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Obelisk of Satan 
 ثالثة أٌام فً ضٌافة ألَملـَك ألطاووس

Spending three days with the Satan 

  عهد ألتبعٌة-ألعهد أألول 

 

 تؤلٌؾ 

 عـــــــــــالء الصابػ
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 أإلهداء
 

 إلى وطنً الذي بعثرته لكمات المشعوذٌن 

 إلى أرواح كل من سحقتهم رحى الشٌاطٌن
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 ألمقدمة
 رواٌة لوقابع حقٌقٌة بشخصٌات رمزٌة

 

كنت قد قررت أن أكتب تارٌخ وطٍن مؽبٍر مذ شاء هللا سبحانه 

وتعالى أن ٌجوب خلقه فً أرضه ، ولما أختزلت أحداثه فً حقبة 

 إحتالله األخٌرة ، وجدت نفسً أمام رواٌة أسمٌتها مسلة إبلٌس

 

 

  ، م ، لم تكن أألكبر فً تارٌخه أو تارٌخ باقً ألدول2003محنة العراق فً إحتالله عام 

 من محن ، فلّما إنكشؾ ؼطاء ةلكنها كانت خالصًة معبرة عن كل مامرت به ألبشري

سم ألدٌن وتلك بؤسم أ ، هذه بةألجمهورٌة ألواحدة ظهرت نزاعات ألجمهورٌات ألمتعدد
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   قاطنً بعضفً نفوسة مدفون هذه ألخالفات أحقاد  ، ألوطنٌة وؼٌرهاو ةألقومٌة والعروب

ألنفس على أآلخرٌن ، وهً ذاتها ٌثار أن تكون بالتالً حباً فً إعدو ت ال  و .هذه المعمورة 

  .أحقاد إبلٌس على آدم وبنٌه فً من ٌحق له خالفة أألرض

                      

فإبلٌس لم ولن ٌكون إال مخلوقاً من ضمن هذه ألمخلوقات رآى فً نفسه الحق بخالفة 

.أألرض وعدم طاعة من ترٌه نفسه أنه أدنى منه درجة   

لذا جعلُت من رواٌتً هذه لوحة تعبٌرٌة ، ترٌك ألوان هذه أألحقاد وألنزاعات خاصة ألدٌنٌة 

منها ، لكن ألبداٌة كانت فً أبناء أبلٌس حتى أبٌهم ألذي أعطٌته تفاصٌل وأنباء ومفاهٌم 

ربما كان بعضها جدٌداً ، وسواء طابقت هذه ألمفاهٌم ألحقٌقة أم لم تطابقها فهذا ما الٌهمنً 

، فحدٌثً عن إبلٌس لٌس للتعرٌؾ بسٌرته ألذاتٌة ، بل للتعرؾ على دوره وعلى دور أتباعه 

من رجال ألشعوذة على حساب ألدٌن والوطن والحسابات أألخرى ألتً تدرعلٌهم بؤألموال 

من دون ضرابب ، وما جاإا به من إفك لسلب أألرواح وأألموال وتفضٌل أنفسهم على 

وعرضوها للناس على أنها من . أآلخرٌن باسم ألمعتقدات ألمقدسة ألتً حرزوها من إبلٌس

  .الرب 

أبطال هذه الرواٌة وبعض من شخصٌاتها هم رموز للمعتقدات ألتً ذكرناها ، حتى ٌلتقٌهم 

.إبلٌس بنفسه لٌدخلهم مملكته ألتً سعوا لها   
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، فالشٌطان هو  ال تعتقد إن إبلٌس المسمى بعزازٌل مذ كان فً السماء هو ألشٌطان نفسه }

قوًى من الشر أؼوت إبلٌس فعصى رّبه كما أؼوت آدم فؤكل من الشجرِة التً نهاه ربه عن 

 . أكلها 

فلّما كان الخالق ٌملك فً ذاته الخٌر كلّه ، كان كل شٌا عداه ٌحمل قوى الشر ألمسماة 

الذي قد ٌكون حكم أألرض قبل آدم بعدل  بالشٌطان ،  والتً من بعد تسلطت على إبلٌس

ٍِ حتى رفعه ربه إلى مصاؾ ِ المالبكة ،  ولّما خلق أهلل سبحانه آدم من طٌن  ِِ وخٌر ِ

وضع به من نوره ، لٌنزل ذلك النور فً ذرٌته على شكل أنبٌاء ورسل وأولٌاء وعباٍد 

 .صالحٌن أو خلفاء مخلـّصٌن 

 كان أبلٌس ٌعبد ربه ، ألن ربه من نور وإبلٌس من نار والنور خٌر من النار ، لذا رفض 

أبلٌس السجود آلدم ألنه من طٌن ناكرا َ عظٌم ألنور الذي وضعه ألخالق فً ظهر آدم وأعده 

. شٌبا ال ٌفً لرقً ألمخلوق الجدٌد 

لذا كان دأب إبلٌس محاربة ذلك النور كً ال ٌحكم األرض ، فإبلٌس ٌعلم إن ذلك النور 

 .سٌكون خٌر منه فً ألخالفة أو إن تولً ذلك النور الخالفة ٌعنً خسارته أمام آدم 
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ألمهم أن التعتقد إن القتل والسرقة والزنا وؼٌر ذلك هً أفعال أؼواك إبلٌس على فعلها ، بل 

هو ألشٌطان ألذي جال فً مادة صنعك فكل شٌا من ؼٌر نور أهلل تتخلله قوى الشر ألتً 

 .تناظر قوى الخٌر ألمتجسدة فً نور الخالق 

وهذا ٌعنً أن إلبلٌس دوراً أكبر من الدور الذي نفهمه عن نزغ الشٌاطٌن حتى وإن كانت 

القوى الشٌطانٌة إتخذت من إبلٌس ولٌاً لها وحتى لو كان الشٌطان الذي ٌجول مع هواك 

. ٌساٌر طموحات إبلٌس فً تولً الفاسد وعزل الصالح 

فترى أن ألمالبكة بعد أن أنبؤهم الخالق بؤنه سٌجعل خلٌفة ً فً أألرض ، إستؽربوا من قرار 

ربهم ، كٌؾ ٌجعل فٌها من ٌفسد فٌها وٌسفك ألدماء ، ال ألن ألمالبكة كانت تعلم الؽٌب بل 

ألنها كانت تعرؾ إن كل مخلوق من ؼٌر نور أهلل تتخبطه قوى الشر ، فعلـّم أهلل آدَم أسماء 

الخلفاء الذٌن سٌرثون االرض وٌحكموها بالعدل وأإلنصاؾ ، بعد أن خلقهم من نوره ووضع 

 .هإالء فً صلبه ، فؤقرت ألمالبكة وتفهمت قرار خالقها 

وألرب لّما كان نورا ً منذ أألزل خلق من نوره مالبكة الٌحصً عددها إال هو ، فلما أراد أن 

على ما هو من دونه فً ألعالء ، . ٌبدع مخلوقات ٍ من دونه ، ألقى من نوره على ألسماء 

فؤصبحت أجراما ً من نار الٌحصً عددها إال هو ، فبقٌت تموج حتى أخذ من أحدها قبضة ً 

فخلق ألجان وأمرهم أن ٌعٌشوا على أألرض ، ومسح على أحد ألجان مسحة من بهاء ٍ ، 
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فكان عزازٌل ألبدٌع فً جماله لٌجعله وسٌطاً بٌنه وبٌن أصحابه ، حتى فسدوا إال قلٌل منهم 

 .رفعهم مالبكة كان أعالهم عزازٌل 

 ولّما بردت أألرض وربى علٌها صلصال من فخار قبض منه قبضة فخلق منه آدم ،

وجرى ما جرى من عصٌان عزازٌل للسجود آلدم ثم هبوطهم منها  جمٌعا ً، ولّما أراد 

عزازٌل أن ٌصعد إلى السماء لٌسؤل ألرب أن ٌعطٌه ذرٌة مثل آدم ، وثب على واٍد قرٌب ٍ من 

ألعرش كما كان ٌفعل ، وهّم بالصعود فرماه ربه بشهاب أحرق قدمٌه حتى إسوّدتا ، لكنه 

 .إنفلق إلى عدة صور متشابهه ، ففهم إبلٌس إن ألرب أجابه عن سإاله بكٌفٌة اإلنجاب 

وأخذ ٌضرب نفسه بالنار إذا أراد أن ٌنشطر هو أو ذرٌته ، لكنهم كلما إنشطروا ضعفت 

. قواهم حتى بدإا ٌستعٌنون ببنً آدم لتحقٌق مرامهم فً محاربة كل مصلح ٍ 

ولما جعل أهلل له بٌوتا ً ٌزره فٌه أنبٌاءه .  كما سلبه أهلل إسمه فٌما بعد وأسماه إبلٌس 

 . {وعباده ، جعل إبلٌس لنفسه مسالت ٌزوره فٌها أتباعه 

كانت هذه بعض المفاهٌم التً إطلع علٌها أبطال رواٌتنا الثالثة ، وهم جنود فً ألجٌش 

أألمرٌكً الذي دخل إلحتالل العراق والذٌن تعرضوا لإلختطاؾ من قبل جماعٍة من اللصوص 

، حتى تؤتٌهم فرصة اإلفالت لتكون أألموال المسروقة ؼنٌمة لهم وٌكون قرارهم عدم 

الرجوع لإللتحاق بالجٌش ، وهكذا ٌكون لهم الدخول فً رحلة لمدة ثالثة أٌام حتى تنتهً 

. ضٌافة إبلٌس لهم  
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أبطال الرواٌة 

 

 مجند فً سن األربعٌن ، مسلم ؼٌر ملتزم ، أسمر ألبشرة ، ضخم البنٌة  -عدنان 

 

 مجند فً سن الثانٌة والثالثٌن ، مسٌحً ، أبٌض البشرة ، ضخم البنٌة -جوزٌؾ 

 

 مجندة فً سن السابعة والعشرٌن ، ٌهودٌة ، بٌضاء البشرة ، رشٌقة القوام -ساره 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

بؽداد- ألعراق  - ألٌوم أألول    

 

   2003  -  4 -  11   صباحاً من ٌوم   07 :  00ألساعة  

 

تجهل بؽداد ألساعة لمن تشكً أمرها ، إلى قابدها ألذي لم ٌبق من أثره إال تماثٌل محطمة 

وصور محترقة وقصور منهوبة ، أم إلى شعبها ألذي لبس ثوب علً بابا وراح ٌفتح كلّ 

وكل ماٌجده من ؼٌر رقٌب ،  لنفسه مؽارة ٌملإها بمإثثات الدوابر ألحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 أم لجٌش جرار أعدته عشرات الدول بؤحدث ألترسانات المسلحة وراح ٌصلخ وجهها 

.بقذابفه ألمدمرة وبزناجٌل من حدٌد   

،  شرفاتها حٌث ما ترى ألجٌوش ٌشد سمعك دوي ألطابرات والبٌوتات تلمس ألبارود على 

فهل لمسته أنت ؟ أم هل نفذت ألنفك رابحة ألبارود ؟ رابحته كاألشالء التً لم تجد مدفنا ؼٌر 

 أرصفة ألشوارع ، أنت ترى وتسمع وتلمس وتشم فهل تنسى ؟

كم ترٌد من أألدلة ، شهودنا قالبل ، فالقبور لم تكتب أسماء ألقتلة ولم تفعل ألدماء ذلك ، وما 

أدراك لعل موسى وعٌسى ومحمد كانوا هناك ،  هل سٌبطل أإلدعاء َمن كانت شهوده فً 

.ألسماء   



10 

 

لك أن تصفق أو تضع ٌدٌك خلؾ رأسك أو تحمل راٌة بٌضاء لتمر بسالم ، فهم ٌرٌدون تحٌة 

.إجالل ٍ وإكبار إلستإصال  من زرعوه وأتخمهم بعد أن جاءه الخرٌؾ   

أو لك أن تبحث فً وطن خابٍؾ عن مؤوى لكما ، أو أن تبحث فً المجهول عن وطن الٌعرؾ 

.انك فٌه   

مجعجعة تثٌر أألرض كسفاً من صخور كانت تلك أألرتال التً تعبر على أمانً الصمود 

.وعلى جبهة نٌسان التً لم تعد خالدة تذلها وتإزها أزا . المندرس   

إنها الحرب التً كانت رحلة سٌاحٌة لهذه القوات ، والتً لم ترى من عدوها إال خٌوط 

. العنكبوت بل أوهن من ذلك بكثٌر   

. وحثٌثا ً ٌتقدم ذلك ألرتل ألمشمشم لكبرٌات ألمصارؾ  

 رواد ألموكب ٌمشون على هدًى من أمرهم ، فخرابط الطرقات أجادوا رسمها ، وتفننوا 

.للوصول إلٌها   

 أفواههم ألحمر تشتهً أن تستلذ بالشطٌرة الكبٌرة من أموال المصرؾ المركزي ، لٌنظموا 

.مع ألمتبارٌن أآلخرٌن   

 جزء من الشعب الذي ٌسرق بحجة العوز ، وهإالء أشد دفاعا وأصرارا على الفوز بالؽنابم 

من أوالبك الذٌن ٌدٌرون حماٌته بؤسم الوطن الصامد ، وإن لم ٌكونا معا أشد من الذٌن 

.ٌجرون الحدٌد بؤسم  راٌة السلم واالمن الدولٌٌن   
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لم تكن ؼٌر مدرعٍة واحدٍة  هً التً تاخرت عن الرتل بمسافة ٍ قصٌرٍة ، إنها تمشً بهدوٍء 

.وبرود ألن مهّماتها ؼٌر قتالٌة  

 كانت مكلفٌة جوزٌؾ وساره وسابق المدرعة البٌض الوجوه الشقر الرإوس الزرق العٌون 

مصاحبة المرشد والمترجم العراقً عدنان ، الذي جاء مع هذه القوات لمساعدتها ولٌحصل 

وجهه األسمر كلون القفار التً . على ماسٌصرفه الحقا من أموال فً مالهً كالفورنٌا 

ٌقطعونها ، وشعره كلون األسفلت الذي ٌتقطع تحت زناجٌل الدبابات ، وعٌناه الكبٌرتان كانتا 

تتوسعان أكبر كلما توؼل الجٌش فً قلب بالده المؽصوبة ، تكاد الخٌانة أن تشق عٌنه وتزٌد 

.شفتٌه إرتجافا وإزرقاقا   

ٌتشوق  جوزٌؾ للحدٌث مع عدنان فٌسلمه إبتسامة كلما إصدمت عٌونهما ببعض ، 

.حتى تحررت شفتاه   

 

هل لك أهل هنا فً بؽداد ؟ - جوزٌؾ   

 كٌلو عن مركز ألعاصمة بؽداد ، 80أسرتً بمركز مدٌنة بابل وهً على مسافة - 

.أّما هنا فلديَّ بعض األقرباء   
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إبتهج َ جوزٌؾ إلجابة عدنان فهً إجابة مفّصلة ، ذلك ٌعنً إن عدنان رجل متحدث 

وهذا ماٌرضً فضول جوزٌؾ بالتعرؾ على تؤرٌخ وطباع الشرق ، لٌكسر عالمات 

ألمتراكمة منذ طفولته عن ماهٌة هذه البالد ، هنا بادر جوزٌؾ بسإال آخر  أإلستفهام

.كً ٌحافض على حرارة اللقاء   

 

هل إتصلت بهم ؟ هل هم بخٌر ؟-   

ال ٌوجد فً العراق هواتؾ محمولة كً أطمبن علٌهم ، لم ٌكن صدام لٌسمح بها ، - 

واالتصاالت السلكٌة توقفت بسبب الحرب ، أرجو أن ٌكونوا بخٌر سؤحاول أالتصال 

.بهم فً أقرب فرصه تتاح لً   

أمتزوج ؟-   

ال لٌس بعد ، وأنت ؟-   

.كنت متزوجا ، وأأمل أن ال أكررها، ههه ، إنفصلنا دون أن نحقق أطفال -   

هً من طلبت أإلنفصال ؟-   

. نعم ، ظروفً ألتعٌسة وحالة أللهو ألذي كنت فٌه  أجبروها على تركً -   

.كثٌر هو أإلنفصال فً أمرٌكا -   

ٌنتشر كما تنتشر ألمخدرات ، أتتعاطها ؟-   
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.ال تستهوٌنً ، ٌكفٌنً هوسً بالتدخٌن -   

 

 هنا ٌتوقؾ عدنان عن أإلسترسال  بالحدٌث إثر ترنح جمٌع من فً العربة بعد 

. صعودها ونزولها أرصفة كونكرٌتٌة   

ٌُرسم ُ على وجهه التوتر ، فٌما ٌفهم جوزٌؾ  عدنان ٌسند ظهره الى متكؤ العربة و

 التوتر الذي أصاب عدنان إنه بسبب إقتراب وصولهم لساحة المعركة ، فٌتحاشى

.التواصل بالحدٌث معه   

ماكانت إال دقابق حتى تقؾ العربة توقؾ حاد ، وٌسمع الجمٌع صوت أالسلحة الثقٌلة 

.والخفٌفة   

كانت عربتهم الصؽٌرة تكشؾ لهم حدة الصدام من نوافذها الزجاجٌة ومن إرتجافها 

.كؤن األرض تتزلزل تحتها   

الشارع الضٌق الذي حشرت فٌه المدرعة ٌسوده الموت الصامت لقد أؼلقت كل 

المحالت التً أنتشرت على أرجاءه ، وتهدمت جدران بعضها وتحطمت أبواب البعض 

اآلخر ،  وماترى فٌه إال أشالءاً ؼرٌبة عن بعضها البعض ، جمعتها أطماع األستٌالء 

.على حفنة من أموال هذا المصرؾ العمالق   



14 

 

كان ذلك الشارع ٌسّور المصرؾ من الخلؾ ، ومن الخلؾ كانت األشباح تنظر من 

.زواٌاه الخفٌة وألوان الخوؾ لها صوت الرٌح فً كهوؾ الجبال   

.وبعد هنٌهة من صمت مرٌب تعاود األسلحة زمجرتها فً المكان   

 لقد بدأ حدٌث البارود ألذي ٌنتهً دابما بصرٌخ ألدماء ألخاسرة ومكاسب أألصابع  

.المنتصرة   

  

07  :  45ألساعة     

 

جوزٌؾ وعدنان وساره لم ٌخسروا دماءهم ولم تكسب أصابعهم شٌبؤ ، ولم ٌكن فً 

حسباتهم أنهم سٌدخلون دابرة أإلشتباكات ، كان الحدث الذي ألّم بؤبطالنا سرٌع 

ومفاجا رماهم فً قدر محتوم لٌس لهم فٌه خٌار إال اإلنصٌاع له ، إذ حاصرتهم 

جماعة مسلحة وأردت سابقهم قتٌال وأنزلوهم أسرى ٌركلونهم وٌضربونهم لٌدخلوهم 

. حافلة لنقل الركاب كانت تختفً عن األنظار فً أحد دهالٌز الشارع   

ركاب هذه ألحافلة ألٌوم لم ٌكونوا كما ألعادة ، بل كانوا أكداسا ً من ألدوالرات ، إذ 

سلبوا ألحافلة أرابكها لتتحول مستودعا لألموال ألمسروقة من ألمصرؾ العراقً ، 

.ماعدا كرسً ٌتٌم ٌستقر خلؾ كرسً ألسابق   
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كل ما كان ٌشؽل ألرهابن ألثالثة هو محاولة إستٌعاب ماٌجري وألتحرر من هذه 

، وما داموا مجموعة كبٌرة فقرار أي واحٍد  ألزمرة ألتً قد تقتلهم فً أٌة لحظة

بقتلهم لن ٌعارضه ألبقٌة ، وما حاجتهم للرهابن وهم ٌمتلكون هذا ألتل من ألدوالرات 

إال لٌؤمنوا لحظات فرارهم ، هكذا كانت إستنتاجات أبطال رواٌتنا ألذٌن توسطوا 

الحافلة لٌدخل عشرة من المسلحٌن بعدهم بقفزات متوالٌة إلى الحافلة ، وٌؤخذ أحدهم 

السابق لٌكونوا دروع   مكان القٌادة فٌما ٌدفع  أآلخر ألرهابن ألثالثة أماما ً بمحاذاة

بشرٌة  لهم ، فالٌحاول أحد من الجٌش متعدد الجنسٌات ضرب الحافلة حٌث ٌرون 

.زمالبهم رهابن   

.جوزٌؾ ٌتكلم إلى عدنان بهمس   

 .ٌاصاح كلمهم وإفهم ماذا ٌرٌدون بإختطافنا -   

 .لو علموا إنً عراقً وجبت مساندا لكم فسٌكون القتل منٌة أتمناها لنفسً -  

إذا ً ٌجب أن نفعل شٌبا ً ، إنهم ٌتخذونا أآلن دروعا ً للهروب بالمال لٌقتلونا بعد أن ٌصلوا - 

 .مؤمنهم 

إٌاك أن تفعل شٌا ، إٌاك أن تحاول أنت التعرؾ - عدنان ٌتصبب عرقا وٌرفع من صوته 

 ...قوتهم إنهم 
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 .إشش إش - ٌداخل حدٌثهم صوت أحد المسلحٌن وهو ٌصرخ بوجهم 

ألسٌارة تسٌر بسرعة كبٌرة تفوق قدرتها كحافلة  قدٌمة ، ولفابؾ ألدوالرات تتمختر 

وتتداخل فً حناٌا ألمكان كؤنها ترقص فرحا إلؼتصابها ، فربما كان أإلؼتصاب ألذ طعما من 

 .طعم  معتقالت ألمصرؾ ألتً كانت تسبت فٌها 

 -أحد ألمسلحٌن ٌوجه كالمه إلى السابق 

 توقؾ فً مكان ٌخلو تماما من ألمارة لكً ندخل أألموال فً ألصندوق ألسري قبل أن نصل 

 .ألخربة 

ٌجد ألسابق ألمكان سرٌعا ً، فالشوارع كانت تخلوا من ألمارة إال فً ألمناطق ألتً تكمن 

فٌها ألبناٌات ألمسٌلة للعاب أللصوص ، وٌقوم أحدهم بتحرٌك ألكرسً ألوحٌد ألمنطوي فً 

عزلته وٌقلبه  لٌقوم أربعة منهم بحمل وإدخال كل لفابؾ ألدوالرات تحته ، فقد إصطنعوا 

صندوقا حدٌدٌا كبٌرا ً تحته لحفظ أألموال ، ال ٌبدو هذا ألصندوق من ألخارج إال كمخزن 

. للوقود 

 هذا ٌعنً إن حاجتهم للرهابن قد إنتفت وهذا ما حصل بعد أن واصلوا المسٌر إلى حٌث 

ألخربة لٌتم هدر دماء ألرهابن رمٌا ً بالرصاص فقد حلت ساعة أإلنتقام والتشفً مما فعله 

. ألرتل ألعسكري ألذي قتل قسما ً كبٌرا ً من أصحاب هإالء أللصوص 
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المكان هو خربة مهجورة ، تطل مباشرة على نهر دجلة ، أتخذوها سكان المنطقة مجمعاً 

للنفاٌات ، وتحدها أنابٌب عمالقة تكدست بشكل ؼٌر منتظم ألجل صٌانة مجاري المنطقة ، 

إنه مشروع تكسلت ٌد الحكومة عن إتمامه ، إذ كانت ٌدها سرٌعة كالبرق بنتؾ رٌش الشعب 

. لكنها فً خدمته تطقطق أصابعا ألؾ مرة قبل أن تتحرك 

وما إن توقفت الحافلة حتى خرج الجمٌع بسرعة إلنهاء مهمتهم ، وأبطالنا ٌساقون كما 

البهابم وٌحاولون إستعطاؾ أي أحٍد من المختطفٌن بالترجً ، حتى إستؽاثة عدنان لم 

توقفهم عن الشروع فً قتلهم بل أزادتهم رؼبًة فً ذلك ، فهم كما حسبهم عدنان منذ البداٌة 

. ، لهم رؼبة فً األنتقام ِمن َمن جاء مسانداً لهذه القوات 

. وهكذا شدوا وثاق الرهابن الثالثة وشارك الجمٌع بإطالق النار علٌهم 

 

 

 

 

  09  :  00ألساعة   
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لكن ألرصاص ألذي صوب علٌهم لم ٌقتلهم بل أصابهم باإلؼماء فقط ، وللحظات قبل أن 

ألرصاص لم ٌكن موجها ضدهم  ٌستفٌقوا ثانًٌة على أصوات متباٌنة فً شدتها ، لٌروا أّن 

بل موجه لعصابٍة أخرى أحاطتهم بسٌاراٍت صؽٌرٍة و ترٌد أن تستحوذ على أألموال ، إنها 

فرصة ألنجاة أألخٌرة ألبطالنا ، ٌالها من فرصة نادرة لم ٌتوان جوزٌؾ عن إؼتنامها بعد أن 

سقط أحد ألمسلحٌن قربه مٌتاً لٌؤخذ سالحه وٌصٌب آخر موفراً لعدنان سالحا لٌسانده ، أما 

 .ساره فما زالت فً ؼٌبوبتها 

 وٌنتظر أإلثنان أن تنتهً ألمواجهة لكً ٌستهدفوا ألناجٌن سواء من مختطفٌهم أم من 

أعدابهم ، وتستمر ألمواجة نصؾ ساعٍة لتمتلا أكٌاس عزرٌل بؤرواح من إستدعوه ألجل 

الرهابن ، وٌواصل عدنان وجوزٌؾ قتل البقٌة حتى لم ٌبق فً المكان روح بجسد إال هم ، 

فً ألسٌارة ، أما عدنان فبالكاد ٌرفع  فٌحمل جوزٌؾ زمٌلته لكنز ألنصر ألذي ٌنتظرهم

 .هامته وٌحرك ذراعٌه التً التصقتا على بندقٌته من الذعر الذي مر به 

 . هناك جثة فً مإخرة ألحافلة -جوزٌؾ 

إسمع سؤنزع ألمالبس من على هذه ألجثة ألرتدٌها ، وأنت أجلب لك ولساره مالبس - عدنان 

 .أخرى سٌقتلنا كل من ٌرانا بمالبسنا ألعسكرٌة 

 ًِ فٌنزل جوزٌؾ وٌجلب له ولساره مالبسا من جثتٌن قرٌبتٌن كما ٌتناول مسدساً وحقٌبًة

للذخٌرة ، وٌعود الهثاً مؽٌراً مالبسه لٌبدإا مشوار ألنصر ألمفاجا وٌمسك عدنان مقود 
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ألحافلة منطلقاً بها ، لكنه ال ٌجد فً نفسه قوى تساعده ، فٌهز ألمقود ٌمٌنا وٌسارا من 

