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الشيطان جنازة

الذي الزمن خطِّ يف برسعة وتضعني أعىل إىل رسيري عن تحملني خفية بأياٍد أحسسُت
جديدة، إمرباطوريات وأقابل الزمن، من قرنًا أطوي كنُت لحظة كلِّ يف يضيق. يفتأ ال
يف النهاية، يف نفيس وجدُت وهكذا، معروفة. غري وأديانًا غريبة، وأفكاًرا جديدة، وشعوبًا
بشاعًة أكثر دموية، ُحمرة ذاِت سماءٍ تحت الزمن، نهاية يف الخط، نهاية يف الطريق، نهاية

الحالك. السواد من
البغيض. السماء وجَه تعكس الشاحبة ووجوههم وهناك، هنا والنساء الرجال َهرول
ُمثقل وبعيد، خفيض عويل صوَت سمعُت ذلك وبعد ُمطِبق. صمٌت يشءٍ كلِّ عىل خيَّم
بدأت التي العاصفة بأنغام ويمتزج أخرى، مرًة ويهبط يعلو يُصدَّق، ال نحٍو عىل بالوجع
صاخب. هدير إىل استحالت حتى التأوُّهات وزادت تأوُّه، صوت العويل عىل ردَّ تزوم.
صوت عىل يعلو ومستمر، حادٌّ صوٌت وانطلق شعورهم، وقطعوا أيديَهم الناس اعترص
له يَُعد لم الشيطان، وسيُدنا، إلُهنا وجود! له يَُعد لم الشيطان، وسيُدنا، «إلُهنا اللغط:

الشيطان. موت ندبوا الذين امُلشيِّعني إىل أيًضا أنا انضممُت ثَمَّ ِمن وجود!»
لم وخدمتَه؟» أيًضا أنَت أحببتَه «هل وسألني: يدي، من وأخذني عجوز، شيخ إيلَّ أتى
«ما مغًزى: ذات بلهجة وقال بثبات، عينيَّ يف حدَّق النتحابي. سببًا أعرف لم إذ بيشء؛ أُجب
تان جافَّ فعيناك حزنك، مثل إذن «ليست قائًال: رددُت عنها.» التعبري يمكن ال أحزان من

ِرْسِلك!» «عىل قائًال: وهمس شفتيَّ عىل إصبعه وضع مقلتيهما.» خلف حزٍن من وما
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كانت ُمنتِحب. بحشٍد آخرها عن امتألت السقف، وعالية رحبة قاعة إىل الشيخ قادني
عبدوا الذين التاريخية، العصور جميع من الناس جميع إن إذ غفرية؛ ، بحقٍّ الجموع،
من رجاًال هناك رأيُت األخرية. الشعائر للميت ليؤدُّوا هناك؛ عوا تجمَّ وخدموه، الشيطان
السجالت وعرب الفن عرب وشهرتهم وجوههم وصلتني أقدم، أزماٍن من آخرين وميَّزُت زمني،
يف عربها مررُت التي رة، امُلتأخِّ القرون إىل ينتمون ممن عديدين آخرين ورأيُت التاريخية.
هؤالء، عن أستفرس أن وشك عىل كنت بينما لكن، الزمن. خطِّ عرب اللييل تقدُّمي أثناء
واستمع «اسكت واحد: صوٍت يف الجموع وصاحت وأصِغ.» «صه، يل: قال الشيخ. منعني

الجثة!» ترشيح تقرير إىل
العصور، كل من فون ُمثقَّ وأساتذة وفالسفة وأطباء جرَّاحون تقدَّم آخر، مبنًى من
ذلك الناس علَّل أمكن. إن وجوده، رسِّ عن والكشف الشيطان جثة بفحص إليهم ُعهد
أمكنهم إن الشيطان؛ يف الشيطان بمكمن إخبارنا العلماء هؤالء استطاع «إن بقولهم:
ذلك عبادة يف نستمر فلربما عنا، يُميِّزه الذي الرسمدي وجوهره الفانية أجزائه بني التفريق

الراحل.» وسيدنا إللهنا الدائم وللمجد الدائمة، مصلحتنا أجل من الرسمدي، الجوهر
الحزن من مسحٌة َعَلت وقد ُمتثاقلة، بُخًطى مندوبني، ثالثُة الحكماءِ بني من تقدَّم
تحرسُّ صوت كلُّ كان التام. الصمت إىل داعيًا يده يل املجاور الشيخ رفع مالمحهم.

