
أركاهنا، ويف أحد أراضيها السبع يف ابطن األرض، دائري الشكل مجيع 

 أرضيته من الداخل رسومات انرية تتوهج على سقفه العمالق...

هيئاحتيوانية أسطورية وبعضها نصف بشري فقط كانت كرسومات  
البشر لكنها تتحرك، أو يهيأ لك ذلك، خيال ومواد استخدمت هبا مل 

 تصل إليها يد البشر بعد...

مهسات تسمعها تصدر من كائنني يقفان يف أحد أركان الكهف، 
  : أحدهم كان يتكلم بصوٍت حكيم
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ــ أمون لقد جنحنا وامتلكنا شهوات آسيا جبحافلك حتت قيادة األمري " 
 ملك الشهوة واخلطيئة. " سيتريي

ــ أعلم أيها احلكيم " فاجاسكو "، سيتريي وجيشه من كتائب املردة 
زيبار  "يقه إىل تلك الدولة العثمانية .. سيزود غيالن والعفاريت يف طر 

 .. " هناك آبخر تطورات خطتنا .. سنمهد األمر ستكون يف غفلتهم
قطع مهسهم فرقعة ترج الكهف، ولوسفري يظهر من العدم ويقف 

  : أمامهما وهو يشري إىل أمون قائال

 ــ أيها امللك أمون كالم حكيم جحيمنا صحيح،ألن تكون مع أمري
 فقد قاربت الساعة .  " جحافلك " سيتريي

كان سيجيبه آمون؛ لكن صوت  . وال أريد أخطاء ملكنا األقدم
  : احلكيم فاجاسكو يسبقه وهو يقول
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ــ موالان املخلد، كل شيء يتم كما هو خمططله،كما تعاهدان بعد 
  .. سليمان البشري

 –قاهلا لوسفري بصرامة وهو يقاطعه  -ــ فاساجو .. 

 أحتاج للتذكري، فهي أايم لن تعود مرة أخرى حنن ليس مثل البشر ال -
  .. ال نكرر أخطائنا

 فله املخلصني أمامه ويغري من نربةيصمت قليال وهو يتأمل ملوك جحا
  :أكثر هدوءا  يل وتريةصوته إ

ــ أتعلم فاساجو أان أحتاج لزايرة إىل املطهر يف عدم وجود "بعال "، 
ن بنظرة قاهلا وهو ينظر إىل أمو  " سالوس اجلبارأريد أن أرى امللك " 

ات بكيانه مون الذي وقف ينظر له بثبحادة، كأنه خيرتق أفكار آ
رأسه وهو ال تتوهج من حوله، يهز لوسفري  الناري والنريان متجمدة

  : مونيتنهد ويوجه كالمه إىل آ
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تمردة ــ هل تود رؤية املطهر معنا،لرتآىخر تطورات التعذيب للشياطني امل
 يف أكرب بناايتنا اجلحيمية، تطهري األرواح اخلائنة،أم...

  : يقاطعه آمون سريعا وهو ينحين قائال

ــ موالان ابن سوميا اخلالد، الدقائق يف عاملنا قد تكون أسابيع يف عامل 
البشر الفاين، ال أريد أن تفوتين اللحظة يف رؤية جيوشي تُغرق تلك 

ق ابلباطل، إالإذا كاانخلالد يريدين معه يف ، بتلبيس احللفجورالدولة اب
 تلك الزايرة ...

 أهنى حديثه وهو مازال منحنيا  أمام لوسفري.

هز لوسفري رأسه وهو يشري له ابالنصراف والتفت إىل فاساجو بعد أن 
و لكي يتحركوا حنو اختفى آمون يف حلظتها وهو يشري إىل فاساج

 املطهر...
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ضحك وهي متسك رأسها من ذلك وقف "فارجاس" يطالع ليليث، ي
الطنني الذي يغزو رأسها بضراوة هبمسات لغات شيطانية قدمية، وهي 

ظلت تتأمل  .. اسرتطامية من شوكة فارجعلى األرض بعد املوجة اال
 :وتصرخ بشدة

ستعانوا بكلماتك للحن أيها امللك كفى أرجوك، هل ا -
وترفع رأسها وهي جديد؟تتوقف اهلمسات يف رأس ليليث، تزيح يديها 

ترسم ابتسامة خبث على وجهها وحتدثه ومزامريها ترتفع بتلك 
املوسيقى البشرية املعروفة اليت جاءت من قروهنم البعيدة وخلدت حىت 

 اآلن...

  .. أصواٌت بلغٍة التينية تتغىن مع أصوات ذلك اللحن

فحيح كأنه قادم من أحد مسارح  " "فورتوانااا .. فيلوت لواناا
اإلغريق، الصوت أوركسرتا قادمة من اجلحيم تتغىن بتلك األنشودة 
القادمة من فرسان الصليب اهلاربني من القرن الرابع عشر... أصوات 
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 االين البشر .. كلماتنصرخلدهملراقت أوبرا  .. أوبرا بشرية خلدت
 التاريخ .. 

ن وتتلوي كأفعي قادمة من بدأت ليليث ابلنهوض وعيناها تتوهجا
 أعماق اجلحيم أو حورية كما يف أساطري البشرلكن من عامل انري.

اس " الذي وقف تنشد يف أجواء الغرفة أمام " فارجمزامرياها 
 ...يشاهدها وهي تتلوي وترتفع من على األرض ببطء شديد

تتبدل الغرفةلتصبح فراغا  مظلما،خترج منه الصلبان املعقوفة، تلف من 
  : وهلما وهي تتغين وتتابع بلغة سحيقةح

 ـ "ستاتو فارابيس ... سيمبري كريتشيس"
 أنت متقلب ...أحياان متنح وتزيد ..

 "أُوت ديكريتشيس .. فيتا تيتستابليس"
 دائما متنع وتنقص .. احلياة بشعة

 "نونك امبدورات بيداونك كورات "
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 أوال تقهر .. مث تغدق بسخاء ..
 

كلتا يديه ويلف حول نفسه عدة مرات يف يرفع فارجاس عصاه ب
سرعة كبرية كإعصارقادم من أرٍض من أراضيها السبع مل يكتشفها 

 بشري .. 

مازالت مزامري ليليث تنشد، تقاطعها مزامري ترفع وترية اإليقاع 
 املوسيقي القادم من عامل ابتكر هذه الفنون، وله ملوكه ومعلميه...

فارجاس ـ واتبع على أنغام إيقاع تلك األوبرا أهل املعرفة ـ هكذا قاهلا 
  : الشهرية بلغتهم اجلحيمية

 ــ "سورس إميانيس .. إيتا اينتيس"
 مصريك موحش .. فارغ كالفراغ ..

 "روتيتو فوتوبيليس .. سيمرب ديسملوابيليس"
 اي لعبة القدر الدائرة .. ابتالئي للزوال  ..
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 " سانتوس مالوس .. فاانااسالوس "
 حاسدة .. حياتك زائلة للعدم...حاقدة 

 

ضحكاته الشيطانية خترتق املزامري وتوقفها مع توقف دوراهنوهتدأ احلفلة 
 الشيطانية.

ال زال يضحك، وليليث تقف مميلة رأسها على أحد اجلنبني مع عودة 
 الغرفة امللكية إىل طبيعتها.

قالتها وهي تقطع  .. ــ أعلم أين ال أستطيع جماراة ملك مثلك
 ضحكاته وتنظر له خببث وتتابع: 

أمل تعطهم الكلمات اجلديدة؟ أمل تكتبها من لغاتك السحيقة، لغة  -
 احلروف اليت تتوغل يف النفوس مليكنا املبجل.

  :ضحكة استخفاف من فارجاس وهو يسكتها قائال
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 إالم ترمني حبديثك هذا، ومل تتدخلني هبذه.. متالعبةــ أنت ملعونة 
 ...األمور اليت ال تعنيِك، أنِت تتعبني نفسِك بال فائدة

  : التفت وأدار هلا ظهره وهو يتابع حديثه

أان امللك فارجاس السادس .. آخر من  ــ تعلمني أين أستطيع قتلك،
 سليمان البشري مفاتيح احلروف واللغات اليت حتكم مملكتنا. أعطى

ة من ليليث وهي قاهلا بغضب وهو يرفع عصاه عاليا؛ لكن إشار 
 تقاطعه بفحيح رخيم:

.. قلت لك من قبل ليس يل قدرةعلى أيها امللكــ أرجوك الرمحة 
 جماهبتك، أعلم أنك خملص خلالدان املبجل، لكن...

  :قالتها خببث وهي تتأمل فارجاس بتمعن وتتابع

  .. ــ دعين أسليك حبكاية قد ال تعلم عنها شيئا حىت أييت موالي
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أن هم أن يقاطعها بضرب عصاه يف األرض كما يفعل دائما، إال 
صابعها البشرية وتضعها حتت وهي تشبك أ ليليث اتبعت بسرعة

بع ،اتذقنها وتنحين قليال كتحيات أهل الشرق وحضارات التنني
بعصبيٍة وأتٍن يف  اصمها املاكر، ويده تتحرك على العفارجاس كال

 الوقت ذاته...

لق اللحن من تلك البالد الفارسية، أصدقاؤك ــ األوامرأن ينط
 املخلصون يتبعون العهود القدمية...

سيسرقون اللحن وخيلطونه بلغات أرض التنني،إهنم هناك فعال، لكن 
 ليس إلعطاه لفارسي...

اس يستمع مع ضحكاهتا الفحيحية وأمامها فارجترتفعمزامري ليليث 
 بدهشة...
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تمثل وهي تطرقع أصابعها، فيقالتها  هل تود أن أروي لك قصة؟ -
 اس.املشهد أمام فارج

المح شرقية ال ختلو من الوسامة، جيلس يف غرفته، رجل ثالثيين، مب
 منهمكا ابلكتابة على حاسوبه احملمول، يرن هاتفه، يرد بلهفة:

أنت يف مدينيت اآلن؟ ... إذن حبيبيت اشتقت إليك، أين أنِت...  -
 ...سأراِك غدا  

 اس، تقول له:املشهد، تلتفت إىل فارجوقف ليليث ت

 كنت تقصد هذا الرجل يف سؤالك املرة السابقة، أليس كذلك؟  -

 رفع حاجبه مستهينا هبا، وهي تكمل حديثها:

ليس ابألمر املهم، لكن هناك شيء مميز يف هذا الرجل، إنه يؤمن  -
يب، يعرف عين الكثري، وكتب عين الكثري، لكنه ال يعلم كل شيء، 

ما ُكتب عين يف بعض الكتب، واملواقع االلكرتونية، لكن شغفه يعرف 
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حقيقي، كأنه كان ينتظرين، وأان لبيت نداءه، مل أستطع مقاومة تلك 
الرغبة يف اإلاثرة، قدمت له نفسي عن طريق أحد مواقع التواصل 

، حتدثنا كثريا وتقاربنا، وقرران أن االجتماعي ككاتبة وكمعجبة بكتاابته
 نلتقي...

اس الساخرة، أطلقت ضحكة فارجوهي تتابع نظرات  تت قليال  صم
 مدوية وقالت:

أعلم أيها امللك ما يدور ببالك اآلن، أوووه كم هذا سخيف، لكن   -
كما تعرف أان أعيش مع البشر، وعلّي أن أتبع أساليبهم أيضا، 

 طبيعية االنرتنت والتواصل االجتماعي والتكنولوجيا أصبحت أمورا  
إهنم يتعرفون هكذا، ويبنون عالقات جديدة ويقومون ، لدى البشر

 أيضا أبموٍر سخيفة...

 ة؟!الواحدأال يذكرك ذلك ابلعني  -غمزت لفارجاس وهي تقول:
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نعم، وهم بذلك يعتقدون أهنم حققوا املعجزات، لو أهنم ميتلكون  -
 نصف علمنا ومعرفتنا، لدمروا العامل بسرعٍة أكرب...

صدقين أعرف البشر أكثر من أي شخص آخر أيها امللك  -
، ميكن خداعهم بسهولة، حىت ذلك اس، إهنم بسيطون جدا  فارج

 ، رغم اجنذايب احلقيقي له...الرجل، مل يكن خمتلفا كثريا  

 اس كعادته، غمزت له وقالت:قبل أن يسخر فارج

ال؛ ليس كما تظن، مل يكن عشقا، لكنه شغٌف متبادل، وجدت  -
تعة  يف التعامل معه، اهتماماته خمتلفة قليال عن بقية الرجال، لذلك م

، وبعض أعطيته بعض الطالسم البسيطة وعلمته بعض اخلدع السحرية
 مهما يف بلده. كاتبا  ، وقريبا قد يصبح  فنون الكتابة
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لقد عشقك وصدقك، وجعلِته يعاهدك بدمه إلعطائه كل تلك  -
هاِك لكنِك تركته واختفيِت من القدرات، لقد أرادِك بشدة، واشت

 حياته، أليس هذا حبا؟

مل حيب  وهو أيضا   ،وشغفا   اس، لقد قلت لك، كان اجنذااب  ال فارج -
الفتاة اليت كنتها، لكنها كانت تذكره يب، كأنه كان يشعر بوجودي 
 فيها، ليس هناك حب جمرد، دائما هناك هدف، لقد أعطيته الكثري،

 ومل أقتله لغاية يف نفسي، أحتاجه يف مهمٍة ما...

 غمزت له، وقالت فلننس  أمره اآلن ولنُعد ألغنيتنا الرائعة عزيزي.

*** 

يف مكاٍن مظلم يقبع بني أراٍض ست حتت أقدام البشر، أراٍض ال 
 ميلك البشر حواسا متكنهم من رؤية ذلك املكان الفسيح...
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توهجة، كأنك يف قمة جبل حتت أرضه تغطيها الفا من النريان امل
األرض، حييطه كياانت تبدو كأهنا بشرية يرتدون عباءات سوداء  

 كتلك العباءات املخصصة لعبدة الشيطان لكنها متوهجة...

يرتاصونعلى صفني ولوسفري يسري مع فاجاسكو بينهم ويتابعون  
  :سريهم حىت حافة املكان ..وحيدثه هبدوء

ملطهر اجلحيمي ليس معنا؛ أريد التحدث ـ إهنا فرصة وبعال رئيس ا
  . معك حكيمنا وحنن نشاهد مطهران اجلحيمي

عند هناية احلافة اليت تطل على كهوف كثرية  أهنى عبارته وتوقفا متاما  
 على أرضها سجون وقاعات تعذيب...

أصوات صرخاٍت وأمل مرعبلو مسعها أهل األرض لفروا وختبطوا من 
 األصوات...اهللع والفزع من هول 
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حيرس املكان كائن ضخم، وحوله الكثري ومن الكياانت غري واضحة 
  ..املعامل لكن وهج نرياهنا احمليط يدل على مكنوهنا

كان بعضهم يندفع داخل الكهوف، خُيرجون كياانت أخرى مييل 
 وهجها اىل األزرق، ختتلف قليال عن بقية ما حوهلم .. 

هنم، وأصوات اآلهات تنتشر، ندجمون مع نرياي خيرتقون أجسادهم،
وذلك القائد يرفع أسواطه النارية اليت مل تر  عينا مثلها وهى خترتق تلك 
الكياانت الزرقاء اليت تصرخ بلغات الشياطني اليت ال يعلمها إنسي 

 على وجه األرض...

 بعمله هنا. ــ "سالوس اجلبار" أراه سعيدا  

ون النظر إىل فاجسكو قاهلا لوسفري وهو يتابع ما جيرى من أسفله د
  : احلكيم الذي أجابه هبدوء
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ــ موالي، أنت تعرف هؤالء القوم، وأهنم يستحقون وجودهم هنا؛ 
 املطهر صنعته من أجل محاية عهودان ومملكتنا...