 .ألهلع ألذي ٌتملكه 

  -توقؾ وإسترح أنت ، سؤتولى ألقٌادة ، إقترب أنت من ساره لتؽٌٌر مالبسها - جوزٌؾ 

 .وٌساعده على أإلضطجاع قرب ساره 

 . ال بد أن نهتدي لطرٌق ألرجوع أو نجد مشفى لمعالجة ساره -عدنان 

 الشوارع خالٌة تماما من ألمارة و السٌارات ، وأخشى أن نتعرض لعصابة إخرى -جوزٌؾ 

إذا حاولنا ألرجوع إلى ألمصرؾ حٌث قواتنا، هذا إن لم تكن قواتنا قد توزعت على عصابات 

 .أللصوص مثلما حصل بنا 

 كٌؾ ال تكون خالٌة ومحطات الوقود مقفلة وأوضاع البلد مخٌفة ، أال ترى مشفى ؟ -عدنان 

 .إنهم ٌضعون عندنا عالمة الهالل االحمر علٌها ، حاول أن تتفحص المكان جٌدا علك تجدها 

 .جوزٌؾ ٌحملق مركزا ً نظره على أعالً البناٌات حتى ٌشد إنتباهه نصباً للصلٌب 

 .من ألمإكد إننا سنجد فٌها من ٌساعدنا   سنذهب لتلك الكنٌسة-جوزٌؾ 

 ومن ألمإكد إنها مخبؤ للعصابات أآلن ، فهذه ألمإسسات ؼالبا ما ٌهرب أهلها فً -عدنان 

 .مثل هذه ألظروؾ  لتكون مجمعا ً آلخرٌن ، أنت تبحث عن نهاٌة جدٌدة لحٌاتنا 

التً ٌراها وقد أؼلقت بوابتها الكبٌرة   الٌلتفت جوزٌؾ لكالم عدنان وٌتوجه صوب الكنٌسة

وفتح أقفال البوابة  ، فلٌس له إال قرار واحد ، أتخذه ونفذه بسرعة ، وهو النزول من الحافلة
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بإطالقات متعددة من مسدسه ورؼم إزالته لكل االقفال لكنه لم ٌتمكن من فتحها لقدمها 

.  وضخامتها 

.  ٌعود جوزٌؾ للحافلة لٌولجها فً البوابة فٌدخل مع الحافلة إلى داخل الكنٌسة

 

 

 10 :  05ألساعة   

 

تقع الكنٌسة على شارٍع ربٌسً حٌث بوابتها الكبٌرة ، إال إن البوابة الخاصة لدخولها تقع 

. على شارٍع فرعً 

تحوي الكنٌسة مقبرة كبٌرة تقع على مٌمنتها ، بٌنما تقع بناٌة الكنٌسة على الٌسار ، وُترى 

باباً صؽٌرة خلؾ البناٌة تطل على المقبرة وتربطها بمبنى كؤنه ُحجرة كبٌرة تتصل بعد ذلك 

. بمبنى الكنٌسة وقاعته العمالقة 

. ٌا إلهً إنها مقبرة كبٌرة - جوزٌؾ 

ًِ ولكن من سٌساعدنا على عالج ساره ؟  - عدنان  ال بؤس ربما كانت أكثر أمناً

 . دقابق سؤحاول ؼلق البوابة لنؤمن المكان وأعود إلٌك - جوزٌؾ 
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إلى ألوراء فتقوم هً بؽلقها بشكل   قلٌال لٌعود بالحافلة إستطاع جوزٌؾ أن ٌرد البوابة

 . محكم ، لقد أمنوا ألمكان وأبتعدوا عن ساحة المفاجآة

  هل تشعر بتحسن ؟ هل تستطٌع ألوقوؾ ؟ -جوزٌؾ 

 . بكل تؤكٌد -

خلؾ ذلك الكرسً والتحق  سؤحمل أنا ساره على كتفً وأنزلها ، ضع المسدس والحقٌبة-  

 بً ؟

 .ما إن نزال وإذا بصوٍت من بعٌد 

 .الٌمكنكما دفنه هكذا ، توقفا - 

 إسمع ، إدعً إنك أصم وأبكم ال ترد علٌه وال تنتبه لصراخه أتفهم ، سؤكلمه أنا ، -عدنان 

 .ٌبدو أنه قس الكنٌسة 

 .ٌتجه عدنان وجوزٌؾ صوب ألقس 

  ؟  من أنتما ؟ وكٌؾ دخلتما هكذا ؟ أترٌدان دفن هذه ألجثة -ألقس 

 ٌا أبونا إنها لٌست جثة ، ولم نكن نرٌد دفنها ، لقد حاولت مجموعة من -عدنان 

أللصوص سرقة حافلتنا  وأصٌبت زوجة صدٌقً باإلؼماء ، وما وجدنا مالذا ؼٌر دار 

 .نرٌد فقط أن نهدأ ونرى ما بها . ألرب ألنهما نصارى لكنهم من ألصم ألبكم 

 .  تعاال ، لٌساعدنا الرب -القس 
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فٌدخالن مع القس من الباب الصؽٌرة التً تؤخذهم إلى حجرة كبٌرة عن طرٌق ممر 

صؽٌر ضٌق ، فً الحجرة ست أِسّرة متقابلة ، فٌشٌر القس لجوزٌؾ أن ٌضع ساره على 

 .إحدها 

 ،  لن أتؤخر علٌكم ، سؤستدعً أالخت ماري هً تسكن على مقربٍة من الكنٌسة-القس 

 .إنها ممرضة وستساعدنا كثٌرا 

 . فٌخرج القس مسرعا ً من الؽرفة 

  هل سٌساعدنا ؟-جوزٌؾ 

 إش ، التتكلم لعلّ أحدهم ٌسمعنا ، لقد ذهب لٌحضر ممرضة ، كن حذرا من -عدنان 

. الكالم ال تؤمن الحد ، الكثٌر من العراقٌٌن ٌكرهون أالمرٌكان ، وإن كنت مسٌحٌا مثلهم 

 

وفٌما ٌنشؽل جوزٌؾ بتفحص المكان ٌدخل القس ومعه الممرضة وهً ترتدي لباس 

الراهبات وتحٌٌهما بحنً رأسها بعد أن تنظر لجوزٌؾ وعدنان وتضع حقٌبة االسعافات 

  . على السرٌر المجاور لسرٌر ساره 

 . أإلخت ماري وأألخوٌن هنا -وٌعرفها ألقس بالموجودٌن 

 .أنا عدنان وصدٌقً جوزٌؾ وهذه زوجته ساره ، إنهما من الصم البكم  - 

 . حاال   أهال ومرحبا بكم ، سؤتفقد أإلخت ساره-ماري 
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 .ألقس ٌخشى أن ٌكون وجوده محرجا والممرضة ماري ترٌد ألكشؾ على صاحبتهما 

 .سؤحظر لكم بعض ألشراب أنتم متعبون ومرهقون - 

 هل أصٌبت بطلق ناري ؟- ماري 

 . وكادوا ٌقتلونا فؤؼشً علٌها من ألذعر   ال ال، تعرضنا لحادث إختطاؾ وسرقة-عدنان 

 . ولكنً أجد على مالبسها آثار دماء -ماري 

 ال إنها دماء جوزٌؾ زوجها فقد جرح وربما سقطت علٌها دماإه أثناء حمله لها -عدنان 

. 

  أٌن جرحه معً ضماد كافً ؟-ماري 

 . ال إنها جراح طفٌفة التحتاج لضمادات ألمهم حالة ساره -عدنان 

 لٌس عندي ما ٌنفعها إنها مصابة بشد عصبً ستستفٌق بعد أن ٌستعٌد جهازها -ماري 

ألعصبً فعالٌاته ، إن كل شٌا فٌها منتظم ، نبضها حرارتها ، سؤحاول أن أجعلها 

 .تستنشق شٌبؤً من ألكحول ألطبً علـّها تنتبه 

ما أن قربت ماري ألكحول حتى هذت ساره ببعض ألكلمات ، فشزرت ماري عدنان بنظرة 

حادة ، فقد إكتشفت كذبته بؤن صاحبه وزوجته من ألصم ألبكم ، وما أن ٌدخل ألقس 

 .مبتسما للموجودٌن وهو ٌحمل إبرٌق من الشراب حتى تسحبه ماري من ٌده 

 .ٌجب أن أتكلم معك أٌها أألب -  
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تؤخذ معها ألقس لتكلمه خارج ألؽرفة فٌما ترقب عٌنا عدنان شفتٌها ، لقد إستنتج من رد 

 .فعل ألممرضة ماري أنها كشفتهم  وترٌد تحذٌر ألقس ، فٌعود ألقس لٌتحدث لعدنان 

أخً هذا بٌت ألرب وكل من ٌدخله آمن ولو كنت ماكنت ، لكن أن نتعرض للقتل بسببكم - 

 .فهذا ماال نرضاه ونرجو أن تؽادرونا 

 أرجوك ، أنا ال أفهم ماتعنً لماذا تتعرضون للقتل بسببنا ؟- 

أعنً إنك مادمت قد كذبت علً ّ بشؤن حالة صاحبك وزوجته ألتً تتكلم أإلنكلٌزٌه فإن - 

وراءكم جرٌمة كبٌرة ، وهناك من ٌرٌد أإلنتقام منكم ، وربما كانت مجندة إمرٌكٌة قمتم 

وبما إن حالتها لٌست خطرة ولٌس بوسعنا تقدٌم .. بإختطافها أو شٌا من هذا ألقبٌل 

 .ألمساعدة لها فؤرجوكم أن تؽادرونا سرٌعاً 

نعم أٌها أألب ألجلٌل ، ألحقٌقة إننا ألثالثة من المجندٌن فً الجٌش أألمرٌكً وأنا مرشد - 

ومترجم ، وأثناء قٌام قواتنا بعملٌة حماٌة ألمصرؾ ألعراقً أختطفنا من قبل لصوص 

 بٌن مختطفٌنا وعصابة أخرى فؤفلتنا ،  أخذونا كدروع بشرٌة وبعدها حصلت مواجهة

 .أقسم إننً صادق وقد أخبرتك أآلن ألنً وجدتك أباً طٌباً وكرٌماً 

 .   ٌضحك ألقس ضحكة تستفٌض راحة وإستبشار وٌنادي برأسه ماري 

تعالً ٌاعزٌزتً ال ٌوجد داعً للقلق إنهم كما ذكروا لنا مع فارق بسٌط إنهم من - 

 . ألقوات أألمرٌكٌة ، وعدنان مترجم جاء معهم وتعرضوا لإلختطاؾ كرهابن 
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  أٍؾ  ، أرعبتنا ، لماذا لم تقل ألحقٌقة منذ ألبداٌة ؟-ماري 

أنت تعرفٌن أن ألكثٌر من ألعراقٌٌن ضد هذه ألقوات وال نعرؾ ألصدٌق من - عدنان 

 . ألعدو 

 هذه دار الرب ، نتعامل من خاللها مع االنسان كإنسان ولٌس كحكومة وجٌوش ، -ماري 

هل أستطٌع أن أتكلم .. وماٌهمنا أن ال تكن جزءا َ من الحرب كً تكون مالذا لكل الناس 

 مع صاحبك فٌرد علً ّ؟

  ؟  هل تجٌدٌن أللؽة أإلنكلٌزٌة -عدنان 

 . أنا وأألب نجٌد أإلنكلٌزٌة منذ زمن ، فالجالٌات أألجنبٌة تؤتً للكنٌسة دابما -ماري 

  طبعا ً إفعلً ذلك-  عدنان 

 . أهال بك ٌا جوزٌؾ فً دار ألرب وفً أرض ألمشرق -القس ٌسارع لإلبتسام لجوزٌؾ 

 . ٌسعدنا إستضافتكم -ماري 

 .ٌنظر جوزٌؾ لعدنان بإستؽراب ماذا ٌعنً هذا ، هل كشفوا أمره 

 . جوزٌؾ لقد قلت لهم ألحقٌقة إنهم إخوتك وإخوتنا ومن االجدر الثقة بهم-عدنان 

آه ٌاوٌلً ..  أشكركم جدا وأشكر طٌب أخالقكم -جوزٌؾ ٌلقً هماً كان بصدره بآٍه طوٌلة 

. وٌدٌر رأسه لعدنان .. كنت قد صدقت إننً أصم وأبكم 

 . وكنت على ٌقٌن بؤنك ثرثار ولن تكتم سرنا -
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 .ٌضحك ألجمٌع وٌستمر ألترحٌب بٌنهم 

بحالة مزرٌة ، سؤذهب لمحل شعبً لشراء بعض   ٌجب أن تسترٌحا أنتما اآلن-القس 

األكل فالكهرباء قطعت منذ فترة وانا أشتري أألكل ٌومٌاً كً الٌفسد ، هنا فً خزانة 

. ألمالبس ماٌكفٌكم من ؼٌارات ومناشؾ ، علٌكم أإلستحمام وتؽٌٌر مالبسكم 

ًّ ألقٌام   تلك ألباب ألصؽٌرة هً باب ألحمام ، ربما سؤتؤخر علٌكم بعض ألوقت ، عل

ببعض ألزٌارات لألصحاب ، علٌكم أن التفتحوا الباب ألي طارٍق ، أنتم تعرفون خطورة 

 .الوضع الراهن 

. عدنان ٌخرج مبلؽا من المال من جٌبه 

 . هذا مبلػ بسٌط لشراء األكل لنا لو سمحت -

 .انتم ضٌوؾ وأنا ملزم بإعالتكم حتى ترحلوا بالسالمة - القس 

 أعلم وهللا إنك فوق ماتصؾ من أخالق ، ولكنً أعرؾ الوضع الصعب االن ، -عدنان 

.   األجنبٌة ونحن نمتلك ماٌفٌض عن حاجتنا  ولكن بالعملة

.. ٌؤخذ القس المبلػ مطبطبا ً على ٌد عدنان قابال ، لن أتؤخر علٌكم 
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 11 :  10ألساعة  

 

. هٌا عزٌزتً ماري ألوصلك إلى دارك - القس 

بمشٌته ألمتؤنقة ترصده عٌنا جوزٌؾ ، وما أن سمع باب ألكنٌسة   وٌؽادر القس الؽرفة

 .ٌؽلق حتى ٌنقض على عدنان بحّدة 

كٌؾ تؤمن لهم وتكشؾ حقٌقتنا ، لقد أمرونا قادتنا بؤن ال نثق بؤحد ، حتى أنت التعرؾ - 

مٌول هإالء وتفكٌرهم ، قبل قلٌل قلت بنفسك إن أهل ألعراق ٌبؽضونا ، لقد أوقعتنا فً 

 .ورطة 

 إنهم كشفونا من هذٌان ساره ، وطلبوا منً أن نؽادر فوراً ، ما عساي أن أفعل ؟- 

حقاً ، علٌنا أن نؽادر فوراً ، ألشوارع ال تعرؾ إننا من ألقوات ألمحتلة لكن هإالء - 

 .علموا وسٌخبرون أصحابهم سرٌعا 

صدقنً ٌاجوزٌؾ إنً وثقت بهم ألنهم أهل للثقة ، ولٌس لدٌنا سبٌل ؼٌر ألثقة بهم ، - 

أرجوك إهدأ .. كنا مع رتل جرار ولم نسلم ، هل ترٌد أن نجوب ألشوارع أآلن لوحدنا ؟ 

أنت مثار عصبٌا مما مررنا به ، علٌنا أن نستحم ونؽٌر من مالبسنا إن رابحة ألدماء 

 .التً فً مالبسنا مقززة 
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 .أدخل أنت وأنا سؤحمً ألمكان رٌثما تخرج ونتبادل أألدوار - 

ٌتجه عدنان ألخذ مالبس جدٌدة من ألخزانه ، فٌما ٌقرر جوزٌؾ التجول فً البناٌة 

الكبرى للكنٌسة  فٌخرج من الؽرفة متجها إلى الممر الذي ٌربط حجرة السكن بالقاعة

 .لٌتفحص المكان كله 

لقد تذكر .. تـُوقؾ تطلعاته أدوات دفن الموتى قرب ألباب ألصؽٌرة ألمإدٌة للمقبرة  .. 

ألجثة التً فً السٌارة ، ألم ٌحن ألوقت للتخلص منها قبل أن تتعفن أو ٌكشفها أحد ، فال 

  ٌدع لنفسه مجاال للتفكٌر أكثر لٌؤخذ بالفؤس وألمسحاة متجها إلى ألسٌارة لٌخرج ألجثة 

، لكن ألرجل ما زال على قٌد ألحٌاة ، فما أن أسقطه جوزٌؾ  من على ألحافلة ثم جرره 

 .لٌدفنه ، إستفاضت به أألنفاس وراح ٌتوسل  بجوزٌؾ لتركه حٌاً 

جوزٌؾ لم ٌفهم كالم ألرجل لكنه فهم ماٌرٌده ، رؼم ذلك لم ٌتؤن جوزٌؾ بإلتقاط ألفؤس 

. وإنزاله بضربة قوٌة على رأس ألرجل فٌردٌه صرٌعاً وٌعٌد تؤهٌله للموت 

 كان ٌحفر بسرعٍة جنونٌٍة وكؤنه ٌرٌد ألتخلص من جرمه بقتل الرجل ، حتى تسترٌح 

أنفاسه ألمتالطمة على شفتٌه وٌعود صاعداً للسٌارة ألخذ ألمسدس وحقٌبة ألذخٌرة التً 

 ، وكصخرٍة هّدها  ٌحملها على كتفه أستعداداً للنزول وعٌناه تنظر لمكان مواراته ألجثة

 .السٌل من عال ٍ ، ٌنزلق أثناء نزوله ساقطاً على أألرض 
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 وما أن ٌحاول ألنهوض حتى تفزعه أفعى تخرج من حقٌبة ألذخٌرة ألتً سقطت أمامه 

. فٌلتقؾ المسحاة سرٌعا وٌلحقها بضربة وأخرى ،

 لكن ضربته الثانٌة أخرجت صوتاً الٌشابه ضرب المسحاة باالفعى والرمل ، بل كانت 

 .كؤنها ضربة على شٌٍا صلب 

 .توجس جوزٌؾ خٌفة مما ٌحصل ورفع مسحاته بتؤٍن لٌرى ما تحتتها 

. ٌال الدهشه إنها لٌست أفعى ، إنها مسلة صؽٌرة ، ال كانت أفعى وأنا متؤكد إنً رأٌتها 

 هكذا راح جوزٌؾ ٌسؤل نفسه ، فٌمد ٌده لٌلتقطها بحذر وٌشد بؤصابعه علٌها بعنؾ خشٌة 

أن تكون هً االفعى التً هاجمته أوالً ، وٌتؤملها طوٌال ، ما الذي جاء بها لحقٌبة ألذخٌرة ، 

وهل هً أفعى تحولت ألى مسلة أم ماذا ؟؟ وقته لن ٌساعده إلدراك ردوداً على تساإالته ، 

فٌعٌدها للحقٌبة وٌنكث األتربة من على مالبسه وٌضرب كفٌه ببعضهما وٌحمل فؤسه 

ٌُهّدأ من روعه لٌالقً عدنان بوجه طلٌق   .ومسحاته لٌعٌدهما مكانهما وٌحاول أن 

 هل كان حمامك مرٌحا ؟- 

مرٌحا وممتعا ، ستشعر بتؽٌٌر كبٌر عندما تستحم ، لكنً أرى حالتك إزدادت سوًء ، أٌن - 

 كنت ؟

 .لقد وارٌت ألجثة ألتً فً ألسٌارة حٌث ألمقبرة قبل أن تتفسخ - 



30 

 

عظٌم ، قمت بإنجاز رابع لقد دفنت مسلماً فً مقبرة ألمسٌح تضامنا فً أألدٌان ،ههه ، - 

 .أدخل فورا لتستحم حالتك مزرٌة ، سؤأتٌك بما تحتاجه 

ٌنشؽل عدنان بالتفكٌر بما جرى وما سٌجري لهم بعد أن جهز جوزٌؾ بمالبس جدٌدة 

ومنشفة ، هل ستظن قواتنا إننا متنا أم أسرنا ؟ هل رآنا أحد من زمالءنا أثناء حصول ما 

حصل ؟ ، هل أنجانا أهلل ألذي لم أعبده من طفولتً قٌد أنملة من تلك ألمحنة ألممٌتة ؟  هكذا 

 .ٌؤخذه ألتفكٌر لٌجرده عن مكانه إلى حٌث ماضٌه ومستقبله 

 هل أنت نابم ؟- جوزٌؾ 

 ال أخذنً ألتفكٌر قلٌال ، كٌؾ وجدت أإلستحمام ؟- 

ًّ ، ما سنفعل لساره ؟ هل تساعدنً -  لقد أراحنً جدا ، أحس بؤننً أزحت حمال ثقٌال من عل

 بتؽٌٌر مالبسها ؟

ما رأٌك لو وضعنا علٌها وزرًة وسحبنا مالبسها ألتً ترتدٌها حتى تستفٌق وتستحم - 

 وترتدي مالبسا جدٌدة ؟

 .أراها فكرة جٌدة ، هٌا لنقم بذلك ، ؼِطها أنت ، وأنا سؤسحب مالبسها من تحت - 

 ما رأٌك هل تحتاج لمشفى ؟ أم كما قالت ألممرضة أن حالتها ستتحسن تلقابٌا ً ؟- 

. سنتخذ ألقرار ؼدا صباحاً إذا بقٌت على هذا ألحال - 

  .  ٌتطلع جوزٌؾ لحقٌبة ألعتاد وهو ٌسحب مالبس ساره 



31 

 

 .عدنان لقد حصل لً أمر ؼرٌب وأنا أدفن ألجثة - 

 ماهو ؟- 

بعد أن دفنتها رجعت ألى ألحافلة ألنزل حقٌبة ألذخٌرة تلك ، فسقطت من على سلم ألسٌارة - 

وألحقٌبة سقطت أمامً ، وإذا بؤفعى تخرج منها فهممت لقتلها بالمسحاة ألتً كنت أحفر بها 

 .، ولما ضربتها تحولت إلى مسلة صؽٌرة بحجم ألكؾ إنظر إلٌها 

 .ٌخرج جوزٌؾ ألمسلة من الحقٌبة لٌتطلع عدنان لها وٌضحك 

إثر ما مر بنا ، وإما تؤثرت بؤفالم عن  ذلك أمر من أمرٌن ، إما إنك قد أصبت بهالوس- 

 .ألفراعنة وأآلثار 

ولكن أكاد أجزم بحقٌقة ماحدث ، أو ربما تكون أألفعى قد إندست فً ألرمل بسرعة وكانت - 

ًِ منها أو شٌا على هذا ألنحو   .ألمسلة مدفونه قرٌبًة

.  ٌدخل جوزٌؾ ألمسلة تحت ألوسادة ألتً على سرٌره 

.  ولكن مالذي أتى بها لهذه الحقٌبة -عدنان 

 . ربما كان مشوارهم فً أألمس لمتحٍؾ عراقً قبل أن ٌحلو عملهم الٌوم بالمصرؾ -

 أتسمع أصوات قذابؾ تقترب منا ؟- 

 .نعم لكنً ال أظنها قرٌبة ، أخشى على ألقس أن ٌصاب بؤذى - 

 .لٌحفظه أهلل كم أحببت هذا الرجل - 



32 

 

 إسمع صحٌح إنه رجل طٌب ، لكن ما ٌقلقنً هو ثقتك ألعمٌاء باآلخرٌن ، إٌاك أن -جوزٌؾ 

تخبره عن أمر أألموال ألتً فً ألسٌارة ، إنها مبالػ ضخمة جدا ، وٌجب أن تبقى فً مكانها 

 .حتى نبلػ قواتنا 

 هل ستؤخذ أمرٌكا هذه أألموال بؤعتبارها ؼنابم حرب ؟ -عدنان 

 أمرٌكا ال تحتاج إلى أوراق تطبعها هً بنفسها ، ؼنابم ألحرب أهم -جوزٌؾ بضحكٍة عالٌة 

 من كل أموال العالم ؟

  ماهً إذاً ؼنابمهم ؟-عدنان 

 والٌة أخرى تابعة ألمرٌكا عسكرٌا تمسك بزمام الشرق ، هناك كلمة للربٌس -جوزٌؾ 

الكوري تعجبنً قالها حٌن هددته أمرٌكا بضربة عسكرٌة ، قال لن تضربنً إمرٌكا ألنً ال 

 .أملك نفطا ولست قرب إسرابٌل 

 هذا كالم صحؾ ، ألم تسمع الربٌس بوش وهو ٌقول كلمنً الرب ألجل تحرٌر -عدنان 

 العراق ؟

 الرب ال ٌدعو لنشر السالم بالحرب ، حتى وإن كان صدام ٌهدد المنطقة -جوزٌؾ بسخرٌة 

بؤسلحة كٌمٌابٌٍة فكن واثقاً إن أمرٌكا لها القدرة على ألقبض على صدام وهو على فراش 

نومه ، أو على االقل سحقه بصاروخ من بعٌد ، أنا أصدق فقط إن الرب سٌتحدث لبوش بعد 

 .موته حٌن ٌقول له أدخل ٌا هذا إلى جهنم 
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 ٌضحك أإلثنان  

 صحٌح أذكر قبل سنٌن قٌام بوش أألب بتوجٌه صاروخ إلى ؼرفة إمرأة كانت قد -عدنان 

رسمت صورته على أرض فندق سٌاحً كبٌر ، فلماذا لم ٌوجه صاروخا إلى صدام وتنتهً 

 ألقصة ، جٌد ٌا جوزٌؾ أعجبنً تحلٌلك ، هل أنت محلل سٌاسً ؟

 ههه ، ربما أألصح أن تقلول محلل خمور ، لقد كنت منهمكاً بدراسة علوم مختلفة -جوزٌؾ 

عن السٌاسة والتارٌخ ، وكنت أحب تصفح مواضٌع شتى عن عالم البحار واألفالك ووووو ، 

حتى دخلت كلٌة القانون ، وفً السنة االخٌرة سكنت مع زمٌلٍة لً بشقـّة واحدة ، لم أكترث 