والثالث باراسيلسوس، والثاني جالينوس، كان أحدهم أن رأيُت الفور. عىل إسكاته يتم
أجريبا. كورنيليوس

تصغوا أن عليكم بإخالص، السيد خدموا من يا «أنتم جهوري: بصوٍت أجريبا قال
منه، والرُّوح القلب من كالٍّ استخرجنا لقد مشارطنا. عنه كشفْت الرسالذي إىل حال كلِّ عىل
امللتهب، بالشغف لينبض مالئم نحو عىل مشكًَّال قلوبنا، يُشبه قلبه كان هناك. الراقد ذلك
التي بالشفاه يعصَف أن شأنه من روحه رسَّ ولكن بالغضب. وينتفخ بالكراهية، وينكمش

به.» تنطق
تندفع الجموع بدأت اليشء. بعض الحشد عن بعيًدا الشيخ جذبني عجل، عىل
حوا رشَّ الذين األجالء، العلم برجال اإلمساك إىل يسَعْون كانوا محتدم. بغضٍب وترتجرج
أحدهم: هتف أشالء. إىل وتمزيقهم وجوده، رسِّ عن اإلفصاح رفضوا ولكنهم الشيطان جثة
آخر: وصاح ومنتهكوها؟» الجثث لصوص الون الدجَّ أيُّها لنا، تقولونه الذي الهراء هذا «ما
«اقتلوهم! آخرون: ورصخ بيانًا.» عيانًا علينا تكذبون أنتم رس؛ أيَّ تكتشفوا لم «أنتم
من ثالثيٌة حكومٌة لدينا سيصري قريب ا وعمَّ الخاصة. ملصلحتهم الرس إخفاء يريدون إنهم
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تعاليمه، مهابِة ألجل عبدناه َمن منه، بدًال علينا، سادة أنفسهم بون يُنصِّ الذين الني الدجَّ
يريدون الذين امُلدَّعني، الفالسفة لهؤالء املوت لفضائله. الرفيع والسمت حكمته، وعمق

الشيطان.» روح اغتصاب
نعطيكم أن نستطيع ال لكننا الحقيقة، إىل إالَّ نسَع لم «نحن العلم: رجال ردَّ برصانٍة

الفور. عىل وانسحبوا ذلك.» تخوِّلنا ال سلطتنا وجدناها. كما الحقيقة
املبنى إىل طريقهم شقوا ثمَّ وِمن بأنفسنا.» نََر «دعونا الغاضب: الحشد قائد رصخ
للدخول عبثًا وكافحوا خلفهم، اآلالف اندفع مهابة. يف الشيطان جثمان يرقد حيث الداخيل،
للراحل. الجوهرية الطبيعة اكتشاف — أيًضا هم — استطاعوا لربما املوت؛ حرضة إىل
الضخم النعش من ف— التلهُّ من يخُل لم — بهدوء الدخول، من تمكَّنوا الذين أولئك اقرتب
من مبهر بمزيج تألَّق والذي امُلتأللئة، باألحجار ع وامُلرصَّ الخالص، الذهب من املصنوع
متحرية. ونظرات وحشية بوجوه مبهورين، أعقابهم عىل نكصوا واليشم. والزبرجد الزمرد
الجرَّاُحون بها أخفى التي واألغطية الضمادات إلزاحة يده يمدَّ أن عىل منهم رجل يجرؤ لم

عملهم.
مرتفًعا، مكانًا املضطرب— املشهد بصمٍت معي شهد الذي — الشيخ ارتقى ذلك، بعد
إنه وفاته! بعد حتى سلطانه عليكم يهيمن من يا الشيطان، عبدة «يا عاٍل: بصوٍت وقال
من نفحًة لتمنحني تجتمع متنوعًة دالئَل إن األوان. قبل الرسِّ عىل تقعوا لم أنكم جيد ألمٌر
نؤدِّ اآلن دعونا اإليمان. عرب ذلك، برغم ينكشف، قد العلم رجال أفواه ألجم ما أن يف األمل
يف بإخالصنا. يليق قربانًا لذكراه نُقدِّم دعونا الراحل، لسيدنا الحزينة األخرية اإلجالل تحية
ورق بها تحرق التي نفسها بالرسعة الثقيلة، الذهب سبائك تلتهم ناًرا أشعل أن مقدرتي
جناه الذي الذهب كل هنا إىل رجٍل كلُّ ليجلب ندًما. وال رماًدا وراءها تُخلِّف وال الزينة،
الذهب امرأة كلُّ ولتجلب ُحِيل، أو أدوات، أو عمالت، هيئة عىل سواءٌ الشيطان، خدمة يف
الذي بذلك الئقة الجنائزية املحرقة ستصبح عندئٍذ امللتهبة. النار يف به وتلِق جنته، الذي