قاطعه لوسفري هبدوء وهو يتأمله ويتفحصه بنظرات هبا حتٍد وزهو 
  : وفخر

ت،مل تصل مداركك أو ما يدور فوق السموا ــ حكيمنا أنت مل تر  
مخلوقات وال تنسى هزميتكم ودحركم منحواسك لتفهم ذلك، 

ن هزم وضع القوانني، م   ن  مل الشمل، م   ن  م   ؟عهودانمل تذكر أ،السماء
 ؟مليارات من البشر واجلن الفانني

عندما وجد نربة صوته تزداد حدة  صمت قليال   .. هزم فاساجوأان مل أُ 
ىل لربهة مث أعاد نظره مرة أخرى إ املكانوتلفت حنو حراس ذلك 

  :احلكيم الصامت وهو يتابع هبدوء

 .هزم سوى مرة من ذلك البشري سليمانمل أُ  -
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  : قاطعه هنا فاساجو بصوٍت هاديء

زمنا من مهالييل البشري وأول اجليوش البشرية ننا هُ ـ سيدي ال تنس أ
 بن سوميابشر اي ايف اثين معركة على وجه األرض بعد موت آدم أيب ال

..  

ب اليت ساجو، يتابع وصالت التعذيأشاح لوسفري وجهه من أمام فا
  :حتدث حتتهم وفاساجو يتابع هبدوءه املعتاد

، خانتنا وعلمته ـ امللعونة اليت تركتها لآلن هي من ساعدت مهالييل
ومعرفتنا، إهنا خائنة ومتالعبة، ال تستحق أن تكون من  نامن علم
 معشران.

  : حنو حكيمه وبلهجة سخرية التفت لوسفري

ــ هي مل تقصدين أان، هل أصابك الزهامير مثل البشر أيها 
 ؟أجدادك الفانني احلكيم؟أنسيت
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  : صمت قليال وعيناه تتوهجان بريقا وهو يتابع

ــ أابؤك وأجدادك الذين أنت من نسلهم .. اي حفظة العهود القدمية.. 
ا عندما كنت أمللم أنسيت من أطلق لعنة ليليث؟وماذا فعلوا هب

 جيوشنا؟

  . هل تريدين أن أذكرك... حسنا؛ سأفعل ذلك

إبشارة منه خيتفي املطهر واحلراس من حوهلما، أمواج حبر اثئرة.. 
 صواعق وصوت رعد يضرب املكان...

 يقفان يف الفراغ واملشاهد تتحرك وتتبدل .. 

وهو  هنا يوقف لوسفري املشهد .. كهوف غري مأهولة يف أحد البحار
  :حيدث حكيمه

يف هذا الوقت مل تكن أنت قد ُخلقت فاساجو.. بعد هبوطي من -
 أعايل السماء أبسبوع تقريبا بتوقيتنا اجلحيمي...
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 يصفق بيديه فيتحرك املشهد...

  :كياانت انرية متجمعة كأهنا يف اجتماع سري، يتحدث أحدهم  

بعد أقودكم أان  ناتفقت مجيع عشائران على أــ أانا كبريكم البوالس .. 
  . أليس كذلكموت سوميا، 

  : مههم من حوله ابلتأكيد... وهو يتابع

ـ الذي هبط من السماء بعد أن ساعد أعداءان خملوقات النور على 
  .. دحران  بعد طرده ولعنه من السماء يريد حماربة البشر اآلن وجيمعنا

 صمت خييم على من حوله وهم يتابعون حديثه : 

ن ملوك هذه األرض ومعنا جيوشنا وجحافلنا املخلصني، ـ اليوم حن
سنتفق على هذا العهد، سنجمع له جيوشنا وندعه يُهزم بعد أن نُعلم 

  .. البشر صناعة السالح وإنشاء اجليوش
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  : قاطعه أحدهم ببصوٍت غليظ به استحياء

  .. ــ سنهزم مرة أخرى

  : قاطعه سريعا البوالس بقوة وحزم

نتخلص من تلك اللعينة ليليث اليت تساعده، حنرقها ـ إهنا خطتنا وس
  .. وعند عودته سنقول أهنا خانتنا وأعطت البشر علم املعرفة

أوقف لوسفري املشهد هنا مرة أخرى وطرقع أبصابعه ليعوداملكان كما  
  :كان، وحتتهم املطهر وهو يتحدث

لقد نفذوا خطتهم ساجو؟ ــ أتلك العهود القدمية اليت تقصدها فا
 .لكنهم مل يكونوا يعلمون شيئا  عن خلودي بعد

ال ينطق أمام لوسفري الذي يتابع حديثه مبنتهى  و مذهوال  ساجوقف فا
  : اهلدوء
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ـ الفناء مشكلة مجيع املخلوقات، أتريد مشاهدة أابءك األولني وهم 
  .. حيرقون ليليث، تراها وهي تلقي بتعويذهتا، بلعنتها

شيئا... حنن ضعفاٌء وال حيلة لنا أمام ـ كفى موالي؛ مل أكن أقصد 
 موالان لوسفري اخلالد...

قاهلا فاساجو راكعا  والء  للوسفري الذي وقف يتابع ما يفعله سالوس 
اجلبار وجيشه يف تلك الكائنات النارية العاصية للوسفري يف أكرب 

 معاقلهم يف اجلحيم...

يئته املخيفة س ذو الرأس الشبيه ابلكلب، ملك اجلبابرة هبكان سالو 
وأذرعه العديدة كأسواٍط تتحرك يف كل اجتاه تعذب تلك الكائنات 
املائل لون هليبها إىل الزرقة، مازال يتلذذ يف تعذيبهم ولوسفري يطالعه 

احلكيم الراكع دون أن يلتفت إليه  فاساجومن فوق هو يقاطع 
 : وبصوت خيرتق العقول فقط
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 أتعلم؛ناملخلصيوبكل جحافليأثق بك  ال أهتمك بشيء، أانـ حكيمنا، 
 أرواح أجدادك وهي ترتفع إىل السماء بعد فنائها... أنت مل تر  

  : يشري له ابلنهوض وهو يتابع

املشكلة يف التفكري حكيمنا؛ اجلميع  ،ــ أان من رأى ذلك من فوق
حىت لو كانوا مؤمنني، لذلك يكون محلهم ، يفكر ابملادايت األرضية

املرحلة القادمة، ال ميتلكون حاسة مادية تدهلم ، ال يدركون ما ثقيال  
 .على ذلك

حبزم ويشري إليه ليتحركا إىل اخلارج،  لفاساجوصمت قليال وهو ينظر 
 س املطهر.يتابع حديث العقول ومها يسريان ببطء بني حرا

لوال عهودي اجلديدة وبنائي لتلك اململكة وذلك  فاساجوـ أتعلم 
 لعهود القدمية...أجدادان أصحااب ، ومثلاملطهر لصران مثل البشر



 

171 
 

أترىهذه الكائنات اليت تؤمن بتلك التحريفات اليت ضمتها عهود  
 أجدادان الفانني؛ دنسوا ما قاله أيب "سوميا" أبو اجلن.

عندما أهنى كالمه كاان عند بوابة املعتقل اجلحيمي ومازال لوسفري 
 للمطهر:الصامت، هز رأسه وأكمل هبدوء وهو يشري  فاساجويتأمل 

ــ هوالء العصاة جنمعهم من األرض وحتت األرض حىت نصل إىل تلك 
 املعركة؛ تلك اليت سنسود هبا األرض، ننتزعها من البشر مرة اثنية...

 ألست مؤمنا بعهودي اخلالدة؟ 

  :يوميء برأسهموافقا  وهو جييبه

ابلتأكيد موالي، كل ما تدبره ينفذ حىت اآلن؛ أليس هذا دليال  على  -
 إمياننا بك مليكنا اخلالد؟
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قاهلا بدون صوت ولوسفري تتوهج عيناه وميد قامته بزهو شديد وهو 
سريمها، ويتحدث بتلك اللغة السحيقة  نيشري إىل فاساجو ليتابعا

  : النارية .. لغة أهل اليوم السادس

ــ هيا نذهب إىل غرفة االجتماعات، أريد أن نتكلم عن كيفية التخلص 
قد بدأت أمل منها، أان فقط تركتها حىت تبدأ املعركة  من ليليث ألين

  .. األخرية

يف تلك اململكة اجلحيمية  قاهلا وكاان قد خرجا من املطهر واختفيا متاما  
 اليت تقبع يف أحد أراضيها السبع...

*** 
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- 5 - 

 جوالت على األرض

 بالدالفرس .. إيران، الوقت احلاضر .

 مدينة أصفهان ..  جسر أو سه بل، منصف الليل. 

يشقان الفراغ ويظهران من العدم "ابميون" و "بعال" هبيئة بشرية  
 ...ها متاما  ينة، حىت مالبسهم مل ينسوا تقليدومالمح من أهل املد

ظهرا فوق اجلسر فجأة، وقفا قليال ينظران حوهلما، يتأكدان من   
 خلو املكان؛ وأن أحدا مل يالحظ طريقة ظهورمها ... 

 " وهو يشري إىل اجلسر ويتحدث بلهجة فارسية متقنة :وقف  "بعال
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ة ، هذا ثالثة وثالثون قوسا يف هذا اجلسر؛ رقمني جمموعهما ست -
ا الناري، وغواصيهم من أعطاهم جنسن أحد حتفنا القدمية، بناء

 املعرفة،إهنم حيبون ختليد األمساء، هذا ما تعلموه فقط.

تصدر من نفس  نتهاء عبارته وعينيه تتوهج بقوة صمت قليال بعد ا
مبواقيت البشر العادية، هدأت مالمح بعال  تتنظر االنتقام، ثواين قليلة

غة العقول وهم يف وهو يشري لباميان أن يكمال سريهم وابميان يسأله بل
 طريقهم إىل هدفهم :

" ..   كلمات فارجاس ا قد قاربت أايمهم أيها امللك "بعالأعلم أهن -
رية اليت يكتبها بعض الكلمات الفارسية واآلالسحيقة البهولية، وحلين و 

ذلك البشري .. سيتساقط املليارات على هذا اللحن اي ملك املطهر 
 اجلحيمي. 

ومها يتجاوزان اجلسر، وأمام  لت رأس بعالضحكات  فخر وغرور ختل
 أحد البناايت املطلة على اجلسر توقفا وتوقفت ضحكات ابميون ...
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 رفع بعال رأسه إىل أعلى وهو حيدث ابميون : 

 يسكن ابألعلى هو أليس كذلك ؟ .. -

  نعم .. -

إذن دعنا أنخذ منه الكلمات، بليث أوشك على القدوم ألخذ  -
 ميون .اللحن ابلكلمات  اب

 نظر ابميون بدهشة إىل بعال وهو حيدثه :

ــ بليث .. أليس يف بالد الصني يعبث هناك، ما شأنه هبذا اللحن 
 الذي سينطلق من هنا ..

اندهاشه وهو يدفع كتفه  ضحكة من بعال تقتحم عقله وخترجه من
 البشري ويقول  بصوت هادئ :

 ــ سأقول لك، ال ختف حنن أتباع العهود القدمية.
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أهنى مجلته وتقدما وصعدا البناية حىت شقة هدفهم املنشود، تقدم 
 ابميون وطرق الباب ثالث طرقات ..  

صوت ركات خلف الباب، و حلظات من الصمت متر، وتسمع ح
املزالج يفتح، يطل شاب يرتدي نظارات طبية وله حلية خفيفة 

سوداء، وسروال  بل العمر، جسم رايضي يغطيه فانلةسوداء، يف مقت
رايضي أسود، نظر إىل ابميون وبعال هبيئتهما البشرية الكاملة، وأشار 

 هلما ابلدخول... 

الباب أوصده وأشار هلما أبن يتقدما إيل صالة واسعة  بعد اجتيازمها
 يف مقدمة الشقة، سجادها من النوع اليدوي الرتاثي ...

طلب إليهما أن جيلسا على أريكة كبرية من الطراز القدمي األثري 
كل جانب، وحتيطهما اللوحات املنقوشة بلغات   ىوجبانبها كرسيني عل

 متأل الغرفة...غريبة، واألواين املزخرفة ابلذهب ونقوشها األسطورية 
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، وجلس اهلدف هماالبشرية جبانب بعض اجلس اجلحفالن هبيئتهم
 على أحد الكراسي وهو يسأهلم :

 يها السيدان .ماذا تفضالن من الشراب أ -

ن "  حنن مستعجالك صديقي  "أمخيارعلى كرم ضيافتشكرا  -
األغنية اليت طلبتها منك ابللغات القدمية بعد  تلك ، نريد كلماتقليال  

ثة، واملال جاهز كما تطويرها بكلمات توهج  املشاعر الفارسية احلدي
 اتفقنا ..  

صبعه، وخيرج جملسه وهو يعدل من وضع نظارته إب يعتدل الشاب يف
ملحمة جديدة وحلنها اجلديد مت ا مكتواب بلغات خمتلفة، جيبه ورق من

ليغرقوا هذه املرة األرض   ، تغلغل مزامريه داخل نفوس البشرتجتهيزه ل
 ق وهو حيدثه :اور ن األه يعطي ابميو كلها ابلدماء، مد يدي
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،  وبرا عامليمزج لغات مبعانيها وقيمها بلحن أ ستغرب ملاذا تريدونأ -
 ستحبه ...أن الناس عتقد ال أ

 ويلتفتن الورق منه وهو ينظر إىل الكلمات الشعرية أمسك ابميو 
 :للشاب الفارسي وهو يبتسم وجييبه هبدوء

وترمجة األمساء والكلمات،  أنت الشاعر سيدي، من ميلك كتابة -
معانيها ودجمها، هذا علمك ونبوغك وحنن نقدر ذلك كمجموعة فنية 

 تريد تطوير املوسيقى . 

 وراق املالية الشهريةان وهو خيرج جمموعة كبرية من األه ابميأهنى عبارت
وبدأ بنهم  ألحد الدول العظمي، وهو يلقيها إىل الشاب الذي تلقفها

 .. ها.بعدّ 

 ن بسخرية وهو حيدث الشاب : نظر بعال إىل ابميو 
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 هذاونريد  توصيل  الوقت أتخر فقدن ـ هل  نستطيع االنصراف اآل 
 مما تتوقع .      أكثرنتجة، وال تقلق  املال العمل اىل الشركة امل

هو يضع مما جعل الشاب يبتسم و  كذلك،ن  قاهلا وهو ينهض وابميو 
هبدوء،  الضيفان فتح الباب لينصرفالرزمة داخل جيبه، وينهض ل

ابتعدا قليالتوقف ، وبعد أن اينزالن السالمل بعد غلق الباب خلفهم
 :ابميون ليحدث بعال 

 مع ليس من املفرتض وضع اللحن والكلماتأين سنذهب، اآلن أ -
 تلك الفرقة املغمورة، لتصنعه وتشهره ويصبح اللحن الرمسي ...