للدراسة النً وثقت من تخرجً ، فكنت أقضً معها أوقات طوٌلة بالتنزه والسٌاحة حتى 

تزوجنا ، لكنً كنت قد تشبعت بؤإلدمان على المسكرات والمخدرات و فصلت من الكلٌة 

وأدخلت مصّحة خاصة للمدمنٌن ، وما إن تعافٌت وجدت فرصة بهذه الحرب كً أسدد دٌونً 

 .وأبدأ حٌاة جدٌدة 

 .أنا آسؾ إن كنت قد ذكرتك بؤٌاٍم عصٌبة  فً حٌاتك - عدنان 

 على العكس أنا أحب الحدٌث معك حتى قبل أن ٌحصل معنا ماحصل ، أتذكر كٌؾ -جوزٌؾ 

 .كنت سعٌداً حٌن جلست أمامك فً ألعربة وبدأت الحدٌث معك ؟ 

 شاء هللا أن ننجو من الموت لو تؤخرت ألعصابة أألخرى ثانٌة واحدة لكنا نجلس -عدنان 

 .أآلن على أسرٍة من تراب 
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 . أخشى أنه إختار لنا مٌتة أبشع ، من ٌدري ؟ -جوزٌؾ 

 . التكن متشابما ً، صحٌح هل أنت كاثولٌكً ؟-عدنان 

، أتعرؾ بعد قضٌة إدمانً أحس ..  أمً ٌهودٌة وأبً مسٌحً كاثولٌكً ، أما أنا -جوزٌؾ 

إن كل أألدٌان ترفضنً ، حتى إنً قبل ذلك لم أتعرؾ على دٌن أمً ودٌن أبً إال بما قال 

الرب وما قاله بعض االنبٌاء من مواعض ، أعنً إنً ال أعرؾ شٌا عن ماهٌة أإللتزامات 

 التً ٌرٌدها الرب منا ، كلمة التعالٌم تشعرنً باإلختناق ، الحٌاة فً أمرٌكا وقوانٌنها الكثٌرة

التً تدخل بكل تفاصٌل حٌاتنا أشعرتنا بالقرؾ من تقبل المزٌد من التعالٌم سواء من أألب أو 

 .أألم أوحتى من الرب 

والحٌاة الرؼدة  ، فإذا أنا  أفهمك ، حٌن قدمت ألمرٌكا ظننت أنً سوؾ أجد الراحة -عدنان 

والهاتؾ ووو ، ٌاصاح  أعمل لٌل نهار لدفع فواتٌر الكهرباء والماء والؽاز وتؤمٌن السٌارة

 .لقد تحولت إلى رجل آلً 

 لذلك ترى الكثٌر من الشعب األمرٌكً وافق على خوض ألحرب بؤعتبارها فرصة -جوزٌؾ 

 .للعاطلٌن عن العمل وذوي الدخل المحدود 

 قصتً فً الدٌن كقصتك ال أعرؾ عن دٌنً ؼٌر القال والقٌل ، حسناً ، ما رأٌك -عدنان 

بالفرصه التً نحن فٌها ؟ أموال الحصر لها ونحن فً نظرهم جنود بواسل تعرضوا للخطؾ 

 .والٌعرؾ أقتلوا أم مازالوا كرهابن 
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 لكنً أجد المواصلة - لقد زارك الشٌطان الذي زارنً قبل قلٌل -جوزٌؾ بضحك متوالً 

 .صعبة بالنسبة لً ولساره ألننا ال نجٌد الكالم العربً 

 لكنك تجٌد أن تكون أصم و أبكم ، وٌمكنكما العٌش فترة فً منطقتً حتى نجد منفذا -عدنان 

 .خارج العراق 

 لنرى ؼدا ما نفعل ، وٌحاول تؽٌٌر الموضوع ، آه لو إستفاقت -جوزٌؾ ٌتواصل بضحكه 

 .ساره لرسمت معنا خارطة ألطرٌق 

  .  أتظنها سترحب بالفكرة - ههه -عدنان 

  ومن ألؽبً ألذي سٌرفضها ، عدنان أتشعر مثلً بالجوع ؟-جوزٌؾ 

 .أكٌد نحن لم نؤكل منذ ألصباح شٌباً - 

 ماذا إن لم ٌعد ألقس لمكروه ألّم به ؟- 

 .تفاءل بالخٌر ، ال ٌمكننا فعل شٌا ؼٌر إنتظاره حتى ألصباح - 

أتمنى أن ٌكون صباح ألؽد ملٌا بالطعام ، ٌا رجل كٌؾ نجوع ونحن من أصحاب ألمالٌٌن - 

 .سؤنتجع قلٌال كً أنسى جوعً 
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   عصرا 05ً  :  30ألساعة  

 . باب ألكنٌسة ٌفتح ، لقد عاد ألقس سؤستقبله -عدنان 

 .هل تؤخرت علٌكم ؟ كانت مشاوٌري بعٌدة - القس 

ال أبدا ، لقد إؼتنمنا ألفرصة لإلستحمام وألراحة ، أتعبناك معنا ، أنت هكذا تحملنا دٌنا ً - 

 .كبٌر 

  ال شكر على واجب ، ٌسعدنً فعل ذلك ما أخبار ساره هل من جدٌد ؟-القس 

ما زالت كما هً ، نتؤمل أن تستفٌق قرٌباً ، لقد بدأت تتقلب فً نومتها ، تفضل لندخل - 

 . الؽرفة

ًّ أوال إدخال ألطعام للمطبخ وتجهٌز أألكل ، من المإكد إنكما بؤمس الحاجة لألكل -  ال ، عل

 . اآلن 

 .دعنً أساعدك - 

 .أبداً ، لن أدعك تفعل هذا ، إذهب أنت لدار أإلستراحة وسؤعد كل شٌا بنفسً - 

 كٌؾ ذلك ؟- 

 .كما أقول لك ، أنا أحب إعداد ألطعام ، هٌا إذهب لصاحبٌك - 

  أراك عدت ، أٌن ألقس ؟-جوزٌؾ 

 .ذهب للمطبخ لٌعّد ألطعام - 
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 عظٌم ، هناك مطبخ رؼم إنها تبدو كنٌسة فقٌرة جدا ، هً ال تعدوا أن تكون بناٌة -جوزٌؾ 

   .متداعٌة مع تجهٌزات حقٌرة 

 وضع الحصار الذي كان به العراق أدى إلى فقر أؼلب الناس وأعلب المإسسات -عدنان 

 .الدٌنٌة 

 . سٌكون الؽداء جاهزاً بعد قلٌل - القس ٌدخل الؽرفة

 . أتعبناك أٌها الرجل الطٌب -عدنان 

 .  كنت أتمنى أن تؤكلوا معً دون أن تدفعوا شٌباً -القس 

 كنت أقل لجوزٌؾ قبل أن تدخل عن الحصار وأثره ، إذ سؤلنً عن سوء وضع بناٌة -عدنان 

 .وتجهٌزاتها  الكنٌسة

 لٌست كل الكنابس تعانً الفقر ، فالكنٌسة ألتً خلفنا -ٌوجه كالمه لجوزٌؾ -  القس

ًِ مثال لٌست كحال هذه الكنٌسة ألن ألجهات ألتً تدعمها كبٌرة  .وكثٌرة  مباشرًة

  ما سبب ذلك ؟-عدنان 

  أنت سنً أم شٌعً ؟-القس 

 . أستحً أن أجٌب -عدنان 

  ماهذا ؟ ألست مسلما ؟ -القس 
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 طبعا أنا مسلم ، لكن المسلم على أألقل ٌصلً ، ٌصوم ، الٌؤكل الحرام وال ٌرتكبها ، -عدنان 

 كٌؾ أقلول لك إنً سنً أو شٌعً وأنا ال أفعل أفعال المسلمٌن ؟

 مادمت تعرؾ خطٌبة نفسك فؤنت تعرؾ هللا ، لو كل ألناس قالوا قولك لما إختلؾ -القس 

مشٌل عفلق .. إثنان على دٌن ، طٌب نعود لسإالك ، سؤقرب لك أألمر بمثال من واقعنا 

وصدام  ، حٌن جاإا بفكر حزب البعث كان فكرا مثالٌا وحسنا فً تعالٌمه وأهدافه وشعاراته 

، وبعد إنتصاره بدأ ٌمٌل بؤهدافه إلى رؼباته فٌحّرؾ إذا لم ٌكن بالنص فبمفهوم النص ، 

فكل ماقاله الرب وما جاء به اإلنسان من قوانٌن وضعٌة .. لٌنسجم مع تتطلعاته وأهواءه 

إال إن أإلنحراؾ ٌظهر حٌن ٌبدأ األنسان بتؽٌٌر .. هً سامٌة فً بدأ نزولها أو تشرٌعا 

مفاهٌم تلك النصوص ، بل وتزوٌر نصوص تتالءم ومصالحه ، مثال أنا زعٌم دٌنً من دٌن 

وأنت زعٌم آخر لنفس الدٌن وكالنا متفق إن الخالق قد حرم شرب الخمر مثال ، فحٌن أبؽً 

سحب البساط منك أقول أن الرب حلله لكن على أن ال ٌصل ألمرء حد ألثمالة ، أي القلٌل منه 

حتى ال ٌسكر ، وألن الناس تحب شرب الخمر سٌندفعوا نحوي فٌؤتً ثالث وٌحلله بال شروط 

بإسلوب مقنع فٌندفع الناس إلٌه أكثر ، وهكذا ، كلما ؼٌرت وفق ماٌشتهٌه الناس تجلبهم 

 .إلٌك وتجلب تبرعاتهم وصدقاتهم إلٌك 

  كل رجال الدٌن فعوا ذلك ؟-عدنان 



39 

 

 رجال الدٌن لٌسوا إال بشراً والبشر خطـّاء ، لكن من المإكد إن الكثٌر لم ٌفعلوا ذلك -القس 

لكننا النعرفهم ألنهم إتبعوا تعالٌم الرب الصارمة ، وأولها الزهد فعاشوا فقراء ، وألفقراء 

مذمومٌن عند ألناس وال أحد ٌسمع لهم كلمة ، رجال الدٌن من الصالحٌن ٌجب أن ٌكونوا 

فقراء ، لكن ألناس ٌعتبرون إن أهلل لو كان ٌحبهم حقاً ماجعلهم فقراء محتاجٌن حتى ماتوا 

 . وٌجب أن أأتً بالطعام كً النموت نحن من الجوع .. كما هم  

ثم ٌتوجه  هنا ٌضحك الثالثة وٌتوجه القس لترتٌب طاولة الطعام ألموجودة  فً نفس الؽرفة

 .خارجها إلى حٌث المطبخ وهو ٌقول لجوزٌؾ ، أحتاجك ٌا جوزٌؾ لنقل الطعام 

 مابك إن الرجل ٌطلب أن تلحق به لنقل ألطعام ، هل كالمه عن رجال الدٌن أزعجك ؟- عدنان 

حسنا ..  طبعا أزعجنً فألنه فقٌر ٌقول إن رجل الدٌن الصالح البد أن ٌكون فقٌراً -جوزٌؾ 

 .سؤلحق به 

بعد أن جلب القس وجوزٌؾ الطعام تجمع ألثالثة لألكل لكنهم تفرقوا بعٌداً فٌما ٌفكرون به  

 . حتى ٌجتاح الصمت حدٌث القس .. 

   كٌؾ ستعودون إلى أإلنضمام لقواتكم ؟-

 سنبحث أنا وعدنان ذلك ؼدا بعد أن - فٌقاطعه جوزٌؾ  عدنان ٌبادر إلى اإلجابة

 . ثم ٌرفع ٌده عن الطعام قاصداً ألحمام  ،نطمبن على حالة ساره
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أنا آسؾ إن كان جوزٌؾ ؼٌر مهذب بإجاباته معك ، أعتقد - عدنان بصوت ضعٌؾ 

 .إنه لم ٌتكلم بؤدب مع أحد فً حٌاته 

 . العلٌك ستعلمه الحٌاة فعل ذلك آجال أم عاجال -القس 

وهو ٌؤنب  وٌستمر عدنان والقس فً حدٌثهما بٌنما  ٌقوم جوزٌؾ بالتجوال بالؽرفة

 .نفسه إلسلوبه ؼٌر ألمهذب مع القس ، أو أنه ٌخشى أن ٌبؽضه ألقس فٌكٌد له كٌدا 

 لماذا ال تتكلمون باإلنكلٌزٌة ، أال تحبون أن أشارككم ألحدٌث ؟- 

، عدنان   مإكد ٌسعدنا إنضمامك لحدٌثنا ، ولكنا كنا نستسهل ألحدٌث بالعربٌة-ألقس 

 .ٌسؤلنً عن سبب إعتقادي بؤن رجل ألدٌن ألصالح ٌجب أن ٌكون فقٌرا 

 أنا لدّي ذات أإلستفسار لماذا تعتقد ذلك ؟- 

ألسباب أهمها أن ٌشعر رجل ألدٌن بمؤساة أآلخرٌن فإذا كانتا بطنه وجٌبه ملٌبتٌن - 

 تسبب ألكسل وألكسل ٌسبب ألجبن  فكٌؾ سٌشعر بالفقٌر وحاجته ، ألثانً إن ألتخمة

ومخافة ألسلطان وبذلك سوؾ ٌؽٌر رجل ألدٌن تعالٌمه من تعالٌم ألرب إلى تعالٌم 

حاكمه ، ثم من أٌن لرجل الدٌن بالمال ؟ والمفروض إن كل ماٌحصل علٌه صدقات 

توزع للفقراء ، لكنً ٌا أحبابً أنبهكم لشٌا مهم ، هو إنه علٌكم أن ال تؤخذوا كل 

أألمور على مٌزان واحد أال ترون إن ألرب جعل لكل قاعدة دنٌوٌة شواذ كً ٌعلمنا أن 

النقؾ مكاننا عند قٌاس واحد ، فإن كان ألمفروض على رجل ألدٌن أن ٌحٌى حٌاة 
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فقر فالٌعنً إن من ٌحٌى حٌاة رؼد هو فاسق بل قلت لكم رأًٌ كما سلؾ وكان أهمه 

ألشعور بحاجة أآلخرٌن ، أذكر أنً قرأت مرًة عن قانون صدر فً فرنسا ٌحتم أن 

ٌسجن ألقاضً لفترة من ألزمن قبل أن ٌتولى ألقضاء ، كان هدفهم فً ذلك أن ٌتعلم 

ألقاضً مر ألسجن فال ٌبقً ألناس رهن أإلعتقال لمجرد ألشك أو مع عدم كفاٌة أألدلة 

، هذه تقرٌبا خالصة فكرتً والتظنوا إنها من بناة أفكاري بل هناك ألكثٌر من ٌإمن 

 .بذلك 

 كالم جمٌل ومقنع ، لم أكن أعٌه فً بادئ أألمر ، أعترؾ إنً كنت سٌا  الظن بك -جوزٌؾ 

. 

سؤترككم لتؤخذوا راحتكم فلدي أعمال أقوم بها ، ؼرفتً فً ألجانب ..  أشكرك -القس 

أآلخر من فناء ألكنٌسة ، ؼرفتكم هذه هً دار لطلبتنا ، لكنهم ؼادروا قبل بدأ ألحرب 

 .إلى أهالٌهم ، ٌمكنكم مناداتً إن إحتجتم أي شٌا ، عن أذنكم 

 . نشكرك أٌها ألمحترم -عدنان وجوزٌؾ 

 . جوزٌؾ ٌنتجع على السرٌر المجاور لعدنان وٌتحدث معه هامساً 

قل لً إنك لم تخبر الرجل عن أألموال التً معنا فً الحافلة حٌن تكلمتم اآلن - 

 .بالعربٌة  

 .ٌبدو إنك تشبعت بفكرة أإلستحواذ على هذه أألموال ..  كن مطمبنا -عدنان 
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  أؼٌرت رأٌك ؟-جوزٌؾ 

 ما ؟ هل توصلت لخطة..  ال أبدا ، لكنً أقصد كٌؾ سنتصرؾ -عدنان 

سنؤخذ أألموال إلى مكان آمن نعٌش به حتى  ، لخطة  ربما التحتاج القضٌة-جوزٌؾ 

أوربٌة وأظهر  تستقر األمور ، وبعد ذلك سؤقوم بتحوٌل حصتً منها إلى أي دولة

للوجود ، وندعً أننا كنا رهابن كل هذا الوقت وأي حكاٌة ٌمكن أن نإلفها ساعتها ، 

ثم ٌذهب كل شخص منا إلى حٌاته الجدٌدة ، طبعا ٌجب أن نتوافق معا بكل خطوة 

نخطوها ، حتى نعود سوٌا إلى أمرٌكا ونستلم عالوة على كل تلك أألموال رواتبنا 

وشرؾ المشاركة  بهذه المعركة ، ثم أسافر لمستودع أموالً ومستقبلً ألجدٌد ، لكن 

 هل نستطٌع فعل ذلك بؤمان ؟

 أرجو أن تسٌر أألمور كما نتمنى ، ألمهم إنً أرى أن نؽادر بؽداد إلى مدٌنتً -عدنان 

فؤخوتً ٌستطٌعون أن ٌسهلوا لنا مطالبنا وبؽداد أآلن مضطربة وال أعرؾ ألمكان 

 .ألذي ٌمكن أن نعٌش به بؤمان ، خاصة مع أموال طابلة كتلك التً معنا 

 . وبعد ذلك تقتلنً وساره وتقتسم أألموال أنت وأهلك -جوزٌؾ 

 . لم أكن أعلم حقٌقة مافً صدرك قبل اآلن -عدنان 

 أنا أعتذر منك ، لقد أصابنً أألعٌاء بالتفكٌر و بت ال أعرؾ ما هو ألطرٌق -جوزٌؾ 

ألصحٌح الذي أسلكه ، لم أكن أخطط لكل ما نحن فٌه ، وال أعرؾ كٌؾ سؤعٌش ولو 
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وألحٌاة ألصعبة ، أنا حتى ال أعرؾ كٌؾ سنقضً  ألٌام فً هذا البلد مع إختالؾ اللؽة

 .لٌلتنا هذه على سراج نفطً 

 هون علٌك أألمر سنمشً خطوة بخطوة ، والخطوة التً ال تعجب أحدنا -عدنان 

سنبحث تؽٌٌرها ، لقد قمت بؤعمال شاقة ومهلكة ألٌوم حاول أن تؤخذ قسطاً من 

 .الراحة 

 . وهو كذلك ، أرجوك حاول أن تتناسى كالمً السٌا أنا أمر بحالة جنون -جوزٌؾ 

.  وأنا متفهم لوضعك -عدنان 

وٌخلدا إلى النوم ولم ٌبقى فً أرجاء المكان ؼٌر خطوات القس الهادبة وهو ٌجلب 

السراج للؽرفة التً ٌنام بها عدنان وجوزٌؾ وٌخفض من قوة إضاءته بعد أن رآهما 

 .قد خلدا للنوم 

 

  منتصؾ أللٌل 12  :  00ألساعة   

 

كان جوزٌؾ نابما كشجرة ألخرٌؾ ألتً التبدو علٌها آثار ألحٌاة ، لما عاناه نهارا من 

مجهود ، لكنه شٌبا فشٌبا ٌتحرك وٌستدٌر على بطنه لٌعانق الوسادة ، فٌحس أن 
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شٌبا وقع وأحدث صوتاً، ٌفتح عٌناه لٌرى ما حصل متلمسا ماتحت وسادته فٌكتشؾ 

. إن المسلة قد سقطت أرضاً فٌنحنً إلى جانبها لٌعٌدها 

 الضوء لم ٌكن كافٌا للنظر بشكل جٌد وعٌناه مازالتا بسكرة النوم ، فراح ٌتلمس 

المكان بٌده كً ٌجدها ، فٌقبض بكفه علٌها ، وإذا بلسعٍة شدٌدٍة تجعله ٌستٌقض 

مستدٌرا حول نفسه لٌرمً بالمسلة صوب الحابط الذي أمامه وبخطوة سرٌعة ٌتجه 

رافعا ضوء القندٌل لٌرى ما ٌحصل من حوله ، أهً أفعى ثانًٌة أم مسلة ، وما إن 

ٌرفع ضوء القندٌل حتى ٌرى  ألممرضة ماري مكان إلقاءه ألمسلة  وهً تنظر إلٌه 

 .بود 

 مابك لما أنت مضطرب هكذا ؟ لقد جبت لإلطمبنان على العزٌزه ساره ، هل هً بخٌر ؟- 

 .لقد لسعتنً أفعى قبل قلٌل - 

 . فٌنظر لٌده فال ٌرى أي أثر  

 .أفعى ؟ مستحٌل ، دعنً أرى مابها - 

 فتمسك بٌده وتتحسسها بؤناملها الرقٌقة حتى ترفعها إلى خدها لٌقع حجابها من على رإسها 

 .، وتسحب جوزٌؾ بٌدها أألخرى لتعانقه 

 .أنت مضطرب فقط من جراء ما مر بك من أحداث ،  دعنً أدلك كتفٌك -  ماري 

 .التً أمامنا  عفوا ألقس فً الؽرفة- 
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 . إنه نابم لن ٌصحو أبداً قبل الصباح ، تعال أسترح على السرٌر- 

فٌستلقٌان على السرٌر وٌبدآن بخوض ألحب حتى تتؤوه ماري بصوت عالً فٌسمع جوزٌؾ 

 .ساعتها عدنان وهو ٌصرخ 

 أٌها الحٌوان ، أٌها القذر ، ماذا تفعل ؟- 

 .إخرس التصرخ هً من أرادت ذلك - 

 كٌؾ أرادت ذلك وهً فً ؼٌبوبتها ؟- 

ٌمٌل جوزٌؾ برأسه صوب ماري فٌرى إنها ساره وهً تهذي و تتصبب عرقا ، فٌصعق 

 .لٌقؾ و ٌرتجل البسا سرواله  وٌستنفر قواه

 اللعنة ، ماذا فعلت ؟ كٌؾ حصل ذلك ؟ صدقنً لقد سقطت المسلة ولسعنً شٌا -جوزٌؾ 

ما  ، وحٌن رفعت ضوء القندٌل ، رأٌت الممرضة ماري وهً تدعونً لفعل ذلك لكنً 

  وٌحً ماذا فعلت ؟،تفاجبت أآلن إنها ساره 

 . ال أظنك صادق -عدنان 

 .؟ لقد قذفتها صوب هذا الحابط  أٌن المسلة اللعٌنة..  أقسم -جوزٌؾ 

فٌجد جوزٌؾ بعد وهلة من ألتفتٌش إن المسلة لم تزل تحت مخدته لكنها تحولت ألى حجر 

 .من المرمر بنفس النقوش القدٌمة التً كانت علٌها 

 . أنظر لقد تحولت حجارة ، إنها من حجر المرر أآلن -جوزٌؾ 
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 . وما كانت أصال لم أنتبه لمادة صنعها -عدنان 

 . كانت خشباً -جوزٌؾ 

أنت تهذي مثل ساره ، لكن ألفرق إنك تفتح عٌنٌك وتمشً ، إرجع لنومك وكفاك - عدنان 

 .وقاحة 

ٌعاود عدنان لنومه ، لكن جوزٌؾ لم ٌإمن إن ماحصل مجرد هلوسة ، أٌعقل أن تكون 

ماري ؟ أم ماذا دهاه ؟ كٌؾ تجرأ على فعل  ألمسلة مسحورة ؟ ، أم ألكنٌسة ؟ أم ألممرضة

ذلك ؟ مرت أكثر من ساعة وهو منشؽل التفكٌر بما حصل ، حتى ٌقرر أن ٌعٌد ألمسلة إلى 

 .حقٌبة ألذخٌرة وٌتجه إلى سرٌر ساره لٌمسك بٌدها وٌكلمها بهدوء 

.  ال أعرؾ كٌؾ حدث هذا  . أنا آسؾ ساره-

 . فإذا بساره تفتح عٌنٌها لتبتسم بوجه جوزٌؾ 

  هل نجونا ؟-ساره 

، عظٌم أنت على ما ٌرام ، نعم عزٌزتً لقد نجونا وتخلصنا من الخاطفٌن ،   ساره-جوزٌؾ 

وحافلتهم مع أألموال ألتً فٌها أصبحت معنا ، ونحن أآلن فً كنٌسة ، المهم أخبرٌنً هل 

 تشعرٌن بؤلم ما ؟

 ال أبداً ، بالعكس أحس بنشاط وحٌوٌٍة ، عدا بعض الخدر فً جسمً فقط ، هل نمت -ساره 

 كثٌرا ً؟
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 .ألتاسعة صباحاً  الساعة أآلن ألثانٌة فجرا ، وقد ؼبتً عن الوعً حوالً الساعة- جوزٌؾ 

 . جٌد ، هل هناك حمام ؟ هل هناك طعام ؟ –ساره 

  ٌوجد كل شٌا ، هل تستطٌعٌن القٌام بمفردك أم أساعدك على ذلك ؟ -جوزٌؾ 

ًّ هذا الؽطاء ، أٌن مالبسً ؟ ماذا فعلتم ٌا -ساره   بالتؤكٌد أستطٌع ، ٌاه لماذا وضعتم عل

 أوؼاد ؟

 ال ال ، كنِت ترتدٌن الزي العسكري وخشٌنا أن ٌراك أحد به ، فجردناك منه –جوزٌؾ 

لتلبسً أنت مالبسك الحقاً، هناك مالبس رٌاضٌة ، هل تناسبك ؟ إنها هنا فً خزانة المالبس 

. 