نُشيِّعه.»
تكن لم عبادتنا أن سنُثبت وبذلك الشيخ! أيها فوك ُفضَّ «ال الشيطان: عبدة صاح

ذهبنا.» لجلب نذهب ريثما املحرقة ابِن زائفة.
عقله. يف يدور ما قراءة أستطع لم ولكنني رفيقي، وجه عىل مثبتتني عيناي كانت

ومني. منه إال خالية الرحبة القاعة كانت ثانية استدرت وعندما
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باألخشاب بنيناها املبنى. منتصف يف الجنائزية املحرقة بنينا َجِهيد، وبجهٍد بتَُؤدٍة
أنواع أفضل مع املتدينون، املشيعون بها وأغدق أيدينا، متناول يف كانت التي الثمينة
يُعدُّ كان بينما الشيخ م تبسَّ رائعة. بأشياء وزينَّاها وعالية، واسعًة املحرقة بنينا البخور.
وقد لجلبه. الشيطان عبدة ذهب الذي الذهب تلتهم أن مفرتًضا كان التي السحرية، النار

لقربانهم. صة ُمخصَّ واسعًة مساحًة املحرقة داخل ترك
الرعود توالت املحرقة. فوق موضعه يف بعناية ووضعناه الشيطان، جثمان جلبنا مًعا
سينهار، أنه حسبُت حتى بعنف، بكامله املبنى وارتجَّ رءوسنا، فوق املهيب الفراغ يف
فأكثر أكثر يقرتب وأخذ هزيم، وراء رعد هزيم تواىل واألرضية. السقف بني إيَّانا ساحًقا
الشيطان جثمان وحول الشيخ حول حولنا؛ اآلخر تلو برق ملع مقربة وعىل املحرقة. من

تَُعد. لم الجموع لكن الجموع، انتظار يف نزال ال كنا ذلك ورغم وحويل.
املراسم إىل «انظر املحرقة: منتصف عىل امُلضاء افه كشَّ مسلًِّطا أخريًا، الشيخ قال
اآلن، انطِلق لتقديمها. الذهب من واحدة أونصة نملك وال سوانا، مشيِّعني من ما الجنائزية!
مرسًعا انطلقُت سيأتُون.» األخريَيْن. والعهد الوصية قراءة إىل الشيطان عبدة جميع وادُع
أحرضعبدة املرة، وهذه جديد. من الجنازة ساحة ازدحمت ما ورسعان الشيخ، ألمر امتثاًال
مثقًال الجو كان لتأخره. عذٍر اختالق إىل رجٍل كلُّ َعَمد املحرقة وعند ذهبهم، الشيطان
من حوزتي يف ما كلَّ جمعت أني من أتأكَّد لكي فقط لُت تمهَّ «لقد واحد: قال بالتربيرات.
عاًما، خمسني مدار عىل بمشقة كنزته ما جلبُت «لقد ثاٍن: وقال قطعة.» آخر حتى ذهب،
«انظروا، ثالث: وقال العزيز.» سيدنا لذكرى قربانًا خاطر، ِطيب عن كله أقدمه لكنني

اة.» املتوفَّ زوجتي من زواجي خاتم ذلك يف بما أملك، ما بكلِّ آٍت إنني
املسحور اللهب ف تَلقَّ أوًال. النار يف بكنزه يرمي من حول الشيطان، عبدة بني نزاع دار
أصفر وهًجا الرحبة الغرفة يف ٍف متلهِّ وجٍه كلِّ عىل ملقيًة الجثة، فوق ألسنته وعلت الذهب،
املحرقة، بجانب يقف الشيخ زال وما تُحَىص، وال تَُعد ال أياٍد تغذيها النار زالت ما رهيبًا.