 قاطعه صوت بعال يف رأسه وهو يقول :  

دعها تبدأ من سنتناثر الدماء على األرض واخللجان، ـ ال تقلق ست
 مسرحها  املنطقة لكن سنغري قليال.املعركة سيكون حليفهم، 
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عند الكنيسة دعنا نقابل بليث وسأكمل لك اي حليف مملكتنا 
 اي من تؤمن بعهود اآلولني ..، اجلحيمية

، ا كأنه حيرتقويتبدلكياهنم، وبدا  قاهلا واملكان من حوهلم يتالشى
 من املكان. ن متاما  يل يتسرب لألجواء حىت  خيتفياودخان قل

 

*** 

 

 

يف أحد شوارع اسطنبول  يف تلك البقعة من األرض اليت تسمى تركيا
 جيول "ستريي" و"زيبار" بعد منتصف الليل يف ليلة خريفية ابردة.
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يضحك "زيبار" ضحكة شيطانية شامتة وهو يشري إىل شابني يف أحد 
 األزقة... 

... انظر هلؤالء عظيما   انظر "سيتريي" يف هذه املدينة حققنا جناحا   -
هوة، انظر كيف يتبادالن الشباب، عقوهلم فارغة إال من املخدر والش

 النظرات مع تلك املومس... 

 من الرعب والرهبة . يضحك كالمها بصوت لو مسعه بشري خلر صعقا  

على الرصيف اآلخر تقف فتاة متواضعة اجلمال، تظهر من جسدها 
أكثر مما ختفي، تنظر من بعيد إىل الشابني اللذين يدخنان نوعا من 

 منها؛ مث يركب ثالثتهم يف سيارة املخدر، دقائق مرت قبل أن يقرتاب
 ويذهبون... 

ومتأل ضحكات "سيتريي" املكان... حيرك جناحيه العمالقني وتتوهج  
عيناه يف وجه يشبه الفهد، وهو يتفاخر أمام زيبار:                                              
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نساء ألست أان شيطان الشهوة بال منازع، ها هي احلاانت مألى ابل -
يستمتعون أبجسادهم شبه لرجال، يتلذذون ابخلمر واملخدرات،وا

 العارية، يستسلمون لنزواهتم ورغباهتم اليت أزينها هلم... 

 يضحك زيبار ويقول بشيء من الغرية:

نعم أنت كذلك أيها األمري املعظم، البشر  ضعاف جدا، إمياهنم  - 
 هش وضعيف...

 نة:يكمل حديثه ومها ميران من أمام حا 

غواء إلانظر هلاتني املرأتني؛ كيف تتنافسان يف إظهار مفاتنهما  - 
ذلك الرجل الثري... هيا... هياننفث وساوسنا أكثر، فلنزيد اجملون 

 بسخرية ومشاتة...  هذه الليلة ... يضحكان معا  

 يقطع الضحكات سيتريي بلهجة أكثر جدية: 
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عظيما،أنت غول ستكون هذه املعركة حامسة؛ فما حققناه كان  -
النساء النفسي، من يعطيهن املتعة وشعورها عندما يتفحصها الرجال، 

 من يلعب على أواتر عشقها جلماهلا وجلسدها؛ ومن هنا سننطلق...

يف هذه احلرب، كم انتظران وحنن حنضر  كبريا    النساء سيكون هلن دورا  
 للمعركة الكربى...

 نا، هيا نتابع مهمتنا.لبين جنس نعم معك حق؛ هذا انتصار كبري -

تلك املومس مع الشابني، عراة  تيف شارع آخر، يف شقة صغرية كان
مثلني غائبينتماما عن الشعور، وقد فعلوا كل ما ميكن فعله من فواحش 

 وفجور. وسكر

رفض الرجالن إعطائها، تثور عليهما، ، ويفجأة تطلب الفتاة نقودا  
يرتطم رأسها على حافة تغضب، تشتم وتسب وتلعن، يدفعها أحدمها، 

طاولة زجاجية؛ لتفارق احلياة بسرعة، أمام نظر زيبار وسيتريي 
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نظرات  الشامتني، وقد بدت عليهما مالمح الزهو والفخر ومها يتبادالن
 صامتة توحي ابلسعادة ...

ميضيان يف طريقهما، ميران على أحد البيوت، رجل 
ة غري أربعيين يدخل البيت سكراان، يرتنح ويدندن أغني

مفهومة؛ يطل على إحدى الغرف؛ حيث تنام فتاة 
مراهقة؛ يدخل ليغطي ابنته... ينظر إىل ساقيها 

 العاريتني...
يتبادل زيبار وسيتريي نظرات خبيثة، ينفخ سيتريي يف 

اهلواء وهو مبتسم يطالع الرجل، بعد دقائق خيرجان من 
البيت وضحكاهتما الشيطانية متأل الكون، متتزج بصوت 

 فتاة تبكي وهي ترجو والدها أن يرتكها..
 
 

يستمر اجلحفالن ابلطواف يف بالد كانت يوماُ ما 
تسمى ابالمرباطورية العثمانية، جيوشهم من املردة 
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والغيالن يف كل بيت، كل شارع أو زقاق، ينشرون 
 الفساد والشهوات،جعلوا الفاحشة يسريها القانون.

ة من مليكنا اخلالد ـ أليس هذا إجنازا  نستحق عليه جائز 
اي رئيس غيالن ومردة اجلنس، لقد جعلنا البشر يفعلوهنا 

حتت أعني الدين وقانوهنم الذي كتب حبروفهم البشرية 
 تؤيد ذلك .

 أليس هذا انتصارا  مل يتحقق من قبل .
أهنى عبارته وهو يقهقهه بقوة وهم زيبار أن يقاطعه؛ 

أمامهم هبيئة لكن فرقعة يف اهلواء تدوي، يظهر آمون 
بشرية من أايم الفراعنة بتاجه امللكي وجسده املفتول، 

وقف يتأمل جحفليه املساعدين راكعني أمامه فور 
 ظهوره، يشري هلما وهو حيدثهم :

 ـ عمل جيد .. أوشكت النهاية .
 أشار إىل زيبار وهو يتابع حديثه :

اذهب أنت اآلن أريدك أن حترك جيوش عفاريتك -
 تتخللهم حىت يف أحالمهم.لتمأل عقوهلم، 
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حتية يلقيها ابمتثاله لألمر وخيتفي يف حلظة، ينظر أمون 
 إىل سيتريى قائال :

ساعة الصفر قاربت أيها األمري، هل مت إزاحة من  -
 يتبعون العهود اجلديدة وإرساهلم اىل املطهر.

 

يها امللك املبجل، كل شيء كما أمرت، خططنا نفذت، وقاربت ــ نعم أ
 .أن تعلن النتائج

بربيق انري به كثري  انتلمعقاهلا وآمون يبتسم ابتسامة غامضة وعيناه 
 .والنصر ةة القو نشو من 

** 

يف نفس التوقيت، وعلى أرٍض أخرى قريبة من تركيا، حتديدا  يف 
سوراي، كان أجاريس وإيبار يف مهمتها هناك لنشر اهلالوس والوساوس 

 يف النفوس...
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منتصف النهار، وقف كل منهما يتبعه  يف منتصف مدينة دمشق ويف
جيش جبار من اجليوش الشيطانية واألرواح السوداء والغيالن 

عىت الرجال البشريني لو أزيح جلحيمية، يف مشهد لن يصمد أمامه أا
 عنهم ستار البصر...

  يتحدث إيبار إىل أجاريس:

سننجح بسهولة يف هذه األرض؛ سننشر مسومنا وهالوسنا،  -
ول ونشوشها، حىت ال يعرف كل شخص إن كان ما يراه سنخدر العق

 حقيقة أو كذاب...

نعم اي إيبار؛ اخلطة تسري على أفضل حال؛ الناس هنا متخبطون،  -
، ال يهمهم سوى احلصول على لقمة عيٍش تبقيهم ال يعرفون شيئا  

على قيد احلياة.. وويالت الفتنة جعلتهم يف مواجهة بعضهم البعض، 
 جملسنا اجلحيمي جعلت من كلمات دينهم سالحا  رة خالدان و امه

تعتقد  ضأن ترى كل فئة من البشر يف بقاع األر  جدا   ضدهم .. مثري
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أهنا على الطريق الصحيح والباقني ضالني جيب قتلهم وسفك دمائهم  
 لنيل جنات السماء واالبتعاد عن اجلحيم .

 يضحك أجاريس ضحكة شيطانية مرعبة يرتدد صداها طننٍي مزعج
 .يتخلل العقول ويصدّع األدمغة، يتبعه إيبار بضحكة أخرى خبيثة

إشارات البدأ يف املهمة اجلديدة، وكل  يتأهب اجليش اجلحيمي منتظرا  
 شيطان ال يبدو منه إال ضحكة  انرية شيطانية مرعبة...

يعطي أجاريس اإلشارة جلنوده ويتبعه إيبار؛ لينتشر اجليش انتشارا 
األجواء اخلريفية بدا اجلو جحيميا  وكأن زفرات مهيبا مرعبا؛ ورغم 

 الشياطني واألرواح اجلحيمية تنفث نرياهنا يف األجواء...

البيوت، يف دور النشر  هم إىل هدفه؛ يفمن انطلق كلّ 
 تصال، والشبكات اخللوية...إلعالمية، شركات االواملؤسساات
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ل اإلعالميني، ختللوا األسالك واملوجات الصوتية ، بّثوا السموم يف عقو 
 وعاملي القنوات الفضائية، تسللوا إىل اهلواتف وأجهزة احلاسوب...

 أخبار تلو األخرى، خرٌب جديد يتبعه خرٌب آخر يكذبه...

 آراٌء تؤيد هذا وأخرى تبايع ذاك...

يتابع أجاريس من منطقة وإيبار من أخرى، بشعوٍر مشابه من كالمها، 
 لشيطانية...الشماتة، الفخر، اخلبث والضحكات ا

 كل منهما حيارب جبنوده يف جبهٍة خمتلفة، واهلدف واحد...

تسللت بعض األرواح السوداء إىل البيوت واجلامعات، يف املقاهي، 
والنوادي الثقافية والنقاابت، اخرتقوا القلوب والعقول، يبثون هالوسهم 

 والرعب واألحقاد...

م اليت ختللت خالاي ينادون ابسم شيطاهنم األعظم وميجدونه مبزامريه
 العقول البشرية يف تلك املنطقة بنجاح.
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ترددات صوتية مرعبة تصل ألجاريس من إيبار الذي كان يف منطقة 
 أخرى بعيدة:

ما رأيك اي ملك اهلالوس؛ هذا جيٌد جدا حىت اآلن، أليس   -
 ؟كذلك

 يضحك أجاريس بشدة

يغرقوا ابلدماء قد اقرتبت معركتنا اي إيبار، فلفلنشعلها أكثر، أكثر؛  -
وليحرتقوا بنريان احلقد واحلروب، سنسود األرض ونعلي شيطاننا 
األعظم لوسفري بن سوميا... هذا وقتنا اي إيبار، هذا زمن الشياطني ال 

 اإلنسانية...

دل االطفال هيا بثوا مسومكم أكثر؛ أريد ان أرى دماء  أكثر، فليستب
ظم، واملنتظر ذي العني هذا هو زمن الشيطان األعألعاهبم ابألسلحة، 

 الواحدة...
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ضحكاٌت متبادلة بني اجلحفلني برتددات مرعبة، وكأن أثرها ظهر 
ب" ومواقع التواصل على شاشات التلفاز وقنوات "اليوتيو 

نتشرت اجليوش يف مجيع بقاع البلد العريب  مبنهجية اإلجتماعي... ا
يف البالد  يل املؤيدعضهم ذهب اىل اجلانب املعارض واآلخر إمدربة ب

يحرقوا يوسوسون يف النفوس هالوس دينية يبثوهنا لقطاع من الناس ل
 بيوت من خيتلف عنهم.

 تسيل الدماء أبايديهم والشياطني تشاهدهم عن بعد...

ني .. منازل تنهار .. رؤس طائرات تقصف حتيطها الشياط و نريان
نية على قامة أول خالفة شيطا،لتصبح املنطقة فاحتة إلسم الدينتطري اب

 األرض .

سطوري الذي ال الناري األ ايبار يف السماء بكياهنموقف أجاريس وإ
اليت تتبدل بتموجاٍت انرية، ماأو مالحمه ماهيئته يستطيع إنسي وصف

 تتغري وتتشكل بني اللحظِة واألخرى...
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ا خبار الكاذبة اليت تتناقل ومهيتأمالن النريان واالنفجارات، واأل
 يبتسمان.

 : ساخرة يبار بلهجةيسإىل األرض وهو حيدث إأجار  يشري

ستنتهى  متناحرتني،كتلتني   أن يتحول إىل العامل البشريلقد أوشك -
ىل الظالم من جديد، ودون إالتكنوجليا اي ملك املعارف والعلم، سيع

 ...هر املوعود حينها، وسنتبعه مجيعا  سيظ

من انتصارات يف نفوس البشر  يشهمدثه جمبا حيُ  ايبار سعيدضحك إ
 تدخل منهم وهو جييب اجاريس : بال

 ...ابلعهود اجلديدة ؤمنملك اهلالوس أكيد ال ي -

 جاريس بسخرية :قاطعه أ

ــ حنن من وضع وتعاهد على تلك العهود،حنن حنافظ على جحيمنا 
، تلك الكائنات اجلنية العاصية الذي بنيناه من بعد موت سليمان
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ن مع البشر، تريد أ ا  كانت تريد سالمليت مل تتفق معنا،  زرقاء اللهب ا
 .يفعل بنو آدمحتكمنا بكلمات سليمان والسماء كما 

 يبار بلهجة احرتام وتبجيل :قاطعه إ

وكل هذه الكائنات تعذب  ،أيها امللك ال تذكران ابملاضي؛ فقد وىل -
نسيطر، لقد قاربنا  وحنن نالسنو  آالفيف كهوف مطهران اجلحيمي، 

 على العودة إىل األرض.

ص جحفله خالوهٌج من عني أجاريس يدل على السعادة من إانبعث 
ىل تلك البقعة من األرض اليت مل يُعد يوجد ململكة اجلحيم وهو ينظر إ

 سوى الدمار واملوت... فيها

** 

الكنيسة األرمنية يف أصفهان، يف وقٍت متأخر من الليل، فوق قبتها 
 أجهزمت املتطورة يفرى ابلعني البشرية، حىت ثالثة ظالٍل انرية ال تُ  قفت



 

194 
 

القياسات احلرارية والصوتية لن تستطيع أن ترصد حتركاهتم، أو ترددات 
 أصواهتم .. 

 األول وحسم األمر.. لقد متىن أابهم

 تساءل : "يبليث"صوت  ، وأصوات هتمس برتحيب فيما بينهم

 ن سلطان السحر واملوسيقى، هناابميو  امللك بعال السادس، وامللك -
 عطائي اللحن والكلمات!إل بشخصيهما معا  

جالل ملكية إبشارات البشر وجناحيه ه وهو يعطيهم حتية إأهنى عبارت
 ...ني خلف ظالله ترفرفاجملسمّ 

 بثاوم امياثوم ببليث ايهميثوم .. -

 وهو يتحدث :  احنىن له بليث راكعا  و ن قاهلا ابميو 
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 من املردة الثمانني  يل أن أكون أمري جيوشكهذا شرف كبري -
 ن ..عظيم ابميو والغيالن أيها امللك ال

ء كأنه أصبح أرضا صلبة  ومها واقفني على اهلواأشار له ابميون ابلنهوض 
 حتملهم...

إال من مهسات اجلحافل اليت ال  صمٌت مطبٌق يف ذلك املكان املظلم،
 تصل آلذان البشر...

