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 عن المترجمة:

مترجمة شيرين هنائي كاتبة روائية وكاتبة سيناريو ومخرجة رسوم متحركة و

 مصرية.

 أعمالها الروائية:

مالعيب  -النهاياتأسفار  -ذئاب يلوستون -ُطغراء -صندوق الدمى -نيكروفيليا

 الظل.

 ترجماتها المطبوعة بالفصحى:

لطالما عشنا في حصن )شيرلي  -أشباح هيل هاوس )شيرلي جاكسون(

طفل روزماري )آيرا لَفين(. -جاكسون(  

 أعمال الكوميكس:

الموت يوما آخر -عجين القمر -خارج السيطرة  

 الترجمات المجانية بالعامية على فيسبوك:

رين طين" عن السيرة الذاتية لعالمي الشياطين إد ولوكتاب "عالم الشيا -

 وران.)سيرة ذاتية(

تيفين كتاب "في مكان مظلم" عن قضية اإلستحواذ الشيطاني على الطفل س -

 سنيديكر )قصة حقيقية(

يس كتاب "حصاد الشيطان" قصة اإلستحواذ الشيطاني على المزارع مور -

 ثيريو )قصة حقيقية(

.دب الرعب النفسي للروائية جيسيكا بينيترواية "سيرسي" من أ -  

في  كتاب "عشرة أيام في مصحة عقلية" عن مغامرة الصحفية نيلي بالي -

 مصحة بالكويل في نيويورك )قصة حقيقية(

العالم. كتاب "دليل توبين الروحاني" كتاب عن األساطير والشياطين في -  

د األشباح ذاتية لصائالسيرة ال -كتاب "صائد األشباح" تأليف هاري برايس -

 األشهر هاري برايس  )وقائع حقيقية(
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 مقدمة:

هذا الكتاب ترجمة عامية مبسطة لنقل ماهية علم 

 الشياطين للقاريء العربي دون تعقيد.

ورة إلى العامية المصرية كُخطالكتاب وقد تم ترجمة 

قراءة عمل لجذب القراء الصغار واللذين يريدون 

. خفيف دون مشقة  

ساعدة ررت أن تُنشر تلك القصص بشكل مجاني للمق

 على توصيل ذات الهدف السابق ذكره، مع إقراري

ائية التام أن الفصحى ال غنى عنها في الكتابة الرو

ء بين والترجمة، لكنني أحاول تمهيد طريق لنقل القرا

 ما يحبونه من منشورات مواقع التواصل اإلجتماعي

ن عالم بها أي فائدة، وبيالعامية والتي قد ال يحوي أغل

 القصص واألدب والخيال الثري.

 دمتم بخير

 شيرين هنائي
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. وغالبا ما يكون غير العقالني كيان ماورائي، غير مادي، هو :الشبح

 أن يكون هذلك الكيان في مقدورمحسوس أو ُمدرك من قِبَل حواس اإلنسان. 

ر.للبش شاكل والرعبيسبب المعدائي ككيان  مرئيا في بعض األحيان  

 قاموس أوكسفورد اإلنجليزي.

 

*** 
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إد ولورين  يجريه الكاتب جيرالد بريتل مع الزوجينبملحوظة: الكتاب تحقيق 

.ن على لسانهبيستخدم صيغة الُمتكلم، وكل البوستات التالية هاتكوواٍرن، وفيه   
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تتابع ، ساعة كنيسة قديمة بتدق وإد واِرن في مقاطعة فيرفيلدخارج مكتب 

اعد ، كان إد واٍرن، الخمسيني األشيب، قفي داخل المكتبحركة الزمن بدقة. 

طة به. مئات الكتب المحيمكتبه وجنبه أباجورة نحاس بتنشر نورها على  ورا

الشياطين. علم دراسةعن كتب عن الغوامض والموروثات المرعبة، و  

شوف صور لرهبان، وطاردو أرواح شريرة ه على الحيطة، ممكن تورا

مختلفة.ٍرن في أماكن واقفين مع إد وا ،مينمتجه ِ   

باين  شتغل وسط سكون الليل برغم إن يومه كان عصيب، ومشيإد كان قاعد ب

 إنه إنتهى.

من ساعة بس، ساعة الحائط دقت تالت دقات. إد بصلها وكمل شغله رغم 

ة سحرة، ساعهي ساعة المساء أنه عارف ان الساعة تالتة  قرب الفجر، ورغم

 الِفتن، ساعة المسيخ، إال أنه كمل شغله وحاول يركز.

 يكتكم ساعة، كان لسه راجع هو وزوجته لورين لبيتهم في والية كونكت نم

قضية منزل مسكون في لونج آيالند. بعد رحلة صعبة لتقصي  

شخص  المسكون شترى المنزل، أ5791في ديسمبر سنة بدأت القضية دي 

وقت  إسمه جورج لوتز، واتنقل للعيش فيه مع زوجته وأوالده التالتة

 الكريسماس تقريبا. 

ت أفراد وهم المالك السابق للبيت ده، إبنه الكبير قتل عيلته كلها المكونة من س

 5791نوفمبر  51نايمين. الجريمة دي حصلت الساعة تالتة وربع صباح يوم 

.قتلهم ببندقيةاإلبن ده و  

ة ا ضحيعائلة لوتز هربت من البيت وإدعوا أنهم كانو 5791يناير  51في يوم 

ب أميتفيل". القضية دي اتعرفت فيما بعد بقضية "رعلقوى خارقة ساكنة فيه  

ولورين  ، لحد ما الموضوع وصل إلدلفترة طويلة ت القضية ديناقش الصحافة

ي ف روادوقت ده كانوا بيُعتبروا واِرن. ليه وصل لهم؟ ألن الزوجين في ال

نة . الزوجين كانوا بيمارسوا مهمجال الماورائيات حتى بالنسبة لزمالئهم

ر من الف تقصي القضايا الماورائية من أكتر من تالتين سنة، وحققوا في أكت

 ظاهرة وقضية غريبة لحد السبعينات وقت وقوع لغز رعب اميتفيل.

قصي وبحث ، لكن الزوجين بعد تالبيت ده الناس كانت بتقول ان في "شبح" في

 دام لتالت أيام في البيت كان لهم رأي تاني، رأي مرعب.

قال إد وارن:   

بح أبدا."في رأينا، في كيان معين ساكن في منزل عيلة لوتز، لكنه مش ش " -  
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؟ هل معنى كالمهم ده أن في حاجة تانية غير األشباح ممكن تسكن البيوت  

المسكونة.  قابلهم في قضايا المنازلين من الكيانات اللي بنفي نوع" طبعا..  -

ي هو كيان نوع منه أصله بشري، والنوع التاني غير بشري. الكيان غير البشر

"مطلقا. عمره ما عاش في هيئة بشرية  

  ه!كيان غير بشري، وفي مكتب ريب إن إد شخصيا من أسبوعين واجهالغ

ل به بممر صل عن بيته، لكنه متصمكتب إد في مبنى صغير زي كوخ كده منف

سمع يل، و. في صباح يوم من شهر فبراير كان إد شغال على قضية أميتفطويل

ام بأرضية الكالون الي بيقفل الباب في نهاية الممر اتفتح وسمع صوت اصطد

عد وراه.قاهو تتجه ناحيه المكتب الي صوت خطوات بالمكتب الخشبية، تاله   

جايه في الممر ومعها كان متوقع انه يشوف لورين قاعد، ومال إد لورا وهو 

، لكن محدش ظهر. كوب قهوة كالعادة  

 كل اللي سمعه ساعتها هو صوت  نادى إد: "لورين؟" لكن محدش رد عليه.

عر كان صوت غريب جدا وغير معتاد حتى إن جسمه إقشعر وش هالرياح لكن

 إيديه وقف.

"لورين؟ إنت هنا؟" -  

، بإبتدا صوت النحيب والعواء يعلى بشكل مرع وتاني، محدش رد عليه.

 وإفتكر إد فجأة إنه سمع تالت خطوات فقط من شوية مش خطوات شخص

 عادي مستمر في المشي ناحية هدفه. في حاجة غلط!

وإنخفضت درجة حرارة فجأة نور األباجورة قل وكأنه مجرد نور شمعة، 

.ملت المكتب فريزر. وشم إد ريحة الكبريت اليأشبه ببقت األوضة و  

لع كده وضح إلد أنه بيواجه ظاهرة ماورائية، ففتح درج المكتب بسرعة وط

بحذر  ومشي ب خشبي كبير وقام من ورا مكتبهزجاجة من الماء المقدس وصلي

ان ناحية المدخل. وهو ماشي شاف تجسد مالي الفراغ من األرض للسقف، وك

بطء الكيان ده أتحرك ب. أسود من أي لون أسود ممكن حد يشوفه في الطبيعة

ي غمق وبيكبر أكتر وبياخد شكل دوامة. فيناحية إد ومر على شماله وهو ب

ي.وسط الدوامة إد شاف كيان ما بيتجسد لشكل مادي أقرب للشكل البشر  

ا أنه الزم يتصرف بسرعة قبل مكشخص دارس لعلم الشياطين، إد أدرك 

ي زسد الي كأنه لتجان ده يتحول لشيء أخطر. رفع الصليب ناحية االكي

 شخص متشح بالسواد. 

 في اللحظة دي، الكيان إتجه بسرعة جدا ناحية إد!
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ع ثبت إد نفسه في األرض كويس علشان ماينجرفش مع الكيان ده، ورف

 الصليب وقنينة الماء المقدس ناحيته وقال بصوت جهوري ثابت:

" آمرك أن تنصرف، بإسم يسوع المسيح." -  

بل ما أقل من قدم من الصليب، وق في مكانه على بُعدللحظات، الكيان ثبت 

ة مميت في حادث سياررسل إلد رؤيا واضحة ومرعبة للورين يتراجع ببطء، أ

 على الطريق السريع. بعدها اختفى الكيان في الممر.

، وأنه غالبا ما إنسحبشقبل ما يسمح إد لنفسه أنه يسترخي، إفتكر أن الكيان ده 

.ن في البيتلوري مممكن يروح يهاج  

 الجانبي وجري للبيت وهوالباب إد تالفى المرور عبر الممر وخرج من 

 مرعوب من أنه ممكن يكون إتأخر على إنقاذ لورين.

*** 

ي حاجة نزلت الكتاب، وحست أن ففجأة ، قاعدة في سريرها بتقرأ كانتلورين 

 غريبة بتحصل أو هاتحصل.

 بتحكي وبتقول:

ة أحدد إيه مصدر الخوف. كل حاجة كانت " كنت مرعوبة، بس مش قادر -

ابتين تماما لكن اما بصيت للكلبين الي نايمين جنب السرير لقيتهم ثعادية، 

وفجأة بدأت فوضى عارمة." وشعرهم واقف في الهوا!  

الكيان األسود الي إد شافه أعلن عن هجوم عنيف، وأصدر صوت مروع 

واني درجة وفي ث شاكوش.وصفته لورين بعدين بأنه شبيه بقرع لوح معدني ب

الكيان لكن لورين حست بحرارة الغرفة نزلت لدرجة التجمد. توقف الصوت 

يقرب بيهجم وبيقرب من ناحية الممر في الدور السفلي، كانت حاسه بيه ب

 وبيعدى على حجرة المعيشة، وبيطلع الساللم.

 بتكمل لورين وبتقول:

ن إيه نا بالذات. لكن هو عبارة ع"ايا كان الشيء ده، كنت حاساه بيدور عليا أ -

ك . حاولت اتحرإعصار من السواد دخل الحجرةفجأة أو جاي هنا ليه معرفش. 

اجهته كل الي و ت بالنهاية ألول مرة في حياتي رغمحسي او أصرخ ماعرفتش.

ه مكانش قبل كده. وكوسيطة روحانية، حسيت ان الكيان ده مرتبط بالموت، لكن

ا أسوأ ي، عايز يستولي عليا. الوضع بعد كده بقعايز يموتني، كان عايزن

ي حاجة بكتير، حسيت أني بنسحب جوه الكيان األسود ده، ومكانش في ايدي أ

 وحاولت ارسم عالمة الصليب اعملها. صرخت جوايا ودعيت ربنا يحميني
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إد بيدخل  فتشبيني وبينه. الفعل ده وقف الكيان مكانه لكنه ما بعدهوش. فجأة 

ختفي.يان ده هرب للحجرة التانية وإد شافه بيخرج من المدخنة ويفالك الحجرة  

عموما مافيش حاجة اتضررت أو إتكسرت، ومكانش ده أول مواجهة لنا مع 

 كيان غير بشري طبعا."

 

 إد ولورين واِرن في أولى ساعات صباح اليوم ده مكانش شبح. الي واجهه

ة من الناس في أزمنفي عدد كبير  وه،كيان هم بس الي شاف شوكمان مكان

.متفرقة بلغوا أنهم شافوا نفس الكيان األسود الشبيه بإعصار  

جسد ظاهرة ماورائية بيسموها ت الي شافوه شيء أكثر شؤما من مجرد شبح، ده

ون بطاقة يان شيطاني غير بشري، خارق. الكيان غير البشري بيكون مشحلك

اإلنسان.شيطانية سلبية ذكية، بيقودها غضب عارم تجاه الله و  

علم الشياطين.هم أساس كينونة الكائن ده وقدراته ونواياه   

وا على شتغلوا في الخفاء، ومش بيدوريده، كان إد ولورين بلحد وقت الحادث 

ي حاالت كانوا بيشتغلوا مع متخصصين لتقصأي شهرة أو ثراء من شغلهم ده. 

ادث مكان أي ح المواجهة الحقيقية مع كيانات شيطانية. ودايما هاتالقيهم في

 غريب بيحصل.

نات، بعيقائع الماورائية في منتصف األرالزوجين واِرن بدئوا في تقصي الو

.وفضلوا في الضل تماما لحد منتصف السبعينات  

 

، ظهر شبح خادم من القرن التاسع عشر لمشرف الخدم 5791مثال، في سنة 

للجيش،  ام، وبدأ في التحرش بضيوف القائد العفي قصر في ويست بوينت

 صاحب البيت.

نيف لمواجهة الكيان العوكان الجيش نفسه هو الي تواصل مع إد ولورين واِرن 

اب.وهانحكيلكم حصل إيه مع الجيش في صفحات تالية من الكت ده وطرده.  

فقهم ابتدا ظهور الزوجبن بشكل علني أكثر، وكان بيرا 5791وفي أوائل سنة 

يانات طقس الرومان الكاثوليكي لطرد الكدايما طارد أرواح وهو الي بيقوم بال

ة بحصلت حادثة شائعة لحالة أشباح صاخفي نفس السنة  الشيطانية.

ر خاصة بعد في نيوإنجالند، وإبتدا الناس يعرفوا إد ولورين أكت)بولترجايشت( 

ها قبل كده.اتدخلهم في قضية "رعب أميتيفيل" الي ذكرن  
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فة ين جدا، مش بينتموا ألي طائالغريب إن إد ولورين كانوا شخصين عادي

. غير غريبة وال بيمارسوا أي طقوس غير الصلوات الي كل الناس بتمارسها

لهم وفي أنهم كانوا بيفضلوا دايما يكونوا بعيد عن األضواء ويركزوا في شغ

 دراستهم.

نه جارك البقال مش عاِلم ، وكان مظهره دايما بيديك إيحاء أ5711إد إتولد 

كام ميل ما لورين، فإتولدت في مكان يبعد عن شريك حياتها بأبدا. أ شياطين

 وتحسسك أنها ست بيت أنيقة. مش . كانت نحيفة وجذابة5719بس، سنة 

، هاتقدر تخمن أبدا انها عندها القدرة على اإلستبصار والوساطة الروحية

 ودول هبة من ربنا ماسعيتش إنها تتعلمهم.

 

صل في كيد إنتم كمان بتسألوه، إيه الي حالسؤال الي كان بيتسئلوه دايما، وأ

 لحد ما أقاموا محاضرة علنية 5791أمتيفيل؟ إجابة الزوجين إتأخرت لحد سنة 

ن آخرها القاعة كانت مليانة ع سيهما في مونرو.في مبنى البلدية في مسقط رأ

ان والناس كانت واقفة في الممرات أو قاعدة على األرض. وكل الحديث الي ك

لمحاضرة كان عن األرواح واألشباح والشياطين.سائد قبل ا  

طلعوا على المسرح، وقال إد: أخيرا، إد ولورين  

خاصة دلوقتي بس، أقدر أشارككم بعض تحقيقاتنا في منازل مسكونة، و" -

مواقف منزل أمتيفيل حديث الصحافة من فترة بسيطة. هانحكيلكم بعض ال

هم اللي اطين علشان نقدر نفواألهم، هانشرحلكم بعض مباديء وأسس علم الشي

"بيحصل حوالينا.  

ط ذعر شاور إد لشخص معين، فبدأت الصور تتعرض على البروجيكتور وس

 الناس وتخوفهم من الي هايشوفوه.

ي "في الصور دي، هانشوف منزل مسكون بالفعل. الست اللطيفة الي ف -

 الصورة دي هي ببساطة شبح!"

كاية قصص مرعبة، كانت محاضرات الزوجين ماكانتش محاضرات لح

شاهداتهم س تعرف إن أغلب مابتهدف عموما لتبسيط علم الشياطين علشان الن

ياطين. الغريبة في الواقع مش غريبة، ولها تفسير علمي عادي بعيدا عن الش

يشرحوا  اللي بتؤكد وجود الخوارق وبيحاولوابالفعل في بعض الوقائع وإن 

 للناس ليه الوقائع دي بتحصل وإزاي.
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"مسألة وجود اشباح مش مسألة إيمان بوجودهم بس، وجودهم هو دليل على -

ي حياة شيء ما. السؤال المهم هو ليه تجسدات األشباح بتظهر؟ وليه بتتدخل ف

"البشر؟  

 

نين السبب الي خال الزوجين وارن يعملوا المحاضرات دي بيرجع لعشر س

جأة ح مع إهتمام الناس ففاتوا، أما باب الخوارق الي كان مقفول من قرون إفت

يد ات الستينات، أعقب اإلهتمام ده تزابالسحر والغوامض كموضة من موض

ة يوصلوا من هنا بدؤوا في التفكير في طريقكبير في عدد الظواهر الغامضة. و

ي ا فولب المتضررين كانبها للناس خطورة الممارسات دي عن جهل، ألن أغ

دد من المحاضرات في الجامعات سن الشباب الجامعي. فأقام الزوجين ع

ألفالم بتحذر الشباب من خطورة التعامل مع الكيانات الماورائية واستخدموا ا

لممارسات ة لبيان خطورة ايالوثائقية والصور والتسجيالت الصوتية الحقيق

غرض، ونية واإلذاعية لنفس اليدي. بعدها ظهر إد في عدد من البرامج التليفز

انتش بتصمد نتقاد في نفس الوقت، لكن اإلنتقادات ماكوبل بترحيب وإوطبعا ق

 كتير قدام األدلة المرئية والمسموعة الي كانوا بيعرضوها.
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 رعب أمتيفيل

 

سئلة نرجع لمحاضرة مبنى البلدية. بعد اإلنتهاء من عرض الصور، إبتدت أ

إلد:السن البس نظارة وقال  جمهور إلد لورين. قام رجل كبير فيال  

" أنا في سن والدك يا إد وارن، لكن عمري ما قابلت أي ظاهرة غريبة من  -

الحاجات الي  . إنت شوفت شبح بنفسك؟ شوفت بعينيكالي بتتكلموا عنها دي

 بتطير لوحدها الي في الفيديوهات دي؟"

م ، والكيانات الي انت" أنا شوفت فعال عدد كبير من تجسدات األشباح -

 شة النهاردة كلها من تصويري أو من تصوير مصورشوفتوها على الشا

ر السيدة للخوارق بيشتغل معايا. السنادي هانسافر إنجلترا علشان نوثق ظهو

إنجلترا.  ، شبح الليدي دوروثي والبول، من أشهر أشباحالبُنية في قاعة رينهام

هرة بورلي، أكثر األماكن المسكونة ش منزل القسمكان ظهورها مش بعيد عن 

ة في ولورين شوفنا الراهبة الي بتسكن المكان وكانت ماشيالعالم. أنا في 

من  تطيرالطريق. في زيارتنا الجاية هانحاول نصورها. بالنسبة لألجسام الي ب

كانت  دية دي بكل أشكالها، والي في الصور تلقاء نفسها، أنا شوفت الظاهر

ر دي، لصوفي القضية الي صورت منها انتيجة نشاط شيطاني مش شبحي. 

ية باوند بترتفع في الهوا لوحدها، وفي قضية تان 144شوف تالجة وزنها 

عموما،  .بعنف لدرجة زلزلت المكانشوفت مكتبة بتطير وتقع على األرض 

انت كواء أغلب حاالت اإلرتفاع الذاتي بتكون بسبب الكيانات غير المرئية س

شباح وه أنا شوفت أمن أصل بشري أو شيطاني. لذلك، وكإجابة عن سؤالك، أي

"وشوفت ظاهرة اإلرتفاع الذاتي.  

 سيدة شقراء سألت إد:

شباح في الكتاب الي إتعمل عن قضية رعب أمتيفيل، الكاتب ذكر إن األ" -

 مابتقدرش تعدي فوق األسطح المائية. هل ده صحيح؟

الحدود ائية ما بتتأثرش بدي خرافة قديمة. الكيانات الماور " ال مش صحيح، -

."ية أو بالمسافاتالماد  

:شاورت لورين لمراهق قاعد في الصف األول علشان يقول سؤاله التالي  

؟"خوارق" يعني إيه  -  

ها "لو دورت على الكلمة دي في القاموس، هاتالقي إن معناها )ظواهر يحدث -

معنى ده. . لكن الحقيقة المصطلح نفسه مابقاش بيستخدم بالالله ومالئكته(
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نا المادي. ت بتشمل أي ظاهرة مسببها كيان ال ينتمي لعالمدلوقتي بقالخوارق 

ة. أي ظاهرة بيتسبب فيها كيان غير بشري هي ظاهرة خوارقية أو ماورائي

 فخلينا نقول إن الظواهر الخوارقية الخيرة من صنع الله ومالئكته، أما

 الظواهر الشريرة فمن صنع الشياطين."

فرفعت راسها لفوق وقالت: شاور إد لسيدة وسط الزحمة علشان تسأل،  

لشبح؟" بقا" لو أنا ُمت بكرة مثال، هل ها -  

شكل بالضرورة أي حد يموت يبقا شبح. لكن لو موتي ب" إحتمال، بس مش  -

ي، هايكون عنيف ومفاجيء، في حادثة مثال، وماقدرتيش تتقبلي فكرة إنك موت

رة الرحيل. في فكفي إحتمال إنك تفضلي مرتبطة بالعالم المادي لحد ما تتقبلي 

ل مكان أو مرتبطة بك الوقت الي هاتاخديه لحد ما تتقبلي الموضوع هاتفضلي

شخص مألوف لك ومش هاتحسي إن في شيء إتغير. هاتقدري تشوفي 

ه وتسمعي عيلتك، لكنهم مش هايقدروا يسمعوكي أو يشوفوكي. طبعا د

وهاتدوري  هايخليكي تتسائلي عن السبب الي مخليهم مش بيتواصلوا معاكي،

هي انك  مع الوقت هاتالقي أن ابسط طريقةعلى طريقة تجذبي بيها انتباههم. 

تعمليه تحركي الحاجات الي حواليهم، او تخبطي على البيبان. لكن كل الي ها

ل هانحاول نتواص ده هايرعبهم وهايخليهم يدوروا على إد ولورين يلحقوهم!

كرة الموت وتستسلمي لف معاكي ونقنعك بحقيقة وضعك، وهانساعدك تتقبلي

 والرحيل."

ا قدرش وايه الي أضفتوه للقضية غيركم م " إزاي دخلتم قضية أمتيفيل؟ -

 يضيفه؟"

سائل سؤاله طويل وإجابته بالتالي هاتكون طويلة، لكن ال هردت لورين بأن

 مكانش عنده مانع يسمع. 

 قالت لورين:

لنا مكالمة هاتفية من منتجة ، اما جات5791تدخلنا في القضية بدأ في فبراير  " -

ضية البيت تليفزيونية من نيويورك، وسألتنا لو كان عندنا وقت نبص على ق

القبول أو  . قولتلها اننا هانحتاج تفاصيل أكتر قبلن في لونج آيالندوالمسك

حت تأثير الرفض. حكتلنا بإختصار عن الشاب الي قتل عيلته وزعم انه كان ت

من  لي تعرضت ألحداث شيطانية مفزعة وهربتشيطاني، وعن عيلة لوتز ا

يات ورائات الشرطة والجهات المختصة بالماتحقيق البيت في نص الليل.

اح تحضير ارولو ممكن نعمل جلسة  المنتجة ماوصلتش لحاجة، وسألتني
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بص ونشوف لو أن في أرواح أو شياطين ورا الظواهر دي. قولتلها إننا ممكن ن

، فوافقت فورا.لجلسة دي لوقتهاعلى البيت، ونأجل مسألة ا  

في بيت  روحنا لونج آيالند وقابلنا جورج وكاثي لوتز ألول مرة وكانوا مقيمين

هم، والدة كاثي. قابلناهم هناك ألنهم كانوا رافضين تماما اإلقتراب من بيت

ين فضل محايدنما اتكلمناش كتير مع آل لوتز علشان  وإدونا المفاتيح.

ل نا بنحاو، لكننا كبعا مش بنتهمهم بالتدليس أو الجنونومانتأثرش بآرائهم. ط

يهم هم بس كم سؤال علشان نقيس مدى وعنلتزم بالعلم قدر اإلمكان. سألنا

ننا جورج طلب م وطريقة تفكيرهم، وكانوا ناس عاقلة جدا..ناس مرعوبة جدا!

 دوالب،طلب واحد، إننا لو قدرنا ندخل البيت ياريت نجيبله عقد الشراء من ال

 وطبعا وافقنا وطلعنا على طول على البيت.

شوفناه ي الل. إد ركن العربية قدامه ودخلنا البيت سوا. كل البيت كان جميل جدا

ألول وهلة هو مجرد بيت مهجور وكل حاجة متسابة مكانها، حتى األكل كان 

ترابيزة. لسه على السفرة مكانه وجرايد من منتصف السبعينات مرمية على ال

بق ولسه . الغسيل كان متطلمطبخ والتالجة كانت مليانة أكل ومعلباتدواليب ا

ما اتحطش في مكانه. حتى المجوهرات والفلوس كانوا في مكانهم على 

ابة. ناس دي مش ُمدعية وال نص. كل ده أكدلنا إن الالتسريحة في أوضة النوم

 كل ممتلكاتهم وعقد شراء البيت هنا.

وجبنا  إستحضار، وكلمنا فريقنا المختص غادرنا البيت وجهزنا لعمل جلسة

وسطاء روحانيين؛ شخص. منهم تالت  59كنا الكاميرات ومسجالت الصوت. 

ات الموجودة أنا وأتنين ثانيين. قبل ما نبدأ الجلسة، إد بدأ في إستفزاز الكيان

ود ببعض الطقوس الدينية. وهي دي الطريقة الي بنعرف بيها لو في وج

 شانقدرلكيانات دي بتُستفز من أي رموز دينية لكننا ما شيطاني في المكان.

 نتنبأ برد فعلها بالضبط."

 كمل إد القصة وقال:

 لبي" كان رد فعلهم يومها عنيف جدا. حسيت ساعتها بخفقان شديد في ق -

إضطرابات المشاركين حسوا ب اكتر من نصفإستمر تالت أسابيع بعد الجلسة. 

د كيان نتيجة وجو اط خوارقي غير عاديجسدية مختلفة، بس قدرنا نسجل نش

 غير بشري."

 سألت سيدة من الحضور:

ي " انا سمعت إن القس المذكور في كتاب رعب أمتيفيل مكانش موجود ف -

 الحقيقة."
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من  ب" القس المذكور حقيقي وهو صديقنا، لكن مش كل المذكور في الكتا -

طبيعي  بشكل مش وقائع حصلتله، الي حصله كان أكثر بكتير والرجل عانى

 بسبب تدخله في القضية دي."

 

 نكنهم ما قدروش ينهوا المحاضرة ألأخيرا، شكرالزوجين وارن الحضور ل

. الناس بدأت تلتف حواليهم ويحاصروهم باألسئلة  

" إزاي بتعرفوا أن التواجد الخوارقي تواجد شيطاني مش شبحي؟" -  

لشيطاني رق بين التواجد ااعات مابنبقاش قادرين نعرف الف" في البداية س -

كون في ، وساعات كمان بيوالشبح الغاضب. اإلثنين ممكن يكونوا مؤذيين جدا

ان. لكن بين األشباح دي والكيانات الشيطانية الموجودة في نفس المكتعاون 

عال الكيانات الشيطانية هي الوحيدة الي بتقدر تعمل تأثيرات حادة زي إش

ي حاالت فوالنقل ورفع أجسام كبيرة في الهوا.  الحرايق واإلنفجارات واإلخفاء

بعض األحيان  اإلستحواذ الشيطاني الكيان بيفصح عن نفسه بشكل مباشر وفي

رق بيقول إسمه كمان. لو سمعت تسجيل لشخص ُمستحوذ عليه هاتقدر تف

 بسهولة بين الكيان البشري والغير بشري."

ضرة؟"" طيب ليه ما عرضتوش تسجيالت زي كده في المحا -  

جمع ، لكن ده أكبر ت" كنا متعودين نعرض التسجيالت دي على الحضور -

التسجيالت وقفنا قدامه وكانت هاتبقا مخاطرة لو حد فيكم إتأثر بشكل أو بآخر ب

ة يقيقموما سماع ومشاهدة التسجيالت الحدي أو حصل حالة فزع عامة. ع

 بيأثر سلبا على بعض الناس."

 تهم.كمان قبل ما الزوجين يقدورا يروحوا بي فضل الناس تسأل لمدة ساعة

دي،  لكنهم كانوا متعودين على كثرة األسئلة، وده كان الهدف من المحاضرات

بأن  زعمطبعا كان في تشكيك من البعض والتوعية واإلجابة على التساؤالت. 

 كل ده نصب. وكان رد إد:

سير في الهاش تف"مافيش إنسان أيا كان ميوله وتفكيره بينكر وجود أمور م -

كتر من انات ماورائية أمافيش إثبات قاطع بيؤكد وجود كي لكن برضو العالم.

واهر تكرار الظواهر الغريبة. في بيوت مسكونة في كل أنحاء العالم، في ظ

."غريبة مالهاش تفسير  
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*** 

 

 في صورة من مقتنيات إد، بتوضح شبح لطفل صغير. قال عنها إد:

. لو دققت يرالكيانات الشيطانية بتقدر تتجسد بأشكال كت " ده مثال مش شبح. -

. اي طانيةهاتالقي الطفل ده مالوش عينين. ودي تعتبر بصمة للكيانات الشي

 تجسد شيطاني في شكل بشري الزم تالقي فيه حاجة ناقصة، حاجة مش

 طبيعية ومش هاتالقيها في تجسدات األشباح البشرية."

تة. قال بالغوامض وممارستها قنبلة موقواإلهتمام إد ولورين بيشوفوا دايما إن 

 إد بخصوص الموضوع ده:

صل مع لممارسة التوا" خالل العشر سنين الي فاتوا، كان في تزايد غريب  -

دقين ، ومش مصدة إن كل ده مش حقيقيق، ليه؟ الناس معتالكيانات الماورائية

ا عاب زي الويجرسوا الأن الكيانات الشيطانية موجودة وخطيرة جدا. بيما

لموا عن . شوف الجرايد والمجالت بيتكرواح بشكل عشوائي تماماوتحضير األ

لى الممارسات دي إزاي اليومين دول، بيتعاملوا على إنها موضة وحاجة نتس

 بيها!"

 سنة، الزوجين لسه مكرسين حياتهم للتوعية ومحاربة المفاهيم 11بعد 

:الخاطئة. ودايما إد بيكرر جملته الشهيرة  

ولناه ده الكيانات الشريرة بتتواجد في حياتنا بأشكال كتيرة، وكل الي ق "-

جيش حاجة في اللي لسه هانتكلم ونحكيلكم عنه!"ماي  
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 عن الفن والتجسدات الشبحية

 

حد ريبة فعال إن علم الشياطين وطرد األرواح الشريرة لسه بيُماَرسوا لغ

تلف ة لوحدها سبع علماء شياطين من مخعصرنا الحالي. في أمريكا الشمالي

كوا في . كلهم مختلفين عن بعض، لكن بيشترواألديان، منهم إد واِرن العقائد

 مواجهة أخطار مميتة في شغلهم ودراستهم.

بس إزاي دخل إد واِرن مجال علم الشياطين؟ هل حد طلب منه ده، وال كان 

صل وقال:نداء خفي جذبه للعلم؟ حكالنا إد وارن عن الي حفي   

لي حصل ا افتكرش ان ده ام ، بسعظيمة أوي" فكرة النداء الخفي بالنسبالي  -

ان في أعتقد ان تورطي في األمور الماورائية كان قدر مكتوب لي ألن ك معايا.

 عوامل كتير جدا أثرت عليا وأنا طفل وشكلت مسار حياتي. 

مضة كان عندي بس خمس سنين أما حسيت ألول مرة إن في حاجات غا

الكالب  . كان ساكن قريب مننا سيدة عانس مكانتش بتحببتحصل في العالم

طة علشان . كانت بتقعد طول الوقت جنب الشباك تستنالك على غلوال األطفال

ت الي تهجم عليك وتفضل تزعق زي المجانين. الست دي كانت صاحبة البي

ية في بيتنا بغير لوالمناسبة. بعد وفاتها بسنة، كنت في غرفة عبكنا ساكنين فيه 

لى قربت تغرب واألوضة بدأت تضلم. كنت قاعد ع كانت الشمس، وجزمتي

وم األرض أما شوفت باب الدوالب بيتفتح لوحده. وجوه الضلمة وسط الهد

جم انسان في ثواني حجم النقطة دي كبر وبقا في ح شوفت نقطة بيضا منورة.

فن حاجة زي الكبسة وكانت ال بالغ واتجسد جواه صورة صاحبة البيت دي،

 كده. كانت مكشرة كعادتها أما كانت عايشة، وفضلت قدامي ثواني بعدها

 إختفت.

عمري كان خمس سنين، ماكونتش عارف  الي حصل ده عادي وال أل، وألن 

 شرطي، الي كانت ،لكنت كنت حاسس انه مش طبيعي. اما حكيت لوالدي

ماحكيتش  بالفعل أناابدا.  طلب مني انسى كل الي شوفته وما احكيش لحد عليه

 لحد، لكن عمري ما نسيت."
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 كل ما إد وارن كان بيكبر، كل ما كانت التساؤالت الي جواه عن الغوامض

كان عايز يعرف ليه الخوارق  بتكبر معاه وبتشكل ميوله واهتماماته.

. كمل إد والغوامض بتحصل، وعايز يتأكد لو أنها بتحصل لباقي الناس وال أل

ه وقال:حكايت  

 كنت بدرس في مدرسةوقتها " انا عيشت حياتي في بيت مسكون، و -

بكره أروح  وماكونتش أكتر تلميذ متدين في المدرسة حتى إني كنت كاثوليكية

راهبة  لكن كل ما كان كاهن أو الكنيسة علشان كان الزم البس وأتشيك قبلها.

، وحتى في حد بيسمعفي المدرسة يتكلموا عن الشياطين واألشباح كنت أكتر وا

واهر سني الصغير كنت بحاول أفهم على ضوء المعلومات المتاحة سبب الظ

فية كويسة عن عموما دراستي الدينية اديتني خلالغريبة الي بتحصل في بيتنا.

ال العالم غير المحسوس برغم إني ماكونتش عارف المعلومات دي حقيقية و

 أل، لكني اخدتها بعين اإلعتبار.

دي  آخر، كان في حاجات تانية غير موضوع شبح صاحبة البيت على جانب

مهما  قداس حصلتلي وأنا صغير. والدي كان رجل متدين جدا ومكانش بيفوت

 نه كان في مواجهة الجانب الشرير من البشر طولكانت الظروف. يمكن أل

بر. لكن كمان تأثير جدي على والدي كان أك الوقت بسبب شغله كشرطي.  

يسة ل متدين جدا، حتى إنه وصى أما يموت إن فلوسه تروح للكنجدي كان رج

خم مرسوم عليه صورة شباك ض بجزء منهاقررنا نعمل  -عيلته -إحنا و

الكنيسة  . وانا صغير كنت بروحبدل شباك الكنيسة الي كان متكسر ميكائيل

فسي، صورة وضوء الشمس بيعبر من خاللها وأسأل نالوافضل باصص على 

إخراج  طبعا بعد كده عرفت إنه المالك ميكائيل الي ساعد في ؟يلميكائهو من 

رة لألبد، وكل الي بيشتغلوا في طرد األرواح الشري الشيطان من الجنة

راعيهم.بيعتبروه قديسهم و  

لم من أكتر الحاجات المحيرة الي حصلتلي وأنا صغير إني كنت دايما بح

ي ووصفتله لم ده حكيته لوالد، ومن تكرار الحبراهبة بتيجي وتكلمني في الحلم

فها دي هبة الي بوصالراهبة دي بالتفصيل. والدي اتفاجيء وقال لي إن الرا

لة قبل . كانت راهبة وعاشت معاناه جسدية طويت قبل ما اتولدعمتي الي اتوف

لي ما تموت حتى إن والدي كان بيعتبرها قديسة. في حلم من األحالم قالت

وا عشرات الكهنة للطريق الي المفروض يمش انت هاترشد بالحرف: إدوارد،

 فيه، لكن عمرك ما هاتبقا كاهن. 
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قوس زي ما إنت شايف أنا مش كاهن لكن كل شغلي مع الكهنة الي بيمارسوا ط

، أنا داء خفيابعتبرش اختياري لشغلي ناتج عن نلذلك م طرد الشياطين.

 ببساطة بعيش حياة مكتوبالي."

 

لندية كانت لورين عايشة مع اسرتها االير، إد من بيت على بعد كم عمارة بس

 ، وهي القدرة على رؤية ما وراء المكانوكانت مولودة بموهبة اإلستبصار

 والزمان. حكيتلنا لورين عن طفولتها وقالت:

لناس، كنت فاكرة إن كل ماكونتش أعرف إن عندي قدرة مش عند باقي ا -

تة مش ت فاكرة إن الحواس سه كني، وإن قدرتي من الحواس الستة! أالبشر زي

ة خاصة نا عندي اتناشر سنة. كنت بروح مدرسأخمسة. بس اكتشفت الحقيقة و

حوالين حفرة  واقفين في دايرة بالفتيات فقط وكانت الطالبات كلهم في الفناء

اسي لفوق ة ورفعت ركبيرة، وأول ما نزلوا فيها شتلة شوفت قدمي شجرة كبير

لي ومكانش عندي أدنى فكرة عن ان ا لعاليةصان الضخمة ااتفرج على األغ

هبة ستبصار. كان في ُمدرسة راهو ده اال شايفاه ده محدش شايفة غيري وإن

تلها ببص واقفة جنبي، شدتني من دراعي وسألتني ببص على إيه فوق، فقول

كرت . للحظة فعلى الشجرة. سألتني في توتر إن كنت بشوف المستقبل

 وادركت الحقيقة.

سبوع. وني فورا لمنعزل تبع الكنيسة أقضي فيه أجازة نهاية األبعدها بعت

. ليمكانش مسموحلي اقرا وال اتكلم وال العب، كنت بقضي وقتي كله بص

" الموقف ده علمني ما اتكلمش أبدا عن االستبصار مع أي أي حد.  

ل ها إلستغالهمع إسترجاع لورين ألحداث اليوم ده، اعتقد ان الي حصل وج

اب لورين وألن في فترة طفولة وشب الخير ولمساعدة االف البشر. قدراتها في

ود مكانتش لسه أبحاث الماروائيات أخدت شكل علمي، ماقدرتش تثبت وج

اسطة علماء موهبتها إال في السبعينات أما تم إختبارها في جامعة كاليفورنيا بو

من  ير، وقالوا إن موهبتها أعلى بكث)ماوراء علم النفس( الباراسيكولوجي

 الطبيعي.

ورين . بتحيكلنا لهنا مانقدرش نقول إال إن القدر هو الي جمع إد ولورين سوا

 عن أول لقاء بيهم وبتقول:

 ريةسنة تقريبا، وكان لسه إد بيخدم في البح 51كان عمرنا وزنا و" إحنا إتج -

تهاء وخلفنا بنتنا الوحيدة جودي الي كان عمرها ست شهور اما إد رجع بعد إن

د درس في . الغريب إن إحنا اإلثنين بنحب نرسم، وكان إرب العالمية الثانيةالح
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 لرسم.مدرسة فنون في نيوهافن قبل الحرب. علشان كده قررنا إننا نحترف ا

 واألغرب إن الرسم كان أول خطوة لنا في عالم األبحاث الماورائية!

ينهم كمان. ب كنا بندور على شيء نرسمه، شيء الناس تحبه وتفهمه ويبقا رائج

ايد أو على . كان إد كل ما بيالقي خبر في الجرفإخترنا نرسم البيوت المسكونة

سم. طبعا فورا ويبدأ ير لسان جيراننا عن بيت مسكون، كان بياخدني وبنروح

ا بيبص علينا من سكان في البيت أو صاحب البيت نفسه لسه فيه بيبق لو كان في

حد فينا إيه. كنا صغيرين وقتها جدا.. وا جوه ومستغرب المجانين دول بيعملوا

كتش اللوحة وكان بيوري الساكن إس كان بيتطوع ويروح يخبط على باب البيت

، كان إد وبيهيدهاله مقابل معلومات أكتر عن البيت. لو المعلومات كانت مثيرة

بيع نلمجموعة اللوحات بتاعتنا وكنا ب بيرسم لوحة كاملة للبيت ويضمها

بوا يشتروا ى حس القصص الي بتثير فضول الناس وتخليهم يحاللوحات دي عل

ده كان ومازال مصدر رزقنا األساسي بالمناسبة.لوحاتنا.   

سكونة الم لبلد كلها، بندور على األماكنالمهم، قضينا خمس سنين لفينا فيها ا

ها كتب . نسيت أقولك إن إد قبل ما نتجوز كان جمع مكتبة ضخمة كلوبنرسمها

ندون . فقضينا أول سنين عمرنا سوا بنسافر ونرسم وندرس، وعن الخوارق

 مالحظات بناء على مقارناتنا بين الحوادث الحقيقية وكالم الكتب."

 

 اتستخدموا الواقع كمدرسة خاصة لهم. كانوا أول باحثين الزوجين وارن 

كالم يحاولوا يجمعوا أكبر قدر من المشاهدات الحقيقية ويحاولوا يربطوها ب

غير  في بيت مسكون شاف فيه عدد من التجسدات من إد علشان عاش. الكتب

تش أي شبح تفسير كان واثق إن الخوارق حقيقية وبتحصل، بينما لورين ماشاف

كانوا من  في حياتها قبل جوازها، فكانت دايما متشككة. إيمان إد وتشكك لورين

 أهم عوامل نجاح أبحاثهم وحياديتها.

 بتحكي لورين:

لخوارق ستجوبهم بخصوص اة كنت دايما بقول إن الناس الي بنداي" في الب -

ولوا أي ا مرضى نفسيين أو خيالهم واسع، أو بيقوالي بيشوفوها ممكن يكون

الي  بس مع الوقت والخبرة قدرت أميز بين الحكايات كالم لجذب اإلنتباه.

حيكلنا ناس بتأصحابها صادقين، وبين الهيستيريين أو الكذابين. ساعات كانت ال

قعد وتنهار من مجرد استرجاع األحداث الي مرت بيهم. كنا بنسيب الرسم ون

بب م على قد علمنا وقتها سنحاول نوضحلهغرقانة ألوان، ودينا نواسيهم واي

 الي حصل معاهم أو تفسيره."



25 

 

 ياترى كانت إيه خالصة المعلومات الي إد ولورين جمعوها الفترة دي؟ هل

تظهر  كانت حقيقية، فليه األشباح دي بتتجسد أوالظواهر دي حقيقية؟ لو 

 للناس؟ إد جاوب وقال:

زي الدخان  كتير من الناس فاكرة إن األشباح بتبقا عبارة عن كيانات بيضا" -

قا منظور كده بتتمشى في األماكن المهجورة. الحقيقة مش كده. علشان الشبح يب

قة فيزيائية. في جسد، طابالنسبة للعين البشرية، الشبح بيحتاج طاقة علشان يت

ود بشر، والتانية طريقتين يقدر بيها الشبح يتجسد، الطريقة األولى بتستلزم وج

 أل.

تسحب  األشباح الي من أصل بشري بتحتاج وجود بشري جنبها علشان تقدر

يطة منه طاقة تساعدها على التجسد. الطاقة دي بياخدها الشبح من الهالة المح

قة الطبيعية تدفق الطاارة عن تأللؤ بيولوجي بينتج عن الهالة دي عبباإلنسان. 

ار ستبصهبة االفي جسم اإلنسان أو أي كائن حي عموما. الناس الي عندها مو

ة ثالث زي لورين بيقدروا يحسوا ويقروا الهالة دي، والي بتظهرلهم على هيئ

نسان. ة لإلطبقات بتعكس الحالة الجسمانية، والحالة النفسية، والحالة الروحاني

جذب األشباح كمان بتقدر تشوف وتقرا الهالة دي، وفي أنواع من الهاالت بت

د مقدار من األشباح بتاخ األشباح والكيانات الماورائية، وهاالت تانية بتبعدها.

ة نور طاقة الهالة دي وتكومها في هيئة مدار حواليها بيظهر في البداية كنقط

حرارية في المكان والمجال مكثف. الطاقة دي بتتفاعل مع الطاقة ال

لحظات."من خالل كل ده يتجسد ل المغناطيسي المتواجد حواليها وبيقدر الشبح  

 

ل علشان مش قادر اتخي طلبت من إد ولورين إنهم يبسطوا الموضوع أكتر

 ،فقالت لورين:

عن  تخيل إنك بايت مع صاحبك، المكان دافي وجميل ومافيش أي سيرة " -

ي نص دي إنت نمت في أوضة نوم الضيوف. بس ساعات فاألشباح. في الليلة 

ده ناتج  بتصحى على صوت تكسير إزاز او خبط على ابواب، وبيكون الليل

ر وبتحس إن بتقوم وتقعد في السريعن نشاط شبحي في المكان لجذب إنتباهك. 

 في حاجة مش مضبوطة بس مش عارف إيه هي. بتبص حوليك فبتشوف

ين وا طايركرة الجولف تقريبا، وبيبق، حجمهم قد نقطتين منورين بلون مزرق

تطلع ضوء خفيفة بنت بتبص عليهم، ممكن تالحظ ومضات في الهوا كده. وا

. خالل ، دي طاقة كهرومغناطيسية الشبح بيسرقها من الهالة بتاعتكمن جسمك

ة ئة شكل بيضاوي قد ثمريجوا سوا على هلحظات، الكرتين دول بيندم
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تقريبا  ور ده بيطول لحد ما يبقا في طول جسم اإلنسانجريبفروت، بعدها الن

 وبيتجسد شكل الشبح فيه.

ل ي وسط شكطافية ف في ناس تانية قالت إنها بتشوف نقط كتير صغيرة بيضا

د لشكل التأللؤ الحيوي ده بيظهر تجس اسطواني شفاف. في الحالتين، وسط

بح طبعا، لو يه شلو شكل الشبح مكانش واضح بنسمالشبح على قدر استطاعته. 

 كان واضح بنسميه تجسد أو ظهور. قدرت تتخيل؟"

 كمل إد وقال:

تحسها بح بيظهر بيها مختلفة بشكل جوهري، و" الطريقة التانية الي الش -

يكون في مسرحية أكتر. في األيام الي بتكون فيها الرطوبة عالية أوي، او اما ب

ر الهوا مشحون، بيقدضباب او مطر كثيف، او اثناء العواصف الرعدية و

تجسد . اما شبح بيالشبح يتجسد ويبني نفسه من طاقة المكان المحيط به

كون له تأثير بالطريقة دي بتقدر تشم ريحة اوزون قوية في المكان، والتجسد بي

تجسد طيفي مزرق. عموما الشبح بيتجسد بسرعة جدا. يبقا كده الشبح بي

يها طاقة طريقة بيستخدم فن،طريقة بتحتاج وجود بشر جنبه، ويبطريقت

ود. هو بس خلي بالك، الشبح مش محتاج يتجسد علشان يبقا موج الطبيعة.

 ممكن يكون موجود طول الوقت بس انت مش شايفه، هو بيتجسد علشان

 يتشاف لسبب أو آلخر."

شوه. دون راس مثال او شكلها مفي سؤال خطر لي، ليه في مشاهدات ألشباح ب

ني إد:جاوب  

الي هو  ةهيئال شبح بيعتمد بشكل كلي على تصوره لشكله وعلىشكل ال " -

. سالمعلشان كده ظهور أشباح الموتى مش دايما بيمر بللناس.  اعايز يظهر به

ه قبل ما على آخر هيئة عقله أدركها لنفس ساعات الشبح مابيقدرش يتجسد إال

 هر علىيموت. يعني عقله ادرك ان راسه بتتقطع، فهايفضل غصب عنه بيظ

من  في أشخاص نهايتهم المأسوية بتتحول لغضب هيئة شخص بدون راس.

ض إن مشيئة ربنا، وبتكون أشباح غاضبة وشريرة على عكس تصور البع

 الشبح كيان مسالم بائس دايما.

هم فعر بيؤدي ساعات لمرضهم، او داألشباح الغاضبة دي تواجدها جنب البش

بهم."قتهم طول الوقت إلعالن غض، ألنهم بيمتصوا من طالإلدمان او اإلنتحار  
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 قضية الجيش األمريكي وشبح ويست بوينت

 

يه ساعات الناس بتشتكي من انهم اشتروا بيت وكان بالفعل مسكون او ف

ب حصلت فيه احداث غريبة، وده الي حصل مع عائلة لوتز في قضية رع

كل مشاالعائلة بعد ما سكنت ابتدت تعاني من مشاكل مع بعضها و أمتيفيل.

مسكونة،  مادية نتيجة األشباح الموجودة في البيت. في ناس بتشتري سيارات

قين للمالك الساب اوية حصلتوبتالقي نفسها مدفوعة لتكرار حوادث مأس

 للعربية.

، اما ضابط في 5791في طبعا حادث ويست بوينت الشهير الي حصل سنة 

ة كانوا اد محاضرقبل يوم من ميع اكاديمية الجيش األمريكي إتصل بالزوجين

د كبير هايقيموها في األكاديمية نفسها، وكان كالم الضابط مش متماسك إلى ح

كأنه كام ُمحرج. الي فهموه منه ان في مشكلة أمنية معينة عندهم، وكانوا 

إلغاء  محتاجين يعرفوا لو المشكلة لها بعد ماورائي، وهل ممكن تتسبب في

وقت كاديمية قبل ميعاد المحاضرة ب. الزوجين وافقوا يروحوا األمحاضرتهم

 كافي، وبالفعل ارسلوا لهم سياره خاصة.

عليهم  قابلوا يومها الرائد دونالد ويلسون، الي استضافهم في مكتبه وعرض

. 1ثم محاضرة عامة الساعة  1دا مع ضباط األكاديمية الساعة جدول اليوم: غ

ف. منه الُمشراني اتكلم معاهم بعد كده عن وضع أمني معين في المكان بيع

كلم معاهم سف ماوصلتش لحل. وإستأذنهم أن الُمشرف يتوتحقيقات الشرطة لأل

، رد الرائد:شوية قبل الغدا. إد سأله عن طبيعة المشكلة بالضبط  

مقر القيادة!"" بيني وبينكم..نعتقد إن في شبح في  -  

يش، ور الخاص بالجصقفل الضابط نور المكتب وأخد إد ولورين وقدمهم للم

ده كان  في اإلستقبال. كل المعلومات المتاحة عن موضوع الشبح الي كان قاعد

ق بقت عليها قيود شديدة ومش مسموح لحد يتطلع عليها، وكل الصور والوثائ

 ملك للجيش األمريكي بعد كده.

ل. الرائد بره المقر، كان الطلبة ماشيين في صفوف منتظمة على إيقاع الطبو

 في صمت ناحية مسكن الضباط، والي كان مشيوا والمصور وإد ولورين

 ُمرفق بمنزل ريفي ساكن فيه القائد العام وزوجته.

الي  إد ولورين للقائد، وزوجته قادت المجموعة لحجرة اإلستقبال مقدالرائد 

 كانت مفروشة بأثاث أثري راقي جدا. 
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 قعد القائد على كرسيه الوثير وقال:

ت داث غريبة حصلت في البي، مجرد أحمافيش حاجة مرعبة حصلت هنا" -

ر بنخليها يفي البدروم في أوضة مكتب بسر قالها تفسير يرضيني.ومحدش ل

نالقي ا فيها بحدش بيستخدمها. بس كل مرة بنفتحهدايما مقفولة كويس وم

مقلوبين ومتقطعين. السرير وفرشه  

ية اشاح ملي كان بيقول أنه بيشوف أشبسكن هنا قب من سنين طويلة وكل الي

ل ده ما كونتش هاتكلم في ك في المكان. أنا شخصيا ماشوفتش حاجة من دي.

ي مؤقتا لفترة مش بتتسرق، أل، بتختف إال أما بدأت مقتنيات خاصة بينا تختفي.

ونتش لو إن الموضوع وقف عند حد مقتنياتنا برضو ماك وترجع تظهر تاني.

ظهم ، ومحافكبار هاتكلم. بس إحنا هنا بنستقبل قادة وموظفين حكوميين

بيسببلنا  وساعاتهم و فلوسهم بتختفي، حتى زوجاتهم مجوهراتهم بتختفي. ده

ة نومنا ختفي ده بيظهر بعد كده في أوضيرب إن كل الي ب. األغحرج شديد جدا

 على التسريحة!"

اصيلها. كمل الزوجين وارن فضلوا ساكتين، بيفكروا في طبيعة المشكلة وتف

قال:القائد كالمه في غضب و  

يش حد إن ماف"كل ده الزم ينتهي بأي طريقة! إحنا متأكدين بعد التحقيقات  -

ح؟ ولو بيرتكب الجرايم دي. سؤالي هنا لكم يا سيد ويا سيدة واِرن، هل ده شب

كانها؟"شباح بتقدر تتعامل مع أشياء مادية وتغير ما إنه شبح، هل األفرضن  

 رد إد في هدوء:

خفيفة  اجات الي بتختفي أو يتغير مكانها حاجات"أيوه تقدر. خاصة وإن الح -

 الوزن زي ما حضرتك حكيت."

" طيب، يعني انتم بتعتقدوا إنه شبح فعال؟" -  

ل بشري غالبا الي عندكم شبح من أص" بناء على الي حضرتك حكيته، أيوه.  -

بد."طالما إن الحاجات الي بتختفي بترجع تظهر تاني ومابتختفيش لأل  

سأل إد: ن الردالقائد تعجب م  

؟""يعني إنت تقدر تأكد لنا لو في شبح في المكان بيسرق الَمحافظ -  

 لورين شافت إن دي فرصة علشان تتدخل، فقالت:

 " يافندم، أنا ُمستبصرة. أحسن حاجة ممكن نعملها دلوقتي إن حضرتك -

لمشاكل دي. علشان أقدر أعرف لو في شبح بيسبب ا تسمحلي اتجول في البيت

خطوة الزم تتعمل." دي أول  

 القائد وزوجته وافقوا. إد والرائدج
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فوا ويلسون نزلوا البدروم ومعاهم مفتاح المكتب الي تحت. أما فتحوا شا 

أي  ن حد كان نائم عليه. بس مكانش فيبرضو إن فرش السرير مقلوب كأ

ية. دخل حاجة تاني مش في مكانها. قفلوا المكتب وطلعوا الدور العلوي مرة تان

.قعة مبلولةرائد ويلسون المطبخ وشاور إلد علشان يشوف لوح تقطيع عليه بال  

"" كل ليلة بنالقي لوح التقطيع مبلول بالكامل. هو كده بدأ ينشف. -  

ت لورين ومعاها القائد وزوجته كانوا واقفين في وسط أوضة، لورين كان

بتحاول تحس بأي كيان متواجد. مغمضة عينيها  

ة لها في الدور األول كله. لكنها كانت مشدودة ألوض مكانش في حاجة واضحة

 معينة. قالت وهي بتشاور عليها:

هنا  " األوضة دي كان بيقيم فيها جون كينيدي أما كان بيزور المكان. في -

 ذبذبات لطيفة جدا."

 بالفعل أكدت زوجة القائد إن كالم لورين حقيقي وأضافت:

دور ، ومكانش بيقدر يطلع ال"فعال دي كانت الحجرة المخصصة للرئيس -

"العلوي بسبب الم ظهره.  

ن ية م، وفي كل أوضة كانت لورين بتحس بدقطلعت المجموعة للدور الثاني

كن برضو كان ساكن فيها خاصة الناس الي كانت بتزور البيت بشكل متكرر. ل

 ماحسيتش بوجود أي أشباح. وقفت لورين في اوضة معين وهي مغمضة

 وقالت:

قدام  عجوزة حكيمة، وكانت دايما بتقف دي كان بيقعد فيها سيدةوضة "األ -

"البلكونة دي وتتفرج على الحقول.  