غريب. نحٍو عىل مبتسًما
نستمع دعونا الوصية! «الوصية! قائلني: أجش بصوٍت عندئٍذ الشيطان عبدة صاح

الراحل!» لسيدنا األخري العهد إىل
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ضجيج َخَفت بينما عاٍل، بصوٍت يقرأ وبدأ األسبستوس، ورق من لفافًة الشيخ فتح
الغاضب، امللتِهمة النريان هدير وخمد صمت، إىل تحوَّل حتى تدريجيٍّا، العظيم الحشد

ذا: هو الشيخ تاله ما كان خفيف. هفيف إىل ل تحوَّ حتى

ونعمة تحية املخلصني، امي وُخدَّ املؤمنني عبادي كله، العالم األحباء، رعاياي إىل
أبدية! لعنة الوحيدة، الشيطان

العقل من حالة يف فإنني حي، وجوٍد كلَّ يتهدد الذي التغيري القرتاب إدراكي بقدر
فيما األخرية، وأوامري ورغبتي وصيتي باعتباره ذا، أعلن الراسخ، والعزم السليم

وممتلكاتي. مملكتي يف ف بالترصُّ يتعلق
وللفقراء األرض، شقاء أترك لألغنياء األلم. وللحمقى الحماقة، سأترك للحكماء
رماَد أترك لالهوتيني الندم. وللظاملني الجحود، أترك للمنصفني العجز. معاناة

عظامي.
األبد. إىل الجحيم، ى امُلسمَّ املكان يُغلق بأن أقيض

حسب كلٌّ املؤمنني، رعاياي جميع بني رشوط، بال العذاب، ع يُوزَّ بأن أقيض
بإنصاف. رعاياي بني أيًضا والثروة السعادة ع تُوزَّ وأن استحقاقه،

ميت! وهو الشيطان، السيد إال إله «ال واحد: بصوٍت الشيطان عبدة صاح ذلك، عقب
مرياثنا.» إىل لندخل واآلن

إن العالم. مات الشيطان ومع الشيطان، مات التعساء! «أيها قائًال: ردَّ الشيخ لكن
ميت.» العالم

إىل بالذهب املثقلة النريان قفزت وفجأة، املحرقة. إىل ينظرون مذعورين، وقفوا عندئٍذ
الشيطان، قلب هي التي الحمراء الجمرات وأمام وخمدت. ملتهب، عمود هيئة عىل السقف،
لكنها ليسحَقها، الحية عىل الشيخ قبض مخيف. نحٍو عىل تُفحُّ صغرية، حيٌة ثَمَّ تسلَّلت
بالحية، اإلسخريوطي يهوذا أمسك الحشد. وسط إىل طريقها ت وشقَّ يديه، بني من انزلقت
املوت. زلزلة أنها لو كما تتزلزل، األرضتحتنا بدأت ذلك، فعل وحينما حضنه. يف ووضعها
عبدة سقط الدُّوار. تملَّكها عمالقة كائنات كأنها الشامخة، الجنائزية القاعة أعمدة ترنَّحت
تلو ة رجَّ وقعت ما ورسعان وحدنا. والشيخ أنا ووقفُت وجوههم، عىل منبطحني الشيطان
االنهيار صوت كان لقد املرة. هذه الرعد هزيم يكن لم لكنه حولنا، جانب كلِّ يف األخرى،
األخرى. العوالم يف املرتدد العالم، هذا قيامة وقوع وصدى ونسيجه، اإلنسان لبُنيان اليائس
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نار من عاٍت صيٌِّب كأنها خفوتًا، األكثر السماء أنوار علينا وهبطت تسقط، النجوم بدأت ثم
الباردة، صدورهن إىل امليتني أطفالهن ضممن واألمهات الرعب، من األطفال مات متجمدة.
ظالم، إىل النور استحال اإلطالق. عىل أحٌد يجده لم مالٍذ عن بحثًا وهناك هنا وهرولن

امليت. وعاملهم الشيطان عبدة وابتلع الكون، َرِحم من الفوىض، من طوفان واندفع
وال للرش اآلن وجود ال أنه «مؤكٌد الفراغ: يف واقفان نحن بينما للشيخ قلُت حينئٍذ

إله.» وال عاَلم ال للخري؛
هًدى. غري عىل القرون عرب جديد من وجهي عىل ألهيم وتركني رأسه، وهزَّ ابتسم لكنه
كلِّ يف يمتد متناٍه ال سطوٍع ذا قزح قوس العالم، حطام فوق رأيُت اختفى، عندما ولكن

جوانبه.
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