 عند هنوضه:وهو يوجه حديثه لبليث الصوت بع

ايا أمري الكفر والسحر، اي من يلقى الرعب يف من يقف أمامك،  -
نعلم ما تقدمه يف شرق تلك البقعة من األرض، أصبحت أكرب منطقة 

حبسك  أن قوتك من أايم سليمان؛ أعتقد نعرف ا ..حيكمه ال دينب
 .           قوتكوقتها كان لعلمه بالزجاجية  ارورةيف تلك الق
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تلقفه بليث وهو أهنى عبارته وهو يلقى لبليث ذلك اللحن يف اهلواء، ي
اأنمال ابلنصر ه تتوهجينظر ملا داخله مبتسما يتأمل امللكني أمامه وعينا

 و يقول :وه

 ليط الكلمات سيجعل البشر يتساقطونذلك اللحن وخ أن أعتقد -
 إابدةستكون حرب  هذه،سيستخدمون علومهم يف حرهبم  ،ابملاليني

سيأيت دوران وننقض عليهم  ونستعيد ترابنا املفقود منذ خلق  قتها.. و 
 .الطيينذلك الكائن 

يضعون ظالل ات شيطانية تنبعث من املكان ومهضحكات وقهقه
ها البعض، يتعاهدون لكن بنوٍع خمتلٍف من العهود؛ ديهم فوق بعضأاي

فوق األرض وحتتها، يف ؤهأبنا ، عامل يسريعهود شيطانية من عامل سفلي
 ...مع احلمم ونخيرج ،أعماق البحار وداخل فوهات الرباكني

 قادم من جحيم أحد أراضيها السبع عامل  
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ليث وذلك يعرتيه بعض الفضول ملعرفة ما بني ليوقف فرجاس مذهوال  
اس موقنا  أهنا تعشقه، وأهنا تركته هلذا الكاتب الذي ال زال فارج

ضحك ضحكة عالية  فكر مث تناسى املوضوع، لربهةالسبب، 
ابتسامة مبتسموهو  ،نتفض بدهنا وتوقفت متسمرةختللتكيان ليليث؛ ا

 وعيناه مشتعلتان...عريضة 

 اكياهنم حييطه الضباب، ال يظهر منه إال  من أمامه كفراغٍ  الغرفة تتبدل
 ان...املتوهج

الهتا ية آبنطلق، حلن ممزوج ابلنكهة الفارسصوات موسيقى مزمارية تأ
املوسيقية  تتخللها مزامري أسطورية قادمة من بالد ما وراء التبت،  مل 

نوتيه، كتشاف تلك الرتاكيب النسان أن يتوصل بعد إىل ا يستطع اإل
 ، طينية أو انرية...اموسيقى تتخلل النفوس عنوةأاّي كانت طبيعته
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بلغة  قفت ليليث مسحورة ال تتحرك وحروفٌ وسط الضباب و 
ة تلف حول ية سحيقة وأخرى قادمة من لغات فارس القدميتسنسكري

 .ليليث كحلقات تقيدها

نظرات جاحظة تشعر هبا لكن ال تقوى على احلراك وفارجاس خيرج من 
وتضرب األرض من جانبها  ن طويالن كأسواط من انرجانبيه ذراعا

ويتبدل الفراغ بينهم وسط  ،ا بلهٍب أزرقلينفجر املكان حوهلم
يف أحد اجلزر املهجورة يف عصور ما قبل  د مشهدا  جيس الضباب،

 آبالف السنني البشرية...امليالد 

وقد رُبطت فيه  طويل خشيبّ وعة تلتف حول عمودٍ على األرض جمم
قة ، وكياانت جلحافل ملكية عمالها مكبلتان خلف ظهرهاليليث، يدا

نه موسيقى تصويرية يف أقوى أفالم وأنغام اللحن يتخلل املشهد كأ
 الرعب لكن من عامل جحيمي .
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  حدوأ فامحة، محراء الهبة مستعرةسوداء ا  غريبة األلوان، يوقدون انر 
يط بليليث بلغة مثل اليت حت اته بصوت خميفيلقي كلم كبار الشياطني

رتق وصرخات أمل ترى نفسها حت ،وهي تتابع املشهد بعينني جاحظتني
العواء املرعب والفحيح ال تتحملها آذان بشرية أو انرية، أصواٌت بني 

وكلمات تلقيها بصوٍت غاضب  هز أرض اجلزيرة حوهلا  املمزوج ابألمل،
 وجسمها حيرتق:

، لقد لعنيت ستحل عليكم وعلى أبنائكم، أنتم ال تعلمون  شيئا    -
 عليكم وعلى جنسكم. وان، لقد خرجت نسخيت وستظل لعنةفات األ

ج من حىت اختفي، وخير  سارا  ميينا وي اهلواءقالتها ورمادها يتطاير يف 
انرى حيوم حول الكياانت يف سرعة رهيبة وخيتفي وسط  الفراغ خيط

 املزامري اليت تنطلق من فارجاس...  رعبة معاملات ليليث كضح

 ويف ذلك املشهد، ينطلق صوت أحد الكياانت:
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حد الكهوف وحوله طالسم غريبة األمري ساجنريو وجدوه مقتوال يف أ -
. 

يف الغرفة وخيتفي كل شيء  الحظة يتوقف املشهد أمامهمعند تلك ال
، ختتفي الكلمات من حول ليليث رى كما كانتوتعود الغرفة مرة اخ

يها لإاليت سقطت على األرض بعدها مباشرة أمام فارجاس الذي ينظر 
 استمر، لكن بصوٍت أقل صخبا: وسط اللحن الذى حبسرة وشفقة

اللحظة، حلظة إحراقك اليت جنوِت نك قد تنسني تلك ال أعتقد أ-
منها إبلقاء لعنتك تلك؛ واختفيِت من وقتها يف عامل البشر، تتناسخني 

 الوهن من البشر ليليث، أعتقد بتزاوجك مع أبناء الرتاب، لقد أخذتِ 
غري جيناتك؛ أنت ضعيفة وهشة اي نسل  قد تناسلك منهم أن

 الساحرات املالعني .
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فر هر يف  الغرفة امللكية فجأة وهو يصلوسفري الذي ظيقطع حوارهم 
ه، وليليث اليت اس الذي احنىن لعلى نفس اللحن، أمام دهشة فارج

 دةعلى األرض...تنظر إليه وهي راق

 نكما تستمتعان بوقتكما هنا!يبدو أ -

 اس رأسه وبدأ يتحدث:رفع فارجقاهلا وهو أيمر جحفله ابلنهوض،  

 موالي، حنن ... -

 إبشارٍة تعين االنصراف...يقاطعه لوسفري 

 اس؛ واذهب ملتابعة أمور جيوشنا على األرض.اتركنا اآلن فارج -

 اس قد اختفى من املكان...بطرفِة عنٍي كان فارج

تنظر إليه ليليث وهي تنهض ببطء نظراٍت ساحرٍة عذبة، ال تدّل إال 
على غواية وفتنة، تقرتب منه بدالٍل شديد، تطّوقه بذراعيها وتلُف 
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سل رغبتها حوله، تقرب شفتيها من أذنه، وهبمسها القادم من سال
 عمق غوايتها تقول:

 اي مليكي اخلالد.موالي، أتخرت كثريا عن ليليتو، اشتقت إليك  -

لغوايتها اليت هي لعنتها  هبا، مسلوب اإلرادة، مشدودا   بدا مفتوان  
 األبدية وقوهتا اليت قد ُتذهب أبّي عقٍل مهما كان...

يها على عنقه وقد بدأ يتحول إىل هيئة مجيلة قريبة للبشر، مترر شفت
 ببشرٍة محراء انرية وعروٍق ابرزة وعضالٍت شديدة القوة...

وهي يف أمجِل هيئٍة هلا؛ جبسٍد بشرّي شديد اإلغواء أبنوثته الطاغية، 
 بفتنتها... وشعرها األمحر النارّي الذي بدأ لوسفري بلمسه، متأثرا  

ن واالجنذاب الذي أنكره لوسفري على نفسه حلظات من االفتتا
بضحكٍة عالية شديدة السخرية، وقد شّد شعرها الذي ميسكه بني 
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يديه بقوة، وكأنه خيفي آاثر تلك اللحظة اليت شعر فيها أبنّه مسلوب 
 اإلرادة...

هل آذيُت مشاعرك اي مجيليت؛ ال تعتقدي أيّن ممن يقعون يف فخك  -
 ة، بل إنك أمجل خملوٍق أراه...بسهولة، ال أنكر أنك فاتن

لكن ليس اآلن، سأفعل ما أريد وقتما أشاء أيتها الشقية املتالعبة، 
 وليس ألنك تريدين ذلك، أنسيِت من أان...

يرتك شعرها بعد أن رأى مالمح األمل على وجهها وقد امتزجت 
 اببتسامٍة مغرية...

مّث دفعها أرضا؛  جذب رأسها بقوٍة حنوه وقبل شفتيها قبلة انرية عنيفة،
 لتجثو  حتت قدميه...

نسختك  أن أعتقد اآلن أنِك فهمِت ما أعنيه "ليليتو"، ال أنكر -
رض، لكن أنت األصلية من وقفت معي،ساندتين بعد هبوطي إىل األ
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نسخ السابقة، أنت ملعونة وفانية وكل ذكرايت ال فقط متتلكني ذاكرهتا
 .ليليث، أال تدركني ذلك

قدميه متذللة له وقد بدا يف تلك اللحظة أكثر ظّلت ساجدة حتت 
 عظمة، وأشّد قوة  وفتنة وهيبة...

موالي لوسفري بن سوميا، اخلالد املبجل، اي خملصنا ومليكنا األعظم،  -
انكساري وسجودي حتت قدميك ليس ضعفا، اي ملك النار وحامل 

 النور، أان خادمتك املطيعة فافعل يب ما تشاء، وقتما تشاء...

 حلظاٍت أمرها ابلنهوض، وأشار هلا أن تتبعه إىل عرشه... بعد

وصل إىل العرش، جلس عليه بكرٍب شديد، وجثت حتت قدميه راضية  
 سعيدة...

 ماذا لديك اليوم ليليث؟ -
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موالي أان حتت أمرك، وال زال لدّي الكثري من القصص واحلكاايت  -
 املثرية ملليكي...

 ما يدهشين، وتذكري كم أان صبوٌر. حسنا؛ أان انتظر منك -

هباء ، وستكتشف بنفسك  نموالي، صربك وعطفك علّي لن يذهبا -
 ما أقصد، وأين من أكثر أتباعك إخالصا لك...

لكن ال أبس؛ فالزمن وحده كفيل بكل شيء، ولنبدأ سهرتنا، هل 
 أطفئ األنوار؟

 طرقعة مزدوجة من لوسفري وليليث ويعّم الظالم...

*** 

من عامل انري   يف وسطه محم تسري كبحر أمواجه عاتية كبري  كهفٍ يف  
و اجاسوقف فارجاس أمام ف مشتعل وعلى أحد ضفاف الكهف الناري

 وهو  حيدثه بصوت يكن اهليبة واالحرتام حلكيم اململكة :
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ن تثري أخاف أمع امللعونة، تصرفاته غريبة، وخصوصا   لوسفريكنا مل -
تلك الزال حيتفظبلم ملاذا أيها امللك احلكيم ، ال أعداخل مملكتناالفنت 

 .املستنسخة بعد  أن وقعت يف أيدينا أخريا  

 و بصوت رخيم يدل على حكمته : اجسابتسم فا

ــ ال تقلق  فارجاس أعتقد أهنا أخر ليلة هلا، لقد وعدها أبلف ليلة 
 ...لكنها لن تكتملبشرية، 

 يتابع حديثه : فاساجو وقف فارجاس يصغى إىل كالمه احلكيم و

اشتعلت املعركة العاملية بينهم  ،هي خطة فقط إلبعادها عن األرض -
ىل س، انقسم كل البشر إشعلت النفو فارجاس، كلماتك مع اللحن أ

هم ينيت كيف وحدانهم بعد كل التفرقة الىت نفثناها بن، أرأحلفني اآل
 .يف كل تلك السنوات

 ث احلكيم الذي اتبع :حبدي رأس فرجاس ابلطاعة وإعجاابمن ةإمياء
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 .لقد اقرتبت عهود أجدادان األولني أن تتحقق -

عتقد أن امللك بعال أسعد نعم أيها امللك، أان أؤمن بقراراتك، وأ -
 خملوق انري اآلن .

ذي ارتسمت عليه االبتسامة ذاهتا، و الاجقاهلا وهو يبتسم خببث لفاس
 وبدءا ابالختفاء ببطء من الكهف الناري.

*** 

 

 الساحرة تتخللها مشاهد متالحقة، تبدأ املزامريلكهف امللكي، يف ا
، ، مالبس وجموهراتث فتيات مجيالت ... سيارات فخمةثال

 ... حفالت راقصة، مشروابت ُمسكرة

 ينظر لوسفري إليها مث خياطبها قائال : 
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؛ إغراءات إهنا قصة اتفهة... مراهقات كان إيقاعهن يف الفخ سهال   ـ
نساء البشر، الغرية واملنافسة واالنتقام إهنا من طباع تلهث خلفها 

 اإلانث، وقد تؤدي هبن للقتل أحياان ...

 ... ، وحنكم الحقا  ـ حسنا موالي؛ مل ال نشاهد القصة معا  

 وهو يقول هلا :  أتفف لوسفري قليال  

قصٍةتؤدين فيها دور  خرتقلقي سنشاهدها .. أعتقد أن هذه آـ ال 
 ...فين املبهر الذي ال خيلو من التزييف ابلتأكيدخرج الالراوي واإل

 بسرعةمهت ليليث أن تقاطعه لكنه أوقفها عندما هنض من مقعده 
ا كان أمامها وهو ميسك خصرها بكلتا يديه تفتح شفتيه الربق قبل أن

 اىل أذهنا ويهمس هلا بفحيح ويشم شعرها الطويل املنسدل حىت يصل
 لعن من مجيع املخلوقات.. قادم من ملك خالد سقط من السماء و 

 أس ليليث حينها وتسمرت : ر صوت كلماته تالعب يف 
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 وكما يف قانون البشر .. لك أمنية .ـ هذة ليليتك األخرية، 

.. ال ، يسيطر عليهاةأنفاسه متر يف دمائها الناري ،ختللت عقلها كلماته
ة يف فيلم حوهلا ببطء شديد كلقطتقوى على احلركة وهو يلتف 

 كمل حديثه :ماتريكس العاملي وهو ي

.. أان  ضعيفة مثلهم ليليث ، أنتِ ـ نفثة مين أرايت ماذا فعلت 
نت شعلة التكنولوجيا لألرضيني .. أتركتك هلدفأراقبك، ، هدكأشا

أنت امللعونة ها كل مرة؛ لكنك لست األصلية .. نيهليليث.. نعم تشب
 عويذة.الىت أتت من ت

وسوسة شديدة جتتاح خميلتها كمليارات  ،يتوقف املشهد لثوانٍ 
 األصوات هتمس:
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حىت مالمح  ،ن ترفع يديها لكنها ال تستطيعتريد أ ةملعونة .. ملعون
خرمها، ولوسفري من خلفها ها متسمرة، حدقتاها مفتحواتن على آوجه

 يسبح ببطء يف املشهد املتجمد وهو يكمل وسوساته يف عقلها :

ين منتظر وتعتقدون أ وليني  ينتظرون االنتيخريستأجدادكم األ -
 بن الشيطان كما العهود اجلديدة ..بلعزبول .. ا

حوهلا ويقف أمامها،   يلتف ضحكات عنيفة تنفض جسدها وهو
شارة وهو يرفع يديه إب خيرجان من ظهرهن أسودان عمالقان جناحا

ٍت حيدثها بصو وهو  فرتتفع يداها يف وضع الصلب بقيودها امللتهبة
 :خميف

.. نسخة متكررة .. أان لستث.. أان املوت خيشاينأان اخلالد ليلي -
وجيا هنا التكنول.. إتالعب هبم اآلن.. يف كل بيتالعني املنتظرة ت

 ..ا  .. األرض أصبحت جحيمليليث
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ومال برأسه وهو يطالعها اببتسامة ساخرة ويطرقع  قليال   صمت
، وخترج من بني شفتيها تلك وتنخفض يداهاصابعه فتختفي قيودها أب

 الكلمة اليت كانت تريد أن تقاطعه هبا قبل أن ينهض من عرشه:

 ـ انتظر مليكي... 