ى بُعد، وكملت فتحت لورين عينيها وبصت على الطلبة الواقفين في صفوف عل

 كالمها:

ن هو ِ رجل. وكانت دايما بت ه"الست دي كانت شايلة هم معين بيشاركها في -

زها."عليه..الرجل ده مكانش جو  

د العام وقال:ئرد القا  

. األوضة والست العجوزة كانت والدته"الرجل ده كان دوجالس مكآرثر.  -

أما كان ُمشرف هنا."دي كان بتقيم هي فيها   
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لت نزلت المجموعة مرة تانية للدور األول، وقعدوا في حجرة االستقبال. قا

 لورين:

ب ي كيان ممكن يسبفحصت البيت كله، مقدرتش أحس بوجود أ"بعد ما  -

الفانا الظاهرة الي حضرتك حكيتها. ومع ذلك في احتمال إن الشبح الموجود ت

 وبعد عن المكان."

" مافيش طريقة نقدر نتأكد بيها؟" -  

ي ما ز " في طريقة، ودي بتستلزم إني أدخل في حالة الغشية أو الترانس -

 بيسموه."

 ظهر تعبير مهتم على وش القائد وهو بيسأل:

معنى كده إنكم هاتعملوا جلسة إستحضار أرواح؟"" -  

 ضحكت لورين وقالت:

اجد بليل بعد ما المكان يهدا وتوسترخي شوية " ال، كل الي هاحتاجه إني أ -

 الناس يقل."

كانش وبكده، إتفقت المجموعة إنهم يجتمعوا مرة تانية في المنزل بليل، وم

.قدامهم حل تاني غير تجربة الطريقة دي  

 ، وطبعا كانتللغدا مع الضباط وزوجاتهمستة، اجتمع إد ولورين الساعة 

حدش حكايات إد ولورين مثار إهتمام الحضور ورعبهم في نفس الوقت، لكن م

ل على من الطلبة خطر في باله أبدا إن األحداث الغريبة دي ممكن تكون بتحص

 مرمى حجر منهم.

ام، لمنزل القائد العع أحد الضباط ، رجع الزوجين مبعد الُمحاضرة والعشا

اء.وكان معاهم مجموعة صغيرة من الضباط وزوجاتهم الي قابلوهم وقت العش  

دخل في ت ب تقدر فيهإن غرفة السيدة مكآرثر مكان مناس رائدلورين قالت لل

القائد  الرائد كمان قال لها إن حالة الغشية وتحاول تتواصل مع الكيان الموجود.

ك. قالت لورين:ام وزوجته سافروا نيويورالع  

"مافيش مشكلة." -  

دخلت لورين ومعاها مجموعة الضباط وزوجاتهم لحجرة السيدة مكآرثر. 

ي عليه لمكان الي بيقضقعدت على السرير وكان إختيارها للسرير علشان هو ا

ات البشر تلت حياتهم وهو نايمين، وهايكون مكان ممتاز إلستقبال الذبذ

 الروحية.

 ، وقفلوا النور، وغمضت لوريند أفراد المجموعةحواليها على األرض قع

 عينيها.
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وقالت: لورين بعد شوية بدأت تتكلم بشكل آلي زي المذيعين نشرة الطقس  

نة نيفورم غامق من غير أي عالمات أو زيو، البس ي" انا شايفة رجل أسود  -

 عليه. الرجل ده معانا دلوقتي."

د بالوصف ده حواليهم.عيون الناس دارت في األوضة، بس مكانش في ح  

ى " الرجل ده خايف جدا، حاسس بالذنب والرفض. حاسس كمان بالندم عل -

 حاجة."

 أتخشب جسم لورين وفردت ايديها جنبها وقالت:

زانته كانت " الرجل بيتكلم معايا دلوقتي. بيقول إن تم إتهامه بالقتل، وإن زن -

ف جدا بيقول إنه آس تم تسريحه من الجيش بسبب الجريمة دي.في البدروم. 

 وإنه مش قادر يستحمل حزنه أكتر من كده علشان كده ابتدا ياخد الحاجات

فه وحزنه."ويخفيها، كان عايز يلفت النظر له يمكن حد يقدر يوصل للجيش أس  

 كل الي في األوضة فضلوا ساكتين. سألت لورين الشبح:

 نت عارف إحناإإسمك إيه؟ قول لي إسمك.. بيقول لي إن إسمه جريير.  " -

سه واضح إنه فقد إحسا سنة كم؟ ..بيقول لي احنا أوائل األلف وتمنميات..

"بالزمن. كل الي هو عايزه اننا نتفهم حزنه. بيسألني أنا مين.  

 بدأت لورين تميل لقدام، لكن إد أمرها ترجع لورا علشان ما تقعش.

سيد  ال يا " سيد جريير،الجيش هو الي بعتني علشان اتواصل معاك.. ال، -

سريحك جريير محدش هنا فاكر إنك مجرم أو بيفكر فيك بشكل غير ُمشرف. ت

تفهم . والموت الي تسببت فيه مكانش قتل. الجيش ممن الجيش كان لسبب

، . مافيش في ايدينا حاجة نعملهاحزنك وندمك، والزم تتحرر من الحزن ده

لسبعينات وقتي في اإنت الي متمسك بمشاعر قديمة، الزم تحرر نفسك. احنا دل

، بس كل يهمن القرن العشرين، ومتوقعة إنك ماتقدرش تتفهم العصر الي إحنا ف

ر... مرة بتاخد فيها حاجة وتخفيها بتحط الجيش في وضع محرج جدا وخطي

 عتاني..هو متوتر ومحتار وعايز يرجبيقول لي إنه مش محتاج يعمل كده 

"للحياة.  

تر لب منها تحاول تفضل مع الرجل أكبدأت لورين تفوق من الغشية، إد ط

بل ماتقول:وتحاول تخليه يتقبل فكرة موته. فضلت لورين ساكته للحظات ق  

م نفسك له. " علشان تعيش تاني يا سيد جرير، إنت محتاج تتجه للنور وتسل -

تك وكل الزم تستسلم علشان تعيش مرة تانية..ركز في النور وإعرف إن عيل

ور وسيب للنور يا سيد جرير هو ده بيتك. ركز في النالي بتحبهم هناك. إرجع 

 نفسك له.."
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فجأة لورين صحيت وفاقت وفتحت عينيها على آخرهم.   

" اعتقد إنه مشي..مابقاش موجود هنا." -  

ولفوا حوالين لورين،  نور النور تاني والمجموعة قامت من على األرض

قة، وأعلنت افته بدوبدئوا يتهامسوا بصوت خاشع. لورين وصفت الرجل الي ش

 إنه إختفى تماما.

يوف لحد بعد شوية الضباط إنصرفوا، وفضل الزوجين والرائد في أوضة الض

وبدأت لورين تحكيله الي حصل. ما رجع القائد العام  

" مكانش عندي أي إحساس إن جريير كان عايز يفضل هنا، تحسه كان  -

س لو ده تختفي تاني، بمستني حد يسمحله بالرحيل. اعتقد إن مافيش حاجة ها

يها عن حصل تاني ماتترددش في إنك تستدعينا. في حاجات ممكن أساعدكم ب

 بُعد."

د لح " إحنا شاكرين لك جدا، بس في نقطة، مافيش أي رجل أسود خدم هنا -

مات أوائل القرن العشرين. لكن عموما هاخلي الرائد يدور كويس عن أي معلو

 عن الرجل ده."

 ، تلقىان إد ولورين في محاضرة في جامعة بوسطونبعد كم إسبوع، ك

الجيش. قالولهم إنهم عملوا بحث شامل ولقوا إن في من الزوجين مكالمة 

اسع الت ال في المكان فعال في أوائل القرنحارس أسود إسمه جريير كان شغ

عن  والجيش إستغنى . تم إتهامه بالقتلعشر وكان حارس للمنزل الريفي

 خدماته. 

كلة مناسبة، لو عملتوا محاضرة تانية عندنا، ممكن تشوفوا حل لمش" بال -

؟ نومى المش راضي يسيب مبناللي الفارس الي من أيام الحرب األهلية وشبحه 

"إحنا محتاجين المكان الصراحة!  

 

 *** 

 

 مكانش الجيش األمريكي هو المنظمة الكبيرة الوحيدة الي عانت من إزعاج

ة رقم ليدز للطيران عانت من شبح في الطيارشركة إفيرج لسبب ماورائي.

 145بعد حادث تحطم واحدة من طيارتها. المسافرين على متن الطيارة  145

وهم في كانوا بيبلغوا برؤيتهم ألفراد طاقم الطيارة المحطمة، وكانوا بيشوف

 تجسد كامل. وساعات كانوا بيسمعوا صوت المهندس الطيار الي مات في

سماعات الطيارة! من الحادث بيكلمهم   
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 قالنا إد بخصوص موقف الجيش األمريكي:

للي  شيء يُحسب للجيش إنهم حطوا الظواهر الماورائية كتفسير محتمل " -

باح. هم في سفرياتنا، كنا بنقابل ناس كتير غير مؤمنة باألش حصل عندهم.

فض هم بيريء ممكن يهددهم ويفوق قواهم، فعقلبيشوفوا إن الماورائيات ش

ة، وحللوا الناس في الجيش ببساطة جربوا كل الحلول العادي نهم يسمعوا.حتى إ

من  المعلومات الي جمعوها بالمنطق، ووصلوا لنتيجة ساعدتهم على التخلص

 المشكلة."

الع الحقيقة كل ما الواحد يسمع سيرة األشباح، مابيجيش في باله إال الق

ي اِرن ممكن نقول إن فالمهجورة في إنجلترا. هل من خالل خبرات الزوجين و

 أماكن تانية مسكونة في إنجلترا أو أمريكا غير القالع والقصور؟

ي أماكن ف " إتسألت نفس السؤال في إذاعة البي بي سي في لندن من فترة. -

القس  كتير في العالم مسكونة فعال، وكتير منها في إنجلترا. عندك مسكن

اح في لكن عموما عدد األشب بورلي، بنعتبره أكتر مكان مسكون في العالم.

ستوى أمريكا أكتر من إنجلترا بسبب كثرة عدد األمريكيين مش أكتر. بس م

لد أكتر كل ان البالنشاط الشبحي في العالم ثابت في كل األماكن. كل ما كان سك

يتحولوا ألشباح."الي ممكن  منهم  عددما زاد ال  

 ممكن نشوف أشباح فين في أمريكا؟

 ،وف شبح بتزيد في أي مكان مهجور أو منعزل. عمارات" فرصة إنك تش -

ة بسبب مزارع، مصانع. المستعمرات األمريكية القديمة فيها نسبة أشباح عالي

مكان.  عدد الناس الي سكنوا عبر الزمن. بس ممكن تشوف أشباح طبعا في أي

تنا مساعدتنا جودي قالت إنها شافت شبح البس بالطو بيعدي من قدام بي

ن أما جابولنا قطعة م ن بيختفي بمجرد ما أي حد يقرب منه.ار. كبإستمرا

ار دون الطيارة الُمحطمة الي ذكرتها، لورين شافت تجسد جنبها للمهندس الطي

ه ورانا ريبو، وكان هو نفس الشخص الي جودي شافته قدام بيتنا. غالبا هو ج

."هألننا كنا شغالين في قضية الطيارة وقابلنا عدد من أفراد أسرت  

 

ل؟ هل في إجابات إد بتفتح باب ألسئلة أكتر، زي ليه أصال الظاهرة دي بتحص

 سبب بيخلي شخص يتحول لشبح وشخص تاني أل؟

عزل أشخاص موتى في حالة تخبط ورفض وهي البشرية قال إد إن األشباح 

 إجباري عن جسدها المادي. 
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، يءمفاج" متالزمة التحول الشبحي بتحصل أما حد يموت بشكل عنيف و -

. فهمماكن الي تعراألوبتفضل الروح مش مستوعبة ومتمسكة باألشخاص و

آلخرة عموما األشخاص الي متقبلة فكرة الحياة األخرى بعد الموت بتعبر ل

 بسهولة.

ال عارف الشبح البشري بيبقا في حالة تخبط شديدة ومش قادر يفهم حالته و

. إنه مات بيبقاش عارف أصاليرجع للحياة العادية. في حاالت تانية الشبح ما

رجعه في حالة تواصلنا مع شبح، بنحاول نقنعه إنه مات ومافيش حد يقدر ي

سبة للحياة تاني، وإنه الزم يستسلم. الزمن كمان مابيبقاش محسوس بالن

اش عليه لألشباح. يعني ممكن يفضل في مكان مئات السنين وهو فاكر إن معد

 يومين.

ت كتير قا في بيت مسكون وبيسكن في عائالفي سؤال تاني مهم، ليه بيب

 اإلجابة هو قدرة وماحدش بيشوف الشبح إال شخص أو عائلة معينة بس؟

الوجداني أكتر من غيرها.  بعض اإلشخاص على التواصل  

ن فيه هاديك مثال، لو كان في بيت إنتحر فيه شخص من مئات السنين. وسك

وجدانية مشابهة لحالة من بعده مئات العائالت، لكن جه شخص في حالة 

شبح حاوالت المالشخص المنتحر ده وشبحه، بتبدأ فورا الظواهر الغريبة و

عدد منهم  مثال تاني، زمان كان كل الستات بتولد في البيوت، وكان للتواصل.

دأ تشوف بيموت أثناء الوالدة. ممكن بعد مئات السنين تيجي ست لسه والدة تب

تورية دي نكتشف بعدها إن الست الفيكشبح ست من العصر الفيكتتوري، و

. ده أكتر ماتت وهي بتولد وحالة األم الوجدانية ساعدتها في التواصل مع الشبح

 نوع شائع من الظهور الشبحي. 

بيكون  في سبب تاني لمحاوالت األشباح للتواصل والتجسد، وهي إن الشبح

رة ل فك، وصول الرسالة دي هايساعده على تقبعنده رسالة عايز يوصلها

نظر لها. ن طريق لفت الرحيله المفاجيء. األشباح بتحاول تتواصل ساعتها ع

في قضية  وتقفله، بتخفي حاجات أو تغير مكانها. ده الي حصل بتفتح الباب

 الجيش.

يمارس  في حالة تانية نادرة بيكون فيها الشبح مش مدرك انه شبح، وبيحاول

ح كتاب قس بورلي كان بيفتلشكل طبيعي. صورنا راهب في منزل احياته ب

 تح لوحده!ويقرا فيه. طبعا مش عايز اقولك إن بالنسبة لنا الكتاب كان بيتف

 هاقول كم حكاية حصلت لنا وهاحكيلم بالتفصيل إيه مالبساتهم..."
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 لسبعة. الحادث حصل هنا فيا دك مثال حادث حصل مع أب أرمل وأوالدهانع

ح ده كان من وجود شبح في بيته، الشبأمريكا من كم سنة. األب كان بيشتكي 

  شبه زوجته.

وق م، كانت سايقة عربيتها ومعاها والدتها، وراجعين من تسفي يوم وفاة األ

نها ممكن م تتوتر وتقلق من إهدايا الكريسماس. الثلج كان بدأ ينزل وبدأت األ

جرة وماتت العربية اتزحلقت منها وخبطت في شقش تروح قبل العاصفة. ماتلح

ووالدتها. برغم إن والدتها رحلت، إال إن األم مارحلتش. ليه فضلت  هي

دها وتحولت لشبح؟ ألن آخر حاجة كانت شاغلة بالها إنها ترجع البيت لوال

عد . وده الي عملته بالضبط، رجعت بيتها بس على هيئة شبح. بوجوزها

الحادث مباشرة إبتدت حاجات غريبة تحصل مع األب ووالده، حاجات 

ح إن ك ومشاهدات لألم في أوقات مختلفة. مع مرور كم شهر، بقا واضبتتحر

بقا  . األوالد بسبب صغر سنهم وحساسيتهمسبب األحداث الغريبة هو األم

بيعية. بيشوفوا شبح األم في هيئة نصف شفافة، وكان بيمارس حياته الط

برد  بيكونأما  الجوحتى إن قي الزرع. االيب ويقفلها، بيسبينضف، بيفتح الدو

ديد مكانتش وضعها الشبحي الجبليل بيشوفوها بتقفل الشبابيك. الست في 

"ة إنها ميتة.ُمدرك  

 إزاي ممكن اإلنسان يبقا مش مدرك وال واعي لكونه ميت وإتحول لشبح؟

؟ الشخص "تسمع عن الطرف المبتور الي بنفضل نحس بيه حتى بعد بتره -

سس بيها كأنها موجودة مثال ممكن يقعد بالشهور حا الي رجله اتقطعت

بقا بيكون الجسم المادي كله مبتور. في حالة الشبحبالضبط.   

الغشية  في حالة األم دي، إضطرينا نستعين بوسيطة روحية عندها القدرة على

بدايتها  كانت جلسة طويلة جدا، في العميقة علشان تقدر تتواصل مع الشبح.

عها ساعات قدرنا أخيرا نقن كانت األم رافضة تماما تقتنع إنها ماتت، بعد

ا نحس إننب الظواهر الغريبة توقفت. ساعات بالحقيقة وإستسلمت لها. وفعال

 ، لكن الموضوع مشسين أوي معاها علشان كنا مصممين نبعدها عن أهلهاقا

تها سابوا لعبة والزم الست دي تعرف حقيقة وضعها لصالح الكل. تخيل إن عيل

مة إيه ، هاتفضل هي وحيدة مش فاهيلة ماتواالبيت ومشيوا، أو بعد سنين طو

لمهم، الي بيحصل وبتتمنى الموت ومش عارفة تموت ألنها بالفعل ميتة! ا
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إنه  عنصر بيمهد الطريق لإلنسان الموت المأسوي واألوضاع الُمعلقة هي أهم

 يتحول لشبح بعد موته."

 

  *** 

 

الطريقة  خاطرية، وديالتواصل مع األرواح بيتم عادة باإلستعانة بالقدرات الت

ي ضرورة ف شمية العسكرية. مكانيالي إستخدمتها لورين مع الشبح بتاع األكاد

تها لتجسد جريير علشان يتواصل، لورين تخاطرت معاه مباشرة وأدت مهم

 بنجاح.

ألفكار التخاطر، وهو قدرة موجودة عند الجميع بنسب متفاوتة، عبارة عن نقل ا

و الكتابة ن نقلها عن طريق تجسد الفكرة بالكالم أمن عقل لعقل مباشرة بدال م

 أو أي طريقة مادية. 

بكتير،  العقل زي األذن والعين له القدرة على اإلستقبال، بس المخ معقد أكتر

 وله القدرة على التعامل مع المعطيات الي داخالله بعيدا عن حدود الحواس

ريقة دي هي أفضل ط ح بتالقي إن الحاسة السادسةااألشب الخمسة المعروفة.

ل أشياء مفهوم هنا، إزاي األشباح الغير مادية دي بتقدر تنق للتواصل. الي مش

 مادية أو تحركها؟

الي  كل المعلومات وجوهرها هو الذبذبات. فكار لها جوهر معين،األ " -

جسمنا زي  فة من الذبذبات.لنا بأنواع مختلبتوصلنا عن طريق الحواس بتوص

لذبذات المختلفة ل وفيه ُمستقبل خاص علشان يقدر يستقبل اطبق إستقبا مايكون

بال دي. موجات الراديو مثال مابنقدرش نشوفها، بس الراديو جواه جهاز إستق

بس  . كل حاجة في الكون لها ذبذباتها مشخاص بيقدر يستقبل الموجات دي

ة ن كل ذبذبزي تردد قنوات الراديو مثال. أل األفكار.. لها تردد خاص بها

ات دي مختلفة عن التانية، المخ البشري بيقدر يفرق بين مصادر الذبذب

 ومعناها.

ي اللي المشكلة هنا إن المخ البشري مابيقدرش يفرق مابين الصوت الحقيق

بة له لهم مصدره مادي، والصوت الي بيدي )إنطباع( إنه حقيقي. اإلتنين بالنس

ه معاك لتخاطر تواصل. لذلك أما شبح يتواصل معاك عن طريق انفس التردد

 بيكون عبارة عن نقل للذبذبات من عقل لعقل. طبعا لو ُمخك تردده مش

ل."مضبوط على تردد إستقبال األفكار الشبحية دي مش هايحصل تواص  
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كن اممن خالل الرحالت الفنية الي قام بها إد ولورين، لقوا إن أغلب حاالت األ

سبب تي بتإن األشباح د إنه برغمباح بشرية. أكتشفوا كمان المسكونة سببها أش

رين عن . بتحيلنا لوفي ظواهر مخيفة، إال إن نواياها غالبا مابتكونش شريرة

 ظاهرة مختلفة وبتقول:

ا من المعاناة ا وبتكون مرعوبة وُمستهلَكة تمام"ساعات كتير ناس بتتصل بين -

كتير حاول الي بيشوفوها بسبب نشاط ماورائي في بيوتهم. كنا بنروحلهم وبن

يان تاني الكيان الموجود لكن بنفشل. هنا بنعرف إننا في مواجهة ك عنتواصل م

 بعيدا عن األشباح البشرية.

تجسد من ه انه يالشبح البشري هو كيان سلبي ذو قدرات محدودة، كل الي بيعمل

خالص. ل التواصل، او بيحاول بس ممارسة حياته القديمة ووقت للتاني ويحاو

، الشبح بيكون وحيدل. اكالتالي : ظهور، تواصل، زو عموما دورة تجسده

ر غاضب عنده مشكلة ارضية متعلقة بحياته السابقة. خايف ومتردد أو بالكتي

 ومش عايز يتقبل فكرة موته. 

ت.. دي الحاالت الي بنشوف فيها تدمير، عنف شديد، تالعب بالبشر، صدما

."الحاالت الي بيكون السبب فيها كيانات مختلفة تماما  

وية حاجات، في حاالت بيقابلها الزوجين، اإلزعاج الوحيد فيها بيكون إختفاء ش

تويات منازل او كوبايات بتتكسر. لكن في حاالت تانية بيكون فيها تدمير لمح

ضوا في ، كيانات بتهاجم السكان جسديا وعقليا. الزوجين كانوا بيفتركاملة

 وااناح بشرية أصحابها كية إن المتسبب في الحاالت دي مجموعة اشباالبد

األغلب.  مخربين أو أشرار أو غاضبين. لكن االفتراض ده مابيبقاش صح على

ة توصل الظواهر القاسية دي بيتسبب فيها كيانات عاقلة، ولها هدف محدد عايز

 له. كيانات إيجابية قوية شريرة.

. بليل األشباح البشرية كمان ممكن تتجسد في أي وقت من اليوم، الصبح أو

ار وبتنتهي بينما الظواهر الشريرة العنيفة مابتحصلش إال في غياب ضوء النه

 ببزوغ الفجر. 

ما الكيانات من الطاقة الضوئية علشان تقدر تتجسد، بين ءاألشباح بتحتاج جز

 تعكسه.الشريرة التانية بتظهر بلون أسود تماما وكأنها بتبلع الضوء مش ب

لهاش معالم ة على هيئة كتل كبيرة ماد برضو بخالف األشباح البشريبتتجس

ود محددة، ودايما الي بيشوفها بيوصفها بأنها كيانات أسود من أي لون إس

 طبيعي.
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يانات الشريرة نقطة مقارنة تانية: األشباح لو إنت خوفت منها بتختفي، بينما الك

ائحة بتتجسد فقط في حالة الخوف الشديد، وبيكون تجسدها مصحوب بر

الدم أو  ز بشري، أو لحم متعفن. وساعات بتسيب وراها أثر منكبريت، أو برا

 أي سائل من سوائل الجسم البشري.

والغضب  تجسدات الكيانات الشيطانية بتكون مصحوبة بإحساسهم بالكراهية

لموا بلغة كوفاسقة، حتى إنهم بيتوالغيرة، وكل أفعالهم بتكون قاسية وعنيفة 

للحياء أو مؤذية.حقيرة وبيتعمدوا إحداث أمور خادشة   

اج وضح مع الوقت، وبيتطور األمر من مجرد إزعيوجود كيانات شيطانية ب

الت وانتشار أكوام من الفضر للرموز الدينية، وظواهر غريبة، لدمار وتدمي

ريق وبقع من البول في المكان بدون مصدر. كمان بيعلنوا عن وجودهم عن ط

لها كفر وكتاباتهم بتكون ك .بات على الحوائط والمرايات بشكل معكوساالكت

 وكالم خارج وتهديد.

بيحكيلنا إد عن موقف قابله وبيقول:   

ون إفتكرت إن أحد سكان البيت مجن ف الكتابات الغريبة،"أول مرة أشو -

ن وبيكتبها بنفسه. حاولت أمسح الكتابات الخارجة دي من على الحيطا

ين، وقحوال مفزعين والمرايات علشان لورين ما تشوفهومش ألنهم كانوا فع

ا. طبعا بس فشلت. كل ما كنت بمسحهم كانوا بيظهروا تاني لوحدهم قدام عيني

 عرفت وقتها إن ده مش فعل بشري، أو من فعل أشباح بشرية.

ي، الشيطانية مش مفهوم تماما بالنسبة ل في البداية كان موضوع الظواهر

يطانية الش ة الظاهروناس كتير أوي مشتركة معايا في عدم الفهم ده. بس فعال

اطين مكانتش تماما عن الظواهر الي األشباح البشرية متسببة فيها. الشي مختلفة

ي مش عن بس بتكتب على الحوائط، ساعات كانت كمان بتتكلم بصوت حقيق

 طريق التخاطر. 

اها من مع أنا ولورين بصراحة عارفين خطورة الكيانات دي، وبنتفادى التعامل

سديا بشكل كون بالشياطين بيستهلكنا نفسيا وجي مكان مساألساس. وجودنا ف

رية برغم إن شغلنا هو محاولة فهم وتوثيق كل شيء عن األرواح البش مروع.

ن من والظواهر الغريبة، إال إننا كنا الزم نصادف قضايا لها عالقة بالشياطي

 وقت للتاني."
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 الكيانات الشيطانية..ماهي؟

 

يدرسها حافظ على مسافة بينه وبين الكيانات دي وإد وارن حاول طول حياته ي

اجينه من بعيد بس، ويحاول يساعد الناس المتورطة معاهم بأي دعم نفسي محت

 مش أكتر. 

ء له من خالل مراقبة الكيانات الشيطانية، الحظ إد إنهم بيغضبوا من أي شي

عالقة بالله. غضبهم ده بيكون مرعب جدا وخطير بالنسبة ألي شخص 

في طرد الشياطين. متخصص  

وجود لكن سؤالي إلد، هل إيمان الشخص بدين معين بيؤثر على تفسيره ل

ا؟الشياطين دي؟ وهل الشخص المؤمن بالخوارق معرض أكتر ألنه يقابله  

علشان كده  مافيش شيء حوالينا ما بيتأثر بإيماننا. " كالمك يبدو منطقي جدا. -

يانات ه إلحتمالية تعامل مع كانا مش شايف إن ضروري أي إنسان يعرض نفس

ومش زي دي تحت أي ُمسمى. أنا ولورين مش مضطرين للتعامل معاهم، 

ل دي، بس فزع الناس الي بتواجه المشاك بنتقاضى أي أجر على شغلنا ده،

ئنا بيتم تدعاطفال بيخلينا مضطرين نتعامل معاهم. إسواإليذاء الي بيتعرضله األ

 رنا محاول دراسة الوضع وتقديم حلولمور بتسوء وبيكون دوبعد ما األ

إيمان منطقية، وطلب المساعدة من متخصصين في طرد الشياطين. لذلك، ف

حاوالت بيأثر طبعا على مالشخص بالخوارق من عدمه مابيمنعش حدوثها لكنه 

 تفسير لغز عظيم زي ده.

هر الناس غير المؤمنة باألديان عموما بتحاول تُرجع الظواهر دي لكونها ظوا

 كل عامة.طبيعية حد بيعملها أو لها تفسير فيزيائي، أو بينكروا حدوثها بش

الناس دي ماشافتش أي ظاهرة من النوع ده بنفسها وإال مكانوش تمسكوا 

م فشل برأيهم الحاد ده. كل شيء ممكن يتفسر بشكل علمي أو روحاني لو العل

 في تفسيره والمشاهدات أكدت إن له بُعد خوارقي.

ع من ي بره منزل مسكون وما إديتش نفسك فرصة تدخل أو تسملو إنت ماش

ارة، الي جوه، عمرك ما هاتشوف الي بنشوفه. إحنا بنقابل ناس مرعوبة ومنه

 ،هدومهم مقطعة وعفشهم محروق ومخنوقين من ريحة الكبريت أو الفضالت

ومش عارفين  بيعانوا من أصوات عويل وصراخ صادره من كل مكان،

لعلم ل االحاالت الي بنشوفها بيفش ال..ناس ُمحاصره.ن أصيخرجوا من المكا

 عفش الي بيتحرقفي إيجاد تفسير ُمقنع ليها.. إيه تفسيره لألشياء الي بتطير، وال

يحكم  قدام عينيك؟ الزم المواقف دي تتشاف علشان الشخص المتشكك يقدر
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شري أو خل ببنفسه. وإحنا قبل أي تحقيق بنحاول قدر الُمستطاع نستبعد أي تد

 خدعة في الموضوع."

احل. الزوجين من خالل أبحاثهم، لقوا إن الظواهر الشيطانية بتحصل على مر

بشرية لحد ما يط مشابه لنشاط األشباح الفي البداية النشاط الماورئي بيكون بس

اه بدقة..الكيان الشيطان يثبت نفسه في المكان، بعدها بيبدأ يختار ضحاي  

 

  

 

*** 

الرهيبة الدمية أنابيل   

 

ل دين أما يرن التليفون في بيت إد ولورين، ويسمعوا على الخط صوت رج

ء حصل سي إن في شيءفورا ستنتجوا ُمتجهم بيسأل عن إد واِرن. الزوجين بي

 أو بيحصل.

إدارة  مكتب. كاهن كنسي إتصل بهم من قضية آنابيل بدأت نفس البداية دي

ته من خادم ان بينقل رسالة وصلرجل الدين كالكنيسة في والية كونيكتيكت. 

ين كنيسة في مكان تاني من نفس الوالية. ملخص الرسالة إن في ممرضت

ن تواصلوا مع ما يبدو إنه شبح بشري، والكاهن شاكك إن الوضع أخطر، إل

لهجوم  إن صديق إلحدى الممرضتين تعرضاإلستغاثة الي وصلته تضمنت 

ائي ده لسه ن النشاط الماورمادي. برغم إن جروحه مكانتش خطيرة، إال إ

ها.نتين بتظن إن في شيء شرير دخيل في شقتمستمر، وواحدة من الب  

بلغه لو في النهاية طلب الكاهن من إد إنه يتقصى الموضوع كعاِلم شياطين، وي

 المسألة محتاجة تدخل الكنيسة وال أل.

ب كان واضح إلد من كالم الكاهن إن في إحتمالية لكون كيان شرير هو سب

إتكلم  الظواهر دي. وعليه، أخد إد رقم تليفون الممرضتين وإتصل بهم فورا.

دها عشوية مع واحدة من البنتين وإتأكد من دقة المعلومات الي وصلتله، وب

الطريق لهم.بلغهم إنه ولورين في   

ع . وقف الزوجين قدام باب الشقة المتواضكان مع إد ُمسجل صوتي وكاميرا

مرضة المأصوت كوالين وأقفال بتتفتح، ولقوا قدامهم ا الجرس. سمعوا وورن

لورين إد و سنة تقريبا. نديردرا بيرنارد، شابة جذابة في عمر خمسة وعشري

 قدموا نفسهم لها، وسمحتلهم بالدخول.
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را في المطبخ الُمرفق بالصالة الضخمة، قابلوا كال راندال وخطيبته ال

أكتر من  ة الي على وشوشهم قالت. كانوا صموتين جدا، والنظرة القلقكليفتون

 ما هم قالوا.

جل وشغله قعدوا كلهم حوالين الترابيزة، وإد حط شريط كاسيت فاضي في الُمس

 ت وأسماءالكالم بإعالن تاريخ اليوم والوق علشان يسجل اللقاء. بدأ هو

رضتين والشاب القاعدين قدامه:مالحضور وعنوانهم. قال إد للم  

ابب القصة كلها منكم من البداية بالتفصيل. من ح "طيب، أنا حابب أسمع -

 يحكي؟"

 ديردرا قالت:

" أنا هاحكي.." -  

" تمام..ياريت كال والرا يضيفوا أي تفاصيل ديردرا ممكن تكون  -

 نسيتها..إتفضلي.."

انية عن " الحقيقة هو في قصتين، قصة بدأت أول اإلسبوع مع كال، وقصة ت -

لهم عالقة بأنابيل..بس مش متأكدة." أنابيل. بس أعتقد إن القصتين  

" مين أنابيل؟" -  

" أنابيل..بتاعة الرا.." -  

 سألت لورين مستغربة:

" بتاعة الرا؟ أنابيل دي كائن حي؟" -  

ما اعتقدش إنها كائن )حي(" " حي؟! هي بتتحرك، بس -  

معيشة وقالت:لشاورت الرا لحجرة ا  

، قاعدة على الكنبة."ك" أنابيل هنا -  

ورين تجاه ما شاورت الرا وسألتها في أستغراب:بصت ل  

" إنتي بتتكلمي عن العروسة اللعبة؟" -  

" أيوه..العروسة القماش اللعبة..أنابيل..بتتحرك." -  

ة كبير تقام إد وإتجه لحجرة المعيشة علشان يشوف الدمية عن قُرب. كان

بة وتقيلة، في حجم ووزن طفل عنده أربع سنين. وكانت قاعدة على الكن

ا العريضة ا، بتبصله بعينيها السود الكبيرة، وإبتسامتهورجليها ممدودة قدامه

را:للمطبخ وسأل ديرد تاني، رجع إد  هالمرسومة باأللوان. من غير ما يلمسا  

" العروسة دي جتلكم منين؟" -  

" كانت هدية والدتي ليا في عيد ميالدي الي فات." -  

زي دي كهدية لك؟" " هل في سبب معين إلختيارها عروسة -  
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" ال خالص..بس كانت حاجة مختلفة كديكور يعني." -  

النشاط الغريب الي بتحكوا عنه؟"" آه تمام.. إمتى الحظتوا  -  

ما  " من سنة تقريبا. العروسة بدأت تغير مكانها في الشقة من نفسها. -

جع أقصدش طبعا إنها قامت ومشيت قدامنا على رجليها، أقصد إني كنت بر

الشغل بالقيها في مكان مختلف عن المكان الي سيبتها فيه."من   

"ممكن تفاصيل أكتر عن الموضوع ده؟" -  

ح ، كنت برتب سريري الصب" بعد ما جاتلي العروسة في عيد ميالدي -

فينه ده، واحطها عليه قبل ما أنزل شغلي. كنت بحطها في الوضع الي انتم شاي

ها عادي. أما كنت برجع كنت بالقي ايدي ايديها جنبها ورجليها ممدودة قدامها

يها. بالقيها حاطة رجل على رجل، او مربعة ايد ورجليها في أوضاع مختلفة.

عقدت  ،إتكرر الموضوع ده حوالي إسبوع وهنا بدأنا نشك. قولنا نعمل تجربة

رجع مرة بنعمل كده بن ايدها ورجليها، وأما رجعنا بليل القيناها فارداهم! كل

وضع مختلف تماما!"نالقيها في   

 أضافت الرا:

"مش بس ده الي كان بيحصل، العروسة كانت بتغير مكانها من أوضة  -

 مرة خرجنا ورجعنا بليل القيناها راكعة على الكرسي الي جنب ألوضة!

قع..دي الباب! الغريبة إننا حاولنا نخلي العروسة تركع بعدها بس كانت بت

 على الوضع ده؟! ساعات كنا عروسة قماش مافيهاش مفاصل إزاي تثبت

را وقافلين في حين كنا بنبقا سايبينها في أوضة ديرد بنالقيها على الكنبة

 األوضة."

 سألت لورين:

" في حاجات تانية كانت بتحصل؟" -  

:راجاوبت ال  

""ايوة..كانت بتسيبلنا رسايل مكتوبة بخط طفولي جدا. -  

" إيه محتوى الرسايل دي؟" -  

ا كال(. نى بالنسبة لنا.. بتكتب مثال )ساعدونا( أو )ساعدو" كالم مالوش مع -

ين؟ بس كال كان بعيد تماما عن الموضوع في الفترة دي. وقصدها نساعد م

ورق  علىطبعا مافهمناش. الرسايل دي كانت بتبقا مكتوبة بقلم رصاص 

ق صاص من اي نوع وال نوع الوركانش فيها أي قلم ربس الشقة مبرشمان 

 ده."
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لورين:قالت   

غيابكم  " ماخطرش في بالكم إن يكون في حد معاه مفتاح شقتكم وبيدخل في -

 يعمل فيكم مقلب مثال أو بيهزر؟"

ك " طبعا خطر في بالنا. حطينا عالمات على األرض والسجاد والشبابي -

 ، بس ماالقيناش حاجة تدل على إن حد دخل من أيعلشان لو حد دخل نعرف

ير بين أنابيل على سريتحصل بعد كده. كنا سابدأت حاجات أغرب مدخل. 

ها! نقط دم على صدرتالت ديردرا ونزلنا، أما رجعنا لقينا دم على إيديها و

 الموضوع ده رعبنا!"

 سأل إد:

ل؟"" هل في ظواهر تانية غريبة بتحصل في الشقة غير موضوع أنابي -  

ا وال الرا أن" مرة وقت الكريسماس لقينا شوكوالتة فوق الستيريو ومكنتش  -

 الي جبناها. غالبا كانت هدية من أنابيل."

 سألت لورين:

" إمتى إفترضتوا وجود شبح متصل بالعروسة؟"-  

ليه  يزين نعرف، بس كنا عا" طول الوقت كنا عارفين إن في حاجة غريبة  -

شهر  ده كان من شهر،نا والرا بوسيطة روحانية. الكالم ده بيحصل. إتصلت أ

 األحداث الغريبة. عرفنا من خالل الوسيطة إن في بنتونص بعد بداية 

كانها لي مصغيرة إسمها أنابيل هيجنز كانت متعودة تلعب زمان في الحقول ا

يرة. شبح دي ماتت طبعا وهي صغكنين فيها دي. البنت إتبنت العمارات الي سا

 اها أو شايفها.غير حواليه ومحدش بقا بيلعب معالبنت بقا بيشوف كل حاجة بتت

عروسة أنابيل حست إننا ممكن نحس بيها ونتواصل معاها، فبدأت بتحريك ال

ريق ا عن طنعلشان تلفت نظرنا. كان نفسها نحبها ونتقبلها، وطلبت من

بعا الوسيطة الروحانية إننا نقبل إنها تعيش جوه العروسة وتعيش معانا. ط

 صعبت علينا جدا ووافقنا على طلبها."

في إنزعاج:سأل إد   

ستحوذ  ثواني..قصدك إيه بإنها طلبت تعيش جوه العروسة؟ قصدك إنها ت" أل -

 عليها؟!"

 " أيوه، ده كان اإلتفاق، وكان واضح إنه إتفاق مش ممكن يسبب أذى ألي -

 حد. إحنا ممرضات وبنتعامل مع أطفال بيواجهوا الموت كل يوم وبنشوف

"سمينا العروسة أنابيل زي البنت. ممعاناتهم وخوفهم. المه  
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هل  ابيل تعيش في العروسة؟" حصل أي حاجة مختلفة بعد ماسمحتم ألن -

غيرت معاملتكم للعروسة بعد كده على إنها طفلة فعال؟"إت  

."" مش أوي، بس كنا مدركين إنها مابقاتش عروسة، بقت أنابيل -  

 سأل إد في هدوء:

د " قبل ما تكلموا حكي، خلونا نرجع خطوة كده. العروسة جاتلك في عي -

ولكم. ميالدك، بعدها بدأت تتحرك وتغير مكانها بشكل الحظتوه وأثار فض

يل هيجنز تعملوا جلسة تحضير أرواح والشبح قال إنه طفلة إسمها أناب وافقررت

تسكن وكان عندها سبع سنين أما ماتت. طلبت منكم تستحوذ على العروسة و

ح كده؟"فيها ووافقتم بدافع التعاطف، وسميتوا العروسة أنابيل. ص  

" صح." -  

ده في الشقة؟"ك" هل شوفتم شبح لبنت صغيرة قبل  -  

" ال" -  

يبة " ذكرتم إن في شوكوالتة ظهرت محدش فيكم جابها. مافيش حاجات غر -

 تاني حصلت؟"

."رض. ده رعبنا جداار في الهوا للحظات ووقع على األ" مرة تمثال ط -  

لعروسة ان غلط إنكم تهتموا با" خلوني أسألكم سؤال تاني، هل شايفين إنه ك-

 دي وتدوها حجم أكبر وكيان محدد وإسم؟"

غير، م بالعروسة نفسها، كان كل همنا روح البنت الصت" إحنا ما كناش بنه -

ا أذاش تصرفنا ده م كنا متصورين إن إحنا بعد كده ندمنا طبعا.. بس أنابيل!

"حد  

 سألت لورين:

روسة دي شبح الطفلة؟"معتقدين إن الي ساكن الع ه" انتم لس -  

" أُمال هايكون إيه؟" -  

 صرخ كال ألول مرة من ساعة ما قعدوا وقال:

" دي عروسة فودو مسحورة، هاتكون إيه تاني؟! أنا حذرتهم من زمان  -

 وقلتلهم الشيء ده بيتالعب بيهم ويستغلهم."

 حاول إد يهدي كال وقاله:

ة."" أنا محتاج أسمع قصتك مع العروسة من البداي -  

هي " خليني اقولك بس كبداية، أنا كنت بكره العروسة دي بدون سبب، و-

ى كده شايف إن عروسة تتمش شالشيء ده له عقل..وأنا مكنت كانت بتكرهني.

 وتتحرك في البيت شيء ظريف يعني."
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" بغض النظر عن رأيك فيها، ممكن تحيلنا إيه الي حصلك معاها؟" -  

وس مطلقا. ، بس الي هاحكيهولك ده مش كابس"الشيء ده بيتسببلي في كوابي -

قوم كنت في البيت ونمت وأنا قاعد، نوم عميق جدا. شوفت نفسي بعدها ب

وكنت حاسس إن في حاجة غلط. بصيت حواليا بس كل حاجة كانت في 

بتتسلق  مكانها، بس لما بصيت تحتي شوفت العروسة القماش، أنابيل، كانت

ت نفسي فوفها حوالين رقبتي، وشوفووصلت لصدري بسرعة ولفت ك رجليا

كانش كنت ببعد في حيطة. مبس كأني  بتخنق وبحاول أبعد العروسة عندي

 بتتحرك خالص! كنت بتخنق ومش عارف اعمل إيه."

كابوس ، هل بتعتبر الالعروسة أذيتك جسديا " الراهب الي كلمني قال لي إن -

 أو الموقف ده أيا كان إيذاء جسدي حقيقي؟"

را الشقة دي أما كنت أنا والحكالك عنه الراهب حصل هنا في ا. الي "ال طبع -

ا . كل شيء كان هادي وفجأة سمعنلوحدنا هنا. كانت الساعة عشرة أو حداشر

ت بهدوء قومت ومشيصوت في أوضة ديردرا. إفتكرنا إن في حد إقتحم الشقة. 

فتحت  ن، وبعديناحية باب األوضة المقفول واستنيت لحد ما األصوات سكتت

ألوضة. الباب بالراحة ومديت إيدي لمفتاح النور ونورته. مكانش في حد في ا

قرب ، قربت منها ببطء، وكل ما كنت ببس شوفت أنابيل مرمية على األرض

 كان في إحساس بيزيد بإن في حد ماشي ورايا. لفيت بسرعة و.."

الرا بعد ما تردد كال في الحكي: تقال  

زء ده تاني. أما لف علشان يشوف من وراه "كال مابيقدرش يحكي الج -

 دخلت أشوف في إيه لقيتمكانش في حد، بس فجأة مسك صدره وصرخ. 

 . كال كان مذعور وبيترعش وجري فورا برهصدره كان متعور وغرقان دم

 األوضة. عريت صدره أشوف إيه الي حصل، وشفت آثار مخالب."

 سأل إد:

"ممكن أشوف أثر المخالب دي؟" -  

ال:جاوب ك  

" األثر راح دلوقتي. ديردرا أما جت شافت اآلثار دي برضو." -  

" كانوا كم جرح تقريبا؟" -  

" سبعة، اربعة بالعرض وتالتة بالطول." -  

" الجروح دي كانت مؤلمة؟" -  

حروق مش جروح." ا" كانت ُسخنة كأنه -  

" كان عندك جروح أو حروق في صدرك قبل الحادث ده يا كال؟" -  
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" ال." -  

" هل فقدت الوعي قبل أو بعد الهجوم مباشرة؟" -  

" ال" -  

 سألت لورين كال:

" الجروح دي خدت وقت قد إيه عقبال ما خفت؟" -  

بعد يومين." " ماخدتش وقت خالص، كانت تقريبا إختفت -  

" كلمتوا مين بعد الحادث ده؟" -  

"" كلمنا الكاهن الكنسي األب كيفينز. -  

 سألت لورين:

توه بدل ما تكلموا طبيب؟"" ليه كلم -  

 ردت ديردرا بسخرية:

رضو ب " تفتكري كنا هانالقي تفسير آلثار المخالب دي نقوله لطبيب؟ -

عايزين  الجروح نفسها مكانتش مشكلتنا قد ما كانت مشكلتنا هي سببها. كنا

"نعرف لو ده ممكن يحصل تاني فمكانش قدامنا حد نسأله غير رجل دين.  

ار األب كيفينز بالذات؟"إلختي " طيب كان في سبب-  

درسة من زمان، وكمان هو بيدَرس في م أنا وديردرا ونعرفه " إحنا بنثق فيه -

القصة كلها زي ما حكيناهالكم، وكنا خايفين قريبة من هنا. حكيناله 

 مايصدقناش. الحمد لله صدقنا على طول برغم إنه ماسمعش عن حاجات زي

ايز تفسير الي حصل، فقال إنه مش عدي بتحصل في عصرنا. سألناه عن 

 ، وقال لنا إنهيسبق األحداث، لكنه حاسس إن الموضوع له جانب خوارقي

إيه الي سبب  فريت. سيد إد، تفتكريهايتصل بحد أعلى منه في الكنيسة، األب إ

 الجروح دي لكال؟"

، هل ، بس خلينا نكمل األسئلة األهم" هانتكلم في الموضوع ده كمان شوية -

حوادث زي كده حصلت ألي حد فيكم زمان؟"في   

 كانت إجاباتهم كلهم "ال". سألهم إد:

حاجة؟" طيب هل إسم أنابيل هيجنز ده عدى عليكم قبل كده؟ بيفكركم بأي " -  

"ال" -  

نه حس ل قال إ" قولتوا إنكم ماشوفتوش أشباح قبل كده في الشقة، بس كا -

 بوجود خفي في األوضة قبل ما يتعور.."
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ت الرا بحزم:قال  

ررنا "في شيء هنا..انا مابقيتش قادرة اقعد في الشقة أكتر من كده. إحنا ق -

 أصال نسيب المكان ونأجر شقة تانية."

 قال إد بلهجة جافة:

" أخشى إن انتقالكم مش هايحل الموضوع." -  

"قصدك إيه؟" -  

 قتكم، إنتم سمحتم لكيان خوارقي بالدخول لش" هحاول أختصرلكم الوضع -

 وحياتكم، ومش هايسمحلكم تهربوا منه بسهولة."

اب كالم إد كان صادم، ففضل ساكت هو ولورين علشان يدي فرصة للشب

 يجمعوا أفكارهم. بعد دقيقة قال إد:

"إحنا هانحاول نساعدكم، وهانبدأ دلوقتي. أول حاجة الزم أتصل باألب  -

جوم يه سبب الهبعدها هافهمكم إيه الي حصل، وإ إيفريت وأطلب منه ييجي.

 على كال. ممكن أستخدم التليفون؟"

ها راح إد يعمل إتصاالته، وقامت لورين وتجولت في الشقة في محاولة من

ن لمعرفة إن كان في كيان تقدر تتواصل معاه. بعد كده رجع الكل حوالي

وقال إد: زة تاني في المطبخيالتراب  

ن لمباركة " أما األب إيفيريت يوصل، هايحتاج يعمل طقس معي -

طقوس طرد الشياطين بمعنى أصح."اخف شوية من المكان..طقس   

صرخ كال:   

" كنت عارف! كنت عارف إن دي هاتبقا النتيجة!" -  

بقا " إنت فعال عندك حق يا كال، بس أشك إن حد فيكم عارف ليه دي الزم ت -

في انش ومك شالنتيجة. خلينا نبدأ كده من األول ونقول: مافيش أنابيل. مافي

ارقي مش أنابيل. أنتم إتضحك عليكم والي بتتعاملوا معاه دلوقتي ده كيان خو

5ليه إستنتجت ده؟ روح إنسان.   

تنقل العروسة من مكان لمكان لوحدها وإنتم مش موجودين وتغيير  -

 أوضاعها.

الرسايل المكتوبة الي لقيتوها. -1  

ظهور تالت نقط دم، لهم رمزية على فكرة وداللة. -1  

ضع الركوع الي كانت عاماله العروسة، له معنى.و -1  
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 كل ده بيقول إن في كيان عاقل ورا الظواهر دي، لكن األشباح البشرية

ماعندهاش القدرة على عمل كل الفوضى دي، ماعندهومش الطاقة الالزمة 

 لده. لذلك، فالشيء الموجود هنا هو كيان غير بشري."

"غير بشري؟" -  

إذا  إالناس ا الكيانات الشيطانية مابتتدخلش في حياة ال" أيوة..شيطاني. عموم -

وا الناس عملوا حاجة تخليهم يتدخلوا. وأنا آسف جدا مضطر أقول إنكم عملت

سمح للكيان الشيطاني دي إنه يدخل حياتكم."شيء   

"عملنا حاجة إيه؟" -  

 دوها. أولها إنكم تركزوا أوي مع العروسة وت" إنتم وقعتم في أخطاء خطيرة -

ة هو إنكم الكيان يتجرأ إنه يطلب اإلستحواذ على العروس السبب الي خالقيمة. 

ومجرد ما  إهتميتوا بكل األالعيب الي كان بيحاول يلفت نظركم بيها من األول.

ات الكيانات ذائكم وتخويفكم. كل دي تصرفيسمحتوله إنه يقرب أكتر، بدأ في إ

اط غريب شحيح لو حد الحظ ن، بتسبب األلم والخوف. التصرف الصالشيطانية

ه ن محدش عارف مين السبب وراه، لكن بدل تجاهلحواليه يتجاهله تماما أل

فهم.لإلستمرار في محاولة التواصل وال إهتميتوا أكتر ودفعكم فضولكم  

يكون وسيط روحاني ب يغلطتكم التانية هي إستعانتكم بوسيطة روحانية. ا

سمحلوش لبشر، وبيكون في وضع مايطريقة لتواصل أي كيانات ماورائية مع ا

لتكم الكيان غالبا يعرف الفرق بين الكيان الشيطاني والشبح البشري. في حا

 الشيطاني خدع الوسيطة الروحانية وقالها معلومات غلط. وكان المفروض

ان ماورائي، وكان يهالكم أي كقولتنصحكم ما تسمعوش أي معلومة ي

ال صرفه لو كان شبح بشري فعالمفروض تتجاهل أي كالم منه وتحاول 

وانتم صدقتوا  الكيانات الشيطانية كذابة بطبيعتها، وتقنعه باإلستسالم للموت.

 وسمحتوا للكيان بإنه يستحوذ على العروسة. "

" ليه كان عايزنا نسمحله بده؟" -  

كم. من " علشان يقدر يسيطر على حياتكم أكتر، ومحتاج موافقة واضحة من -

ل، كان بيعملهم األو ير شوية لفت النظر اليمل حاجة غغيرها مايقدرش يع

"وكان هايرحل لوحده لو ما إدتوهوش إهتمام.  

ن "يعني العروسة كده ُمستحوذ عليها زي الناس الي بيكون جواهم شيطا-

 مستحوذ عليهم؟"

س على " ال، الكيانات الشيطانية ما بتستحوذش على جمادات، بتستحوذ ب -

اء إنه روسة علشان يديكم إيحان ده إنه كان بيحرك الععمله الكيالبشر. الي 
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م. علشان ياخد وقته في التملك منك روح بنت صغيرة وتتعاطفوا معاها

 التواصل مع كيان خفي والسماح له بالتواجد هو السبب ورا كل الظواهر

 الشيطانية الي نعرفها.

يان والك الي حصل مع كال كان هايحصل آجال أو عاجال. كلكم كنتم في خطر،

قوي ومتشكك ده هدفه إنه يستحوذ على روح وجسد واحد منكم. كال كان 

نكم ساس، فكان الزم الكيان ده يخوفه علشان يبعد عوكاره للعروسة من األ

م، اما في البداية حاول يخوف كال عن طريق األحال ويقدر هو يستفرد بيكم.

لها رمزية. إحنا  كال مابعدش عنكم، هاجمه بالطريقة دي. عالمات المخالب

ى حضور وتعتبر عالمة قوية عل قضايا تانية كتير يشوفنا آثار المخالب ف

أو  شيطاني. الحمد لله إن الموضوع عدى على خير مؤقتا، لكن كمان إسبوع

 إتنين كان هايهاجمكم تاني وممكن يقتلكم كلكم كمان."

 سألت الرا في رعب:

دلوقتي؟"" يعني..يعني في كيان شيطاني في الشقة  -  

 ردت لورين:

في كيان شيطاني مانقدرش نتنبأ بتصرفاته." "لألسف أيوة. -  

غرب، الشمس كانت بدأت ت بعد شوية، جرس الباب رن ووصل األب إيفيريت.

شوا وكان إد مستعجل وعايز األب يبارك البيت، بعدها ياخدوا العروسة ويم

 بسرعة.

ه في متوتر بسبب تورط ديردرا قدمت القس إلد ولورين، والقس نفسه كان

خاصة بعد ما إد شرحله صعوبة الموقف. طقس خطير زي ده  

 قال األب إفيريت:

ي " الصراحة انا معنديش فكرة أوي عن علم الشياطين..إزاي عرفت إن ال -

 ورا الظواهر دي كيان شيطاني؟"

رف " في القضية دي مكانش صعب أبدا أعرف. األشباح البشرية بتتص -

رك ة ومحدودة.والي بيحصل هنا محتاج قوى أكبر علشان تحبطريقة معروف

ست تكتب رسايل وتخدع وسيطة وتجرح رجل بالغ!كمان لورين حعروسة و

دينية  بنصوصبوجود كيان شيطاني هنا. حضرتك لو إستفزيت الكيان ده 

 هاتتأكد وتشوف بنفسك."

ن يؤدى في اعلش ة بياخد خمس دقايق تقريباكفي القضايا المماثلة، طقس المبار

كل أوضة. الطقس عبارة عن ست صفحات، محتواها بيهدف إلستحضار 

 كل مباشرالطاقة اإليجابية والمالئكة لحراسة البيت بدال من طرد الشياطين بش
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ير وتحمل تبعات إستفزازها الي ممكن الكاهن مايقدرش يتعامل معاها ألنه غ

.متخصص أو ممارس لطقوس طرد الشياطين.  

كدت ، وأب األشخاص الموجودينسة، وبعد ما إنتهى، بارك األبسالالطقس مر 

 لورين بعدها إن الكل في أمان مؤقتا.

أنهى إد ولورين مهمتهم وأخدوا حاجاتهم وأخدوا كمان الدمية، ألن وجودها 

تأثير  هايخلي الكيان الشيطاني يهاجمهم تاني، كان في طريقة واحدة للحد من

ين. الدمية ومايملكهاش إال إد ولور  

ان إد حط العروسة على كنبة العربية، وقرر يسوق في أكتر طريق آمن. ك

..، وكان قلقه في محله.قلقان إن الكيان الشيطاني في العروسة يهاجمهم  

 

اقعين إنهم وحسوا دة إد ولورين لبيتهم ومعاهم دمية أنابيل، وفي أثناء رحلة ع

ها. ين مصدرتحت ضغط غريب، وحاسين بمشاعر كراهية وغضب مش عارف

قد إد التحكم فبيومع كل منحنى في الطريق، كانت عربيتهم الجديدة تتزحلق، و

هم طبعا كان األسهل إنالتام في عجلة القيادة والفرامل كأنهم مش موجودين. 

لتش يركنوا على جنب ويرمواالعروسة في الغابة، لكن لو العروسة ما إنتق

مكان عامة ُعرضة إلن أي ورجعت تاني للممرضتين، هايكون وجودها في 

 حد ياخدها ويتضر منها.

ين وكان هايتسبب في مقتلهم مصطدم موضوع فقدان التحكم ده رتكرإأما 

 ده لشنطته وخرج زجاجة ماء مقدس ورشي، مد إد إبشجر على جانب الطريق

 ، وكمل طريقة بحرصمنها على العروسة في عصبية على شكل صليب

صلوا لبيتهم في سالم.مشاكل العربية قلت وقدروا يو.  

بها في األيام التالية، إد كان حاطط العروسة على كرسي قدام مكتبه ومراق

نش طول الوقت. العروسة كانت بترتفع أكتر من مرة في الهوا، لكن إد مكا

 بيعيرها إي إهتمام.

هم يالقوا اتهم، وكانوا بيرجعوا بيتققيعدها إنشغل إد ولورين شوية في تحب

كتب إد. ان مختلف من البيت رغم إنهم بيكونوا حابسينها في مالعروسة في مك

رسي إد على ك ،ستقبالوها قاعدة على الكرسي في حجرة اإلغالبا كانوا بيالق

 الُمفضل!

تجسد من إكتشفوا بعد كده إن أنابيل جابت صديق لها، قط إسود كان غالبا بي

على  يتفرجكان القط بيتمشى بهدوء في األوضة و الفراغ جنب العروسة.
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د، بعدها الكتب، أو يطلع على مكتب إد ويبص على الحاجات الي عليه في برو

 يرجع يقف جنب العروسة ويختفي بداية من رأسه لحد رجليه.