 ال أعرؾ لماذا أحس بؤنك تخفً أمراً ، أجلب لً ألمالبس سؤدخل - بإبتسامة ساخرة -ساره 

 ألحمام  ، هل هو هناك ؟

 . نعم هناك ، سؤختار لك مالبس تناسبك وأأتً بها إلٌك وأعّد لك الطعام -جوزٌؾ 

. تذهب ساره إلى الحمام بٌنما ٌعود جوزٌؾ ببعض أألكل من ألمطبخ بعد أن ناولها ألمالبس 

 .فٌفتح عدنان عٌنٌه بعد سماعه صوت أألطباق على ألطاولة 

  هل جعت ؟-عدنان 

 .إنه لساره - جوزٌؾ 

 صحٌح ، هل إستفاقت ؟ أٌن هً ؟ هل هً بخٌر ؟- 
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 .إنها فً ألحمام ، وهً بخٌر وعنفوان وصحتها ممتازة - 

 هل تظنها أحست بما قمت به ؟- 

 . إنسى أنت أألمر وسٌكون كل شٌا بخٌر -جوزٌؾ 

 . إذاً أجلب لً ألطعام أنا أٌضاً فمعدتً تفضح أألسرار إذا كانت فارؼة -عدنان 

 . إخرس أنت ومعدتك ، سؤأتٌك بالطعام -جوزٌؾ 

  على العموم ال تقلق ، إن ما فعلته أعاد لها رشدها وأخرجها من الؽٌبوبة ، ها ها ها-عدنان 

 .ساره تخرج من الحمام تؽنً وتترنم ، فٌما ٌضع جوزٌؾ أطباقاً أخرى من ألطعام 

 . كٌؾ حالك ٌاعدنان ؟ ٌسعدنً أنك بخٌر -ساره 

.  وكذلك أسعدنً تعدٌك أزمة الؽٌبوبة -عدنان 

 .فتتخذ ساره لها مقعداً على مابدة الطعام 

أحب وأنا أأكل ألطعام أن تحدثونً بما جرى ، وعن قراراتكم خاصة فٌما ٌتعلق - ساره 

 .بؤكداس أألموال ألتً فً الحافلة 

  وهل أعددتً قراراً بشؤنها وأنت فً الحمام ؟-جوزٌؾ 

 ممممم ، كنت أحس وأنا فً الحمام إن قطرات الماء ألتً تنزل على جسمً هً آالؾ -ساره 

 .من الدوالرات تؽطٌنً 

 . ها ها ها ، إذاً فقرارك ٌتفق مع قرارنا -جوزٌؾ 



49 

 

 ولكن القضٌة لٌست سهلة ، فال نستطٌع نقل هذه أألموال إلى أمرٌكا وال نستطٌع أن -ساره 

 .نعٌش فً هذا ألبلد 

 أألجر على قدر المشقة ، كم دولة تحتاجٌن أن تحاربً فٌها كً تجمعً مثل هذه –عدنان 

 األموال ؟

 . حٌن أحارب كل أهل أألرض وأصل إلى ألقمر -ساره 

 ماذا لو عشنا لفترة بسٌطة هنا حتى تستقر أألمور ، ثم نقوم بنقل المال شٌباً -جوزٌؾ 

 .فشٌباً ألى أمرٌكا أو كندا 

مع ذلك نحتاج إلى ألتفكٌر ملٌاً ، نحن ..  أها ، هناك مخططات كثٌرة جرت فً ؼٌابً -ساره 

 .النعرؾ ماسٌواجهنا من أقدار 

وراح الثالثة ٌتجاذبون أطراؾ ألحدٌث حول الخطة أألمثل لإلفالت باألموال بسالم ، حتى 

 .ٌوقؾ حدٌثهم دوي إنفجار ٌهز ألكنٌسة 

  ٌا إلهً ماهذا لم ٌنبلج ألفجر بعد ، أهً قواتنا ؟-ساره 

 ال إنها قاذفات محمولة ال أعتقد إن جٌوشنا تستخدمها فً هذا ألوقت ألمبكر ، ألن -عدنان 

 .ألقوات كلها أآلن فً مقراتها ألمركزٌة 

 . من هم إذاً ؟ ، أسمع خطى ألقس إنه قادم نحونا -جوزٌؾ 
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 التخافوا أعزابً إنها قذابؾ تستهدؾ مقرات للحزب ألحاكم وبعض المبانً التً -ألقس 

 .ٌستهدفها اللصوص 

 . من ٌقوم بذلك ؟ هل ٌعقل أن تكون ألقوات ألمتعددة ألجنسٌات -عدنان 

 . ال ال أبدا ، من ٌقوم بذلك هم أعضاء حزب ألبعث أنفسهم -ألقس 

 . هل ٌنتقمون من أنفسهم -جوزٌؾ 

 ههه ، إنهم ٌحرقون تؤرٌخهم أألسود خشٌة أن ٌتعرؾ علٌها ألشعب وٌطلع على -ألقس 

جرابمهم ، باإلضافة أن هناك عشرات أآلالؾ من ألعراقٌٌن كانوا مخبرٌن سرٌٌن ال أحد 

ٌعرؾ شخصٌاتهم إال فً ملفات خاصة لهم فً هذه المقرات ، وٌخافون اآلن أن ٌتوصل أحد 

 .ألسمابهم من خالل ألمقرات ألحزبٌة وأألمنٌة للنظام ألمنحل 

 .تهتز ألكنٌسة كؤن صاروخاً أصابها 

 أخشى أن ٌكونوا أعضاء ألحزب قد أخفوا بعض ملفاتهم فً ألكنٌسة فٌستهدفونها -جوزٌؾ 

 .أآلن 

 . كؾ عن سماجتك فً ألحدٌث -عدنان 

ًّ محصنة وجدرانها سمٌكة ، وستحمٌنا أكثر -ألقس   ما رأٌكم أن نذهب لقاعة ألكنٌسة ؟ فه

 .من هذه الؽرفة 

 .هٌا ، هٌا ، فٌؤخذ جوزٌؾ مسدسه وحقٌبته بسرعة لٌنظم إلى عدنان وساره - ألثالثه 
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 . إتجهوا أنتم إلى القاعة سؤجلب ألقندٌل ألكبٌر ألذي فً ؼرفتً -ألقس 

كانت ألمنٌة تنادي ألقس لتجامعه فً ؼرفته ، فما إن دخل حتى تختلط ذرات جسمه ألرقٌق 

 فً إنفجار ساوى الؽرفة مع األرض ، فٌندفع عدنان وجوزٌؾ لتفقد  مع ذرات حطام ألؽرفة

 .ألقس وتصرخ ساره بؤعلى صوتها 

 .إبقوا فً مكانكم ، ربما أستهدفوا ألمكان ثانٌة ، ماذا ستفعلون له وسط هذا الظالم - 

 .فٌقفان وٌنظر جوزٌؾ صوب ألؽرفة 

 .ما كان ٌنبؽً أن تؤتٌنا بالقندٌل ٌا أبانا ، كان بقاءك قربنا سٌضٌا لنا ألمكان كله - 

. فٌتراجعوا إلى حٌث قاعة الكنٌسة 

ٌتخذ كل من الثالثة له مقعداً لٌبكوا قّسهم بدموع هادبه وأنٌٍن مكتوم ، حتى ٌتناولهم الهدوء 

، فٌنام الجمٌع على المساطب القدٌمة ، وما إن ٌقتحم شبابٌك الكنٌسة ضوء الشمس ساعة 

. والدته 

 ٌا إلهً ماهذا الصوت ؟ -ٌستٌقض جوزٌؾ مفزوعاً 

.  إنهم أهالً المنطقة جاإا لٌتفقدوا القس -عدنان 

ًِ صؽٌرًة إنتشرت بكل أرجاء المكان -ساره  .  ال إنهم ٌلملمون أوراقاً

عدنان ٌنظر متذمراً وهو ٌهز رأسه بحٌرٍة وإستؽراب ، بعد أن إقترب الثالثة من ؼرفة ألقس 

 .
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 ما بك ؟ تكلـّم ، ماذا ٌفعل هإالء ؟ -جوزٌؾ 

.  إنهم ٌلملمون أوراقا نقدٌة من العملة المحلٌة -عدنان 

  . ٌا إلهً ماذا تفعل هذه األموال هنا ؟ لنرحل قبل أن ٌنهوها وٌنتبهون لنا -جوزٌؾ 

                     

ٌتوجه عدنان وساره إلى المقبرة حٌث سٌارتهم لٌفتحا ألباب فٌلحق بهما جوزٌؾ ، بعد أن 

 .فتح بوابة ألكنٌسة 

وما إن ٌنطلق عدنان بقوة مقتحما شارع ألكنٌسة وشوارع أخرى الٌعرؾ مداخلها 

 .ومخارجها 

 .سؤتوقؾ هنا - عدنان 

  لماذا ؟-ساره 

ألشوارع خالٌة وٌجب أن أجد من أسؤله لٌدلنا على المنطقة التً ٌسكنها أبناء عمومتً ، - 

 .إن واصلت ألمسٌر سوؾ نفقد الوقود دون نتٌجة 

، ال   ال بؤس هذا مكان هادئ لكن كن حذراً ومستعداً لإلنطالق ربما ٌداهمنا أحدهم-جوزٌؾ 

أكاد أصدق ما حصل ، لماذا ٌستهدفون الكنٌسة ؟ من فعل ذلك ؟ 

.  ربما قصفت سهواً ، أنظر حولك كم هنالك من شوارع ومبانً أصٌبت -عدنان 
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  صباحا ً 07  :  20ألساعة  

 

 .سوؾ أسؤل ذاك الشاب - عدنان 

 . أسؤله وأنت فً مكانك ال تنزل -جوزٌؾ 

 .عدنان ٌتحرك بالسٌارة لٌسؤل الشاب الذي ٌقترب منهم 

 من فضلك كٌؾ أصل ألبً ؼرٌب ؟ - 

 ٌضحك الشاب وٌقول 

أنت فً ألرصافة ، وتسؤلنً عن أبً ؼرٌب ، إسمع أتجه نحو هذا الجسر وأتبع أألشارات - 

التً كتب علٌها منطقة البٌاع وحٌن تصل البٌاع ، إسؤل هناك سٌدلونك ، هذا هو ألطرٌق 

 .الوحٌد ألذي أعرفه 

 . ٌتحرك عدنان شاكرا الشاب الذي ٌحٌه بٌده وٌستطرد كالمه بصوت عاٍل -

 .أعبر الجسر بحذر ، ربما ٌقصؾ الجسر بؤٌة ساعة ، ألقوات المحتلة تستهدؾ الجسور - 

وٌواصل عدنان .. جوزٌؾ ٌطلب من عدنان أن ٌترجم له حدٌثه مع الشاب فٌفعل عدنان ذلك 

سٌره الجنونً وهو ٌتطلع إلى أإلشارات التً تدلّه نحو منطقة البٌاع ، وٌشد نظر جوزٌؾ 

وساره الحرابق التً إندلعت فً البناٌات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وأصوات أإلنفجارات 
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ودوي الطابرات الحربٌة ، وإلى جموع من الناس ٌقومون بالسلب ، وبٌن الوقت واآلخر 

ٌطلب منهم أشخاص إٌصالهم فً طرٌقهم ، لكن عدنان ال ٌكترث لتلك الطلبات وٌزٌد من 

 . سرعته  حتى ٌصالن منطقه البٌاع فٌوقؾ عدنان الحافلة على جنب الطرٌق 

 . إبقٌا أنتما هنا سؤنزل ألسؤل بعض المارة-عدنان 

 . جٌد أفعل هذا -جوزٌؾ 

 .ٌتجه عدنان للرجل العجوز الذي ٌنفرد بوقوفه فً الشارع 

 ٌاعم كٌؾ أصل ألبً ؼرٌب ؟ -

أدلك ولكن من المستحٌل أن تصل إلٌه ، القوات المحتلة تسد الطرٌق بٌننا وبٌن  -

 .المنطقة 

  هل أنت من بؽداد أم من المدن ألجنوبٌة ؟ -

 .أنا من بابل وقلٌال ما أأتً لبؽداد  -

مسكٌن أنت فً ورطة من الصعب االن الرجوع لمنطقتك ، ومن الصعب ان تذهب  -

ألبً ؼرٌب ، ٌجب ان تبقى بمنطقه آمنة حتى تستقر االوضاع ، ما الذي دفعك ان 

 .تاتً 

بعض ألظروؾ ، ماذا افعل ؟ اٌن اذهب اآلن ؟ انا لست على دراٌة بمناطق بؽداد  -

 .اآلمنة 
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لو كنت تملك ماال ٌمكنك ان تستاجر سكناً بالفنادق القرٌبة ، او ان تستاجر شقة او  -

بٌت ، هناك الكثٌر من الشقق والبٌوت التً هجرها اهلها خوفا من الحرب وهً 

 .مفروشة ونظٌفة 

 فندق ال ، هل تدلنً على بٌت ؟ -

نعم أعرؾ ، إنه بٌت إبنً هجره وعابلته الى الموصل ، انا آسؾ كان ٌنبؽً ان  -

أسكنك فٌه مجانا لكنً بحاجة للمال ، لم أتقاضى راتبً التقاعدي بسبب الحرب ، وال 

 .أملك اي مبلػ 

 كم ترٌد للٌوم الواحد ؟ -

 أوالً ، ال أأخذ المال بالعملة المحلٌة بل بالدوالر ، ألن الجمٌع ٌقولون إن العملة  -

 .المحلٌة سٌوقؾ التعامل بها ، ثانٌاً ، أقل مدة لإلٌجار ستكون شهر 

 ماذا ؟ شهر ، ماحاجتنا لشهر ؟ -

ٌابنً هل من المعقول أن أأجر البٌت لٌوم أو ٌومٌن ؟ ، هذا ماعندي وأألجر ثالثمابة  -

 .دوالر ، إنه بٌت كبٌر ومرٌح وفٌه كل ماتحتاجون 

 .وأنا موافق  -

 .علٌك أن تنتظر ساعة على أألقل ألجلب لك ألمفتاح  -

 .نحن سنوصلك  -
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ًّ ألقٌام بها قبل أن أتفرغ معكم ونذهب  - ال ال ، ال داعً هناك بعض أإلرتباطات عل

 .للدار ، ألمهم علٌكم إنتظاري ها هنا 

البؤس ونحن سنبحث عن مطعم لتناول الفطور ومن ثم ننتظرك قرب تلك ألحافلة  -

 .رٌثما تعود 

ٌذهب العجوز فٌما ٌعود عدنان لجوزٌؾ وساره لٌخبرهما عما حصل وٌتناول حزمة 

 . من المال لٌضعها فً جٌبه 

 .لم أأكل جٌدا ألبارحة .  أنا أتضوع جوعا -ساره 

 أبقٌا أنتما هنا سؤرى إن كانت هناك مطاعم شعبٌة ، لكن علٌكم تحمل مذاقها -عدنان 

 .فقد ال تعجبكم 

 .العلٌك أحضر فقط أي طعام  -

 .بعد أن ٌؽٌب عدنان نصؾ ساعة ٌؤتً حامال أكٌاساً ثالثة 

وجدت كل شٌا إال الطعام ٌقولون إن المطاعم ومحالت أألكل تفتح فً وقت - عدنان 

متؤخر ، هذه قنانً عصٌر ولكنها ؼٌر مثلجة وهذا الكٌس فٌه بعض الؽٌارات 

 .والمناشؾ ، وكٌس ثالث فٌه بعض الحلوٌات والمعجنات الجاهزة ، سنتقوت بها  

  جٌد إنك وجدت كل هذا فً مثل هذا ألظرؾ ؟ -جوزٌؾ 
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كل أصحاب المحالت ٌقفون امام محالتهم ، وما أن ٌستوثق انك ترٌد اي - عدنان 

بضاعة ولدٌك ماتدفع ٌفتح محله لك سرٌعا لٌبعك ، ثم ٌدلك على اي محل اخر ترٌد 

 .شراء بضاعًة ال ٌمتلكه هو 

 ؟   لماذا ٌفعلون ذلك-  جوزٌؾ 

 . أظنهم ٌخافون من السارقٌن فالبلد بال حكومة وال قانون -عدنان 

  و ربهم الٌس موجودا ؟ أال ٌخافوه ؟-جوزٌؾ 

 .  خفه انت أوال -عدنان 

 . آه كم أحتاج إلى الراحة وألتفكٌر بهدوء -ساره 

 خشٌت أن تتؤخر فٌصل الرجل قبلك ، أّما االن فؤخشى -جوزٌؾ موجها كالمه لعدنان 

 .أن ال ٌعود الرجل إلٌنا 

لقد سمعت من ألرجل وأصحاب المحالت إن مبآت ..  سنجد بٌوتاً كثٌرة -عدنان 

البٌوت خلت من أهلها قبل الحرب ، لكن باإلستإجار ٌكون وضعنا أكثر أمنا ، إسمعوا 

إذا عاد الرجل سؤقول إنكم من نٌنوى، وهذه مدٌنة ٌسكن فٌها قسم كبٌر من 

  اآلشورٌٌن ، أي إنكم تتكلمون اآلشورٌة ، وهو رجل جاهل بالكاد ٌتكلم اللهجة 

، والٌفهم األنكلٌزٌة من اآلشورٌة ، وهكذا ستتكلمون مع بعضكم بكل  العراقٌة

 .طمبنٌنة 
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لعشت باقً العمر هنا لرخص البالد مع هذه   آه لو كنت أتكلم العربٌة-جوزٌؾ 

 أألموال ، بالمناسبة ٌاعدنان أراك منزعج هل هناك خبر سٌا ؟

ال أألمر ٌتعلق بالقس ، مازلت أفكر فٌه ، لعلك لم ترى كٌؾ سحقوا على أشالبه - 

 .وهم ٌلملمون ألمال 

لكن مامعنى وجود هذه كل أألموال ؟ هل كان ٌحتفظ بها من كان قبله فً مكانات - 

 سرٌة ؟

ال ، ألنً رأٌتها جٌدا إنها من أألموال ألتً طبعها صدام فً زمن ألحصار ، وقد - 

 .أخبرنا ألقس إنه ٌعٌش منذ أكثر من عقدٌن فً هذه الكنٌسة 

 لماذا إذا ً قال إنً أتمنى أن أطعمكم من أموالً لكن ألظروؾ صعبة ؟- 

 وما أدراك إنها أمواله ؟ ربما كانت أمانة أو تبرعات لترمٌم الكنٌسة أو هً لطالبه ،- 

 .دابما أراك سٌا ألظن ٌا جوزٌؾ 

 . أنظروا هناك سٌارة تقؾ أمامنا لقد عاد الرجل -ساره 

 .ٌنطلق خارجا عدنان إلستقباله 

  تؤخرت علٌكم صحٌح ؟-الرجل 

 . لٌس االمر بٌدك نحن نفهم سوء الظرؾ تفضل لنركب الحافلة -عدنان 
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ٌصعد عدنان والرجل الحافلة وٌعرفه عدنان بساره وجوزٌؾ على إنهم من 

 .أآلشورٌٌن 

 تشرفت بالتعرؾ علٌكم أُكنا بؤبً محمود ، أسمحوا لً سؤجلس على االرض -الرجل 

 .بدل أألخت 

 .عدنان ٌترجم لهم الكالم فتجٌبه ساره 

 .  أبداً ، أنا مرتاحة هنا ، لٌتفضل هو بالجلوس على ألكرسً - 

 . فٌطلب عدنان منه ذلك 

آه إنهم الٌفهمون العربٌة ، مساكٌن الحرب دمرت الجمٌع وجعلتهم - الرجل ٌجلس 

 ٌهجرون مناطقهم ، هل هم إقرباءك ؟

 أمً آشورٌة وهم أوالد أختها ، لكن أمً كانت تجٌد العربٌة ، إال إنها لم تكن -عدنان 

 .جمٌلة مثلهم ، ههه 

 أعرؾ إن االكراد واالشورٌٌن المثقفٌن منهم ٌتكلمون العربٌة ، اما -أبو محمود 

 .الذٌن لم ٌدرسوا بالمدارس فبقوا كما هم 

 . كال ساره وجوزٌؾ من المثقفٌن ، ولكن سكنوا تركٌا منذ طفولتهم -عدنان 

 ههه ، ولم ٌختاروا العوده للعراق إال فً هذه الظروؾ ؟  -أبو محمود 

 . تلك مشٌبة أهلل -عدنان 
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  صباحاً 09 - 00ألٌوم الثانً ألساعة   

 

 .بعد هذا الشارع إستدر ٌمٌناً لقد وصلنا البٌت ..  لٌحفظ هللا الجمٌع -أبو محمود 

 . إستعدوا للنزول حان وقت الراحة -عدنان  

 . الراحة بإنتظارك ، فتضربه ساره ضربة عن مزاح -جوزٌؾ ٌهمس بؤذن ساره 

 .وٌنزل الجمٌع ٌتطلعون الى بناٌة البٌت الكبٌر 

  هل فٌه موقؾ ٌسع سٌارتنا ؟-عدنان ٌتكلم مع أبً محمود 

 . ٌسع اثنٌن منها ، بمجرد أن تعطٌنً بدل أإلٌجار ٌمكنكم أن تدخلوه - أبو محمود 

 . ٌـُدخل عدنان ٌده لجٌبه الخراج المبلػ 

 تفحصوا البٌت ٌمكننً إعادة ألمبلػ إن لم ٌعجبكم ، فٌه قاعة كبٌرة فً -أبو محمود 

مقدمة الدار وؼرفة كبٌرة على الٌمٌن وؼرفة صؽٌرة فً المإخرة ٌقابلها المطبخ 

 .وٌفصل بٌنهما السلم والحمام وهناك ؼرفتٌن أٌضا فً الطابق العلوي

 . ٌكفً إننا وجدناه عن طرٌق رجل طٌب مثلك -عدنان 

 . وأهلل أنا أرتحت لكم وأحب أن أقدم أي مساعدة تطلبوها -أبو محمود 
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 أشكرك أفتح لً بوابة الموقؾ ألدخل ألحافلة ، قد ٌسرقها أحدهم إذا تركناها -عدنان 

 .هنا 

 . قلت صوابا ، دقابق وافتح لكم باب ألموقؾ بعد أن أدخل البٌت -أبو محمود 

عدنان مكلماً جوزٌؾ وساره ، أذهبا وراءه وأنتظرانً فً الحدٌقة وأنا سؤدخل 

 .الحافلة

 . ما أحرصك على الحافلة -ساره 

 . هً مستقبلنا الواعد ، هٌا ادخال أنتما من الباب الربسٌة للدار -عدنان 

ٌسٌر كل منهم لوجهته ، وٌبدأ عدنان بإدخال الحافلة بعد أن فتح العجوز له بوابة 

 .الموقؾ 

 .وبعد أن أنهٌا االمر إتجها صوب جوزٌؾ وساره لٌدخل الجمٌع الدار 

 مع االسؾ ال توجد كهرباء االن ، ولكن تؤتً بعض االحٌان لدقابق أو -أبو محمود 

لساعة وتعاود أإلنطفاء ، لدٌكم فً المطبخ قنادٌل وسوؾ أزودكم بقنانً من النفط 

 . األبٌض من جارتنا بعد قلٌل 

 البؤس بذلك ، المهم إننا نرٌد أن نشتري بعض الحاجٌات هل لك دراٌة -عدنان 

 . باسواق المنطقة 
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 لماذا لم تشترٌها من أسواق البٌاع ؟ فهنا التوجد ؼٌر محالت صؽٌرة ، -أبو محمود 

 .أعرؾ محال خلفنا ٌبٌعون فٌه أشٌاءاً  بسٌطة 

 أشترٌت بعض االشٌاء من سوق البٌاع ، لكن كنت على عجل وٌنقصنا -عدنان 

المزٌد خاصة أألكل ، سؤكتفً بالمحل الذي خلفنا وؼدا ربما خرجت لسوق البٌاع 

ثانٌة ، أوصلنً أنت فقط للمحل الذي خلفنا ، وٌشٌر عدنان بٌده لجوزٌؾ وساره أن 

 .أبقٌا أنتما 

 . إذاً هٌا االن مادام الوضع هادئ -أبو محمود 

 .ٌؽادر عدنان والعجوز المنزل 

  هل ما فعلناه هو الصواب ؟-جوزٌؾ 

 دعنا ال نؤسؾ على خطوة ستكسبنا المالٌٌن وإن خبنا سنعود لجٌشنا وإن -ساره 

 .متنا سنموت ونحن أصحاب مالٌٌن 

  هل أنِت مطمبنة لعدنان ؟-جوزٌؾ 

 .لحد االن نعم ، وحٌن تراه مٌت فهذا ٌعنً إنً شككت به  -

 وماذا لو شككتً بً ؟ -

 .تلحق بزمٌلك ، أو أتزوجك ألضمن عدم خٌانتك  -

 .إفعلً هذا أالن كً ال أفكر منذ هذه اللحظة بخٌانتك  -
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 .دعنا من هذا الحدٌث االن ، وألستؽل الفرصة لتوضٌب ؼرفتً والراحة فٌها قلٌال  -

تحمل ساره حقٌبتها وتدخل ؼرفتها فٌما ٌختار جوزٌؾ الدخول للمطبخ وترتٌب بعض 

 .أشٌابه ، حتى ٌسمع صوت دخول عدنان فٌتجه إلستقباله 

 أٌن ساره ؟- عدنان 

 فً تلك الؽرفة ، ماكل هذا ؟ هل عثرت على محالت بالقرب منا ؟ -

 .محل صؽٌر خلفنا ، إشترٌت كل المحل تقرٌبا ، إنها أشٌاء مهمة نحتاجها  -

  وماتلك ألعصى ألصؽٌرة ؟ -

أها  ، إنه خنجر عربً قدٌم ، ٌقول صاحب ألمحل إنه ماتبقى من تركة جده ، إن  -

ألناس تبٌع كل أشٌاءها أآلن من أجل الحصول على أكبر كمٌة من ألمال ، هٌا خذ هذا 

 .الصابون وأذهب لتضعه فً الحمام ، وأنا سؤدخل الطعام إلى ألمطبخ 

ٌسنشق عدنان الصعداء وهو ٌرى بٌتا كبٌرا جمٌال نظٌفا مع كل مإثثاته ، فٌؤخذ 

 .باالكٌاس وٌتجه للمطبخ ، وما إن دخل المطبخ حتى ٌدخل وراءه جوزٌؾ 

 عدنان وددت أن أسؤلك عن هذا القبو ألصؽٌر داخل المطبخ  -جوزٌؾ 

 ، هل هو مخزن للمواد الؽذابٌة ؟

آآآه إنه لٌس قبواً ، إنه ملجؤ بـُنً منذ أٌام الحرب ألعراقٌة أإلٌرانٌة ، ... دعنً أراه - 

 .بتوجٌهات ومساعدة من الحكومة ، دعك من هذا فؤنا أفكر فً أمر أرٌد رأٌك فٌه 
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 . تحدث سرٌعا أنا أحب أن أبدي رأًٌ -