ستحواذه، ضحك ن انطقتها وهي تسقط بعد أن حترر جسدها م
 بعدها لوسفري وهو حيدثها بلهجة شفقة : 

اهنضي ا.. هياألرضلتعريف أن اخلالد واحد فقط على هذه ـ هذا درس
 .الفين كإخراجقصتكب تطورات آخر ينوأرِ 

إىل عرشه، تنهض ليليث ببطء وعند ظهره ويسري  هاقاهلا وهو يعطي
وتنظر إىل لوسفري الذي كان  ويسارا   رقع عنقها ميينا  اكتمال هنوضها تط

 ه مبتسما ويشري هلا بيديه لتبدأ فيلمها األخري...جيلس على عرش

 ا وهي هتمس بفحيح : تقدمت مبزامري تصاحب خطواهت 
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 .ـ خادمتك موالي رهن إشارتك يف كل وقت

 ا لوحا  وتصفق بقوة ليشق الفراغ بينهم وهي أمامه متاما   اتنهي عبارهت
دم كأهنا نما الكبرية لكنها من نوع آخر قاشاشات السيمثل  شفافا  

 قادمة من املستقبل...

على ذلك السطح الشفافالذي  اأبيض بينهم وخرج وهجٌ ساد الظالم 
 ...مث يبدأ املشهد ا،حيول بينهم

؛ يدخّن هاحدى الفتيات الثرايت ومعها صديقتييف غرفٍة كبرية إل
وهي جترب السيجارة  وخوفا   ؛ تبدو إحداهن أكثر حتفظا  السجائر سرا  

 للمرة األوىل إبحلاٍح من صديقتيها ...

ها حىت وجدن متعتهن يف عن ألعاٍب جديدة ليمارسنيبحثن يف اإلنرتنت
 لعبٍة ُكتب عليها " تعاويذ سحرية " 

 رغم التحذيرات يف املوقع الذي وجلنه إال أن فضوهلن كان أقوى ...
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السم اليت كانت ، قلدن الرسومات والطبعض األوراقأحضرن أقالما  و 
 ...؛ نطقن حبروٍف مل يفهمن منها شيئا  على شاشة احلاسوب

 (ك وانزف دما  اجرح يد)اخلطوة األخرية 

 حىت ارمتني على السرير من الضحك. توقفن عن العبث وضحكن

 بعد وصلٍة من الضحك الشديد قامت إحداهن وقالت :

 .، أتخرت وستقلق أميـ علّي أن أذهب اآلن

 ""قالت إحدى صديقتيها ، إبقي قليال، سنوصلك حنن.ـ ال

 أان من بيئٍة خمتلفة وأهلي ليسو "فري" مثل أهلكم. ،ـ أننت تعلمن

 .ستكون فضيحة يف احلارة إن عدت متأخرة

قمن إليصاهلا إىل ابب "الفيال" قابلهن عند الباب شاٌب وسيم تعرفه 
 .الفتااتن
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 ينظر إىل الفتاة البسيطة إبعجاب ؛ ويقول :

 .عرفاين على صديقتنا اجلميلةألن تُ  -

 :هنا وهي تنطق من خالله بفحيحتوقف املشهد  ليليث 

؟! ؛ أمل يعشق مليكي من نظرة واحدةإهنا النظرة األوىل موالي -
رمة وهو يتحدث ؛ حىت أسكتها لوسفري بنظرة متوهجة صاوتضحك

 :من كرسيه بكل برود

، ليس ، لست أعرتف بتلك احلماقاتــ إخرسي أيتها الشقية واتبعي
إهنا الغريزة والشهوة ما حتركهم؛ أمل تر ي كيف كان يراقب  ،حبا  

 !جسدها

 ، ال تقويل أهنم عشقوا روحك.يتهموكل أولئك الرجال الذين أغو 

 يضحك ابستهزاء مث يكمل :
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كل ما يعنيهم هو   ،لو أهنم ينظرون إىل الروح ملا وقع أحدهم يف فتنتك
 هيا اتبعي ...، اجلسد واملتعة

أمامهم على تلك البلورات اليت مل  يتحرك عود املشهدأبصابعها لي تطرقع
 ...فية الستخدامهايصل البشر إىل معرفٍة كا

ا يتطوع الشاب ليوصل تلك نظرات حقٍد من إحدى الفتاتني بينم
 انعتها إال أهنا استسلمت إلحلاحه.، رغم مماجلميلة

تتالحق الصور بسرعة على بلورات العرض كأهنا لقطات لإلعالن عن 
 ٍم سينمائي ؛ ليبدأ مشهد جديد ...فيل

؛ دخان وخمدرات ومشروابت حفٌل صاخب؛ فتياٌت شبه عارايت
 الثرية اليت استغلت سفر والديها... ُمسِكرةيف بيت الفتاة
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يُظهر  مثريا   قصريا   تظهر الفتاة الفقرية وقد ألبستها صديقتها فستاان  
أهنا حاولت ؛ إال ها رغم بعض اخلجل الذي بدا عليهابعض مفاتن

 .ه لتجاري صديقاهتا وهذا اجملتمع الصاخبإخفاء

 يف زاويٍة ما تظهر الفتاة صاحبُة احلفل مع صديقها الوسيم هتمس له :

؛ وجهزت ـخذ هذا الكأس وضعت فيه تلك احلبة، لن تشعر بشيء
 لك غرفة مجيلة ...

؛ أعدك أهنا ستكون فقط هذه الليلة، و ، تعرفني أنك خمتلفةـ حبيبيت
 سلى هبا مث أكون لك وحدك ...أت

 ؛ فقط لتكسب وده ...حت بوجهها كأهنا مضطرة لتفعل ذلكأشا

برتدد أتخذه  ك الفتاة؛ يناوهلا الكأس،يذهب الشاب إىل تل
 ...وتشرب
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بدأت تتمايل على ؛ أصاهبا دوار خفيف و صوت املوسيقى جنونية
 ...األنغام الصاخبة

 ..ميسك يدها وأيخذها إىل الطابق العلوي .

، وهي تنظر هتز رأسها إبمياءة ابملوافقة ،توقف ليليث املشهد مرة أخرى
 إىل لوسفري ...

 .، إهنا الغريزة والشهوة فقط هي ما تتملك البشرحقٌّ موالي ـ معك

 ...: ـ وبعض الشياطني أيضا  صمتت لثانية وأكملت

 ؟! ـ ماذا تقصدين

 .موالي؛ دعنا نكمل هذه القصةـ ال شيء 
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، إنه عد اغتصاهبا ستنتقم منهم وتقتلهم؛ بمملة؛ مث إين أعرفهاـ إهنا قصة 
، حنن ر الذي يظهر فجأة يف حلظات الضعفحب اإلنتقام والش

 نستغل حلظاهتم تلك جلعلهم يفعلون ما نريد ...

؛ هدفنا هو تدمري نفوس البشر ومساعدهتم على الدمار ـ موالي
 دمار مملكتنا ... ، ليسدمارهم وخراهبم، واخلراب

 ـ إذن !

، مل تـ يبدو أن موالي قد نسي أمر تلك التعويذة اليت نطقتها الفتيا
 تكن جمرد لعبة ... 

 ،، كان ينقصها إراقة الدمنت تعويذة حقيقية لكنها مل تكتملكا

! ويرتبط مصريك مبصري قوة شيطانية ال ميتلكها البشر ل  ن  أرِق دمك تـ  
  متوت إال مبوته ...؛ الالشيطان صانع التعويذة

 حسنا  سأريك موالي ...
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هنا  بلقطات خمتلفة كأحبركة منها تتخطى بعض املشاهد اليت متر سريعا  
، حىت تظهر الفتاة يف غرفة بيتها؛ متكورة مه كما تشاء الزمن تقدّ تسرّي 

، تبدو شاحبة واهنة وكأهنا تتعاطى ، تبكي ما أصاهبا بندمعلى سريرها
 .املواد املخدرة ..

؛ تنظر إىل نفسها حبزٍن و ة، تقف أمام املرآتقوم فجأة من سريرها
 ... ما حياورها صمتا   ، وكأمنا شيئا  يال  ، حتدق طو حسرة

 جترح يدها وتقع أرضا انزفة  بشدة.؛ خترج من الدرج شفرة  حادة

 هنا تقاطع ليليث املشهد وتقول بسخرية : 

وتضحك بشدة مث  ،كان يكفي بضع قطرات وال داعي هلذه الفوضى ـ 
غرفٍة  ويعود ملشهٍد آخر؛ يفأبصابعها  فيختفي املشهد لثانية،  تطرقع

تنام الفتاة على سرير   ،ليال  حيث انم اجلميع؛ يف أحِد املشايف احلكومية
 .كأي مريض
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 ...بعض األاّنت اخلافتة لبعض املرضىهدوٌء شديد ال خيلو من 

؛ تقوم عن جهزة املوصولة هبايب الدواء واأل؛ تنزع أانبفجأة تفتح عينيها
 وخترج من املستشفى ...، السرير

 جالسة يف غرفتها حتادث صديقتها ؛ إحدى الفتاتنيمشهٌد آخر
 األخرى وتبكي ...

، انتحرت ؟ ها هي اآلن بني احلياِة واملوتــ أرأيِت ما حدث بسببك
 كم أان اندمة أين مل أمنعكما ...تك ...بسبب فعل

تلفت حوهلا؛ تقفل اهلاتف يف وجه فجأة تسكت؛ تنصت وت
 ،تنظر حوهلا بقلق وتنادي :صديقتها

 ــ من هناك ؟ 

 ال أحد جييب ...
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؛ تنزل حتت املاء وتغلق ستارة احلمام تذهب لتنعش نفسها حبمام دايفء
... 

معها الشباب أغنية من تلك األغاين الصاخبة اليت يس قلبعد قليل تنط
 ...يف حفالهتم املاجنة

 ؛ خيطر بباهلا أن جهاز املوسيقى عمل تلقائيا ...تاة حتت املاءترتعد الف

؛ ظهرت هلا صديقتها بثياب املرضى؛ ؛ فتحت الستارةأرادت اخلروج
؛ مل يكن يبدو عليها أي مالمح تدل وعالمات املوِت على وجهها

 على أهنا حية ...

ألصقتها  ،حبركٍة خاطفة أمسكتها من عنقها مل تعِطها فرصة  لتصرخ،
منها، حتاول أن تعتذر شهقاهتا خترج شعربحبائط احلمام وهي ختنقها وت

 ؛ لكنها مل تستطع ذلك ...أو تطلب العفو

 مل ترتكها حىت خرجت روحها وماتت ويف عينيها عالمات الرعب ...
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، لوسفري الذي بدت عليه بعض الدهشةتتوقف ليليث لرتاقب مالمح 
 .وبعض الشك

 أكملي ... أومأ هلا بصمٍت أن

طرقعت أبصابعها مرة أخرى ليتغري املشهد و يظهر ذلك الشاب برفقة 
تلك الفتاة يستمتعان ابلسباحة يف بركٍة خاصة "ابلفيال" اليت ميلكها 

 الشاب...

ظهرت أمامهما من العدم لريوها تقف على حافة الربكة تنظر إليهما 
 بنظراٍت ال تفسري هلا ...

 ت ونظرا إليها ...توقفا عن الضحك واملداعبا

 أرادت الفتاة أن تتكلم ؛ لكن سبقتها قائلة :

 ... ، جئت فقط ألشاهد"اتبعا السباحة واللهو
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حلافة وأخذت تلعب بقدميها ؛ فجلست على امل يفهما قصدها
 ...ابملاء

 ؛ أليس هذا ممتعا ... ــ ماذا بكما ؟ ملاذا توقفتما

 ملاء ...، ومها كأهنما قد جتمدا داخل اوقفت من جديد

 ن هنا يبدو أين قطعت خلوتكما.؛ استمتعا سأذهب مفقالت: حسنا  

ألنكما سرتتعشان بشدة ...  : ــ احتضنها جيدا  غمزت للشاب
 وضحكت ضحكة  جنونية ...

كانت يف الربكة سلكا موصوال ابلكهرابء  وقبل أن يبداي ردة فعل ألقت 
 قد خبأته خلفها...

مث تسري ببطٍء  ،بشدة من الكهرابءلتشاهد ضاحكة  جسديهما يرجتفان 
 وهي تستمتع مبوهتما املريع ...
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ينتهي املشهد بتصفيٍق بطيٍء من لوسفري وتضيء األنوار وختتفي 
سه وهو يصفق  كأنه حييي ليليث على ا، ومييل رأاملشاهد من أمامهم

 .هذا العرض

 تضحك ليليث وتقول :

 ــ أوه موالي ؛ ال ختجل تواضعي ... 

؛ لكن ما أعرفه أن هذه الفتاة أعجبتين القصة من زاويتك هذهقة  ــ حقي
قد ماتت؛ كيف وقد ارتبط مصريها بذلك الشيطان الذي الذي تقولني 

 أنه صانع تلك التعويذة ؟!

، عدم صربك هذا يزيدين محاسة  ــ موالي؛ اي مليكي العظيم، حسنا  
 إلدهاشك ...

 قد ماااات ...؛ ذلك الشيطان األرعن الشقي ببساطة اي موالي
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قالت كلمتها األخرية بتلذذ شديد وهي تقرتب من عرشه و تقرب 
 وجهها لوجه لوسفري ...

 لتكمل بعدها :

؛ مل يقاوم ـ كان شيطاان جاهال ؛ ووجدهتا فرصة جيدة يل؛ أغويته جبمايل
مر متعلق ابلرغبة واملتعة والغريزة فكما قلت أنت اي موالي؛ األ ،رغبته 

... 

من يقع فريسة غواييت  لم ال يصعب علي هذا األمر؛تع وأان كما
 مث قالت : قالتها مع غمزة، إهنا لعنيت، ، ويعاشرين ميوت

؛ كانت اء جنسيمن أبن ان قد مر علّي زمٌن طويل مل أتزاوجـ وقتها ك
 ...فرصة  ومل أفوهتا
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ونسيُت أن أخرب موالي، أن ذلك الشيطان كان أحد أتباع امللك 
يعلم جحفلك اجو"؛ لكن صراحة ال أعلم إن كان املخلص "فاس

 ...املخلص  شيئا عن محاقات بعض أتباعه

 تضحك بشدة وينظر لوسفري هلا إبعجاب ...

كيف مل أدرك أهنا يستهان هبا أيتها الفاتنة ليليث،   ــ أنِت شيطانٌة ال
كانت جرمية غامضة ،  نعم لقد وجدوا جثتها حمرتقة متاما حينها ،أنت

 "...االشتعال الذايت"يف ذلك الوقت 

 يطلقها لوسفري وهو يتابع :  ة عاليةضحكات وقهقه

اسخة ـ مشكلتك أنك مازلت ال تعرفني من هو اخلالد، ذاكرتك املتن
 يف العاملني .. ان من يعلم ويُعلم كل شئ.. أيصيبها الزهامير أحياان

، وقد بدت سعيدة ومندهشة  ثواٍن من الصمت، ينظر لوسفري إليها 
 ... ما، وإن كان صغريا   كأمنا حققت نصرا  
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 ؛ تعرفني أهنا ليلتك األخرية حسب املواقيت البشرية. حسنا   -

لكن موالي، الزال لدي الكثري ألرويه لك؛ وألف ليلٍة بشرية ال  -
 تكفي...   