كان واضح كمان إن أنابيل بتكره رجال الدين. بعد عودة إد ولورين من 

ي ال لكاهنالقضية حصلت شوية حاجات أغرب خليتهم يتواصلوا تاني مع ا

وت هدير ص بليل كانت بتسمع مرضتين. لورين أثناء عودتها بارك بيت الم

ة مرعب بيصدح من البيت. بعد كده سمعت الصوت ده وكان ُمسجل على آل

ين اإلتصالين . مابالرد التلقائي على التليفون أثناء إتصالين من األب كيفينز

 الُمسجلين كان متسجل الصوت المرعب ده.

سأل و دانييل ميلز، طارد شياطين كاثوليكي، شغال مع إدب يوم، كان األفي 

ية . إد حكاله كل حاجة عن القضأنابيل الي شافها في المكتبالعروسة عن 

 لوضع.وإداله كل االوراق الي فرغ فيها تسجيل الجلسة وكتب فيها تحليله ل

 األب مسك العروسة بإستهتار وقال:

تقدري تأذي حد أساسا."ل. وال ي" إنت مجرد عروسة قماش يا أناب -  

 بعدها رمى األب العروسة على الكرسي. ضحك إد وقال له:

" ياريت ما تقولش الكالم ده تاني قدامها، بتتقمص!" -  

ين وقف علشان يسلم على لورين وهو ماشي، لوربعد ما خلص األب شغله، 

 إترجته يخلي باله وهو سايق، ويتصل بيهم أول ما يوصل بيته.

بلورين وقال لها:إتصل األب دانيل كم ساعة، بعد   

"لورين، ليه طلبتي مني آخد بالي وأنا سايق؟" -  

، ممكن تعمل حادثة."ن ممكن تفقد التحكم في عربيتك" أل -  

ثة إتدمرت في حاد الفرامل عطلت وكنت هاموت. عربيتي" كان عندك حق.  -

خردة!"وبقت   

ألصدقاء مع كان في تج في نفس السنة الي تم فيها التحقيق في قضة أنابيل،

موا شوية ب دانييل دخلوا أوضة يتكلن ومعارفهم في البيت. لورين واألالزوجي

وضة دي في بعيد عن الدوشة، وكانت أنابيل بالصدفة البحتة إنتقلت لوحدها لأل

هم بيتفك أثناء كالمهم شافوا تمثال كان متعلق على الحيطة قدام اليوم السابق.

لصوت سمعوا اطير فوقهم وينفجر بقوة! الضيوف من المسامير بسرعة وبي

، وأحد الحضور كان مصور من فريق إد وضة مفزوغينوجريواعلى األ

. ، فورا صور المكانولورين  

 وءضأما إتحمضت الصورة كانت طبيعية تماما إال إن كان في عمودين من ال

.جهين ناحية األب دانييلتمودين كانوا مُ طالعين من فوق العروسة، والع  
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بيحكي إد عن موقف تاني مع أنابيل وبيقول:   

شتبه إنها " مرة تانية كنت في المكتب بشتغل مع ضابط شرطة في قضية يُ  -

ع ده كان قابل كل أنوا ضابطالقتل طقسي بهدف ممارسة شعائر سحرية. 

لشغل، لورين تكلم في انوإحنا ب الجرايم في حياته، ومكانش بيخاف بسهولة أبدا.

 علشان أرد على مكالمة ليا من والية تانية.  قبل ما أخرج منناديت عليا 

والكتب،  ياخد راحته ويتفرج زي ما يحب على المكتب لضابطالمكتب قولت ل

صل بس ما يلمسش أي حاجة ألنه ممكن يستفز غصب عنه كيان شيطاني مت

 بهم.

ي اي جفضلت خمس دقايق فوق بتكلم في التليفون، والقيت الشرطالمهم 

ووشة شاحب جدا. سألته إيه الي حصل مارضيش يقول." ييجري  

 إبتسم إد وهو بيحكيلي وكمل:

 " فضل يبرطم بكالم مش مفهوم عن العروسة..كل الي كان في باله إن -

قايق! من العروسة حقيقية. طبعا كان قصده أنابيل..العروسة طلعت عينه في د

ه ييجي ، ورفض إنيومها وكل مقابالتي مع الشرطي ده بقت بتتم في مكتبه

 بيتي مرة تانية."

ة وقالت:لورين الحكايكملت   

ر " لسه في حاجة غريبة برضو حاصلة األسبوع الي فات. إد كان مساف -

نجار بعد أرفف جديدة في المكتب. طلعلي السكوتلندا وكان في نجار بيركب 

 اه ألنهاش من المكتب لحد ما يخلص شغلملقشوية وطلب مني أشيل العروسة ا

! إد مكانش موجود طبعا، فإضطريت اشيلها أنا بنفسي.موتراه  

 األشياء الُمدنسة بمس شيطاني لها هالة خاصة بيها، أما بتلمسهم، هالتك

خرى ية األده بيجذب الكيانات الشيطانكبشري بتتشابك مع هالتها. التشابك 

 يت منهفورا. كأنه إنذار حريق بالضبط. فباركت نفسي بالماء المقدس، ورش

إنه مش  م وقال ليارك نفسه، فإبتسعلى العروسة، وسألت النجار لو عايز يب

 مؤمن باألديان، وطلب مني أكمل الي بعمله.

 عدة جنب مكتب إد كعادتها من زمان، بمجرد ما مديتقطتنا مارسي كانت قا

. جريت إيدي ومسكت انابيل، شعر مارسي وقف وفضلت تصرخ في ذعر والم

ده. صرخ تاني بصوت عمري ما سمعت من قطة قبل كوقعدت ت ناحية الباب

 مابطلتش غير اما فتحتلها باب المكتب فجريت للجنينة. 
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مد إيده  جدا، ومن غير كلمة النجار قعد يتفرج على الي بيحصل وهو مستغرب

خد إزازة الماء المقدس ورش منهاعلى نفسه في إحراج. وزي ما بقول وأ

يرجع يؤمن بالله." دايما، الي يشوف الي بنشوفه الزم  

 كمل إد وقال:

اعات . بس سلورين إنهم يؤمنوا بحاجة مش شايفينها "صعب على الناس يا -

عبة في امور خوارقية مرقلة الخبرة وإنعدام اإليمان بتخلي الناس تتورط 

 غصب عنهم. إستهتارهم كمان بيورطهم في امور أكبر من إدراكهم."

 

ام، وكان في فاترينة زجاجية مغلقة بإحك العروسة أنابيل بعد كده تم حبسها

لورين دايما بييجي قس يبارك الفاترينة. وفضلت العروسة في متحف إد و

 وارن ليومنا هذا. 
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 ظواهر غير عادية

 

ي العلم ففي ناس بتزعم إن الخوارق دي مجرد وهم، أو هالوس في حالة فشل 

وجين ها بتحصل أصال. الموضوع ده أثاره الزا إنتفسيرها. وساعات بينكرو

. في لقاء تليفزيوني إتذاع في الواليات المتحدة على أغلب القنوات  

 

نامج إنتظار وقت ظهورهم في بر ولورين على كنبة ورا المسرح، في قعد إد

". خالل "الغوامض دايفيد سازكيند في نيويورك. كانت حلقة الليلة بعنوان

ل تالت أشخاص إد ولورين عن الحياة في منزل ج سأإذاعة مقدمة البرنام

 مسكون.

ور اليكس ودكتنامج كان مستضيف الزوجين، واألب الفونسوس ترابولد، ربال

 تانوس، وإثنين من الباحثين في مجال الروحانيات.

أستاذ راهب فرانسسكاني واألب ترابولد كان صديق قديم إلد ولورين، وكان 

كتور د ر في الظواهر الخوارقية وعلم الشياطين.في الالهوت، وكمان كان خبي

 تانوس كان باحث روحاني مرموق وُمدرس لالهوت في جامعة جنوب ماين.

ش عن الغوامض بشكل عام، وإنما عن كان واضح إن موضوع الحلقة م

 الظواهر الروحانية بشكل خاص.

:ا كل ضيف قعد في مكانه على المسرح، سأل دايفيد سازكيندبعد م  

ل الظواهر دي حقيقية. وال مجرد خداع من العقل البشري؟"" ه -  

، وقال دكتور خلفياتهم الماورائيةتفسيراتهم إستاندا لابتدا الضيوف يوضحوا 

 عد،قدرة التحريك عن بُ تانوس إن أغلب الظواهر الغامضة بتحصل نتيجة 

سده قدرات العقل البشري الي ممكن تتفوق على قدرات ج من ضمن والي هي

قوا مع الزوجين إتفاألب ترابولد و ر كمان تتحكم في األشياء المادية.وتقد

تيجة ن بعد الظواهر الخوارقية نلوجوب عدم إغفال إالتفسير ده مع إضافتهم 

لي من شأن األحداث الغريبة ا عوامل خارجية برضو، وإنه خطر جدا إننا نقلل

يطاني.ط شبتحصل أو نسنتهر بها، خاصة وإن في منها بيحصل نتيجة نشا  
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إن فيل مكانتش خيال أو نصب، ووضح الزوجين وارن إن قضية رعب أمتي

. قال ولة اإلستحواذ الشيطانيطابق تماما خطوات محاحداث الي حصلت بتُ األ

ب ترابولد:األ  

" برضو عايزين نأكد إن مش كل ظاهر غريبة هي نشاط شيطاني او  -

 خوارقي."

ة وما تش لعُمق الظواهر الخوارقيالحلقة مشيت بشكل لطيف، لكنها ماتطرق

ل عليهم تق ِ اهدين، الي مكانش ينفع يعد إنتهاء اللقاء شكر دايفيد المشورائها. ب

 في أسئلة ممكن تفزعهم، وتم إغالق البث والتسجيل.

ة الظواهر كان في أسئلة كتير ُمعلقة، زي مثال إيه دور البحث العلمي في دراس

لم لم النفس؟ إيه هي الحدود الي معرفش العإيه هو علم ماوراء ع الغرائبية؟

علم  يتخطاها في مجال البحث الخوارقي؟ إمتى بيفترق طريق علماء ماوراء

 النفس، وعلماء الشياطين؟

ة طبعا إد ولورين كانوا أول حد بيقول إن مش كل الظواهر الغريبة لها عالق

 بالشياطين واألشباح. قال إد:

تحصل في قية عادية لألحداث الغريبة الي ب"غالبا بيكون في تفسيرات منط -

لومات بعض البيوت، وأنا بصفتي عالم، الزم أتأكد كويس جدا من صحة المع

جارب الي عندي واإلستنتاجات الي باخدها بناء عليها، وتكرار الظاهرة بالت

درش بس برضو الظواهر الغرائبية بطبيعتها غامضة جدا ومانقالمختلفة. 

ألدوات نظريات حادة وثابتة، وال نقدر نحددها بإستخدام ا نمشيها على كتاب أو

هور العلمية فقط. مثال قدرنا نصور ونسجل بعض الظواهر الخوارقية زي ظ

ين األشباح مثال، لكن في كتير أوي لسه ورا الصور والظواهر دي مش عارف

ة ت دي موجودنوثقه باألدوات المتاحة في العلم، بس الدالئل الي بتثبت النشاطا

 فعال.

ين إنها أحنا كأشخاص بتعامل مع الظواهر دي بإستمرار عارفين على وجه اليق

ة إنه مش مؤمن بوجود الظواهر الخوارقي حقيقية وبتحصل، وأما حد بيقول

ا، بس لكثافة الي شوفناها إحنشافها بابعذره، هو فعليا ما تعرضش ليها أو 

خاطره  ندنا ومابيكلفشسف محدش فيهم بيسمحلنا نوريه البراهين الي علأل

 يدور بنفسه. 

ية معانا األدلة الخوارقية الي جمعناها خالل رحلتنا بتخلي اي وثائق علمية تان

 تبان باهتة جدا. هاحكيلك حكاية..
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صل في ، كنا في عز تحقيق في ظاهر غريبة بتح، في إنجلترا5791في صيف 

ل من مكان بتنتقبيت هناك في منطقة إينفيلد. صورنا أجسام بتطير، حاجات 

يالت لمكان، حاجات بتختفي قصاد عيوننا، ومش هاقولك على كمية التسج

ألصوات  الصوتية الي حصلنا عليها من البيت ده..سجلنا عشرات التسجيالت

 صراخ وكالم من كل أوضة في البيت.

ي إم ف -إيه -في-دابليوالتسجيالت الصوتية دي تمت إذاعتها في راديو )

(5791يونيو  51م بنسلفانيا في يو  

معهد ال، حاجة ُمخجلة جدا. مش هاحكيلك عن المحتوى الفاضح للتسجيالت دي

ساعة بتحوي  5144لفعل سجلوا فيديوهات با روحانيةالبريطاني لألبحاث ال

ية، الظواهر الغريبة دي. حتى قناة البي بي سي كانت هناك وصورت القض

جود الظواهر هم، الي شاكك في والم ونزلتها في فيلم وثائقي على التليفزيون.

المصادر الي ذكرناها ويحكم بنفسه."الخوارقية يتفضل بمراجعة   

 

ي عدد سجلتها، لسه فبرغم العدد الهائل من التسجيالت الي الجهات الُمختصة 

ة أقل كتير األشباح البشريمن الناس بينكرها. لكن بشكل عام األدلة على نشاط 

إنها  شيطانية. األخيرة مالهاش أي تفسير سوىدلة على وجود كيانات من األ

 فعال حقيقية وال يمكن إنكارها بسبب تفردها وعنفها.

 رغم من المعلومات والدالئل الي بيجمعها علماء الماورائيات، إال إنلعلى ا

بة، كثرتها سالح ذو حدين. فلحد دلوقتي الدالئل بتؤكد حدوث ظواهر غري

إد  بيكمل ة نشاط شيطاني أو روحاني.لكنها برضو ما بتؤكدش إنها نتيج

 وبيقول:

 التوهُّم، الهلوسات..كل دي من مسببات"التفسير الخاطيء، عدم الدقة،  -

البالغات الكتير عن حدوث ظواهر خوارقية. حتى إن حدود سلسلة من 

يطاني الصُّدف ممكن تدفع بعض الناس لإلستنتاج الخاطيء إن في نشاط ش

 عندهم. 

ماعات همسات بدون مصدر، دي ممكن يكون سببها إلتقاط سمثال ناس بتسمع 

كن األجهزة المنزلية لموجات راديو. توصيالت الكهربا الي مش مضبوطة مم

هم سامعين تتسبب في صوت زن مستمر بيسبب لبعض الناس إنهم يتوهموا إن

ذب ديث مدغم وسط الهمهمات، كمان التوصيالت دي ممكن تتسبب في تذبح

ها سبب .. بعض الناس بقا بتفسر كل الظواهر الي لر إنقطاعهالتيار أو تكرا

 علمي ده بتفسير خوارقي يرضي ميولها.
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أي  الواحد منهم يشوف فيلم رعب وال حاجة ويرعب نفسه، ويبتدي يفسر

 ظاهرة بتحصل حواليه على إنها نشاط شبحي. يروح يتصل بأي حد من

بدفع االف  ويطالبهم ي فعالالُمدعين أو النصابين، فيؤكد له إن في نشاط شبح

س الدوالرات لصالح أبحاث الغوامض، ومابيطلوش طلب فلوس لحد ما النا

سبب مدعي تفلس تماما. أعرف سيدتين إتنصب عليهم في خمسين الف دوالر ب

 المعرفة دول."

هو دي هو: التحريك عن بُعد، و)شرعي( للظواهر ممكن نقول إن أول تفسير 

 جم.معينة عنده لتحريك الجمادات صغيرة الح إستخدام شخص لقوة عقلية

اه شيء بإختصار التحريك عن بُعد هو تحويل طاقة نفسية من شخص في إتج

قوش بطبعا الناس الي عندها الموهبة دي مابيما بينتج عن التحويل ده حركة. 

 تتحرك عارفين، لحد ما يتعرضوا لضغط نفسي شديد جدا، فبتبدأ الحاجات

عد عموما المحركين عن ب إنه بتتحرك بفعل أشباح.حواليهم ويفترضوا 

ن مافيش مابيقدروش يحركوا أجسام أتقل من نص كيلو، وكل التجارب أثبتت إ

 بشري يقدر يحرك أثاث مثال أو عربيات.

تحرك لوحدها برضو نتيجة عوامل فيزيائية، زي " في حاجات بت -

ن وقت ممحدودة.  المغناطيس، والتغييرات الجيولوجية في مكان معين لفترة

ة او حتى للتاني، الكهربا بتسبب تعليق للجاذبية لبعض األجسام المعدني

عض انواع رها. ساعات بالبالستيكية نتيجة الشحنات السالبة والموجبة وتناف

ا، طبعا هربية في الحوائط بتتمغنط وتجذب األجسام المعدنية لهاالسالك الك

ب.النتيجة بتكون مخيفة للي مش عارف السب  

ون اغلب طيب، لو النشاط الغريب غير بشري ومالوش أي تفسير علمي، بيك

ية.الوقت ناتج عن نشاط خوارقي شيطاني، مش نتيجة نشاط أشباح بشر  

، وإنما الي عموما النشاطات غير العادية مش هدف دراسة علم الشياطين

 بيدرسوها علماء الباراسيكولوجي أو ماوراء علم النفس، وبيدرسوها من

 منطلق علمي. 

ه بالتدليس زمان علم الباراسيكولوجي كان سمعته سيئة بسبب إتهام الصحافة ل

من جهة، ومن جهة وجود عدد من األشخاص الُمدعين غير الدراسين الي 

لة ورا شهادات جامعية مجهو بيمارسوا علم الباراسيكولوجي، وبيستخبوا

الم على ر جامعات العالمصدر. الباراسيكولوجي علم محترم وبيتدرس في أكب

 فكرة. 
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اهر عالم ماوراء علم النفس بيدور على حاجة واحدة بس، العالقة مابين الظو

غير العادية، وقدرات العقل البشري الالمحدودة. واما بيصطدم علماء 

الباراسيكولوجي بظاهرة مابيقدروش يفسروها، بيحطوها تحت قائمة 

صطلح طبعا الم األشباح الصاخبة. معناها:ترجايشت، وهي كلمة المانية البول

ها.نفسه مطاط وغير ُمحدد ألنه مش متصل بمسبب الظواهر دي وال بيفسر  

يرات تانية الباراسيكولوجي حليف العلم بشكل خاص، ومابيهتمش بإيجاد تفس

ن يحاولوا إال من خالل المفاهيم العلمية وتقنيات اإلختبار. فتالقي إنهم مجبري

هم يب علمية، فده لألسف بيؤدي إلنكارلية بأسايفسروا ظواهر غير علم

 الظواهر الي بتعجز اساليبهم عن قياسها.

م أن تخيل لو معاك مسطرة وحد بيطلب منك تقيس بيها درجة الحرارة! برغ

ن المسطرة أداة علمية ُمعتبرة، لكن اليمكو، درجة الحرارة أمر يمكن قياسه

 قياس الحرارة بمسطرة.

اح أو . تجسد األشبوغير قابلة للقياسية غير مرئية اغلب الظواهر الخوارق

قياس الشياطين جانب صغير جدا من صورة مانقدرش نعرف أبعادها بأدوات ال

لظواهر العلمية. وبرغم أن الباراسيكولوجي قدروا يطورا أدوات قياس إلثبات ا

النفسية، إال إنهم ما بذلوش أي جهد لمحاولة دراسة الماورائيات برغم 

ى حد اتهم. بصراحة، علم الباراسيكولوجي اليؤمن بالخوارق يمكن إلإماكني

يات، بيبقا واحد منهم واقف وسط ظاهرة غريبة ويقولي مافيش ماورائمزعج. 

شت بدون ما وفجأة تنط علبة المناديل في وشة لوحدها، فيرجع يقولك بولترجاي

 ؟شباح صاخبةيفسرلي المصطلح أو أسبابه..يعني إيه أيكلف خاطرة 

 مايردش!"

ما طبعا الزوجين وارن مابيعتبروش نفسهم علماء باراسايكولوجي، وداي

شيء بيعرفوا نفسهم على إنهم علماء شياطين، بيهتموا فقط بالخوارق وال

تستدعي الباراسيكولوجي. ساعات بيكون في قضايا ب سواها على عكس  علماء

لواقع لقضية اعلماء من النوعين، لكن بيفضل كل واحد فيهم يدرس جانب ا

 ضمن تخصصة فقط. بيكمل إد كالمه:

ن نفسيا أو جسديا م يأكد إن مافيش حد ممكن يتأذ" وظيفتي هي إني ات -

 ظواهر خوارقية في المقام األول، ثم أحاول أوقف حدوث الظاهرة.

قب من بعيد، اما بتحصل قضية خوارقية، عالم الباراسيكولوجي بيبقا واقف يرا

جمع عته يتقصى األمر، أو على أقصى تقدير جاي يوجاي بس علشان حد ب

.معلومات ويمشي وبيبص للناس على إنهم سبب المشكلة مش ضحاياها  
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األول،  بالنسبالي، أما بروح أتقصى القضية ومعايا عالم ُمحقق روحاني في

عل . ولو إتأكدت إن فوبروح وأنا مش متوقع إن الي بيحصل سببه ماورائي

ي بمشي، مش تخصصي. الظواهر الطبيعية سبب الظاهرة مش خوارق

دون أي منها يقدر يبعد عنها بمتضررهاتستمر وهاتنتهي لسبب أو آلخر، وال

 ضرر عليه. 

زي ما قولنا قبل كده إن التعامل مع الخوارق خطر، وأنا مابحبش أعمل أي 

اش تصرف غير محسوب أو غير ضروري. مثال في قضية أنابيل، محاولن

لص منها خرتبط بجسم اإلستحواذ أو العروسة، ماحاولناش نتنطلع الشيطان المُ 

 زيق أو الحرق ألن دي إجراءات خطيرة ومش ضرورية ومحدش يعرفمبالت

 يمارس شنتائجها إيه على وجه التحديد. لذلك إحنا كعلم بطيء، ومايقدر

 ر شديد.التجريب زي العلوم التانية ألن التجريب مع كيانات شريرة ذكية خط

.عالم الشياطين في التعامل مع القضايا هو منع األذى عن الناسفأولوية   

اط المباشر أو في نوعين من الشياطين، شياطين مرتبطة بمكان وانتقلت لإلرتب 

ن إلياطين هنا بنضطر لعمل طقوس طرد الشالتلبس باألشخاص الساكنين فيه. 

دون ت بسيب حد من المرتبط بيهم يخرجوا من البييالشيطان الموجود مش ها

ومتحملين  ذاء قوي ممكن يوصل للقتل. فبنكون مضطرين لإلجراء العنيف دهيإ

 نتايجه.

يه ت استحواذ الشياطين على جماد يقدروا من خالله يرتبطوا باما في حاال

األسلم  ويكونوا هالة إلدخال عدد تاني من الشياطين لحيوات الضحايا، بيكون

ات ونقل وحماية الضحايا بالصلو نستغل ارتباط الشيطان بجسم اإلستحواذ،

م يتحججسم االستحواذ لمكان نقدر فيه نحافظ على حبس الشيطان بالجماد و

 ن علشانفي حاجات كتير اوي محتاجين نتعلمها عن عالم الشياطيقدراته لألبد.

"نقدر نفهم الي بيحصل وخطورته.  

 كملت لورين كالم إد وقالت:

ا هو زي ماهو متوقع من علماء، إهتمامنا مش بنهتم بالظاهرة فقط "في شغلن -

وقع الظاهرة على الناس، ألنها ظواهر موجهة إليذائهم بشكل مباشر. إحنا 

له لهم بنروح لعائالت ُمحاصرة في بيوتها مش عارفة تخرج، وكل الي بيقو

ا، نتيجة الشرطة وعلماء النفس والباراسيكولوجي إنهم ناس مجانين أو بيتوهمو

مش عايزين يتفهموا وجود ظواهر خارج قدرة علومهم إنهم مش فاهمين و

 على القياس.
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ق معاهم، اما بنقبل ناس مرعوبة للدرجادي، مابنحاولش نديهم إنطباع إننا بنحق

أو إن معاناتهم ماتهمناش ومحل شك مننا. إحنا بنسألهم بهدوء عن سبب 

تها، ع بيو. في ناس بتبات في الشارع أو في الشغل علشان خايفة ترجخوفهم

موا وفي ناس تانية معندهاش رفاهية الهرب أصال، لو حاولوا الهرب بيتهاج

 ببشاعة."

فيل؟ فاكرة " فاكرة يا لورين أما أخدنا مفتاح بيت جورج لوتز في قضية أمتي -

البيت  كان خايف يقرب حتى من بيته، وخايف يروح يجمع حاجاته وعقد شراء

يت؟ كان رده: وفت إيه بالضبط في البسألته وأنا باخد المفاتيح: إنت شنفسه! 

 إنت عارف يا سيد وارن أنا شوفت إيه.

تنا ده إحساسنا من ناحية الضحايا، بس طبعا الظاهرة نفسها مهمة ومحل دراس

علوم كعلماء خوارق، وبندور على نوعية ظواهر محددة بعيدة عن تفسيرات ال

ي ن مخلوق ذكاألخرى. ببساطة بندور على ظواهر بتدل على وجود نشاط م

 غير بشري."

بس إيه هي العوامل الي بتعرف الزوجين وارن إن في مخلوق ذكي غير 

 بشري ورا ظاهرة معينة؟ كان رد لورين كالتالي:

ل إنها تفضل خفية،  - كل  لكن"بالرغم من إن الكيانات الذكية دي بتفض ِ

هر لظواتصرفاتها بتدل على وجودها خاصة لو الكيان شيطاني غير بشري. ا

وف فيها الي بندور عليها دي بتدور في دوائر، بتعيد نفسها بشكل ما. بنش

ر من طاتكرار لكتابات معكوسة، حركات غير عادية وطيران ألجسام ثقيلة، أم

تكسر  ، حجارة بتنزل بقوة لحد إنها ممكنونحجارة بتنزل على البيت المسك

مد واهر دي بتتعاألسقف. مرة شوفنا أمطار حجرية جوة بيت! عموما كل الظ

، او خط مستقيم تبقا غير واقعية بالمرة. مثال لو حاجة بتقع تالقيها مابتقعش في

فادع طبعا غير األمطار الحجرية ساعات بيكون في مطر من ض بتقع لفوق!

 مثال! لسه الموضوع ده حاصل في امريكا من أسبوع!

طورتها خ تانية غير كده بتحصل، وبتكون مختلفة في درجة طبعا في ظواهر

ل بتوصعلى السكان. والظواهر دي بتتدرج، يعني بتبدأ بظواهر غير مؤذية و

اني لدرجات بتسبب أذى جسدي أو موت، لحد ما بنوصل لدرجة المس الشيط

ذية، الكامل لإلنسان، وبنشوف أطفال عندهم قدرات شيطانية وقوى خارقة مؤ

تى! المشكلة إن ل الموبنشوف ناس بتشيب في ليلة، أو شكلهم بيتغير تماما لشك

فساد حياة قيقة إن الظواهر الشيطانية بتسبب في إ..الحاغلب األضرار دي دائمة

 البشر يمكن بشكل دائم."
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ها علشان عائهم لقضية، إيه اإلجراءات الي بتعملودأما الزوجين وارن بيتم أست

 تعرفوا طبيعة المشكلة؟

 رد إد:

األحيان  الغالب، وفي بعضفي  تحول لينا عن طريق الكنيسةبت " القضايا -

، فبيكون لو كان اإلتصال عن طريق الكنيسةالضحايا هم الي بيتصلوا بينا. 

جح وبنكون عندنا تقرير ُمفصل بيستبعد أي تفسيرات علمية تانية على األر

 متأكدين إن الظاهرة بدأت تاخد منحنى خطير.

 اجةلهم عن كل حالحالة، بنجمع الموجودين وبنبدأ نسأ دمجرد ما بنوصل عن

ت بالمناسبة بالتفصيل. بنسجل التحقيقات دي صوتيا، وعندي آالف التسجيال

كي بحاول ما اسألش كتير وأخلي الناس تحلكل القضايا الي حققنا فيها. 

ي.براحتها، وبكون مركز جدا مع التفاصيل الي بتؤكد وجود نشاط خوارق  

الظواهر الغريبة. تحصل لحاجات الي بسأل عنها، إمتى بدأت من ضمن ا

لب( ألننا النشاطات الشيطانية أغلبها بيحصل بليل، وبستخدم دايما كلمة )أغ

ي جدول زي ماقولتلك بنتعامل مع كائن ذكي مخادع مانقدرش نحط تصرفاته ف

فاجيء محدد ونتنبأ بيها. بسأل برضو لو حد الحظ روائح سيئة او إختالف م

كمان ئح كريهة إلعالن سطوتها، وفي درجات الحرارة. الشياطين بتطلق روا

معوا بسأل لو س تتجسد.  ررية من المكان علشان تقدابتسحب الطاقة الحر

ياء بتطلق أصوات غريبة، او ابواب بتقفل وتفتح لوحدها، إختفاء الصوت ألش

مات ضواء..كل دي عالتها، صوت أنفاس تقيلة، تراقص األأصوات بطبيع

 على وجود كيانات خوارقية.

وجود أشباح بشرية، هاتالقي في تجسدات ألشخاص، وممكن  في حالة

كان معين بسأل لو في مالتجسدات دي تعيد تمثيل طريقة وفاتها مرات ومرات. 

تقعد في  في البيت بيخافوا منه أكتر من غيره، ألن األشباح البشرية بتحب

 ية الي، بخالف الكيانات الشيطاناألماكن الي كانت عايشة فيها في حياتها.

وية مابنقدرش نحكمها بمكان معين إال إذا كان في مكان تمت فيه ممارسات دم

أكتر. ةقبل كده، فده بيكون زي بوابة بيقدروا يخترقوا عالمنا منها بسهول  

فراد العائلة و حد من ألو لقيت إن أغلب اإلجابات بتشير لنشاط شيطاني، بسأل ل

ة ي أكتر طريقة شائعويجا قريب، او حاول يحضر أرواح. د إستخدم لوحة

يخدع  يانات شيطانية لعالمنا، ومن خاللها بيقدر الكيان الشيطانيإلدخال ك

ياء أو البشر وينال موافقتهم على السماح له بالعبور واالستحواذ على األش

 البشر.
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. ات السحر حتى لو بهزار، ممكن تتسبب في كوارثالواح الويجا وممارس

 ممكن يبيع روحه للشيطان، بس الناس مش بتصدق في موضوع إن حد

 لألسف ده ممكن الحدوث وبسهولة كمان.

ص بسأل برضو لو حد من أفراد العائلة راح لمكان يُشاع إنه مسكون. الشخ

تنتقل شباح الي هناك وان مسكون ممكن تتشبث فيه بعض األالي بيدخل مك

 معاه لبيته.

يشوف بزيادة، او ببسأل كمان لو حد بيحلم بكوابيس أو أحالم تبدو واقعية 

 لمحات من المستقبل وبتحصل فعال..كل ده ممكن يكون مؤشر لتالعب

العميق  الشياطين خاصة وإنهم بيقدروا يتواصلوا مع البشر في حاالت النوم

رة قتل ويقدروا يخترقوا الوعيه ويزرعوا فيه اي حاجة، ممكن يزرعوا فيه فك

قم لقاتليها عن لألسف بتقدر تنتفي أشباح بشرية  أو إيذاء أشخاص معينين مثال.

ر إن في طريق زرع فكرة القتل في عقول بشر وهم نايمين، وطبعا خليك فاك

 بشر ُعرضة للتدخل ده أكتر من غيرهم.

 سرة إتعامل مع حد ممسوس أو بيمارس طقوس غامضة؟بسألهم لو حد من األ

ير بعموما الممسوسين وممارسي الطقوس السحرية بيكونوا محاطين بعدد ك

 من الكيانات الي ممكن )تعدي( المتعاملين معاهم.

ي ، ودعلى ذكر السحر، بسأل برضو لو حد من العائلة تم سحره قبل كده

عاهم مقابل حاجات بتحصل برضو وبيتدخل فيها شياطين وتحالفات للبشر م

ياطين(روحهم )إد يقصد إن الساحر بيبادل آخرته والجنة بمكاسب بيقدمهاله ش  

عاقبة هنا باع بنته للشيطان مقابل منافع دنيوية. طبعا ال 5714سنة كان في أب 

لمضايقات بيتكون على األب مش البنت، إال إن البنت بتعاني كتير بسبب ا

 الشيطانية لها.

رك في البيت. بسأل لو في أجسام تقيلة، اتقل من قدرات التحريك عن بعد، بتتح

د جوه او حيوانات بتتجسهل في حاجات بتختفي، حاجات بتعبر الحوائط، 

 البيت.

ته."بعد كل األسئلة دي بقدر اعرف طبيعة الظاهرة ومستوى النشاط وخطور  

 

هل الزوجين بيحققوا في القضايا دي لوحدهم؟ جاوبت لورين:   

ن " ال طبعا.. بيكون معانا فريق من المصورين والباحثين الروحانيي -

نروح راسيكولوجي. طبعا مش بوالرهبان وساعات كمان بيكون معانا علماء با

قبل ن. كلنا للتحقيق مرة واحدة، بروح أنا وإد األول بعدين بنشوف هانحتاج م
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سيين تدخلنا في القضية بيكون في تدخل من الشرطة طبعا واألطباء النف

 وغيرهم. علماء الشياطين آخر حد بيتم اللجوء له."

 

 

 قضية آل فوستر

 

لحدوث الظواهر الخوارقية دي؟ أو سألت لورين، هل في مسببات معينة 

 عوامل بتساعد على حدوثها؟

سية لة النفاسؤال إجابته طويلة أوي. بس خليني أختصر وأقولك إن الح " -

ل كده إن هر دي. كنا قولنا قبوالعاطفية لسكان المنزل بتساعد على بدء الظوا

النفسية  هماء الي حالتيشباح البشرية مثال حزينة، وبتميل لإلتصال باألحاأل

.ه لهاهمشاب  

يئة والغضب لبشرية فبرضو الحاالت النفسية السأما بالنسبة للكيانات غير ا

ع البشر والغيرة..إلخ من المشاعر الي بتجذبهم وبيقدروا من خاللها يتواصلوا م

يخترقوا حمايتهم.و  

ئها مش بتجي بيتم إستدعايا ظواهر شيطانية كتير، الشياطين الي بس في قضا

يحملوا لفت نظر األشخاص الي بالكيانات في الحالة األولى بتحاول  لوحدها.

 طاقة سلبية، لو تجاهلوا لفت النظر ده الظاهرة بتنتهي. 

حاولوا يتوصلوا في الحالة التانية، نتيجة الفضول او االستهتار، بعض البشر بي

، شياطينمع الكائنات الماورائية، التواصل ده بيفتح باب كبير جدا لدخول ال

يش وبكده بيكونوا سمحوا بتدخل غير بشري في حيواتهم ظنا منهم إن ماف

 حاجة وحشة ممكن تحصل من التواصل ده."

لوات زي الشياطين بتميل لرد فعل عنيف في حال تعرضها لرموز دينية أو ص

 ديني.ما قال إد قبل كده، لذلك مانقدرش نفهم الظواهر دي بعيدا عن المنظور ال

موضوع ده:وص الصقال إد بخ  

" الظواهر دي دينية رغما عن أنف أي حد. ده مش كالمي أنا، إلن الكيانات  -

كن في ناس الشيطانية ال تستجيب ألي قوى تانية منفردة بدون تدخل ديني. يم

" ده مش هاينفي ظاهرة بتحصل. سغير مؤمنة بالله، ب  
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ياق الس بيها الظواهر الخوارقية بعيدا عن فسرطيب هل في طريقة نقدر ن

 الديني؟

فعال حاولت زمان. ممكن نعمل زي العلماء الي بيسموا " قطعا، ال. أنا  -

ويكون  بة..تمام..بس اول ما الظواهر تتأثر بفعل دينياخالظواهر دي أشباح ص

لها رد فعل عنيف، هنا ما نقدرش نفسر وجود الكيانات دي إال من خالل 

 الدين."

ا بيعملوا ولورين كانو باح، حتى إن إدع قصص األشسمناس كتير جدا بتحب ت

ة حات إد كل فترة، وعائدها بيرجع لتمويل منح دراسية لطلبمعارض للو

 ا إنهملكن عمر ما الزوجين حسو المدينة الُمقام فيها المعرض والمحاضرة.

اف لدرجة ة في أمور الماورائيات. في ناس كانت بتخيقدروا يتكلموا بحرية تام

ديث ر من الحمهم بالنصب، ناس تانية بتسخبتغضب وتته الهلع، في ناس كانت

 عن خوارق في زمن العلم.

، الحظوا 5794من خالل المحاضرات العامة الي كانوا بيقيموها من اول سنة 

ا شباح والبيوت المسكونة، بس أول ماألان الناس بتحب تسمع قصص 

ناس فعال في وضوع يتطرق للجانب الشيطاني، بيبتدي التشكيك والغضب والم

. بيحكي إد:بتغادر المحاضرة  

لحديث عن الناس بتقابل بيها االسخرية الي " مرة قولت للورين أنا تعبت من  -

اني يانات الشيطانية وعلم الشياطين. ومش هاقدر اقف في محاضرات تالك

اخد اسمع إهانات محدش بيديني فرصة أرد عليها. أنا هاشوف كاتب صحفي ي

ول الي قالزم ناخد فرصة ن ين نقوله ويجمعها في كتاب.خبرتنا وكل الي عايز

ر المجال الخطي عندنا كله ومانسمحش لحد يسخر من مجهودات العاملين في

ني.ده. ولورين وافقت  

سالية مقر إدارة إركنا بنتكلم عن الموضوع ده وإحنا في العربية. عدينا على 

ى خل وأتفرج علمسيحية  قريب من نهر هودسون. كان في بالي من زمان أد

 المكان، فنزلنا.

واتكلمنا شوية  لقيت راهب كبير في السن جوه بيقرا، حييته وعرفته على نفسي

ان في إرسالية ه كنإنه سعيد إنه قابلني انا بالذات، وإ ل ليوشغلي. لقيته بيق في

 مئات المرات هناك،بس حتىللصين زمان، ومارس طقوس طرد الشياطين 

لراهبة ي إني الزم أقابل ااته. الغريب إنه قال لايا حكزمايله مكانوش بيصدقو

ن عندها مكتبة في الدور العلوي. سألته عن السبب، قال لي إاليابانية في ال

الزم أشوفها.حاجة   
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نة عت أنا ولورين المكتب وقابلنا الراهبة. كان عندها حوالي خمسين سطل

تحت،  لهولنا الراهبوالبسة مالبس سوداء. عرفناها بنفسنا وحكيتلها الي قا

ف الي ُمحبط جدا ياسيد وارن بسبب المواقفهزت راسها في تفهم وقالت: إنت 

له  بتحصلك مؤخرا. أرجوك بالش أي شيء يحبطك، الشغل الي بتقوم به

 هدف، وكل شيء هايتغير أسرع مما تتصور.

م الشياطين ريتني كتاب في علتها في عالم الشياطين، وكلمتني عن خبراالمهم 

ثار إهتمامي جدا، وكان ده الكتاب الي الراهب قال لي عنه، فأهدتهولي أ

ابلين أهدا وق كتاب فرق جدا معايا. من يومها فعال الُمحبطين بدئوا يبقواوال

قل لى األأو ع ة إبتدا الناس تسأل أسئلة مهمة وتحاول تفهمللتفاهم أكتر، وفجأ

 تحترم إختالفنا."

 *** 

 

 كانت لورين مقررة تقضي اغلب الربيع في ،5791في منتصف شهر مايو 

ياح ، لكن الجو قلب فجأة وكان في امطار ورحديقتها تعتني بالزهور فيها

اشي استمرت خمس ايام. الحقيقة ان قلبة الجو كانت نهاية إلسبوع مكانش م

ي حاجة كويس أصال، لورين كانت حاسة بتوتر شديد من بداية الشهر، وكأن ف

 هاتحصل.

حلتهم ن األيام المطيرة دي محبوسين في البيت، بيخططوا لرقضى الزوجي

 مرة أماإلنجلترا لتوثيق بعض األماكن المسكونة هناك، وبعدها هايلقوا محاض

 الملكة اليزابيث الثانية في يونيو. 

قاءات مع قضوا يومين في لندن بيعملوا لالمفروض يكان صلوا انجلترا، واما 

يرة لوخ وا يوركشاير وإيندبرج، وصوال لبحسافرها، بعدها راديو بي بي سي

وليو.رجعوا ساوث هامبتون في يهينجز، بعدها كان المفروض ي نس و ستون  

مكالمات لورين. إستقبل إد ليلتها عدد من النرجع لليوم المطير في بيت إد و

عدها منها مكالمة من بنته جودي،  ورسالة من صديق له في لوس انجيليس. ب

إد  شاب بيطلب ميعاد مع إد وفي وسط المكالمة سمع ة منُمسجل رسالة سمع

مع سكان في رسالة تانية ، بعدها ة والخط قطعأصوات إزيز وطرقعات غريب

، فوستر بتقول: ياريت تكون سامعني..إسمي سانديمرعوبة صوت سيدة فيها 

ي ومش قادرة أحدد بالضبط إيه الي بيحصل هنا. أوالدي إتهاجموا..و.. كان ف

 جة بتطاردهم.. في شيء في البيت. أرجوك كلمني أول ماتوصلكحا حد،

 الرسالة.
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ي ما عنوان ورقم السيدة ز ا الرسالة المسجلة كذا مرة، ونقلواولورين سمعو إد

ورين قالتهم في آخر الرسالة. مع إن الساعة كانت واحدة إال ربع بليل، إال إن ل

 بدأت تتصل بالسيدة فورا.

لمة زي دي، بنحاول نتواصل مع الُمتصل فورا، " أول ما بتجيلنا مكا -

لية ونشوف لو في وسعنا اي مساعدة. طبعا إحنا ما بنتقاضاش أي مبالغ ما

احب تكون على صبمقابل خدماتنا، بس مصاريف السفر وحجز مكان لإلقامة 

وبنروح اد . اما بيتم اإلتفاق بنحدد ميع لو األمر بيتطلب سفر طويل القضية

حداث على طول.للمكان محل األ  

رين كررت المهم، تليفون السيدة فوستر فضل يرن كتير، واما الخط فصل لو

ت لورين تاني سمعت لورين السماعة بتترفع وتتقفل بقوة، حاول اإلتصال تاني.

نها وإتكرر معاها نفس الموقف. إتصلت لورين بعامل السنترال وفهمته إ

ه لكنه حاول كل ما في وسع محتاجة توصل للسيد فوستر ألمر طاريء. العامل

اتقفلت، ، وقالها إن الخط سليم والسماعة ما إترفعتش وفشل تماما في اإلتصال

ال ليلتها، والمفروض الخط يفضل يرن عادي أو حد يرد. طبعا فشلنا في اإلتص

تيجة ا نلزوجين إن األصوات الغريبة الي سمعوها في التسجيل غالبوعرف ا

رة ا القدهألوفة ألن الشياطين زي ماقولنا عند، ودي ظاهرة مطانييتواجد ش

ياء المادية وغير المادية.شعلى التالعب باأل  

الت الصبح، إد ولورين كانوا رايحين الكنيسة، وشموا ريحة فضتاني يوم 

في طريق  ، وفضلت الريحة دي تزيد طول الطريق.بشرية شنيعة في العربية

الظاهرة دي بتحصل  لورين إنوالعودة حصل نفس الظاهرة وعرف إد 

ت.كتحذير لهم من قضية هايتولوها قريب. ده الي بيحصل معاهم طول الوق  

را ردت أما رجعوا البيت، لورين حاولت تتصل تاني بالسيدة فوستر، وأخي

الت السيدة بارح، فقعليها. شرحتلها لورين فشل محاولتها في اإلتصال ليلة أم

نبه في الليل، انا ماقومتش من جلحد نص  ون كان شغال عاديفوستر: التليف

 انتظار مكالمتكم.

 51من  آل فوستر في بيتهم الي كانوا ساكنين فيه دأما وصل إد ولورين عن

 انديسآل فوستر، عامل تليفونات، وزوجته سنة، لقوا العيلة كلها متجمعة، 

سنة. 55، إيرينيسنة،  51سنة، جويل  51ميج  وأوالدهم  

وهاش م ماشافحصلت لألبناء الثالثة واألب واأل حصلت الظواهر الغريبة الي

 بشكل مباشر.
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في  جولتأما الزوجين بيحققوا في قضية، إد بيستجوب الحضور ولورين بت

قلت لكل البيت وبتحاول ترصد وجود أي طاقة غريبة. بدأت بالبدروم ومنه إنت

 حجرات البيت تدريجيا.

أي  حوا إنهم ماشافوشالزوجين فوستر، الي وض أثناء جولتها بدأ إد يسأل

قال آل فوستر:أوالدهم بيحكوا عنها.  الي ظاهرة من  

" بصراحة، ميج كانت دايما مهتمة بأمور السحر والحاجات دي، وكان  -

ي ي ألنان الي بيحصل كان غلطتعندها مكتبة فيها كتب سحر للهواة. اعتقد 

اكونتش ة مسماس كتاب عن تسخير الشياطين، بصراحيهدية في الكرجيبتلها 

 أعرف إن كل ده ممكن يحصل بسبب كتاب."

:ج عن مكان الكتاب فجاوبت البنتسأل إد مي  

ن شيطان فوق في أوضتنا. الكتاب بيشرح طرق إستحضار لخمسة وسبعي" -

."مختلفين، وبيشرح الطقوس والدين الي عليك لو الطقوس دي نجحت  

" وإنت جربتي الطقوس دي؟" -  

" ايوه" -  

"ي شياطين؟نهري أ" وحاولتي تحض -  

 والي متاح هم" مش عارفة، انا جربت كام طقس سهلين من الي قدرت أفهم -

ي."عندي أدوات تنفيذهم. اما عملتهم مافيش حاجة حصلت، فماجربتش تان  

. احكيلي " ساعات النتيجة بتظهر بعد ايام او اسابيع أو شهور، او حتى سنين -

بة حصلت؟"ريغعن الي حصل اإلسبوع ده. في اي حاجة   

"أيوه..مرتين.." -  

" من كان موجود أما حصلت الظواهر دي؟" -  

 "انا وإيرين وجويل. اول حاجة حصلت يوم الخميس الي فات. بابا وماما -

ت انا كنإيرين وجويل كانوا دخلوا يناموا وكانوا بيزوروا حد من صحابهم، 

فيت ب مقفولة وطبوانزلت تحت اقفل الراديو وأتأكد إن األبعدها باخد حمام. 

مية في الحمام. ما  أوضتي سمعت صوت وصلتر وطلعت أنام. أول ماوالن

كل  لكن مع استمرار الصوت روحت أشوف في ايه لقيتول، ركزتش في األ

. بصيت منورسمعت الراديو بيشتغل لوحده والنور حنفيات البيت مفتوحة و

و الي ته لو هلعلى أخواتي لقيتهم على سرايرهم بس جويل مكانش نايم، سأ

ما دخلت  . فنزلت قفلت الحنفيات والنور والراديو. بمجردعمل كده، قال لي أل

ويل هو أوضتي سمعت صوت المية تاني! إتجننت بقا ألني كنت متأكدة إن ج
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بيت كله دخلت قفلت حنفيات الحمام ولسه هاخرج لقيت نور ال الي بيعمل كده.

يت."تي وقولتلهم إن في حد في البمنور والراديو عالي جدا. دخلت على أخوا  

" جويل، إنت سمعت الراديو؟" -  

" سمعته..بس ما فكرتش إن في حاجة غريبة يعني." -  

" إنت الي فتحت المية؟" -  

" ال طبعا، انا ماقومتش من سريري" -  

" طيب، كملي يا ميج.." -  

وماما  ا، فنزلت وانا فاكرة إن باب" وانا فوق سمعت الرديو بيغير المحطات -

الراديو  رجعوا مثال. بس لقيت مؤشر الراديو بيتحرك ورا وقدام لوحده! قفلت

والدنيا  نا طالعة السلم حسيت كإن في إيد متلجة على كتفيوأوبدأت أترعب. 

على  وجريت كانت ضلمة حواليا، طبعا مسكت نفسي بالعافية إني أصرخ

ن حد بره كأ أوضتي وقفلت الباب ونورت النور.  بس سمعت صوت خطوات

 خارج من أوضتي ونازل للصالة، بس الباب كان مقفول!"

" ماحسيتيش إن كل ده غريب؟" -  

" طبعا..كنت هاموت من الخوف." -  

" إيرين، سمعتي صوت الراديو؟" -  

" ال كنت نايمة.." -  

يه تاني حصل بعد ماسمعتي صوت الخطوات؟"" ميج، إ -  

حت. بعدها ت باب بيتخبط جامد تدخلت السرير وقفلت عينيا، وسمعت صو" -

دفه. قولت سمعت صوت األثاث بيتجر ويتحرك ويخبط في بعض كأن حد بيح

ض أكيد كده في حد في البيت، بس كنت خايفة أعمل أي حاجة غير إني اغم

 يفة برضو األوضة قدامي من خالل عيوني، بس رغم كده كنت شاعينيا

الل جفوني فلتها تاني. ومن خالمقفولة! فتحت عيني والصورة ما إتغيرتش فق

وجود ، وفضل مشوفت ضوء فضي جاي من ناحية الغابة وبيدخل من شباكي

 فتحت عينيا. بعدها حاجة شدت شعري تالت مرات، كل مرة احتى بعد م

 أعنف من الي قبلها لحد ما عينيا دمعت من األلم. ساعتها صرخت وجريت

 على أوضة جويل."

كانت تحت؟"اء الي سمعت الضوض" جويل،  -  

" أيوه" -  

" ليه ماعملتش حاجة؟" -  

" كنت خايف أوي." -  
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، سمعتي حاجة؟"ي" ده شعور طبيعي جدا. ايرين -  

لى ان ع" سمعت األثاث بيخبط في بعضه، واما ميج صرخت جريت أنا كم -

 أوضة جويل."

" الكالم ده حصل الساعة كم؟" -  

ساعة عشرة ونص، بس " ده الغريب..انا خرجت من الحمام أول مرة ال -

ساعة اوضتي كانت مقدمه تالت ساعات. وأما دخلت أوضة جويل آخر مرة، 

 ساعته كانت مأخرة تالت ساعات!"

ء إختفت أما روحتوا أوضة جويل آخر مرة؟"" تمام..هل الضوضا -  

" أبدا..الصوت علي جدا.." -  

ى ل" طيب كان في أصوات تانية في البيت غير الي قولتيه؟ طرقات ع -

 الحوائط، كالم، خبطات؟"

 قال جويل:

"ال.. بس اصوات خطوات، وابواب بتتخبط واألثاث بيترمي." -  

إنها  كمان إتفقت مع كالم جويل بشأن األصوات، لكن ميج أضافت يأيرين

 كمان سمعت صوت همسات.

" عرفتي تفسري حاجة من الهمسات دي؟" -  

"ال.." -  

"جاه معين؟" طيب صوت الخطوات كان ُمتجه في إت -  

 قال جويل وإتفقت معاه ميج:

" ال كان بيدور في دواير بس." -  

" طيب اما كلكم اتجمعتوا عن جويل، عملتوا إيه؟" -  

 قال جويل:

ها تعمل " إتخانقنا..ميج كانت عايزة تتصل بالبوليس، وانا ماكونتش عايز -

ا بأننا كده إلني كنت متأكد إن مافيش حد تحت، ولو البوليس جه ممكن يتهمن

 بنزعجه بهزار تقيل."

 كملت ميج:

كان كل  لواصود صحابهم. بس عقبال ما " أخيرا قررنا نتصل ببابا وماما عن -

 شيء سكت كل حاجة رجعت مكانها. طبعا ماصدقوناش وزعلوا مننا."
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 سأل إد السيدة فوستر:

لبيت؟"" سيدة فوستر، هل شوفتي او سمعتي اي حاجة غريبة قبل كده في ا -  

ريبة " ال..زي ماقولت قبل كده األوالد بس هم الي شافوا وسمعوا. الحاجة الغ -

ة كبيرة عندنا شجر كانر. من سنين صوت العصافي الوحيدة بس الي الحظتها

ة ل ليل، بس من تالت اسابيع كقدام شباك اوضتنا. من كم شهر قطعنا الشجرة

 بنسمع صوت العصافير كأن الشجرة لسه موجودة."

ل، سمعت العصافير؟"" آ -  

زقزقش " أيوه، كل ليلة. بس ماكونتش بركز ساعتها. بس..العاصفير ما بت -

 بليل صح؟!"

" ال.. على حد علمي..كده كلكم واجهتم ظواهر غريبة مختلفة هنا..هل  -

 تعتقدوا إن البيت مسكون؟

 ردت ميج:

" ايوه أعتقد." -  

سأل إد: وأمهم كمان وافقوا على كالم ميج. يجويل وايرين  

" وانت يا سيد فوستر؟ ايه رأيك؟" -  

" بصراحة مش عارف..انا ماشوفتش بعيني حاجة اغرب من موضوع  -

 العصافير، وده موضوع تافه."

إن  إنها بتقول له ، اومأت براسها إلد الي فهمأخيرا لورين رجعت من جولتها

لسفرة.ا في كيان ما في البيت، وقعدت لورين مع المجموعة حوالين ترابيزة  

إد ما سألش لورين عن أي حاجة لحد ما يخلص اسئلته للعائلة. سأل إد  

 األوالد:

"؟"إنتوا قولتوا  ان الظاهرة دي حصلت مرتين، ايه الي حصل تاني مرة؟ -  

 حكى جويل:

مرادي . ميج كانت ال"المرة التانية كانت إمبارح بليل. كنا أنا وميج بس هنا -

ه الحمام وسمعت الراديو كان شغال بر ارج منفي اوضتها وانا كنت لسه خ

عادي، بس المحطات كانت بتتغير ببطء. ناديت بصوت عالي: ميج، 

ب ر الكلما نزلت الساللم مالقيتش حد تحت غي . بس عقبالمحطةماتغيريش ال

م . تصرفه كان غريب ألن كلبنا أصالراديو بتاعنا وكان بيزمجر تجاه

 كرت الي حصل يوم الخميس الي فاتتإفالمفروض إنه مش سامع حاجة! و

وت فجريت على أوضتي وقفلت على نفسي. بعد خمس دقايق سمعت ص
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مرعوب  وكانت بترج البيت كله، وبدأ األثاث يتحرك ويتحدف. كنت الخطوات

 جدا بجد."

"سمعتي األصوات دي يا ميج؟" -  

ي : ل جويل وسألته: سامع؟ قال، وناديت على "ايوه، زي ما وصفها بالضبط -

مي دلوقتي!"اتك  

حاجة؟"اوضتك يا جويل، حسيت أو شوفت أ ي  " اما كونت في -  

 جويل قال أل، فسأل إد ميج فردت:

عدها " كل ما كنت أخاف أكتر كل ما كانت األصوات تعلى والحركة تزيد. ب -

ها بشكل في أوضتي، وماكونتش قادرة ابص ل شوفت سحابة بنفسجية مسودة

تي، بس بجنب عيني، فغمضت عينيا وكورت قبض مباشر، كنت بشوفها بس

بكل قوة بس  كانت بتحاول! صوابعيفجأة حسيت إن في إيد تاني بتحاول تفتح 

ة ماقدرتش. شديت ايدي وقومت من السرير وانا بصرخ وبجري على أوض

 جويل."

نا خايفين " انا وميج كنا عايزين نتصل بالبوليس او ببابا او بأي حد، بس ك -

جة أفظع ألوضة بعد ما ميج حكيتلي على اإليد، كنا حاسين إن في حانطلع من ا

نا كنا حاسين إن في حاجة شريرة جدا معانا..مش عارف أوصف.. ك هاتحصل.

اقترحت  عايزين نطلع من البيت بس كنا خايفين نعدي من الصالة تحت. ميج

رعة. ي بسننط من الشباك، بس كنت شايفها خطوة غبية، فإقترحت أنا إننا نجر

دها فتحنا ميج لبست أي لبس من دوالبي ألنها كانت خايفة ترجع اوضتها، وبع

..بس رالباب. كنا شافين النور كله منور، وسامعين الخطوات بتلف في دواي

 كان الزم نخرج ونجري بأسرع ما يمكن."

اب لنا جري وطلعنا من ب" الجو بدأ يبقا حر بطريقة غير محتملة، فنز -

 البيت."

فتوا األثاث وهو بيتحرك تحت؟"" شو -  

ويل " ال..كان مكانه متغير بس بس مش فاكرة لو شوفناه بيتحرك، وال ج -

"شافه أعتقد.. كنا بنجري بسرعة جدا.  

لبيت " كل الي فاكره إنه الراديو كان بيزن بصوت عالي. المهم خرجنا بره ا -

هناك. عموميوقررنا نجري ناحية حرم الجامعة ونتصل بأي حد بالتليفون ال  

انا كان في كالب بره البيت، واما لمحونا بنجري بدأوا يجروا معانا..مش ور

لغابة أل..معانا.. الغريب إنهم أما قربوا منا شوفناهم بيجروا بالعكس! صوت ا

 القريبة كمان كان بيصدح بصوت عصافير عالي جدا ومزعج."
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جويل كانت الساعة كم؟" يا" فاكر  -  

نص.."" حداشر حداشر و -  

تم أي حاجة ليل، الحظقاش صاحية بب" طيب بخالف حقيقة إن العصافير مابت -

ية غريبة تاني؟ هل الحظتم إن األصوات جاية من ناحية واحدة بس؟ من الناح

 الشمال؟"

 رد جويل في حماس:

" أيوه فعال! كانت جاية من ناحية الشمال..عرفت إزاي؟" -  

"مش مهم دلوقتي، كمل.." -  

ه بيجري نجري وإحنا حاسين إن في حد بيطاردنا، كأن البيت نفس " فضلنا -

 يري فالشارع، بس فعليا كنا بنجورانا. إحنا كنا بنجري ناحية الضوء في 

 مكاننا!"