 لو ذهبنا لمدٌنتً وأعطٌت حصتً ألخً وسلمت نفسً لقواتنا ثم ٌقوم أخً بإرسال -

 المال لً إلى أمرٌكا شٌبا فشٌبا ألٌست فكره جٌده ؟

 أوال ، ال تثق باحد بموضوع االموال ، ثانٌا  ماذا تقول - أسوء فكرة على االطالق -

 لقواتنا بشإننا ؟

 . أقول إن العصابة أطلقت سراحً ألنً عراقً وأحتفظت بك وبساره -

 . ونحن من لنا هنا ؟ -جوزٌؾ 

أرسال حصصكم بمجرد أن تعود الحٌاة إلى مجراها لمن تعرفونهم فً أمرٌكا - 

وسؤستؤجر لكما بٌت مناسب ، وأوصً أخً برعاٌتكما ثم إلتحقا بالجٌش وقوال إنكما 

 .تمكنتما من ألفرار 

 دعنا ال نختلؾ منذ االن  ، دع أوال أألمور تستقر فً هذا البلد أو على أقل تهدأ ، - 

أٌن مكاتب الحواالت التً تتكلم عنها ؟ وأٌن وسابل أإلتصاالت ؟ أنت تفكر أألن بدافع 

أنا وساره أكثر خوفا .. الخوؾ من أألقدار وهذا الشٌا ٌدفعك للتفكٌر بؤي حل ٌرٌحك 

 .وتحسبا منك ، فؤنت أوال وأخٌرا إبن هذا البلد 

 كل ما قلته صحٌح لذا طلبت رأٌك ، ولكن ٌاصاح البد أن نضع مزٌد من الخطط كً -

 .نختار أحسنها ، وتكون المالذ  لنا فً حالة حصول أي مؤزق 
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 . لدٌنا المزٌد من الوقت للتفكٌر ال تقلق -

 .تدخل علٌهم ساره وهً تترنم وتدندن طربا وأبتهاجا 

 .تنظر ساره إلى جوزٌؾ بعنفوان وحرارة وتضمه إلٌها بقوة 

 . ماٌطربك ونحن فً هذه الرحلة المرعبة -جوزٌؾ 

 .أٌن ستنام ؟ - وتسؤله . أنت من ٌطربنً ٌا عنٌؾ  -

من ألمإكد أنا وعدنان سننام فً الؽرفة الكبٌرة ، لكنً ربما سؤختار ألنوم قرب  -

 .ؼرفتك ، ههه 

 .إذاً سؤكون كاألمٌرة ألنابمة ألتً تنتظر أمٌرها لٌوقضها بقبلة  -

 . وتؽادر ساره المطبخ متواصلة بدندنتها 

 هناك أمور جرت أثناء ؼٌابً وهذه ألمرة فً ألٌقضة ال فً -عدنان بضحكة عالٌة 

 .الؽٌبوبة 

 .  ال ٌاصاح لٌس بعد ، سؤرى إن كان باالمكان ، ربما  أؼٌب علٌك ساعة-

 أال أجد أمٌرة تحب أن تستٌقض -فٌلحق بساره الى ؼرفتها بٌنما ٌبقى عدنان ٌكلم نفسه 

على أنفً الكبٌر ، ال بؤس سؤشتري أمٌرتً بنفسً ، أنا أآلن مٌلٌاردٌر ، ستتهافت علً 

 .ألنساء ولو كنت ؼوال ،وٌنشؽل بإعداد الطعام ، حتى ٌوقفه صٌاح ساره 

 .عدنان ٌركض مفزوعاً إلى ؼرفة ساره 
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 ٌا جبان كل ذلك من أجل أن ال أدعوك باالعتراؾ -ساره تصرخ بوجه جوزٌؾ وتقول له 

 . أنت تحتال منذ االن وبعد لم أحمل -بإبنك إذا حملت 

 . آه جاء وقت الحساب -عدنان 

 ال لم أفعلها ، صدقٌنً االمر لٌس كما تقولً هناك ثمة خطؤ ما ، أنا ال أنكر لو -جوزٌؾ 

 .كان فعال حصل من شٌا 

  ما االمر ٌارفاق كنتم على أحسن حال ؟ -عدنان 

  أجبنً فقط ، حٌن أعطٌتنً الصابون ألضعه فً الحمام كم تؤخرت ؟ -جوزٌؾ 

 . وال حتى دقٌقة واحدة -عدنان 

 . دخلت الحمام وفً لحظة دخولً وضعت الصابون وتوجهت للمطبخ -جوزٌؾ 

 . أٌها أألحمق دخلت بعدها لؽرفتً وكان ما كان -ساره 

  هل جننتً كٌؾ كنت معك وكم بقٌت ؟؟ -جوزٌؾ 

 . بقٌنا حتى خرجت أنت ولحقت بك للمطبخ بعد دقٌقة أو دقٌقتٌن -ساره 

  أتسمع ٌاعدنان هذا ٌعنً إنً دخلت معك المطبخ قبل أن تؤتٌنا ساره بدقٌقة-جوزٌؾ 

 هذا لٌس صحٌحا ٌاساره ، لقد دخلنا معا للمطبخ ، وبعد حوالً نصؾ ساعة -عدنان 

 .جبتً لنا إلى المطبخ 

ًّ -ساره   . آه أٌها السافالن على ماذا إتفقتما عل
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 إهدأي ساره ، البد إن هناك خطب ما ، الٌتهم أحدنا أآلخر قبل أن نكشؾ -عدنان 

 .ماحصل 

 ال أبالً ، الٌهمنً ما حصل ، كنت فقط أسؤله ماذا سنسمً ولدنا إذا حملت ، هٌا -ساره 

 .إنسٌا االمر واخرجا 

  إهدبً ساره ، قولٌلً فقط كنت نابمة حٌن دخل جوزٌؾ ؟-عدنان 

 .كنت مستلقٌة - ساره 

 . البد إن عقلك الباطن أخبرك بما حصل فً أألمس ال ألٌوم -عدنان 

 . وماحصل فً أألمس -ساره 

 ساره ، أرجوك صدقٌنً تخٌلت الممرضة ماري تراودنً - أٌها الثرار أألحمق -جوزٌؾ 

عن نفسً فلما فعلت ما فعلت صرخ بوجهً عدنان ، فؤنتبهت إنها لم تكن ماري بل كنت 

أنت ، وٌقصد عدنان إن عقلك إسترجع ماحصل البارحة ، ها أنا أعترفت لك بما حصل 

 . باألمس وأنت ال تعلمً فلما أنكره ألٌوم 

؟ إنها جرٌمة ، ولكن   ٌالك من خسٌس ، كٌؾ فعلت ذلك وأنا ؼاببة عن الوعً-ساره 

من كان معً أآلن إن صدق كالمك ؟  ال تقل إن الشٌطان هو من كان معً ، هل أصبحت 

زوجة الشٌطان ؟ هل تمزحان ماذا قوال الحقٌقة ؟ األمر ال ٌتحتمل المزاح ، جوزٌؾ 
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إنسى تسمٌة الطفل ، قل الحقٌقة فقط ؟ لسنا فً محكمة ، ألم تكن أنت الذي جاءنً 

 لؽرفتً ؟

 أقسم ، أقسم ، لم أتؤخر عن عدنان إال ثوانً بعد أن وضعت الصابون على -جوزٌؾ 

 .مؽسلة الحمام 

 . ٌا إلهً ماذا ٌجري ؟ لقد أحسست فعال إن الذي كان معً الٌملك قدرات البشر -ساره 

  ها ، هٌا ، صفً لنا ماحصل ؟-عدنان 

 . قلت لك االمر ال ٌتحمل المزاح ، هناك لعنة تطاردنا -ساره 

  ساره إإتنً بحقٌبة الذخٌرة االن ، أٌن هً ؟-جوزٌؾ 

  إنها فً حقٌبة مالبسً ماعساك تفعل ؟-ساره 

 .إسمعً أشك بؤن هذه ألمسلة مسحورة ، ربما علٌنا ألتخلص منها - 

 . ٌالها من تحفة أثرٌة ، وما أجملها ، أٌن عثرت علٌها -ساره تنقض ألخذ المسلة 

 وجدتها فً هذه الحقٌبة ، ال ال ، فً مقبرة الكنٌسة ، ال أعرؾ بالضبط أٌن -جوزٌؾ 

 . كانت ، ربما كانت أفعى وتحولت مسلة ، صدقٌنً إنها مسحورة وٌجب أن نتخلص منها 

 . أنا أتحمل مسإلٌتها ما الذي ٌضٌرك -ساره 

 .تذكري أن لها القدرة على أن تتقمص شخصٌاتنا - عدنان 

 . قلت إنً أتحمل المسإولٌة -ساره 
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 . أحس بشإم قادم لنا بخطى سرٌعة -جوزٌؾ 

. لنذهب لتناول الطعام ونكمل حدٌثنا فً المطبخ ، لم ٌعد لنا عمل ؼٌر النقاش - عدنان 

 

عدنان لم ٌعد ٌطمبن ال لصحبته وال لوضعه فً البٌت إنه ٌبحث فً رأسه عن حل 

 للخالص بؤقل خسابر ، بدأ ٌحفز نفسه للنقاش مع جوزٌؾ وساره حول حٌاتهم القادمة

لتتضح له الصورة ، كان ٌكره أو الٌتحمل تقبل المجهول ، ٌسؤل االن نفسه وهو فً 

طرٌقه للمطبخ ، كٌؾ أختار لهم أسلوبا مقنعا وأفاتحم لٌتقبلوا أألمر ؟ لكنه ٌختار البدأ 

 .بالحدٌث وإن لم ٌتوصل إلى األسلوب أألمثل فً كٌفٌة طرحه األمر

 .إسمعا ، سؤذهب لزٌارة أهلً والراحة وأعاود بعد أسبوع أو إثنٌن  -

 ٌا الهً عدنا لنفس الموضوع ، حسناً ، وكٌؾ لنا أن نعٌش أنا وساره دونك ؟ -جوزٌؾ 

 من ٌفهم على كالمنا ؟ وكٌؾ نتعامل مع االخرٌن ؟

 كما ٌفعل الصم البكم ٌاصاح ، لؽة أألشارة لؽة ٌفهمها كل العالم ، وسوؾ أملا -عدنان 

 .ألبٌت بكل ماتحتاجونه خالل هذه أألٌام 

 . أنت ترٌد أن تتخال عنا ؟ قل ذلك بصراحًة -جوزٌؾ 

 قلت إلسبوع أو إثنٌن ، أنا معذور ، لم أعد أتحمل ، أنا ال أمتلك قوة مقاتل -عدنان 

 .أرجوك إعطنً العذر 
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 أنا من ٌرجوك لتصبر قلٌال ، أنا مثلك أكاد أمل وأٌؤس من هذا الطرٌق لكنا -جوزٌؾ 

 .أآلن فٌه لنرى آخره ، كل شٌا لم ٌكن فً حسباتنا ، ال تكن جزوعا 

 إسمع لٌس هناك ما أخاؾ منه ، أنا فً وطنً وقرٌب من أهلً ، والحرص على ما -عدنان 

 ,  لدٌنا من أموال لم ٌعد ٌعنٌنً ، كل ماكنت أرٌده من أموال حفنة بسٌطة لمزٌد من المتعة 

 . فلست مدٌونا ولٌس على عاتقً أي عابلة 

  إذاً  ترٌد أن تلتحق بالجٌش ؟ أم تذهب إلى أهلك ؟–ساره 

 إذا إتفقنا على اإللتحاق نرجع سوٌة ، وأما إذا لم نتفق أذهب ألهلً مع بعض المال -عدنان 

 .، أنا ال أرٌد ألكثٌر 

 . طبعا أنت تفكر بإستراتٌجٌة الرابح ألنك فً بلدك -جوزٌؾ 

 أما أن نحصل كلنا على حصصنا من المال ، أو نعود جمٌعا لاللتحاق ، فؤنت حٌن -ساره 

 . تؤخذ حصتك نحن سنظطر إللتحاق والتبلٌػ عنك بالسرقة ، ال تفرح كثٌرا بخطتك هذه 

 .  جٌد ، جٌد  ، دعونا نكٌد لبعضنا البعض –جوزٌؾ 

 . ألمهم أرٌد أن تفهم ٌاعدنان ، إنك لن تكون سعٌدا بتركنا  -ساره 

 . إذاً فلنعد ونلتحق بالجٌش -عدنان 

 أٌها الؽبً ، هل ستكون بؤمان فً الجٌش ، إنظر لحالك ، أنت فً أول مهمة لك -جوزٌؾ 

كدت تفقد حٌاتك ، مع الجٌش ستموت فً كل مهمة ، وإن نجوت فستصاب بالجنون الحقا 
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من فزع المدافع وتوقع الموت فً أي لحظة ، عدنان ، أعد حساباتك والتكن حمال إضافٌا 

علٌنا ، ٌكفٌنا ما نالقٌه ، إسمع ال بؤس أن نرحل جمٌعا إلى أهلك مادامت منطقتهم لٌست 

 .بعٌدة ، ولكن هل تؤمن الطرٌق والحرب مشتعلة على أوجها 

 جٌد ٌاجوزٌؾ هذا الكالم جمٌل أنتم إذاً متفقٌن معً ، ولم تعد لدٌنا مشكلة إال -عدنان 

 .التخلص من المسلّة 

 . نعم ، مهما ٌكن فإنها قوى شرٌرة  - جوزٌؾ 

 . هل نكسرها ؟ أو نتخلص منها بعٌداً ، أو ندفنها هنا على أألقل -عدنان 

.  وما ٌضركم من بقابها معً ؟ إن شٌطانها ٌعجبنً –ساره 

.  إذاً تذكرنً إننا حذرنك –عدنان 

 . أشكركم كثٌراً على هذا التحذٌر –ساره 

  عدنان هل ٌمكننا أن نتكلم بؤشٌاء أرٌد فهمها ؟-جوزٌؾ 

  بخصوص ماذا ؟-عدنان 

  من هو أبلٌس ؟ هل هو الشٌطان ؟-جوزٌؾ 

 نعم أظن ذلك ، فً دٌننا ٌعتبر هو سبب نزول آدم لألرض بعد أن أؼواه بمخالفة أمر -عدنان 

 .الرب 
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 كل أألدٌان تتفق على شخص الشٌطان ، لكنهم ٌختلفون فً شخص الرب وأألنبٌاء -ساره 

وأألوصٌاء ، ألن كل رجاالت الدٌن ٌحبون أن ٌتكلموا باسم هإالء ال باسم الشٌطان والجحٌم 

، أرأٌت أحد منهم قال إنً أتبع الشٌطان وأعدكم جهنم ، ههه ، ولكن أنا دابما أسؤل نفسً 

لماذا ال ٌرٌد الرب أن ٌعرفنا نفسه من خالله المن خالل أألنبٌاء ؟ إذا كان هو من أتى بنا 

وإذا ألرب ال ٌرٌد أن ٌفعل ، فلماذا ال ٌفعل الشٌطان .. فكٌؾ أتى هو وجاء إلى ألوجود؟؟ 

ذلك ، ٌظهر للبشر وٌفهمنا وجهة نظره لكً نتبعه ، وإن لم نقتنع بمفاهٌمه نتبع ؼٌره ، 

 لماذا نعٌش فً الؽٌب ونسمع عنهم من ألقاصً وألدانً ؟

 إسمعً كل الذٌن ترٌنه من مصنوعات - لدي بعض أألجابة عن هذه أألسبلة -عدنان 

ومارأٌته فً حٌاتك ، هل ٌمكن أن تفهم من هو خالقها أو تراه ، حتى الكومبٌوتر ال ٌفهم إال 

 أعنً إن المشكلة فً -من خالل المعلومات التً تحفظ داخله وهذه المعلومات لن تتطور 

فهمنا لذات الخالق تكمن فٌنا وال تكمن فٌه ، محال للمخلوقات أن ندرك كنه الخالق فإذا 

فهمناه أصبحنا مثله وبمصاؾ تطوره كخالق قادر على كل شٌا ، أما عن الشٌطان فال أعتقد 

إنه بحاجة لٌظهر ، ألن ألنتٌجة لٌست فً صالحه ، مثلما قلت أنت ، هل ٌتكلم معنا لٌقول 

 .أتبعونً إلى الجحٌم ؟ بل بالعكس خٌر له أن ٌوسوس لنا من بعٌد ، فنفعل ماٌرٌده بؽباء 

  وإذا كنت حكٌما هكذا فما بالك تقول أنا لست ملتزما بؤي دٌن ؟ -ساره 

ًّ تطبٌقها -عدنان   . ألنً لست ملتزماً ، فتعالٌم أإلسالم ٌصعب عل
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 ترٌدٌن الحقٌقة أنا دابما أتطلع أن أكون ملتزما ، لكن ٌبدو لً إن شٌطانً أكبر من إٌمانً 

فبدل أن ألتزم صرت أكره كل ماٌقال عن الدٌن ، وعن تارٌخ نشوء أألدٌان ومن هو الدٌن 

 .أألصح الواجب إتباعه 

 . إتبع ألدٌن المسٌحً إذاً ، فتعالٌمه وأحكامه لٌست صعبة -ساره 

 هروبً هذا سوؾ لن ٌقنعنً باإلخالص هلل ، تخلصً من الدٌن أألكثر إلتزاما إلى -عدنان 

 .أألقل هو ذاته تركً للدٌن 

 طٌب ، إذا كان الشٌطان واحد ، كٌؾ ٌتوزع علٌنا ؟ كٌؾ ٌؽوٌنً وٌؽوٌك وٌؽوي –جوزٌؾ 

 كل من فً أألرض ؟

 إنها قدرات ٌمتلكه هو ، ولكن الفكرة ، ما ألفعل ألذي نرتكبه نحن بإؼواء من -ساره 

 الشٌطان ؟ وما ألفعل ألذي نرتكبه بهوانا والدخل للشٌطان فٌه ؟

 أنت ال تسؤلً عن شٌا ٌتعلق بالشٌطان ، لقد أصبح زوجك وٌمكن أن تسؤلٌه -جوزٌؾ 

 .بجلسة سمر ، ههه 

 وٌمكن أن أسلطه على كل من ٌضاٌقنً ، فؤحذر من زوجة الشٌطان ، ماهذا الصوت -ساره 

 ؟
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ٌنتبه الجمٌع ألصوات أشخاص ٌضربون باب البٌت وكؤنهم ٌرٌدون إقتحامه فٌتصدى عدنان 

للتقدم أمام جوزٌؾ وساره لٌتعرؾ على القادمٌن ، وقبل أن ٌصل الباب تفتح الباب بقوة بعد 

 .ركلٍة جاءتها من المهاجمٌن 

  من أنتم ماذا ترٌدون ؟-عدنان 

  كٌؾ دخلتم هذا المسجد تكلموا من أنتم ؟ -أحد المسلحٌن 

 مسجد ؟ نحن مجرد مستؤجرٌن للدار من رجل كبٌر أسمه أبو محمود ، وقال إن هذا -عدنان 

البٌت إلبنه الذي سافر هو وعابلته  ولن ٌعود بوقت قرٌب ، فإستؤجرنا منه ألدار بثالثمابة 

 .دوالر ولمدة شهر 

 جٌد ، أبو محمود أخذ ثالثمابة دوالر لقاء إٌجار المسجد ، ومن أنتم ؟- 

أنا إسمً عدنان ، وهذه عابلة آشورٌة من ألشمال جابوا ٌقصدون العالج فً بؽداد - 

 .فإندلعت الحرب وصعب علٌهم الرجوع 

إسمع إن صح كالمك فسنقتل ذلك العجوز أألخرق مختار ألمنطقة لقٌامه بتؤجٌر  -

المسجد على إنه بٌت ، لقد جاءنً صباحا ٌطلب المفتاح ، وقال إن هناك عوابل من 

مذهبنا تم قصؾ دورهم وٌرٌدون السكن ألٌام رٌثما ٌهدء الوضع ، لكن أتباعً 

رصدوكم وأخبرونً إنكم مجرد ثالثة تملكون حافلة ، عموماً سوؾ نسمح ببقاءكم هنا 

حتى ألصباح ، هذا المكان أصبح لنا لقد كان المكان معبدا للكفار وأصبح لنا أآلن ، 
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فالمنطقة كلها أصبحت من مذهب واحد ، إسمً سعد وحذاري أن تعطوا المفتاح 

 .لؽٌري  

ٌخرج المسلحون من الدار وهم ٌطلقون النار عالٌا إبتهاجا بقدرتهم على أإلستإثار 

 .بالمنطقة 

  قل لنا ٌاعدنان ، ما أألمر ؟ تكلم من هم هإالء ؟-جوزٌؾ 

إنهم جماعة ٌقولون إن هذا مسجد ، وهم ٌرٌدون أخذه أآلن ، ألن المنطقة - عدنان 

 لقد ؼشنا ذلك الرجل العجوز وأجر لنا -أصبحت مخصصة لمذهبهم أو دٌنهم ال أفهم 

 .المسجد على أنه دار 

 أكاد أجن ، ما الذي حصل فً هذا البلد ، أرؼم - ذلك الرجل ألذي إستؤجرنا منه الدار 

الحرب ٌقتل بعضهم بعضا ؟ فً أألمس قال لنا القس أرحلوا فهناك من ٌشك إنكم بعثٌٌن 

الجبٌن عندنا وٌرٌدون قتلكم ، وأآلن هإالء ٌرٌدون قتلنا ألنهم ظنوا أننا من ؼٌر مذهبهم 

أول وهلة ، والمصٌبة إنً تسارعت بالحدٌث وقلت إنكم آشورٌٌن ، وأآلشورٌون فً 

ٌبدوا إنهم ٌبحثون عن مسلمٌن كفرة ، ماهذه .. دٌننا ٌعنً أنكم كفرة ، لكنهم لم ٌكترثوا 

لقد أمهلونا حتى صباح الؽد لنرحل .. الفلسفة ؟ وما الذي حصل فً هذٌن الٌومٌن ؟ 

 .فسٌسكنون هم هنا 
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 ٌال المصٌبة ، علٌنا أن نبات كل ٌوم بمكان ، عدنان أخرج خارجا وأنظر ربما -جوزٌؾ 

 .أستولوا على  الحافلة 

ٌسرع عدنان راكضا لحدٌقة الدار لٌرى الحافلة وٌطمبن أن أحداً لم ٌقترب منها ، لكنه 

. ٌرى فتاة تقؾ عند الباب الربٌسٌة تتطلع له بحٌرة 

 هل لً أن أساعدك بشٌا ؟ -عدنان 

.  أوصانً المختار أن أزودكم بهذا النفط -الفتاة تتقدم نحو عدنان 

 .النحتاج إلى كل هذه القنانً ، واحدة تكفً ، سنؽادر صباح الؽد  -

 .الال ، ٌجب أن تؤخذ قنٌنتٌن على األقل سوؾ تحتاج للنفط لٌال  -

 .ال بؤس ولو أننً ال أعتقد إن لنا حاجة لكل هذه الكمٌة  -

 .وأعلم ما تخفٌه لك اللٌالً , إسمً سحر وأنا أقرأ الطالع  -

 ٌاسالم ، وماتعرفٌن عن لٌلة الؽد وبعدها ؟ -

لن تختلؾ لٌلة الؽد عن لٌلتك هذه ، وبعد هاتٌن اللٌلتٌن سنلتقً ، أعدك ، مع  -

 السالمة

 .مع السالمة  -

ٌبتسم عدنان مسروراً وهو ٌودع الفتاة ، وٌستبشر بموعدها رؼم قناعته بؤنها شبه 

. مجنونة 
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. ، حتى لو كانت تعانً الخبل   جمٌلة وفاتنة-عدنان ٌحدث نفسه 

 . وٌعود محدثا جوزٌؾ وساره 

لم ٌقتربوا من الحافلة وقد جاءت إبنة الجٌران لنا بقنانً النفط هذه ، ولكن ٌا رفاق  -

 .أنا ال أأمن بقاءنا هنا حتى الصباح 

 ونتجه لمدٌنتك ، فقد نصلها قبل اللٌل أنتم لم   صحٌح ، ٌجب أن نؽادر أآلن-جوزٌؾ 

 .تالحظوا كٌؾ كانوا ٌنظرون لساره ، قد ٌهاجمونا بؤسلوب آخر لٌحصلوا على ساره 

  ٌا سالم بدأت تخاؾ على ساره ، هل هو حب ؟-ساره 

 . ال أنا أخاؾ أن ٌقٌموا معنا من أجلك -جوزٌؾ 

  هٌا ألم نتفق على مؽادرة المكان ؟-عدنان 

 كم المسافة التً تتوقعها لنصل ؟ وكم نحتاج من الوقت ؟..  طبعا -جوزٌؾ 

 كٌلو ، لكننا لن نستطٌع أن نسٌر بهذه السرعة وال أعتقد 80 لٌست أكثر من -عدنان 

إننا سنسلك الطرٌق الربٌسً فً مسٌرنا ، ألن الطرق الربٌسٌة ربما تكون خطرة أو 

 . من الممكن إذا ماسرنا بدون مشاكل تعٌقنا فً الطرٌق أن نصل بعد ساعتٌن .. مؽلقة 

  وهل وقود السٌارة سوؾ ٌكفٌنا كل هذه المسافة ؟-جوزٌؾ 

  ٌا أهلل ، لم أفكر بهذا أألمر كٌؾ فاتنً ذلك ؟-عدنان 

  ماذا تعنً ؟ هل هً فارؼة ؟-ساره 
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 .لٌست فارؼة ، لكن الذي فٌها ال ٌكفً لهذه المسافة ، وال حتى نصفها - عدنان 

  وما الحل ؟-جوزٌؾ 

 . أن أذهب تواً لشراء الوقود -عدنان 

  تذهب بالحافلة ؟-ساره 

 كال طبعا ، ألنً ال أعرؾ أٌن ٌمكن أن ٌبٌعوا الوقود ، وربما سرت حتى ٌنتهً -عدنان 

 .وقودها دون أن أجد من ٌبٌعنً 

 . جٌد -ساره 

  هل تخافٌن أن أذهب بالحافلة وأهرب بالمال ؟-عدنان 

 لو أردت أن تفعلها لفعلتها بطرق عدة ، ال ٌاعدنان نحن نثق بك ، ومصالحنا -ساره 

 .مشتركة ، وما أصابنا من أحداث شدنا لبعض 

 .سؤنطلق أألن لنكسب الوقت - عدنان 

 . عد لنا سالما -جوزٌؾ 

 .وٌذهب عدنان فٌما ٌجلسان جوزٌؾ وساره فً باحة الدار ٌنظران لوجهً بعض 

 بٌنً وبٌنك أنا ال أثق كثٌرا بعدنان ، أحس أنه ؼامض وقد ال نعرؾ ما ٌخطط له -ساره 

. 