تريدين كون أان الراوي، أال ال؛ هذا كاٍف، مث إنه قد حان دوري أل -
 .بدا  بل .. لوسفري ال خيلف وعوده أعدك من قأمل أ إىل األرض؟ جولة

 ... توهجت عيناها فرحا  

موالي أنت تعلم أين أنتظر هذه اللحظة منذ زمن؛ وأن هذا شرٌف  -
 ال يناله أّي خملوق... أان حتت أمر موالي املبجل لوسفري... 
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- 6 - 
 بداية النهاية

 

ج من حتت قديهما كلماهتا حىت صفق لوسفري، لتمو مل تك د تنهي  
غري األرض، سحب  هنا دخان، تبدلت أرضا  األرض، تتالشى كأ

ن ا غيوٌم شاهقة... يف ثواٍن وقبل أالدخان بدأت تتضح أكثر وكأهن
تدرك ليليث ما حيدث نظرت حتتها، كادت هتوي؛ حبركٍة خاطفة 

ناحييه العظيمني... أمسكها لوسفري، ترحنت قليال حىت استقرت بني ج
يف مشهٍد حامٍل ساحر، يتحرك السحاب من حتتهما، واألرض تبدو من 

 بعيٍد أمجل... 

 أشتقِت لتلك األرض ليليث؟  -

 موالي...  -

ال؛ ال تقويل شيئا ... دعيين فقط أريِك ما حيدث على هذه األرض،  -
 .                       بال طرقعة أو تصفيق وبال انطفاء األنوار... سرتين حقائق فقط! 
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بال والبحار؛ فوق قرى  فقرية حلق هبا لوسفري فوق الصحاري واجل
عالية البنيان، فوق مساجد تصلها احلضارة، ومدٍن فارهٍة مل

 وصوامع ومواخري ومالٍه ودوِر دعارة...وكنائس

توقفا، اخنفض لوسفري حىت   من أراضي قارة أمريكا اجلنوبيةفوق أرضٍ  
اقرتب من أرِض تلك املدينة املرتفعة عن سطح البحر، حيٌّ شعيبٍّ 
فقري... أطفاٌل حفاٌة وشبه عراة، مسنون ال تبدو عليهم مالمح 
احلياة... مومساٌت بني األزقة يبعن اهلوى أبرخِص األسعار، وجتاُر 

 سالٍح وخمدرات تطفُح جيوهبم ابلنقود... 

اور، اقرتب لوسفري من مبىن  حكومي، ابلتحديد ُكتب عليه يف حيٍّ جم
"مركز مكافحة اجلرمية" يدلُف املبىن أحد أولئك التجار، يصافح 

 الضابط بود، ويضع يف جيبه مبلغا  من املال... 

يراقب لوسفري وليليث هذا املشهد، بال استغراب، لكن ابستهزاٍء 
حيدثها  من داخل ومشاتة، وضحكات خبيثة على وجهيهما... وهو 

 ه الرشوة: الرجل وهو يبتسم للظابط بعد إعطائاملبين، أمام 
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ال  ميٌ عُ بفضلي،  أصبح حالال   ـ مساكني ال يعلمون أن الفساد 
 .من حيث ال يدرون ننا نراهميدركون أ

من املبين، ينطلق هبا بسرعٍة خارقة، حيّط يف أرٍض  نتفياميسك يدها وخي
العجائب واحلضارات، ولكنها اآلن ليست  محلت أخرى يف قارة قدميا  

أفضل حاال من السابقة؛ خياٌم متناثرة، نساٌء وأطفاٌل كثر، ورجاٌل ال 
فائدة من وجودهم... ليس ببعيٍد من أرِض اخليام؛ مساحاٌت كبرية 

 مل، الشجر واحلجر والبشر سواء...مدمرة ابلكا

 يف السماء اهلواء ملوٌث قذر، ال مشهد يستحق املشاهدة، ال ُزرقة  
الضبابية، ال أصوات  للعصافري والبالبل، فقط صوت أزيز الطائرات اليت 
جتول يف املنطقة طوال الوقت، ودوي انفجارات بني الفينة واألخرى... 

دن اببل، يف حلظة وقوف لوسفري و ليليث على تلك األرض يف أحد م
ى خر من نفس العقيدة وتساعدهم عقائد أ منطقة يتصارع فيها فيت

وهو ممسك  اانبهمجبتكبريات يف اهلواء، طلقات خترتق اهلواء ومتر 
وهو يصرخ بصوت ميأله  يها وسعادة عارمة تبدو على مالحمهبيد

 الفخر: 
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فقط جعلت الدماء تسيل  ،لسماءمل أنكر من يف ابعينيك،  ـ أنظري
 ابمسه.

عن قذيفٍة سقطت يف نفس املكان  نويف ملح البصر خيتفيان مبتعدا 
 الذي كان يقف عليه...

 ضحك ضحكة عالية  مدوية، هزت أرض املعركة فوق هزة القذائف... 

ن املشاهد ا، يرايحتيطهم انرية ماء حيلق هبا وهاله حلزونيةمن فوق الس
كتشفت ورة بطيئة رغم السرعة اليت ينطلقان هبا، فوق قارة بعيدة ا بص

، مرا فوق متثاهلا الذي جيسد كل معاين احلرية، وقفا يف القرون احلديثة
هبا مجيع فنت اخللقني، وحيتضنها بشدة  و يتأملها بنظراتٍ على شعلته وه

وقطرات األمطار  غيوما   اوهو يهمس هلا والسحب تتكثف من فوقهم
 ، الصواعق تضرب بشدة من فوقهم :اتنهمر عليهم

انر أان من أ .. هذه األرضـ أعتقد أن السماء بدأت تغضب
نسانيتهم على ، جعلتهم يبنون حلم إملستكشفها الطريق عرب السماء

كلمات زرعتها يف تلك   دماء بشر مثلهم.. املراهنات، البورصة، القوة،
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يفعل ذلك من أجله ليس من  .. جعلتها منارة لبث الشرور وكلٌّ األرض
 متجيدي . من أجل أجلي أو

ينظر إىل السماء وهو يكمل كلماته ، نزع يداه من حوهلا ويبتعد قليال  ي
: 

ياة ستستمر هنا؛ على هذه ما رأيِك ليليث؟ هل تعتقدين أن احل -
 نتهاء..تعتقدين أين أهتم هبم، لقد أوشك زمن البشِر على اإل األرض؟

بغزارة، وحيلقان األمطار رغم هطول ن ومها يشتعاليضحك مرة  أخرى 
 مرة أخرى يف السماء...

ا من فوق جزيرة ينطلقان كشهاب اخرتق الغالف اجلوي، مر  
رة السوداء اليت اتلك احلج انتفضت ليليث، عندما شاهدت،عربية

وهو حيدثها  يضحك إبليس، جسمها مازال يرجتف، اتظهر من حتتهم
 من توترها:  ءهبدوء حىت هتدي
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 فقط من اخلالد مسيطر،ـ ال ختايف لن أخذك للداخل .. هنا أان أيضا 
السرقة والقتل والزان جرائم أجعلهم  يستطيع أن يدخل تلك املدينة،

 ال تقلقي.ف..  هنا أيضايفعلوهنا 

بني اجلبال يف بلد  ناأهني كالمه ومها ميران جبانبها بسرعة الربق وحيط
ليل حييطها، د، اجلبال عظيمة والاتقع يف قارة أغلبية بالدها من السو 

 صحراء كبرية...

وهو مازال ميسك يد ليليث  اماء والنجوم من فوقهميطالع الس وقف 
ه ، فجأة ترك يدها ونظر إليها وعيناسلوبهحديثه وأاملندهشة من 

 وهو حيدثها : انتتوهج

 ، أال أصلح كمرشد سياحي؟اجلولة ــ ما رأيك هبذه

هبى صورة بشرية ومتسك  ليليث بدالل وهي تتقدم حنوه يف أ ضحكت
بشري انعم من نفس هلجة تلك يديه وهي هتمس له بصوت كلتا 

 :البلد

 .ــ أنت مليكي منذ أايم هابيل، أيها املالك الساقط
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ان ان ببطء، ويظهر ييبتسم لوسفري وهو يضغط برفق على كفيها ويتالش
 ...فوق أحد قمم اجلبال هناك، يطالعان القمر وهبوب الرايح الباردة

 ...يلتفت إىل اجلبل

مل يتكلم ..  مل يصدقوه ملكان و، من هذا اهنا "موسى" لقد كلمه -
 معه أحد مباشرة سوى أان وهو...

رايت األليمة من رأسه ويكمل وكأنه ينفض سيل من الذك يصمت قليال  
 ..يشري إىل قبة ذهبية تلمع من هناكوهو يستنشق اهلواء و 

 من هناك ستبدأ بداية النهاية. ...أتعلمني -

وهي حتدثه بصوٍت انعم  تتقدم ليليث حنوه ببطء وتضع يدها على كتفه
 : 

أن تعيد  ما هو ظاهر هو أنك تريدأعلم أن  ،ـ أيها اخلالد املبجل
 األرض إىل معشران.

 من وجهه: وقد اقرتبت تتابع حديثها  هيملها و يلتفت هلا لوسفري يتأ
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 يف خسارتك... سببا  عنادك دائما  طنك االنتقام.. تكربك و ابو ـ 

 سخرية :  عنه وهو حيدثها بلهجةيزيح يدها 

خر ليلة فتكلمي وأخرجي هنا آية والدميقراطية يف رحليت مسموحة،إـ احلر 
 ...داخلكبما 

 اهة يطالع ليليث اليت قطبت حاجبيها، وعيناقاهلا وصمت لربه
 : متابعا  حديثهكثر اأنتتوهج

 مللت من البشر.  أنك اجلولة، أم هذهنتهاء بعد ا ــ  ال تقلقي ستفهمني

 : صبعه واتبعأوقفها إبشارة من إ مهت أن تنطق لكنه

ويتناقلون ا يف تلك البالد عناخلرافات تنتشر ـ دعيين أريك كيف 
 تلبيس الواقع ابهلرطقات .. ا، سأريك معىنهنويصدقو قصصها 

بعد أن اختفيا يف غمضة عني  صدي ضحكات خميفة يرتدد يف املكان
 .هناء عبارتهبعد إ

** 
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من معظمها ف وحوله منازل قليلة تتأل ة زراعيةيطه منطقمنزل كبري حت
قرية من قرى تلك املدينة، وداخل املنزل الكبري يف ، واحد ودورأدورين 

كبرية حتيطه، منزل لشخصية من   املكون من دورين وحديقة
 أغنياءالقرية...

 يفمرعب  الداخل يف غرفة واسعة وصراخ عالٍ  وقف صاحب املنزل يف 
 املنزل وهو حيدث زوجته :

.. ال شيوخ والأصحاب كرامات انفع وال ت حاهلا أصبح يرعبينبنال -
 .ن ..قرآ

، ممكن يكون ا اي شيخ، هو جين شديد القوة فقطستغفر ربنا-
 مسيحي ويريد كلماته ليحرتق.

 قاطعها غاضبا :

ننا مل كلمات قرآ  أنتِ .. ماذا تقولينفر هللاستغأأنأان  يل لنيو تق -
 ...حترقه
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.. عام ونصف ال عالج وال أطباء استطاعوا فعل شي اي فقط جنرب -
ون كثري   ،عن راهب يدرس الالهوت وأنت مسعت أخربتينحاج، جارتنا 

 .اسم اجلن  "الهويت"لك  واقال من

به زوجته  كاره ما حتدثهيهز رأسه قليال حياول أن ينفض من أف -
 في البيت...الغرف ىحدوصوت الصرخات يتزايد من إ

ترى املشهد وهو يف الغرفة، يقف لوسفري وجبانبه ليليث  بعيد ركنٍ  يف
، وعندها رفع الرجل فريه يف اهلواءن تتابع وهو ينفث ز ينظر ويشري هلا أب

تلك  من غضبه وسط ... بعد صمٍت هدأسه حنو زوجته قائال هبدوءرأ
 :الصرخات املتتابعة من منزله

مل يستطع فعل ن موافق اي حاجة، لكن دعيه أييت اآلن وهي زايرة إ -
 شيء، فسنذهب هبا إىل القاهرة ..

وينتظر أن إجازته، ــ ال تقلق اي حاج هو يعمل يف القاهرة و اليوم 
 هناتفه، جارتنا حكت له كل شيء .
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وهو  ،، مل مي ِض الكثري من الوقت والرجل يقف منتظرا  يهز رأسه ابملوافقة
ينظر إىل الساعة اليت تدق معلنة منتصف الليل، واملرأة هترول من 

، يضحك لوسفري الِقسبوأتتي انب لوسفري وليليث وتفتح الغرفةج
جل الذي جلس على السرير ووضع ضحكة خفيفة وهو يشاهد الر 

سيحدث، ميسك يد ليليث ويشدها لكي  ام بني كفيه منتظرا   رأسه
ىل خارج جسده خبفة ومها متوجهان إ ينتفض ،هيتحركا حنوه ومها خيرتقان

 .الغرفة

 :حيدثها بسخرية

معارفك املناطق،  هذهمل تزوري  أنك طوال سنوات هروبكعتقد أ-
 بيني.و ألور أكثرها منا

متوجهان  من الغرفة ببطء أثناء خروجهماليها ينظرإغمزة من عينيه وهو 
 :ع حديثه كأنه مرشد ويشرح لسائحتهويتاب لغرفٍة أخرى

اجلهل املختلط بقليل من العلم احملدود .. حىت يف  ،ــ هنا العامل الثالث
 معتقداهتم جعلتهم يتخبطون ..
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 كيف مترح هنا.  دعيين أريك جحافل جيوشي

الصرخات  ابعث منهنسكت عن الكالم عندما أصبح أمام ابب غرفة ت
 ن غالظته.لذكر منثى أم كانأل  نتستطيع متييزهإوالضحكات صوت ال 

 ماذا حيدث ابلداخل قبل أن أييت املنقذ . هل أنت جاهزة لنرىــ 

توسطة احلجم، بسيطة غرفة م نويدخالالباب  نأهنى عبارته ومها خيرتقا
سنة أو سنتني بيتوسطها عليه طفلة تعدت عقدها األول  املظهر، سرير

ها أيضا ر من خلفها، قدمان يف صواري السريثر، يداها مربوطتاال أك
فس الطريقة، تزجمر ابستمرار وهي تبحلق هبم، وتلتفت ميينا مربوطتان بن

 ،ويسارا، وكياانت كثرية من حوهلا يف الغرفة

مالمح خميفة تطالع و ة يتغري سطحها مبشاهد منهم من جيلس داخل مرآ
الفتاة على السرير، وعلى مجيع الصور كائنات انرية تستلقي وتتحرك 

السقف، قدماه متعلقتان ها كيان بشع يتدىل من داخلها، وفوق
بوجه خميف ينظر إىل الفتاة بعينني مرعبتني  ابلسقف كخفاش عمالق

تنظر له وتصرخ صرخات هتز املنطقة  وهي حنوها، جاحظتني اثبتتني
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وهو  متمسكةبيدهمام السرير وليليث مازالت وقف لوسفري أواملكان، 
 يتحدث ويهز رأسه : 

منأقارهبا.. مل خترب أحدا إال  كثري.. فتاة حترش هبا  ـ ال يصدقون ما ترى
هذه املنطقة على النفوس جاريس يلعبون هنا يف نفسها، وجيوش أ

مسحوا هلا أن تراهم كاهلالوس، سها وخميلتها، يف رأ واجبدارة، لعب
واجلميع يكذهبا صارت جمنونة ليليث رغم  وأحياان خييفوهنا، حيدثوهنا،

 ...بعض احلقائقإال ترى ال أهنا 

 له ليليث وقاطعته بدالل: التفتت 

 هذه .. لكنحقيقة أان فرحة هذه الليلة.. شاهدت ذلك يف أوراب -
 ..املنطقة هلا سحرها وسحرهتا

خببث ودالل وهي تلتفت إيل الفتاة اليت كانت  ا لثانيةضحكت بعده
 :اوهي تتابع  كلماهت حتملق هبما

 ــ هل تراان موالي!
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تسمع وسوستنا، أغبياء هوالء البشر يعتقدون أن  ، وكخياالت،  ــ نعم
 الكلمات تقتلنا وحترقنا .. 