 سأل إد:

ايعمل "ميج، لو فرضنا إن الي بيجري وراكم ده كان لحقكم، تفتكري كان ه -

 فيكم إيه؟"

. حسينا جدا وكان بيمنعنا نتحرك.قيل " ماهو حصلنا فعال! كان في تواجد ت -

 إنه عايز يقتلنا."

" ليه حسيتي إنه عايز يقتلكم؟" -  

واحنا  ع" ألن مكانش في هوا نتنفسه.. قدرنا نتحرك شوية ناحية ضوء الشار -

بس نور  ت ورانا وصوت العاصفير قل.بنتخنق حرفيا، وكنا شايفين البي

د عندنا ناحية الجامعة لح وقررنا نجري بآخر نفس الشارع إبتدا يخفت

عنا جالعربيات ودخلنا محل كان فاتح، فكيت منه دوالر ور ماوصلنا لموقف

وقالوا إننا  لكابينة التليفون عند الموقف، واتصلنا ببابا. طبعا ماصدقوناش

 فضنابنحلم. بس أما عرفوا إننا في الشارع طلبوا منا نرجع البيت فورا. ر

. بوابة الجامعة وخليناه يرجعنا البيت رسورنا على حالوحدنا، ودنرجع 

 بس..مافيش حاجة تاني حصلت طبعا، الكالم ده كان امبارح بليل."

ن عن الي العيلة كلها سكتت، وكأنهم بيهضموا كل الي إتقال. بدأ إد يسأل لوري

 شافته في البيت فقالت:

صدر ، بس كنت حاسة إن م" تحت، حسيت بعاصفة من الترددات السلبية -

 كدة أنهيترددات دي فوق، في أوضة من إوض األوالد بس ماكونتش متأال

"ة.يل حسيت بحيرة شديدة ولخبطة، كأني مسمومواحدة. أما طلعت أوضة جو  
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 قالت ميج في تعجب:

"انا كمان كنت بحس بكده!" -  

ة " اإلحساس ده خالني افقد كل قدرة على تحديد مكاني، خرجت من األوض -

يت وروحت ألوضة ميج، مجرد ماوقفت عند بابها حس تخبط، بالعافية بعد

ا أدخلش بضغط على راسي وكتافي كأن حد بيبعدني ناحية الساللم. قررت م

نات غير في مقدرتي أتعامل مع الكيا ، ومشإلني حسيت بتواجد شيطاني قوي

 البشرية. بس عرفت إنه موجود في أوضة ميج. إنِت عندك شمع إسود من

الشياطين في أوضتك يا ميج؟"المستخدم في تحضير   

 ردت ميج في ذهول:

" ايوه عندي!" -  

لسيد دار إد بعينيه في وشوش العيلة، وكان واضح جدا إنهم مرعوبين، بس ا

ق مع ادر يتواففوستر كان باين عليه إنه حاسس بالحيرة شوية ألنه مش ق

يته هو تفسيرات الي بيحصل، ومش قادر يستوعب إن كل ده بيحصل في ب

يا. قال إد للعيلة:شخص  

ره البيت " أقترح تخرجوا كلكوا في نزهة كده بالعربية في اي مكان.. وإنتم ب-

. وإحنا هانحاول هنا ياريت ما تتكلموش أبدا في أي شيء من الي حصل

 ونشوف هانقدر نعمل إيه. خليكم بعيد ساعة تقريبا."

ن في أقل مبان عليهم اإلرتياح كون إن في حاجة ممكن تتعمل تساعدهم، و

كانوا كلهم في العربية وبيبعدوا عن البيت. دقيقة  

 نتش لورين موجودة أثناءقعد إد ولورين سوا وراجعوا التسجيل الي مكا

اصة وإن إن األطفال مايقدروش يختلقوا كل التفاصيل دي، خ تسجيله، إتفقوا

اهم. دي في تفاصيل مش مذكورة في أي كتاب من اللي ممكن تكون ميج بتقر

اصيل يعرفها المتخصصين بس.تف  

الموجود  م دلوقتي هي معرفة تفاصيل أكتر عن الكيان الشيطانيهمتكانت مه 

 ومحاولة إبعاده.

خالل  عادة، الزوجين ما بيقدروش يعرفوا بدقة هوية الكيانات الشيطانية من

، بيحكي إد عن الموضوع ده وبيقول:إستجواب الضحايا فقط  

ة ولمدد طويلة ميل إلنها تفضل غير ملحوظة في البدايشيطانية بت" الكيانات ال -

نتيجة  بس مع الوقت بتبدأ تظهر نشاط خوارقيزي ما حصل في القضية دي. 

تحطيم لعالم الفيزيائي حواليهم بوجودهم، ومحاوالتهم إلرعاب البشر وتأثر ا

هم في النهاية.سُّ إرادتهم علشان يبقا سهل عليهم إختراق هاالتهم ومَ   
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ياء الي أشياء بدون حاجة لمصادر أو مكونات. األششياطين بتقدر تعمل كمان ال

ي وبتوضح هنا إن ف بيعملوها دي درجة حرارتها بتكون عالية اما تلمسها،

وها دي إستهالك للطاقة الحرارية إلنتاجها. ساعات تانية األشياء الي بيصنع

 ي منهاعندبتختفي لوحدها بعد ثواني، وفي أحيان نادرة بتفضل موجودة، و

"مجموعة. بنسميها )أبورت( بمعنى شيء مادي اظهره كيان روحاني.  

ة من طيب هل ال"أبورت" دي إتحللت بشكل علمي قبل كده وعرفنا مصنوع

 إيه؟

ب " أكيد. األبورت عموما مهم كأدلة بنرفقها بملف القضية أما بنقدم طل -

اخد منه قضية، بللكنيسة إلرسال طارد شياطين. أول ما األبورت بيظهر في 

 يانعينة وأبعتها للتحليل وتحديد المكونات علشان أتأكد إنها من صنع ك

  روحاني.

األبورت مكوناته أغلبا بول ، قيء وبقايا طعام مهضوم، فضالت ومواد 

أة وسط أرضية مختلفة. يعني األبورت ممكن يكون كومة فضالت بتظهر فج

ي. أو نقلها له من مكان تانالبيت، وبيكون الكيان إما صنعها في البيت   

ون األبورت برضو ممكن يبقا شيء أو كتلة بدون مالمح، ومكوناتها بتك

بيعية في مافيش حاجة مش ط معادن، وبقايا أمينو أسيد وعناصر طبيعية تانية.

 مكوناتها، لكن مشكلتنا هي جت منين وإزاي بتتجسد فجأة كده.

يء من ، لكن ماتقدرش تخلق شالكيانات الشيطانية قادرة تعمل حاجات كتير

ش ، على عكس إعتقاد عبدة الشيطان، فإن الشياطين مش إله، ماعندهاالعدم

القدرة على الخلق، لكن عندها قدرة على جمع مكونات من الطبيعة وعمل 

 شيء منها."

 ليه خليتوا العائلة تبعد عن البيت؟

ه ضالزم أعر علشان أقدر أحدد إيه الي في البيت بالضبط وإيه قدراته،" -

جودين ن سالمة الموديني. اإلستفزاز ده خطير جدا ومانقدرش نضم إلستفزاز

يه إن األسرة دي قادرة تبعد عن البيت عادي مش محبوسة فأثناؤه، خاصة و

هي كمان  حتى إني ساعات كنت بخلي لورينزي ما بيحصل في قضايا تانية. 

بيها. األشخاص  تبعد، دورها بيكون إنتهى أصال ومافيش داعي أخاطر

هل الحساسين زي المستبصرين وأصحاب القدرات الروحانية أكتر ناس س

 يتأذوا، وأنا مش من الناس دي، لذلك فأنا في أمان نسبيا.

كل ما  بيكون معايا صلبان، مياة مقدسة..إلخ.. كل مابيكون معايا رموز دينية

 بيكون إستفزازي للكيان أقوى، إحساسي باألمان أكبر.
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 يمنعش برضو إن ساعات بيكون معايا مسدس أو مضرب حديدي، أناده ما 

ا شياطين.تل بيهقان برضو األشياء المادية بتريحني، لكن طبعا مقدرش ا  إنس  

ا المهم، أول ما بقيت لوحدي في البيت، كل حاجة كانت هادية. لو الضحاي

و ل حددوا مكان معين بيتظهر فيه الظواهر الشيطانية بتوجه له على طول،

اجة مافيش، فبتجول في كل أوضة وأقرا الصلوات بشكل مستمر لحد ما ح

 تحصل. 

ين عن طريق البشر. الشياطة الله وتحديه يصعأقسمت على مالشياطين 

ه غاضبة، وغيرانة من اإلنسان بشكل عام، وبتعمل كل جهدها للسخرية من

 ءإيذا رية.وبيان ضعفه الشديد هو المخلوق من طين، قدام قوتها العاتية النا

أو  ارالبشر ساعات بيؤدي بيهم للسخط والقنوت وساعات الكفر أو اإلنتح

تنزل بسرعة، ارة البيت برالكيان الشيطاني فدرجة ح القتل..إلخ. لو تم إستفزاز

ار أو ، وبتبدأ روائح عفنة تظهر، مع أصوات إنفجأو بتعال لدرجات مخيفة

يا ر يتخيله، وأوامر لطرقات، أو أصوات تهديد بصوت مافيش بشري يقد

زي فخ  بتجري او تبعد، وبتكونبالرحيل. ممكن برضو أسمع صوت خطوات 

و أتشتت بيخليني اتبع الخطوات دي وابعد عن مكان تواجد الكيان الشيطاني أ

ت . وساعاوأفقد تركيزي. ساعات كمان بتظهر كلمات خارجة على الحوائط

ر ان الشيطاني بيخاطيالكمافيش حاجة من كل ده بتحصل، وبدال من  ده، 

 بنفسه وبيبدأ يتجسد على هيئة سحابة سودا.

ا.. السبب ليه اإلستفزازات الدينية دي بتجيب نتيجة؟ هل دي مهارة مني؟ ال أبد

موما بيكره أي ذكر لله، وأي رمز ديني. أيمان البشر بالله ع هو إن الشيطان

س البشر بيثير غضب شديد جدا عنده، غضب لدرجة األلم، وده إحسا

 مايقدروش يتخيلوه."

ماء مقدس في قضية عائلة فوستر، الزوجين إشتغلوا سوا. إد إستخدم صليب و

المقدس  وحوا ناحية البدروم. رش إد الحوائط بالماءر، وبدئوا يإلستفزا الكيان

 وقال بصوت عالي:

ان بالرحيل بسم يسوع المسيح، آمر كل الكيانات البشرية والشيطانية في المك

م العودة مطلقا. وعد  

مافيش حاجة حصلت. إستنى إد أي رد فعل، بس   

إنه مش راهب وال قس؟ وح له بإستخدام الماء المقدس برغمليه إد مسم   

كل " المسألة مش مسألة مسموح، استخدام الماء المقدس في البيوت متاح ل -

ص ، لكن الماء المقدس الي معايا مقروء عليه صلوات من راهب متخصالناس
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د ي طرد الشياطين. بس عموما عايز أقولك إن األهم من أي رمز ديني في حف

ؤمن م لحامله. الشيطان بيُستفز ألني ذاته، هي القيمة الي بيمثلها الرمز ده

يمة بقدرة الماء المقدس على إيذاؤه، فهو بيغضب ويثور من إيماني ومن الق

 اإليمانية للرموز المقدسة."

ان" في الدور األول بهدف إجبار الكيانات بدأ إد يمارس طقس " اإلذع

بدأ مافيش حاجة حصلت في الدور األول، ف الموجودة على اإلعالن عن نفسها.

فيه.  الزوجين يطلعوا الدور الثاني، والي هم عارفين من البداية إن المشكلة

اس مجرد ما إد بدأ يرفع الميه في إيده، حسوا بذعر شديد. الذعر ده كان إحس

يين وده كا ن مؤشر قوي إنهم ماشم عن طريق التخاطر بدون مسبب. إنتقل له

 صح. 

ي ثعبان " الكيان الشيطان بيبث الرعب عن طرق التخاطر بهدف التحذير، ز -

"الجرس كده.  

اب اوضة شم الزوجين ريحة سيئة، وشافوا حاجة بتتحرك بسرعو عند السلم. ب

ا تفكير دأ الزوجين يعيدوميج اتقفل وصوته كان عالي جدا لدرجة افزعتهم. ب

فس بس في ن في ضرورة إستكمال الطقس ده لوحدهم بدون راهب متخصص.

لرعب الوقت لو تراجعوا دلوقتي، ممكن التراجع ده يتسبب في ضربة من ا

 يفضلوا يعانوا منها فترة طويلة.

. وكان صعود صعب جدا ومرهق قرروا فعال يكملوا وبدئوا يطلعوا السلم،

نه:بتقول لورين ع  

" الموضوع كان كأننا ماشين عكس تيار نهر قوي وعنيف." -  

جين السلم نزل الزو وا كل ما كانت القوة الي بتبعدهم بتزيد.موكل ماكانوا بيقاو

وت تاني خوفا من إنهم يتزقُّوا من نصه ويصابوا. عند اول السلم سمعوا ص

هو  يطلع، فبدأ إد يرش الماء المقدس على السلم، وضحكة شيطانية مرعبة

 لورين السلم بسرعة واخيرا يوصلوا للردهة قدام إوض النوم.

العودة لكل  مرش إد الردهة بالماء المقدس، وكرر أوامره بالرحيل وعد

وكانت  فتح إد الباب الكيانات الموجودة. اتجهوا ألوضة جويل، فإنقفل الباب.

 األوضة فاضية، وبدأ إد تاني في طقس اإلذعان.

 تانية؟وكان بابها مقفول، إيه الي كان مستنيهم الناحية الفضلت حجرة ميج، 

 محدش عارف.
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األوضة،  ا. كان في شيء فييتلقائفتح إد الباب على آخره، وتراجع الزوجين 

نابع  ، كان شعور صعب أويورغم كونه غير مرئي، إال إنه كان بيشع بالبؤس

الشعور  انوا عارفينمن كائن محكوم عليه بالعذاب واللعنة األبدية. الزوجين ك

ده كويس، وعارفين إنه خدعة لكسب التعاطف. دخل إد األوضة وهو رافع 

 الصليب.

ان ، وللمرة األخيرة رش إد الماء المقدس في أركان المكاألوضة كانت متلجة

 وقال بصوت جهوري:

قام إن لم ترحل ُستبسم الله، إظهر نفسك او إرحل....إعطنا عالمة لرحيلك...

اليوم. طقوس لطردك  

ائس إال إن بعد عبارة إد األخيرة، إبتدا الشعور الب رغم طول فترة الصمت،

عتها.األوضة ترجع لطبيمن جواهم، وبدأت درجة الحرارة في  ينسحب بسرعة  

بالذات  بص الزوجين حواليهم في األوضة، وعرفوا ليه الكيان إختار المكان ده

عن  ، وكتبلشياطين لإلقامة فيه. ميج كانت بتحتفظ بشموع تحضير ا

ا التحضير جنب سريرها. جمع إد ولورين كل الحاجات دي في سلة وخرجو

ر.بيها للردهة، بعدها قفلوا باب األوضة وتلوا على الباب صالة للتطهي  

ي الجنينة، ، وبصت لورين من الشباك فلقت األسرة قاعدة فنزل الزوجين السلم

 ففتحتلهم الباب ودخلتهم.

بدأ إد يتكلم:بمجرد ما قعدوا،   

ممكن تجلب  أي حاجة " كل شيء بعد كده بيعتمد على تصرفتاكم المستقبلية. -

اني.. إحنا كتب سحر ت البهجة والمحبة في البيت الزم تعملوها. وياميج، مافيش

ب دي . الكتكل الكتب الي عندك وماتحاوليش تشتري منها تاني أبدا. جمعنا

 مكانها سلة المهمالت.

ي حصل زي يبوا رجل دين متخصص يبارككم إنتم والبيت. البقترح بشدة تج

يانات كان نتيجة لعب بنتكم بطقوس غامضة إدت لجلب ك نتم شايفينما إ

يان ، في بعض الطقوس الدينية الي الزم تُقام لضمان عدم عودة الكشريرة

 تاني. نصيحتي، حاولوا تجيبوا راهب النهاردة مش بكرة.

رب من الله. حصنوا نفسكم بالمشاعر اإليجابية، والتقحاولوا في األيام الجاية ت

تعملوه  بإختصار، ميج عملت تصرف جلب طاقة سلبية، وكل اللي المفروض

لي نقدر أنا ولورين عملنا ا إنكم توازنوا الطاقة السلبية ببعض اإليجابيات.

 عليه، والباقي في ايديكم."

 



78 

 

ة:وقال إد لألسر بصت لورين حواليها للحظات قبل ما تخرج من البيت،  

" الكيان الي في البيت خامل حاليا، لكنه ما رحلش بالمناسبة." -  

ة مجرد ما خلص إد الجملة دي، نظارة لورين طارت من بين ايديها ولفت لف

 في الهوا قدام األسرة كلها، ونزلت على األرض مكسورة.

صل بالرغم من إن عائلة فوستر ماقدرتش تستوعب بشكل كامل كل الي ح

إنهم هم  قدامهم، لكنهم كانوا فاكرين إن التعامل مع الشياطين لعبة، والنتيجة

 الي بقوا لعبة في إيد الشياطين.

 *** 

 

بالرغم من إن ُمشاهدات الظواهر الخارقة ُمسجل عبر العصور، إبتداء من 

ناس رؤية أطياف وأشباح بشر موت، لرؤية تجسدات سوداء ُمريعة. وإبتدا ال

عن األنبياء  ا لكيانات بشرية وكيانات شيطانية، ده طبعا بعيداتقسمها تلقائي

ومعجزاتهم والمالئكة، كل دي إسمها ظواهر خوارقية برضو لكن تحت 

.تصنيف مختلف  

مكتبة،  الكتب المتاحة عن الشياطين وتحضيرهم وأنواعم..إلخ متوافرة في اي

ف وخرافات قديمة.يلكنها بتحوي أنصاف حقائق وأنصاف تخار  

أو  ئلة عن الماورائيات،سمتاح ألي حد يدخل كنيسة ويقولهم عايز حد أ مش

قول:يطلب مقابلة عاِلم شياطين. الموضوع مش بالسهولة دي. إد دايما كان بي  

من  ماتخرجشماتتقالش وال " في حاجات يعرفها المتخصصين أحسنلها  -

 دايرتهم."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 سحر المرايا!

 

ة، تقول إن كل الي شافه هالوس، أو هالوس جماعيبيواجه إد إتهامات كتير ب

ة وال وكان رد إد على اإلتهامات دي بسيطة. الهالوس ما بتسببش أضرار مادي

ن يمكن تسجيلها. هو عنده مئات التسجيالت الموثقة من جهات عليا، وكما

اُصيب أكتر من مرة بجروح وحروق وكدمات بسبب الظواهر دي، وصوال 

حكي إد:بي لمحاوالت القتل.  

 "مرة دراعاتي اتنوا ورايا لحد ما مفاصلي إتخلعت، مرات كنت بتشال -

 يلي أمراضية كأن ماليش وزن. ساعات كانت بتجوأترمي من حيطة للتان

ريرة كانت كيانات ش يقات معينة.قمفاجأة عنيفة وغريبة تمنعني من حضور تح

أقل من الي  ه ده،بتطاردني وبتطارد عيلتي وتهدننا بالموت. لكن كل الي شوفت

 بيشوفه المختص بطرد الشياطين من رجال الدين.

. شيطانيمثال بكرة هابعت للكنيسة ملف لشابة بتعاني من أعراض التلبس ل

بين فيها حوار بيني و األدلة دي عبارة عن ساعات من التسجيالت الصوتية

 الشيطان الُمتلبس البنت دي، وبيتكلم معايا زي مابكلمك كده."

سجيل ن إد يسمعني حاجة زي الي بيحكي عنها دي، فقام وجاب بكرة تطلبت م

 وركبها ف يالُمسجل وقال:

 ، وكنا بنحاول نعرف إيه، او مين ، الي متلبس5791"ده تسجيل لجلسة سنة  -

سنين! التسجيل ده تم  1جسد سيدة إسمها ماري من ساعة ما كان عمرها 

، ينا في الجلسة قس كاثوليكوماري كان عندها حاجة وخمسين سنة! كان معا

بيتكلم بكذا ووسيطة روحانية. في البداية الكيان كان بيتكلم من خالل الوسيطة و

، حطينا لغة علشان مانفهمش.. بيسخر منا. وكان بيزعم إنه مالك. علشان نتأكد

من الكيان  صليب على ترابيزة ورا الوسيطة، الي كانت عينها مقفولة، وطلبنا

اللهجة والكالم إتغير خالص..إسمع.." يتكلم، المرة دي  

وسمعت التالي: شغل إد التسجيل  

 الصوت: انا ما أخترتش اكون هنا.

 إد: أُمال جيت هنا ليه؟

 الصوت: أنا تحت سلطة قوة أكبر.

 إد: سلطة مين؟

 الصوت: نور أبيض.

  إد: أوصف لي نفسك.
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..ال..:الصوت  

ويل عالي جدا() هنا الصليب إتحط ورا الوسيطة، وسمعت صراخ وع  

 إد: إوصف لي نفسك!

ح.. أنا غير لحقيقة وأوصفلك شكلي..أنا شرير..كريه.. قبيا الصوت: الزم أقولك

متغطي بشعر قذر..أنا إسود..ُكلي  ُمدمر.. وشي ُمريع وجسميبشري، 

 فري طويلة زي المخالب، ومعايا ُرمح.. عايز تعرفاإسود..أنا محروق. ضو

 إيه تاني؟

 إد: إسمك إيه؟

لصوت )يصرخ ضاحكا( أنا ريسيزيلوبوس!ا  

 

عليقا على التسجيل:ت قالت لورين  

غلنا ، بس ما شوفناش تعارض في ش"أنا وإد مش ُمتبحرين في علم الالهوت -

خارقة، رد بيمنع إننا نعتبر إن الشيطان مالك ساقط. تصرفاته الذكية، قواه ال

اقط."ماهو إال مالك س. الكيان الشيطاني فعله العنيف تجاه الرموز الدينية.  

عرفتنا م تفاصيل الخالف األزلي بين الله والشيطان مش معرفة لنا كبشر.

ولس أكد كذا بيوحنا باألحداث الدرامية قبل بداية البشرية محدودة للغاية. البابا 

 مرة إن الشيطان كائن حقيقي مش رمز وال كناية عن شيء تاني. 

كة. : المالئتوافرة، إن أول ما خلق اللهُ وزي ما عرفنا من المصادر الدينية الم

ر. ومن ضمن المالئكة الي خلقهم كان في واحد في مكانه أعلى وهو: لوسيف

مكانش  ، لكن لوسيفرربنا خلق لوسيفر إلى درجة كمان تقترب من األلوهية

ز يمتلك راضي ومكانش شايف إال الي ناقصه وبس. لوسيفر ببساطة كان عاي

الله  ن للوسيفر جماعة مؤمنة بما يؤمن به، ولذلك أمركل صفات األلوهية. كا

كة المالئ مالئكته المطيعين بإخراج لوسيفر وجماعته من ملكوت السماء.

يفر اصبح الساقطة دول بعدها بقوا الكيانات الشيطانية المعروفة لنا، وإسم لوس

راتها إبليس، أبو األكاذيب اللعين. لكن الشياطين دي احتفظت بأغلب قد

شر، ، برغم قواهم الجبارة دي، ربنا منعهم من التدخل في حياة البالئكيةالم

 وربنا بيحمي كل الي بيقدسه وبيعبده.

ومع  ه.في النهاية دي كلها تفسيرات، ومحدش يقدر يُجزم بالي حصل وأسباب

محاوالت الشيطان المستمرة إلخراج اإلنسان من رحمة الله، إال إن أغلب 

ن الناس أكتر ورجوعهم لله.محاوالتهم بتؤدي إليما  
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ين. لفت نظري مرآة جنب إد، وعرفت إنها مرآة مخصصة إلستحضار الشياط

 عن قصتها قال إد:

" طبعا مألوف عن الناس موضوع سحر المرايا من قصة سنوايت،  -

؟. السحرة والساحرة بتقول للمرايا: يامرايتي يا مراتي، من في الدنيا أجمل مني

ريق ا المريا للتالعب باألحداث الُمستقبلية عن طوالمشعوذين بيستخدمو

يا االمر السحر. وهنا بتكلم عن السحر الحقيقي مش خفة اليد وسحر المسارح.

بيستخدمها في  إسمه ستيفن زيلنر، وكان دي جاتلي من بيت ساحر في بنسلفانيا

 عصور الوسطى إسمه سحر اإلنعكاسات والتخيالت، أوممارسة سحر من ال

يا.سحر المرا  

ل طقوس سود. في البداية بيعمبيستخدم المرايا كأداة للسحر األالرجل ده كان 

قبل، بعد ء كيان غير بشري شيطاني لمساعدته في التالعب بالمستإلستدعا

لورة الطقوس والتالوات الخاصة دي بيبص في المرايا ويستخدمها زي الب

 السحرية كده، كنقطة تركيز.

، تتحرك، ماشافش ف المرايا إال أجسام مضببة بأول ما بدأ ستيفن الطقوس دي

ع وشاف أحداث خاطفة متفرقة مافهمش منها حاجة. بس مع التمرين، واسبو

ر، وبدأ يشوف ن يسمح للكيانات بالتوغل في نفسه أكتيبعد إسبوع بدأ  ستيف

.أكتر  

ا الطقوس دي إستحوذت على كل وقته، ووصل لدرجة إنه يقف قدام المري 

. ل براحتهث الي هو عايزة فورا، ومن خالله يقدر يشوف المستقبفيطلعله الحد

 وف أحداث معينة ممكن تحصل خالل يوم أو شهر أو سنة. لكن زيكان بيش

 مابيقولوا إن القوة بتستعبدنا في النهاية.

يحبهاش في ، وبدأ يتخيل الناس الي مابفين بقا إنه يستخدم السحر دهيقرر ست

زار الي ينتقم منها أو يعاقبها. الله يكون في عون الجالمرايا، الناس الي عايز 

 كان بيغشله اللحمة بقا!

بلي عشوائي كان بيتخيل صورة حد معين في المرايا، فبيشوفها في حدث مستق

ل الي ، ولو عايز الشخص ده مثال يقع من فوق الساللم الي واقف عليها، ككده

ه زي ما هو عايز الشخص دفين مستقبل يبيعمله إنه يتخيله بيقع، وبيشوف ست

 في المرايا.

ين بس؟ أل هل الحادث الي هايقع للشخص الي تخيله ده بيقع علشان إرادة ستيف

ادث.. طبعا، هنا بيجي دور الشيطان الي محضره، وهو الي بيتسبب في الح
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يق يديله زقة عن طراكر كالمنا عن األبورت؟ فيجسدله زيت على السلم، 

زي كده.التحريك عن بعد..حاجات   

با نسي طقس . غالن غلط غلطة معينة وبسببها لقا سحره بيتالشىيالمهم، ستيف

ي كان ده، الشر الا العطايا للشيطان. ونتيجة لكمن الطقوس الي بيقدم فيه

طه على ان الشيطاني الي كان بيسلطه للناس بدأ يحصل معاه هو، والكيبيخط

ع إضطهاده. بدأ يسم ه، تحرر من قيوده وغزا بيت ستيفن وبدأ فيأعداؤ

اء بتطير اصوات أنفاس تقيلة، وخطوات..األبواب بفتح وتقفل لوحدها..األشي

انات غريبة . أصوات غير أرضية بتصحيه في وسط الليل، كيواألثاث بيتخبط

 بتجوب البيت..بإختصار، حياته بقت جحيم.

رد وله طابكنيسة هنا، وإترجاهم يبعتبعد إسبوع، الرجل ما إستحملش وإتصل 

لو في حاجة  شياطين. الكنيسة إتصلت بيا وطلبت مني أتقصى القضية وأشوف

 ممكن أعملها.

 كنسلت الي ورايا وروحنا أنا ولورين فورا.

ير كل حاجة كانت بتط أما وصلنا قابلنا الرجل وكان بيترعش من الخوف.

كسات كال سمعت، لعربيتنا وتتحرك حوالينا وتتكسر! حتى إن األمر إمتد

وحدها ا إتحركت ل، واما بصيت من الشباك لقيت عربيتنتزمربات العربي

اف الشارع وسدته. واحد من العابرين في الشارع شووقفت بالعرض في 

ون ناتج عن ن وبتمشي في مسار مستحيل يكيالعربية بتخرج من جراح ستيف

فرامل اليد مرفوعة!واما روحت أرجع العربية لقيتها مقفولة  اإلنزالق.  

 مواضح إننا الزم نالقي حل. وفي الحاالت الي زي دي، كان الز طبعا كان

. وبرغم ننطعن الشيطان بسكينته. إزاي؟ الزم نعكس الطقس الي قام به ستيف

ي خطورة تصرف زي ده علينا، بس كان الزم نوقف الظاهرة الي بتحصل د

 قديمة بينبأي طريقة، خاصة إن ممكن حد يتضر في المستقبل من اإلتفاقات ال

 ستيفن وبين الشيطان الي كان هايأذيله الناس.

ني مش هاينفع طبعا أحكي تفاصيل، إعذرني. المهم أما مهمتنا خلصت، سأل

، فقولتله الزم آخدها. ده أحسن لك.ستيفن لو هاخد المرايا معايا  

 وأخدنا المرايا ورجعنا البيت.
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 قضية شبح إنفيلد الصاخب

The conjuring2 movie 

 

ية إلحتياطات الي بياخدها الشخص الُمتعامل مع الكيانات الماورائإيه هي ا

 زيكم كده، قبل ما يبدأ في قضية؟

 رد إد:

ل عب نقب"قبلما نبدأ في أي قضية، الزم نقعد مع الضحايا، ونقيمهم كويس. ص-

نفس  تهترين أو ممكن يرجعوا يستدعواسقضية وإحنا شافين إن ضحاياها م

نشوف هل بعدها ب سبب إنعدام إحساسهم بالمسؤلية.الكيان تاني بعد إسبوع ب

 إحنا نقدر على القضية دي؟ هل هايكون قس أو راهب أكثر قدرة مننا على

ا تولي الموضوع من البداية بدل الُمخاطرة؟ بس عامة إحنا عمرنا ما تراجعن

"عن قضية بسبب الخوف أو الخطر.  

 أضافت لورين:

ليك، خد إحتياطات تانية. إحنا كاثونا نبدأ في قضية، بنا"لو خالص قرر -

نا يساعدنا بنصلي علشان رب امسياتنا في الكنيسةمن عدد  يوغالبا ما بنقض

شغالين في  ويحمينا ويخلينا يد مساعدة للناس. أنا بستخدم ِمسبحة، وأغلب اللي

ائنا في بنخلي أصدقمجالنا عارف قوة الِمسبحة دي. لو بنواجه قضية صعبة، 

المي، بس في ناس ممكن تستغرب من ك لولنا قُداس.ملنا، أو يع الكنيسة يصلوا

أو  مافيش طريقة تانية غير التحصن بالله، إحنا مش بنتعامل مع فكرة

ر من وهم..إحنا بنتعامل مع التجسد الحقيقي للشيطان متمثل في عدد كبي

 األشكال القوية المرعبة.

آثار  معانا بعض من نأو بيكوكمان لزيادة األمان، بنرتدي قالدات مخصوصة 

قدر أحس ب . و كُمستبصرة،القديسين. الحاجات دي بتحمل ثِقَل ماورائي عظيم

حمايتنا.  اح القديسين واألخيار معانا وبتساعد فيباألرواح الجيجابية زي أرو

ريق ، الي ساعات بنحس بحضوره عن طإد بيدين بحمايته للمالك ميكائيل

 عالمات رمزية.

إد  ك إننا بس مش محميين بقوى أثيرية، ال ساعاتمش هاتصدق لو قولتل

ده من قدام حاجة بيكون داخل على بيت فيه شيء يأذيه وبيحس بإيدين قوية بتبع

ة الي الجميل ةبنعرف إن ده حضور مالئكي من الرائح كانت هاتقع عليه مثال.

 بنشمها فجأة.
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إحنا  ،فزي ما إنت شايف، إحنا مش بنقتحم أي بيت مسكون فاتحين صدرنا

 بنستعد باألدلة والمعلومات والصلوات والمساعدات من اآلخرين."

 *** 

 

 لةإد كان راجع من إنجلترا من يومين، وكانت رحلة خاصة بغرض زيارة عائ

رض ورائية بوتيرة متصاعدة من تالت سنين! كانت غبيحصل معها أحداث ما

ثقة في قية موزيارته هو جمع المعلومات عن قضية إينفيلد، أكثر قضية خوار

لنا إد المعلومات دي كانت هاتفيده جدا كباحث في الخوارق. بيحكي التاريخ.

 وبيقول:

ينفيلد. في " الي حصل في أمتيفيل كان لعب عيال بالمقارنة بالي حصل في إ-

يوم فقط. في قضية  11قضية أمتيفيل، عائلة لوتز  هربت بعد أحداث إستمرت 

وإضطروا  لبيت بسبب ظروفهم الماديةابوا إنفيلد، الضحايا مش قادرين يسي

 يستحملزا كل المضايقات دي تالت سنين!

ة في فة البريطانية، عرفت إن الضحايا هم سيدة مطلقحسب تقارير الصحا

عبي الخمسين، وأوالدها التالتة. وهم عايشين في بيت تابع لإلسكان الش

 1نة، وولد عنده س 55-51األوالد كانوا بنتين في عمر الحكومي في إنفيلد. 

، إال إنها كانت بادئة 5799سنين. رغم إن الظاهرة بلغت ذروتها في اغسطس 

.. خمن؟! أما البنتين جلبوا كيان غير بشري للبيت بعد ما لعبوا ب 5791سنة 

. كانوا أيوه لوح ويجا! البنتين مكانش عندهم أي دوافع من ورا لعبهم بالويجا

، انياط روحلسوء حظهم، فلندن مكان نش زهقانين فلعبوا من باب التسالي.

مجاش  هفتواصلت البنتين مع كيان ما، وبدأت األحداث. المشكلة إن الكيان د

لوحده، جاب ستة صحابه معاه. الكيانات دي لسه موجوده لحد اللحظة الي 

 بنتكلم فيها دي.

 ء( أولمرحلة األولى )اإلبتالاأول ما الكيانات دي دخلت البيت، بدأت أعراض 

ين بعدين بدأت البنتالغزو. بدأ يسمعوا خبطات، طرقات، خربشات..إلخ. 

ارج خاصة يرتفعوا عن األرض، ويشوفوا هم والجيران أطياف سودا بتحوم خ

ك قدامه، وداخل البيت. تم إبالغ البوليس وأما جه وشاف كرسي بيطير ويتحر

 سب تراجع الشرطي المسؤول وقال لألسرة إن ده خارج تخصص الشرطة!

د عالم، وبدأ توافالي شافه الشرطي وصل للصحافة واإلفي أيام معدودة، 

ت. وتم باحثي الباراسيكولوجي، والماورائيات والقنوات واإلذاعات على البي
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حد قد يقدم  بس مافيش عمل فيلم وثائقي عن األحداث لتليفزيون بي بي سي.

 حل لألسرة دي لألسف وال تفسير.

ي في افرت إنفيلد من أسبوع. مكانش في متر فاضده شد إنتباهي وس الكالم

د مع البيت أصال من كتر الصحفيين والمشاهدين والعلماء. بس قدرت أقع

لوا لمرحلة )اإلضطهاد( أو الهجوم، أو حتى عدوها واعرف إنهم وص الضحايا

ور شهود. البنتين كانوا بيطيروا في الهوا في حضوفي مرحلة ال)اإلستحواذ(. 

مة بس إنها دخلت أوضة البنات بليل لقت البنت الصغيرة ناياألم حكيتلي 

ير كأنها يويو. طايرة! مرات تانية كانت بتشوف البنت بتطير وتتهبد على السر

 األوالد حكوا عن كتلة سوداء بتتجسد في أوضهم بليل وتخوفهم.

شوفت وأنا حتى قاعد بتكلم مع األسرة،كان في حاجات بتطير جنبي، لحد ما

بيطير ويثبت في الهوا ثواني وبعدين ينفجر! كرسي خشب  

وتختفي.  رض بقوةفراغ وبتنزل على األبتتجسد من ال صخرةبرضو شوفت 

ن أخدت الصخرة دي في وقتها وبعتها لجيولوجي في جامعة لندن، وعرف إ

. الحجر ده نوعه مش موجود غير في جزيرة بريطانية إسمها جزيرة وايت

.ميل من إنفيلد 91جليزي على بعد اإلنالجزيرة دي بتقع في القنال   

لهم نوبات ستحواذ الكامل، هو إن البنتين كان بيجيالي أكدلي إنهم في مرحلة اإل

الخطير  .تَلَبُّس. أثناء النوبات وشهم بيتغير لوش ست عجوزة حسب كالم األم

، وكذا إن أثناء نوبات التلبس، واحدة من البنتين هاجمت أمها وحاولت تقتلها

كانت هاتنجح فعال في قتلها.مرة   

، بة تلبسقبل ما أوصل إنفيلد بإسبوعين تقريبا، واحدة من البنات أثناء نو 

م إضطرت تكتفها وتوديها حالة هياج وجنون مش طبيعية واأل جالها

أدوية مختلفة ب المستشفى. الدكاترة فضلوا أكتر من سبع ساعات بيحاول يهدوها

روحت عادي مع أمها كأن مافيش حاجة هديت وقامت  ومانجحوش. بس فجأة

 حصلت!

ي البيت لقضية دي، األصوات الي بتتسمع فمن الحاجات الغريبة برضو في ا

 غرابةتخيل ست كيانات مختلف بتتكلم في نفس الوقت. ماتقدرش ت هي أصوات

تسجيل.ت غير أما تسمعه وإنت هناك مش في الصو  

ة تانية. بتتكلم في أوض وا األصواتحتى واألسرة بتبقا في أوضة، بيسمع

ت دي، الجمعية البريطانية لألبحاث الروحانية، سجلوا قبل وصولي األصوا

صوات دي تكون مصدرها، إن مافيش أي مكبرات صوت ممكن األوأثبتوا 

وإن األصوات مش ناتجة عن تسجيل أو منقولة من خالل وسيط 
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لم تتكنت بصوات دي كااأل اليكتروني..بمعنى أصح، كانت أصوات حقيقية.

اب ساعات بعض أصح صلية.بلهجة غريبة كأن اإلنجليزية مش لغتهم األ

مستمر   مفهوم لكنهاألصوات دي بيتكلم ألماني. محتوى كالمهم غير ُمرتب وال

دي المكان، ي كمان مش بتكلم بس الموجودين في صوات دساعة! األ 11

كمان. ساعات بتكلم بعضها  

نها ي ماذكرت سجلت األصوات دي، وألز الجمعية الروحانية البريطانية

ي جمعية خاصة، فالتسجيالت مش متاحة للنشر. فمن ضمن أغراض زيارت

ال طارد رسال الحالة للكنيسة إلرسيل األصوات دي وتوثيقها في حالة إتسج

 شياطين. وهي خطوة إتأخرت أوي معرفش ليه."

 إد، معاك التسجيالت دي؟

ه وقال:إد على مجموعة بكرات تسجيل جنب خبط  

ي من أهم دلة كلها هنا. بس لسه محتاجة وقت للتحليل. بس التسجيالت د" األ -

 الوثائق في قضايا الماورائيات.. تسمعهم؟"

يهم ديه. كان فالتسجيالت كان بتحتوي على ثالث ساعات سجلهم إد ومساع

ية، وات غريبة فعال شغالة في الخلفسرة وكان في أصإستجواب أفراد األ

ة غريباألصوات ال ألصوات الناس العادية من الزائرين والباحثين.باإلضافة 

 كانت بتقول عبارات متناثرة مفهم منها:

إطفي النور -  

إقطع ورق الحائط -  

زق الترابيزة.. -  

ماتخليهوش يدخل األوضة. -  

دي بعض النماذج من الي فهمته. بس من وقت للتاني صوت غريب زي 

قي الكيانات قول )مرحبا( وساعات بيرد باة ويصوت البغبغانات كان بيطلع فجأ

ه من الميحوالي عشرة في  عليه ويفضلوا يرددوا )مرحبا( دي بشكل مزعج.

لص في لغات التسجيل لغة مش مفهومة ومخارج حروفها مش مألوف خا

كان  ألصوات حيوانات وأصوات نحيب. كيان منهم البشر، إلى جانب تقليد

 بينبح بشكل متكرر.
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شويش..، نباح، ناس بتتكلم، تيل كان ُمختلط جدا في البداية، أصواتالتسج  

إبتدا  الصوت بشكل رئيسي، اأما دخل إد ومساعدية األوضة الي بيتسمع منه

 يكلم األصوات دي، في التالي تفريغ للتسجيل داخل األوضة:

 إد: حد هنا؟

 صوت: انا هنا..

 إد: إنت عارف أنا مين؟

 صوت: آه..

 إد: أنا مين؟

 صوت: إد..

 إد: صح..إنت مين؟؟

 صوت: فريدي..

 إد: إنت فريدي؟ يعني ده إسمك الحقيقي؟

 صوت: يييييك...) صوت زئير وضوضاء وتشويش(

 إد: هاتمشي من هنا إمتى يا فريدي؟

 صوت: خمسميت سنة.

 إد: وقت طويل..تقدر تحرك حاجة يا فريد علشان أتأكد إنك هنا؟

 صوت: ال..

 إد: ليه ال؟

ي شدني من دراعي.صوت: توم  

 إد: إيه ده إنتوا إتنين؟ طيب إديني أكلم تومي.

 صوت: )صوت مختلف( أيوه..أنا تومي.

 إد: تومي، تفتكر ممكن نتخلص من المشاكل الي بتحصل هنا إزاي؟

 صوت: إقتل العفاريت!

 إد: أقتل العفاريت؟ مش إنت عفريت برضو؟

 صوت: ال!

 إد: قول لي إزاي دخلت البيت ده؟

دخلت من تحت خشب األرضيات.صوت:   

 إد: إنتم كم واحد هنا؟

صوت )بيعد ببطء وبيتلكأ( آه.. واحد...إتنين....تالتة.. 

 أربع......خمسة..آه..ستة. إحنا ستة..أل، خمسة.

 إد: وإيه إسمائكم؟
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ش لي..ديك.. جون..بس جون م-لي..تشارل-مي.. بيل-دي..توم-فريد صوت:

 هنا.

 إد: جون فين؟

 صوت: معرفش.

 إد: من قائدكم؟ إنت؟

 صوت: مالناش قائد..أقولك؟ أنا كداب!

 إد: من هنا غيركم؟ في حد تاني؟

 صوت: أيوه.

 إد: من؟

 صوت: بتاع البالعات هنا.

 إد: طيب خليه يكلمني..إنت هنا؟

 صوت )صوت مختلف واضح(: أيوه.

 إد: عندك حاجة تقولهالي؟

 صوت) أصوات صياح( إقتل العفاريت!

ري قبل كده؟إد: إنت كنت بش  

 صوت: أيوه... في العسكرية.. أنا عسكري..

 إد: كنت بتخدم في أي جيش؟

 صوت: كل الجيوش..أنا عسكري..

 إد: طيب، من تاني هنا؟

 صوت: زاكاري هنا..

 إد: خلي زاكاري يكلمني.

ألصوات صوت: )فجأة صوت نحيب وصراخ..عويل طويل بينتهي بإستغاثة. ا

 دي إستمرت عشر ثواني(

ده؟! خلوا زاكاري يكلمني.. إيه؟! إيه إد: في  

وت: )عويل(ص  

 إد: من كمان هنا يا فريدي؟

 صوت: أنا مش فريد، أنا تومي..

 إد: إديني فريد..إنت هنا يافريد؟

 صوت )بترجع نبرة صوت فريد( أنا هنا.

 إد: خليني أكلم زاكاري..

 صوت: مش هاييجي..أقولك من تاني هنا؟ تيدي هنا..
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أكلمه. إد: ماشي..خليني  

غبغان بيقول صوت: يييييييك..)ضوضاء، صمت بينقطع كل كم ثانية بصوت ب

امس خبعدها صوت تالت ورابع  مرحبا. بعدها صوت تاني بيرد عليه مرحبا

حد: ان ما بيكرروش إال كلمة واغالبغب وسادس..ثم أصوات كتير زي صوت

 مرحبا(

ول:حاول إد يتكلم معاهم تاني بس تجاهلوه. بيكمل إد وبيق  

حد طول ما انا بتكلم معاهم كان في حاجات بتطير في األوضة برغم إن وا -

حائط سير والخبط. ورق المنهم رفض يحركلي حاجة. أكيد سامع أصوات التك

ور إتجسد على ر.. ساطرابيزات بتتزق..كراسي بتطير وتتكسر..التكان بيتقش

الت كومة فض بعد الجلسة دي، والساعة تالتة، لقينارجلين مساعدي بول. 

 آدمية ضخمة على سجادة أوضة األم.

 .. كل ده يبانطبعا إن الكالم كله كالم مجانين، عواء ونباح وضحك ظمالح

نا وطبعا تافه طبعا، بس كلنا كنا مرعوبين..كان في إسقاط لمشاعر خوف علي

 معروف مصدرها.

 حاولت تاني بعد كم ساعة.إسمع التسجيل ده"

جهنم..عارف جهنم فين يا فريدي؟ إد:شكلكم عاملين حفلة في  

 صوت: ايوه

 إد: فين؟

 صوت: يييييك...

 إد: عندك كم سنة؟

 صوت: ستاشر.

 إد: إنت شبح يا فريد؟

 صوت: ال..أأأ..آه..أنا شبح.

: شبح مين؟إد  

 صوت: باتمان..أنا باتمان.

 إد: باتمان مش شبح.

 )أصوات حيوانات ونباح مستمر(

ي..قلدلي الخنزير..إد: عايزين تبقوا حيوانات؟ ماش  

 )صوت خنزير(

 إد: طب كلب

 )صوت نباح(
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 إد: قطة..

 )مواء(

 إد: عندك كم سنة يا فريدي؟

..أنا كداب! تومي كداب!91صوت:   

 إد: عارف.

 صوت: ممكن أغني؟

 إد: طبعا..إتفضل غني يا إد.

...ال صوت: ال دي دا دا دا.. جاك وجيل طلعوا التل..علشان يجيبوا صحبة فل

اء مقدس..مش فل..م  

 إد: إنت مسيحي يا فريدي؟

 صوت: انا عسكري..

 إد: طيب وانت عسكري، توفيت إزاي؟

 صوت: انا طول عمري ميت.

 إد: طيب كنت متجوز؟

 صوت: آه..

 إد: إسم مراتك إيه؟

 صوت: مش عارف.

 إد: عندك كم سنة؟

 صوت: تالتين..تالتين سنة.

 إد: إنت عارف النهاردة كم؟

..صوت: هه.. يوم...سبعة  

 إد: صح.. شهر إيه؟

 صوت: آجووووو.. أغووو.. سبعة سبعة أغسطس.

جاتلك اإلسماء دي؟ فريد وتومي و بيل..؟ ينإد: من  

 صوت: من المقابر.

 إد: انت بتروح المقابر القريبة الي هنا؟

 صوت: ايوه.

د: ليه؟‘  

 صوت: بقرا الشواهد.

 إد: بتحب المقابر يا فريدي؟ بتحبها ليه؟

.صوت: المووووت.  
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 إد: إيه رأيك فينا كأمريكان؟

 صوت: بكرهكوا...بكرهكوا..بكرهكوا..

؟إد: انت عارف امريكا فين  

 صوت: معرفش..ممكن آجيلك أمريكا؟

 إد: ال يا فريدي مش ممكن. 

 صوت: إد..إد..إد..

 إد: عايز ايه يا فريدي؟

..صوت: عايز أكسر المسجل  

 إد: متوقع طبعا..

حب الشريط منها(س) صوت تشويش، بكرة الُمسجل إت  

 )بنسمع من بكرة تسجيل تانية(

 ف هاعمل ايه بالتسجيالت دي يا فريدي؟ هاسمعهم لعلماء فيإد: انت عار

 امريكا.. هايعجبهم اوي كالمك.

لى من الي صوت: هاكسرلك التسجيالت تاني بليل )صوت خناق بين كيانين ع

لبول  قولبيصوت إد  -هايكسر التسجيل، ارتفاع الصراخ لحد غير مسبوق

 يجيب الماء المقدس.. بول بيقول إنه مش القي الزجاجة في أي حتة.(

 إد يصرخ: فين اإلزازة يا فريدي؟

 صوت: رميتها

 إد: لو مارجعتش اإلزازة يا فريدي هأدي طقس طرد الشياطين.

 صوت: ها..ها..ها )ضحكة ساخرة مفتعلة(

 إد: تحب اجيب كاهن؟

وهاوريك هاعمل فيهم ايه؟صوت: اه جيبه.. هات كل الرهبان   

 إد: تعمل إيه لو السيدة العذراء أمرتك ترحل؟

 صوت: ييييك..أغغغغغغغ..

 إد: عارف إيه ده يا فريدي؟ شايفه؟؟

 صوت: أجججج..صليب..

 إد: صح، صليب.. وده معناه إن ايامك هنا معدودة.

هاقطع راس حد.. يصوت: شكل  

اجيب االقيكش. علشان اما آجي هن ما ما آجي مرة تانية يا فريدي، يستحسإد: ا

معايا قس طارد شياطين..قس مش هاتحب أبدا تهزر معاه وتستهبل زي 

 مابتعمل.
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وارد..-صوت: إد إد إد إد إد إد  

 إد: عايز ايه يا فريدي؟

ب..صوت: تعالى نلعب طرد شياطين..روح هات المية المقدسة وتعالى نلع  

 

. روحنا بره المكتبتجري لتسجيل، لورين إنتفضت وطلعت نا بنسمع اإحو

 وراها لقينا أوضتها كلها مقلوبة بكل محتويات الدواليب واألدراج.

نيسة المختصة إد ما كملش في قضية إنفيلد بسبب تعقيدات في التواصل مع الك

ي إد مايعرفش إيه الي حصل فهناك، وبسبب طول سفره الي كان ُمكلف. 

لشياطين باتات الي هاتفيد علم االقضية بعدها لكنه نجح في جلب عدد من اإلث

سجيل في المستقبل. وطبعا كان غرضه من الحوار الطويل مع الكيانات هو ت

ش الوقائع ومحاولة التعرف أكتر عليهم وعلى تفكيرهم، لكن الموضوع م

 بالسهولة دي مع كيانات كدابة ساخرة بطبعها.
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لضحايالقاء مع ا -قضية شبح إنفيلد الصاخب  

 )فصل من ترجمة وتجميع المترجمة من مقاالت مختلفة، وغير موجود في

 الكتاب األصلي(

 

THE CONJURING 2 

ية شبح الفيلم الشهير مستوحى من أشهر قضية خوارقية في إنجلترا، هي قض

ونة من جسون، والمكعائلة هودلإنفيلد الصاخب. األحداث الغريبة الي حصلت 

جريت وجانيت( وولد )جوني(.مارأم )بيجي( وبنتين )  

سنة، ولسه بتصيبها  11كانت جانيت في عمر  في وقت إطالق الفيلم،

اهدت القشعريرة كل ما سيرة القضية دي تتفتح. سألناها عن شعورها أما ش

 الفيلم ألول مرة وقالت:

ينا أو بصراحة ماكونتش مبسوطة إن القضية إتعملت فيلم، وماحدش أخد رأ -

ي مش والدي لسه متوفي وظهر موضوع الفيلم كمان فإحساس طلب موافقتنا.

 لطيف تجاه إعادة الحديث عن الوضوع ده.

 

م( إنتقلت البيت ده دلوقتي؟ بعد وفاة بيجي هودجسون )األفي حد ساكن في هل 

ت نا كاالسيدة كلير بانيت وأوالدها األربعة للمنزل. وبرضو زعمت كلير إنه

م البيت. أوالدها كانوا بيصحوا من عز النودايما حاسة إن في حد معاها في 

 .ية إنفيلدخايفين بسبب أصوات جاية من تحت البيت، بعدها عرفت حكاية قض

شافت راجل  سنة( 51كانت القشة التي قصمت ظهر كلير إن بنتها شاكا )

ائهم فيه داخل عليها أوضة نومها. بعدها العائلة سابت البيت تاني يوم بعد قض

 شهرين فقط.

ى بدأت أحداث إنفيلد؟إمت  

 14 ، إن الموضوع بدأ فيلجريدة ديلي ميل زي ما حكت األم بيجي هودجسون

ز. في إن سرير أخوها بيته نيت قالتلها، في اليوم ده بنتها جا5799أغسطس 

ت ضوضاء من الطابق وبعدها، سمعت السيدة هودجسون صالليلة الي 

حرك وضة بناتها بيتفي أ تقيل العلوي، وأما طلعت شافت دوالب صغير
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إنها كانت  بسرعة ناحيتها، وقفل الباب عليهم من جوه كأنه بيحبسهم. قالت األم

هم الي كانوا بعملوا الدوشة دي. فاكرة إن جانيت وأخواتها  

 

ادرة ت الخبط صسمع أصوايفيك نوتنجهام، قال إنه كان ب الجيران يدعىأحد 

أما  ض في أوضة واحدة. سرة كانت بتنام كلهم مع بعمن البيت، وإن األ

راحلهم مرة بناء على إستنجادهم به، سمع الطرقات دي جاية من الحيطة 

 والسقف.

طانية لطرقات دي كان واضح في تسجيالت الجمعية الروحانية البرياصوت 

 مع الطفلة جانيت هودجسون.

الحوائط  المشهد المرعب الي شوفناه في الفيلم أما الصلبان على صوصأما بخ

طاني، ، فده ما حصلش، والصلبان المقلوبة مش عالمة على تواجد شيبتإتقل

ل الي إتصلب ب بالشكنه رفض يتصلأل بالعكس القديس بطرس إتصلب مقلوب

نه أقل بكتير من شرف زي ده من وجهة نظره.به المسيح أل  

فعال، األم  هل إستغاثت األم بيجي بالجيران زي ماشوفنا في الفيلم؟ ده حصل 

دها ولجأوا لجيرانهم آل نوتنجهام، وأعرب الجيران عن خوفهم أخدت أوال

البيت الُمقابل.صوات الي كانت صادرة من أليومها من ا  

ي الفيلم كان هل جانيت فعال كانت بترتفع عن األرض؟ الحقيقة إن الي شوفناه ف

يرة، لكن ( بتبان إنها طاة شهيرة لجانيت )ُمرفقة في الكتابصور فيمبالغة. 

ي صورها الصور دة هي بتقفز من فوق السرير الي كان تحتها مباشرة. الحقيق

 مصور جريدة دايلي ميرور جراهام موريس، وكانت محل شك ونقاش طويل.

ي مش موثوق في أخبارها أوي فكانت في الوقت ده )جريدة دايلي ميررور 

 إنجلترا(

ة مرعوب لكن جانيت نفسها قالت إنها كانت بترتفع فعليا عن األرض، وكانت

اتقدر تنزل على األرض تاني.من اإلحساس ده ومش عارفة إمتى ه  

م من قدام مرافقة له كانوا ماشيين يوبيدعم اإلدعاء ده إتنين شهود، خباز وسيدة 

 لة هودجسون، وشافوا من الشباك العلوي جانيت طايرة، وقالتعائمنزل 

 السيدة إنها كانت خايفة تكسر اإلزاز وتقع في الشارع.

 

يلم؟ ل عالم الشياطين إد وارن كان له دور في القضية زي ماشوفنا في الفه

الي  إد وارن كان واحد من الناسايوه بس بشكل أقل من الي إتذاع في الفيلم. 

ون جات تحقق في القضية. بل إن أحد المتحرين عن الخوارق يدعى جاي لي
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ل ن دعوة وفضباليفير كان موجود من قبل حضور إد وارن، وقال إنه جه بدو

ي وده الي قاله إد وارن نفسه في كتاب الصحف موجود لمدة يوم واحد فقط.

عش طلماعاِلم الشياطين( وأضاف إنه راح ألغراض بحثية و)جيرالد بريتل 

 غير بتسجيل صوتي مدته تالت ساعات.

 

فنا مستحوذة على جانيت زي ماشو تالسؤال األهم، هل روح بيل ويلكنز كان

 في الفيلم؟ 

جمعية الي سجلتها ال لجزء ده من الفيلم مستوحى من التسجيالت الصوتيةا

ت غريب الروحية البريطانية وتسجيالت إد وارن. البنت كانت بتتكلم بصو

سمي نفسه وبتدعي إنها شخص إسمه بيلي أحيانا، وأحيانا تانية كان الصوت بي

سنة ومات  19بأسماء مختلفة. الصوت الي كان بيدعي إنه بيلي قال إن عنده 

 من النزف المخي بعد ما أصيب بالعمى. 

 

عت في مخ ث بأصوات مختلفة إتزريبعض علماء النفس بيقولوا إن فكرة الحد

ن جانيت أما الُمحقق الروحاني موريس جروس قال في سخرية إننا محتاجي

تتكلم  . بعدها على طول بدأت جانيتنسمع أصوات الكيانات دي علشان نصدق

يا.يمكن جانيت مش مدعية أو كدابة، لكنها إتأثرت ال شعور باألصوات دي.  