 . أنت ال تثقٌن حتى بنفسك ، تتصرفٌن بمادٌة مع كل الناس -جوزٌؾ 
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ًّ بهذه السرعة ؟ وبعد لم نعش ٌومٌن مع بعض -ساره   . وكٌؾ حكمت عل

 . أراقب حدٌثك دابما -جوزٌؾ 

 . إذاً تعال معً لؽرفتً لكً تعرفنً عن قرب ، فلربما ؼٌرت رأٌك بً -ساره 

 هبً إنك حملتً هل سٌكون إبنً أم إبن الشٌطان ؟..  ال ال ال -جوزٌؾ 

أنا أسمع كثٌرا إن الجن حٌن ٌرون فتاة ..  ومن قال لك إنه الشٌطان أٌها المؽفل -ساره 

 .إنسٌة بارعة الجمال وممشوقة القوام ٌتقربون لها ، إنه مجرد جنً مراهق 

 ما إختلفنا هل سٌكون إبنً ؟ أم إبن الجنً المراهق ؟..  هاهاها -جوزٌؾ 

.  هٌا ال تكن ثقٌل الدم سؤعرؾ أآلن إن كنت أنت من فعلها أم الجان -ساره 

وما أن ٌبدأ جوزٌؾ ..  فتسحبه من ٌده وتؤخذه حتى سرٌرها فتلقً بنفسها  على السرٌر 

 .بمداعبتها وتمتد ٌده إلى صدرها حتى تصرخ ألما شدٌدا 

 .آه بطنً آه ، إنها تتمزق من أأللم ، ساعدنً ٌاجوزٌؾ أنا أموت - 

فً هذه أألثناء مازال عدنان .. ٌحاول جوزٌؾ أن ٌتفهم ما أصابها لٌساعدها دون جدوى 

ٌسؤل الواحد تلو أألخر عن محطة الوقود ، فلم ٌجد من ٌدله إال شخص دله على دار ٌبٌع 

لكن المسافة بعٌدة إذا ما قطعها مشٌا على أألقدام  والكبٌرة أهله وقود السٌارات الصؽٌرة

لذا ٌفكر بؤستؤجار سٌارة بؤي ثمن لتقله إلى حٌث ٌرٌد ثم تعٌده للدار سواء وجد أم لم 

ٌجد ، ألنه إستنفذ كل إمكانٌاته للحصول على الوقود ولم ٌبق له إال هذا األمل فكانت 
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الشوارع قد بدأت تفرغ من روادها وبدت له فرصة وجود سٌارة فرصة نادرة ، لكن 

 .ٌؤسه ٌتبدد بتوقؾ سٌارة صؽٌرة لٌسؤله صاحبها 

 إلى أٌن تذهب - 

 .لٌس بعٌدا ،  ثم تعٌدنً الى هناك حٌث خزان المٌاه الكبٌر - 

 .سؤأخذ عشرٌن ألؾ دٌنار - 

 .سؤعطٌك عشرة دوالرات على أن نجلب معنا برمٌل صؽٌر من الوقود - 

 . تفضل  على الرحب والسعة- 

 .وأخٌرا فرجت - 

 منذ زمن وأنت تنتظر ؟- 

 .لٌس كثٌرا ، ولكنً أخشى أن ٌنفذ الوقود لدى ألباعة إذا تؤخرت - 

ال ال تخؾ فما دمت ترٌد أن تشتري من السوق السوداء وتحمل العملة األجنبٌة فستجد - 

الكثٌرٌن ٌتوسلون بك ، لقد سرقوا الكثٌر من الوقود من المإسسات الحكومٌة ، لقد 

 .سرقوا حتى بالط المإسسات 

 .هذا ماخلفه صدام من جوع وعوز عند الناس - 

 .عسى هللا أن ٌرحمنا بحاكم جٌد بعده - 

 .ال أعتقد - 
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 .ها ها ها ، ال تعتقد ، لماذا ؟ - 

كٌؾ ونحن ال ٌرحم بعضنا البعض ، كنت باألمس فً جانب الرصافة ببؽداد وكانوا - 

ٌبحثون عن أي بعثً لقتله وحصلت حادثة بشعة مرٌعة ، والٌوم رأٌتهم ٌبحثون عن من 

 .ٌخالفهم فً مذهبهم  لقتله ، أهكذا سٌرحمنا هللا ؟ 

صحٌح ، ولكن ما رأٌته هً ثارات فهناك من البعثٌٌن من قتلوا الكثٌرٌن فً زمن - 

النظام السابق ، وهنا البد لكل مذهب أن ٌحرزوا مناطقهم فقد أستولت كل طابفة على 

 .مناطقها ، وإن لم تفعل كل طابفة ذلك أُكلتها أألخرى ، وكان الحكم للؽلبة 

 .ولكننا فً النهاٌة نحن من بلد واحد - 

نعم ، لكن ألوطنٌات شعارات ال دخل لها بالكراسً وألؽنابم ، حتى لو كنت أخً لن - 

 تشاركنً فً ؼنٌمة أظفر بها ، ألٌس كذلك ؟  

 .أظن كذلك وأظنه ذلك البٌت الذي نقصده - 

 . نعم ،  إسمع ال تدفع كل ماٌطلبون ، تعامل معهم فً ألثمن - 

 .أشكرك ، لن أتؤخر علٌك - 

 .نادٌنً إذا أكملت ألشراء كً أساعدك بحمل البرمٌل - 

بات عدنان فرحاً مستبشراً بماحصل علٌه من وقود وبسابق السٌارة الذي إرتاح لتعامله 

 .الٌسٌر وتقدٌمه المساعدة ، وبعد حصوله على الوقود وعودته 
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 .أشكرك جدا ٌا أخً العزٌز لقد وصلنا هذا هو البٌت - عدنان 

 .سعدت بالتعرؾ بك وأنا مستعد لتقدٌم أي مساعدة تطلبها - 

 .أشكرك ، سنسافر بعد قلٌل لقد أشترٌت الوقود ألجل ذلك - 

 .بالسالمة - 

 .وما إن أنزل عدنان البرمٌل من السٌارة ووضعه أرضا حتى سمع نداء جوزٌؾ الصاخب 

 .عدنان ال تدع صاحب السٌارة ٌذهب نحن بحاجه له - 

 .أخً إنتظر من فضلك قد نحتاجك - 

 .طبعا سؤنتظر - 

 .ٌذهب عدنان مسرعا لجوزٌؾ الذي ٌقؾ فً حدٌقة الدار مرتعدا 

 .مابك ٌاجوزٌؾ ؟ لماذا تتكلم بصوت عالً ؟ قد ٌسمعك صاحب السٌارة - 

ساره تتمزق ألما ، أرجوك إفعل شٌبا أنها ال تستطٌع الحراك ، هل ٌمكن أن نؤخذها إلى - 

 المشفى ؟

هل أنت مجنون ؟ أآلن ؟ وكٌؾ ؟ من سٌذهب معها ؟ وكٌؾ نحملها ومن سٌبقى فً الدار - 

 وماذا لو بتنا اللٌلة فً المشفى ؟؟؟

 وما أدرانً ؟ تصرؾ ٌا عدنان ، أنت تعرؾ أكثر منً ، ماذا عساي أن أفعل أنا ؟- 

 إسمع ممن تشكو ؟- 
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 .من بطنها فقط - 

 .ٌرجع عدنان إلى صاحب السٌارة الذي ٌنتظره خارجا .. حسننا إنتظر - 

من فضلك أخً العزٌز ، هل تعرؾ طبٌب مختص فً الباطنٌة أو النسابٌة ؟ لدٌنا إمرأة - 

 .تعانً من ألم شدٌد فً بطنها 

 .طبعا أعرؾ وهو جاري تقرٌبا - 

 حسناً ، هل ٌمكن أن ٌؤتٌنا إلى هنا ؟- 

ال ٌؤمن ألتجول أآلن وزٌارت ألمرضى فً بٌوتهم ، لماذا ال نؤخذها إلٌه إنه  ال أظن ، ألنه- 

 .قرٌب جدا ، وفً عٌادته كل أألجهزة الضرورٌة ومولد كهرباء وكل ماستحتاجه 

 .ال بؤس سنؤخذها إلى العٌادة ، لحظات ونؤتً بها - 

 .عدنان ٌحدث جوزٌؾ عن كٌفٌة نقلها و كٌؾ سٌحملها 

  ولماذا ال أأتً معكم هل هناك إشكال ؟ -جوزٌؾ 

 . ال أعرؾ ، أخشى على الحافلة من السرقة -عدنان 

 ومن سٌبالً بحافلة قدٌمة مثلها، إنه من المحال لشخص أن ٌتوقع إن فٌها أي -جوزٌؾ 

 .مبلػ ومحال أن ٌعثروا علٌه 

 . إذا ً هٌا لنذهب ونعد سرٌعا قبل حلول اللٌل إإتً بها وأنا سؤدخل برمٌل الوقود -عدنان 

 .وٌؤخذان ساره سرٌعا وهً تصرخ ألماً ، وٌنطلقان بها إلى العٌادة 
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 . إنها حالة تلبك معدي ، سنقوم بؽسٌل للمعدة وستكون بؤحسن حال خالل دقابق  -ألطبٌب 

 عدنان ، سؤذهب ألطمبن على أهلً ، فقد تؤخرت علٌهم إنهم قرٌبٌن جدا ، -صاحب السٌارة 

 .لن أتؤخر 

 . ال مانع طبعا ولكن أرجوك أن ال تنسانا -عدنان 

 سؤعود سرٌعا ال تقلق ، المهم أن تكون أختنا بخٌر ، لٌكن هللا معكم وداعا -صاحب السٌارة 

. 

  تكلم ما حصل مابها مما تعانً ؟-جوزٌؾ 

.  مجرد تلبك فً المعدة -عدنان 

 

وبعد حوالً ساعة من الترقب واإلنتظار   

  مساء ً 07  :  00ألساعة    - 

 

إنها بخٌر كونوا مطمبنٌن ، لطفاً ، إدفع أألجور عند ..  نحمد هللا على سالمتها -ألطبٌب 

ألممرضة ، وعلٌكم أخذ ألمرٌضة ، إنها تحتاج إلى الراحة فقط ، ونحن نؤسؾ ال ٌمكننا أن 

 .نبقٌها فترة أطول ، موعد ؼلق ألعٌادة قد حان 

  تكلم ماحصل ؟-جوزٌؾ 
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 إنها بخٌر فقط  تحتاج إلى الراحة لكن ألطبٌب ٌقول إنهم ٌرٌدون إؼالق العٌادة أآلن -عدنان 

 .وٌجب أن نؤخذها 

 . هذا أفضل هٌا لنحملها ونخرج -جوزٌؾ 

 . لكن صاحب السٌارة تؤخر ، ولم ٌصل لحد أآلن -عدنان 

 . لنخرجها أوال من البناٌة -جوزٌؾ 

 .وٌدخالن حٌث تستلقً ساره لٌحمالنها معا حتى جادة الشارع 

 هل سنسٌر فً الشارع هكذا ، كؤننا نحمل فتاة مخطوفة ، ماذا ٌظن من ٌرانا ؟ هل -عدنان 

 .نضعها أرضا ؟ وأبحث عن بٌت صاحب السٌارة ، لقد قال لً إن بٌته قرٌب من هنا 

 لقد حل اللٌل ، هل ستطرق االبواب كلها ؟ ال توجد أي سٌاراة تقؾ خارجاً ، هٌا -جوزٌؾ 

 .إرفعها على كتفً سؤحملها لوحدي ال ٌوجد من ٌرانا ، ألشوارع خالٌة 

 . أظن أنً أستطٌع ألسٌر  -ساره 

 . ال قد تتفاقم علٌك الحالة ، قلت أنا من سٌحملك -جوزٌؾ 

 ال أعرؾ لماذا لم ٌعد صاحب السٌارة ؟ إنه حتى لم ٌؤخذ أجرته لنقلنا إلى هنا ، قال -عدنان 

 .سؤتفقد أسرتً وأعود 

 . لعله تعرض لمكروه أو منعته أسرته من الرجوع خوفا علٌه من ألتؤخر لٌال -جوزٌؾ 
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وبدقابق قلٌلة وصلوا الدار لٌتقدم عدنان سابقا جوزٌؾ لفتح باب البٌت ، إال إنه ٌتفاجا إنها 

 .مفتوحة وٌنادي جوزٌؾ بهلع 

 . ألباب مفتوحة هناك من دخل أثناء ؼٌابنا ، لقد سرقت الحافلة ، ٌاوٌلً ، ٌاوٌلً  - عدنان

. جوزٌؾ ٌنظر إلى عٌنا عدنان بحده وٌتجاوزه لٌدخل الدار وٌنادٌه بؽضب وجلد

 . هٌا تحرك أفتح الباب الداخلً -جوزٌؾ 

ٌسرع عدنان لفتح الباب الداخلٌة فٌدخل جوزٌؾ راكضا إلى باحة الدار لٌلقً بساره على 

 .أألرض 

 أٌها أللص العفن ، إؼتنمت الفرصة وأتفقت مع صاحب السٌارة على سرقة الحافلة -جوزٌؾ 

 ألٌس كذلك ؟

 جوزٌؾ ، التؤخذك ألظنون مؤخذ سوء ، صدقنً لم أفعل هذا ، كٌؾ أثق به ؟ أنا –عدنان 

 .بالكاد تعرفت علٌه قبل ساعات 

 خطة ذكٌة ، بعد أن هددناك بإبالغ قواتنا إذا  ذهبت ألهلك وأخذت حصتك ، إتفقت -جوزٌؾ 

مع من ٌؤخذ لك أألموال كلها ، ال ٌمكن أن ٌعرؾ مكان ألمال أحد ؼٌرنا ، والٌمكن أن ٌطمع 

 .أحد بالحافلة إال إذا كان ٌعلم ما فٌها 

 . أتظن إنً أفعل ذلك ؟ ، أنت من إرتؤٌت أن نخرج جمٌعاً من ألبٌت -عدنان 

 . كنت ؼبٌاً وظننت بؤن صحبتنا أكبر من طمعك -جوزٌؾ 
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 . كفاكم عراكا ، ما سٌنفع ألعراك وقد ضاع كل شٌا -ساره 

 .  لقد خدعنا هذا ألنذل -جوزٌؾ 

 . لم نكن نشك بك ٌاعدنان طرفة عٌن ، أٌها ألثعبان أألملس -ساره تنهض بؽضب 

 لست بخابن لو أرادت خٌانتكم لفعلتها قرب أهلً ، كٌؾ أفعلها فً منطقة ال أعرؾ -عدنان 

 أي أحٍد من أهلها ؟ 

 ومن قال إن لك أهل أصالً ؟ أومن قال إنها لٌست منطقتك ؟ لماذا لم ٌقتلك -جوزٌؾ 

. المسلحون حٌن هاجموا البٌت ؟ من ألمإكد إنهم ٌعرفوك  فؤمهلونا ٌوما لنؽادر البٌت 

 ساره تتوجع ألماً 

 .سؤذهب ألستلقً على الفراش  -

 .وما أن تصل ساره باب ؼرفتها حتى تجد فً نهاٌتها جثة ، فتصرخ صرخة مدوٌة 

 .ٌدخل جوزٌؾ مسرعا للؽرفة وٌتبعه عدنان 

  ٌا إلهً من هذا ؟-جوزٌؾ 

  إنه صاحب السٌارة ، مالذي جاء به إلى هنا ومن قتله ؟-عدنان 

 .كان صاحب السٌارة مطعوناً فً صدره بالمسلة ألتً كانت تحتفظ بها ساره فً حقٌبتها 

 من المإكد إن اللصوص الذٌن بعثتهم أختلفوا فٌما بٌنهم على أخذ -جوزٌؾ مكلماً عدنان 

 .المسلة فتقاتلوا 
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ًّ إن لم تخرجوا هذا الجثة من هنا -ساره   . ٌا إلهً من فعل هذا ؟ سٌؽمى عل

ٌسحب عدنان الجثه خارجا ، فٌما ٌحاول جوزٌؾ أن ٌهدٌا من روع ساره ، والٌجد عدنان 

 .مكانا ٌخبا فٌه الجثة ؼٌر ألملجا ، فٌسحبها إلٌه 

 .ٌسمع عدنان نداءا ً ٌؤتٌه من ألباب ألربٌسٌة فٌذعر 

 هل هناك أحد هنا ؟- 

  من أنت ؟-عدنان 

 .عذرا أنا سعد - 

 .أهال سعد تفضل - 

 . لقد أتٌت قبل ساعتٌن ولم أجد أحداً - 

لقد تعرض أحدنا ألنتكاسة صحٌة وذهبنا جمٌعا للطبٌب ، وأنظر ما حل بنا لقد سرقوا - 

 .حافلتنا إنها مصدر رزقً 

وهللا أنا آسؾ ، لقد أخذناها مضطرٌن فً عملٌة مهمة ، كما إستنفذنا قلٌال من وقودها بعد - 

أن مألناها بالبرمٌل الذي كان فً الحدٌقة ، أرجو أن تعذرنا ٌا أخً ، فقد جبت لطلبها منكم 

. لكنً لم أجدك فما كان لنا إال أن نؤخذها ونعتذر منك ٌا ضٌفنا الكرٌم 

 .ٌستبشر عدنان كل أإلستبشار 

 .الال ، بالعكس أنا أشكرك ألنك أعدتها ، كنت سؤموت قهرا لفقدها - 



89 

 

 .ولكن هناك شٌا آخر أرجو أن تعذرنا علٌه كذلك - 

  ماهو تكلم ؟-عدنان ٌرتبك 

نحن أخذناها لجلب أكداس من أألسلحة ووضعها هنا فً المسجد كً ال ٌتسنى للقوات - 

المحتلة العثور على هذه االسلحة ، وسوؾ نزعجكم قلٌال بنقل هذه االسلحة الى هذه الؽرفة 

 .الكبٌرة فهً االن فً الحافلة 

 طبعا ، طبعا ، المكان مكانكم هل أساعدكم بشٌا ؟- 

ال شكرا لدٌنا رجال كفٌلون بذلك ، ألمهم إن أألسلحة معها ذخٌرة وعتاد من ألنوع ألثقٌل ، - 

 .لذا سؤنام وإثنٌن من األصدقاء مع األسلحة لحماٌة المكان 

 .إفعلوا مابدى لكم ، سؤذهب حٌث أصدقابً ألبشرهم بعودة ألسٌارة - 

 . ٌدخل عدنان لؽرفة ساره لٌراهما مترقبٌن دخوله بخوٍؾ وإضطراب 

  قل ماذا ثانٌة ؟ لماذا إستدعٌت صحبك ؟-جوزٌؾ 

 .ٌرد عدنان على سإال جوزٌؾ بعدم إكتراث وإحتقار ، وٌمٌل برأسه صوب ساره 

. لقد كانت الحافلة معهم ، أخذوها لنقل أسلحة تخصهم وقد أعادوها أألن - 

 . ٌاااااااه ممتاز عادت أآلمال ، قل لً إنهم لم ٌعثروا على ألمال -ساره 

 .أظن ذلك ، لو كانوا قد عثروا على ألمال لما أعادوها لنا ، أو لقتلونا لٌستؤثروا بها  - 

 .عظٌم ، هذا أحلى خبر سمعته ، عدنان ، لقد تحملت منا الكثٌر أنت إنسان نبٌل - 
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 . لو كنت مكانً لفعلت ما فعلته أنا ، لذا ال تتوقع منً أن أعتذر -جوزٌؾ 

 وأنا ال أحتاج أعتذارا منك ، فلن نعد صدٌقٌن ، وال حتى رفٌقٌن بعد أآلن ، لقد كانت -عدنان 

 .فرصة ألكشؾ مافً داخلك نحوي 

 سنسوي االمر الحقا ، المهم إنسى مادار بٌننا ، وحاول أن تعرؾ سرٌعا هل تمكن -ساره 

 . أحد من أخذ المال أم ال ؟ مازلت ؼٌر مطمبنٍة 

 . ألمشكلة إن ألجماعة سوؾ ٌباتون معنا الٌوم فً الؽرفة الكبٌرة حماًٌة ألسلحتهم -عدنان 

 .ٌالها من لٌلة ، كٌؾ سننجو منها بسالم - جوزٌؾ 

 .لقد أنتهٌنا عدنان -  سعد من بعٌد 

 . أنا قادم -عدنان 

تعال معً إلدخال الحافلة وإرجاع كهربابٌة مفتاح التشؽٌل ، فقد رفعناه لتشؽٌلها - سعد 

. بدون مفتاح 

 ٌذهب عدنان لفعل ذلك حتى ٌؽتنم الفرصة لزحزحة الكرسً الذي ٌخبإون المال تحته ، 

 .فٌتؤكد إن االموال مازالت فً مكانها لٌعد مستبشرا إلى ؼرفة ساره 

 . االموال لم ٌمسسهن أحد ، لقد تؤكدت من وجودها -عدنان 

 . جٌد جدا ، علٌنا أن نؽادر فور طلوع الفجر مباشرة -ساره 
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 لم أكن أعرؾ إننً أحمق قبل هذه الساعة ، لقد كنت مخطا بحقك ٌاعدنان ، رؼم -جوزٌؾ 

. إنً كنت قد قررت عدم اإلعتذار 

ٌخرج عدنان مثاراً من الؽرفة لٌتجنب الصراع مع جوزٌؾ وهو ٌدمدم من شدة الؽضب ، 

وما إن إتخذ مقعداً فً وسط ألمطبخ حتى شدت ناظرٌه ألجثة التً بدت أقدامها خارج  

ألملجا ، لذا تحرك مشدودا للنظر إلى ألرجل ألمسكٌن ألذي ال ٌعرؾ لما أتى إلى هنا ولما 

. قتل 

وبعد أن تؤمله هنٌهه ، تطلع عدنان إلى زواٌا هذه ألحجرة ألضٌقة ، ألتً أختنقت بكتب 

جمعت وكؤنها حطباً أعد لتنور الخبز ، فٌدفعه الفضول لتصفحها بعد أن أوقد قندٌال له ، 

. وٌتناول بعضاً منها لٌتصفحها ، بٌنما ٌجلس جوزٌؾ وساره متسامران فً الؽرفة 

 مرت على عدنان ثالث ساعات وهو ال ٌدرك بالوقت حتى ٌتوقؾ عند كتاب ٌتحدث عن 

 . مسالت إبلٌس ، فٌلتفت للمسلة التً فً صدر الجثة وٌحدث نفسه 

لكن هذه المسلة لٌست إلبلٌس ألنها صؽٌرة جدا على أن ٌسكن إبلٌس فٌها ، ربما تكون - 

هذه ألمسلة قد وقعت من مالك ، إن جوزٌؾ ٌقول إنها كانت خشبا وتحولت مرمراً ، ربما 

 .تنفعنً ٌوما إذا خسرنا كل شٌا 

ٌقبض عدنان على مإخرتها لٌستلها من صدر الجثة مسرعا للمطبخ لٌؽسلها وٌنضفها ثم 

ٌدسها تحت حزامه وما أن ٌرفع عٌناه حتى ٌجد سعد وهو ٌصوب سالحه نحو رأسه 

 .وٌصرخ فً وجهه 
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 لماذا ألقٌت هذه الجثة هنا أٌها المجنون ؟ ولمن تكون ؟ ولماذا لم تدفنها ؟- 

ال أعرؾ ، أنا آسؾ ، تفاجبنا بها ولم نعرؾ ما نفعل بها فوضعتها هنا ، أآلن سؤدفنها لو - 

 .أحببت 

 ال لن ٌنفعها الدفن ، بما إنً جبت لحرق هذه الكتب اآلثمة فمن -فٌتجه سعد للنظر إلى الجثة 

المناسب حرق الجثة معها ، ههه ، لن ٌدخل أحد المكان أبداً مع جثة محروقة ، هٌا إفعل ذلك 

 .

ماذا عساي أن أفعل ؟ - 

أال ٌوجد نفط عندكم ؟ - 

 .بلى هذه قنانً النفط - 

 .هٌا ماذا تنتظر ؟ خذ هذا النفط وأسكبه كله على الجثة - 

 .ٌؤخذ عدنان برمٌل من النفط الذي كان مخزون فً المطبخ لٌسكبه على الجثة 

 - ًِ  .إسمع أسكب النفط على هذه الكتب أٌضاً

وبعد أن ٌمتلً المكان كله بالنفط ٌطلب سعد من عدنان أألبتعاد قلٌال وإلقاء عود ثقاب 

لتشتعل النٌران بسرعة ، وتنتشر فً كل أرجاء الحجرة الصؽٌرة ، ساعتها ٌسمع عدنان 

 .صرٌخ جوزٌؾ 

 ماذا تفعل أٌها ألمجنون ؟ أٌها المعتوه لماذا تشعل النٌران ستحرقنا جمٌعا ؟- 
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 سعد أٌن سعد ؟.. طلب منً سعد هذا تحت التهدٌد - 

أي سعد ؟ أنهم ٌنامون فً الصالة ، لقد رأٌتهم  تواً ، سٌقتلونا لو علموا هٌا نهرب سرٌعا - 

. 