ى شيء ال يرونه، السيطرة علبقدرهتم على ال أعلم كيف يعتقدون 
على أجسادهم  يعتقدون أن عقولنا مثل عقول أطفاهلم، حنن ال نستويل

 .احهم هي هدفنارو أ.. بل 

ن أحد معاونيه يتوسطابعد إنتهاء عبارته يدخل ذلك الراهب بصحبة 
الرجل وزوجته اليت كانت حتدث الراهب كبري السن مبالبسه الرهبانية 

 :هصليب معلق على رقبتالسوداء وذقنه البيضاء، ال

شياء ال نراها أو ما حدثتك تفعل أشياء غريبة وترى أبنيت كــ هذه هي ا
 ...نسمعها، حىت احلشرات كانت أتكلها، لذلك قمنا بربطها

 بيده وهو يتحدث هبدوء: ااهب هلمأشار الر 

لم الوضع بيننا، نع ، هذه اجللسة ستكون سرا  كرميان ال تقلقايها الأ -
ابسم الرب سنخرجه، و  الديين لكم، أان أرى شيئا هنا يتملك ابنتكم
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يستغل و ، قواي   ، من احملتمل أن يكون كياان  ناهل من املمكن أن خترج
 .اخوفكم

يد زوجته ويتوجهان للخارج، عينا الراهب تطالعه  بقلق ميسك الزوج
أمحر اللون، يضعه  حريراي   االباب، يناوله املساعد وشاح حىت أغلق

ميسك الكتاب املقدس من يد  ،الراهب حول عنقه وهو ميد يديه
مساعده، وابليد األخرى ينزع الصليب من حول رقبته ويقبله ويتجه 

 د حيمل كتابه املقدس أيضا مرتداي  جانيب السرير وخلفه املساع أحد حنو
لوسفري وليليث ببطء حيت  مايتبعه اسود، ومن خلفهمنفس الزي األ

حات مع توقفوا جبانب الفتاة، يفتح الراهب الكتاب على نفس الصف
مساعده ويضع الصليب على رأسها وهي تنتفض، تصرخ بعنف 

 .ا  ويسار  اسها يتلفت ميينورأ

غط على الصليب وهو ضا بكفه ويحياول الراهب أن يثبت جبهته 
ٍت منظم، ال تراتيل بصو  ينية، ومساعده يردد ما يقوله،يتمتم بلغة الت

 وهات والزجمرة اليت خترجها الفتاة..خيشى الصراخ وال التأ
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يف الغرفة  يصفق لوسفري عند تلك اللحظة، تلتف الكائنات مجيعا  
 السقف ليتوهج ويتقلص املعلق يف ؛ ذلكوتتشكل يف كيان واحد

تشهق ، يهبط بسرعة ويدخل فم الفتاةويصري مثل اخليط الطويل 
يض، جسدها يتقوس  ويرتفع بنقلبان إىل اللون األ، عيناها توتنتفض

 اهفو قليال عن سطح السرير، الصوت يتحشرج كأنه خيرج من مئات األ
 .ديف وقت واحد .. كفي .. سأخرج .. سأخرج .. لن أعو 

خرى من لوسفري خيرج من فمها ذلك اخليط دون أن يراه أحد تصفيقة أ
على السرير،  ، تسقط الفتاة جبسدهاالسماء وخيتفي متاما  ويتوهج يف 

بوهن شفتيها، تتأمل الراهبان سيل من دماء تها إىل طبيعتها،اتعود عين
وهي  مربحا   شديد كأهنا كانت يف معركة قتالية ابجلسد انلت منها ضراب  

 : ان تراتيلهما يواصالومه ،رقيق ضعيفخترج صوت 

 يب.. ـ من أنتم، أين أمي وأ

ب ومساعده مازال يرتل بصوٍت خافت وهو يتلفت حوله هتوقف الرا
 .وليليث ولوسفري جبانبه يبتسمان بسخرية
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 .وينادي على والديها الراهب على جبني الفتاة ميسح 

احلرب النفسية ، ـ هذا هو درس تلبيس احلقائق، خلطها مبعتقداهتم
الف لكتك األوربية اليت ترعرعت هبا آهيا دعينا نذهب اىل مم ،عزيزيت

 السنني.

 . من املكانا متاما  ومها يتبخران من الغرفة حىت اختفيأهنى عبارته 

*** 

ضباب كثيف، يشقه بسرعة رهيبة  ، السحب هايط، غيوم حتقارة أورواب
تلك  حيلق فوق سحابة، وهج ال يرى ابلعني البشرية يسري بسرعة كبري 

ا حىت قمم األلب الساحرة، مر من جبال البلقان، ا  القارة الباردة، ابتداء
 ابألهناراجلارية والسهول اخلالبة...

تتمسك ليليث بلوسفري سعيدة  منتشية، وسط اهلالة النارية اليت حتيط 
ما بني الطبيعة اهلادئة واألجواء األوروبية احلميمة،  ن،عيناها تتنقالاهبم

 ما بني مباٍن عصرية وأخرى كالسيكية...
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ما رأيك هبذا؟ أعلم أنك حتبني أورواب، وكم تسكعت مع البشِر يف  -
روما وابريس واسبانيا، عاشرِت رجاال  يف كل العصور من مجيع 

 ك...أمراء وملو  اجلنسيات والطبقات، فالحون... فرسان...

مل ترتكيه يف حاله أيتها  ،حىت ذلك الرسام أعطيته علم طرق التشفري
 قاهلا وهو يضحك ضحكة ساخرة مث أكمل:  ...الشقية

 ن حندد جنسيتك وانتماءك؟ كيف ميكن أ  -

 تعلو ضحكته الساخرة، تقطعه ليليث حماولة  أال تبدو مستاءة:

دا، استخدمتهم يعلُم موالي أين كنت مضطرة لذلك، البشُر مملون ج -
أُأكد ملوالي أيّن شيطانٌة، ال  فقط للبقاء، رمبا أضعفين ذلك، لكن

نتمي إال ملوالي املبجل لوسفري بن سوميا، وحىت آخر نسخٍة يل لن أ
 يكون والئي لغري مليكي...

 .مل لوسفري جولته متجاهال كالمها،ومل يعقب على املوضوعأك
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ذهب إىل تلك اجلزيرة اليت إذن دعينا نكمل جولتنا؛ ما رأيك أن ن -
 حكمت العامل من الشرق إىل الغرب ذات يوم...

؛ بل بطرفِة عنٍي كاان يف لندن، ابلتحديد كاان ا  مل ينِه كالمه ومل ينتظر رد
هرية اليت تطل على هنر جالسني جبسدين بشريني، يف تلك العجلة الش

 التاميز.

، يطالعان معامل لندن اليت ن حول حموره حبركٍة بطيئةٍ الدوالُب ابلدورا بدأ
كثرٍي من األشياء حىت ميكن رؤيتها من مكاهنما الذي يسمح برؤيِة   

آالهتم التصويرية  لعني البشر وعدسات يلومرت ابلنسبة كمسافة أربعني
 الرقمية بكل ما متلكه من تطور.

 ؟.. أال  ترين العدسةاجلميع يلتقط الصور -
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هذا  .. تعلمني أن يفالذكرايت.. األمواتأال تذكرك ابلعني.. تريك 
على احلائط، و  ا  يرى من مات، صنم العصر يستطيع اإلنسان أن

 .. ى ذاكرة اآلالت املرئية املتحركةيتحرك ويذكره ابملاضي عل

اي طفرة العلم يف  .. أليس كذلكعلومها برامج التزييف حنن من صنع
 .الكرة األرضية

و يشري حنو سامة سخرية، حك ضحكة قصرية اببتصمت وهو يض
ذلك الدوالب  على عجلة  ثناء دورانبعض املعامل البارزة الشهرية أ

من  من مخسة عشر ألف بشريأكثر  ا كابينة، حوهلموثالثنينإثناحتمل 
 .، خليط من مجيع األجناس مواطنسائح إىل

ولوسفري  "نت بولاس"تسمى  ببطء كاتدرائية اكانت متر من أمامهم  
 :يشري حنوها
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نسان الضعيف، هلذا مُسيت "عني لندن"، حقا  يدهشين هذا اإل -
وأنت  .. اجملهول من أمامهم، وأان من خلفهم،اخلوف يسيطر دائما  

 .وجنودي على ميينهم ويسارهم

من  اأمامهم يظهرانوقصر وستمنسرتوقلعة وندسور  قاهلا لوسفري ضاحكا  
 بعيد وهو يتابع:

ليتسىّن لنا ي حجم وأي شكل،د أبمن اجليد أننا نستطيع التجس - 
، ابتسمي، فقد نظهر صدفة على جتربة هذه األلعاب البشرية املمتعة

 ...إحدى العدسات الرقمية

 يضحكان معا مث يتابع كالمه:

أال تشبه هذه العجلة مببدئها هذه األرض، تدور وتدور و تدور  -
 لكنها اثبتة ال يشعر هبا البشر لضآلتهم وضعفهم...

 وتتابع فقط بصمت،  وهو يتابع :تنظر ليليث 
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.. السحر، فقط هم يتمنون وحنن ــ العني ينطلق منها احلقد.. احلسد
 نليب دون تدخل.

ن ابتسامة ا، ومها يرمسايراقبان ما يفعله البشر حوهلم أهنى عبارته، وظال 
حىت توقفت العجلة، وكبقية السياح نزال  اعلى شفتيهم سخرية وشفقة

 من الكابينة اليت مل يالحظ أحد تواجدمهافيها من العدم...

ي  من تتموج وختتف اسارا وسط البشر، ويف الزمحة بدأت أجسادمه 
 .وسط عامل ال يسمع أو يرى اكأهنم  وسط اجلمع الذي مل يلحظ شيئا

ن قصر ابكنجهام؛ مبكاٍن آخر، ابلتحديد ابلقرب م لحظٍة أصبحافي 
حيُث ميّر موكٌب احتفايّل مللكة اجنلرتا على عرابٍت ملكية مذهبة، جترها 

 خيوٌل من أعرق السالالت األصيلة، أجلمة مذهبة فاخرة حتيطها ... 

ينطُق لوسفري حمداث رفيقته الشيطانية اليت تقف أمامه واملوكب يقرتب 
 من بعيد بصهيل خيوهلا:
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لك واحلكم  -
ُ
"امللك" لقٌب أغريت به البشر؛ القوة واجلاه والسيطرة، امل

السبابة على  اهلواء  ؛ بل رسم  إبصبعهمل يُقل )والوراثة، وكلها ابسِم ... 
 (عالمة الصليب

قرهبا حنو جبهته أكثر، وجسمه ينتفض وهو يتمتم بلغة أرامية سحيقة  
بقوة مث يتحدث  ويضحك فاضلثوان، وفجأة يتوقف جسده عن االنت

 وصوت خميف : للعواءقرب بلهجة أ

 ..حياربوين بكلمات... احلرب معي من هنا -

ص إىل داخل بدنه، وخيرج القلب و ويده تغ ع يديه انحية قلبهوض
 البشري الذي جتسده ويرفعه يف اهلواء وهو يتابع حديثه بنفس النربة :

لداخل، أان ميان يف ااإلجيب أن أتيت الكلمات من هنا، ؛ القلب -
 .فعل اآلنكما أ  نتزعه منهم فقط أ
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تاج اخليول وترتفع ة يعرتض لوسفري وليليث املوكب، هتيف هذه اللحظ
وحييطون عربة  ويسارا   قوائمها رعبا  وهلعا، يرتبك احلراس ويلتفتون ميينا  

 امللكة حلمايتها من خطٍر حمتمل...

 يضحُك لوسفري وهو يقول:

بصريهتا أشد من بصرية البشر، ترى وتدرك انظري، احليواانت  -
 األخطار أمامها أكثر من تلك العقول البشرية...

ضحكاٌت مفزعة تدوي يف ذلك املشهد اهلائج املرتبك، ومتوج األرض 
 ...حتتهما وختتفي

لتجد ليليث نفسها على ذلك السرير امللكي يف اجلناح اخلاص  
 للوسفري، يف مملكته اجلحيمية...

*** 
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مضاءة  كأهنا ماليني الشموع  ة امللكية،ساحرة أضاءت الغرف أضواٌء انرية
يف مشهٍد رومانتيكي فانتازّي جمنون، يدور السريُر حول نفسه حتيطه 

على ذلك اجلسِد األنثوي  املتدفق  النريان من كل جانٍب لتضيف  سحرا  
 رغبة  و إاثرة، ليليث يف أهبى صورها، وكأمنا تلخصت فيها كل نساء

البشر واجلن، كائٌن جتّسد من الفتنة والسحِر والغواية اليت لن حيتملها 
 أّي بشرّي مهما بلغ إميانه...

حّياٌت ترتاقص حوهلا كأهنا حتتفل بفحيحها الذي اختلط مبزامري  
 أخرى، مزامرُي وأحلاٌن من عامٍل السحر امللعون...

، مسكوٌن ولوسفري جبسٍد ال بشرّي وال شيطايّن، جسٌد فاتن، قويّ 
ابهليبة واجلمال، مل تره عني إنٍس وال جّن، وكأنّه جتّسد ألوِل مرٍة 

هبذه اللحظة... وبوجٍه ومالمح قريبة من تفاصيل البشر،  احتفاال  
 بعنايٍة كتماثيل كأنّه منحوتٌ   ، وأنٌف دقيقعيناِن حاّداتن تشّعاِن انرا  

ال تضاهى جيمع حنايت اإلغريق... فٌم مرسوم مبهارٍة  "فيدايس" أشهر
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الفتنة والقوة والصرامة، تقاسيم الوجه ابرزة بقوة، يغطي النصف األمين 
 لوجهه شعره األسود الطويل املسرتسل...