ن القضية:بعد اربع سنين م قالت جانيت في حديث للقناة الرابعة البريطانية  

 مش عايزة افكر في حسيت ان في قوة محدش مستوعبها بتستغلني. -

الموضوع ده تاني..بس بصراحة مش حاسة إن شبح بيل ويلكنز كان 

الناس  حتاج عيلة وحاسس بالوحدة وكان عايز يتواصل معشرير..حسيت انه م

 عن طريقي أنا وأختي.

 

عية هل فعال الشيء الي كان موجود في البيت هو شبح بيل ويلكنز؟ الجم

ده بيل الروحية البريطانية أكدت إنهم بحثوا عن اإلسم، وعرفوا من إبنه إن وال

وإستنتجوا  خي فعال.اتوفى على كرسي في الصالة في البيت ده نتيجة نزف م

 إن الحدث نتيجة نشاط شبحي.
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الم حسب كهل األحداث المرعبة دي حصلت بعد لعب البنتين بلوحة ويجا؟ 

 جانيت، ده حصل فعال.

 

طيين هل االثاث كان بيتحرك؟ أساس تأكيد الموضوع ده صدر من تقرير شر

ريق ه بالطنتيجة مشاهدتهم لكرسي مطبخ بيتحرك في مسار مستحيل تفسير

شاهد على حوادث مشابهة حصلت في  14بعدها كان في اكتر من  العادية.

ائط، تحريك ألجسام، وملء أكواب بالماء، وكتابات على الحو نالبيت، مابي

 وإشعال ألعواد الثقاب.

 

 إيه الي سبب إن األحداث الصاخبة دي تخفت أو تنتهي؟

عد في طرد وسا 5791جانيت تعتقد إن السبب راهب جه للبيت في سنة 

س ب ارن زي ما ظهر في الفليم.والكيانات الموجوده، وكان هو السبب مش إد 

وقت  بالكامل. فضلت األم بيجي تسمع أصوات خافتة منش الظاهرة ما إنتهت

 للتاني، وطبعا السكان التاليين بعد وفاة األم أكدوا على ده.

 

معية براء الجإثنين من خ هل ممكن تكون القضية دي أصال نصب أو خرافة؟ 

رفت الروحية مسكوا جانيت ومارجريت وهم بيتنوا معالق. جانيت نفسها إعت

فضول، خواتها زيفوا بعض الوقائع بس مرة أو اتنين مش أكتر بهدف الإنها وأ

معية الروحية هايكشفوهم وال أل!جيي القكانوا عايزين يعرفوا محق  

 

يت ية إنفيلد؟ جانيه مصير عائلة هودجسون بعد إنتهاء الضجة حول قضإ

 51سنة وسابت البيت، جوني مات بالسرطان عن عمر  51اتجوزت في سن 

جي. في ة مستمرة بطريقة أهدا لحد وفاة األم بي، وفضلت الظواهر الغريبسنة

سنة وكان لها إبن مات  11، جانيت كان عمرها 1451وقت عرض الفليم سنة 

سنة. 51أثناء نومه في سن   

 

يه في قضية إنفيلد ، إتسأل عن رأ1441عام إد وارن ) الحقا وقبل وفاة 

ان شايف الي إتكتب عن القضية، ك للي حصل، وقال إنه بعد ماراجع وتفسيره 

انات د الكيإن لعب البنتين بلوحة الويجا جلب عدة كيانات شيطانية للبيت، أح

زي ما سمع نيت وبيزعم إنه بيل ويلكنز، ودي هو الي كان بيتكلم على لسان جا

ب فإن جانيت كانت حاسه إنه مش شرير وإنه صعبان عليها، ودي من االعي
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يل شخص كون بالشياطين وكانت مدخل خبيث لإلستيالء على البنتين. طبعا 

تعرفت اته، ده دليل أكبر على إن المعلومة إحقيقي ووجانيت عرفت سبب وف

عن طريق الشياطين. وإضاف إد إن االشباح غير قادرة على إحداث كل 

 الفوضى دي.(
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 مخاطر المهنة

 

حكيلنا:بيبتسم إد وبيفتكر أوائل إيامه في شغله كمحقق في الخوارق وبي  

" كنت لسه مش واخد زمان على مخاطر المهنة دي. واحد من القدام في  -

رة مهنة طرد الشياطين قال لي: عمرك ما هاتدخل بيوت وتواجه كيانات شري

لم ع حياتك زي ماكانت أبدا. بمجرد ما تخطي برجلك في عالمهم المظوترج

يد، ب عنك هاتبقى وحخطر لألبد إنت وكل الي بتحبهم. غصهاتعيش في 

ن أي أذكى موغير اي رجل تاني. وماتنساش إن القوى الي إنت بتتعامل معاها 

 شخص فاني، وعندهم حكمة ومعرفة عصور كاملة.

لطريق كان باردة واليلة كانت  .من ستيفن يا السحريةما أخدت المراأفتكر ليلة 

شيء  كان أول مرة آخدعليه كتل تلج، فسوقت على مهلي، وكان معايا لورين. 

صب ط بها يشيطان الُمرتبن من إن الس زي كده معايا البيت، فكنت قلقاُمدن

مس م بعد خت واخد حذري زيادة أكتر كمان وأنا سايق. المهغضبه عليا فبقي

ة الرجل، نزلت في حفرة. في الظروف العادية الحفر ل كده من بيتأميا

جنط  مرليد كانت صغيرة. بس الي حصل مع العربية ألنهامكانتش هاتفرق 

ية تماما. حاجة مش ممكن تحصل أصال..العرب والعجلة نفسها العجلة الجديد

ق كم نا بفرول تتفاداالمعاكسة وبقت العربيات تزمر وتحا إتحدفت ناحية الجهة

زة إننا ماموتناش.إنش بس. معج  

اية من عربية نقل بمقطورة كانت جلسه هاتحرك شوفت والعجلة  غيرتركنت 

ها أي مكانش علي..العربية الشمال عادي، فجأة غيرت حارتها وبقت في وشنا

قام وال أي حاجة خالص كأنها خارجة من المصنع. وفجأة عالمة وال لوحة أر

لعربية، جيالتينة خضراء وغرقت اجالونات من مادة  بدأت العربية ترمي علينا

 احات فشلت في إزالة المادةبقا مستحيل أشوف حاجة قدامي، حتى المس  

.ة النقلالسميكة دي إال بعد جهد طويل. بصيت من الشباك ماالقيتش العربي  

ررت كل نزلت نضفت اإلزاز ومشيت كم ميل، ولقيت نفس العربية تاني وك

نا بالمادة البشعة دي تاني!الي عملته وغرقت  
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 وع.مرة تالتة الوضع إتكرر، وبقا واضح إن في حاجة خوارقية في الموض

نفس العربية  وقفت بالعربية شوية ومسحتها.. وإتحركت بعد فترة ولقيت تاني

 وإتكرر نفس الموقف للمرة الرابعة!

إتعودت بقا على حدوث مواقف مشابهة في طريقي من أو إلى القضايا 

ا حتى إن ريحته وارقية، بس عمري ماشوفت المادة الخضراء دي تانيالخ

ل، ومافيش المقرفة لزقت في العربية فترة طويلة، وكانت ريحة شبيهه بالبو

 وال عربية بلغت يومها عن إنها شافت أو حصل معاها حاجة زي كده.

في  ومكانش موقف العربية النقل إتكرر طول الطريق..أكتر من اتناشر مرة

امي أي طريقة علشان أهرب منها أو أتفاداها.قد  

ية الدنيا هديت ساعة وال حاجة والطريق كان ماشي كويس، لحد ماالقيت عرب

ربية ، وكانت الليل دخل، بس العمالكي جاية نحايتنا من ورانا بسرعة خارقة

انش فيها أي نور من أي نوع فماالحظتهاش غير أما قربت أوي. دي مك

ن وعدتنا جدا وكانت هاتخبطنا فعال بس إنحرفت فجأة يميالعربية قربت جدا 

سه شخصيا. بصت لورين للعربية وحسيت كأنها الشيطان نفبفرق كم بوصة.   

لتل،  كملت الطريق والعربية دي قدامنا، شوية ولقيته طالع كوبري بيؤدي

وقف  ففرحت إني خلصت منه. بس مجرد ما طلع الكوبري على بُعد ميل كده،

. مكانش في ونزل بسرعة رهيبة زي الطلقة ناحيتنالف بيها في عنف العربية و

مين تفاداها إال لو قرر هو يقلل السرعة أو ينحرف ينأي حاجة تتعمل علشان 

 تنزل في. قولت للورين أو شمال. صوت العربية وهو جاي كان عالي جدا

ي على أمشالدواسة، بقا قدامي ثواني أختار فيها حاجة تنقذنا، الف وارجع، وال 

ر طول؟ معرفش ليه حسيت إن التصرف الصح هو إني أمشي على طول. آخ

بقيت نيا ويغمضت عإستغيثي بالمالك ميكائيل!".  حاجة قولتها للورين "

ت!"خالص مستعد لإلصطدام..وقبل اإلصطدام بكسر ثانية، العربية إختف  

 

حبها ببة وريزة الدلها غ اضح طبعا إن الكيانات الشيطانية كيانات ذكية،و

طاني ده للتالعب بضحايا بدال من إفتراسهم مباشرة. علشان كده، الذكاء الشي

 هو الي بيميز الظواهر الشيطانية عن إي ظاهرة خوارقية تانية.

 يانات الشيطانية بتطورل إدد ولورين، الحظوا كمان إن الكعم ةولطبيع

.خططها وبتبدأ بمستويات تالعب أقل وصوال لمحاوالت القتل  
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ن قضية التحرشات دي بتبدأ ساعات من قبل ما يستقبل إد ولورين إتصال ع

 خوارقية. بيدينا إد مثال و بيقول:

س آخر مرة "التحرشات دي بتحصل مرتين تقريبا في السنة، بعد الغروب. ب -

ش في حد كانت الصبح. بعد الغدا، التليفون رن، ردت لورين بس مكانحصلت 

ن بشكل س مكانتش رنة متقطعة طبيعية، كان بيرعلى الخط. بعدها بدقيقة ب

مستمر زي جرس المطافي. اما لورين ردت سمعت صوت مبحوح حيواني 

. مجرد جاي من التليفون. إتضايقت واديتني السماعة، وسمعت نفس الصوت

 بره البيت. شكل عنيفلبنا الجيرمان شيبارد ابتدى ينبح بماقفلنا السماعة، ك

ية من المكتب..األثاث بيتحرك..حاجات ثواني وسمعنا ضوضاء جا

ي بتتكسر..الوضع ده إستمر عشر دقايق. طبعا أي حد مكاننا كان هايجر

ي ده بس نصيحة، محدش المفروض يشوف وضع ز يشوف إيه الي بيحصل،

 بعينيه قدر اإلمكان.

تكومة عدينا ساعة، ونزلنا المكتب...كانت خرابة! اللوحات مقطوعة، الملفات م

. كل حاجة حرفيا في األوضة أو على الحوائط متكومة في النصومقلوبة..  

ينك وهي بتقدر تشوفها بطرف ع نات دي موجودة طول الوقت في البيت،الكيا

إلتفاق ا ..بس إحنا وصلنبح في عالم وسط بين العالم المادي والروحانيبتس

نا مش هارشهم بالماء المقدس."معقول، هم مايضايقونيش، وأ  

 

المكتب إتدمر؟ طيب ليه بقا  

قدر تقول تحصل الحاجات دي. توع أو إتنين من بداية أي تحقيق بقبل أسب " -

مجرد ما ده بيحصل، بنعرف إن شخص ما في مكان ما  إنذار أو تخويف.

ين إد ولورين بيتعرض ألحداث خوارقية عنيفة، وغالبا مايعرفوش م

ي خطة ول دايما، ف. وزي مابقيام حياتنا بتتقاطع بشكل ماأصال..لكن مع األ

ل."طويلة المدى الكيانات دي بتحطها ومابنقدرش نكشفها أبدا بشكل كام  

 *** 
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ستراتيجية الشيطان إ  

 

انية. األشخاص الروحانيين واألتقياء هم األكثر عرضة للمضايقات الشيط

، ةحكالنا إد مرة عن األب بيو، وإزي إنه كان بيدخل القالية يالقيها مقلوب

ظهر له لكيانات دي كانت بتالي بيكتب بيه مرشوش على الحوائط. ا والحبر

وخ..كان ة رهبان بتحيط بالسرير بتاعه، بيكتشف بعد كده إنهم مسعلى هيئ

رض.يخبطوه على األبيمسكوه ويضربوه في الحوائط و  

ية. مرة شاف كيان من دول متنكر في هيئة األب أوجستينو داخل عليه القال

د تماما عن طلب منه يعيد نظر في طريقة حياته كشخص بعي الكيان المتنكر ده

و يتهز. األب متع الدنيا..وبدأ يتالعب بالكالم واآليات وتفسيرها علشان األب بي

و، فطلب منه يردد معاه نأوجستيس إن كل ده مش ممكن يطلع من بيو ح

نقة.)فليتمجد يسوع(، فإختفى الكيان فجأة وساب وراه ريحة كبريت خا  

 

إلنجاز ام هو دفع اإلنسان للكفر.. والشياطين بتحس باهدف الشيطان الع"  -

رف الكيانات دي تقدر تعفعال أما تتالعب بإيمان شخص مؤمن باألساس. 

ا حياتك كلها بماضيها وحاضرها، وبعض لمحات خاطفة من المستقبل. أم

ية بتعامل مع شخص ممسوس، أو حاجة الكيان بيقولهالي على لسان الضح

"إدوارد، أنا عارف إنت من!.هي:   

 بالرغم من إن إد مش رجل دين، إال إنه بيقوم بعمل قريب جدا من عملهم إلى

تصريح  جانب تحقيقاته الماورائية. الشيء الوحيد الي مايقدرش يمارسه بدون

 هو طقس طرد الشياطين.

م عالِ  اطين ومحاولة فهمها،سنين طويلة من دراسة مخططات الشيبعد 

واهر الي تسجيل وبحث الظالعصري قدر كمان يدخل التكنولوجيا لالشياطين 

ت دي. ين قبله، وقربنا بشكل كبير من فهم المخططاثف من الباحارهقت اآل

 بيقول إد:

 شر وهم :محاوالت التلبس بالبفي تالت خطوات بينتهجها الشياطين أثناء  -

عة ي خطوة رابوفي حاالت نادرة، بيكون فاإلستحواذ.  –الهجوم  –اإلبتالء 

وقف وهي: القتل أو الموت نتيجة لإلستحواذ. لو مافيش حد ساعد الضحية و

 تدهور األمور، الخطوات بتمشي دايما بترتيبها. 
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عر خالل فترة اإلبتالء، إستراتيجية الشيطان بتكون خلق أجواء من الذ

 يمأ في تحطلبية دي بتبدوالخوف بينتج عنها طاقة روحانية سلبية. الطاقة الس

ي مرحلة فوستر كانوا ف أطفال عائلةإرادة اإلنسان وقوته النفسية والجسدية. 

 روضية الدمية أنابيل فكان المفاإلبتالء، زيهم زي الساحر زيلنر. أما قض

أوقف ول . لو مكانش حد إتدختتصنف في مرحلة اإلبتالء برضو وبداية الهجوم

هي صعب ورحلة األايا دي كانت هاتتحول للمالنشاط الشيطاني في القض

باب  اإلستحواذ. عموما كل النشاطات دي مكانتش هاتحصل لو مكانش حد فتح

"المفروض كان يفضل مقفول.  

 

هم. الكيانات الشيطانية مالهاش قدرة على إختراق حياة البشر بدون إذن من

 بيكمل إد وبيقول:

ب " محدش يحب يتعرف على شيطان بنفس المنطق الي بيه محدش يح -

توصيل رسالة األشباح البشرية بتحاول تتواصل مع البشر لف فيروس. يستكش

بينما  معينة ساعات، وده مابيحتاجش إذن من البشر علشان يحصل التواصل،

في  حرة.في حاالت الكيانات الشيطانية، الشيطان محتاج دعوة منك بإرادتك ال

ل اصالتو ما فيقانونين بيحكموا إختراقهم لعالمنا، قانون الجذب، إنك تفكر داي

 معاهم، وقانون الدعوة، الزم تدعوهم للدخول في حياتك.

ي حالهم ي قضية أنابيل، الممرضتين كانوا فهاديك مثال على قانون الجذب.. ف

عادي إيه الي خال الشياطين تحاول تاخد منهم إذن للدخول في حياتهم؟ 

الدمية  ل فيتفكيرهم الكتير وإهتمامهم بالطعم الي رموه الشياطين والمتمث

ل مثالي.رغم نيتهم الصافية إلى حد الحمق، لكن الشيطان لقا منها مدخأنابيل.   

صدر مثال تاني لقانون الجذب، أما يكون في شخص عنيف أو قاتل أو أو..بي

حر مثال طول الوقت طاقة سلبية، الشياطين بتنجذب له تلقائيا..ممارسي الس

بى قبتبتخلي هالة الجسم أغمق، و أي ممارسات بتصدر طاقة سلبية مثال قوي.

الدم في أنف الضواري.ريحة ر يأثتلها   

إلكتئاب ..حاالت اان فيها بيسيب أي حاجة تتحكم فيهكمان الحاالت اللي اإلنس

هاتيجي  والغضب الشديد واليأس..لو ماقدرتش تتحكم في نفسك حاجة تانية

 تتحكم فيك.

ن خالل تدعي كيان شيطاني ماإلنسان ممكن يسبالنسبة بقا لقانون الدعوة، 

 طقس سحري ما أو أي قناة مشابهة تؤدي غرض الرغبة في التواصل.
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مر ألن دين معرضين للهجوم المستبالتالي، فإننا كعلماء شياطين أو رجال ال

يزين عليا في قناة مفتوحة بيننا وبين الكيانات دي غصب عنا، إحنا عاف

م مستقرة نتعلم نخلي عالقتنا بهوموافقين نتواصل معاهم لهدف أكبر، فالزم 

 أغلب الوقت ألطول فترة ممكنة."
 *** 
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س مترجم ومختصر من خمعن جلسات تحضير األرواح  ه فصل خاصد" 
 ، لكني لقيت إن وجودهمقاالت اجنبية، وال يعبر عن قناعاتي الخاصة
ي مضة، وهو غير موجود فضروري في الكتاب لتفسير بعض النقط الغا

 كتاب عالم الشياطين."
 

هدف جلسة اإلستحضار هي محاولة للتواصل مع األرواح والكيانات الخفية ب
 .إستقبال رسائل من العالم اآلخر مباشرة أو عبر وسيط روحاني

يوع شاعت إقامة جلسات التحضير في منتصف القرن التاسع عشر بعد ش
ي تود مارلة من جلسات التحضير قامت بها المعتقدات الروحانية. أشهر سلس

 حضوروأقامت الجلسات دي في البيت األبيض ب،لينكولن حزنا على إبنها
.ةزوجها الرئيس األمريكي آبراهام لينكولن وعدد من الشخصيات البارز  
 يتجزأ رغم التشكيكات في كون الجلسات دي حقيقية، إال إنها فضلت جزء ال

.روحانية لحد النهاردةمن ممارسات الُمعتقدات ال  
ائعة مصطلح جلسة اإلستحضار ممكن يشير إلى واحدة من األربع أشكال الش

للممارسات دي رغم إختالف كل منها عن اآلخر من حيث الشكل واألدوات 
:المستخدمة والهدف منها ونتائجها. األنواع دي هي  

 
 جلسات اإلستحضار الدينية

اليات إللهية )مذاهب من الروحانية في الوفي العقيدة الروحانية والماورائية ا
اح، رواصل مع سكان العالم اآلخر من األالمتحدة( بتهدف الجلسات دي للتو

دي في كنائس  وبيتم تسميتها بإسم )جلسات إستقبال الرسائل(. بتتم الجلسات
انية الروحانيين جيدة اإلضاءة،أو في مكان مفتوح خاص بالممارسات الروح

سائل من جا في فلوريدا. بيتم في الجلسات دي إستقبال رزي معكسر كاسادا
ي العالم اآلخر في حضور عام، وساعات بتتم داخل كنائس الروحانيين ف
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ط حضور عدد من معتنقي العقيدة دي، والرسايل هنا بتوصل عبر وسي
ة روحاني، وهدف الرسائل دي هو تطهير نفوس الحضور عبر معرفة حكم

.رجاية لهم من العالم اآلخ  
 

 الصقر األسود
ة باإلضافة إلى التواصل مع األرواح الي لها صلة شخصية أو صلة قراب

جلسات  بالحاضرين لجلسات التحضير، كنيسة العقيدة الروحانية بتقيم
كل عام معتنقي العقيدة بش  للتواصل مع األرواح الي يعرفها الوسيط أو أحد

 ، تم تحضير روحبدون وجود صلة قرابة أو صداقة في الماضي. كمثال
لقرن قبيلة الثعلب وكان عايش في ا  الصقر األسود وهو مقاتل أمريكي من

ة من التاسع عشر. التواصل مع روح الشخص ده بالذات كانت متكررة خاص
ا، وبقى خالل كنيسة الروحانيين األمريكيين من أصل إفريقي من وقت قيامه

ضير وهو بإختصار تحتحضير األرواح من النوع ده بيسمى الصقر األسود 
.روح شخصية معروفة وال صلة قرابة بينها وبين ُمحضريها  

التواصل  ني، فالنوع ده منمن أصل التيأما بالنسبة للروحانيين األمريكيين 
مع األرواح بيسمى "ميساس" أو "الجماهير"، وبيحضروا فيها أرواح 

.من األجداد الكاثوليك  القديسين والشهداء  
 

المسرحيةجلسات الوساطة   
رح، فيها بيتواصل الوسيط الروحاني مع األرواح وهو جالس على خشبة مس
ابقة وقدامه الحضور قاعدين على مقاعد القاعة. وهي مختلفة عن األنواع الس

ينهم الي بيكون فيها الحضور قاعد مع الوسيط على نفس الترابيزة، أو ب
كانوا  وسطاء اليتواصل جسدي زي إنهم يكون ماسكين إيدين بعض. أشهر ال

أقرباء  بيمارسوا النوع ده هو باسكال بيفرلي راندولف، وكان بيتواصل مع
لى الحضور من الموتى وبيتلقى منهم رسائل. كمان كان مشهور بقدرته ع

.التواصل وتلقي الرسائل من فالسفة مشاهير أهمهم أفالطون  
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 جلسات جماعية لمساعدة الوسيط
ن ترابيزة عدد قليل من الناس، وبيجتمعوا حوالي الجلسات دي بتتم في حضور

ة من في حجرة مظلمة أو نصف مظلمة، وبإستخدام الطاقة الروحانية المنبعث
رة، أو من الحضور، بيقدر الوسيط يتواصل مع الروح ويتكلم عن لسانه مباش

ود شياء الموجويجا أو بتجسد جزئي عبر أحد األ خالل تحريك مؤشر لوحة
 صال ده، أو عن طريق إصدار أصوات دقات أو تحريك بعضوالُمعدة لإلت

م األجسام الخفيفة..إلخ. وهو أشهر أنواع جلسات اإلستحضار. وهنا بتت
ل. الجلسات في النهار، لكن في مكان مظلم لتشجيع األرواح على التواص

تأكدوا من شرط الضوء القليل ده بيخلي الُمتشكيين في صدق لجلسات دي ي
: إزاي نشتري عربية في الضلمة؟شكهم، وبيقولوا  

فإن عدد  وألن شكل الجلسات ده هو األكثر شيوعا، واألكثر قابلية للتزييف،
ي المرات الي تم إكتشاف الُمدعين من خالله بيخلي في شك كبير جدا ف

مصادقيته، خاصة إن أي خدع أو آالت تدي إنطباع التحريك أو الصوت 
 و من خالل الصور ألول وهلةبيكون صعب إكتشافه من طرف الحضور أ

.بسبب الظالم  
 

ها بعيدا جلسات اإلستحضار محل إهتمام كبير حاليا من ناس كتير، وبيمارسو
فة عن الدين وبدون وجود وسيط روحاني من باب الفضول والتسلية ومعر

أغلب  وإستكشاف الحدود الفاصلة بين الواقع والماورائيات، وبيكون بطل
.االتجارب دي لوحة الويج  

 
 إيه هي الوساطة الروحية؟

ل مع هي ممارسة نوع من التأمل أو اإلسترخاء للوصول لحالة الغشية للتواص
تواصل أرواح الموتى. لكن بعض الوسطاء بيكونوا متيقظين أثناء مرحلة ال

وا أي رسائل للوصول للغشية ما بيقدروش يفتكر ادي. الوسطاء اللي بيحتاجو
د موثوق ، وبيكونوا محتاجين ُمسجل صوتي أو حتلقوها أثناء فقدانهم للوعي

.منه يكتب عنهم الرسائل الي بيتلقوها  
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:أدوات اإلستحضار الروحاني الشائعة  
اللوحات الروحانية، والمعروفة بإسم لوحات الويجا، هي لوحات من  -1

ة الورق المقوى أو الخشب أو البالستيك مكتوب عليها الحروف األبجدي
ة ال( وبعض اللوحات قد تحتوي على رموز تاني-ي )نعمواألرقام وكلمت

دام مختلفة، وبيكون معاها مؤشر مثلث بيسموه )بالنشيت( وممكن إستخ
 .الكوب أو زجاجة فاضية بدال منه

اح كل واحد من الحضور في الجلسة بما فيهم الوسيط إن ُوِجد، بيحط صب
ترة من رة،وبيتبدأ فواحد من إيده على البالنشيت أو وسيلة اإلشارة الُمختا

ي التأمل والتركيز في التواصل مع األأرواح بعدها بيتم سؤال الروح ال
دون إرادة بيحاولوا يتصلوا بها اسئلة وبتجاوب عن طرق تحريك المؤشر ده ب

 .من الحضور
 
ت:بواق واأللواح والمناضد والخزانااأل -2  

تطوير أدوات ض الوسطاء في ع، بدأ ب11من القرن ال نيخالل النصف التا
كون مختلفة لإلستخدام في جلسات اإلستحضار، خاصة الجلسات الي بي
.للحضور فيها دور مساعد للوسيط، والي بتقام في غرف مظلمة  

ي األبواق الروحانية هي أبواق على شكل قرن مجوف، يقال إنها بتساهم ف
 .توصيل أصوات األرواح وتكبيرها من مجرد همسات إلى صوت مسموع

مفصلة رواح" عبارة عن سبورتين صغيرين ماسكين في بعض بلواح األأما "أ
توب يالقوا مكزي الكتاب، بتتقفل وتتفتح بعد محاولة التواصل والمفروض ب

.رواح توصلهاعليها الرسائل الي عايزة األ  
 
:منضاد اإلستحضار -3  

ي وجود هي منضاد خفيفة الوزن يقال إنها بترتفع أو بتطير أو بتتحرك ف
.واحاألر  

  
:خزانات األرواح -4  
تربط ة لعالم األرواح، وبجلس الوسيط بداخل الخزانة دي وبيبتعتبر بوا 

العبوا بالحبال علشان محدش يقول إنهم بيتحركوا جوه الخزانات دي او بيت
 .بالحضور عن طريق أدوات معاهم جوه
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:التشكيك في مصداقة جلسات اإلستحضار  
اضي، أو ين بيعتبروا األرواح واألديان كالم فبعض العلماء، وأغلب الالديني 

لوسطاء على األقل نوع من اإلحتيال اإليماني. بيدعم تشكيكم ضبط عدد من ا
سحر  الروحانيين وهم بيحتالوا على الحضور عن طريق حيل ُمستخدمة في

م بالتحريك بدون ُمحرك، وتضخيالمسارح الترفيهي إلعطاء اإلنطباق 
 ين هي حركة "كيل. كان من أبرز حركات المتشكالحصوات وغيرها من األ

نقية لجنة سيبرت" والمكونة من أعضاء من جامعة بنسلفانيا، وكان هدفها ت
ين العقائد الروحانية واألديان من النصابين. على جانب آخر، بدأ الساحر
شف هوديني و ونيفيل ماسكلين حركة موازية لتحقيق نفس الهدف وهو ك

.الُمحتالين  
ائل كتب الوسيط الشهير المار كيني كتاب بيكشف فيه وس 6111سنة 

اإلحتيال الي كان بيمارسها في جلساته. لكن أضاف إن عنده إيمان ال 
للحواس،  الفائقة يتزحزح بوجود إله، بالحياة بعد الموت، وبالقدرات العقلية

.حانيةوبالظواهر الرو  
الوسطاء  من حناجر بيزعم المتشككين إن األصوات شديدة التنوع الي بتصدر

وبيدعوا إنها أصوات األرواح، يمكن ألي شخص ذو مواهب مسرحية إنه 
حد يعملها. كمان فسروا حركة البالنشيت على لوحة الويجا بإنها بفعل أ

من  الحضور، خاصة إن في كذا إصبع محطوط عليها وبيكون صعب معرفة
ير كل يوم من غ الي حركها، والخدعة دي بيستخدمها المراهقين في حفالتهم

.ما صحابهم يكشفوهم  
كمان بعض العلماء قال إن ممكن أحد مستخدمي لوح الويجا يحركها ال 

.شعوريا عن طريق الوعيه  
دة، على جانب آخر، بيستمر الوسطاء في جلسات اإلستحضار لحد النهار

ي قدراتهم. وبيبدئوا يتخلصوا تدريجيا من األدوات الُمستخدمة والي بتشكك ف
بسمحوا يكون في وسطاء بيشتغلوا في النور ووسط مجاميع من الناس ووبدأ 

.للمصورين ومسجلين الصوت بالتسجيل والفحص الُمتأني  
المسيحيين واليهود بيحرموا عموما أي محاولة للتواصل مع األوراح أو 

.إستحضار اي كيانات ماورائية من أي نوع  
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مها بعض لُمختلفة الي بيستخدفي الصور الُمرفقة، بنشوف عدد من األدوات ا
الوسطاء، ومنهم وسيطة روحانية إستخدمت شماعة مالبس ومالءة وقناع 
ثنين مسرحي. ووسيطة تانية إستخدمت صورة كبيرة مطبوعة على خشب..اإل

مع  بيزعموا إحتياجهم لجسد تاني إلسقاط الروح عليه، ومحاولة التواصل
املين اعي ده. نقدر نقول إنهم عالروح من خالل حبل بينهم وبين الجسد الصن

.تواصلجسد بديل لجسد المتوفى علشان يحل فيه لفترة ويتشجع على ال  
 

حضار، هي من األشياء الغربية والمرعبة الي بتتشاف في بعض جلسات اإلست
.اإلكتوبالزم   

خارجي،  اإلكتوبالزم معناه مشتق من الكلمتين اليونانيتين "إكتو" بمعنى
. في علم الروحانيات الُمعرب اإلكتوبو"بالزما" بمعني  الزم هو شيء ُمشتكل ِ

و أذن " الجبلة الخارجية". اإلكتوبالزم بيوصف مادة بتخرج من فم أو أنف أ
شيوع  الوسيط الروحاني، وبتعتبر من ُمخلفات الروح الُمستحضرة. وبرغم
طاء ثبت الُمصطلح ده، إال إن العلم بيرفضه خاصة بعد تحليل بعضه عند وس

ر إنهم ُمحتالين، ولقوه عبارة عن شاش أو ورق مطبوخ أو تركيبة من عناص
.طبيعية عادية  

أو الشبية  الروحانيين بيعتقدوا في وجود المادة دي بشكليها الشبية بالشاش
ما بتخرج بالمخاط األخضر. بعضهم بيوصفه بدقة أكتر وبيقول إن المادة دي أ

اية التواصل، مرئية تقريبا عند بد من الوسيط في البداية بتكون شفافة وغير
الزم رائحة وبتكون مرئية وصلبة أكتر مع الوقت. في حاالت، بيكون لإلكتوب

وءقوية. وحسب زعم الوسطاء إن اإلكتوبالزم بيتبخر لو تعرض للض . 
:الباحث الروحاني جوستاف جيلي، بيوصف اإلكتوبالزم وبيقول  

، خاطلبخار، ساعات زي المهي مادة متغيرة الشكل، ساعات بتكون زي ا -
.زولةغأو البالستيك أو الخيوط الم  

يالتينة الكاتب آرثر كونان دويل الشهير بيوصف اإلكتوبالزم على إنه مادة ج
.بتتجمد مع الوقت، وبتستخدم في أغراض أخرى روحانية  

أصل  وجود اإلكتوبالزم لم يثبت علميا، وتحليل المادة دي ثبت إنها مش من
تجسد ا المتأكدين من وجودها بيقولوا إن علشان شيء خوارقي يخوارقي. بينم

في العالم المادي الزم يكون مكون من عناصر أرضية، وبيزعموا إن 
.ة آثناء تواجدهاالكيانات الشيطانية بتقدر تترك آثار مشابهة للفضالت البشري  
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ج من باحثين روحانيين زي دبليو جاي كروفورد، شاهد المادة دي وهي بتخر
ل شبيه نف أحد الوسطاء، وقال إنها شبه بالزما الدم، وبتتجمد مع الوقت لشكأ

.بالشاش  
 

ات من في وسطاء روحانيين مخادعين بيبلعوا شاش بيخرجوه أثناء الجلس
 بقهم، وبعضهم عنده القدرة على إخراج محتويات فمه من مواد زي الغراء

ه من مواد عبر أنفأو نشاء البطاطس الملون وغيرها   األبيض أو الزبادي
.علشان يدي اإليحاء ده  

، األغرب من ده كله إن الباحث الروحاني البرت فون شرينكن فوتزينج
م الي تحرى عن حالة الوسيطة الروحانية إيفا كارييه، وأعلن إن اإلكتوبالز
حبها بيفرز منها هو "تجسد روحاني ألفكارها" وهي مقدرة ذهنية بتخلي صا

ي سنة هيئة ضبابية قابلة للرؤية والتصوير، وف يقدر يجسد أفكاره على
.نشر الباحث كتاب وفيه صور اإلكتوبالزم ده 1123  

اص كتب دونالد ويست، باحث في ماوراء علم النفس، إن اإلكتوبالزم الخ
الل بإيفا عبارة عن ورق ممضوغ ودبابيس، وإنه قدر يميز ده بوضوح من خ

تاخد المكتوبة من المجلة الي إ الصور المنشورة. وقدر يميز بعض الكلمات
منها الورق، وقال إن صورة الوش الي باين وسط اإلكتوبالزم متاخد من 

.مجلة معروفة  
ه ويقول إن رجع تاني الباحث البرت فون شرينكن فوتزينج يدافع عن نظريت

إيفا كانت قرأت المجلة دي وطبيعي إن صور منها تظهر ضمن تجسيد 
، وإن اللي في الصورة ناتج عن تواجد أشباح أصال أفكارها، وإنه لم يزعم إن

.الدليل على صدق إيفام دونالد ويست إنها نصابة هوع  ز  
 

لسن، تم تقصي جلسات اإلستحضار الخاصة بالوسيط الدنماركي أينر ني
يخبي والمتقصين من جامعة كريتسنا في النرويج وجدوا إن الوسيط كان ب

.م إنها خرجت منه من نفس المكانمواد اإلكتوبالزم فتحة الشرج وبيزع   
ليد وسيطة تانية إسمها مينا كراندون، أصدرت تجسد إكتوبالزمي يشبه ا

د من بطنها وشاورت للحاضرين، وفيما بعد لقهوها إي  الصغيرة الدامية
ن منحوتة من كبد حيواني. الي شافوا الظاهر الي عملتها مينا قالوا إنها م

.ي التاريخأمهر المزيفين لإلكتوبالزم ف  
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نوش الروحانيين ما بيعل  قصاد كل المزاعم دي، في عدد كبير من الوسطاء
سطاء عن نفسهم، ومابيعملوش جلسات إستحضار وال بيتقاضوا أموال. الو
تواجد  دول بدئوا في الظهور فس النصف الثاني من القرن العشرين، برغم

يفين عن المجال أمثالهم من زمان، لكن ظهورهم كان ناتج عن عزوف الُمز
.ده بعد تسليط العلم الضوء على إحتيالهم وكشفه لها  

ة الوسطاء دول بيرفضوا وصف وسيط روحاني، وبيفضلوا بدلها كلم
ؤية ُمستبصر، ألن مواهبهم ال تقتصر على رؤية األرواح فقط، بل على ر
غيرها لمحات من الماضي والمستقبل والشعور بوجود الكيانات الشيطانية و

.حساسية تجاه العالم غير المرئيمن ال  
بعض المستبصرين خضعوا للفحص في معامل الباراسيكولوجي ومعامل 
جوزيف بانكس راين، وتم ثبوت بعض مواهبهم زي الرؤية عبر الحوائط، 
وقراءة األفكار، ورؤية لمحات من الماضي أو من بعض األشياء المحجوبة 
عنهم. لكن العلم مازال عاجز عن إثبات كل ما له صلة بأرواح الموتى حتى 

 اآلن بالوسائل المتاحة حاليا.
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 السحر وتحضير األرواح
 
:عن لوحات الويجا، بيحكيلنا إد وبيقول  

ابة لوحات الويجا، طقوس السحر، شمع تحضير الشياطين، أجهزة الكت" -
ري. شالتلقائية، كل دي أبواب الوم تفضل مقفولة في وجه أي كيان غير ب

.إستخدام األشياء دي بيؤدي دايما للرعب واألذى والدمار  
يعة، ثبت إن لوحات الويجا مفتاح سيء السمعة للدخول لعوالم ما وراء الطب
ربعة حتى لو كانت نية ُمستخدمه خير، أو إن إستخدامه تم لمجرد التسلية. أ

ية كل عشر محاوالت لعب بلوح الويجا نتج عنه جلب كيانات شيطان  من
.لعالمنا   

حداث الي عارف فيلم ورواية "طارد األرواح الشريرة" لويليام بيتر بالتي؟ األ
دأت سنة إتبنت عليها الرواية حقيقية مع بعض اإلختالفات طبعا. األحداث ب

مش  حداث الحقيقية ولدلوحة ويجا. طبعا بطل األبإن صبي لعب ب 1141
.بنت  

 ورقة مكتوب عليها الحروف لوح الويجا في حد ذاته مالوش أي قيمة، أي
وحة الويجا األبجدية تنفع لوحة ويجا، لكنها وسيط للتواصل..بطريقة أوضح، ل

ل. نادر فهي أداة تواصبتكون زي ما إنت شايفها..لو بتستخدمها كأداة تواصل 
أذى.  صادف حد جرب لوحة ويجا وحصل على نتيجة إيجابية بدونجدا أما بن

كة! ي وبتؤمن بشدة إنها بتوصلهم بالماليفي ناس مدمنة على اللوحات د
لش مستحيل طبعا أي كائن سماوي يتواصل مع بشر بالطريقة دي..ماحص

.ومش هايحصل  
اول نفس المشكلة بتحصل في جلسات تحضير األرواح. أما شخص بيح
و تواصل يتواصل مع عالم الكيانات الخفية، فمافيش أي طريقة يضمن بيها ه

زي ما بحب أسميه، ودي فرصة على طبق من مع مين.. إتصال عمياني 
."دهب للكيانات الشيطانية إنها تدخل منها لعالمنا  
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الطرق مش وارد خالص إننا نقدر نتواصل مع قرايبنا أو صحابنا الي ماتوا ب
 دي؟
:ردت لورين وقالت   
وا في لو حضرتك جبت عدد من الناس في جلسة تحضير وخليتهم يركز" -

ين؟ حتى صل، فالتواصل غالبا هايحصل، لكن هايحصل مع مرغبتهم في التوا
م مثال لو الكيان الي تواصل معاك قالك إنه قريبك فالن وحكالك موقف قدي
لمعلومة بينكم، برضو إيه الضمان إن الي بيكلمك مش كيان شيطاني عارف ا
ل دي؟ خلي بالك كمان، مش كل الموتى بيرغبوا في التواصل أو ألتواص

ت أصال..حتى الموتى الي لسه متصلين بالحياة زي في حاالمعاهم ممكن 
 .األشباح البشرية. مش كلها حابة تتواصل اساسا

ل ماتحاولش تجرب اإلتصال ده إال للضرورة القصوى، أما مايكونش في ح
حثية غيره، والزم ده يحصل في وجود وسيط معتمد وتم إختباره من مؤسسة ب

عا، ها موهبة اإلستبصار والوساطة طبفي الخوارق مش أي حد. في ناس عند
ب الكيانات بس عدم خبرتهم بيخليهم يقعوا هم نفسهم تحت تأثير وتالعب وكذ
لوسيطة الشيطانية. وقضية أنابيل برضو مثال يصلح لبيان للنقطة دي. ا

ه كان كيان إتخدعت وظنت إن الي بيتواصل معاها شبح الطفلة أنابيل، بينما إن
.شيطاني مخادع   

بشرية مان نقطة، جلسات اإلستحضار الزم تتعمل الصبح، األشباح الفي ك
ير بليل وفي بتقدر تتواصل أي وقت، لكن الكيانات الشيطانية ما بتتواصلش غ

تحضار الظالم. تسمع طبعا عن إن الترابيزة مثال الي بيحصل حواليها اإلس
باح شبتطير في الهوا..ده دليل على إن التواصل تم مع كيان شيطاني، األ

.البشرية ماتقدرش تحرك جسم بالوزن ده  
اقولك سر؟ الطاقة الروحانية المنبعثة من الموجودين أثناء جلسات 

ل مع اإلستحضار ممكن تحرك األشياء حواليهم..ومش شرط يكون في تواص
."أي كيان حصل! الموضوع مش سهل أبدا زي ما أي حد ممكن يتوقع  

 
نات الخفية محاوالت تواصل البشر مع الكياي على بيرجع إد وبيدينا أمثلة تان

:وبيقول  
لى السحر..هو ببساطة أستحضار لشياطين وإبرام عقد معاهم بينص ع" –

هم. تقديم خدمات خارقة من طرفهم، مقابل إستمرارك في تقديم قرابين ل
ها، إنما الشياطين ما بتستفيدش بشكل مادي طبعا من القرابين وال بتاكل
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مارسة يتهم من إضالل البشر وإجبارهم على القتل أو مبتعتبرها وصول لغا
ون طقوس كفرية. بنسمع على طول عن نهايات السحرة المرعبة، وده بيك

ة والكيانات الشيطانية الي حضرها لمرحل حرنتيجة وصول عالقة السا
.اإلستحواذ والقتل بأبشع الطرق  

إتقاء  وا إبليسأما عبادة الشيطان، فدي خدعة تانية.. عبدة الشيطان بيعبد
ب لشره، وهم مؤمنين بوجود الله لكنهم بيعبدوا القوى الي بيظنوها أقر

قوس كفرية لطبيعتهم البشرية. بس هنا بيتواصل البشر مع الشياطين في ط
هم بيبعوا لهم نهايت ا بياخدوش حاجة من الشياطين،بدون مقابل! يعني م

 الصراحة عمري ما قدرتوإيمانهم ظنا منهم إنهم كده بيتقوا شر الشيطان. 
ضايا أفهم الفكرة من وراء العبادة دي، لكن طول الوقت بشوف أثرها في الق

."الي بنقرا عنها أو بنقابلها  
 

نرجع تاني لخطوات اإلستحواذ الشيطاني، وقولنا إن أول خطوة وهي 
قواة اإلبتالء، بيكون هدف الكيان الشيطاني فيها إنه يدمر إرادة اإلنسان و

ع الوقت والجسدية عن طريق بعض الظواهر الغريبة الي بتتزايد م النفسية
 وتمتص طاقته وتمنعه من النوم والراحة. 

:بيكمل إد وبيقولنا  
تة الظواهر في فترة اإلبتالء بيكون ذروة نشاطها من تسعة بليل لس" -

 3. الساعة الصبح..وبتشتد مابين واحدة بعد منتصف الليل لحد قبل الشروق
هي ساعة  ليمزية بالنسبة للديانة المسيحية..تالتة بعد منتصف اللهي ساعة ر

يان الشيطان، عكس الساعة تالتة العصر وهي ساعة صلب المسيح. لو الك
ت الموجود شبح بشري عدواني، فممكن يتسبب في ظواهر غريبة أي وق

ختفي في بنفس القوة، على عكس الكيانات الشيطانية الي نشاطها بيقل أو ي
.النهار  

غرباء الكيانات في مرحلة اإلبتالء بيميلوا إلخفاء وجودهم عن األشخاص ال
ن ما لحد ما يقدروا يثبتوا تواجدهم في المكان. في الوقت ده، الضحايا ممك
التحريك  يصدقوش الي بيشوفوه، او يبدؤوا يفسروا األمر بالهالوس او قدرات

قت . مع الوعن بعد..بيكون الوضع مختلط فعال حتى عند المتخصصين
عر الي الظواهر دي بتكون أوضح وبيبقا سهل معرفة سببها خصوصا مع الذ

."بيبدأ يظهر عند الضحايا ودفعهم تدريجيا للجنون  
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ده والرمزيات؟  3إيه بقا موضوع الساعة   
:رد إد وقال  

وع الساعة الكيانات الروحانية بتميل للرمزية، والشياطين بيستخدموا موض" -
مان لضحايا المسيحيين للسخرية من ساعة صلب المسيح. كتالتة ده مع ا

هو رقم  666.. 6بيستخدم الشيطان مضاعفات الرقم تالتة، وخاصة 
.الشيطان   

 عندك كمان رمزية الناحية اليسرى..الحظت في قضية أسرة فوستر إن
 األطفال كانوا سامعين صوت العصافير المزعجة من الجانب األيسر من

م يمنى عموما مباركة ولها عالقة بمسارات الطاقة في جسالطريق. الجهة ال
.اإلنسان  

 ن طهارة ونقاءرمزية الفضالت والقذارة والروائح السيئة، هي سخرية م
خ."المالئكة..إل  

  
 نتكلم عن المرحلة التانية لإلستحواذ؟

ناها مرحلة اإلبتالء عموما بتعني وجود نشاط شيطاني، مرحلة الهجوم، فمع 
مكن ت بدأت فعال في اإلستيالء على الضحايا. وهي مرحلة ال يإن الكيانا

.إغفالها لو قدر الضحايا يتعايشوا فترة مع مرحلة اإلبتالء  
.دي بيبدأ الهجوم واإليذاء الجسديفي المرحلة   

:بيكمل إد الموضوع وبيقول  
هدف مرحلة الهجوم هي دفع الضحية لفقدان أي سيطرة على نفسه أو "-

ة مادية داته. الهجوم في المرحلة دي بيكون من ناحيتين، ناحيإرادته أو معتق
اإلبتالء  وناحية نفسية. لو قدر كيان شيطاني يتمكن من الضحايا في مرحلة

بدأ وبداية الهجوم، لألسف بيقدر يجلب عدد آخر من الكيانات معاه وهنا بي
 الموضوع يتدهور ومن سيء ألسوأ كل يوم. الزم هنا تدخل سريع، وإرادة

بيقع  يدبيحصل لهم. ألن عادة في المرحلة قوية عند الضحايا ووعي باللي 
ة للتواصل الضحايا في فخ اللجوء لغير المتخصصين، أو محاوالتهم الشخصي

ة.بنفسهم، وهنا بتحصل الفوضى التاممع الكيانات دي   
نقدر نلخص إستراتيجية مرحلة الهجوم في عبارة هي: محاولة نزع 

من الضحية. نزع التفكير المنطقي واإلرادة الحرة  الخصائص اآلدمية
.واإليمان  
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، وطريقة الطريقتين الي بيتم بيهم الهجوم زي ماقولنا هي طريقة فيزيائية
يطة نفسية. األولى عن طريق التالعب والتحكم في العناصر المادية المح

."بالضحية لتخويفه وإلحاق األذى البدني به  
 

صل الظواهر أثناء مرحلة الهجوم؟سؤال، إلى أي مدى ممكن تو  
نقابل هلع ئنا للتحقيق في قضية واصلة لمرحلة الهجوم، بااما بيتم إستدع" -

مش طبيعي، وبيكون الهجوم على الضحايا من الناحية المادية 
راهية والنفسية..الحواس الخمسة للضحايا بتكون ُمشبَّعة باإلضطهاد والك

، وصراخ ريهة، وأصوات نحيبوالرعب. بيبقوا عايشين وسط روائح ك
توصل ت عنيفة في درجات الحرارة، وغالبا بيراطرقات، همسات مستمرة..تغ

لمرحلة من الحصار والي بيكون معاها مغادرة المكان مستحيلة أو خطرة 
 للغاية. في محاوالت الهروب، بيواجه الضحايا أعراض إختناق، إختفاء

ض، جروح، أمراض عنيفة ن األرموتجسد للمكان من حواليهم، إرتفاع 
تليفون مفاجأة، صداع عنيف، عمى، إشتعال للنيران، إنقطاع التواصل عبر ال

مع أصوات مرعبة من السماعات، ظهور لتجسدات شياطين على شاشات 
تمل. المخ التليفزيون. الناس بتبقى محاصرة في بيوتها وفي عذاب غير ُمح

افيش ستنزفة..مافيش نوم، مبيكون وقتها مشحون جدا، الجسد منهك، الروح مُ 
."راحة، رعب وإذى مستمر..هو ده ملخص فترة الهجوم  
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 قضية آل كارلتون

 
 بيحكي إد وارن وبيقول:

هم، كان بالتنقل من مكان لمكان حسب ظروف شغليمرإنت عارف غرام األ" -
نزل وكنت قابلت شخص ظريف إسمه ناثان كارلتون وحكالي حكايته مع م

ين، زوجين في التالتينات وطفل ن. عائلة كارلتون كانت مكونة منمسكو
ط بحديقة في نيوإنجلند. البيت كان جميل ومحا  إشتروا بيت قديم في مزرعة

بينما  من بتوع الروايات دي. الزوج ناثان كان بيسافر كتير بحكم شغله،
ا ا وبنتهزوجته الكساندرا كانت بتفضل في البيت بتاخد بالها من رضيعه

البنت الكبيرة. ماعدتش فترة طويلة من سكنهم في البيت، وبدأت الزوجة و
 يسمعوا صوت خطوات بدون مصدر جاية من الدور التاني. وبليل كانوا

 .بيسمعو أصوات جر وخبط. وده كان بيحصل كل ليلة
د بالها أخت الكسنادرا كانت ساكنة قريب من البيت ده، وكانت بتروحلها تاخ

الكساندرا راحت مشوار. األخت واألوالد كانوا بيناموا في  من األوالد لو
انوا الدور العلوي وكانوا بيسمعوا أصوات الخطوات دي. وكمان العمال الي ك

صوات بيساعدوا في زراعة األرض المحيطة بالبيت كانوا بيسمعوا نفس األ
ية من دي بتطوف حوالين سرايرهم وبيشتكوا من إن في حد بيسحب األاغط

ت م وهم نايمين، وده كمان حصل أللكساندرا. كانت األم واألخت والبنعليه
 بيسمعو أصوات جاية من األوض، ومكانش في أي مصدر لها. الهمسات دي

.مكانتش مفهومة ولها إنطباع إنها إنجليزي معكوس   
انوار  مع الوقت الظواهر الغريبة بدأت تزيد، وبقت تختفي حاجات، وتظهر

وملحقاته مش واصلها كهربا أصال.. الحرارة كانت في أماكن من البيت 
تفها. بدأت بتنزل ساعات لدرجة التجمد، وكانت الكسندرا بتحس بإيد بتلمس ك

إحاسا بالغضب يغزو األم، وكل ماكانت بتحس بوجود حاجة وراها كانت 
ل لجوزها، بتلتفت بعنف وتضربها بالي في إيدها. حكت الكسندرا الي حص

يت جة من دي في فترة إقامته، أعزى الموضوع لكون البالي ماشافش أي حا
  .قديم وأخشابه بتصدر أصوات عادي

ن، زي طبعا في قضايا بيكون فيها المضايقات بتحصل ألشخاص معيني
ي القضية دي..الزوج ماشافش أي حاجة. عامة أيا كان سبب تواجد الكيان ف

هم بيختصبيت معين، الكيان ده بيختار ساعات أشخاص معينين بس و
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يان إختار بالمضايقات دي، وساعات بيعم اإلبتالء الجميع. في حالتنا دي، الك
تها بعد األشخاص المتواجدين في المكان بشكل عام، وركز على الكسندرا وبن

.ةحواذ خاصة لوجودهم لوحدهم فترات طويلتكده بشكل خاص كهدف لإلس  
ن دات. الشياطيأربعة من كل خمس حاالت إستحواذ، بتالقي الضحايا سي

راق بتختار الستات واألطفال إلنفتاحهم الروحاني الطبيعي وسهولة إخت
رات أكتر هاالتهم وطبعا بسبب ظروف وجود األطفال والستات في البيوت فت

.من أغلب الرجال  
وحدها وتغرق تدهور الوضع في بيت عائلة كارلتون، وبدأت الحنفيات تتفتح ل

يت مسكون تفتح وتتقفل، أصوات الخطوات.. بالمكان، األبواب والشبابيك بت
!زي ما الكتاب ما بيقول  

ي ليلة استمرت المضايقات الصغيرة دي، وإنجبت الكسندرا طفل تاني. وف
، فزيونوواحدة من العامالت في المزرعة بيتفرجوا على التليهي كانت قاعدة 

إن  واكروا إن الدفاية إنفجرت، بس لقفتسمعوا صوت إنفجار عنيف جدا. إ
جة كأنها باب أوضة الرضيع إنفجر واتبعثر في كل مكان، واألوضة كانت متل

تالجة لحوم. الطفل كان مولود بدري، فكان ضعيف، ودرجة الحرارة دي 
.تقتله بس لحقوه بصعوبةإنها كادت   
ي ف يده وماشيينإالت سنين، كانت الكساندرا ماسكة الولد وصل عمر ت أما

اإلسم  صرخ وقال: إنت دوستي على بياتريس!البيت، فوقف فجأة وشدها و
قال إنه كان غريب ومعقد على طفل عنده تالت سنين. سألته من بياتريس، ف

ندرا من الكس تف إزاي ويعمل إيه. طلبصربتقول له يتوقال إنها صاحبته، 
اتريس الولد يسأل بياترس: إنتي مين. فالطفل سألها وبعد لحظات قال: بي

!بتقولك إنها ساحرة  
في ليلة  زي ناس كتير، عائلة كارلتون مش بتؤمن بوجود كيانات خفية. لكن

لهوا، ة سودا بتتجسد في الكانت الكسندرا في سريرها وشافت قدامها كت
ول أسود من السواد نفسه ألن نور األوضة كان مقف ابإنه اوكالعادة وصفته
ة وهو في الضلمة. فضل الكيان ده يتجول في األوض ةباين تومع ذلك كان

إلنهيار بيصدر صوت هدير غير محتمل، بعدين إختفى وسابها موشكة على ا
لزوج العصبي. الظاهرة دي إتكررت تالت مرات، والمرتين التاليتين كان ا

دة ناثان معاها في السرير وماشافش أي حاجة، لكن رعب الكسندرا وهي سي
 عاقلة قوي، خال ناثان يصدق إنها شايفة حاجة فعال.



119 

 

حيه بس رة التالتة الكيان ده كان بيرفع الزوج، وحاولت الكسندرا تصفي الم 
.كان نائم بعمق مريب  

وش في بداية مرحلة الهجوم، ومافكر ملعائلة سابت البيت بعدها فورا وها
صارهم يعرفوا إيه سبب الي حصل. ده كان تصرف كويس منهم قبل ما يتم ح

."مايقدروش يهربوا  
 

*** 
 

:الكيان الشيطاني من مرحلة الهجوم وبتقول بتتكلم لورين عن هدف  
هدف مرحلة الهجوم هو اإلعداد لمرحلة اإلستحواذ على جسد الضحية، أو "-

اقع تحت إرغامها على القتل أو اإلنتحار. ضحية الكيانات الشيطانية بيكون و
يني أحكيلك قضية كمثالضغط رهيب من خالل خطة معقدة وقاسية..خل .. 