 .ٌتجه أإلثنان نحو الؽرفة التً تنام بها ساره 

 . ساره هٌا نهرب بسرعة سنحترق جمٌعا -جوزٌؾ 

  لماذا ؟ ماحصل ؟-ساره 

 . أش لنخرج بهدوء هٌا هٌا -جوزٌؾ 

ٌخرج ألثالثة بحذر وهم ٌرون سعد وجماعته نابمٌن فً صالة اإلستقبال ، وٌصعدون 

. السٌارة لٌنطلقوا بهدوء دون أن ٌنتبه لهم أحد 

 كان الفجر قد تنفس أول أنفاسه وكانت الطرقات مازالت نابمه فً هدوبها الذي إقتحمته 

 .سٌارتهم بضجٌج سٌرها 

  أٌها المؽفل لماذا فعلت مافعلت ؟-جوزٌؾ 

 ٌدخل عدنان ٌده لداخل السروال فٌخرج المسلة وٌلقٌها صوب جوزٌؾ

بعد أن أ رحت أتفقد الجثة التً ألقٌتها فً الملجا أطلعت  لقد تؤكدت أنها مسلة شٌطانٌة- 

على كتب تخص أبلٌس وقصص عنه وعن آثاره فً األرض وأن له مسالت ، شدتنً تلك 

المسلة التً كانت قد إنؽمست فً الجثة ، فقمت بسحبها وؼسلها وما أن وضعتها تحت 
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حزامً جاءنً سعد وقام بتوبٌخً ومساءلتً لما أتٌت بالجثه هنا ، وطلب منً أحراق الجثة 

 .مع الكتب الموجودة ، صدقنً هذا ماحصل ، إنها مسلة شٌطانٌة 

. وٌخرج عدنان المسلة من تحت حزامه لٌلقٌها إلى الخلؾ فتقع حٌث تجلس ساره 

 

 ٌا إلهً لقد تحولت ذهبا إنها فعال شٌطانٌة ، لكن ألشٌطان ألذي -ساره وهً تلتقط المسلة 

 بداخلها أصبح أألن ؼالً الثمن 

 . إلقٌها من الشباك ٌاساره -جوزٌؾ 

 . ستكون قواها فً الخٌر مادامت فً حقٌبتً -ساره 

 . كفى هراء لنتخلص منها -جوزٌؾ 

  قوال لً أٌن ستكون وجهتنا ؟-عدنان 

  أال تعرؾ ألطرٌق لمدٌنتك ؟-جوزٌؾ 

 . قلت لك إنً نسٌته ، ألشوارع تؽٌرت ال أعرؾ أألن كٌؾ أخرج من بؽداد -عدنان 

 ألٌست منطقتك جنوب بؽداد علٌك إذا السٌر نحو الجنوب أعتقد ان الجنوب أصبح -جوزٌؾ 

 .من هناك 

 عظٌم هناك عالمه على الطرٌق كتب علٌها بابل وقربها سهم ٌشٌر إلى الوجهه -عدنان 

 .الصحٌحه 
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 . إذاً كنت على صواب ، من ٌسمعنا ٌقول إنً عراقً وأنت أمرٌكً -جوزٌؾ 

ٌتجه عدنان مع أألسهم التً تدله على بابل حتى ٌنؽلق الطرٌق ببقاٌا آلٌات عسكرٌه مدمره 

 فٌتجه للسٌر فً أراضً زراعٌه وعره تتخللها أراضً جرداء

  أحس أننا مشٌنا أكثر من المطلوب-عدنان 

 ماذا تعنً - جوزٌؾ 

 أعنً إننا المفروض قد وصلنا منطقة االسكندرٌه لكنً ال أجد أي منفذ للرجوع إلى -عدنان 

 الطرٌق الربٌسً فً المدٌنه لقد تم إؼالق كل المنافذ بآلٌات مدمره 

 كان ٌعتقد صدام إن المعركه ستكون برٌه وقواتنا ستسٌر على ألطرٌق الربٌسً -جوزٌؾ 

 للمدٌنه فتخرج لها آلٌاته من ألبساتٌن أظنه خطط لذلك

  أخشى أن ٌرصد الطٌران حافلتنا فٌقصفها-عدنان 

 التخؾ إن الحافلة لٌست عسكرٌه وؼٌر محملة باالسلحة الثقٌلة لن ٌستهدفونا كن -جوزٌؾ 

 مطمبناً 

  ٌا إلهً لقد وصلنا منطقة الكفل -عدنان 

  مامعنى هذا -جوزٌؾ 

  ٌعنً إننا سرنا ضعؾ المسافة أو أكثر هذه المنطقة فً نهاٌة بابل-عدنان 

  هل تستطٌع أن تسؤل أهلها عن الطرٌق الذي ٌعٌدنا إلى مدٌنتك-جوزٌؾ 



96 

 

  بالتؤكٌد إنها قرٌة عصرٌة أؼلب سكانها من الرٌؾ وهم طٌبون -عدنان 

  هل ٌوجد فٌها كنٌسة ؟-جوزٌؾ 

 . ال ٌقطن فٌها مرقد ألحد أنبٌاء الٌهود نسمٌه ذو الكفل -عدنان 

 . ماذا تقول قل لً بالضبط أٌن تقع هذه المنطقة ؟ وأنا أقل لك ما إسم هذا ألنبً -ساره 

إنها منطقه بٌن بابل والكوفة وصوبها الؽربً مدٌنة كربالء ، لكنً ال أعرؾ ألي مدٌنه 

 .تنتمً هذه القرٌه 

 .حزقٌال  إنه نبٌنا- 

 . هذا ٌعنً إنك ٌهودٌة -عدنان 

  طبعا هل لدٌك مشكلة ؟-ساره 

 .ال أبداً - عدنان 

  إذا ً هل ٌوجد ٌهود فً هذه المنطقة ؟-ساره 

 . كال ال ٌوجد فٌها ؼٌر المسلمٌن من الشٌعة -عدنان 

 هإالء الشٌعة أشد ألمسلمٌن كرها لنا إنهم ٌقولون أن لهم إمام سٌظهر لٌسقط دولة -ساره 

 .إسرابٌل بعد أن تعلو فً أألرض 

 . كل المسلمٌن ٌقولون بذلك لكنهم ٌختلفون فً شخص هذا أإلمام -عدنان 

  وهل سٌقضً على الفاتٌكان أٌضا ؟-ساره 
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 . ال أدري أظن ذلك ألنه المفروض أن ٌحكم العالم -عدنان 

 عجٌب أمركم أٌها المسلمون لماذا تتخذون من مكة معقل لدٌنكم وترفضون أن نتخذ -ساره 

 .من بٌت المقدس معقل لدٌننا نعبد فٌه هللا ونحجه كما تفعلون 

 . ألن بٌت المقدس لنا ، حرره صالح الدٌن -عدنان 

 البؤس ونحن حررناه ثانٌة وأعدناه لنا ، ولماذا التطالبون باألندلس ألتً حررها -ساره 

 طارق بن زٌاد ثم أعٌدت لحكم مستوطنٌها؟

 .ألقدس بٌت أهلل وأول قبلة لنا وماعلٌها من بناء قمنا نحن بإعماره -عدنان 

 . وألكعبة قبلتكم أآلن وقد بناها إبراهٌم وهو لم ٌكن عربٌا ً ولٌس مسلما -ساره  

 . كانت المنطقة عربٌة وكان إبراهٌم مسلم -عدنان 

  ماذا إبراهٌم مسلم ؟-ساره  

 . نعم مسلم لكن ألدٌن أألسالمً والقرآن بقً حتى نزل على قلب رسولنا محمد -عدنان 

  وهل علً ّ أن أصدق كالمك وأعتمد علٌه وأنت تكذب كالمً ؟-ساره 

 كفى هل جبنا للخوض بؤصل االدٌان ونحن جمٌعا ال نفقه شٌباً بؤي دٌن لكن وقت -جوزٌؾ 

 .الحدٌث ٌتباها كل بدٌنه 

 ٌاحبٌبً أرٌد أن أعً أنا قضٌتهم فً تحرٌر فلسطٌن كما ٌسمونها هل حبا -ساره 

بالفلسطٌنٌٌن ألذٌن ٌطردونهم من دولهم العربٌة أم حبا بجمع إٌرادات ممن ٌحجون لبٌت 
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أؼلب ألحكام ألظلمة فً دولكم ٌتخذون من قضٌة فلسطٌن ذرٌعة للبقاء ..ألمقدس أم كرها ً بنا

 .على كراسٌهم وألضحك على ذقون شعوبهم 

  حسنا هل أدخل القرٌه لنسؤل أهلها ؟-عدنان 

 . هٌا أدخل ودعنا نرى مانفعل -جوزٌؾ 

 ٌدخلون القرٌة حتى ٌجدوا من ٌسؤلوه

  من فضل أٌها ألشاب من أٌن أعود لمنطقة أألسكندرٌه-عدنان 

ال أعرؾ ألن ألطرٌق ألربٌسً مؽلق تماما هناك مترجم عراقً جاء مع القوات المحتله - 

 وٌقول أنهم سٌفتحون ألطرٌق بعد ٌومٌن على أألقل

 وهل هناك قوات محتله هنا- 

 إنهم ٌجٌبوا كل ٌوم لساعتٌن أو أكثر ثم ٌختفون ال أعرؾ أٌن ٌعسكرون - 

 بماذا إذا تنصحنا نحن نرٌد الذهاب لألسكندرٌه - 

 هناك عوابل تبات فً جامع الكفل تنتظر فتح الطرٌق لٌؽادروا ٌمكنك أن تسؤلهم- 

 أشكرك كٌؾ أتجه نحو الجامع ؟- 

 .هذا الطرٌق ٌوصلك مباشرة إلى الجامع - 

 .أسمعوا ال تحاولوا ألكالم أبدا حتى نعرؾ مع من نتعامل أوال - عدنان 

 . حاول أنت أن تسؤل وأنت فً السٌارة هكذا أأمن لنا -جوزٌؾ 
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 . ال ، علً ّ أن أنزل ألسؤل داخل ألجامع -عدنان 

 . جامع ثانٌة ً أي جامع تعنً -ساره 

 . مرقد نبٌك حزقٌال -عدنان 

  ماذا هل أتخذتم من نبٌنا جامع لكم ؟-ساره 

.. ٌهمل عدنان أإلجابة وٌوقؾ الحافلة لٌنزل وهو ٌتطلع للمنطقة 

 

   صباحا  09 - 00ألٌوم الثالث   ألساعة  

 

.. ٌبدوا إن هناك الكثٌر من األشخاص بداخلها ..  باب الجامع كانت مفتوحه على مصراعٌها 

بدى .. لكن عدنان لم ٌجد أحداً ؼٌر شٌخ جالس وهو متكا على الحابط وٌؽط فً نوم عمٌق 

المكان وكؤنه أثر من بعد عٌن ، حتى منارته ألعالٌة تشققت جدرانها وكؤنها تؤول للسقوط ، 

 .لذا ٌقرر عدنان ترك المكان 

  تفضل ٌارجل ، هل لً بخدمتك ؟-ألشٌخ ٌنتبه من نومه إثر صوت خطوات عدنان 

 . صباح الخٌر أٌها الشٌخ ألكرٌم -عدنان 

 . جعل أهلل صباحك نورا تفضل -ألشٌخ 
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 جبت من بؽداد قاصداً منطقة أإلسكندرٌة ، وألن الطرق مؽلقة دخلت أراضً زراعٌة -عدنان 

 حتى وصلت إلى هنا ، وال أعرؾ كٌؾ أعود أدراجً ؟

ألشٌخ قبل قلٌل ؼادرت عوابل كثٌرة جابوا من مدٌنة البصرة ، ٌرومون الدخول إلى مركز 

مدٌنة بابل لكن ألطرٌق لم ٌزل مؽلقا فؤختاروا ألرجوع لمدٌنة النجؾ حتى ٌفتح ألطرٌق ألن 

 .المنطقة هنا تفتقر للخدمات وكما ترى فإن هذا الجامع متداعً ولٌس مإهال للسكن 

 . ٌتؤفؤؾ -عدنان 

  ما خطبك تكلم ٌاولدي ؟-ألشٌخ 

معً عابله من أآلشورٌٌن والزوجة مصابة بمرض ..  ال أعرؾ ما أتخذ من قرار -عدنان 

عضال وعلٌنا أن نعود إلى بؽداد بعد أن أتفقد أهلً فمنذ أسبوع وأنا أؼٌب عنهم كما أؼشى 

 ال أعرؾ كٌؾ أتصرؾ ؟.. نفاذ الوقود 

 إسمع ٌاولدي لدي ؼرفة خاصة بً هنا ، إذا ناسبكم ألسكن فٌها حتى ٌفتح الطرٌق -ألشٌخ 

 .فؤنا ال أمانع لكنها من ؼٌر أسرة 

 أشكرك أٌها ألطٌب سؤسؤلهم وأرى إن كان ٌناسبهم ذلك ، إنهم فً السٌارة سؤعود -عدنان 

 .بعد قلٌل 

 . رعاك أهلل -ألشٌخ 
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 جوزٌؾ ، ساره ، الٌمكننا دخول مدٌنة بابل ألٌوم وربما ؼدا أٌضا ، لدٌنا خٌارٌن -عدنان 

أما أن نبات فً ألجامع وهو مكان ؼٌر مإهل للسكن بالكاد وجد لنا شٌخ الجامع ؼرفة 

 .وبدون أسرة أونعود أدراجنا إلى بؽداد 

 ٌا إلهً أال ٌوجد ؼٌر دور ألعبادة لنبات فٌها ؟ باألمس جامع وقبله كنٌسة والٌوم -جوزٌؾ 

 .مرقد نبً 

 ماذا تظن فً ظل هذه الظروؾ ؟ كما إن الناس تخشى المشاكل وال ترحب بالؽرباء -عدنان 

 .خاصة بظرؾ مثل هذا 

هٌا كونوا دٌمقراطٌٌن ٌوم فً الكنٌسة وٌوم فً ..  أنا أأٌد المبٌت هنا قرب نبٌنا -ساره 

 .الجامع وٌوم لً قرب أحد أنبٌابنا 

 . ال أعرؾ لما قلبً ٌنقبض من دور العبادة أحس إن هناك مصابب ستحصل لنا -جوزٌؾ 

 القرار قراركم أنا عن نفسً ال أمانع بؤي شٌا لكن أظن ٌاجوزٌؾ إن دور العبادة -عدنان 

 .أألن هً أفضل مكان لنا بعٌدا عن أللصوص و المتطفلٌن والفضولٌٌن 

 . إذا ً هٌا لنرى لٌلتنا هذه كٌؾ سٌكون لونها -جوزٌؾ 

ٌنزل الثالثه فٌما ٌشد عدنان الربطة التً تلبسها ساره على رأسها محاوال أخفاء خصل 

 .شعرها المتدلٌة على وجهها لٌدخلوا الجامع حاملٌن حقاببهم الصؽٌرة 

 . هذا جوزٌؾ وهذه زوجته ساره -عدنان 
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 . ٌا أهال ومرحبا بضٌوؾ الرحمان شرفتمونا بمجٌبكم -ألشٌخ ٌقؾ للترحٌب 

 .عدنان ٌترجم كالم الشٌخ لهما 

 . نشكرك للترحٌب بنا نرجو من الرب أن تكون بخٌر -جوزٌؾ وساره 

 . إنهما ٌشكرانك وٌتمنون لك ألخٌر -عدنان 

 . إنهم ال ٌتكلمون العربٌة -ألشٌخ 

 . نعم إنهم آشورٌٌن كما قلت لك - عدنان 

 . تفضلوا سؤفتح لكم الؽرفة لتسترٌحوا من عناء السفر -ألشٌخ 

 .ٌدخل ألثالثة الؽرفة مع الشٌخ وٌلقون بؤمتعتهم على أألرض 

 . سؤذهب ألجلب لكم أؼطٌة ووسابد إن بٌتً قرٌب من هنا -ألشٌخ 

 . سنضاٌق عابلتك هذه اللٌلة -عدنان 

 . لٌس لً عابلة لقد فقدتها بحادٍث وٌعٌش معً بعض أإلصدقاء -ألشٌخ 

 . أعانك هللا لما عانٌت ٌاشٌخ -عدنان 

 . نحمد هللا على حسن بالءه ، عن أذنكم -ألشٌخ 

 .ما أن ٌخرج الشٌخ من العرفة حتى تنفجر ساره بصرخة عالٌة 

 . ٌاهللا نبٌنا أصبح جامع للمسلمٌن ٌصلون فٌه وٌلعنونا -ساره 
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 ساره كؤنك ترٌدٌن ذرٌعة لخلق المشاكل لعلمك هذا ألنبً أشٌع خطؤ ً أنه من الٌهود -عدنان 

ألن الذي تعنٌه هو الكفل ولٌس ذو الكفل ، ألكفل ألذي تسمونه حزقٌال ٌعتقد العلماء عندنا 

إنه لم ٌمت ولٌس له مرقد أما هذا النبً فهو من أبناء نبً هللا إسماعٌل أألخ أألكبر إلسحاق 

 .أبن أبراهٌم 

 . ٌال إسماعٌل الذي ورث أألدٌان كلها -ساره 

 . ماذا ترٌدٌن من كالمك هذا سؤتركك مع نبٌك وأخرج -عدنان 

 . عدنان أرجوك إن ساره متعبة صحٌاً وهً تفرغ شحنات ألمها فٌك -جوزٌؾ 

 سؤخرج قلٌال وأعود ، أرٌد أن أحرك أقدامً وأرٌح لسانً ، أعتقد إنكم أفرؼتم -عدنان 

 .شحنات كثٌرة هذٌن الٌومٌن 

 .وما أن ٌخرج عدنان حتى ٌنقض جوزٌؾ 

أنت أٌتها الؽبٌة ال تستطٌعٌن كتم ؼباءك ، أرواحنا االن بٌده وانت تثٌرٌه ضدنا بهذٌانك - 

عن االدٌان ، لقد أسؤت أنا له كثٌرا وأنت أآلن تفعلٌن أألمر نفسه ولكن من أجل أدٌان مرت 

 .علٌها آالؾ السنٌن 

 . أنت لم ترى وجهه حٌن عرؾ أنً ٌهودٌة ، لقد أصفر وجهه وبدا كؤنه ٌقطر سما ً -ساره 

 أنت التعرفٌن عدنان إن أألهانة عنده - وأنِت أبٌضُّ وجهك وبدأت تقطرٌن لبنا -جوزٌؾ 

 . أعظم من القتل ، وأحس إنه ٌتحامل على أي أحد ٌناقشه 
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 . وعلً ّ أن أتحمل أهاناته وتعدٌه علً ّ -ساره 

 . إذا ً الداعً ألن تفتحً معه نقاشات عقٌمة -جوزٌؾ 

  وهل سنبقى كثٌرا تحت رحمته ؟-ساره 

وما عسانا نفعل هل تجٌدي اللؽة العربٌة ؟ هل تجٌدي التعامل مع العراقٌٌن ؟ أنا أحس إننا - 

 .ندور فً حلقة الخالص منها 

 . ومن قال إنً لم أجد حال ؟-ساره 

 . قولً بؤنك ال تمزحً -جوزٌؾ 

 . لن أقول -ساره 

 . التثٌري أعصابً وإال تحالفت مع عدنان ضدك -جوزٌؾ 

 إسمع ندخل تركٌا خلسة من شمال العراق ، ومن تركٌا إلى أي دولة -ساره بضحكه عالٌة 

أوربٌه نحن نملك المال لتزوٌر أي جواز سفر وأي مستمسك ، ما ألذي ٌجعلنا نعٌش لحظة 

 .فً هذا البلد التعٌس 

 إذا كنا لم نستطع الخروج من بؽداد إال بشق االنفس فكٌؾ سنخرج من أقصى -جوزٌؾ 

شمال العراق ، مع ذلك ألفكرة جٌدة وهً بحق سبٌلنا الوحٌد للنجاة من هذه البلد ، لذلك أقل 

 .لك هادنً عدنان حتى نبلػ مؤمنا ً
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 أعرؾ ذلك ، ولعلمك أعرؾ أٌضا إنً تطاولت علٌه ، لكن أعصابً مشدودة وأحس -ساره 

أننً أتنقل فً سجون ،  ال أطٌق ألعٌش هكذا بماء قذر للشرب وكهرباء مفقودة ومكانات 

 .ذات روابح كرٌهة 

 . لقد أتفقنا إن الثروة ألتً نحملها تستحق أكثر من هذا العناء بكثٌر -جوزٌؾ 

 لماذا التقنع عدنان كخطوة أولى أن نذهب لمنطقة أألكراد أنا عندي معلومات مإكدة -ساره 

 .إن شمال العراق ٌعٌش برفاهٌة خاصة وأن الحرب بعٌدة عنهم 

 . سؤكلمه وأقنعه فٌما تقصري أنت من لسانك وتطاولك علٌه -جوزٌؾ 

 أعدك ، أرجوك إقنعه وقل له نحن مستعدٌن لدفع أي مبلػ للخروج من هنا وسؤدعً -ساره 

 .إن حالتً الصحٌة تدهورت وبذلك أحتاج لجو مالبم للعٌش 

  وأنا سؤرى إن كنت تجٌدي التمثٌل أم ال ؟-جوزٌؾ 

 ٌدخل عدنان وهو ٌحمل كٌسا ً من التمر

 . هذا تمر عراقً أعطونً أٌاه كهدٌة ، كما أشترٌت وجبة ؼداء فاخرة إنها دجاجة مشوٌة - 

ألتمر العراقً آه كنت أتوق لتذوقه مذ دخلنا العراق لكنً نسٌت أمره بعد ..  واو -جوزٌؾ 

 .أن تذوقت مر العٌش فٌه ، ساره تناولً شٌا منه عله ٌنفعك وٌقوٌك 

 . ال أنا ال أقوى على االكل االن -ساره 

 . ماعسانا نفعل ٌاعدنان أخشى أن نمرض جمٌعا وال نجد من ٌرعانا -جوزٌؾ 
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 .مافً الٌد حٌلة - عدنان 

 مارأٌك لو خرجنا لتركٌا أو لشمال العراق على أألقل ، أنا مستعد للخروج حتى -جوزٌؾ 

 .إلٌران ألمهم أن نجد بلد آمن وفٌه خدمات 

 هل تعتقد إنً ال أرجو ذلك ، ولكن ٌجب أن أجد من ٌساعدنا ، لدي أخوه كانوا -عدنان 

ٌهربون النفط لتركٌا فً زمن صدام فما بالك الٌوم والحدود دون حرس ، ولكن كٌؾ نصل 

 إلٌهم ؟

 . عظٌم لم تخبرنا بذلك مسبقا -جوزٌؾ 

 أخبرتك ، لكنك ظننت بً سوء أول فتحً للموضوع وقلت إنً سؤسرق أألمول -عدنان 

 .بمساعدة أهلً ألذٌن ترجو مساعدتهم لنا أآلن 

 . لماذا التراعً ظروؾ ؼربتنا وأعصابنا المتعبة -جوزٌؾ 

 لست بؤحسن حال منكم ، هل ٌمكننا أن ندع هذه المساجالت المقرفة ؟ ونتناول -عدنان 

. طعامنا 

 حسناً ٌاعدنان ، ٌحلو لً دابما الحوار على األكل ، هل ٌمكن لك أن تخبرنً -جوزٌؾ 

بهدوء ما كنت تفعله فً القبو وكٌؾ أحرقته ؟ 

ذهبت ألرى صاحب السٌارة التً لقٌناه مقتوال ، بعد أن دخلت لفت نظري كتب بدا  -

علٌها القدم ، فتناولت بعضها ألفهم عما تتحدث ، فوجدتها تتحدث عن إبلٌس وإنه 
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لٌس هو الشٌطان نفسه وإن الشٌطان هو قوى تكونت قبل خلق أبلٌس سٌطرت فٌما 

بعد على أبلٌس وإتخذته ولٌا لها ، وكالم كثٌر وجداالت كثٌرة بؤن دور أبلٌس هو دور 

أكبر وأخطر من دور الشٌطان الذي ٌؽوٌنا فنساند بالتالً إبلٌس ، وهناك أمور كثٌرة 

ًّ فهمها   .صعب عل

 ؟   ولماذا تعتقد إن سعد جاءك وطلب منك حرقها مع الجثة-جوزٌؾ 

ألم تقل إن سعداً كان نابما ، أظنه إبلٌس ٌارجل ، ألننً توقفت فً قراءتً عند نص 

ٌقول إن إلبلٌس مسالت ، فرحت أتطلع للمسلة التً دخلت عنق الضحٌة وشدنً 

أمرها فقمت بسحبها وؼسلها ، وما أن وضعتها على خاصرتً وإذا بسعد أتانً 

وطلب إحراق كل شٌا ، وبما إن الكتب تخص إبلٌس ، فمن المإكد أن إبلٌس تمثل 

. بشخص سعد وأمرنً بذلك ، ٌا ساره ، علٌنا أن نتخلص من المسلة أرجوك 

 .ٌا إلهً ، عدنا ألمر المسلة ، قلت لك إنها لً وأنا أتحمل مسإلٌتها  -

ال بؤس سترٌن ما تفعل بك ، سؤسترٌح أنا ، وأحاول النوم ، لدٌنا رحالت الٌعلم بها  -

 .إال أهلل 

.  ٌناسبنً فعل ذلك أٌضاً -ساره 
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وإن ساد الصمت على ألسنتهم فقد ساد الصراخ فً صدر كل واحٍد منهم ، كٌؾ ٌجد السبٌل 

لٌنهً هذه الصحبة الثقٌلة وٌخرج حامال ولو حصته بالمال إذا لم ٌتسنى له أخذ المال كله ، 

وبعد أن جاءهم الشٌخ بؤؼطٌة ووسابد راح كل منهم ٌتصفح أحالمه القادمة مع كنز حٌاته 

حتى ؼلب النوم على جوزٌؾ وعدنان ، أما ساره فقد طال بها السهر حتى أخرجت مسلتها 

 الذهبٌه لتكلمها 

 منتصؾ اللٌل 12  -  00ألساعة 

 

لو فزت بك وحدك قبل سنة لعشت بثمنك حٌاة حلوه فتلقٌها على الوساده وتعانقها فتحس - 

 تنهض ساره بفزع .. بؤنامل رقٌقه تدق كتفها 

 من من أنت ٌا إلهً كوهٌن مالذي جاء بك إلى هنا ؟ - 

أنا لست كوهٌن ، أنا أحد أبناء ألملك الطاووس ، أبلٌس ، أرجوك إسمعٌنً صورتً هذه - 

هً الصوره التً أخترتها ألتكلم معك بدون أن تذعري أي إن عقلك هو من أعطانً وجه 

أما أنا فسجٌن هذه المسلة التً أخذتموها وٌجب أن تعٌدوها وإال .. كوهٌن هذا الذي تحبٌه 

 جاء أبً لٌقتص منكم 

 إلى أٌن أعٌدها ولماذا التؤخها أنت وتذهب عنا- 
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آه .. أرجوك لو جاء أبً قبل ذلك فسؤعذب وتعذبون .. أعٌدٌها إلى الجثة التً كانت عندها - 

.. وٌلً لقد فات أألوان لقد سمعنً إنً أحس بخطاه أنقذنٌنً ٌاساره أنت تستطٌعٌن قتله 

 .ٌنظر الفتى برعب مطبق بتجاه باب الؽرفة فتلتفت ساره بسرعه ألى حٌث ٌنظر 

جوزٌؾ ٌنظر إلى مخلوق ..  ٌا ألهً من هذا هل هو ألشٌطان -ساره بصدمة خوؾ شدٌده 

ٌقترب المسخ بهدوء ورتابه لساره التً ٌقؾ خلفها .. ؼرٌب إنه رجل برأس بوم 

ساره تحاول تحرٌك جسمها المشلول تحت ذعر المشهد والفتى الذي ٌتنهد الرعب ..الفتى

فتحرك ٌدٌها لتحاول إٌقافه حتى تصل ٌدٌها إلى .. بصوت مرتجؾ وكؤن ألموت أحدق به 

 المسخ ٌتوقؾ دون أن ٌتحرك.. كتفً المسخ 

فماكان لساره إال أن تستجٌب لتلؾ ٌدٌها حول رقبته ..  إقتلٌه ٌاساره إخنقٌه بسرعه -الفتى 