فتنتان جتتمعان بنظراٍت الهبٍة متواصلٍة ال هتدأ، يبدأ لوسفري بلمسها، 
حيتضنها، مّث قبلٌة تشعل اجلحيم أكثر، تنطفئ النريان إالمن حوهلما، 

يف الداخل، يتماوجان داخله   اإعصاٌر حلزويّن ضخم حييطهم يدورُ 
يتبدل اجلسداِن ا السحرية، كسمكتني يرتاقصان على أنغام مزامريمه

تغطيهما، لالشيطانية  اتظهر أجنحتهما، وتتغري مالحمهم هبيئٍة مهيبة
بقوة، يلتفان حول بعضهما، كما يلتف ذلك  همايلتحمان ببعض

اإلعصار الذي  يسري يف الغرفة وتصل هناية فتحته سقف الغرفة، 
أصبحا  بداخلها، كأمّنا  اكشرنقة ومه  اتلتف حول بعضهم اأجنحتهم

داخل إعصار يضرب أبقوى مقاييس رييخرت اجلحيمية،  كياان  واحدا  
يف ثورة اشتهاء جتٍل  خنة، حلظاتيومض فيالظالم بلقطاٍت محيمة سا
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 شيطانة الغواية وأنثاه الفاتنة،ماجن، بطريقة عاملهم الناري بني الشيطان 
 اليت فتنت ملك الفتنة، اخلالد امللعون ذاته...

فجأة، يف حلظٍة مل تكن متوقعة، خيتفي الظالم، وتشتعل النريان يف 
، اجلناح بدخول "بعال" ، يتالشى اإلعصار، وتسقط ليليث أرضا  

، يلتفُّ حوله سبعة عشر من اجلحافل الزال جسدها يوِمُض اشتعاال  و 
 .على شكل دائرة، ويبقى يف الوسط "لوسفري وبعال"

 : يصرخ " بعال"  بصوٍت مرعب

 ـ فارجااس ..

متعددة مشتعلة تسري من داخلها طالسم  مبهمة  خترج سياط معدنية
تكبله و  ،ترتاقص داخل نرياهنا من كيان فارجاس من خلف لوسفري

خرى تلتف حول عنقه، ونريان  وأ ،حتيط بني إبطيه يف ملح البصر
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اخرتقتهم تلك السياط  جناحيهل ذراعيه وقدميه، حىت تسلسِ تزحف
 ...لرتشق يف األرض اومرت من خالهلم

مت يف اثنية من زمان البشر، حاول لوسفري أن يتحرك بعد ان  كل هذا  
وبعال يصرخ بكلمات ارتسمت على مالحمه أقسى عالمات الغضب 

ظ يصحابه مزامري وقرع طبول مصاحبة لفارجاس ليختلطوا يف مزيج غلي
 : منتظم

مايبوال .. اينيي يوس .. زميينيار ..  ـ حبق الكاف والنون ..ايوم ..
 مون . يامون .. امييامون .. اميياميا ..مون ياميا

يتوسطهم أخر كلمة ظلت ترددها الكياانت املرتاصة على شكل دائرة 
ال يستطيع؛  ن يتحرك لكنه يصرخ بغضب وهو حياول أ يابليس الذ

 .ل بينه وبني التحرك..حبس يف شيء غري مرئي .. حاجز حيو  كأنه

 .. هل علمكم ذلك أبناء الطنيال .. ال .. خونة ..  -
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 .إذن خمطئةتلك امللعونة مل تكن 

تتوهج ابلنريان على األرض جبانبه  فت برأسه وينظر إىل ليليث امللقاةيتل
تسري يف اهلشيم، جسدها  اليت تتسرب كل جزء من جسمها، كنارٍ 

حوله، يبكي لوسفري وهو يتأمل  تتطاير رمادا  يرتفع يف اهلواء، يشتعل و 
 ما حيدث.. 

تالمس لسقطت أول قطرة منها دموع جتمدت ومل تسقط طوال حياته، 
 األرض وهي تشتعل..

 يصرخ به بعال:

ما  .. أتعلم ماذا فعلت بنا، لقد نفذتأنك ضعيف مثلهم أدركت   -
 ...كيف تالعبت بك  تريد .. اخللود أيها اخلالد،

ليث .. لقد أجنبت لييناململكة لن تستوعب أن يكون بينها خالد   
 .اخلالدة أيها املغفل
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 : تطاير من عينيهنظر إىل اجلحافل من حوله والشرري

اهدان على عهودان القدمية لتحقيقها .. تعـ اليوم أان ملك ملوك اجلحيم
 .ه االجتماع السابع أيها املتكرب.. وها هي تتحقق.. إنّ 

وهو يتابع كلماته وسط ذهول لوسفري الذي  ساجوينظر بعال إىل فا
 :ارت قواه يف وسط الدائرة وأمام "بعال"يركع بعد أن خ

تعادة األرض أعتقد أن احلرب ستبدأ الس فاساجوــ أيها احلكيم 
 .والتحالف مع املنتظر

 صمت لربهة وهو ينظر إىل لوسفري واتبع : 

 .أيها احلكيم املبجلـ وماذا سيكون حكم جملسنا على ذلك اخلائن

 " هبدوء وبلهجة هبا صرامة:ساجوأجاب " فا
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جنوهبا وما فوق أرضها وما  ك مجيع املمالك من مشاهلا إىلتـ لقد ابيع
 .. حتتها

ل من لسِ كما سُ لوسفري مسلسال يف املطهر اجلحيمي،  وقد قرران حبس 
 .قدميا   سليمان نحت للبشريقبل بكلمات السماء اليت مُ 

 يصرخ لوسفري وهو يتلفت بوجهه يف الناحيتني: 

ن .. أان اخلالد املبجل .. لوسفري بن ساجو .. فارجاس .. ابميو ــ فا
 ...اجلن  أيبسوميا 

 امهم يف الغرفة وهو يصرخ :يقاطعه ظهور سالوس حارس املطهر أم

ة أطلقت البعوض يف اململكة .. تلك الشيطانمصيبة كبرية حدثت-
، احلرائق واملعارك بدأت بني العاصية قاءوحررت أسرى الكياانت الزر 

 .نا  داخل اململكة أيها امللك "بعال" قبائل
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يتملكهم نفس الشعور، وقبل كما هم أيضا،   ري ينظر هلم مصدوما  لوسف
 ق بعال خترتق ضحكات أنثوية املكان .. أن ينط

.. ضحكات تلك امللعونة اليت ضحكات ميزها مجيع من يف الغرفة
الذي يصرخ بقوة وهسترياي  مبعاشرهتا اخلالد لوسفريأصبحت خالدة 

 وهو راكععلى األرض :

 الااااااااااااااااااااااايم سليمان .. الااااااااا .. ــ ال ال، لن تعود أ

 جبنون، غري مصدق ما حيدث...ظلت الصرخات تدوي وتدوي 

*** 

فجأة ينتفض لوسفري من على عرشه، وهو ما زال يصرخ، فتح 
 ...ورعبا   يهوهو يتطلع حوله فزعا  عين



 

260 
 

أنواع  الذي حيوي مجيع أمامه، ، يطالع املكانيف غرفته امللكية يقف
وماال  البشر عقلاألاثث البشري القدمي واحلديث، مجيع ما قد يتخيله 

 خيطر على ابل موجود داخل تلك الغرفة املهيبة...

، ةأسطوري أبشكالٍ معلقة على حامالت من اللهب، مكتبات  أسلحة
خطتها  مل ترها عني بشرية من قبل، حتوي املخطوطات والكتب اليت

 األايدي البشرية والنارية...

الغرفة يط مياه  زرقاء صافية حت من حتته التفت إىل عرشه الذي تسري 
 سريره امللكي املزخرف أبشكال حيواانت أبكملها،ألقىنظرة  على

 متعددة يتخللها الزمرد والياقوت...

يئته املتجسدة البشرية وهو يتأمل فراشه اخلايل هب رفع حاجبيه ابندهاش 
تجسيد لبشري، على رأسه اتج ذهيب تعلوه سبعة ثعابني نقىيف أهبى وأ
 مشتعلة...
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وبدأ حيدث  خملوق، هدأ أي بعد أن  تفحص غرفته امللكية اخلالية من 
 نفسه:

ع من يستطي ،هذا أم كابوسمن قبل، حلم أان مل أغفُ  هل منت؟ -
 التالعب بلوسفري يف هذا العامل...

كان يدور بينه وبني نفسه، وهو يقطب جبينه ويلعن تلك   حديث 
بعقله،  اخلبيثا وتالعبها  حتريه دائما أبسلتهداخله اليتاليت بالنفس 

 :ينفض رأسه وهو يصرخ بقوة

 قبقب .. -

جحفل كيانه  ،وتبجيل وقبل أن تنتهي عبارته كان راكعا أمامه خبشوعٍ 
ويتبدالن ما بني اخلفاش  ني ميوجانيرأسني منحنو بجناحني مشتعلني انريّ 

 والبومة...
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اي ملك األحالم  خيليت وأحالمي لتنبهين من غفويتهل تالعبت مب -
 .الشيطانية

 بكل هدوء وبكلماٍت تدل على اخلشوع أجابه:

لك اجلحيم ومفاتيح أبوابة م ،من يستطيع التالعب ابخلالد املبجل -
 السبعة.

انري مهيب  يقاطعه ظهوركيانٍ ؛ وأراد أن يقول شيئا  أشار إليه ابلنهوض 
 مالحمه غري واضحة من توهج النريان من حوله، وهو ينحين أمام لوسفري

 :مث ينطق يقف جمددا  تحية ملكية، ب

 لقد مت القبض على ليليث امللعونة موالي اخلالد. -

لوسفري وهو ينظر إىل اجلحفل املتمثل أمامه، ويشري إىل  اتوهجت عين
 دث بصرامة :شارة انصراف، خيتفي حلظتها، ويتحإ قبقب

 قتلها بيدك اي ملك املطهر اجلحيمي....اتلك امللعونة -
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 ... ا  لكن ..أان أقرتح أن نعقد جملس -

 : ينظر إليه بغضبقاطعه حبزم لوسفري وهو 

وأان الكرب والغرور أيها امللك ..  تاحمف أهنذه الكلمة ال تعلم! .. أ ـ أان
 ...ستنفذ احلكم هنا واآلن فقط من ميلك مفاتيحها، 

 وهو يقول : بعالحنىن ا

مملكتنا حتت أمر موالي، حنن يف خدمتك ويف خدمة عهود  -
 .اجلحيمية وحاكمها ومليكنا اخلالد

الذي صرخ  بعال ابتسم  لوسفري ابتسامة زهو وهو يويل ظهره ل
اس، الذي يظهر يف آخر الغرفة وهو يرتل كلمات مبهمة فارجمناداي

سحرية تصدر مع حروفه، ممسكا بسالسل  ضخمة تتوهج على مزامري 
النريان من خالل معدهنا املتفحم الذي يسلسل ليليث وصوت  
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مع احتكاكه ومالمسته لألرض  شررو  سالسلها اللهيبية يطرقع بوهجٍ 
 اليت حتيطها املياه والثعابني املشتعلة تعوم داخله...

انراي  مصقوال يلمع  فا  رج من جانبه من الفراغ سييبتسم لوسفري وهو خيُ 
ل نريانه، تتشكل وسط ذلك العامل املظلم، متر الطالسم والكلمات داخ

، وا عنها شيئاأو يعلم يفهموها  كتب على البشر أنوتتبدل بلغة مل ي
ري القادم من عامل سفلي جحيمى، رفع يده اليت حتمل السيف األسطو 

يقاعتها أذن بشرية من ية اليت مل تسمع إلزامري واآلالت الوتر املشتعلت وا
 قبل...

ع العرش، ظهره جلحافله، ويطال ديرسيفه يف اهلواء وهو مايزال ي طّوح
" خبفة ويتقدم "بعالجح قليال قبل أن يتلقفه طار السيف يف اهلواء وأتر 

ينظر لبعال  فارجاس إيقاعات لوسفري الساحرة، وحنو ليليثعلى أنغام 
 ابندهاش ويلتفت إىل لوسفري قائال :

 ، انظر، إن ليليث...موالي اخلالد -
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يصرخ يديه اليت ما زالت يف اهلواء وهو  قاطعه لوسفري أبن ضم قبضيت
 حبزم : 

..  لقد اي ملك الكلمات السحيقة، اقتلوهااس، فارجمعه اي  افعلها -
 .قضي األمر

ارجااس تنطلق وتندمج مع أنزل يديه وعند تلك اللحظة مزامري ف
اخلالد يف منظر لن يتكرر يف اتريخ العامل السفلي، وتنطلق  إيقاعات 

بعدد ال حيصى يهمس تراتيل ووساوس سحيقة ، تردد عبارات متكررة 
بني نريان كياهنا،  يسري كحيةٍ  يف عقل ليليث، اليت كان خط أسود

والسيف يشق اهلواء حنو رقبتها وهي حترتق وتشتعل كجمرة أوشكت 
ه عنقها، شقه بعنف لتطري رأسها اليت على التفحم، وعند مالمست

ترتسم عليها ابتسامة خبيثة يف اهلواء وتدور حول نفسها وهي تتفحم 
وينتشر حىت يصل إىل لوسفري الذي   ،وتتالشي رمادا يتطاير يف الغرفة
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،مير فوقه الرماد ويتخطاه، يرفع عينيه فوقه وينظر إليه كان يطالع عرشه
 لتجحظ عيناه، تتغري مالحمه...

جنونية أنثوية توقف مزامريهم ووساوسهم اليت  صوت ضحكاتٍ  ينطلق
 ...الغرفة امللكية جواءمتأل أ

  صدى الضحكات ويعلو وهو يتكرر مراٍت عديدة بقوة وعنف يرتدد
 وبسخرية واستهزاء...

وكيان ليليث  ،و بعال يلتفت معها  لوسفري خلفه وهو يطالع فارجاس 
 يف الغرفة... حم وصار رمادا متطايرا  الذي تف

يتأملهم، وقبل أن  يتكلم، ظرات ذهول ودهشة ترتسم عليه وهو ن 
 :أحد جحافله يف الغرفة  وهو يصرخ يظهر من العدم

ليليث " مقتوال وسط دائرة مرسومة وطالسم ساجوفالقد وجدوا " -
 .شيطانية  حولهال
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تصاحبها مزامري سحرية  تنطلق الضحكات يف الغرفة مرة أخرى
وإيقاعات ملعونة تتغلغل داخل عقوهلم  ونفوسهم يف آن واحد وهي 

 :بفحيح حّيٍة مرعبة أشبهتردد كلماهتا بصوٍت 

ال تثق أبحد أيها اخلالد  ..ستتحقق قريبا ...صدق أحالمك -
 .ونمت البشر كيف يثور .. سيثور جحيمك من الداخل كما علّ املبجل

يستمر ويستمر وسط دهشة مجيع من يف  ضحكات تبتعد وصداها
 .مام  عرش لوسفري اخلالد بن سومياالغرفة امللكية أ

 

 " متت "
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 اخلامتة
 ابلنهاايت؟ تؤمنهل 

 حنن ال... فما النهاايت إال بداايٍت جديدة... حلكاايٍت جديدة...

 تتشابه احلكاايت... وختتلف بعض التفاصيل...

 النصف اآلخر ما زال يف جعبتنا...وما نقلناه هو نصف احلقيقة... 

حنتفظ به لتشويقك وإاثرة تساؤالتك... فقد تعلمنا أال نلقي بكل 
 ما لدينا يف سلٍة واحدة...

 لكن حاول أن ال تسأل كثريا... فبعض اجلهل نعمة!

 ...لنجد مكاان آمنانرحل من هذا املكاناآلن علينا أن 

 أيديهم...خنشى أن يقع كتابنا هذا بني ملاذا؟! ألننا 

 وحقيقة  ال نعرف إىل أين نذهب...
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نستودعك اآلن ألننا نريد االختفاء... فهم ال يريدون أن يعرف 
 حكاايت ثوراهتم يف ممالك اجلحيم..ا أحد

*** 

 حممد  املخزجني 

 كّرم  خلفم  
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