ية جدا، نا رسالة من سيدة ثالثينية متعلمة ولهجتها راقتلقي 1111في أبريل 
جوم وكانت مرعوبة جدا. السيدة دي إسمها باتريشيا رييفز، وكانت تحت ه

.شيطاني بس مكانتش فاهمة ده، وال عارفة إيه الي بيحصلها  
و إنجلند. الي حصل إن بارتيشيا وصديقتها إشتروا سوا بيت مسكون في ني

عدد كبير ت في أوهايو، وكانت من عائلة كلها متدينة وباتريشيا إتولدت وعاش
البيت  منهم ذوي مناصب كنسية. باتريشيا مكانتش متجوزة، فقسمت إيجار
وقوي،  الجديد ده مع صديقتها ميلندا. برغم إن باتريشيا كانت شخص ناجح

المال والحب والسعادة كانوا بعيد أوي عنها رغم إجتهادها. كانت   إال إن
ر. مرة رجة إنها خططت لإلنتحار كذا مرة وكانت قريبة جدا من الكفتعيسة لد

 من كتر ما يأست قرردت تجرب تشتري كتاب سحر وتجرب منه طقس
 "اإلزدهار". بعد كم شهر من ممارستها للطقس ده، جالها عرض عمل بمرتب

 .ممتاز ومكانة عظيمة
حلم إنها عايشة سنة، كانت بت 12الغريب إن من ساعة ما باتريشيا كان عندها 

عال في بيت من طراز منازل المستعمرات الضخمة القديمة. وكان نفسها ف
ترة تسكن في الحقيقة في بيت زي ده وكأنه هدف حياتها األوحد. قعدت ف

أحالمها.  كبيرة تنزل المكتبة إسبوعيا وتقرا جرايد اإلسبوع بحثا عن منزل
 عليها كلية، ورغم إن زي ما قالت باتريشيا إن الفعل ده كان )مستحوذ(

د غريب. مكانش معاها فلوس تشتري أي بيت وقتها، بس كانت بتدور بإجتها
الكاملمكانتش ُمدركة إن )إهتمامها( بالبيت تحول )إلستحواذ( الفكرة عليها ب . 
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يت أحالمها بعد سنتين من شغلها في المنصب الجديد، لقت باتريشيا قدامها ب
ن ميلندا، را تشوفه هي وشريكتها في السكوملحق بمزرعة كبيرة. فراحت فو
1111وكان الكالم ده يوم واحد يناير   

له ميل المكان كان لطيف جدا، وكان ما بين البيت والطريق الرئيسي ممر طو
ألسف كل وفي أشجار طويله على الجانبين. المكان كان مثالي بالنسبة لهم ول

سود.. ن ممارس للسحر األده كان فخ. بعدين عرفنا إن مالك البيت السابق كا
وف وما اعتقدش إن الموضوع صدفة إنها تيجي المسافة دي كلها علشان تش

.."بيت كانت بتحلم بيه من طفولتها  
 

 هنا إضطريت أقاطع لورين وأسألها: معلش فهميني..دلوقتي في ساحر
اصلوا معاها؟بيتعامل مع شياطين.. إيه عالقة باتريشيا بيه وليه الشياطين تو  

 وال إنت عارف إن عالقات البشر أصال متشابكة.. الناس ذوي الطاقاتأ"-
ي المكان. الروحانية العالية بيكون سهل لفت نظرهم لتواجد الكيانات الخفية ف

جلب نرجع لقضية الدمية أنابيل، هاتالقي إن الممرضتين ما عملوش حاجة ت
طاني يان شيلهم كيان شيطاني، لكن هالتهم الروحانية كانت عالية، فبدأ ك

يوا يحاول يلفت نظرهم له عبر الدمية أنابيل، وكانت غلطتهم هي إنهم مش
.وراه وسمحوله بالدخول في حياتهم  

يطانية ما كذلك باترشيا الي كانت بتملك هالة روحانية عالية، أغرت كيانات ش
لوك بمحاولة إختراقها وزرع فيها فكرة شراء بيت معين.. البيت ده كان مم

ي ما تريشيا مشيت ورا الحلم ده وفضلت تدور على البيت، زلساحر. با
إيه وراها.  الممرضتين في قضية أنابيل حاولوا يتواصلوا مع الدمية ويعرفوا
دهم بنت لها هنا الشياطين إستغلت حدثين منفصلين وشبكوهم في بعض.. عن

بكوا هالة روحانية عالية، وعندهم بيت مسكون بشياطين جلبها ساحر.. فش
له  عين مع بعض، وده بيحصل كتير على فكرة..أما جد لك يكونووضمال

عد سنين عالقة بالشياطين ويموت، ممكن حفيدك تحاول الشياطين تصطاده ب
ده أو قرون من وفاة جدك. األمور بتمشي كده، خيط بيسلم خيط.. علشان ك
كن بحذر دايما من اإلنسياق ورا أحالم غربية ومتكررة.. ممكن تكون فخ. مم

ل على كمان نضيف هنا إن باتريشيا نفسها إستعانت بالسحر في الحصو
."وظيفة، لذلك فهي مديونة للشياطين  
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ي البيت؟نرجع لقضية باتريشيا وصديقتها، إيه الي حصل بعد ما سكنوا ف  
ة خالل إسبوع الشابتين رايحين جايين على البيت مرة واتنين وتالت"فضلت -

اه إزاي بسبب بُعده عن شغل بارتيشيواحد ولسه ما قرروش هايشترو . 
بة في بداية قضايا اإلستحواذ، بيكون صعب جدا حد يالحظ إن حاجة غري
جوم بتحصل..شهور وسنين ممكن تمر في مرحلة إعداد الضحية لمرحلة اله

الروحانية  ثم اإلستحواذ. خليك فاكر إن الزمن اليعني شيء بالنسبة للكيانات
.عامة بكل صورها   

مال الي ، قررت باتريشيا تسيب شغلها وتكتفي بال1111في ديسمبر المهم، 
عة، حوشته منه، وقررت الشابتين إنهم يحطوا مدخراتهم في البيت والمزر

.ويعيشوا حياة ريفية هادية يربوا حيوانات ويزرعوا محاصيل  
بنك رضي  لكن، تحويشة الشابتين مكانتش كافية لدفع مقدم البيت، ومافيش

ية األمر يدتين غير متزوجتين وبدون عمل. في الظروف العاديدي سلفة لس
لبيت. كان هايقف لحد هنا، وباترشيا كانت هاترجع شغلها وتصرف نظر عن ا
ي لكن ده ما حصلش..ميلندا كانت في لوس انجيليس ودخلت بالصدفة ف

المطلوب  مسابقة على التليفزيون وكسب مبلغ يعتبر عشر أضعاف المبلغ
تاجين المبلغ غطى تكلفة شراء البيت كاش..لكنهم كانوا محكمقدم للبيت! 

اخدوا فلوس علشان يشغلوا المزرعة، فراحوا البنك يودعوا فيه المبلغ وي
ت قرض بضمانه، لكن البنك قالهم عايزين ضامن تالت..فجت سوزان أخ
 باتريشيا وقعت على القرض كضامن ولألسف دخلت سوزان معاهم في

ليه في قيقة إن الضامن التالت مكانش شيء متعارف عالمخطط الشيطاني. الح
خص البنوك خاصة في حالتهم، وأعتقد إن الي طلب منهم التوقيع الثالث ش
اله ُمنقاد بإرادة الشيطان الي مستهدفهم..تالت توقيعات..تالت أرواح جاي

.بإرادتهم..تالتة..إهانة واضحة للثالوث الُمقدس  
ا وميلندا. مستقبل باترشيبمنها دون ذنب لسوء حظ سوزان، حياتها إتربطت ب

يا صوت في الليلة الي تم فيها توقيع ورق القرض، سمعت ميلندا وباتريش
احدة في خطوات ثقيلة داخلة عليهم في شقتهم في نيو ميكسكيو..كانت كل و

 أوضتها وقافلة على نفسها، وكل واحدة سمعت الصوت وخافت اليكون
هم طبيعي، وقرروا مايخرجوش برة إوض حرامي.. بس إحساس الهلع مكانش

اللهم حتى وهم محتاجين يطلعوا علشان يكلموا البوليس، لكن الهلع كان ش
  ..تماما. مكانوش طبعا يعرفوا إن دي بداية مرحلة اإلبتالء الكالسيكية
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رد ما ، إنتقلت باتريشيا وميلندا لبيتهم الجديد، وبمج1111في نهاية يناير 
اعات غير ُمحتمل بإنهم متراقبين، حتى إنهم كانوا سإستقروا حسوا بشعور 

حوا فيها البيت بيباتوا في فندق صغير قريب منهم في الفترة الي كانوا بيصل
 .طول النهار

ين أصدقاء عايشين معاهم في شقتهم القديمة وكان الكلبكمان كان عندهم كلبين 
انوا ة إنهم كجدا، لكن بمجرد نقلهم للبيت الجديد بدؤا يهاجموا بعض لدرج

.بيحبسوا كل واحد لوحده علشان مايقتلوش بعض  
اجات تافهة جدا. في نفس الوقت، إبتدت خناقات بين ميلندا وباتريشيا بسبب ح

زيهم زي  كان واضح ان الشابتين مدفوعتين للشجار بدون رغبة اصيلة منهم،
.الكلبين   

لوسهم، وإن ا كل فمع الوقت، الشابتين قرروا يباتوا في البيت الي دفعوا فيه
كان صعب جدا  مصاريف البيات في الفندق كتيرة فعال، لكن مبيتهم في البيت

رير بسبب إحساس إنهم متراقبين، وتطور اإلحساس ده لشعورهم بشيء ش
، لحد ما بيرعبهم وهم مش شايفينه. حاولوا يتعاملوا مع األمر على إنه تهيؤات

ؤم جاي بيسمعوا صوت إنشاد مش بدأ النشاط الشيطاني يظهر. كل ليلة بقوا
مكانها من بره البيت، وفي النهار كانوا بيعانوا من إختفاء مواد التنظيف و

تختفي  كانوا بيالقوا نقط دم. كمان فلوسهم وبعض أغراض شخصية لهم بقت
.ومابيالقوهاش في أي مكان  

 تهتالحظوا كمان آثار أقدام على طبقة الثلج جنب الحظيرة ، آثار بدأت وأن
وسط المكان، وبين كل خطوة وخطوة مسافة تالت أقدام، وعمق الخطوة 

!نصف بوصة فقط   
ي من شرائهم للبيت، سوزان أخت باترشيا جت تساعدهم ف هربعد كم ش

احها التصليحات، وأول ما وصلت المكان إتفاجئت بشعور الرعب الي إجت
عنت ن طفجأة ورجعت في ساعتها لبيتها. لكن لألسف بعد كم إسبوع سوزا
سمها تالت نفسها بساطور! الطبيب كتب في تقريره بعد فحصها إن كان في ج

ء جه طعنات. لكنه إستغرب إزاي ماماتتش. بعدها سوزان حكتلهم إن في شي
قدرتش تقول وراها شقتها من بيت باترشيا لكنها كانت في حالة نفسية سيئة وم

.تفاصيل  
 
 



123 

 

ت، حسه طول الوقت في البيميلندا كمان ما إستحملتش اإلحساس الي بت
عنف شديد في فرجعت بيتها القديم في أوهايو، بعدها بكم إسبوع تم إغتصابها ب

شقتها من شخص غير معروف. الحادث ده خالها تخاف من قعدتها لوحدها، 
.ورجعت تاني لبيتها الي إشترته مع باتريشيا  

 1111 مش هانكرر تفاصيل حكيناها كتير، خليني بس أقولك إن في ربيع
، كانت الشابتين استنزفوا كل طاقتهم في محاولة التعايش مع الرعب
رف نفسي ومالمحهم كبرت تالتين سنة، وزي ماقالتلي باترشيا: مابقيتش بع

.، أما ببص في عينيا مابشوفش غير الخواء والموتةفي المراي  
 ري منشارمن وقت للتاني، ميلندا بقا بيجيلها حاالت غريبة..مرة قررت تشت

. بتحكي كهربا وتقتطع كل الشجر الي بره البيت بحجة إنه مضلم الدنيا جوه
ة، ومالمحها باتريشيا وبتقول: مليندا بقت بتجري جوه البيت كأن في حريق

بين إتغيرت تماما..مالمح مفزعة، وبقت بتهدد تقتلني لو إتدخلت بيها و
!الشجر   

على  ل وقررت تدورهنا بدأت باترشيا تتأكد إن في حاجة ماورائية بتحص
لحد مساعدة. دورت كتير وماالقيتش حد يقدر يساعد، أو حد مصدقها أصال..

.ما أشار عليهم صديق لها بإد ولورين وارن  
ي بعد ماحكيتلي ماكونتش حابة أخوفها واقولها إن وضعهم حرج. المكان ال
ا إشتروه مكان شرير والكيانات الي فيه عايزة الموت وبس. أما روحت أن

بسة ناس ال -كمستبصرة–د، أثناء عبورنا من خالل ممر األشجار، شوفت وإ
وت ات بيعملوا طقس ُمدنَّس تحت شجرة كبيرة. كانوا بينشدوا بصيابع

قيد مرعب، والي شوفته ده كان بيحصل بليل، بس قدرت أشوف شخص مُ 
.محطوط على حاجة زي المذبح  

كن ي سحر أسود ساأما دخلت البيت، عرفت فورا إن كان في حد متورط ف
اسة هنا، وتحديدا كان بيعمل طقوس فيها تعذيب ودبح لحيوانات. كنت ح

عب وف وعدم فهم..إحساس صبخوف مئات الحيوانات الكبيرة و الصغيرة..خ
يت ده كان إنسان يقدر يحس بيه. كل نَفَس كنت بتنفسه في الب شأوي مافي

..اطينبيفوح بالخوف والقسوة والشر. المكان كأنه جنة للشي  
مع  كان واضح إن في كيانات شيطانية هنا بتقود األحداث. أثناء حديث إد
ي السيدتين، تجولت في المكان..كلب من كالبهم جه ومشي معايا شوية ف
الباب  هدوء، لكن فجأة إندفع في ممر ووقف ينبح جنب باب مقفول. فتحت

ح منها. وولقيته باب خزانة، وكانت ريحة شنيعة بتف  
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ان إسود ب وفضل ينبح ناحية حاجة مش شايفاها..ثواني والقيت كيدخل الكل
في حجم إنسان بدون مالمح، طلع من الدوالب وإندفع ناحية سلم الدور 
سد التاني. الكلب طلع يجري وراه، وكان أول مرة أشوف كيان شيطاني متج

.ائعةعن فكرة السحابة السودا الش ةي صورة قريبة كده لإلنسان، وبعيدف  
مان مخطط الكيان الشيطاني قرب يوصل لهدفه في تحطيم عزيمة وإيكان 

.الضحايا، وأصبحوا في حاجة ماسة للتعامل مع الكيان ومحاولة طرده  
جمع المعلومات ا وإد هو نالضحايا للحالة دي، بيكون دوري أبعد وصول 

ده الي للكنيسة لتولي عملية طرد الشياطين دي. و هوتحضير ملف وإرسال
لحياتهم  ..وقدرت الشابتين يخرجوا من البيت ويبيعوه ويرجعواحصل فعال

 هتشما إنت ا لجسات عالج نفسي طويلةالقديمة في نيوميكسيكو لكنهم خضعو
."لحد دلوقتي  
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 الشياطين والكيانات الشيطانية
 

ء؟ س الشيسؤال مهم..إيه الفرق بين الكيانات الشيطانية والشياطين؟ هل هم نف
:رد إد وقال  

زي  ال..هم نفس الجنس بنفس األهداف، لكن العالقة بينهم وبين بعض" -
ياطين، عالقة صاحب الشغل بالعمال.. الكيانات الشيطانية بتنفذ خطط الش

الكذب وبيحطوا نفسهم عرضه لألخطار واإليذاء.. ساعات تالقيهم بيتباهوا ب
تهي عند طانية عملها بينبأسماء شياطين معروفة للتخويف. الكيانات الشي

ار مرحلة الهجوم، وفي مرحلة اإلستحواذ بيكون الوضع مختلف، وبتخت
.الشياطين بنفسها الجسد الي هاتستحوذ عليه  

ط، وكالمها زي ما حكينالكم، إن بعض الكيانات الشيطانية بتكتب على الحوائ
ادرة الي لنبيكون كالم فاحش أو كفر وبلهجات سوقية مبتذلة. بينما الحاالت ا

عتمدة عند بيكتب فيها الشياطين بتكون بلغة أرقى وغالبا اللغة األعلى الم
رب رجال الدين الي بيواجههم علشان يديهم إيحاء إن كالمه مقدس زي كالم ال

بتكتب وتتكلم  المألوف في كتبهم. فتالقي الشياطين الي بتتلبس المسيحيين
وفها رجل الدين أي لغة تانية بيشبالالتيني.. لكن نفس الشياطين ممكن تتلكم ب

ة الي بتواجهة لغى سامية أو لغة إلهية.. عبري، يوناني قديم، لغة عربي
 .قديمة..إلخ

ن إن كان كمان الشياطين ما بتكتبش على الحوائط، وبتفضل ورق البارشما
قدم  موجود، أو رق الجلد أو أي ورق قديم برضو بيوحي إن المكتوب له نفس

.كالم الرب  
ألفه عن تعمد الشياطين التشبه بالرب، إال إن باقي أفعاله عكس كل ما نرغم 

يحركوا الله. مثال، بيتعمدوا كسر الطبيعي المألوف..بيكتبوا بالعكس.. ب
لوا ويأذوا يسبوا آثار دماء وفضالت..بيقتاألجسام في حركات ضد الجاذبية..ب

يجابية، قوى إويدمروا.. قريت مرة في كتاب عبارة بتقول: ليس للشياطين 
.فكيانها قائم على الشر بالكامل  
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كيانات الشيطانية قلت قبل كده إن الكيانات الروحانية بتميل للترميز، فبتختار ال
حد.. ت واأللدينية..أيام الجمعة والسبالمناسبات الدينية لبداية نشاطها.األعياد ا

حياة عن بال اعيد ميالد الضحايا، إحتفاال منه وساعات بتختار تبدأ في يوم
.طريق تدميرها  

 طاتالقمر هو الوقت المناسب للنشابرضو طور القمر له تأثير، غياب 
طبق الشيطانية، الظالم الكامل مناسب لها. ممكن أحكيلك حادث أمتيفيل ون

."عليه الكالم ده ... 
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 القصة الحقيقية لرعب أمتيفيل
:بيحكي إد وبيقول  

من  جتمع أركان القضية الخوارقية، بتكون ظاهرة قدامنا ومتأكدينأما ت" -
بير إنها حقيقة مش تخيالت وال لها تفسيرات أخرى. ده بيحصل بعد جهد ك

 من جمع إدلة وإستجواب شهود..كل واحد بيحكي لنا الي حصل مابيقدرش
فاصيل يحدد نقطة معينة بدأت عندها األحداث، وبنفضل نسأل كتير جدا عن ت

:آلتيكن تعتبرها الضحية مالهاش الزمة فمش بتذكرها. بندور دايما على امم  
 
تاريخ الضحايا وتاريخ أجدادهم إن إحتجنا -1  
ةتفاصيل الظاهرة الخوارقي -2   
بإن حدث  وجود نسق معين لتكرار تفاصيل الظاهرة دي، يعني مابنكتفيش -3

ةواحد حصل وما إتكررش وبنعتبرها على أساسه قضية خوارقي  
العالمات والرمزيات -4  
تصاعد األحداث ووضوع الخطة الشيطانية -5  
تناسق كل الي فات ده مع بعضه في سياق واحد -6  

قضية ما  خليني أحكيلك قصة آل لوتز المعروفة بقضية رعب أمتيفيل، وهي
ا شاركناش فيها إال بعد هروب األسرة من الحصار الشيطاني، وكان دورن

في البيت  ط، وقدرت لورين تأكد وجود كيان شيطانيفيها توثيقي وبحثي فق
.زي ما حكيتلك قبل كده  

تحكت أول هنبدأ بتاريخ منزل أمتيفيل نفسه، يعني مش هانبدأ القصة زي ما إ
ألسرة  مرة بالظواهر الي مر بها آل لوتز في البيت. البيت نفسه كان مملوك

.اتمن سبع أشخاص..عائلة ديفوز، وسكنوا فيه أوائل الستين  
ره علماء وهو يوم بيعتب – 1114نوفمبر  13الساعة واحدة من صباح يوم 

ام اإلبن ق -يام في السنة نشاطا في الظواهر الروحانيةالروحانيات من أكثر األ
من بندقية  األكبر من عائلة ديفو بقتل كل أفراد أسرته الستة رميا بالرصاص

!ضخمة، وماحدش من الجيران سمع صوت الطلقات  
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 شهر، قام جورج وكاثلين لوتز باإلنتقال لمنزل 13حادث القتل ده ببعد 
 -يطانيةبرضو فترة نشطة باألحداث الش –أمتيفيل أثناء عطلة الكريسماس 

ه زي ماقولتلك إتحكالنا من جورج لوتز بعد هروب كده والي حصلهم بعد
.وأسرته من المنزل  

ول وية، وبقجورج كان شخص أنيق ومهندم وساعات بيتقل في الشرب ش
د ساعات يعني مش مدمن. خالل الفترة الي عاشها في البيت ده، كان قاع

مد رغم دايما قدام الدفاية ومكانش أبدا بيحس بالدفا..دايما بردان لدرجة التج
.إن مقياس حرارة البيت كان دايما بيشير إن درجة الحرارة مرتفعة  

عب بالطاقة لشيطانية بتتالفي القضايا الي حققنا فيها، الحظنا إن الكيانات ا
رجة حرارة الحرارية وغالبا ما بتسحبها لغرض التجسد، فبتكون النتيجة إن د

اني(. المكان بتنخفض جدا بشكل مفاجيء. بنسمي الظاهر دي )البرد الروح
دفا، كأن ومن فروقها عن البرد العادي إنك مهما تتدفى وتتغطى مابتحسش بال

.البرد بيخترق جسمك نفسه  
الحرارة كمان بيتم كأحد خطوات إرهاق الضحايا وتشتيتهم وهدم سحب 

تتخانق عزيمتهم. كاثي زوجته كانت كمان بتشتكي من إنها بقت عصبية وب
ديفو،  دايما مع أوالدها، وكان بيجيلها أحالم فيها تفاصيل من قضية قتل آل
كمان  وبتحس بأن حد بيحضنها في المطبخ، الحد ده كانت بتحس إنه ست.

.والد بقوا عصبيين وخلقهم ضيق، وكذلك كلب العائلةاأل  
ي حجرة بدأ بعد كده الزوجين يشتكوا من أطنان من الذباب بتغطي كل حاجة ف
يراميك النوم في الطابق العلوي. الميه في المراحيض بقت سودا.. تمثال س
. طفل من على شكل أسد، بقوا يالحظوا إنه بنتقل جوه البيت من تلقاء نفسه

 شباك قا إتكسر تماما قدامهم بسبب إنغالفال إيده إتهرست وعضمهاألط
جورج  عليها، لكن في المستشفى لقوها سليمة! وفي نص الليل، كان دايما

بيسمع صوت فرقة موسيقية جاي من الشارع، وطبعا الصوت مالوش 
.مصدر  

 عة عن اليحاضرات في الجاممأثناء فترة إقامة آل لوتز في البيت، كنا بنقيم 
ضوع بيحصل للضحايا تحت تأثير فترة الهجوم الشيطاني، وكان منها مو

 زاها الحقيقة لحدغف دي بالذات..وماعنديش فكرة عن مصوت فرق العز
.دلوقتي لكنها ظاهرة شائعة في العالم  
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حرارة آل لوتز كمان قالوا إنهم كانوا بيمروا بنوبات من البرودة المفاجأة اوال
ه معناه رائحة فضالت كريهة للغاية..طبعا عارفين دالمفاجأة باإلضافة إلى 

.إيه  
كتشف كمان اإلتصاالت الهاتفية كانت مشوشة بدون سبب. أخو كاثي لوتز إ

ع دوالر من جيبه أثناء زيارته لهم، وكان المبلغ مخصص لدف 1511فقده ل
."تكاليف فرحه  

 
 الفلوس دي فعال إختفت؟

طاني. أكيد الي تحت هجوم الشيمعرفش..بس الفلوس بتختفي في البيوت " -
.فقدان مبالغ مالية هايضغط على أعصاب الضحايا، وده المطلوب   
ش، هي بس بيني وبينك إنت واألباجورة دي، أعتقد إن الفلوس دي ما إختفت
لب فلوس إنتقلت ليد ساحر ما في مكان تاني. أمال إنت فاكر السحرة الي بتط

ت البشر ؟ وزي ماقالت لورين، عالقامن الشياطين، الشياطين بيجيبوها منين
اعة شديدة. متشابكة، والشياطين بتشابك العالقات دي أكتر وبتستغلها ببر
!الفلوس بتختفي من البيوت المسكونة وتظهر في جيوب السحرة  

كوا كل الي حصل ده خلى أعصاب آل لوتز على آخرها، حتى إنهم بقوا بيش
روق أسود على هيئة شيطان محفي صحتهم العقلية. في يوم لقا جورج ظل 

نار، عموما الكيانات دي بتحب تتجسد أو تظهر نفسها جوه ال  جوه الدفاية!
.فالدفاية مكان مناسب ألالعيبهم طبعا  

رضو كمان األسرة شافت تجسد البس عباية بغطاء رأس واقف عند السلم.. ب
.هاتالحظ إن الكيانات دي بتتجسد على هيئة الرهبان بزيهم المألوف   
زير اإلبنة الصغرى ميسي، كان عندها حكاية منفصلة..كانت بتشوف خن

!"مسمي نفسه جودي، وبيقولها إنه مالك  
 

 سؤالي عن الخنزير ده، هل ممكن يكون كيان حقيقي مادي؟
تلبس في ما شوفتهوش بعينيا..بس مش ضروري للكيانات الشيطانية إنها ت" -

 حيوان. هي طبعا ما تقدرشجسد حيوان مثال علشان تظهر لحد في هيئة 
ا تتجسد في هيئة حيوان أو إنسان كامل بدون عيوب شكلية ظاهرة زي م

حيوان في حكينا في اول لقائنا، فبتعمل حاجة تانية..بتعمل إسقاط لصورة ال
ا عقل الضحية مباشرة..فمحدش بيقدر يشوف التجسد ده غير الضحاي

.لقدرة ديباح البشرية عندها االمقصودين..فاهمني؟ الكيانات الشيطانية واألش  
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يئتها وقت األشباح البشرية مابتقدرش تتجسد غير على هيئتها البشرية أو ه
خيل وفاتها فقط، اما الكيانات الشيطانية فعمر ما كان لها جسد مادي، بتت
.الشكل الي عايزة تظهر عليه وبتسقطه مباشرة في عقل الضحية  

إن جورج كان عارف قس، خلينا  رغم إن الزوجين ماكانوش متدينين، إال
به عن ألغراض الخصوصية نستخدم اإلسم الي إستخدمه جاي آنسون في كتا

يكية القضية دي..هانسميه األب مانكوزو الي كان محامي في المحكمة الكاثول
 صوت ذكوري عما وصل البيت وابتدا يباركه، سم ومعالج نفسي. اول

زو أة والخوف. بعدها األب مانكومرعب بيأمرة يبعد. وفعال بعد من المفاج
وي، إتصل بالزوجين ونصحهم يبعدوا خالص عن الحجرة في الطابق العل
األب  والي كانوا بيشوفوا فيها الذباب، وهي برضو الي الصوت الي أفزع

 كان جاي منها. المكالمة كانت مليانة تشويش وجورج مافهمهاش غير بعد
األب مانكوزو أصيب بحمى ال إنتهاء القضية أصال. بعد المكالمة دي 

كله كان ش دي شديد جدا خاصة في باطن الكفتستجيب لألدوية، وطفح جل
ير من مشابه آلثار األوتاد الي كانت في يد المسيح أثناء صلبه وغيرها كت
.هروب مصائب ال تصدق وما إتذكرتش في الكتاب الي إتكتب عن القضية

وكان في  ب البيت في وشهم حرفيا،العائلة كان مغامرة طويلة، إنفجر فيها با
مادة خضراء لزجة بتطاردهم على الساللم.. الوضع كان كارثي فعال 

 وماقدروش ياخدوا أي حاجة من أغراضهم من البيت. أما قابلت جورج لوتز
فت وسألته عن الي شافه أثناء هروبه، قال لي: إنت عارف يا إد وارن أنا شو

..إيه  
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دقضية آل بيكفور  
 

ملحوظة  –سنة  51عمره  –، كتب بيتر بيكفورد 1114في مارس 
يكي محتاجة لزقهاعلى باب التالجة علشان يفتكر بيها إن عجلة عربية بنته ف

.طعتتغير ألنها فضيت منها وهي رايحة الصيدلية، كان واضح إن فيها ق  
انات مافكرش بيتر أبدا إن حادث بسيط زي ده ممكن يكون بداية حصار كي

.طانية عدوانية للعيلة كلها، لدرجة تدمير منزلهم بالكاملشي  
فيكي  -نت بيترالجحيم هايتفتح عليهم بسبب إن الليلة السابقة لحادث العربية، ب

سنة عدت حدودها..دعت كيان شيطاني للتجسد. برغم إن  11الي عندها -
غير ريح البنت كانت نيتها طيبة، لكنها تجاوزت كل الحدود، وإدت للكيان تص

.مشروط  
ن القضية دي واحدة من أبشع قضايا الهجوم الشيطاني الي شهدها الزوجي

.وران في حياتهم  
:بيحكي إد وبيقول  

ة كانت أما بداية األحداث كانت قبل ما إنت ذكرت بشوية..قبلها بسنة. البداي" -
يدفعه فيكي إستخدمت لوح ويجا زيها زي كتير في سنها من الشباب الي ب

ليها هي كشاف المجهول. لألسف كانت عيلتها متزمته ومقفلة عفضوله إلست
سنة. فمكانش لها أصدقاء كتير أو عالقات  15واخوها إيريك الي عنده 

وتخرج  عاطفية..الوحدة والملل دفعوها إنها تصحى بليل بعد ما عيلتها نامت،
ر. لوح الويجا الي كانت مخبياه، وتحاول إنها تالقي صديق من العالم اآلخ

من نوعية: حطت كفها على البالنشيت، وبدأت تسأل اللوح أسئلة  
؟.. في حد هنا؟ إسمي فيكي لويس بيكفورد..في روح هنا تقدر تسمعني  
ي كيان فجأة البالنشيت إتحركت ناحية كلمة )نعم(. لسوء حظ فيكي، كان ف

.شيطاني متواجد في المكان وسمعها  
ليل ييجي ة، وكانت بتستنى المن يومها وفيكي بتتواصل مع الكيان كل ليل

جا. علشان تكلم صديقها وتقضي ساعات بتحكي معاه من خالل لوح الوي
طفي الكيان إستغل ضحيته ألقصى درجة، وبدأ يبعتها رسائل محتواها عا

:زي  
لبنات الي جميلة جدا في الفستان البني النهاردة..فيكي إنت أجمل من كل ا كنتِ 

.ل أوي كدهك لفوق بكرة، شكلك بيبقا جميحواليكي فعال..ممكن ترفعي شعر  
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:ليلة ورا التانية، بقت عالقتهم أقوى وبدأ الكالم يتغير لكالم زي  
وزتك..لو إنت بتسعديني جدا يا فيكي بوجودك معايا.. لو كنت أقدر كنت إتج

لي كان ليا جسم ما كونتش هاتأخر أبدا.. إنت محظوظة جدا إنك عايشة..إحكي
يشة النهاردة؟إيه إحساسك وإنت عا  

جعت بتحكي فيكي للكيان في تعاطف أحداث يومها ومشاعرها، وأخيرا إتش
الها وسألته إزاي مات.. طبعا كانت فاكره إنها بتكلم شبح إنسان ميت. حك

يها. حكاية مأسوية عن موته، وحكالها قد إيه كان حاسس بالوحدة قبل ما يالق
.وفك بكرة(ي إتصاله بعبارة )أشالبنت إتعلقت بالكيان جدا.. وكان دايما بينه  

خالل شهور، أقنع الكيان فيكي إنه شبح شاب مراهق، ومات زمان أيام ما 
لي كانت هي طفلة. حكت فيكي للكيان كل مشاعرها ومخاوفها..وجه اليوم ا

ي وإال سألته فيه عن إسمه، فإرتبك وقالها إن ماينفعش يقول إسمه الحقيق
فيه  وهاضيع لألبد في البرزخ الي عايش هايتحرم من نعمة التواصل معاها

.دلوقتي  
كي حبيبها. مع الوقت إتطورت العالقة بينهم لشكل أكثر حميمية، وإعتبرته في

لى الكيان وكان بيحكيلها حاجات هاتحصل في المستقبل وبتحصل فعال، وده خ
.له مصداقية كبيرة جدا عندها  

كامل عليه.  عاطفيا بشكلبعد سنة من عالقتها بالكيان، أصبحت فيكي معتمدة 
 سألته: ممكن توريني المستقبل كله؟

نين الكيان تحمس جدا، وخالل جلسة طويلة، ورا فيكي حياتها خالل الست س
 الي جاية، وحكالها تفاصيل محددة لحد ميعاد ميالد أول إبن لها. قالها إن

 . )الغريبة إن ده الي حصل لفيكي1111أطفال بحلول سنة  3هايكون عندها 
 فعال بعدها! هل زرع ده في دماغها وهي نفذته؟ هل كان قادر يشوف لمحات

 من المستقبل فعال؟(
 2ي يوم فيكي كان نفسها تشوف صديقها ده جدا من كتر ما كانت متعلقة به. ف

 مارس، إترجته علشان يتجسد وتشوفه حتى لو مرة واحدة..كانت عايزة
.تعرف بس شكله علشان تتخيله  

س لقاها مش الي، راح بيتر بيكفورد علشان يركب عربيته، بفي الصباح الت
ن شغالة. فتح مقدمة العربية ولقا كذا عطل مالهومش عالقة ببعض ظاهري
ه لكن قدامه، وكان أغلبها فيش مخلوعة وخراطيم مفكوكة. صلح الي كان شايف

عله برضو العربية ما إشتغلتش. قطرها لحد الميكانيكي، وتاني يوم رج
!يكي قال له إنه لقا الموتور من جوه مفكوك وكل حاجة سايبةفالميكان  
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فورد. جرس في نفس اإلسبوع ده، بدأت حوادث تخريبية تحصل في بيت بيك
في  الباب الخلفي إتخلع من مكانه، الشجر الصغير تم تقليعه من جذوره
اشي فيها الجنينة. وعلى السطوح لقا بيتر إن الماسورة السميكة القوية الي م

بطن حديد مُ  تسورة دي كاناالك الكهربا متنية على شكل زاوية قايمة..المأس
.أقدام6وطولها   

ار رقة علقها على التالجة إن في إطومارس، كتب بيتر على  1يوم الجمعة 
ه لقاه مقطوع في العربية محتاج تغيير. تاني يوم اإلطار الجديد الي ركب

.مقطوع بسكينة  
ويجا.. كل درة تتواصل مع صديقها عبر لوح الفي الوقت ده، فيكي مابقتش قا

تعرف  ليلة تجرب، وكانت البالنشيت بتتحرك ناحية كلمة )وداعا(. مكانتش
.إن صديقها اإلثيري خالص أخد الي عايزه منها  

العربية بقا خالل اإلسبوع التاني من مارس، التخريب الي بيحصل في البيت و
شجر بوليس جه بيتر وراهم الفوق إحتمال بيتر فإشتكى للشرطة. أما ال

 المقلوع واإلطارات المقطوعة ومحرك العربية المفكوك رغم إن العربية
ان كانت في جراح مغلق. بلغهم كمان إنه كان بيسمع حد بيخبط على جدر

ال لبيتر إنهم البيت من برة بس مكانش بيشوف مين الي بيعمل كده. البوليس ق
ويس ل وردية الليل ويبص عليه كهايوصوا حارس األمن يراقب البيت خال

.كل ما يعدي من قدامه  
طفل  في بداية اإلسبوع التالت، بقا واضح إن الي بيعمل التخريب ده مش

ن في مشاغب وال شخص مختل. بعد الشغل، كان بيتر وزوجته شارون قاعدي
بية دي المطبخ بيسألوا إيريك عن صحابه وهل لهم عالقة بالعمليات التخري

د جدا من بينه بينهم مثال؟ وفجأة التالتة سمعوا صوت خبط جام نتيجة خالف
ن بوصة في حائط غرفة إيريك! الغريبة إ 11جوه البيت! ولقوا فجوة بعرض 

أت إتجاه الثقب كان ُمتجه لبره! يعني الي عملها كان جوه البيت، وهنا بد
.األعمال التخريبية تاخد منحنى تاني خالص  

أن م، سمعوا صوت خربشات من جوه الحيطان، كسرة دخلت تنابليل أما األ
خلع في فار ماشي جواها. بيتر سمع كمان كأن لوح من خشب األرضية بيت
االقاش من مكانه، فقام نور النور ولف على البيت كله من فوق لتحته، بس م

.أي خشب أرضيات سايب أو متحرك  
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. في ل األسبوعرغم إن بيتر ماالقاش أثر لألصوات دي، إال إنها إستمرت طو
غيرتهم  نفس الوقت، عربية فيكي تالت عجالت منها إتقطعوا، وحتى بعد ما

ت في الجراج كلهم، الفردة الرابعة إتقطعت بسكينة برضو والعربية نفسها كان
.المقفول  

أت بعد إنتهاء تالت إسبوع من مارس، الظاهرة بدأت تبقا أعنف. بليل بد
 ي المرة. طرقات كانت عالية جداطرقات في مجموعات من تالت طرقات ف

ي وبتهز البيت. مكانش حد من الجيران حاسس بحاجة وال سامع الطرقات د
.طبعا  

يكبر جوه بعدها بدؤوا يسمعوا صوت "تَف سُّخ" في البيت كأن في كيان عمالق ب
انت وبيكسره، باإلضافة ألصوات خلع ألواح خشب األرضيات..األصوات ك

.األسرة من النوم بتستمر طول الليل وبتمنع  
مارس، صمامات مواسير المياه السخنة في البيت كلها إتفكت  22يوم 

دأ كأي وغرقت المكان بالمية المغلية..بيتر مكانش عارف يتصرف إزاي وب
ل، أب يلوم فيكي وإيريك! بس مكانش حد فيهم في البيت وقت ما ده حص

ر في كل لية والبخااألسرة رجعت من برة لقت البيت عبارة عن ينبوع مية مغ
 .مكان

غير األب المواسير كلها، بس طبعا كان في خساير تانية زي خشب 
األأرضيات والمفروشات والحوائط. بس بمجرد ما غيرهم الميه ضربت 

 .تاني! آخر ما زهق قفل محبس الميه السخنة خالص من البدروم
ي أ مع الوقت، الطرقات بقت أعنف..وبيتر فصص البيت كله وماالقاش

سباكة مصدر لألصوات دي، فزهق وإتصل أخيرا بمتخصصين في صيانة ال
.والمدافيء  

 عامل صيانة الدفايات وصل تاني يوم الصبح، ماالقاش أي عطل في أي
قات ساعة في بيت بيكفورد بيدور على صوت الطر 11حاجة رغم إنه قضا 

هي  تشالي هو نفسه كان سامعها. بس لألسف أجهزة التدفئة والمداخن مكان
.سبب األصوات  

يتر تاني يوم جه السباك، فحص صمامات الغاليات في البدروم ومكانش ب
خار موجود، فشرحتله شارون المشكلة وإن الصمامات بتسيب والمية والب
اإلحتياط  بيغرقوا الدنيا. السباك ماالقاش أي عيب في الغاليات، وعلى سبيل

ه جدا. وخلص الشغل ولس غير كل الصمامات بصمامات جديدة وربطهم جامد
 هايمشي لقا الصمامات الجديدة الي ركبها على األرض كلها! 
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ض كرر العملية تاني وبرضو لقا الصمامات الجديدة الي ركبها على األر
ارون والقديمة مكانها. الرجل قلق، فربط القديمة كويس و لم حاجاته وقال لش

!وهو ماشي: في قلق عندكوا هنا..خلي بالك  
كينة. األسبوع ده، إطار خامس من إطارات عربية فيكي إتقطع بس في نفس

ت. كل بس موضوع اإلطارات ده بقا لعب عيال مقارنة بالي بيحصل جوه البي
توقع أي يوم من بعد الغروب، بتبدأ الدقات واإلنفجارات الي من قوة صوتها ب

.حاجة متعلقة على الحوائط   
ت، عشاء وتروح في اي حته، موال األسرة بقت بتسيب البيت من بعد المغرب

!همفي اي مكان. كمان كانوا بيروحوا سينما السيارات ويناموا في عربيت  
ل الي هم كانوا فيه ده برضو كان بداية لألحداث مش أكتر.. تسخين قب

.المباراة  
ا كل مارس، كان آخر مرة يتقطع فيها إطار عربية فيكي، ألن ليلته 31يوم 

.حول لكارثة ميتافيزيقة صريحةالي حصل ده هايبدأ يت  
هم واألصوات ون في اوضتليلتها، كان شارون وبيتر بيتفرجوا على التليفزي

 ن األوضة دي كانت أهدا أوضة في البيت، وكان إريك وفيكيشغالة، أل
را قاعدين على األرض جنبهم. فجأة الكهربا إتقطعت ورجعت تالت مرات و

يرتفع في  كان محطوط عليه التليفزيونبعض. بعدها بدأ الدوالب القصير الي 
باوند، ومع ذلك بدأ  251الهوا ببطء..الدوالب بمحتوياته كان وزنه فوق 

قوة. يتأرجح بخفه والي عليه بيقع على األرض بعدها نزل على األرض ب
ل بقوة. بعدها واحد من أدراجه إتفتح بهدوء وفضل مفتوح لحظات بعدها إتقف

.تفتح وتتقفل في جنونوبدأت كل األادراج بعده ت  
هدوم  فضلت األسرة باصة لألدراج في ذعر، لحد ما كرسي محطوط عليه تل
وق إرتفع في الهوا، وإتقلب ووقع الهدوم على األرض والكرسي إترمى ف

.الهدوم  
حلقة  وتطير على هيئة  ت كمان الصور على الحيطان تطلع من مساميرهاأبد

:حواليهم. صرخت شارون  
!عملنا إيه علشان كل دهيا رب إحنا  -  

ع مجرد ما خلصت كالمها، ألواح السرير )الُملل( وقع كلها على األرض ووق
..وساد بيتر وشارون فوقهم وهم غايصين جوه السرير، ووقع حواليهم الصور

.الصمت  
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طعت تاني بعد ما نضفوا الفوضى، حاولت األسرة تنام تاني، لكن الكهربا إتق
ول األوضة التانية..ثواني والصوت إتح وسمعوا صوت قطة بتنونو في

لعقل يرفض لصوت رضيع بيعيط. بيتر كان عايز يروح يشوف في إيه، بس ا
 تصرف زي ده. صوت الخربشات على الحيطة إشتغل ومعاه أصوات كأن

.البيت بيتكسر حتة حتة  
لسقف لمدة ساعة متواصلة صوت الطرقات والتكسير عم البيت كله من أول ا

رون ا سمعوا صوت ألواح السقف فوق سرير بيتر وشاهبعد لحد البدروم.
ى بتتضرب بمطارق، فقاموا جري من السرير..إستمر صوت المطارق عل

متتالية  الخشب لفترة، وقال بيتر إن الضربات كانت يمكن عشرين ضربة
.مفزعة  

ته، سمعوا صوت األثاث بيتحطم في الصالة، ولسه هايخرج بيتر من أوض
أوضة فيكي، وشاف فيكي جاية تجري جاية منسمع صرخة مفزعة   

 وتصرخ: 
ا!في حد كان في األوضة معاي! في حد كان هنا -  

!أبريل، السما فوق البيت بدأت تمطر حجارة 1و في يوم   
نة. خرجت كانت بتنزل من فوق وتكسر سقف البيت، وتتدحرج بعدها للجني
ها لقت ولدهشتشارون شافت الوضع ده، فدخلت تكلم جوزها في التليفون، 

.حجر من دول جاي وراها وكسر شباك المطبخ وكان هايخبطها  
هاق الي إتصل بيتر بالبوليس وخرج من شغله علشان يرجع بيته رغم اإلر

.كان مخلي دماغه تزن طول الوقت  
ظر أما وصل، لقا البوليس واقف قدام البيت بيتفرج في رعب على من

لشرطة تر من ساعة. بعدها ضابط االحجارة، وفضلت الحجارة تنزل لفترة أك
.طلب منه يتصل بالكنيسة  

رة بدأ األثاث فضل بيتر بيكفورد في البيت لباقي اليوم، وبعد الغروب مباش
رض يرتفع عن األرض وهم قاعدين عليه، شوية وبعض األثاث نزل على األ
مكانش والبعض التاني إتحطم على الحوائط. إستمر الوضع ده طول الليلة، و

اول اجة قدام األسرة غير إنهم يهربوا للحديقة، ألن كان في أثاث بيحفي ح
.يخبطهم كأنه قاصد  
حة الشرطة، تحول ألطالل..وبيتر بقا ُمجبر إنه ياخد بنصيإالصبح البيت كان 

ل الي حصل. فإتصل بالكنيسة الكاثوليكية القريبة، وإتكلم مع قس وحكاله ك
.يلهم خالل ساعةالقس أخد عنوان البيت وقالهم إنه هايج  
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ر أول ما وصل، دخل بيتر معاه ومشيوا فوق الحطام، والقس طلب من بيت
ل واحد يتصل بطبيب نفسي ألنه مكانش مصدق إن الي قدامه ده مكانش بفع

سف أو أكثر من أفراد األسرة. بمجرد ما القس مشي، بدأت المشاكل تاني. لأل
يسه اللي يفكر يحكي لرئكان بيتر مضطر ينزل شغله وإال هايترفد، وكان ب

قدر كان شخص لطيف ومتعاطف وبيسمع أي شكاوى بصدر رحب، يمكن ي
 يعذر غيابه وتقصيره خاصة إن سجل شغله كان ممتاز على مدار سنوات

.طويلة  
ه، بس المدير سمع بيتر لمدة ساعة، وتعاطف معاه وصدقه وكان نفسه يساعد

جين قال له: كان في زو مكانش عارف يعمل إيه. فكر شوية في حيرة بعدها
زوجين سمعتهم في الراديو بيشتغلوا في التحقيق في األمور دي. إسمهم ال

ده، وران. بص الي فاكره من حوارهم في الراديو إن في الحاالت الي زيك ك
 لو جبت رمز ديني مبارك وحطيته في البيت اإلزعاج ده هاينتهي. مش

..بعارف الزوجين دول عنوانهم إيه..بس أهو، جر  
ل رخام اكالم المدير حمس بيتر وحسسه إن في أمل، فنزل البدروم وخرج تمث

.من صندوق محفوظ فيه،وهو بيأمل إنه يجيب مفعول  للقديسة آن  
بمجرد من طلع من البدروم ومعاه التمثال سمع صوت دوشة تحت، ساب 

تلفظ التمثال فوق ونزل لقا أوضة الغسيل كل محتوياتها طايرة..الغسالة ب
ها في الهوا لغسيل الي كان فيها، وكل علب الصابون السائل بتطلع محتوياتا

لتمثال في وبتغرق المكان. طلع جري فوق فملقاش التمثال. بعدها بشوية لقا ا
.الحمام، جوه المرحاض  

طاني، ولقوا طلع التمثال ونضفه وحطه في الصالة، وبليل إستمر النشاط الشي
.لسريرالتمثال معاهم تحت الغطا في ا  

موجودة وعلى باب أوضة إيريك، شاف بيتر كتابات إباحية ورسوم ممثالة لل
ما في أقذر حمام عمومي. إفتكر بيتر إن إبنه هو الي عمل كده، لكن إريك أ
نه، وهو شاف الكتابة دي إنهار من الذعر وبدأ يعيط.. بيتر إعتذر إلبنه وحض

.حاسس إن كل عيلته بقت ضحايا إلرهاب من نوع خاص  
لته من رغم ضيق األحوال المادية، إال إن بيتر كان فاض بيه، وقرر ينقل عي

.البيت، وبالفعل لموا شوية هدوم وراحوا لفندق بسيط قريب منهم  
فوا كلها في أوضة واحدة من الخوف، لكن فورا عر ةفي الفندق، نامت األسر

من  إن مافيش مفر..النور بدأ ينور ويطفي..اللوحات على الحيطان طلعت
.مكانها، صوت الطرقات بدأ يعلى  
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قوا صبعا محدش نام، والصبح، خرجت األسرة تفطر، وأما رجعوا أوضتهم ل
ثرة في كل حاجة متدمرة..األثاث مقلوب، الفرش متقطع، سوست المرتبة متنا
ط عليهم كل حتة. لسه هايفكروا يصلحوا كل ده إزاي، لقوا مدير الفندق بيخب

هم. ان بيشتكوا من األصوات الي طالعة من أوضتوبيقولهم إن نزالء المك
!وبص ورا بيتر شاف إن األوضة متدمرة تماما  

تكاليف  فضل بيتر يعتذر، ألن مافيش أي مبرر أو حجج تقنع المدير، ودفع
 اإلصالح ووعد المدير إن الدوشة دي مش هاتحصل تاني. لكن بليل بدأت

.هماإلزعاجات تاني، فخدوها من قصيرها ورجعوا بيت  
أبريل، كانت الروائح الي شمها فوق أي  6أول ما فتح بيتر باب بيته يوم 

ر وخمووصف. السجاد والسراير كانوا غرقانين بمزيج من أكل ومنظفات 
 ذية وكولونيا! الفوط كانت محشورة جوه المراحيض. كل األثاثحوملمع أ

الحبر بكان مقلوب أو متكسر. الحوائط مكسوة بكتابات كلها إباحية وكفر 
.األحمر  

اظت سرة يوم كامل يحاولوا بس يتخلصوا من كل األغراض الي بفضلت األ
."دي، ويمسحوا الحوائط  

 
؟هاقاطع إد وأسئله، ليه الكيانات دي مهتمة أوي بتدمير ممتلكات األسرة  

لى زي ماقولتلك، الكيانات دي ُمخربة، وبتسغل قدراتها في الضغط ع" -
 1للجنون أو الكفر. في يوم أحد الزعف،  أعصاب الناس لدرجة تدفعهم

ناسبة دي، أبريل، كان تيري أخو بيتر جايب أسرته علشان يتغدوا عندهم بالم
واعي تيري كان رجل قوي و  ومكانش عنده فكرة باللي أخوه بيمر به طبعا.

مكن وإيجابي، شارون ساعتها فكرت إنها تعزمهم وتحكي لتيري كل حاجة ي
.يقدر يساعدهم  

حد ما أما وصل، بدأت شارون وبيتر يحكوله رغم إن اليوم ده بالذات ولفعال 
يه أكلوا العشا سوا، محصلش اي حاجة غريبة. كل الي تيري كام ُمصمم عل

.هو إن أكيد في تفسير عقالني للي بيحصل ده  
صور  في السهرة، إجتمعت اإلسرة حوالين أسرة تيري وقعدوا يتفرجوا على

يرة. األمور فضلت ماشية كويس، لحد ماظهرت السياحية األخ  رحلتهم
زوعة وهي صورة فيها تماثيل للمسيح ومواقع سياحية دينية..فيكي قامت مف

سها! بتشاور ناحية باب البدروم. كان في فيضان مياه طالع من الحيطة نف  
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على. الكهربا إتقطعت، وبعدها بلحظات بدأت أصوات الطرقات في الدور األ
، لكن كل دور العلوي علشان يستكشفوا مصدر الطرقاتجري بيتر وتيري لل

تبعوا ما كانوا يقربوا من الصوت، الصوت كان بينتقل لمكان تاني أبعد. ت
بة من إنتقال الصوت لحد ما وصلوا السطح، وكان الصوت هناك كأن في كتي

يترج، النجارين بيخبطوا بمطارقهم بكل قوتهم على الخشب. البيت كان ب
طح، وصمم باقي األسرة تبعت الرجلين للس  من على الحوائط. واللوحات بتقع

ايز بيتر إن تيري ياخد والده ومراته ويبعد من هنا. طبعا تيري مكانش ع
ن تيري يسيب أخوه في موقف زي ده، بس بيتر أصر ومكانش في مفر غير إ
سير يوافق وينصح أخوه إنه يشوف قس تاني ضروري، ألن مافيش أي تف

.افه بعينه دهعقالني للي ش  
أخوها:  الليلة دي، أعصاب عائلة بيتر إشتعلت..كانت فيكي بتصرخ في

 هاقتلك! فأخوها يقولها في جنون: مش هاتلحقي! فتتدخل شارون بكل
!عصبيتها: أنا الي هاخلص عليكم إنتم اإلثنين! إخرسوا  

تر مكانش في سبب واضح للخناق ده. إستمر الصوت المزعج ، ووقف بي
ى عيلته سط حطام بيته، بيبكي، ومش عارف يعمل إيه وهو بيترجبيكفورد و

ه ويكتفي يسكتوا شوية..بيترجى أي حد ممكن يسمعه إنه يهدا ويسيبه في حال
.باللي حصل  

ضة فجأة بصتله أسرته وإنهاروا هم كمان، قفل كل واحد منهم على نفسه أو
.وفضل يبكي لحد الصبح  

ن..يروح هوته وهو بيفكر وقرب يتجنأبريل، قعد بيتر يشرب ق 1تاني يوم، 
سة، لمين؟ عمال الصيانة ماعندهومش تفسير..البوليس قاله يروح الكني

تر وراه والكنيسة ما صدقتهوش..وحتى أخوه ما عرفش يعمله حاجة. إلتفت بي
 الرهبان.. بالصدفة، فلمح الصليب الكبير المتعلق فوق الدفاية، وفكر في

.ألقل ينصحوه يعمل إيها الرهبان ممكن يساعدوه أو على  
حكاله كل بعد الفطار، توجه بيتر لدير رهبان، وقابل راهب في االربعينات و

.الي مر بيه  
ممكن لو تتكرم تيجي البيت وتشوف بنفسك؟ -  
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ل وافق الراهب، ورجعوا سوا لبيت بيتر. تفحص الراهب الدمار الي حص
إنه مكانش  ائط، والغريبوا في مسحها عن الحولللبيت، وقرأ الكتابات الي فش

:مستغرب. طلب من بيتر يقعد ويسمعه كويس وقال  
ير خليني أشرح لك إيه الي بيحصل هنا حسب إعتقادي. في حاجات كت -

ا، وتفضل سر بتحصل في الدنيا من األفضل إننا نحتفظ بحقيقة وجودها لنفسن
يها فعن الناس.. الحاجات دي محدش هايصدقها غير الي بيشوفها، والكالم 
يطة، هايعمل بلبلة مالهاش داعي. في رأيي المتواضع وحسب خبرتي البس
وجود المشكلة اللي إنت بتعاني منها سببها كيانات روحانية. إنت بتؤمن ب

 الكيانات دي يا بيتر؟
.األيام دي أنا ممكن أقتنع بأي حاجة -  
ى لو ت..النوع ده من الكيانات بيستمتع بإيذاء البشر..ودول مش أشباح مو-

ن كنت فكرت في ده. ده كيان روحاني من نوع خاص مانعرفش عنه أكتر م
إنه موجود، وإنه أكثر شرا مما نتخيل. أنا ما أقدرش أتعامل مع الكيانات 

كون فاكر الموجودة في بيتك، لكن أعرف رهبان تانيين يقدروا. عايزك بس ت
ديدة كل ج إن في غوامض كتير في الكون..حتى العلم نفسه بيكتشف حاجات

.يوم ماكوناش نتخيل وجودها   
ن الي قبل ما الكنيسة تبعت لك متخصص لحالتك، الزم تأكيد وتقرير إ

شري بيحصل معاك مالوش تفسير علمي، وإنه خوارقي بال جدال. العقل الب
أو  سهل خداعه يا بيتر، وبنحتاج تأكيد لألمور دي. مش بقصد إنك ُمدعي

قولت إيه؟ ت مش شايفينها بعيدا الخوارق.كداب، بس يمكن يكون في تفسيرا  
أكيد حضرتك تعرف أكتر مني.. موافق على اللي تشوفه صح -  
تغل تبع هاقترح عليك إسم حد ممكن يساعدك في عمل تقرير عن حالتك، بيش-

.الكنيسة. إسمه إد وارن  
للدير،  دي كانت تاني مرة يسمع فيها بيتر إسمه إد وارن. وصل بيتر الراهب

ه أقرب كلم الراهب إد وكتب لبيتر رقم تليفونه وطب منه يتصل بيوهناك 
.وقت  

ارن من في نفس اليوم، بيتر راح شغله متأخر شوية، وكلم منزل الزوجين و
زوجين هناك. ردت عليه جودي بيني، وهي السيدة الي بتتولى رعاية منزل ال

قادمة. أثناء غيابهم، وبترد على المكالمات الواردة وتنظم مواعيدهم ال  
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حياتها،  سمعت جودي شكوى بيتر الي مكانتش أول شكوى مرعبة تسمعها في
ه وطلبت لكنها خافت بشكل خاص. قالت لبيتر إنها هاتوصل آلل وارن رسالت

.منه يتصل السبت يكونوا رجعوا من السفر  
م لها يوم السبت كان لسه قدامه خمس أيام، وااليام اللي فاضلة دي كانت أيا

.ية، وطبعا كان النشاط الروحاني فيها أعلى من غيرهاخصوصية دين   
ح البيت. في اليوم التالي، صحيت عائلة بيكفورد على صوت خبط على سط
 طار ديولقوا أمطار من الحجارة نازلة على البيت من السماء. فضلت األم

سبوع ده. إختلفت األحجار دي من يوم ليوم، ساعات كل يوم من ايام األ
ي يوم أقل أو أكبر حجما، كثافة سقوطها بتختلف.. حتى إن فساعات بتكون 

في كانت بتنزل من السما في مسار متعرج! األحجار دي اغلبها كان بيخت
ثناء بمجرد ما يلمس األرض، بس بيفضل منها كمية بيكون الزم تتشال. أ

 األمطار الحجرية، كانت الفوضى في البيت من جوه مستمرة.. اللوحات
في وينتقل من ابات مستمرة على الجدران، وتمثال القديسة آن بيختبتتقطع، الكت

.مكان لمكان كل شوية  
في ليلة، األسرة سمعت صوت تمزيق عالي جدا جاي من أوضة إيريك، 
مثل ولقوا سريره متقطع والمرتبة نفسها منقولة من مكانها ومغطية لوحة ت

يل..بعدها فزع وعوالسيد المسيح. ليالي تانية كانوا بيسمعوا صوت نحيب م
صل بيالقوا التالجة متحركة من مكانها، أو منقولة بالكامل ألوضتهم. وده ح

وه الديب مع أشياء كتير في البيت، سندان حديدي ضخم إنتقل من الجراج لج
ي الدور فريزر في البدروم، أدوات التصليح إنتقلت من الورشة للدوالب ف

.االعلوي..إلخ. معادش حاجة في مكانها أبد  
م. كمان كانوا بيحسوا طول الوقت بأن في حد في األوضة معاهم بيراقبه

الشعور ده كان مرافق لسماع خطوات، أو حفيف قماش، أو صوت تنفس 
د أسود تقيل. مرة شارون حست بالتواجد ده، فبصت وراها فجأة وشافت تجس

.واقف وراها مباشرة  
ر في أي البيت ممكن ينفجأبريل، كان في يقين عند األسرة إن  12بحلول يوم 

.حماملحظة. ومحدش فيهم كان بيقدر يقعد ثواني لوحده في اي مكان حتى ال   
عائلة بيكفورد كان قدامها أمل واحد مستنياه، عودة آل وارن من السفر. 