.. المسخ ٌحاول إفالتهما من رقبته لكن بضعؾ كؤنه رجل مسن ..  وتقبض علٌها بكل قوتها 

خلصٌنا منه ..ساره تقبض أكثر بعد أن رأت الضعؾ فً المسخ وتشد أكثر بصٌاح الفتى 

ٌاساره حتى توقعه على االرض وتنام على صدره والٌسمع من المسخ إال صوتا َ مختنقا َ 

 ٌختفً للموت لكن ضربات متالحقه على ظهر ساره تثٌر أنتباهها ٌتبعها صوت عدنان

ٌاحقٌرة ٌامجرمة ماذا فعل لك                                                  ..أٌتها النذلة السافلة لماذا قتلتً هذا الرجل الطٌب 

 تلتفت ساره صوب صراخ عدنان لتراه ٌمسك بالقندٌل وٌحاول أن ٌلقٌه على وجهها

 إنه الشٌطان إنه الشٌطان -ساره 
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 أنت الشٌطانة أٌتها اللعٌنة-عدنان 

 ترجع ساره بنظرها إلى المسخ لترى إنها قتلت الشٌخ ألذي آواهم 

تصرخ ساره مما ترى وتلطم وجهها بعنؾ وما أن تقوم حتى تجثوا على ركبتٌها ثانٌة َ جنب 

ال إنه الشٌطان لقد رأٌت إنه الشٌطان فتلتفت صوب الفتى الذي .. جثة الشٌخ وتستدرك قابلة 

التالقً أي أثرا له فتنهض مفزوعة وعدنان ٌشدها من شعرها وٌصرخ وٌصرخ فً وجهها 

 بٌنما ٌنطلق جوزٌؾ من فراشه نحو عدنان 

 أتوسل ألٌك ٌا عدنان سٌقتلونا لو سمعوا صوتك إنها لعنة المسلة صدقنً لقد -جوزٌؾ 

 حذرتها أرجوك إتركها وأهدأ

  أنتم أللعنة أٌها أوؼاد-ٌفلتها وٌواصل صرٌخه -عدنان 

 أقسم أن فتى جاءنً وقال أنا أبن الشٌطان وأبً سٌقتلنً وٌدمركم إن لم تعٌدوا -ساره 

 المسلة لمكانها فجاء أبوه وحاولت قتله حتى إنتبهت أنه ألشٌخ

  علٌنا ألمؽادره أألن فورا وإال لحقنا جمٌعا بالشٌخ-عدنان 

  أتركً المسلة مكانها-جوزٌؾ 

  لكنه قال لً-ساره 

  أتركٌها قلت لك أمازلت فً عنادك -جوزٌؾ بصٌحه عالٌه 
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لٌنطلقوا بجنون ... ٌفر الثالثة هاربٌن وسط همس اللٌل لربه إنهم مجرمون إنهم مجرمون  

مرة أخرى بحافلتهم ألتً ضجرت منهم ومن أموالهم ألمدفونه فً سقفها وكؤنها وهً تؤن 

 فً مشٌتها ترٌد أن تتقٌؤهم وأموالهم 

 إلى أٌن نتجه وسط هذا اللٌل المخٌؾ- عدنان 

عدنان أرجوك هدأ .. من حٌث أتٌنا خذ ذات الطرٌق الذي جبنا به إرجعنا إلى بؽداد - جوزٌؾ 

 من روعك أنت تقود السٌارة بؽضب شدٌد

  ماعاد شٌا ٌهمنً أرٌد فقط الخالص من صحبتكم -عدنان 

لم ٌر جوزٌؾ نتٌجة من إجابة عدنان إال مزٌدا من أإلحتدام فً النقاش لذا لم ٌبق إال صوت 

بكاء ساره ألذي ٌتناؼم وصوت مسٌر الحافلة حتى ٌشقشق الفجر لتنتهً عبرات ساره 

وما أن تحاول إراحة رأسها حتى تشعر .. فتحنً لتتخذ من حقٌبتها وساده تحت رأسها 

 بشٌا صلب داخل الحقٌبة ٌضاٌقها فتمد ٌدها إلخراجه

  آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه -ساره 

  أللعنه مابك تصرخٌن-جوزٌؾ 

  ألمسلة فً حقٌبتً أنا متؤكده أنً تركتها حٌث فراشً -ساره 

إرمٌها من الشباك ..  ألن طمعك أقوى من إرادتك فقد أخذتٌها دون أن تدرك -عدنان 

 وخلصٌنا من هذه الدوامه 
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فتتحطم زجاجة الشباك .. ترتقً ساره إحدى الشبابٌك لتفتحه وتلقً ألمسلة بكل قوتها 

ٌدهش الجمٌع وٌتوقؾ عدنان عن ... ألمقابل لٌروا المسلة وهٌة تتخل وتستقر امام ساره

 .المسٌر وٌجتمع الثالثة حول المسلة ٌتطلعون فٌها

 . انظروا انها لم تعد ذهبا لقط اصبحت بلورة كؤنها ماس-جوزٌؾ 

 . نعم لقد اصبحت ماسا-ٌرفعها بٌده محدقا فٌها - عدنان 

 . ما معنى هذا ولماذا ال تفارقنا هذه اللعنة زهدنا بها حتى لو اصبحت جبال من ماس-ساره 

  إسمعا ٌجب ان نكون جادٌن فً التخلص منها ونعٌدها-جوزٌؾ 

  وكٌؾ نصل إلى ذلك ألمكان ألمهجور وهو وسط بؽداد ؟-عدنان 

 . نرجع شٌبؤ ً فشٌؤ ً لكل ألمناطق ألتً مررنا بها -جوزٌؾ 

  وبعد أن نـُرجع المسلة ، ماذا عسانا أن نفعل ؟-عدنان 

 إن لم نستطع ألخروج من العراق نعاود أإللتحاق بالجٌش ، أعصابً لم تعد تتحمل -جوزٌؾ 

. 

  ٌا إلهً بعد كل ماعانٌناه نعٌد هذه أألموال -ساره 

كتب .  ولكن ال أفهم ، ماٌعنً كل هذا ؟ رجل طٌب ٌتحول إلى إبلٌس لتقتله ساره -عدنان 

قدٌمة تتحدث عن إبلٌس تحرق ، أعمال فساد فً الكنٌسة ، مامعنى هذا ؟ ولماذا ٌرٌد 

الشٌطان أو الجان ألذي ٌسكن المسلة أن ٌرجع للجثة التً وجدنا عنده ؟ فما عالقة المسلة 
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بهذه الجثه ، كل الذي حصل كنت أعتقده مجرد كوابٌس نتٌجة القلق الذي نحن فٌه حتى 

رأٌت بعٌنً قوى هذه المسلة ، هً منذ البداٌة الترٌد أن تفارقنا ، كانت تحاول البقاء معنا 

كً نعٌدها إلى صاحبها ، هل هذا ٌعنً إن الذي كانت معه لم ٌكن قد سرقها من المتحؾ 

العراقً أو من قصور صدام بل كان صاحبها حقا ، وربما ، ال أفهم ، ال أفهم لوكان الشٌطان 

 .طلب منا منذ البداٌة أن نعٌدها لما مر بنا مامر من ذعر 

 كادت توقع الفتنة بٌننا وألبؽضاء ، أهم مالدٌنا أآلن هو أن نعٌدها ونتخلص من -جوزٌؾ 

 .                                   شرها ، إنطلق ٌاعدنان ودعنا ننجز هذه المهمة بؤقصى سرعة 

وٌنطلقون إلى مقصدهم الجدٌد ، لقد توقفت أحالمهم عند إعادة ماكانوا ٌظنون أنها هبة 

 .السماء 

 إنها مشارؾ بؽداد مازالت الطرقات كما هً ، ومازالت ألسنة النٌران تندلع فً -عدنان 

 . البناٌات الحكومٌة الكبرى 

هل تستطٌع العودة إلى ذلك الجامع ولكن حاذر من أإلقتراب منه إنهم ٌعرفون - جوزٌؾ 

 .الحافلة وربما ٌظنون إننا كنا متعمدٌن فً إشعال النار بالجامع فٌنتقموا منا 

 أنا ال أحتاج إال للدخول فً الشارع القرٌب من الجامع كً نذهب لسوق البٌاع ومن -عدنان 

 .هناك سٌكون ألطرٌق سهال للوصول للكنٌسة ، سؤمر بسرعة قرب ذلك الشارع 

 وبعد أن قرب الشارع 
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 وٌلً ، وٌلً ، ماهذا ؟ لقد أحترقت أكثر من خمس بٌوت مع الجامع ، ماحل بهم -عدنان 

 من كارثة ؟ ماذا حصل ؟

 أنسٌت إن الجامع كان ملٌا بؤسلحة وذخٌرة ثقٌلة لقد الحتها ألسنت ألنٌران -ساره 

 .فانفجرت 

 . ههه ، حزٌن وؼاضب ألننً قتلت شٌخا وهو قتل منطقة بؤكملها -ساره 

 أنا آسؾ لم أكن أود فعل -عدنان والدموع تسٌل بحرارة وهو ٌنظر إلى البٌوت ألتً إحترقت 

 .ذلك ، لقد جبت لتحرٌركم ال لقتلكم 

 . إنتبه للطرٌق وأسلك أألن طرٌق الكنٌسة أرجوك تمالك أعصابك -جوزٌؾ 

 أتمالك أعصابً ، أقتل كل هذه أألسر وأتمالك أعصابً ، أنا أآلن ألعن من هذه -عدنان 

 .المسلة 

 إنك تسٌر بسرعة جنونٌة ، هل هذا سٌرٌح ضمٌرك وٌجد لنا ألحل للمشكلة ؟  ألم -جوزٌؾ 

 .تكن مسلوب أألرداة ؟ ، إسمع أرجوك توقؾ قلٌال سؤتولى ألقٌاده أنا 

 ٌقؾ عدنان وٌنطلق جوزٌؾ بالحافلة

 . أال تذكر تلك أألسواق ألتً إشترٌت لنا بها ألطعام أول مرة نحن عطاشا -جوزٌؾ 

  إنها بعد هذا ألشارع على ٌمٌنك -عدنان 

 .فٌواصل حتى ٌرشده عدنان على مكان إحدى أألسواق لٌتوقفوا ثانٌة 
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 . سؤنزل معك أرٌد أختٌار شراب مناسب -جوزٌؾ 

 ذلك المحل كبٌر فٌه كل شٌا وصاحبه ٌقؾ إلى جواره سؤتكلم معه لٌفتح لنا ألمحل -عدنان 

 .وحٌن تجد شراباً مناسباً لك شع ٌدك علٌه وأنا سؤطلبه من ألبابع 

ٌبتشر جوزٌؾ لحظة دخوله المحل ألنه وجد ما كان ٌبحث عنه ، إنها زجاجات ألخمر ألتً 

 .ٌشتهٌها 

عدنان ٌهمس بؤذن جوزٌؾ لما وضع ٌده على إحدى زجاجات الخمر 

  هل جننت ستشربها وهً حارة ؟ -

 . العلٌك -جوزٌؾ 

 .وٌخرجا ، وجوزٌؾ فرحا بما إبتاع لنفسه 

  وهل ستقود وأنت تشرب ؟-عدنان 

 .ال ستقود أنت ألنً أراك هدأت - جوزٌؾ 

وراح جوزٌؾ ٌكرع زجاجته ، وساره تشرب عصٌرا وتتمدد ، وعدنان ٌقود ومازال ثابرا 

 .على نفسه 
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  صباحا  08   -  10ألٌوم الثالث  ألساعة   

 

 وصلنا الكنٌسة ولم ٌبق لنا إلى دقابق ونصل ألخربة ، فمن سٌـُنزل المسلة ؟ أنا ال -عدنان 

 .أستطٌع لمسها 

 علٌك أنت أن تقترب قلٌال قرب الجثة ، وأنا سؤلقً ألمسلة من الشباك ، ولكن -جوزٌؾ 

خفض السرعة أرجوك ألسٌارة ال تقوى على مثل هذه السرعة وكل ساعات السفر التً كنا 

 .فٌها 

 دعنا ننهً المهمة فً صمت ومن ؼٌر نقاش ، أرجوك لم أعد أتحمل إرشاداتك ، -عدنان 

 .ألخربة أمامنا أمسك المسلة أآلن 

 . آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه ماذا فعلت أٌها المجنون الحافلة تحترق -ساره 

 .إلقً بنفسك من الحافلة ستنفجر ، هٌا ٌاساره - جوزٌؾ 

 ٌؤخذ جوزٌؾ حقٌبته كما ٌؤخذ عدنان حقٌبته وٌقفزان ، بٌنما ساره تبقى تحاول إخراج قدر 

ما تستطٌع من االموال تحت الكرسً  حتى تعلق النٌران بثٌابها وتقفز من الحافلة من ؼٌر 

ورقة واحده بل نزعت عنها ثٌابها لتتخلص من النار حتى أصبحت شبه عارٌه ، وما إن 

 نزلت  حتى إنفجرت الحافلة لتسقط المسلة قربهم
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 أٌها الؽبً أألهوج ، هل دفعتك ألمسلة هذه المرة لتحرق السٌارة وتبدد أألموال أم -جوزٌؾ 

 .هً رعونتك ؟ ألم أحذرك من السرعة ؟

 مالفابدة أآلن من الكالم ؟ لقد ضاع كل شٌا ، كل شٌا ، مازالت المسلة فً صحبتنا -ساره 

 .ٌارفاق أنظروا إنها تستلقً أمامً 

 . ماهذه ألرابحه النتنه؟  إؾ إؾ ، إنها ممٌته -جوزٌؾ 

 . نعم إنها جثث متعفنه لنؽادر المكان بسرعة -عدنان 

 ولكنهم جنود منا ، إنهم ٌرتدون الزي العسكري ألخاص - ٌنظر صوب الجثث -جوزٌؾ 

 .بقواتنا ، إنتظروا لحظة واحدة سؤرى إن كنت سؤتعرؾ علٌهم وأعود 

 إرجع أٌها ألسكران لقد أخذت الخمر عقلك  ، وأنت ٌا عدنان أٌها ألؽبً أألحمق -ساره 

  آآآآآآآآه-جردتنً برعونتك من كل شٌا حتى مالبسً 

 .ٌركض جوزٌؾ مهروال نحو الجثث لٌلطم على ركبتٌه ووجهه وٌصرخ آن رإٌته لها 

 ماهذا ٌا إلهً ماهذا - 

تنقض ساره مسرعة صوب جوزٌؾ بٌنما ٌنتهز عدنان الفرصة قبل أن ٌلحق بهم لٌخرج 

 خنجره وٌضعه تحت حزامه فلم ٌعد ٌتحمل صاحبٌه ، 

 . مابك ٌاجوزٌؾ ؟ لنسرع بالهروب قبل أن نقع فً مشاكل -ساره 

  هل هم إقرباءك ؟-عدنان 
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 جوزٌؾ ٌدمً وجهه الطما

  مابك ٌاجوزٌؾ هل تعرفهم ؟-ساره 

 . أنظروا إنهم نحن -جوزٌؾ 

 . نحن ، نحن -ساره وعدنان 

 .ٌتطلعان فً الجثث وإذا بالجثث الثالثه هً جثثهم 

  هل متنا ؟ من هإالء ؟ هل أصبحنا جثث ؟ ههه ومن نحن إذاً ؟-ساره 

 صوت بعٌد 

 .أنتم ُرُسلً - 

 فٌتطلعون إلى السماء فمن ٌكون له ُرُسل ؼٌر رب فً السماء ، حتى ٌكلمهم مرة أخرى

 . أنا وراءكم ولست فوقكم ، أنا لست خالقكم - 

ٌلتفتون إلى ألخلؾ فإذا بمخلوق جمٌل ٌتألأل كؤنه قوس قزح وهو ٌخرج من المسلة التً 

 .أرتفعت إلى حٌث الؽمام 

  ومن أنت ؟-عدنان جوزٌؾ ساره 

 أنا عزازٌل ألملك الطاووس ألذي تنادونً بالشٌطان وتتهمونً بإؼواء آدم وحواء - 

 ٌرتجؾ الجمٌع من الخوؾ والٌمتلكوا أن ٌكلموه كلمة واحدة
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لقد إنتهت ضٌافتً لكم وقد جبتكم ألخٌركم أن تكونوا أتباعا رسلً بعد مماتكم كما - 

أخترتونً فً حٌاتكم رباً لكم ، ورؼم إنكم وإخوانكم من بنً آدم تتهمونً بكل ماترتكبونه 

فلن .. ههه ، أنا دٌمقراطً .. من قذارات لكن أعلموا أألن إنً مخلوق أحترم حرٌة الرأي 

كل الحكاٌة إنكم ومنذ ثالثة أٌام قتلتم هنا ، .. أجبركم على أألختٌار بالدخول فً مسلتً  

فؤدخلتكم فً ضٌافتً لتفهما من هو عزازٌل ، فؤخٌركم أألن بٌن أن تعودوا ألجسادكم العفنه 

لتنتظروا حساب خالقكم أو أن تدخلوا مسلتً هذه التً ستكبر وتكبر حتى تصبح من أعظم 

 .مسالتً المنتشره فً بقاع االرض 

 . قالوا إنك قبٌح فهل هذا هو شكلك ألحقٌقً -عدنان 

 هذا هو شكلً أٌها أألبله ، لو كان شكلً قبٌح مثلك لسجدت آلدم ولما كان ماكان -أبلٌس 

ههه ، أتعرفون لماذا ٌنادونً بالملك ألطاووس ، ألن جمالً مقارنة بالمالبكه كجمال 

 .ألطاووس مقارنة  ببقٌة ألطٌور 

 ومارسالتنا ألنبوٌه أٌها ألمحترم هل نظهر للناس بؤجسام مختلفه لنؽوٌهم على -عدنان 

 .شرب الخمره والسرقة وهذه أألعمال المنكرة 

 ههه ،  ال ال ، بنً البشر لٌسوا بحاجه لمن ٌؽوٌهم على شرب الخمر والزنا -إبلٌس 

والسرقة والقتل والذٌن ٌفعلون هذه أألمور هم عبادي وال أحتاج إلرسال أنبٌاء لهم أنا أعنً 

أن تفعلوا مثل مافعلتم فً االٌام الثالثه ألخوالً ، إنتهاك لدور العبادة حصرا ، وحرق كل 
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الكتب التً تحمل كالم الخالق وقتل كل رجال الدٌن ألمصلحٌن ، وحرق كتبهم واعمالهم 

وخاصة ماٌنقلون من أحادٌث عن أنبٌاء خالقهم ، وخلق ألتناحر بٌن أبناء ألدٌن ألواحد 

وحٌن تثبتوا لً كفاءتكم سوؾ تتولون مهام أكبر مثل ألتدخل  وبٌنهم وبٌن أألدٌان أألخرى ،

وإٌجاد  فً زعامة البلدان وأختٌار زعٌم طاؼوت ٌلهً الناس عن دٌنهم وطلب اإلصالح ،

، أما النهاٌة  أحزاب تواكب رإانا ، هٌا ال أملك وقتا أضٌعه معكم ستختارون بمحض إرادتكم

.  مع الجثث أو البداٌة معً 

ماٌضركم إن عشتم حكاماً فً ذٌول الحٌاة من أن تنتقلوا مكبلٌن فً مجرات ألموت والعذاب 

. ، دخولكم مسلتً ٌعنً توقٌعا لعهد ألتبعٌة لً 

.  ٌعنً هذا أن نقوم بتؤلٌؾ دساتٌر ومناهج ألحزاب منحرفة تحكم البلدان -عدنان 

 إنت أٌها األبله تستطٌع أن تإلؾ مناهج ودساتٌر ، إسمع ، هذه المهمة ٌتوالها -إبلٌس 

المفكرون من بنً البشر ، وماعلٌكم هو خلق الحاجة لهإالء المفكرٌن لٌإلفوا ما نرٌد ، بنً 

. البشر ٌبدعون عند الحاجة ، وٌفعلون مانشاء بصمت 

.  وأٌن البرزخ ؟، أنا أعرؾ أن األنسان إذا مات دخل البرزخ وعذاب القبر -عدنان 

 موجود كل ما ترٌد ، علٌك فقط أن ترتمً على جسدك لتدخل فٌما طلبت ، حٌن -إبلٌس 

ٌموت أمثالكم بنهاٌة فاسدة ، أأتٌه ألعرض له إتباعً فإن رضً تبعنً وإن أبى تواله من 
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وٌعاقب على عصٌانه فً حٌاته ، وهإالء إن خسرنا دخلوا جهنم معنا . ٌتولون األموات  

. ولكن من ؼٌر خلود مثلنا، وإن فزنا سٌكونون خدما لنا ألنهم رفضوا المجٌا معً 

 وإذا كان هناك خالق متسلط كٌؾ ٌسمح لك بإسطحابنا وٌإجل حسابنا إلى الٌوم -جوزٌؾ 

. الموعود الذي تتحدث عنه 

 إنه أمر حسم أٌام أبٌكم ، إذ أنظرنً خالقكم لحٌن تبعثون ، فمن ٌتبعنً سٌإجل كما -إبلٌس 

أجل حسابً أنا ، هناك عدالة فً هذه الحرب ، فإن خسرت حشرت أنا ومن تبعنً خالدٌن 

فً جهنم ، ولٌس من العدل أن ٌحشر أتباعً معً وهم لم ٌإجلوا مثلً ولم ٌروا الحقابق 

التً رأٌتها وٌختاروا الطرٌق الذي إخترته أنا، هٌا ال أملك وقتا أضٌعه معكم ستختارون 

 . بمحض إرادتكم أما النهاٌة مع الجثث أم البداٌة معً 

أنت عرفتنا بنفسك وما ترٌد ..  أرجوك دعنا نفهم أشٌاء مهمة لكً نختار ما ٌناسبنا -ساره 

 ، حسنا ومن هو خالقنا لماذا ال ٌقل لنا ماٌرٌده هو لكً نختار من نتبع منكم ؟

 عشرات ألسنٌن وأنتم تعٌشون فً ألدنٌا ولم تحاولوا أن تتعرفوا علٌه وماٌرٌده -إبلٌس 

 .منكم ، أألن تسؤلٌن عدوه عنه ، ههه  هل أنت مجنونة ؟ 

  هل سنذهب وإٌاك إلى جهنم بعد رحلتنا معك ؟-جوزٌؾ 

 إسمعوا جمٌعا أنتم فً جهنم أآلن ولكن إذا جبتم معً وحاولنا أن نبقً أألرض على -إبلٌس 

القضٌة لٌست معقده من ٌموت من بنً .. ماعلٌها من فساد ستصبحون والة ً بعد ٌوم أللقاء
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آدم وهو نبً ووصً وكل من ٌرضاه خالقكم فؤنهم ٌرفعون للملكوت أألعلى وٌحٌون منذرٌن 

وملهمٌن لبقٌة البشر ، ومن ٌمت مثلكم ٌؤتً معً لٌجول ملهماً وموسوساً لبنً البشر ، 

ومن الٌصعد إلى ربه وال ٌؤتً معً ٌبقى رهٌن جسده المتعفن حتى ٌوم أللقاء ٌوم أخلـّد 

 .خلٌفة أبدٌاً على هذه أألرض وأنتم ومن تبعنً طبعا بشرط أن نكون نحن ألفابزون 

  أنت لم تجب عن السإال بشكل واضح ، إذا خسرنا أٌن نذهب ؟-عدنان 

 ههه ، سندخل جمٌعا جهنم من أوسع أبوابها ، لكنكم على أقل تقدٌر ستكونون معً -إبلٌس 

ربما آلالؾ من السنوات حتى ٌؤتً ألٌوم ألموعود ، ثم إنكم ترون فسق أألرض أترجون فٌها 

من صالح أال ترون إننً ألفابز منذ آالؾ السنٌن إحسبوها أنتم ، لو كان أهل ألكتب السماوٌة 

هم منافسٌنا  فكل ألكتابٌٌن ال ٌمثلون نصؾ سكان أألرض ، فما بالكم بؤصحاب دٌٍن واحد هم 

ألذٌن ٌتبعون ألحق ، فما بالكم بفرقٍة واحٍد هم من ٌسمونهم ألفرقه ألناجٌة من أصحاب هذا 

ههه ، أعرفتم عدد منافسٌنا ،  أنتم تخافون من .. الدٌن ، فما بالكم بالعاملٌن منهم فقط 

هٌا لم ... عصفور ٌجر نخلة ههه ، كل ماعلٌكم هو أن تحاربوا صالحاً وتقتلوه أٌنما ثقفتموه 

 .ٌعد لكم سبٌل ؼٌر أإلختٌار أآلن ، سؤؼلق المسلة 

. ٌتطلع الثالثه على الجثث وٌرون كٌؾ أنها جافت وأنفجرت أحشاإها 
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عدنان ٌنزل بهدوء إلى أألرض لٌلتقط حجرا فقد راودته فكرة رمً الحجر على إبلٌس كما 

ٌفعل المسلمون فً مناسك الحج ، لعله ٌجد نجاة لما هو فٌه أم ٌا ترى ٌضربه بخنجره ، 

 لكن ماقوة ألحجاره وألخنجر أمام قوة هذا المخلوق 

 

 

  صباحا 09  - 00ألساعة 

 

. هٌا سؤعطٌكم عشر ثوانً أخرى وأؼلق المسلة - 

 

فتدخل ساره راكضة وهً شبه عارٌه وٌتبعها جوزٌؾ ماشٌا ٌترنح وهو ثمل ، ومازال 

عدنان ٌحاول إتخاذ القرار فٌسحب أقدامه بثقل كؤنها إلتصقت باألرض ٌدا ً تقبض على 

الحجاره وٌد ا ً تقبض على خنجره ، حتى وصل المسلة لٌراها تفوح بعطر الٌاسمٌن فٌدخل 

المسلة ومازالت ٌداه تقبضان على الحجاره  والخنجر ، وما إن دخل ألثالثه حتى أضاءت 

 .المسلة معلنة بدأ السفر أألول ألنبٌاء إبلٌس الجدد 
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 ألنهاٌة
  عهد ألنبوة-وٌلٌه ألعهد ألثانً 

 عهد ألرجعة -ثم ألعهد ألثالث 

 

 1431 - رمضان - 21 ألموافق 2010 - 9 - 2تمت  أألربعاء 

 

  والٌة مٌزوي-أمرٌكا 
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