وكانوا خايفين األمل ده كمان يطلع كاذب، ساعتها مش هايكون قدامهم أي 
.حل تاني  
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*** 
 

 أبريل 12..
يرة. وصول مطار الجوارديا، كان في ناس تكفي تمال مدينة صغ في صالة

.لممروفي السما، كانت في طيارة جاية من جهة الغرب وبتنزل ببطء على ا  
لة إد ولورين وارن كانوا على متن الطيارة دي، وكانوا لسه واصلين من جو

 إلقامة محاضرات لمدة عشر أيام في أربع واليات. خالل الجولة دي ظهروا
 مش –ي التليفزيون مرتين، وإتسمعوا في اإلذاعة مرة، وزاروا بيت ف

خيب آمالهم. وأخيرا رجعوا علشان يقضوا عيد الفصح مع  -مسكون أوي
افروا أصدقاؤهم وقرايبهم. لكن لألسف بحلول يوم اإلثنين، هايضطروا يس

.تاني لماين  
درجة.  يوم وصولهم العصر، إستقبلت لورين مكالمة من رجل متوتر ألقصى

 حاولت لورين تهديه وتسأله: ممكن تحكيلي بهدوء إيه المشكلة؟
رجاها لمدة ربع ساعة، حكى بيتر بيكفورد حكايته صعبة التصديق، وإت

.تشوفله حل ألنه فعال مباقش قادر يستحمل  
يادة، بس ألول وهلة، أفتكرت لورين إن خيال بيتر بيكفورد واسع حبتين ز

. قالت واثقة إن الرجل ده تحت حصار شيطانيبمجرد ما خلص حكايته، بقت 
.ندهوإنهم األحد هايكونوا ع -السبت -لورين لبيتر إن إد عنده شغل النهارد،   

اته، وافق بيتر طبعا، الست أسابيع الي مروا عليه كانوا أصعب أيام حي
.وإنتظار يوم زيادة صعب، بس أحسن من مافيش  

 
لومات نش بس في خدمة جمع المععلم الشياطين بالنسبة للزوجين وارن مكا

ة تحت أو إجراء األبحاث، كانت أولوياته بالنسبة لهم هي مساعدة الناس الواقع
التزوير تأثير الهجوم الشيطاني. الناس الي محدش بيصدقها وبيتم إتهامهم ب

.والجنون  
نوا في بيت ليلة األحد، لورين حضرت الشنط، وفي يوم عيد الفصح الصبح كا

:د. بيحكي إد عن إنطباعه يومها وبيقولبيتر بيكفور  
 البيت كان هادي وطبيعي فيما عدا أكوام الحجارة في الحديقة، وآثار" -

ألثاث الكسور على الحوائط الخارجية. لكن جوه البيت الوضع كان العكس. ا
ي الجو. متكسر ومتسخ، الحوائط متغطية بكتابات باألحمر، ريحة ال تطاق ف  
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لي كانت إلنها كانت بتصارع رغبة قوية في إنها تهرب. الورين ما إتكلمتش، 
حاساه كان فوق قدرتها على اإلحتمال، لكنها حاولت تتماسك قدر 

 اإلمكان..الناس دي محتاجة مساعدة.. قالتلي همسا إنها حاسة إن في كارثة
."هاتحصل، وإن في أسوأ من كده بيتحضر للعيلة دي . 

 
وكان بيقف  عيلته، أخدهم في جولة في البيت،بعد ما قدم بيتر الزوجين ألفراد 

رعة في في كل أوضة ويحكي عدد من الوقائع الي كان الزوجين بيحللوها بس
دا دماغهم ويحاولوا يربطوها ببعض، وفي نفس الوقت كانوا بيركزوا ج

.لكشف أي لمحة من الكذب أو المبالغة في كالم بيتر  
على  لتسجيل إجابات األسرة بعد إنتهاء جولتهم، الزوجين بدئوا يحضروا

يهم. بعدها بدأ أسئلتهم. فضل بيتر يحكي ساعة كاملة كل التفاصيل الي مرت ب
:إد يسأل  

يتك؟سيد بيكفورد، عندك فكرة أو تخمين لسبب وقوع األحداث دي في ب -  
.ال - . 

إمتى الحظت إن في أحداث غريبة بتحصل؟ -  
تقطعت وهي في الجراج. مارس..أما عجلة عربية فيكي إ 3تقريبا يوم  -

.تكرارا قطع العجل خالني آخد بالي إنها مش صدفة  
ينه في حد من معارفك أو جيرانك إتوفى قريب؟ حد مكانش في بينك وب -

 مودة يعني..بتكرهوا بعض؟
ال خالص -  
في حد من األسرة بيتابع مع طبيب أو أخصائي نفسي؟ -  
ال. -  
مستعمل من مكان مجهول أو  إشتريت مؤخرا أي قطعة أنتيكة أو أثاث -

 شخص مجهول؟
ال. -  
أي حد من األسرة جالة هدية غير ُمعتادة أو غريبة أو أثرية..تمثال، لوحة.. -

 حاجة مش ُمعتادة؟ دمية فودو..صور أو تمثال إلله وثني؟
ال.-  
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ل أثناء ما كان بيكملوا إد ولورين أسئلتهم، بدأ صوت الدق يعلى من داخ
لدق إنتهى، إنتقل لصوت طرقات جاية من األرض. الجدران. بعد ما ا

ُمستخدم الصوت كان عالي لدرجة إنه إتسجل بوضوح على شريط التسجيل ال
.في التحقيق  

لة. أخيرا حاول إد يركز أكتر ويفكر في أسئلة ممكن تساعده يفهم أصل المشك
:سأل  
 صصةإنتم مهتمين بأمور الخوارق، أو السحر؟ بتحضروا جلسات غير متخ -

صة لرفع الوعي؟ ) ملحوظة من الُمترجمة: إد يقصد المحاوالت غير المتخص
ي لإلسقاط النجمي أو الخروج من الجسد المادي أو محاوالت التواصل العقل

 والتخاطر. (
ال. -  
ياطين؟إشتريتوا كتب عن السحر أو عبادة الشيطان أو طقوس تحضير الش -  
ال.-  
بيعلموا  اكنين قبلكم في البيت كانواطيب على حد علمكم، هل الي كانوا س -

 جلسات تحضير أرواح أو أي طقوس سحرية؟
.أبدا..مافيش الكالم ده -  
س إيريك، فيكي..حد من صحابكم مهتم بالسحر ممكن يكون عمل أي طق -

 سحري هنا على سبيل اللعب يعني؟
ال.-  
يعني ماحدش حتى لعب بلوحة ويجا؟ -  

 .حاجة، وكان واضح عليها الحرج همست فيكي بكلمتين محدش فهم منهم
:كررت لورين السؤال لها وقالت  

عندك لوحة ويجا يا فيكي؟ -  
 .-.أ..أيوه...

األسرة كلها بصتلها في تعجب وذعر. تدخلت لورين بسرعة علشان 
:الموضوع مايكبرش وقالت  

ما فصيل من أوبس كل الي يحصل بالت ماشي يا حبيبتي.. ماتقلقيش..إحكيلنا -
؟هاإستخدمتي  

مات  حكت فيكي إنها كانت بتستخدم اللوحة للتواصل مع روح شاب مراهق
من عشر سنين. قالت كمان إن عمرها ما شافت الروح دي فطلبت منه 

 يتجسد. 
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ت أضافت في النهاية إن الروح دي كانت حقيقية مش من خيالها ألنها كان
لطيف بتقولها على حاجات هاتحصل وبتحصل فعال، وأنكرت إن صديقها ال

 الخجول ممكن يكون السبب في الي بيحصل في البيت.
:سألتها لورين   
هل قالك إسمه؟ -  

.. ال..قال لي إن مش مسموحله يقول وإال هايتعاقب ويختفي -  
لسه الروح دي بتكلمك؟ -  
ه ال..أعتقد إني عملت حاجة غلط ضايقته..غالبا إتضايق أما طلبت من -

.يتجسد. من يومها وهو إختفى  
ها ده كان إمتى؟يوم -  
..دقيقة واحدة -  

مارس.  2قامت فيكي راحت أوضتها، وسمعوا صوتها من هناك بيقول: 
.بعدها رجعت لهم  

واألحداث الغريبة بدأت يوم...؟ -  
:بص بيتر إلد وهتف  

مارس - 3!  
 األسرة مكانتش مصدقة إن تصرف أحمق زي ده ممكن يوصلهم للدمار الي

ة. بعد شكل ُمفصل خطورة الممارسات المماثلهم عايشين فيه. فشرحلهم إد ب
:نصف ساعة من الحديث سأل بيتر  

سيد وارن..إنت عرفت كل ده منين..؟ -  
.سيد بيكفورد، ده تخصصي وشغلي طول عمري. أنا عالم شياطين -  
يا الله! -  

ين في الحديقة، إستأذن إد إنه ينفرد بلورين دقايق بره البيت. وقفوا دقايق ساكت
ة كانت أسوأ مما تصوروا، وإن األسرة في آخر مرحلة الهجوم، ألن القضي

ر والظواهر دي مش هاتتوقف لوحدها وال األسرة هاتقدر تهرب منها بتغيي
علشان  المكان. قرر الزوجين إنهم يكتبوا تقريرهم للكنيسة بأسرع ما يمكن

.يبعتوا راهب متخصص  
ب تقرير يحضر ويكتإد كمان قرر يستدعي صديقه القس األب دانيال علشان 

كل هو كمان عن الوضع في منزل بيكفورد، ده هايخلي الكنيسة تهتم بش
ع الدمية م -شبه قاتلة–أسرع. لو فاكرين، األب دانييل كان له مغامرة صغيرة 

.أنابيل حكيناها قبل كده  
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وب بعد ساعتين تقريبا وصل األب دانييل، وكان الوقت قرب على الغر
شة تدت تاخد شكل أكثر حدة. أصوات الخبط والخربوالظواهر الخوارقية إب

ببها وإرتفاع األثاث عن األرض بدأت. علشان إد يؤكد لنفسه إن الطرقات س
طتين على كيان عاقل، خبط بإيده على الحيطة خبطتين، فرد عليه الكيان بخب

لى نفس المكان! بعدها طرقتين على األأرض، بعدها رجتين عنيفتين ع
.ة. طبعا كان واضح معنى الردالترابيزة الخشبي  

طلب إد من األب دانييل يبارك كل األوض، وده ممكن يساهم في تقليل 
 النشاط شوية وخاصة الطرقات والي كانت فعال مزعجة أكتر من أي شي

.تاني ألنها كانت بتستمر طول الوقت  
ة عوه التسجيل الخاص بشهادبعد المباركة، قعد إد ولورين مع األب وسمَّ 

ق ة. إد ولورين كان عندهم ميعاد ومضطرين يسافروا كم يوم، فوافاألسر
.األب دانييل على المبيت مع األسرة لحد ما يرجعوا  

:قال إد للقس الشاب قبل ما يمشي  
راهيته. إنت دلوقتي هاتبقا هدف الكيان الشيطاني الموجود وهايصب عليك ك -

ي دلوقتي فتحت أي ظرف حاول تتماسك وماتبانش ضعيف قدامهم، إنت 
وي خطر مادي ونفسي ولو ما إنتبهتش في كل لحظة ممكن تتأذي. خليك ق

.وما تسيبش مشاعرك تخدعك وال تسمح للكيان ده يستفز غضبك  
:إد ناول األب كارت واضاف  

ي ده الرقم الي هانكون فيه.. ماتغامرش بحاجة ولو إحتجت أي سؤال كلمن -
ول ة بس برضو عارف إن دي أفورا وبالش إرتجال. عارف إنك قد المسؤلي

رش مرة تواجه كيان زي ده لوحدك. إتصل بينا ولو في نص الليل ماتفك
..كتير  

أنا كمان هاكلم األب شون ماكين هايكون ُمشرف عليك في القضية دي، 
.وكلمه كل فترة وإديله تقرير باللي بيحصل  

:توجه إد لشارون بيكفورد وقال  
يطاني جود رجل دين معاكم يقلل النشاط الشإنتم في إيد أمينة.. وأاتمنى و -

.ولو مؤقتا  
مع  سافر إد ولورين بعدها، وهم مستعدين يرجعوا أي وقت لو األمور سائت

.األب دانييل  
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عد ما قفل أسرة بيكفورد خصصوا حجرة لألب دانييل، وسابوه علشان ينامو. ب
ت اشالنور، قعد األب على السرير وكان سامع الضوضاء الشنيعة الي ع

.معاها األسرة طول شهر ونص  
ل األب خالل األيام القليلة التالية، فضل النشاط الشيطاني زي ماهو، وفض
بعاء، الحظ دانييل يدون تقاريره ويبلغ بيها رئيسه أول بأول. بحلول يوم األر

ن األب دانييل إن الظواهر دي مش بتحصل رغم وجوده، دي بتحصل علشا
 ايقته شخصيا. كل ما كان يطلب قلم، أوهو موجود وأصبحت موجهة لمض

 كوب ماء، أو أي حاجة، الشيء الي طلبه ده كان بيطير في الهوا لوحده، أو
ا ينطق كان بيختفي ويظهر جنبه مباشرة. ساعات كان طلبه بيروحله قبل م

به. ظواهر زي دي كانت ُمضحكة أكتر منها مرعبة، لكن إد نصح األب إنه 
تبار كز معاها أو يهتم. األفعال الساخرة دي هدفها إخما يستهترش بها، وال ير

ت إنتباه أو لثباته وطول باله إن مكانتش كمان فخ إلستهالكه نفسيا أو تشتي
.توجيهه لإلستخفاف بأحداث أكبر  

أصوات  ربعاء بليل بعد ما كل فرد في البيت راح أوضته، تصاعدتيوم األ
سي يدا كان تحت هجوم نفالضوضاء إلى حد غير مسبوق. األب دانييل تحد

.وإحساس مستمر بالكراهية والغضب مالوش مصدر  
أبريل، الزوجين وارن رجعوا، وكان األب دانييل شاحب  11يوم الخميس، 

ماكين  وضعيف جدا. نصحه إد إنه يرجع بيته ويرتاح كم يوم وينسق مع األب
.ميعاد قريب للقيام بطقس طرد الشياطين  

لشياطين سرة، وكانوا بيجروا أبحاث خاصة بعلم اقضى الزوجين الليلة مع األ
زائد مخلي أثناء تواجدهم وبيسجلوا الي بيحصل قدر الُمستطاع. كان النشاط ال

ة كل الموجودين قاعدين بمالبس الخروج تحسبا للهرب لو حصل أي حاج
ي زيادة. األبناء كانوا نايمين مع األب واألم، وإد ولورين كانوا بيناموا ف

.يك المقابلة ألوضة بيتر وشارونأوضة إير  
ادة مجرد ما إد قفل نور األوضة، النشاط زاد فجأة، وصاحب الضوضاء المعت
اح صوت صراخ مرعب وحاد وأصوات تمزيق وتقطيع وأصوات تحطيم الو

ي البيت خشبية. صوت الطرقات بقا أكثر قوة كأنها قبضة عمالقة بتخبط ف
يك ار البيت خاصة إن زجاج الشبابوتهزه، حتى إن الزوجين قلقوا من إنهي

.إبتدا يتكسر  
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 دقايق وسمع الزوجين أصوات صراخ وإستغاثة من حجرة األب واألم، جري
ان أسود إد عليهم و لقاهم كلهم متكومين في ركن وكانوا خايفين من تجسد كي

.بيتجول في األوضة قدامهم  
و وا، أكان واضح إن الكيان الموجود بيضغط على الزوجين علشان يخاف
يحتم على بيختبرهم. وده مألوف في القضايا الي قابلها الزوجين قبل كده، وب

إد الوقوف بقوة قدام الكيان مع عدم محاولة إجراء طقس طرد الشياطين 
.طبعا  

يكي على أرسل إد إيريك علشان يقعد مع لورين في أوضته، وقعد الزوجين وف
:ن وهتفالسرير مع إد. رفع إد صليب كبير بإيده اليمي  

 بسم األب واإلبن والروح القدس آمرك أن تكشف هويتك..بسم يسوع -
..المسيح  

تفاع قدمين إرتفع السرير بالتالتة الي عليه في الهوا، وفضل متعلق على إر
تفادها  من األرض. فجأة إتحركت التسريحة بقوة وسرعة مندفعة ناحية إد الي

قع فيه قابل في الوقت الي وبالعافية..وإتحطمت التسريحة على الجدار الم
.السرير وإتكسر على األرض  

ت بتحاول في نفس الوقت، كان إريك متكوم على سريره بيبكي، ولورين كان
ير ببطء، تهديه وهي ماسكة السبحة بتاعتها. قدام عينيها بدأ إيريك نفسه يط

رض ويتحدف على الحيطة التانية على بعد خمس أقدام! الولد وقع على األ
ين. . جريت لورين عليه ولقت إد وباقي األسرة داخلين عليهم منهارمتكوم

 .وش وصدر إيريك كانوا مليانين كدمات، غير كده كان سليم وواعي
لدفاية مغروس في الصباح التالي، لقوا الصليب الخشبي الكبير الي كان فوق ا

.قدام الباب في الجنينة  
على  أسرة بيكفورد بناءأبريل، فضل الزوجين مقيمين مع  11يوم الجمعة 

دأت طلب األسرة ألن الظواهر بدأت تبقا أعنف كمان. الكتابات الفاحشة ب
هرت تظهر على األاسقف، ورق الحائط إبتدا يتقشر قدام عينيهم وتحته ظ
تشال من كتابات جديدة ورسومات شيطانية. الصور على الحوائط مابقتش بت

شتعلوا روشات والفوط كانوا بيمكانها، بقت بتتحرق! كذلك الماليات والمف
.وبيترموا على المجموعة حتى وهم قاعدين بره البيت  
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رجع إضطر الزوجين إنهم يلغوا باقي مواعيدهم ألن األب دانييل مش هايقدر ي
ناموا في لهم قبل يوم األحد. كان أغلب الوقت المجموعة بتقعد في الحديقة وبي

جوه البيت  نار بتترمي عيلهم من عربياتهم. بس مكانش الوضع بيسلم من كتل
.أو أحجار بتنزل من السما بتجبرهم يدخلوا البيت تاني   

يوم األحد، رجع األب دانييل..ومكانش في حل فعليا غير طقس طرد 
أي قس الشياطين. الحقيقية إن الطقس نفسه زمان مكانش محتاج تصريح، و

واح الشريرة( متمكن كان ممكن يعمله، لكن بعد نزول فيلم )طارد األر
وتقارير  أصبحت الكنيسة متحفظة جدا تجاه أداء الطقس، وبقا الزمله تصريح
.لفيلموشغالنة ألن الكنيسة كانت تحت ضغوط وإنتقادات بسبب محتوى ا  
راق وياخد األب ماكين بلغ إد إنه مستني تسجيالته وتقاريره علشان يقدم األو

ر من أجلوا إلتزاماتهم أكتالتصريح. أرسل الزوجين تقاريرهم وماقدروش ي
.كده، فسابوا األب دانييل مع األسرة تاني وسافروا لنيويورك  

 أبريل، وثق األب دانييل مشاهداته وخلص األوراق المطلوبة 23و22يوم 
واجد منه كشاهد من الكنيسة. الحظ األب إن بيتر هو أكثر واحد متأثر بالت

ة نكسار، وكان بياخد أدويالشيطاني ده. كان حاسس باإلذالل واليأس واإل
ا. مع قرحة معديةغالية، وكان بيالقيها مرميه في المرحاض مهما حاول يخبيه

ي، الضغوط المادية الي إستهلكت أمواله مابقاش قادر يشتري أدويته تان
 ومباقش قادر يروح شغله.

:زي ما قال إد  
بخسائر  غلكالنشاط الشيطاني بيحول ببطء اإلكتئاب ليأس، في أثناء ما بيش"

."مادية تمنعك من مالحظة الهاوية الي بتقع فيها  
مرها بالنسبة لشارون بيكفورد، النشاط كان موجه لتدمير إيمانها. طول ع
نية. بقت كانت متدينة وتحافظ على زيارة الكنائس وتربية أوالدها تربية دي
اة اتها وحيبتتسائل ليه ربنا يسمح لشيطان يعمل فيهم كده رغم إنها وهبت حي

ويجا؟ والدها له؟ هل من المنصف إن حياتهم تتدمر علشان بنتهم لعبت بلوح  
بار األب دانييل تعاطف مع تساؤالت شارون، وكان عارف إن الي هم فيه إخت

 قوي، والكفر هو النتيجة اللي الشيطان بيدور عليها.
:قال األب لشارون   
ل لنا؟ إن كل ده يحصالناس في مرحلة الهجوم دايما بتسأل: ليه ربنا يسمح  -

نا منه القضية هنا مش قضية )ليه(.. في باب شر مقفول، والباب ربنا حذر
ي بيكون اللي بيحصل في حاالت اإلستحواذ الشيطان وحرم علينا فتحه. في
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تدخل في نتيجة معصية ألمر الله أو إستهتار باألمر ده. الشياطين ماتقدرش ت
كمان تبطل تحاول تدخل عالم  حياة الناس بالشكل ده، والناس الزم هي

.الشياطين  
ليك تعمل قوى الشياطين الدين بيلخصها في )اإلغواء(..الشيطان مايقدرش يخ 

 حاجة ضد إرادتك، بس ممكن يزينلك حاجة غلط فتعملها وإنت مستهتر
.بنتيجتها  

احية لكن، ربنا ما تخالش عنكم، ده عقاب للبعض وإختبار للبعض.. من ن
.ى أوامر ربنا برضو، وربنا له بالمرصادتانية الشيطان عص  

افي لتحطيم بالنسبة لفيكي، فكان عقابها وإبتعاد عيلتها عنها وغضبهم منها ك
.حالتها النفسية. كانت مرشحة قوية لمرحلة اإلستحواذ  

 
أكتر  قبل ما إد ولورين يرحلوا، أخدوا األب دانييل على جنب وقالوله إن في

تدخل را لعنف الظواهر. وغالبا بدأ شيطان يمن كيان شيطاني في البيت نظ
بتؤكد  ويستعد لإلستحواذ على واحد من األسرة .."خلي بالك من العالمات الي

.."حضور شيطان من منصب أعلى  
ين إد العالمة الي كان بيحذر منها إد حصلت يوم الخميس بليل أثناء مكالمة ب

انات التقديس، والكيواألب دانييل. معروف إن المسبحة من األشياء شديدة 
ياطين الشيطانية مابيقربوش منها لسبب غير معلوم لحد دلوقتي. لكن الش
واء وتتحرك بتقدر. أثناء المكالمة، األب دانييل شاف مسبحته بترتفع في اله

انت بهدوء ناحية المطبخ، وبتلف جزء من ظهر كرسي، لفة شبه المشنقة. ك
حتى  دانييل بأخذ األسرة برة البيتدي العالمة الي على أثرها نصح إد األب 

 لو أقاموا في أي مكان، الظاهرة هاتتبعهم بس هايكسبوا وقت شوية لحد
.عودتهم من نيويورك فورا  

ن ر، ورجع األب دانييل للكنيسة. والراحت أسرة بيكفورد عن والد بيت
قيقة الظواهر الشيطانية جت وراهم، إضطر بيتر يحكي لوالده السبعيني ح

المفاجأة، ورغم إن األب واالم عرفوا القصة إال إن الظواهر أما  زيارتهم
فإن  بدأت تزيد بليل كانوا مرعوبين جدا. باإلضافة للضوضاء والخبط،

تر مواسير الميه إنخلعت من جوه حوائط الحمام وغرقت المكان .من ُسكات بي
.جاب سباك صلح التلفيات وأخد عيلته ورجع بيته تاني  
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ل ما ا سلمش ، وتبعه كيان شيطاني لحد محل إقامة الرهبان. أواألب دانييل م
ح شاف تجسد أسود على هيئة إسطوانة بيسد عليه الطريق ألوضت ه. وفي روَّ
ليل. حتى الليالي التالية، بقا التجسد ده واقفله على الباب مانعه من الخروج ب
ت بتقع قوهو بيحلق، شاف وحدات اإلضاء بتتفك والنور بيقطع، واللمبات ب

.في الحوض قدامه واحدة واحدة في الضلمة  
أبريل، رحل الزوجين وارن من نيويورك ولغوا باقي مواعيدهم  25يوم 

كة وعرفوا وراحوا ألسرة بيكفورد تاني. قابلوا األب دانييل في مطعم في الس
.حراءمنه الي حصل. بيتر إدى المفتاح لألب دانييل وهرب هو واسرته للص  

ة في مكانها بيت آل بيكفورد، وجوه البيت مكانش في حرفيا حاجراح التالتة ل
 أو على حالها. أي شيء سائل في البيت لقوه مغرق االرض..المفروشات

.محروقة..الحوائط متقشرة..األثاث مطحون.. والرائحة ال تطاق   
كنه دقايق وبدأ البيت يتهز كأن في زلزال.. حاول إد يجري ناحية الباب ل

.في حاجة مثبتاه مكانهماقدرش! كان   
لورين واألب دانييل أدركوا في أثناء هروبهم من باب البيت إن إد ما 
ليه بيتحركش من مكانه، وفجأة لقوه بيصرخ وقميصه غرقان دم. جريوا ع
يب وشالوه وخرجوه بره البيت، ولقو دراعه الشمال محفور عليه عالمة صل

.ضخمة بجروح غائرة طويلة  
ان فى، وكان عارف إن اإلصابات الي بيحدثها كيإد رفض يروح للمستش

ديق شيطاني بتشفى أسرع من غيرها ومابتسيبش أثر ) ده حصل مع ص
لفها الممرضة في قضية دمية أنابيل(. غسل إد الجرح من خرطوم الجنينة، و

درك إن في شاش وبالستر من شنطة اإلسعافات األولية في عربيته. إد كان مُ 
ة زجاج ت كانت تقصد به ضرر أكبر ألنه شاف قطعالكيانات الي في البي

شان بتطير ناحيته ومكانش عارف يجري، فرفع دراعه بحركة ال إرادية عل
حريك يتفادها.. واضح إنهم شايفين إن إد هو السبب في جلب األب دانيال وت

.الموضوع تجاه الكنيسة  
:بيكمل إد شرح لمرحلة الهجوم وبيقول  

ة كلها. فورد كان خطوة تجاه اإلستيالء على العيلالهجوم على منزل آل بيك"-
لذلك  اإلنسان قوي فعال، ومش أي كيان دخيل يقدر يخترق قوة عزيمته دي،

ل تهد التركيب فالكيانات بتلجأ أوال للخداع، وبعدها بتبتدي في صبر وطولة با
يائس النفسي المتوازن لألشخاص الُمختارين. كل ما كان اإلنسان ضعيف و

رحلة الهجوم بتكون أقصر وبتدخل أسرع على اإلستحواذ.كل ما م  
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وكل ما اإلنسان يكون أقوى أو واقع في وسط عائلة أو أصدقاء داعمين،  
ستسلم الظواهر الخوارقية بتكون أقوى وأعنف وبتستمر فترة طويل لحد ما ي
ساعده أو تماما لإلستحواذ بعد ما يتملك اليأس منه ويحس إن مافيش حد يقدر ي

.ذه، وإن ربنا تخلى عنهينق  
وا في أشخاص أقوياء فعال..مخلوقين كده، زي آل بيكفورد. ممكن يعاند
ي و ويصمدوا كتير لحد ما يستسلموا هم، أو يموتوا من أثر الضغط النفس

"الجسدي  
دام إنسحاب إد و األب دانييل المؤقت للحديقة مش الزم يطول..اإلنسحاب ق

انات دي من الهارب إنه ضعيف، وساعتها الكيالكيانات الشيطانية يعني إقرار 
هم هاتالحقهم طول عمرهم هم كمان. مافيش قدام الزوجين والقس دانييل إال إن

.يكملوا الي بدؤوه  
، وحالتهم بعد ظهيرة يوم الخميس، رجع آل بيكفورد لبيتهم، معنوياتهم صفر
.الجسدية بتشي بمهاجمة الكيانات الشيطانية لهم ومحاولة حرقهم  

ولو أوضة  قترح األب دانييل إن الكل يحاول ينضف في البيت قدر المستطاعإ
صالة يقعدوا كلهم فيها سوا، وفعال بحلول الليل كانوا قاعدين كلهم في ال

ده  الخالية من األثاث، بس كانوا حاسين إنهم أقوى، وإد بيعتبر اإلحساس
.همساعدوا نفسعالمة من ربنا إنهم على الطريق الصح، وإنه هايساعدهم لو   

 ب ماكين بإد، وقال له إن التصاريح قربتأبريل، إتصل األ 26الجمعة 
.تخلص وقريب جدا هايجيلهم   

كانت النيران بتشب في الهوا على شكل كور وتضرب  21و21يوم 
ي المجموعة، األحجار بتالحقهم بره البيت..بواقي األثاث الي فضلت ف

إتدمرت  اجمهم، حتى عربية األسرةاألوض التانية بقت بتنتقل للصالة وته
.تماما  

قودة.. خرج إد لعربيته ولقاها متكسرة، وكل محتوياتها مفكوكة وأسالكها مع
.إد ولورين والقس دانييل مابقاش مسموحلهم هم كمان يغادروا البيت  

سرة وقال لهم إنه حصل على أخيرا يوم األحد إتصل األب ماكين باأل
طرد  يام تالت أيام كتحضير واجب قبل طقسالموافقة، وإنه هايبدأ في ص
.مايو لبدء الطقس 2الشياطين. وتم تحديد يوم   

وانية. مع وصول المعلومة لألسرة، بدأت الكيانات توصل لدرجة أكبر من العد
ها بتتكسر أساس البيت بقا بيتحطم، أجهزة التدفئة المركزية إختفت، وسمعو

 جوه الجراج. 
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جأة بالورشة بقا بيظهر قدامهم ويضربهم ف السلم المعدني الضخم الخاص
 بدون مقدمات، حتى إنه ضرب لورين وتعثرت فيه. أبواب اإلوض بقت
كان بتختفي وتظهر علشان تقفل عليهم طرق الهرب، أو تحاصرهم في أر

..منفصلة. محدش كان بينام وال بيقعد وال بيتحرك في سالم..أبدا  
انوا األب دانييل وإد ولورين كبحلول ليلة طقس طرد الشياطين، األسرة و

منهارين وقاعدين ظهرهم في ضهر بعض، بدون أكل أو راحة. ساعات 
يحميهم. بس بيتانوبوا الحراسة بينما إتنين منهم يناموا والباقي بيخلي باله و

.طبعا ده مكانش كافي وال مريح  
 الساعة عشرة ونص، قامت لورين للحمام تحت نظر إد، وهي معدية شافت

وسط النور  لبيت بينور وإد شاف النور هو كمان ولفت نظر الباقيين. فيباب ا
دة ُمسنة. ده شافوا كيان بيتجسد، وببطء إتحول لشكل النصف العلوي ل سي
 بس ده معناه إيه؟ هل هو ده الكيان المسؤول عن الي بيحصل؟

 صرخ إد: إتكلم..إنت من؟
سبة إلد، بح بشري بالنالكيان بصلهم في هدوء وما إتكلمش..كان باين إنه ش

لكن لورين كانت مركزة أوي، وأدركت إن المشهد كله خدعة وماحسيتش 
 بتواجد شبحي بشري خالص.

:صرخت لورين في إد   
!بعد يا إد.. ده مش شبح بشريإ -  

وإندفعوا  في ساعتها، ظهر بقايا كرسيين في الهوا ورجليهم المدببه ناحية إد،
فص. الكيان ية إنغرست حواليه وثبتته كأنها قودفعوه للحيطة، والرجلين الخشب

فى. دفع إد المتجسد كان بيتفرج على الي بيحصل بإبتسامة ساخرة بعدها إخت
.الكراسي وحرر نفسه فخبطته في راسه إزازة طالء أظافر  

ساعة على ميعاد طقس طرد الشياطين، وكان الكل منهار  12كان فاضل 
غير شرب القهوة علشان مايناموشتماما ومحدش كان قادر يعمل أي حاجة  . 

ر عدى كم ساعة من غير ما يحصل حاجة، وأخيرا الشمس طلعت والعصافي
.بدأت تزقزق  

يسة سرة ومعاهم الزوجين وارن واألب دانييل ومشيوا في هدوء للكنقامت األ
.، بعدها رجعوا وإنتظروا قدوم األب ماكين1وحضروا قداس الساعة   

، ب ماكين وكان رجل ضخم الجسم رياضيالساعة تسعة ونصف، وصل األ
.دا كنسيةفي منتصف العمر. كان البس قميص أبيض بنصف كم، مع ياقة سو  
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ا في بعض. القس وإد إشتغلوا قبل كده كتير مع بعض، واإلثنين كانوا بيثقو
قعدوا سوا على إنفراد في المطبخ، وسأل األب إن كان إد بيظن إن الي 

مجرد كيانات شيطانية؟ بيحصل سببه شياطين أعلى من  
ة إد كان عنده إحساس قوي إن في شيطان موجود بسبب قوة األاحداث وقدر

اور الرهبان والعبث بمسبحة. ش الكيان حتى على الوصول لداخل محل إقامة
:ب لدراع إد وسألهاأل  
الجرح حصل لك هنا؟ -  
..أيوة -  

األب ماكين رجع إد واألب للصالة، وكانت لورين قاعدة مع األسرة. خرج 
.همن حقيبته السودا شال بنفسجي رفيع، وقب ِله وحطه حوالين رقبت   

حماية، قبل بدء أي طقس، الزم طارد الشياطين يبارك كل الي في البيت لل
، ةومكانش األب إتكلم مع اي حد من الموجودين إال إد. أثناء مباركته لألسر

:ب ماكين لفيكي وسألهاوصل األ  
إنت فيكي؟ -  
.أيوه - . 
.األب دانيال حكالي الي عملتيه -  

 صوت األب ماكين كان خالي من أي مشاعر، وده خال فيكي تحس بالذنب
.وتعيط  

:كمل األب كالمه وسأل بلهجة قوية وواضحة  
ايج الي فيكي..إنت كنت قاصدة إن ده كله يحصل لعيلتك وكنت واعية لنت -

 عملتيه؟
!ال طبعا -  

:وت أهداتتكلم بإحترام أكبر فكملت بصجاوبت في غضب، وحست إنها الزم   
.ال..ماكونتش اقصد..الي حصل مكانش مقصود -  
من ربنا  الكنيسة بتعتبر الي عملتيه ده خطيئة. إنت عارفة ده؟ هل طلبتي -

 يغفرلك؟
أيوه. -  
.كويس..الزم نكون على تفاهم ووضعنا ونياتنا واضحة -  

..طينبارك االب فيكي، وبدأ بقوة يقرا طقس طرد الشيا  
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لوات، جزء من الطقس ده باإلنجليزي وجزء منه بالالتيني، وبيحتوي على ص
 ومزامير، وأوامر للكيانات الموجودة بترك المكان. قراءة الطقس بالكامل

ت غير بياخد ساعة تقريبا، وخالل الساعة دي مكانش في أي صوت في البي
.صوت القس، وكأن مكانش في أي حاجة غريبة بتحصل هنا  

وت ضمن الطقس أوامر للكيان بكشف هويته، صاح األب ماكين في صبيت
:عميق وقوي والكل واقف في حلقة حواليه  

، آمرك، أيها الكيان الدًّنِس، أيها األفعوان األزلي، بحق األحياء واألموات -
، أو إعطنا بحق خالق الكون الذي بقوته تنسحق في في الجحيم.. إنطق بإسمك

.مكان بال رجعةعالمة على مغادرتك لل  
يان إنتظر القس دقيقة كاملة، لكن مافيش حاجة حصلت، وإستنتج إن الك
:تجاهل كلماته. كرر األب األمر تاني بصوت أقوى وتهديد أعنف  

 ...آمر كل كيان دنس، وكل شيطان..آمر إبليس باإلنصراف بإسم الرب
.إستسلم ألمر الله  

أمرك.. آلب يأمرك.. اإلبن يأنت ال تعص البشر برفضك اإلنصياع لألوامر، ا
..الروح القدس يأمرك .. 

ي إسمع يا إبليس، يا عدو اإلنسان، يا مصدر الشر وأصل الخبث..يا ُمغو
طنا البشر يا خالق الكرب..بحق الصليب آمرك فأطع..أخبرني إسمك او اع

..عالمة على رحيل بال عودة  
:فجأة صرخت شارون  

!هناك..عند الدفاية -  
سد له سد ببطء، وكان واضح لهم كلهم إن الكيان ده المتجشافوا كيان بيتج

قرون، وكان واقف على حوافر ووراه ذيل! إنخفضت درجة الحرارة في 
.األوضة للصفر تقريبا ومال الهوا ريحة لحم َعِفن  

جادة إختفى الكيان بسرعة، وظهر بدالة وجه أحمر بحجم كرة السلة على الس
قرون على الجنبين. رمى األب الماء  القذرة. وبرضو الراس دي كان لها

ديدة. المقدس على الرأس النابع من األرض، والي كان بيبصلهم بكراهية ش
قإختفى الرأس بعدها وهو بيغوي في غضب وساب مكانه اثر محمر محرو . 
نه إعتبر القس إن أثر اإلحتراق الي على السجادة عالمة على المغادرة، لك

للنهاية وإقامة صالة شكر. تأكد عن طريق إستكمال الطقس  
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:بعدها أعلن   
 عالمة المغادرة ظهرت. األمان للحضور، وآلل بيكفورد ولذريتهم. إسمع 

م. بسم رجائنا وصلواتنا يا إلهي..إكتب لهم الحياة السالمة لباقي أيام حياته
.اآلب واإلبن والروح القدس..آمين  

*** 
 

مايوم  2مارس ليوم  3م الي حصل في منزل شارون وبيتر بيكفورد من يو
يقاف تم تصنيفه في سجالت الخوارق على إنه هجوم شيطاني، وتم إ 1114

.مايو بواسطة طقس طرد الشياطين الكنسي 2الهجوم يوم   
هادة القضية موثقة في الكنيسة وفي سجالت إد وارن، وأضاف لها كمان ش

تم تغيير  قة لكنأخو بيتر ووالده ووالدته. القصة المذكورة في الكتاب هنا حقي
ورهمإسم العائلة بناء على طلبهم، خاصة وإنهم رفضوا يتصوروا وتذاع ص . 

ورد تدريجيا بعد طقس طرد الشياطين الي أقيم في البيت، رجعت حياة آل بيكف
دوالر، وطبعا  5111للشكل الطبيعي، وتكاليف إصالح التلفيات تجاوزت 

.التأمينات مابتغطيش الحوادث الخوارقية   
خل لحظة كتابة السطور دي، العائلة لسه مقيمة في البيت. إيريك د لحد

د الجامعة وعايش بعيد، فيكي إتجوزت وخلفت تالت أطفال آخرهم اتول
1111 

مع  الي حصل مع عائلة بيكفورد مكانش شائع أبدا، لكن برضو التعامل
 .الكيانات الخوارقية مابيعديش بدون عواقب غالبا ما بتكون وخيمة

اذ بيتعامل الزوجين وران مع عشرات من حاالت الهجوم واإلستحو كل سنة
تفاوته. الشيطاني، وكلهم طبعا بيحتاجوا تدخل كنسي في النهاية بدرجات م

:بيعلق إد على القضية وبيقول  
 
الي تال  الي خال قضية آل بيكفورد غريبة للدرجادي هو التدخل الشيطاني" -

لشيطانية ة. خلينا نفتكر إن المخلوقات اهجوم الكيانات الشيطانية في البداي
د نوعين لهم نفس الهدف لكن قواهم مختلفة. الشياطين ودول عددهم محدو
لة ومعروفين باإلسم ولهم قوى خارقة. والكيانات شيطانية، ودول أقل منز
ا وأقل في القدرات وهم الي بينفذوا مراحل اإلبتالء والهجوم، وبيسلمو

.طان القائد الي بيكمل هو مرحلة اإلستحواذالضحايا في النهاية للشي  
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كان واضح من قوة الظواهر وتحديها للمقدسات إن الكيان الموجود أعقل 
س آل وأقوى من مجرد كيانات شيطانية. وأخشى إن األثر الي إتساب في نفو

وا ُعرضة بيكفورد حتى بعد رحيل الشيطان هايفضل موجود لألبد، وهايفضل
كتر عن س واإلكتئاب، بل وللفضول لمعرفة معلومات ألتزعزع اإليمان واليأ

 مملكة الظالم الي عملت فيهم كل ده. إلى حد ما إحنا وصلنا في القضية
لمرحلة عادلة..الكيان رحل والخطر المادي زال عن العائلة وده وضع 
 ُمرضي لهم، لكن أثره في نفوسهم لسه موجود، وده بعتبره أثر ُمرضي

كيانات نا )عالمة( بتخلي الضحايا معروفين عند الللشيطان، وبنعتبره إح
كة الظالم الشيطانية وُمستهدفين لو هم حاولوا يفتحوا الباب بينهم وبين ممل

."مرة تانية. المباراة ما بتخلصش طول ما إحنا عايشين  
 

تار ليه الشيطان المذكور أظهر نفسه أثناء طقس طرد الشياطين؟ وليه إخ
ادر وحوافر وذيل؟ بصراحة التفصيلة دي مش ق الشكل المألوف أبو قرون

.أصدقها  
:رد إد وقال  

دش أكيد عندك حق، والشكل ده مش شكله الحقيقي، وشكله الحقيقي مح" -
، يعرفه ألن الشياطين مكانش لها جسد مادي ال في الماضي وال دلوقتي

لينه هو ظهر بالشكل الي إحنا متخي  وكينونتها غير ُمدركة بحواس البشر.
شكل ُمبهم  ه..الشكل الي بيرعبنا في طفولتنا. كمان إختيار شكل حتى لوبي

ب ما بيحفظ للشيطان خصوصية هويته، وده شيء مهم بالنسبة لهم لسب
.أعرفهوش   

وميدي سبب أهم إلختياره للشكل ده، هو إن طقس طرد الشياطين نفسه يبان ك
يلة دي تفصومحدش يصدقه. القضية دي بالذات كتير بيصدقوها وييجوا لل

هور ويبدؤوا يشكوا في األمر كله. وأعتقد إن ده كان قصد الشيطان من الظ
."ده  

 
 إيه تأثير أحداث زي كده على الضحايا؟

:ردت لورين   
طباء الضحايا بيمروا بصدمة عنيفة بعدها، وبننصحهم بمتابعة أحد األ"-

بيرجعلهم قل. ده شهور على األ 6تبع الكنيسة لمدة النفسيين الي بيشتغلوا 
ن تجربة نوعا ما إستقرارهم النفسي واإليماني. بس الثابت إن محدش بيطلع م
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ما إد  زي دي بدون تغيير جذري في طريقة تفكيره وإدراكه لكل شيء. وزي
لو بنسبة قال، ممكن يكون تغيير سلبي وبيعتبر إنتصار لخطة الشيطان و

فال اما. األط. وكمان في ضحايا بتنكر إلي حصل أصال وبينسوه تم51%
الل بيكون حالتهم أصعب بكتير، ولألسف لو تمتش التعامل معاهم من خ

."طبيب نفسي، بيلجأوا لإلدمان والعدوانية والتشكيك في األديان  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 

 

الستحواذ الشيطانيا  
 

( في نادرا ما بنقرا مصطلحات زي )اإلبتالء الشيطاني( و)الهجوم الشيطاني
لصاخبة. بس بنقرا كتير عن مصطلح البولترجايشت، أو األشباح االصحف، 

بروا عن أغلبنا مكانش يعرف عالقة المصطلح األخير بالمصطلحين الي بيع
ما قريت  أول مرحلتين في تخدل الشياطين في حياة بعض البشر. بس عمري
واذ عن )اإلستحواذ الشيطاني( بعيدا عن الروايات الخيالية. إزاي اإلستح

مكن صل؟ وهل بيحصل كنتيجة مترتبة على اإلبتالء والهجوم؟ هل يبيح
تالفيه عن طريق المقاومة أو الحصول على مساعدة مناسبة؟ لو ده ما 

 حصلش، هل اإلستحواذ خطوة واجبة الحدوث؟
ة هوال الي بتحصل أثناء فترة اإلبتالء والهجوم، إال إن مرحلرغم كل األ

رة عن ا، ألن المرحلتين السابقتين عبااإلستحواذ شيء تاني ال يُقارن به
.خطوات للهدف األكبر وهو اإلستيالء على كائن بشري  

دد لو مرحلة الهجوم نجحت، فباب اإلرادة والمقاومة بيتالشى، وشيطان أو ع
.من الشياطين بيستحوذوا على اإلنسان  

:رد إد على كالمي وهو بيرسم خط على المكتب قدامه بصباعه قال  
جوم سم خط إسود سميك بين الهجوم واإلستحواذ. أثناء فترة الهال زم نر" -

ق تحطيمه بتحاول الكيانات الشيطانية تتالعب بإرادة اإلنسان وإيمانه عن طري
حية، نفسيا. مرحلة الهجوم هي في نفس الوقت مرحلة مقاومة شديدة من الض

 .الي بتكون واعية إن في هجوم عليها وبتحول تحاربه بكل الطرق
في مقاومة من  بيحصل اإلستحواذ، فالكينونة البشرية ببتالشى، ومابيبقاشأما 

.الضحية.. ببساطة الشيطان بيحل محل وعي الضحية وبيبقا )هي(   
ر روح اإلنسان ومصيرها األبدي هي محور إهتمام الشياطين. حوالين المحو

ده بتدور أهداف تانية أقل لكنها مهمة، زي التالعب باإليمان والعقل 
بها اإلختيار، وهي مزايا ربنا وهبها لإلنسان وبيحاول الشيطان التالعبو  

يكون في مرحلة اإلستحواذ، الجسد البشري الُمقدس الي خلقه ربنا وكرمه ب
ش كيان مطيه للشيطان ولعبة مجوفة يلعب بيها. جوه الجسد البشري بيعي

 صلي صاحب الجسد، وبيتحدى أي حد إنهيختلف تماما عن الشخص األ
."يطرده من مكانه  

 
 



160 

 

:بتكمل لورين كالم عن النقطة دي وبتقول  
ان علماء الالهوت بيصفوا جسم اإلنسان بإنه ) ُمستقر الروح( وهو المك" -

بيسيب باب  الي بتعيش فيه الروح في الدنيا. الشيطان بيستنى الشخص الي
 لظالم.بيته، مستقر روحه، مفتوح عن طريق محاوالت التواصل مع كيانات ا

ان بيعتبر إن وزي ما إنت تستاهل السرقة لو سيبت باب بيتك مفتوح، فالشيط
 ".روحك الي إنت مش خايف عليها كنز بالنسبة له

 أما بيحصل اإلستحواذ، هل في عالمة معينة بتظهر على الضحية؟
:رد إد وقال  

اين عليه في مرات كتير الشخص الُمستحوذ عليه بيبقا زيي وزيك كده مش ب"
ؤمن بة، إال عينيه. بيقولوا إن العينين شباك على الروح، وأنا محاجةغري

ن بالمقولة دي، ألن نظرة عين الشخص الُمستحوذ عليه غير اي نظرة ممك
ت، بس تشوفها في حياتك. عين الممسوس بتكون مفتحة ومنتبهة طول الوق

 النظرة مش إنتباه بشري عادي..إنتباه حيواني، وحشي، مليان ُكره. أنا شوفت
، في المجنونة دي كذا مرة في حياتي، وفي كل مرة بحس إني بفقد جزء مني
رة حاجة جوايا بتذوى أو تدبل. أنا مؤمن إن المفروض محدش يتعرض للنظ
ن دي أبدا، ألنها نظرة شيطان بيبصلك مباشرة بدون حواجز من خالل عي

.بشرية  
دنا تاكسي وأخمن كم شهر كنت في لقاء تليفزيوني أنا ولورين في نيويورك، 

نزلنا لمطعم صيني علشان نتعشى. كان في حادثة في الطريق هاتأخرنا، ف
ينا من نمشي المسافة الصغيرة الي فاضلة، وعلشان مانعديش من الزحمة، مش
مع  حارة صغيرة هادية بس كان فيها كذا صندوق قمامة عمومية كبير. الحر

حارة كانت قربنا نوصل. ال ريحة القمامة الُمتحللة قلبت معدتنا بس كنا خالص
ي معووجة شوية عند قرب نهايتها كده، فماكونتش تقدر تشوف الشارع ف
فنا من آخرها. مشينا والريحة بتزيد وعدد صناديق القمامة بتزيد أكتر وشو
ا بين صناديق القمامة رجلين بني آدم ممددة. قولت للورين تقف مكانه

ما قربت شوفت رجل في وهاروح أشوف في إيه يمكن حد داخ ووقع. أ
لى الحيطة منتصف التالتينات تقريبا، وكان بالكاد عايش. كان قاعد مسنود ع

سمه ومادد رجليه قدامه. كان قذر ، أقذر من أي متسول شوفته في حياتي، وج
.مليان كدمات وجروح والتهابات، كان واضح إنه مريض جدا  
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مامة وجنبه كومة ق بس الرجل مكانش متضايق خالص كأنه نايم في سريره،
ئل كانت بتنزل سوائل قذرة حواليه، وملموم عليها ذباب رغم إننا بليل. السوا
تحاول تعض مبللة نصفه السفلي، وإيديه كانت غايصة فيها. وكان في فئران ب
.في صوابع رجليه. باين إن الرجل ما إتحركش من مكانه من أيام  

 معة. بصراحة ما قدرتشالغريب إن جزمته كانت محطوطة قريب منه ومتل
شان أفهم إيه الي بيحصل للرجل وإيه الي وصله للدرجة دي. قربت منه عل
أسمعه كويس لو رد عليا، كنت باصص تحتي علشان ما أدوسش على 
تسامة القمامة، وأول ما رفعت عينيا لوشه كنت هأقع من الفزع. كان مبتسم إب

ر وقت ونة إياها. لحد آخشنيعة مرعبة، وبيبصلي بالنظرة الشيطانية المجن
كنت فاكره مجنون، وعرفت فورا إيه الي حصل له أما همس بإسمي..قال 

:بصوت زي الفحيح  
..إدوارد وارن -  

حك حسيت بكراهيه شديدة للكيان الي بيكلمني من جواه، رعب وكراهية. ض
:في سخرية وقال لي  

تعمله  أنا هموته..خالل أيام هايكون إتعفن مكانه ومات ومش هاتقدر -
!"حاجة..هو خالص إنتهى  

 
:بتكمل لورين الحديث وبتضيف  

 اإلستحواذ الشيطاني شيء ُمهين جدا، أما إنسان ينقاد بالكامل لنذوات" -
ت شيطان، إما يتم إستغالل جسده في أكثر األفعال إنحطاط وقذارة.. شوف
ي أماكن ممسوسين بياكلوا فضالت من األرض، شوفتهم بيزنوا مع حيوانات ف
ل؟ إلن عامة.. شوفتهم بيقطعوا من جسمهم ويرموا للكالب.. ليه كل ده بيحص
بيتعمد  الشيطان ال يحترم اإلنسان وال اإلنسانية، وأما بيستحوذ على إنسان
ينزع منه كل مظهر آدمي. رسالته بتبقا أوضح مايكون أثناء مرحلة 

في نزع  درتياإلستحواذ: هو ده اإلنسان الي ربنا فضله عليا؟ إتفرجوا على ق
عليا. كل شيء بيتعالى به  

ان تاخده، الرجل الي شوفناه في الطريق، أرسلنا لجمعية إليواء الُمشردين علش
لكنه ضرب الحراس هناك وهرب بسرعة جنونية. الرجل ده أكيد مر بكل 

تحواذ مراحل اإلبتالء والهجوم و إستسلم في النهاية لإلستحواذ. يبقا اإلس
."ل اإلنسان لكائن أسوأ من الوحوشالناجح هو الي بيحو  
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 إيه رد إد على تفسير اإلستحواذ بالمرض النفسي العنيف ؟
تحواذ له بين المرض النفسي واإلستحواذ تشابه ظاهري قوي فعال، لكن اإلس -

."إثبتات مختلفة بيقف العلم عاجز عن تفسيرها أو قياسها  
 

عن  وجهة نظركفي تغيير مادي بيحصل للممسوس بيفرقه من  يعني هل
 المريض النفسي أو العقلي؟

ظمية، آه طبعا! في اغلب حاالت اإلستحواذ، مالمح الوجة بتتغير لمالمح ع" -
ماما مختلفة تماما عن مالمح الشخص األصلي. صوت الضحية بيتغير ت
وت وأكتر برضو وبيكون عموما أخشن. بتالقي الضحية بتتكلم بأكثر من ص

حية أي حاجة قبل كده. كمان القوة البدنية للض من لغة مايكونش يعرف عنها
اس كبيرة بتزيد بشكل مالوش اي تفسير. شوفت طفل ممسوس كان بيشيل ن

 ويرميها كأنها بيرمي عروسة. أما لو الممسوس شخص بالغ فممكن محدش
زني يقدر يتعامل معاه جسديا أصال. زي ما إنت شايفيني أنا رجل ضخم وو

قدام ضربه واحدة من شخص ممسوس. إنت كبير، ماكونتش بقدر اقف 
.بتتعامل مع شخص له قوة ست رجالة مثال  

غل اإلنسان في ده الجانب الجسماني، بالنسبة للجانب العقلي، فاإلستحواذ بيست
قتل أكبر عدد من الناس، سواء الممسوس ده طفل أو قائد حربي. طبعا 

ربنا  اإلنسان الي الشيطان يقدر يقتل، بس الهدف هو إرغام الناس على رؤية
.دفعهم للكفرفضله على الشيطان بيقتل وبيتلذذ بالقتل. الهدف إغواء الناس و   

يطان أثناء اإلستحواذ، ممكن الجسد البشري يحوي عدد من الشياطين مش ش
 11جسد الضحية كان ساكنه   واحد بس.في حالة نادرة جدا من اإلستحواذ،
ة مختلفة لم بصوت ولهجة وطريقشيطان في نفس الوقت، كل واحد كان بيتك

ين تماما عن التاني وكل واحد بإسم. علم النفس بيشوف إن في تشابه ب
ي ، اإلستحواذ وإضطراب تعدد الشخصية، بس ده التشابه الوحيد الفعل

.اإلستحواذ زي ماحكيتلك له مظاهر تانية إلى جانب تعدد الشخصيات  
زم ود إستحواذ شيطاني، الأما حد يحب يسأل إد ولورين عن أدلتهم على وج

معوا يروح يقعد معاهم بنفسه. على مدار أكتر من عشرين سنة، الزوجين ج
آل  معلومات وتسجيالت توثق الظاهرة دي، وكلها موجودة ومتاحة في متحف

.وارن  
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ن ملحوظة من المترجمة: المتحف تم إغالقه أمام الزائرين بعد وفاة إد وار) 
عد وفاة ل وإزالة الموقع اإلليكتروني الخاص به ب، وتم غلقة بالكام2116سنة 

(نيلورين وارن. مافيش معلومات مؤكدة عن اسباب غلق الموقع اإلليكترو  
 

ية هو مكان ملحق بمكتب إد وارن، وفيه مئات التسجيالت الصوت المتحف
الت والبصرية لكافة الظواهر الخوارقية الي حقق فيها الزوجين. التسجي

حايا مرعبة عن الذعر والدمار والموت الي لحق بض بتحوي قصص حقيقية
متاحة الغير  لتسجيالتكيانات شيطانية. ورا المكتبة الصوتية دي، في بعض ا

ا وإصابتهم سلب الي متسجلة عليهاصوات بسبب تأثر بعض الناس باأل -لعامةل
يث وفيها تسجيل ألحاد  -بذعر أو بصداع أو أعراض جسمانية أخرى مؤقتة

.رن وشياطين من خالل أجساد الممسوسينبين إد وا   
لفت التسجيالت والصور دي مكانتش ملفتة الي من زوار المتحف قد ما بي

.نظرهم المحتويات التانية األكثر غرابة  
 كل شيء في المتحف ده مأخوذ من مكان حصلت فيها ظاهرة خوارقية. في

بها.  ن متصلمنها أشياء مجرد لمسها بيعيد نشاط الكيان الشيطاني الي كا
زم تفضل الزوجين مابيحتفظوش باألشياء دي كهواية، بيحتفظوا بها ألنها ال

عروف في أمان بعيد عن أيدي الفضوليين، وألن تدميرها بأي طريقة غير م
ني لو العواقب، خاصة إن إيذاء الشياطين بيفضل موروث في العائالت. يع

الشيطان يطارد  فرضنا إن إد دمر حاجة زي كده وأذى شيطان، هايفضل
بان الي نسلة لحد ما ينتقم. لسبب زي ده، طاردي الشياطين بيكونوا من الره

.مالهومش نسل  
ي في حوالي مائة قطعة من األغراض الُمدنَّسة دي في المتحف، وكل قطعة ف

شخص  كيان شيطاني ُمتصل بها ومستعد للعودة واإليذاء في أي وقت ومع أي
وتد خشبي  عقد لؤلؤ، بيخنق الي بيرتديه. فييشوفه مناسب. من المعروضات 

هم من رفيع كانت ساحرة بتستخدمه لقتل الرضع عن طريق غرسه في مخ
منمق،  ة زياعلى الرأس، وكانت بتقتلهم كقربان للشيطان. في دمية البس

يا الدمية دي كانت مخصصة إلمتصاص دماء ضحا وتبان كأنها ست فعال.
ه ن رجل ممسوس بينام جواه طول عمرالسحر األسود. في تابوت خشب كا

لهجوم لحد ما مات فيه. في أحجار من الي بتقع من السما على بيوت ضحايا ا
.في بلورات ت طردالشياطين.الشيطاني. في شظايا صلبان إنفجرت أثناء جلسا

اب السحر وكتابات شيطانية..سيوف ملعونة..وفي الشموع السودا وكت عرافين
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عة الساحر الباب ممكن تشوف المرآة الشيطانية بتامن قضية آل فوستر. جنب 
أنابيل  ستيفين زيلنر. وفي طبعا لوحة ويجا من منزل آل بيكفورد، ودمية

.الشريرة في سجنها الزجاجي  
..و أخيرا، ممكن تشوف الطرحة الدانتيل السودا  

صل الطرحة دي حصل عليها الزوجين من خالل قضية كان فيها شيطان بيو
.صيا. صوت الشيطان ده إتسجل بوضوح على شريطرسالة إلد شخ  

رن قعدت مع الزوجين وران في المكتب، حكولي عن الشابة الي جت إلد وا
 بمشاكل روحانية خاصة جدا.

:بتحكي لورين   
انا وإد كنا بنلقي محاضرة في جامعة، كانت محاضرة عاديةخالص بس "

ت در أشوف الهاالطول الوقت كنت حاسة إن في كيان ما في المكان. أنا بق
االتهم. انواع الحضور من هما حكيتلكم قبل كده، فكنت بعرف  الروحانية زي

عادية،  كان في رجال دين ودول كانوا بيلبسوا مالبس كنسية وساعات مالبس
اتح. بس كنت بعرفهم من غير ما أدقق عن طريق هاالتهم الي لونها سكري ف

دي، بس تنا البسين لبس عاالشيطانيين والسحرة كانوا بيحضروا محاضرا
 كنت بعرفهم من هاالتهم برضو..رغم كل ده ماكونتش عارفة أحدد مصدر

.إحساسي المزعج بوجود كيان غير بشري  
بيهم،  بعد المحاضرة، الناس كانت بتتجمع حوالينا وتسألنا عن أمور خاصة
كان في ناس حوالين إد، وناس حواليا..بعد ربع ساعة من الكالم مع 

جنبه بنت  ن بي، بصيت ناحية إد ولقيته بيتكلم مع شاب، وكان واقفالمحيطي
غاضبة بطريقة غريبة..إستأذنت من مجموعتي وروحت وقفت جنب 

.."إد...كمل يا إد  
إنه  الشاب كان إسمه جيمي، وكان معاه صديقته كيندرا، وكان بيشتكي" -

ا هحاسس إن متغيرة. قال لي إن صديقته بقت غاضبة على طول، ومالمح
ها بيتغير إتغيرت لمالمح أقرب للذئاب في كل مرة كانت بتغضب، وكان صوت
انهالصوت خشن وكأن في حد بيتكلم من جواها مش هي الي بتتكلم بلس . 

ى أول ما لورين قربت مننا، البنت بدأ يظهر عليها أعراض اإلستحواذ عل
 اسالمسرح..نطت ووقعت لورين وبدأت تخنقها. لورين إترعبت وكل الن

صديقها، إبتدت تجري وتصرخ. شيلت البنت من فوق لورين بالعافية أنا و
.وسيبت لورين بعيد ودخلت بيهم أوضة ورا المسرح وقفلت الباب  
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ونفسها  البنت كانت تحت اإلستحواذ بالكامل..كانت بتتنفس زي الحيوانات
لم ريحته وحشة جدا، فعال مالمحها كانت أقرب لمالمح الذئاب، وبدأت تتك

.وت عالي جدا وخشنبص   
عينيها  بعد عشر دقايق النوبة هديت، وقعدت بعيد عنها وتحاشيت أبص في

وحكيتلها عن الي عملته، ومكانش عندها أي فكرة عن إنها عملت حاجة. 
فيها إيه،  حكيتلي إن في فجوات كتير في ذاكرتها مابتبقاش عارفة هي عملت

.وإنها خايفة تكون بتفقد عقلها  
هور لة واقعة منها، مابقتش قادرة تحس بالوقت. خالل التالت شفي أيام كام

تسوء كل الي فاتوا بس ماوعيتش بنفسها أكتر من ساعات متفرقة، وحالتها ب
.يوم  

بوبة كلمتها عن اإلستحواذ، وإن الوضع ممكن يسوء لدرجة إنها تبقا في غي
بدالهاش عييدائمة في الوقت الي فيه شيطان بيتحكم في جسمها بالكامل وب  

 السؤال كان، هي ليه حصلها كده؟
ا فورا، لحد كيندرا كانت بنت متدلعة وغنية، كل حاجة كانت بتعوزها بتشتريه

ما قابلت حاجة ماقدرتش تشتريها..الحاجة دي هي الشاب الي قاعد معانا 
كانتش البنت خرجت مع جيمي في كذا مقابلة وحبيته جدا، لكنها م  دلوقتي.

ت عملت ليه، وإعتذرلها عن اإلستمرار في العالقة. البنالشخص الي بيدور ع
ى كل حاجة علشان )تحصل( عليه وكأنه شيء مش إنسان له رأي.. كانت حت

في جماعة  بتغريه بالفلوس علشان يحبها لكن مكانش فيه فايدة..لحد ما وقعت
يع منهم بتمارس السحر، وكان عندهم حل مشكلتها. إشترت كتاب سحر بتشج

رب طقس للحب..طقس حقيقي قديم جدا ماجاش من وراه إال وإبتدت تج
."الدمار  

 
بالحظ إن الزوجين ما بيحبوش يقولوا أسماء كتب السحر أو أسماء 

 الشياطين..ليه؟
 "هويةالشياطين، إلن معرفتك بإسمها بيديها " ما بحبش أذكر أسماء" -
ه بيعتبر دؤدي للفت نظرك لهم، ومهما كان لفت نظرك بسيط، فتب هوية ديوال

ديتك وقود إلغوائك بالفضول لمعرفة أكتر عن الكيان. بمعنى أبسط، لو إ
ف مسدس فاضي مش هاتعمل بيه حاجة، لو إديتك مسدس مليان ممكن اي ظر

محدش  يحصلك يغريك بتجربته. فأنا بشيل الذخيرة من حكاياتي علشان
.يجرب  
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ا اكونش خليني م طبعا كتب السحر مالية المكتبات وأي حد ممكن يقراها، بس
.سبب في فتنة زي دي   

ك لو أساس السحر األسود هو الظن بتسخير الشياطين. لكن الحقيقة هي إن
لمحبة إستعنت بشيطان فإنت مديون له لألبد. السيدة الي بتمارس سحر ا

بيعتبرها الشيطان زوجة وبينهم عالقة ابدية..هي تطلب منه أي حاجة 
لشان ندرا إستهترت بالعقد ده، وجربته عوهايعملهالها، والعكس صحيح. كي

 .تحصل على حب جيمي
ى طقس المحبة بيلزم له طرحة سودا بتحطها العروسة الي هي الساحرة عل
لبس راسها كإقرار منها على موافقتها لإلقتران بالشيطان. فوق الطرحة بت
تبرأ الساحرة قرون جدي، بعدها بتزوج نفسها للشيطان عن طريق نذور بت

رب كوب ن عبادة الله وتقسم فيها على طاعة الشيطان. في النهاية بتشفيها م
."من دم حيوان مسفوح  

:بيشاور إد للطرحة السودا في المتحف وبيكمل  
ورا الطرحة هاتالقي قرون الجدي. المهم..بعد شهر من الطقس ده، " -

 مصدقة الحظت كبندرا إن جيمي بدأ يهتم بها وبدأ يحبها! طبعا كيندرا مكانش
.إن الطقس إشتغل، وال مستوعبة إنها كده مديونة للشيطان  

على  الشيطان الي بتحضره طقوس المحبة هو )الجاثوم( وهو شيطان له قدرة
لى الممارسة الجنسية مع النساء. وفي شيطان آخر )ثقُّوبة( وده له القدرة ع

.التجسد في شكل سيدة ومواقعة السحرة من الرجال  
شيء  ها بهوس جنسي عنيف، وبقت ممكن تعمل أيلألسف الشيطان ده أصاب

ده مهين للحصول على الجنس..وأقصد هنا مهين بمعنى حيواني..وحشي.. و
قي آثاار ممارسة بيحصلها أثناء الوقت الي بتفقد فيها ذاكرتها. البنت كانت بتال

.جنسية غريبة على جسمها أو في بيتها كمان  
يئة الولد إترعب وحالته كانت س بعد أكتر من ساعة مع البنت والولد دول،

ت الي للغاية. كان الزم نحضر لطقس طرد شياطين ضروري نظرا لحالة البن
.بتسوء، وكانت قررت فعال تنتحر أما جيمي أنقذها وجابها للمحاضرة  
كيندرا طلبت من لورين تاخد عربية وترجع هي للفندق، وركبت مع جيمي و

ا يجيلي معاها نحرسها ونراقبها لحد م وروحنا بيتها بناء على طلبها، وفضلنا
.الرد من الكنيسة  
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الكاثوليك  الصبح إتصلت بكاهن بروتستانتي بثق فيه جدا، ألن رجال الدين
غيره من الزم يتبعوا تعليمات الفاتيكان من صيام تالت أيام قبل الطقس و

.تعليمات بتاخد وقت طويل أوي وحالة البنت مش مستحملة   
ة ة، جه الراهب ومساعده، وشرحتلهم خلفية القضية مربعد المكالمة بساع

اذ وال تانية. دخلت كيندرا علينا وكان لسه الرهبان ماشافوش حالة اإلستحو
ؤكدلهم كانت البنت أصيبت بنوبة من إمبارح..فالمفروض أعمل إيه علشان أ
الي شوفته ويشوفوه هو كمان؟ مش هايقدروا يقعدوا معانا أيام لحد ما 

 نتيجةشيطان الي متلبسها ونشوف اليظهر. الحل إننا نستفز ال اإلستحواذ
.انبعيني  

من الطرق السالمة نوعا لمعرفة إن كان شخص ُمستحوذ عليه، إننا نحط 
 صليب ورا راس الحالة من غير ما يشوفه. الراهب طلب من البنت تغمض

. المساعد قرب من ورا الكرسي وحط صليب صغير 21عينيها وتعد لحد 
.اس كيندراورا ر   

:دفجأة البنت فتحت عينيها وصرخ الشيطان من جواها في غضب شدي  
 !إبعده! إبعده

. بدا الراهب يطلب من الشيطان إنه يكشف نفسه ويقول معاه كم شيطان
:الشيطان قال إنه لوحده، بعدها صرخ بصوت مرعب  

!أنا خادم ديان -  
) ده مش إسم ذو قدرات بتسبب الهوس الجنسي.  -جاثوم –ديان شيطان 

ي كيان الشيطان األصلي الي نطقت به كيندرا( عرفنا كده إن في شيطان وف
انية وبدأ شيطاني وراه متسلطين على البنت. الكيان ما ردش على أي أسئلة ت

.يقول كالم كفري ويصرخ ويشتم  
كيد قبل ما يبدأ طقس طرد الشياطين، بيكون الزم إعداد ملف تحقيق وتأ

كية، وبما إن ننا هانشتغل بدون حاجة لموافقة الكنيسة الكاثوليللحالة، لكن بما إ
قرر الحالة إتأكدت دلوقتي قدام الراهب، ونضيف كمان تأخر حالة البنت، ف

.الراهب يبدأ دلوقتي  
تخدام الحظنا إن الكيان الموجود مش بيسيطر على غضبه تجاه ذكر الله أو إس

ينا إن هلة. بعد بداية الطقس لقأي أشياء ذات قداسة. فعملية الطرد هاتكون س
من قراءة  الكيان عنيد وبيعافر علشان يفضل موجود..وعدت ساعة ورا التانية

:طقس طرد الشياطين بدون نتيجة. فضل يصرخ طول الوقت  
!البنت بتاعتي أنا..روحها ملكي أنا -  
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..مع نهاية اليوم، الكيان رحل، لكن قبل ما يرحل وعد إنه هايرجع  
ه وقتها هو قصده هايرجع لكيندرا وال لمين. ففرضنا إن مكوناش نعرف

ادة يقصدها هي، وبدأ الراهب ياخد منها إعتراف بذنبها وإعالن لعودتها لعب
.الله، وحصنها وطلب منها تتصل به لو حست بأي حاجة تقلقها  

وقاية البت سلمتني الطرحة السودا، والقرون، وكوب الدماء، وكتاب السحر ك
ت ة تانية ومحاولة اإلستحواذ عليها مجددا. وبليل كنت وصلمن إغوائها مر

.بيتي ومعايا الحاجات دي علشان أحتفظ بها في أمان في مكتبي  
 

  *** 
 

لي. في كل لحظة بعد رجوعي من البيت، كان في كيان ماشي ورايا كأنه ض
ديدة في في الليلة التالية بعد الغروب، كنت في المكتب وحسيت ببرودة ش

ُملحق فقومت وقررت أشوف لو في أي حاجة بتحصل في المتحف ال المكان،
جسد تدريجيا بالمكتب. جنب المانيكان الي علقت عليه الطرحة، لقيت كيان بيت

التجسد  على شكل سحابة رمادية في أبعاد إنسان بالغ. علشان أمنع الكيان من
لى ع بدأت أرش مياه مقدسة، وعرفت إن الكيان الشيطاني الي كان مستحوذ

.كيندرا رجع معايا البيت  
اد الصبح جاتلي مكالمة من رجل إسمه روبرت جولدستورم، طلب مني ميع

:بخصوص بنته دينيس. سألته  
الميعاد بخصوص إيه؟ -  

هبة الرجل كان غاضب ومتعصب معرفش ليه، بس حكالي إن بنته عندها مو
ت كان كده هو بيعتبرها موهبة سحرية ملعونة. بنته وهي صغيرة بدل ما

وترسم  بتلعب زي األطفال كان بيالقيها قاعدة لوحدها بتعمل طقوس سحرية
فلة نجوم خماسية ومعاها دم حيوانات وأشياء بشعة تانية.. أشياء مستحيل ط

قت سنين تعرف تستوعبها أو تحصل عليها. البنت أما كبرت ب 6عندها 
ين. تتحاشى تروح الكنيسة، وبيصيبها غضب شديد وخوف من رجال الد
عد معاها أطفال الجيران كانوا بيخافوا منها أوي، حتى والدتها كانت بتخاف تق

!في نفس األوضة لوحدهم  
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حتى لو  في سن المراهقة حالة دينيس سائت، كانت أما تبص لحد وتركز فيه
نت مش واخد باله، كان بيخاف جدا بدون سبب، خوف غير بشري. نظرة الب

إنها ممكن تعطل أجهزة وماكينات بمجرد كانت غريبة جدا وقوية لدرجة 
.التحديق فيها  

وفجأ  الحقا شوفت البنت دي بتحدق في عربية ماشية على طريق سريع،
.العربية دي بتقف وتتعطل فجأة   

خصوصه. بس كل ده مكانش السبب الي كان السيد جولدستورم عايز يقابلني ب
ة منها رجالة انيمشكلته كانت إن البنت كانت بتتحول كشخصية لشخصيات ت

ي كلها ومنها سيدات ومنها كيانات غير بشرية. كالم الشخصيات والكيانات د
.فحواها تهديد للرجل وزوجته  

نصح األب  أخد البنت لمعالج نفسي أخضعها للحجز أيام في المستشفى، بعدها
ح إنه يعرضها على رجل دين، وكان واضح إنها سببتله متاعب معينة. را

ه يجيلي لكنهم طلبوا منه ملف بحث وتأكيد للحالة، ونصحو الرجل للكنيسة،
.علشان أكتب التقرير  

ادمبعد ما سمعت مشكلة الرجل حددت معاه ميعاد هو وبنته يوم السبت الق  
دسة. اليوم بليل، حاول الكيان يتجسد تاني في المتحف، وتاني رشيت مياه مق

ومارجعناش  نيا وأوهايوالتالي، اإلثنين، سافرت أنا ولورين لشغل في بنسلفا
جه السيد جولد ستورم  11البيت لحد يوم الجمعة. السبت الصبح الساعة 

ها سنة. البنت كانت سمرا وطويلة ورفيعة، وعيني 11وبنته الي كان عندها 
خبت زرقاء ولها نظرة ثاقبة فعال. مديت إيدي أسلم عليها عادي فتراجعت و

اتي طول الي ومراقبة كل تحركإيديها وراها وبصيتلي في شك، وفضلت بص
.الجلسة  

ي الي قدام س تقعد على الكرسخلوا معايا مكتبي، وطلبت من دينيالضيفين د
التسجيل  المكتب، وأبوها قعد على كرسي وثير على مسافة مننا. شغلت شريط
ط الي وبدأت أسأل األب عن مشكلته علشان أسجلها بالتفصيل على الشري

لموا مع تاني، وأضاف إن كل ما هو أو مراته بيتك هابعته للكنيسة. حكى األب
قت الي دنيس مابيبقوش عارفين هم بيتكلموا معاها وال مع حد تاني. طول الو

.األب كان بيحكي فيه، البنت مارفعتش عينيها عني  
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:سألت البنت  
إنت من؟ -  
.دينيس جولدستورم -  
عندك كم سنة؟ -  
.أكبر مما تتخيل -  
؟والدك قاله عنك؟ هل فعال عندك أكتر من شخصية إيه رايك في اللي -  
.بابا عنده بارانويا..أنا هو أنا..أنا زي ما أنا عايزة أكون -  
هل جواك شخصية أو كيان غير بشري؟ -  
!مش مضطرة أنا أجاوب على أسئلتك المتخلفة دي -  

ها.بدأت البنت تغضب، فضلت تبص لي وهي مستنية أخاف من نظرت  
:قولتلها   
ي..إياكي تحاول تعملي كده معايا.. مفهوم؟إياك -  

بكة وألول مرة من ساعة ما البنت دخلت بيتي تبص بعيدعني. كانت مرت
ى ومستغربة كأن حد ضربها على راسها. قعدت تبص على الورق الي عل
ن. قبل مكتبي وهي شاردة، وفجأة قامت مندفعة ناحية الطرحة السودا في الرك

مسكت الطرحة وضمتها لصدرها في جنون، ما أحصلها وامسكها، البنت 
سة وإبتدت مالمحها تتغير لمالمح الذئاب. طلعت زجاجتين مياه، واحدة مقد

الصوت  والتانية ميه عادية ووقفت بعيد عن الكائن الي كان دينيس. هاسمعك
."الي طلع منها وإتسجل على الشريط يومها  

 
شغله. سمعت إد شغل شريط وعدى منه شوية بسرعة لحد وقت معين و

ر إد ضحكة شيطاني مرعبة كانت بتهز السماعات حرفيا. سمعت بعدها حوا
..  معاها  

  إد: إنت بتضحك عليا؟ إنت مين؟
:بدأ الكيان المستحوذ على دينيس يتكلم وقال  

 الكيان: أنا عارف إنت مين.. )ضحكة مرعبة(
 إد: إنت مين؟

..الكيان: مين مييين ميييين  
 إد: إنت مين؟

إنت مش عارفني؟ هه؟ مش عارفني؟ إنت عارف ..وال مش عارف؟  الكيان:
..أنا بعاني..بتألم .. 
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، وهو الكيان قصده إنه بيعاني ويتألم ألن تم طرده من جسم كيندرا مؤخرا) 
اء كونه يأس شيء مشين في عالم الشياطين وبيعرض الشيطان للنبذ واإلستهز

(بسرعة من ضحية  
 إد: بتعاني ليه؟
يييين مييييين..األسود هو لوني..لون الموت..لون الكيان: مين م

!الموت..لوووون المووووت  
 إد: من الي بعتك هنا؟

..الكيان: أنا خادم ديان..بعبد لوسيفر..النور..النور..النور  
.إد: أنا عندي حاجة علشانك  

الكيان: عندك إيه مش ملكي؟ أنا ممكن أملك وأستحوذ على أي حد 
....عايزه..إنت  

.هاحط الحاجة دي في إيدك ,انت قول لي هي إيهإد: أنا   
 (إد حط زجاجة المياة العادية في إيد البنت)

..الكيان: إيه ده..مبلولة . 
.إد: صح  

هن على الكيان: مبلولة ومش عاجباني..أنا بحب دهون البشر أما تتسيح وتتد
..جسمي. وبحب الدم وبحب أشوفه وأشربه  

.سةإد: طيب عندي حاجة تاني ..مياه مقد  
!الكيان: مياه إيه؟ مقدسة؟ إنت مش راهب أصال  

.إد: ال مش راهب  
.الكيان: إنت..إنت مش راهب ومش شخص عادي..إنت بين البينين  

.إد: أيوه أنا بين البينين  
الكيان: إنت مش عارف حاجة! هو موجود في الجنة والنار، ومافيش جنة 

؟ من كده. وال أقولكومافيش نار.. في مكان، مجرد مكان ومش هاقولك أكتر 
إنت مش عارف حاجة..وال عارف؟ إنت عارف..إنت واقف بين الجنة و 

.النار، ومافيش جنة ومافيش نار! قريب هاتفهم  
.إد: ال إنت الي هاتفهم  

حاسس الكيان: )ضحكة شيطانية( أنا هناك والمكان عاجبني..حاسس بالسالم..
.بالسالم..المكان عاجبني بس إنت أل..مش عاجبني  

.إد: انا عارف إنت ليه بتكرهني  
 الكيان )يصرخ( ليه؟
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 إد: احنا أخدنا منك كيندرا مش كده؟
ه الكيان: انا عندي أي شخص أنا عايزه.. انا اقوى منك ومن الرجل الي جبت

 )قصده الراهب(
 إد: هانشوف من األقوى..إسمك إيه؟ مسمي نفسك إيه؟

ن لوسيفر؟الكيان )شتائم جنسية( أنا حبيب لوسيفر..عارف م  
.إد: إنت قول لي من لوسيفر  

ا الكيان: هاهاها..هو اإلله الحقيقي..إنت عارف إني أما بعوز حاجة بعملها؟ أن
!عندي كل حاجة عايزها  

.إد: ما إنت كنت عايز كيندرا بس ما عرفتش تحتفظ بيها  
!الكيان: كيندرا ما تعرفش! كيندرا ماتعرفش  

 إد: ماتعرفش إيه؟
!ها تانيدم تاني..هاتشرب الدم وهاتشوفني وهاستحوذ عليالكيان: هاتشرب ال  

 إد: تاني؟
!الكيان: تاني  

..إد: ال مش هاتقدر . 
ت الكيان )في غضب شديد( وإنت بأي طريقة هاتقدر تحميها مني؟ البن

!بتاعتي..روحها ملكي  
..إد: ال هي والروحها ملكك  

.الكيان: هاشرب دمها  
.إد: مش هاتعمل لها حاجة  

ي..ضحك( انا بحبها..لعبتالكيان )ي . 
 إد: كانت لعبتك، لحد ما لجأتلنا..إنت عايز تساوي نفسك بينا؟

!الكيان: أنا أقدر أعمل أي حاجة عايزها  
 (إد هايرمي عليه المياة المقدسة)

 إد: أنت ال تملك حاجة وال تقدر تعمل حاجة..)بيرمي الماء( دي أقوى من أي
..من كده كويسحاجة تقدر تعملها..إنت عارف ومتأكد   

قدرش الكيان: أنا عايز أقتلك..وهاقتلك..)صوت صراخ غير طبيعي( إنت مات
!تقتلني..إيه هاتطعني في قلبي؟ ماعنديش قلب  

يرش إد: صح إنت ما عندكش قلب.. بس عندي أساليب تانية غير الطعن )ب
 الماء المقدس( ها إيه رأيك في ده؟

!الكيان )صراخ( الا  
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 إد: بتحب الصليب؟
!كيان: الال  
...طيب هاقولك حاجة..عايزك تمشي من هنا وماترجعش تاني أبدا:إد  

!الكيان: إخرس  
..إد: ال مش هاخرس..بسم الله هاتمشي من هنا  

!الكيان: بسم يسوع المسيح إخرس  
.إد: خالص..بسم يسوع المسيح هاترحل ومش هاترجع تاني  
يف رجع..أنا ضعالكيان: بس هارجع تاني..ولو مارجعتش في أكبر مني هاي

!وفي أقوى مني  
.إد: إنت ضعيف وهاترحل..بسم الله آمرك أن ترحل  

 الكيان )ضحك ممزوج بعويل غريب(
 (إد بيرش ماء مقدس على جسم البنت كله)

 الكيان: آه..نار..نار..نار! )صوت ضحكة ساخرة(
!إد: عايزك تمشي من هنا وماترجعش تاني للبيت ده..فاهمني؟ إرحل  

.أصوات حيوانات متعددة عالية وبتنخفض تدريجياأصوات عويل و   
يقة ضغط إد زرار إيقاف الُمسجل، وسابنا قاعدين في صمت كامل. قعدنا دق

 ساكتين وماكونتش عارف لسه أخرج صوت الكيان من دماغي.
:أخيرا قال إد   
.كيان أديك سمعت إيه الي بيضحك على الشباب دول وبيستحوذ عليهم." -

اه ات غير مرئية، ذكية، بتحمل كراهية ال تصدق تجشيطاني قذر. كيان
."البشر..كيانات حقيقية وموجودة  

 هل رجع الكيان تاني وإستحوذ على كيندرا؟
ت قربان حصل! ما عداش إسبوع واتصل بيها صديقها يستغيث. البنت شرب"-

ان إن الدم تاني ورجعت تحت اإلستحواذ تاني، نفس الكيان. خلي بالك كم
قراره  يستحوذ على البنت نيابه عن رئيسه، وقرار الرحيل مشالكيان ده ب

.فالزم يحاول يخدع تاني ويوقع نفس الضحية تاني وإال هايتعاقب  
."المهم إضطريت ارجع تاني واحدد ميعاد تاني لجلسة طرد شياطين  
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 يعني ده معناه إن الجلسة األولى فشلت؟
قين، س القضية فيها شمش قضية إنها فشلت، هي خرجت الكيان فعال ب"-

 األول ان الكيان رجع ألنه مأمور يرجع من رئيسه، ثانيا وده األهم، البنت
ت. رجعت للمارسات السحرية تاني..بدل ما تقاوم إغراء المحاولة إستسلم

ر في طريقة البنت بتعاني كمان من مشاكل نفسة وتربوية خطيرة، ودايما بتفك
ا زي ما إتعودت. وباب السحر أغراه تقدر من خاللها تملك كل شيء عايزاه

تعامل تاني على إعتبار إنها ممكن تكون حريصة أكتر المرة دي! احنا مش بن
!مع كالب شرسة هنا! دي شياطين  

 المهم، بعد طرد الكيان منها مرة تانية، راحت لمؤسسة تأهيل نفسي وهي
."حاليا كويسة وتحت فترة عالج ومراقبة  

 
لتها وإزاي إتحلت؟طيب ودينيس؟ إيه بقا مشك  

حوذ بعد التسجيل الي إنت سمعته ده، والي كانت فيه وسيطة مش ُمست" -
املة عليها بالمناسبة، رجعت مالمحها زي ما كانت. البنت دي مشكلتها إنها ع
وية زي ما تكون علبة فاضية أي كيان ممكن يستحوذ عليها ويلعب بيها ش

عرفه الم الظالم. الي حاولت أويسلمها لغيره. دينيس وسيطة بين عالمنا وع
.هو إزاي جاتلها القدرة دي  

بدأت بعد مغادرة الكيان الشيطاني الي إنت سمعته ده، البنت كانت هديت، و
.تتكلم معايا وتحكي  

درة على حكاية دينيس بتبدأ من قبل والدتها أصال. البنت إتولد بمعرفة وق
ة سابقة رة دي في حياممارسة طقوس السحر. البنت بتزعم إنها إكتسبت القد

تناسخ لها. كانت بتقول إنها تناسخ لروح ساحرة قديمة. إنت عارف موضوع ال
قبل ما  شائك، لكن بنقابل ناس كتير بتزعم وبوجود دالئل على إنها عاشت

 تتولد حيوات تانية في أجساد تانية. 
ا قول إنهالبنت بتزعم إنها إكتسبت القدرة دي في حياة سابقة لها. كانت بت

رين تناسخ لروح ساحرة قديمة. إنت عارف موضوع التناسخ شائك ومش قاد
ل على إنها نوصل فيه لدليل قاطع. لكن بنقابل ناس كتي بتزعم وبوجود دالئ

.عاشت قبل ما تتولد حيوات تانية في أجساد تانية  
سحر دينييس كانت أداة في إيدين الشياطين، البنت مش ساحرة ألن قوة ال

ذة هي بين اإلنسان والشيطان. دينيس كانت مشعوذة، الشعو بتيجي من عهد
اإلنسان  قدرة على تحريف المادة والتالعب بها عن طريق التنسيق بين جسد
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 وقوى كيانات روحانية. البنت دي كانت ضمن فريق من الكيانات غير
ت دي، في تناسخ البشرية، والتنسيق أو اإلتفاق ده تم بينهم في حياة سابقة للبن

.مبق. البنت كانت بتتكلم عن الحياة السابقة لها بتفاصيل وعلسا  
المصاحبة  في حالة الشعوذة، اإلنسان مابيبقاش قادر يأمر الكيانات الشيطانية

تستغل له بفعل شيء نيابة عنه، زي في حالة العهد السحري كده. الكيانات ب
ان تعرف شدينيس لكنها ماتقدرش تستغلهم. البنت كانت جايالي بإرادتها عل

در مني بعض المعلومات في علم الشياطين ماعندهاش علم بها علشان تق
النوع  تتحكم في الشياطين الي معاها. طبعا ماينفعش أدي حد أي معلومات من

.ده، كأنك بتدي قنبلة يدوية لطفل  
إيدي  خالل الشهر التالي، قابلت دينيس ووالدها تالت مرات، بس مكانش في

يسة، أصلح وضعها. كتبتلهم تقرير لفحصها في الكن حاجة أعملها علشان
وتقلل  وكتبت فيه ملحوظة أوصي فيها بإعطائها منهج تقدر من خالله تعيش

؟"من إستغالل الكيانات دي لها قدر اإلمكان  
 

 هل لورين بتؤمن بالتناسخ؟ 
:ردت لورين وقالت  

ا ملفات عندنما أقدرش أؤكد لك إن التناسخ مرحلة بيمر بيها كل الناس. بس "-
ور ألشخاص قدروا يثبتوا إنهم عاشوا قبل كده في أجساد تانية في عص
ي تخلني مختلفة. على جانب آخر، أنا برضو ماعنديش أدوات البحث الكافية ال
في  أتأكد بنفسي من زعم الناس دي. بس عموما أما بتالقي تدخل شيطاني

ل لو في لوفة لنا. هالموضوع بتعرف إن في تالعب بالطبيعة والقوانين المأ
، عهد شيطاني سحري بين إنسان وشيطان، واإلنسان ده مات ومالوش نسل

هل نقدر  بيرجع اإلنسان ده ويتولد في جسد جديد وبيرجعله الشيطان تاني؟
انية دي نعتبر التناسخ لعنة من نوع معين؟ نقدر ساعتها نقول إن الحياة الت

ير ما نسان يعيش مرتين من غ)تناسخ زائف(؟ خدعة غير مفهومة بتخلي اإل
ضيف يموت؟ هل التناسخ التاني هو إستحواذ روح بشرية على جسد بشري مُ 

."أجزم بتفسير أو رأي لحد دلوقتي شبفعل كيان شيطاني؟ ما أقدر  
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 هل كيندرا ودينيس كانوا يعرفوا بعض قبل تدخل إد في قضاياهم؟
ي كان يان الشيطاني الل..ما إتقابلوش قبل كده ومايعرفوش بعض. الك"ال-

لم من مستحوذ على كيندرا هو الي ساق دينيس لمكتبي علشان يقدر يتك
 "خاللها. فاكر كالمنا عن تشابك العالقات؟

تعرف  هل لمس دينيس للطرحة السودا خلق بينها وبين كيندرا صلة، وقدرت
 من خالل اللمس فقط القصة كلها؟ أقصد إن الي حصل مع دينيس مكانش

شيطان في جسدها، كان سايكومتري أو معرفة من خالل اللمس؟حلول ل  
مس( لسايكومتري )المعرفة عن طريق اللي للو فرضنا ده، فإحنا كده هاند ِ 

في  أبعاد أكبر من قدراته. القدرات الفائقة للحواس موجودة وبتحصل، بس
.القضية دي مكانش ده الي حصل  

دخل في ن كيندرا ودينيس تفي حالتنا، كان في كيان عاقل مستقل مختلف ع
الموضوع. أما الكيان ده مكانش مستحوذ على جسد اي بنت فيهم، كان 

الهالي )أنا بيتجسد عندي في المكتب، وأما إتكلم على لسان دينيس أول حاجة ق
طاني. عارف إنت من(. العبارة دي بتتقالي كل مرة بتكلم فيها مع كيان شي

فوش ده من جسد كيندرا وده شيء ماتعربعدها بدأ يتكلم عن معاناته بعد طر
ارها شخص كيندرا وال دينيس. برضو الكيان كان بيذكر إسم كيندرا على إعتب

عرفها منفصل مختلف عنه، وده بيؤكد إنه كيان مش ذكريات قدرت دينيس ت
ة.ها للطرحعن طريق لمس  

بيقدر  طانيبعدها الكيان بدأ يهدد بالعودة لكيندرا، وده حصل فعال..الكيان الشي
إليمان يعرف الفرق كمان بين المياة المقدسة وغير المقدسة.. إحساسة بقوة ا

تدي إحساس الي بتحمله المياه بيختلف، المياه العادية مبللة، والمياة المقدسة ب
ن مياه حرارة. طبعا دي حاجة دينيس مكانتش تقدر تعملها وتفرق بين نوعي

."باللمس  
 

دس؟رد فعلها عنيف أما تلمس الماء المق ليه الكيانات الشيطانية بيكون  
سمه المياه هي المياه.. لكن المياة المقدسة، والي قرأ عليها شخص متدين ج"-

دي بتنتقل  بيفيض بطاقة إيجابية آيايات من كتابه المقدس، طاقته اإليجابية
ير للماء. أبحاث الباراسيكولوجي كمان الحظوا تغير في طاقة الماء بتغ

ة الطين لها. الماء المقدس موجود عند كل األديان بالمناسباألشخاص المخ
 وفكرته هي حلول طاقة إيجابية إيمانية في الماء كوسيط متنقل.
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ه الماء المقدس له قدرة على ضبط طاقة اإلنسان المريض الي أساس مرض 
ينقل له خلل طاقي. في ناس بتتحسن بمسكة اإليد أو العناق مع حد بيحبه ب

.طاقة إيجابية  
اقة سلبية، فالطاقة اإليجابية في الماء المقدس بتؤذي الكيان المكون فقط من ط

.وبتدي إحساس الحمض بالنسبة له  
 

؟.الكيان ذكر إنه كان عايش في سالم..فسرلي الكالم ده  
ما الكيانات الشيطانية بترتاح من إحساس الغضب والغيرة الي جواها أ -

."نيإحساس باإلنجاز والنجاح يعبتنجح في اإلستحواذ على جسد إنسان.   
 

 هل فعال الكيانات الشيطانية بتعاني زي ما ذكر الكيان الي سمعناه؟
س أيوه بتعاني..بتعاني بعد طردها من األجساد الي إستحوذت عليها، ب" -

ستحواذ كمان في سبب أكثر تعقيدا. الكيانات الشيطانية مدفوعة لممارسة اإل
م والشر، ا كان بتسميها إيه، مكان غاية في الظاللسببين، أولهم إن مملكتهم أي

ا بالنسبة والكيانات بتحاول تهرب منه بأي طريقة وتقضي ولو وقت قليل جد
د ألعمارها في أجساد بشر. وبمجرد ما كيان شيطاني أو شيطان يحتل جس

ه. طبعا بشري، بيفتح الباب لعشرات غيره إنهم يستحوذوا على الجسد معا
.الي تعبوا في إحتالله شيء مؤذي ومثير للغضبطردهم من الجسد    

ع كل السبب التاني لإلستحواذ هو طبعا الي حكينا عنه، إهانة اإلنسان ونز
رب بهاؤه عنه قدام عينين خالقه والبشر التانيين. فكده اإلستحواذ بيض

."عصفورين بحجر  
 

 طقس طرد الشياطين بيعمل إيه بالضبط في الشيطان؟
 الله أو ذكر أي إيمان بإله واحد وشدة إيمان طارد األرواحزي ماقولنا ذكر "-

.بيحسسوا الشيطان بالغضب الشديد والفشل   
كيان خليني اشبهلك الطقس بمرحلة الهجوم الشيطاني. في مرحلة الهجوم ال

ئح بيعمل ظواهر مزعجة جدا للبشر زي الخبطات واألاصوات المؤذية والروا
ان يخلصوا ب من بيتهم أو اإلنتحار حتى علشالكريهة الي بتدفع الضحايا للهر

ه، بيت دفع من اإليذاء ده. تخيل بقا إن جسد اإلنسان هو البيت بالنسبة للكيان د
 فيه كل ما يملك وعارف عواقب خروجه منه، بس طقس طرد الشياطين هو

ي اإلزعاج هجوم من البشر على الشياطين بنفس الطريقة، بس بدل التسبب ف
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نسان دني، الطقس بيتسببلهم في غضب شديد وحقد على اإلأو اإليذاء الب
ها من لدرجة إنهم بيقرروا يمشوا ويسيبوا الجسد ولو مؤقتا. لو فكرت في

."المنطق ده هاتقدر الصورة توصل لك إلى حد ما  
 

 هل إنت مؤمن بالجحيم كمكان مكون من نار وكبريت؟
دنيا. لكن بتشوفها في الال..أنا غير مؤمن بالجحيم كنيران مشتعلة زي الي " -

م من خالل كالمي مع شياطين، سمعت تعبيرات بتقول إن المكان الجحي
ما عن مشتعل أو فيه نار. أنا أعتقد إن النار في الجحيم هي نار مختلفة تما
لجسدي، النار بتاعتنا.. نار لها القدرة كمان على التعذيب النفسي مش بس ا

ي غير ذب وتدوم. الجحيم في بُعد تاننار مش بتحرق وتحول لرماد..نار بتع
ن كمان البُعد الي عايشين فيه وله قوانين مختلفة مانعرفش عنها حاجة وممك

."نا كبشرلو عرفنا مانقدرش نفهم، لذلك فالشياطين بتوصفلنا حسب حواس  
 

ان الكيان كان قصده إيه أما قال مافيش جنة ومافيش نار، وإن فيه بس مك
 ما..؟

طبعها، بالضبط ألني معرفش. الكيانات الشيطانية كذابة ب ما أقدرش أقول"-
ي بحاول وأنا إتعلمت ما أدخلش في نقاش طويل مع كيانات شيطانية. فتالقين

ي أسطح الحوار قدر اإلمكان وأقلبه سخرية وأحصل على إجابات بسيطة ز
ياطين إسم الشيطان الموجود، وبركز على محاولة إبعاده بس. طريقة كالم الش

جاوب ضة وبتثير الفضول، لكن ده بيكون طعم تاني علشان أسأله فيغام
ى إجابات تهز إيماني. انا عالم شياطين مش عالم الهوت وماعنديش قدرة عل

."الجدال الديني  
 

 طيب إيه موضوع دهن البشر الي ذكر إنه بيحب يتدهن بيه؟
ان ل كالموضوع ده له جذور قديمة. في طقوس السحر األسود، قتل األطفا" -

في الماء لحد ما  طقس شائع للتقرب من إبليس. كان الطفل بعد ما يتقتل بيتغلي
لالدونا( تطلع منه الدهون، بتتاخد الدهون دي وتتخلط بنبات ست الحسن )بي
ت الدهان وبعض األأعشاب التانية وبيتدهن بيه جسم الساحرة. ده بيقول إن وق

ى جسمه وبيحس بالدهان ده علده بيكون الشيطان مستحوذ على جسد الساحرة 
."هو ألنه مالوش جسم مادي، فبعتبر جسم الساحرة جسمه  
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 طيب وكالمه عن الدم والتأكيد عليه كذا مرة؟
ة دي، الدم هو هبة الحياة والدليل عليها، فالكيانات دي بتهين الهبة اإللهي"-

."باإلضافة إلى إن شربها بيحسسهم بالدم ده جواهم وكأنهم عايشين  
 
كيان كان بيقول إنه بيعبد ديان، إلهة السحر..هل ديان أنثى؟ال  
ن الشياطين مالهومش جنس. زي الماليكة برضو مش إناث وال ذكور. لك" -

ات تعامل البشر القديم مع الشياطين دي من خالل السحر خالهم يدوها صف
ثى قولوا ده أندنيوية فبدئوا يتخيلوها شكل زي الحيوانات وقرون وديل، بدئوا ي
ري علشان وده ذكر بناء على شخصيته وتصرفاته..إلخ. يعني كل ده خيال بش

."يقدر يتصور كيانات غير مادية  
 

ذكر الكيان إنه ضعيف، وبعدها قال إن في أقوى منه..وعرفنا كمان إنه 
وع ده إستحوذ على كيندرا بناء على أمر من لوسيفر. كلمنا أكتر عن الموض

.يا إد  
كون في ما بيقومش باإلستحواذ على جسد لوحده أبدا. بي الكيان الشيطاني" -

ا على شيطان أو أكتر كقادة، وفي شياطين تانية أصغر وأضعف بيحافظو
في مهام  الجسد المستحوذ عليه في الوقت الي بيكون في الشياطين األكبر

خصيا تانية. عندك مثال حالة خاصة جدا في والية آيوا، بيقال إن لوسيفر ش
، 1121ذ عليها. كان إسمعا آنا إيكلوند، والقضية دي كانت سنة كان مستحو

كان والرهبان الي أخرجوه منها شافوه متجسد وسطهم في شكل شديد البهاء و
."البس تاج  
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 قضية أناليسه ميكيل 
 )المعروفة سينمائيا بإيميلي روز(

 
 هل كل طقوس طرد الشياطين بتنجح بشكل أو بآخر؟

بية، هاحكيلك قضية مهمة جدا وشهيرة حصلت في المانيا الغرلألسف ال.." -
ساعة من  43سنة. جلسة الطرد الخاصة بيها إتسجلت على  22لبنت عندها 

يون األلماني بعد التسجيل الصوتي! التسجيالت الرعبة دي تم بثها على التليفز
."وفاة البنت أثناء جلسة الطرد، ووفاتها أدت لضجة كبيرة وقتها  

 
:، كتبت نيويورك تايمز في تقريرها1116أغسطس سنة  1في   

تاة في بعد طقس مرعب يذكرنا بأجواء فيلم طارد األرواح الشريرة، توفيت ف
دو والعشرين من عمرها أثناء طرد الشياطين التي كان يزعم طار  الثانية

ل، يه ميكالشياطين إستحواذهم عليها. القضية المعروفة بطرد شياطين أناليس
فإن  داثها المأسوية في المانيا الغريبة، وبحسب بعض المراسلينجرت أح

.طقوس طرد الشياطين أمر شائع في بالدهم  
 

كرد فعل على وفاة اناليسه، وجهت السلطات االلمانية لطاردي األرواح 
إن  الكاثوليك الي قاموا بالطقس معاها تهمة اإلهمال العمد. المحامي العام قال

.كل والجفافالبنت ماتت من قلة األ  
اإلتهامات دي خلت الرهبان مسؤلين عن موتها، ودي مكانتش الحقيقة. 

جسدها  أناليسه ماماتتش بسبب طقس طرد الشياطين، لكن بسبب عدم قدرة
.على تحمل اإلستحواذ وأعراضه   

قال الراهب المسئول ما أنكرش سوء تغذيتها، بالعكس ركز على إيضاحه و
مستحوذ أثناء فترة محاوالته لطرد الشيطان الإنه طلب طبيب يراعي البنت 

.عليها  
 بيقول إد :

كانت  الحقيقة إن طقوس طرد الشياطين إستمرت لست شهور! خاللها البنت"-
رافضة أي نوع من األكل او المشروبات وده شيء أصال مش 

فسرلنا طبيعي..محدش يقدر يعيش كل ده من غير مياه وال أكل، فعايزين حد ي
."ش إزاي ماتتإزاي عاشت م  
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الت اآلنسة أناليسه ميكل كانت تحت درجات متفاوتة من اإلستحواذ لمدة ت
سيين سنين سابقة لعميلة الطرد. خالل الفترة دي زارت أناليسه أطباء نف

.ومشيت على عالج فترات طويلة لكن حالتها إتدهورت  
م أناليسه كانت بتصارع علشان جسمها وروحها، وطقس طرد الشياطين ت

.طوة أخيرة بعد إستنفاذ كل الحيلكخ  
 

ليه  السؤال األكثر شيوعا، وهنا أقصد السؤال من منظور ديني مش قانوني،
 أناليسه ماتت؟

:جاوب إد  
عدين ناس كتير بتسالني السؤال ده، لكنهم في العادة مابيكونوش مست" -

ن مش قولهم إلإلجابة الحقيقية وبينتهي بيا المطاف في النهاية للهروب وبإني أ
.دايما طقس طرد الشياطين بينجح  

.القضية اإلجابة الحقيقية إن البنت األلمانية دي ماتت علشان كان الزم تموت.
.معقدة بس اقدر أقول إن وجوب موتها كان جزء من المخطط الشيطاني  
بير البنت ما إقترفتش أي ذنب، بمعنى روحها مكانتش مذنبة حسب التع

ة ألنها كانت بنت ممتازة وتقية جدا. حالالكنسي. الي حصلها حصل لها 
ى البنت أناليسه بتحصل مرة كل عشرة عشرين سنة. الشياطين إستحوذوا عل
واذ عليها ألنها بتمثل لكل الي يعرفها قيمة أخالقية ودينية عالية. تم اإلستح

داة بجهد خارق للغاية ومايقدرش عليه إال شياطين ُعليا، وكانت أناليسه أ
قرب ين للخالق. رسالة عايزين كل المخلوقات تعرفها إن األلتحدي الشياط

.لربنا سهل برضو نمتلكه  
 معنى مادي ومعنى خوارقي. الكيانات لذلك فاإلستحواذ على أناليسه له

حسب علمي، وأفسحت الطريق  1113دخلت جسد البنت سنة   الشيطانية
ن عالمنا بدو . قدرة الكيانات الشيطانية على دخول1115لشياطين ُعليا سنة 

اتفتن أو الي إصابتهم بالمس ه ادعوة نادرة جدا ومابتحصلش إال لألتقياء جد
.أكبر عدد من الناس  

ماء )هتلر الشياطين الي كانوا في جسد أناليسه كانوا بيطلقوا على نفسهم أس
ة. أنا ونيرون( وطبعا دي أسماء رمزية علشان يحافظوا على هويتهم الحقيقي

الشهير  لي إتسجلت مع البنت، وسمعت فيها إن الشيطانسمعت التسجيالت ا
ليها وهو المعروف لنا بإسم)بعلزبوب( كان من ضمن الشياطين الي إستولوا ع

.المسؤول عن الي حصلها  
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لبوا نرجع للقصة وبدايتها، أهل أناليسه كانوا رومان كاثوليك متدينين، ط
لبنت تحواذ، كانت امساعدة من رجل دين يسوعي. في الفترة األولى من اإلس

لة بتفوق للحظات وتنصح الكاهن إنه مايتعاملش مع الشياطين الي محت
ا جسمها، لكن الكاهن عمل كل الي في وسعه تجاهها. الكهنة كانوا بيصلو
 علشانها بشكل مستمر، وكانوا بيحطوا نفسهم دايما في موضع خطير

طقس  لألسف كانبمحاوالتهم الحديث مع الشياطين الي جواها علشان تخرج. 
 .طرد الشياطين هو آخر شيء لجأت له العائلة بعد تدهور حالة أناليسه

ه وستموتالشيطان كان بيقولهم ببساطة: آمنوا بي وستحيا الفتاة، آمنوا بالل ! 
د الفتاة الوضع بالنسبة لألهل والكهنة كان صعب جدا، طبعا مش هايبادلوا جس

رهبان دية في اآلخرة.. طبعا العائلة والبروحها أبدا، دي مسألة إيمان وحياة أب
سنين إال إن إيمانهم  3رفضوا. رغم الضغط الي عاش فيه أهل أناليسه لمدة 

.ما إتحركش  
ر ُمتخيلة. بعد بدأ بعد كده الشياطين يحطوا البنت في حالة نفسية وجسمانية غي

ني ع تااإلستعانة بالرهبان في البداية، بعد كده رحلة عالج نفسي شاقة، رج
.جةاالهل وطلبوا من الرهبان يقيموا طقس طرد للشياطين مهما كانت النتي   

شهور  6، بدأ الرهبان اليسوعيين يقروا الطقس لمدة 1161بداية سنة 
مرة..واخد بالك من  66ين حصل متواصلة! الطقس نفسه والحوار مع الشياط

موتها شهيدة و رقام؟ وأخيرا ..البنت ماتت عند الرقم ده تحديدا..بنعتبرهااأل
؟"هو الطريقة الوحيدة لتحرير روحها  

 
 ليه الشياطين ما أطاعوش أوامر الرهبان؟ مش المفروض يتأثروا حتى؟

لي تحملت الكيانات الشيطانية خرجت بالفعل، وفضلت الشياطين العُليا إل"-
أكتر من أي شيطان سمعت عنه. وبدل ما يطيعوا األوامر وينصرفوا أو 

.ا إلعالن كرههم لله وإعالن قوتهميمل وا، إستحملو  
بالرغم من إن البنت ماتت حسب المنظور المادي، إال إن روحها هاتعيش 
ية الي لألبد. مكانش الرهبان سبب موتها، وال طقس طرد الشياطين، وال األدو
ء منها أخدتها.. الشيطان هو الي قتل البنت، وكل ده ُموثق في تسجيالت جز

".علني ومتاح لكل الناس  
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حاجة  في ناس متمسكة بأن اإلستحواذ الشيطاني هو مرض نفسي، ومافيش
ض إسمها كيانات تحتل جسد شخص، خاصة إن في تشابه بين أعراض بع
ب النفسي األمراض النفسية وبين أعراض اإلستحواذ. ممكن تفيدنا بموقف الط

 بالضبط من موضوع اإلستحواذ؟
سية كانت بتعالج على إنها سنة أو أقل، كل األمراض النف 111من " -

ض إستحواذ شيطاني. دلوقتي أي عرض لإلستحواذ بيتعالج على إنه مر
تحواذ نفسي. التحول من النقيض للنقيض ما ساعدش في حل مشكلة اإلس
ه في كنيسة، الشيطاني والوقوف على حقيقته. زمان كان أي حد بيتعب بيحبسو

.الفرق دلوقتي إنه بقا بيتحبس في مصحة عقلية  
 ىاذ مرضمن خالل الي شوفته بقا، فالغالبية العظمى من الي بيدعوا اإلستحو

ة خوارقية ال نفسيين أو عقليين..لكن في نسبة ولو صغيرة فعال عندها مشكل
.يمكن تفسيرها بالعلم وال عالجها باألدوية  

لي عادي ، قابت عائلة بتزعم إن إبنها ُمستحوذ عليه. سيبتهم يحكو1111سنة 
ي نيويورك لبت منهم أشوف الولد، فقالولي إنه في مستشفى نفسي فوبعدها ط

سنين وكان تشخصيه فصام 1من  . 
لط عن الولد كان بيشتكي من وجود )شيء( جواه، وبيفضل يتكلم كالم مخت

روا شياطين. محدش طبعا أخد الكالم على محمل الجد إال والده ووالدته الي ق
.بنهم بتفسر حالتهعن اإلستحواذ ولقوا أعراض شبيه على إ   

ان قاعد بعد كم أسبوع، سافرت مع األسرة للمستشفى علشان أشوف الولد. ك
ليب مابيتحركش خالص، وغايب عن الوعي وحالته سيئة فعال. كان معايا ص

كارهة صغير في جيبي، لسه هاطلعه الولد فتح عينيه وبصلي النظرة ال
 دخل لنا األوضة على المرعبة الي حكيتلك عليها. مابقاش هو الولد الي

.كرسي متحرك   
وذ عليه. حالة الولد السابقة كان فيها مؤشرات خليتني أعتقد إنه فعال ُمستح

وس. بإختصار قريت تقاريره وسمعت أعراضه وبدأت أميل فعال ألنه ممس
راء عملت إجرائاتي الُمعتادة وأرسلت ورقه للكنيسة الي أقرت بوجوب إج

.طقس طرد الشياطين  
من  عاد، العائلة خرجت الولد من الستشفى على مسؤليتهم وبإذنفي المي

يتحرك المستشفى طبعا ورجعوه البيت، وكان خامل تماما ما بيتكلمش وال ب
.وال بيفتح عينيه إال نادر   
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إستمر  جه الراهب وبدأ يقرأ الطقس عليه، بس الولد مكانش بيدي أي رد فعل.
درش الكيان المستحوذ عليه ما ق الطقس ساعات متواصلة لحد ما في النهاية

.ابيتحمل، وقام الولد يصرخ ويكسر في كل الي حواليه ويعوي زي الذئ  
الم. نام دقيقة، وإنهار تاني على السرير، بس كان على وشه تعبير راحة وس
س كان شوية وصحي ماشي على رجليه بصعوبة بسبب ضعف عضالته، ب

واه زال. قعد يومين وراح الي ج  ماشي وبيتكلم وقال إن أخيرا الشيء
؟المسشتفى على رجليه تاني وتم تسريحه من هناك ألنه سليم  

قس أفاده أيا كان بقا الولد ممسوس وال مريض نفسي، فهو دلوقتي كويس والط
!بشكل أو بآخر ما تسألنيش إزاي  

ها واردة بالنسبة لقضية أناليسه، معلوماتي عنها محدودة زي ماقولتلك، لكن
."الحدوث طبعا  

 
 

 *** 
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هو ترجمة ودمج لعدة مقاالت عن حالة أناليسه  كتابالجزء القادم من ال) 
(ميكل بعيدا عن كتاب عاِلم الشياطين  

 
كما يُشاع. ففي سنة  1113بدأت حكاية البنت األلمانية أناليسه ميكل قبل سنة 

شنج تم سنة، بدأت تعاني من نوبات ت 11وكان عندها وقتها  1161
ن تشخيصها على إنها صرع وقتها. بعدها مباشرةبدأت أناليسه تعاني م

.لعونةهالوس شيطانية أثناء صلواتها، وبدأت تسمع أصوات بتقول لها إنها م  
 

اب ، أناليسه كانت بتعاني من حالة إكتئ1113سنة   المحكمة أقرت إنه بحلول
عليها، وبدأ أهلها  كانت بتظن إنها مستحوذ 1115مع ميول إنتحارية. سنة 

طين ييأسوا من الطب ويلجأوا للعالج الروحاني عن طريق طقس طرد الشيا
ام باإلضافة الكنسي. وقت ما بعدت عن العالج النفسي، كانت متشخصة بالفص

.إلى اإلكتئاب السابق والصرع  
 

نة مرافقة أول حد إقترح فكرة إصابة أناليسه بالمس الشيطاني كانت سيدة ُمس
اب من ثناء رحلة حج. السيدة الحظت إن أناليسه بتتحاشى اإلقترللبنت أ

كانت  صورة معينة للسيد المسيح أثناء الرحلة، وأضافت السيدة إن البنت
.ريحة أنفاسها سيئة جدا وبتفكرها بريحة الكبريت  

. حاولوا جه كهنة من بلدة قريبة وشافوا أناليسه وإستنتجوا إنها ممسوسة فعال
ا يخرجوا الشياطين من جسمها لكنهم فشلو 1113بداية سنة  أكتر من مرة في
.ولم تتحسن حالتها  

 
وز( كان شخصية األب مور في الفيلم األمريكي )طرد الشياطين من إيميلي ر

نتز والقس دمج شخصيتين حقيقيتين وهما شخصية األب أرنولد ري  مبنى على
.إرنست الت  
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ؤدوا الطقس ف شتانجل علشان يتم إرسال الرجلين من أسقف فورتسبيرج يوس
11.الكنسي المعروف بإسم )طرد الشياطين(، وهو طقس يعود إلى القرن ال  

شهور، بمعدل مرة  11مرة خالل  66رجلي الدين المذكورين قاموا بالطقس 
.ساعات 4أو مرتين إسبوعيا، بعض الجلسات دي كان بيستمر   

 
نع أكتر ناليسه بتقتبحسب جريدة واشنطن بوست، أن بمرور الوقت كانت أ

ه بكونها ممسوسة، وبدأت فعال زي ما وضح في الفيلم إنها تشوف وجو
فزع  شياطين على وجوه األشخاص المحيطين بها وده كان بيسببلها نوبات

.عظيمة  
وذا، كانت كمان مقتنعة إن جواها عدد من الشياطين من بينهم لوسيفر، ويه

اهب مطرود من الكنيسة في ونيرون، وهتلر، وفاليشمان..األخير كان ر
د . وذكرت كمان إن في شخصيات ملعونة أرواحهم كانت بتتجس16القرن ال
.من خاللها  

 
فتم توجيه  بالنسبة للقضية الخاصة باإلهمال الجسيم اللي أدى لوفاة أناليسه،

ات اإلتهام لوالدها ووالدتها وولألب أرنولد والقس إرنست، واألربعة تم إثب
ذحكم عليهم بست شهور في السجن مع إيقاف التنفيالتهم عليهم وال . 

 
اهدته في فيلم بعض الباحثين بيزعموا إن أناليسه كانت بتقلد الشعوريا الي ش

لم بيها )طارد األرواح الشريرة( إستنادا إلى تشابه األصوات الي كانت بتتك
مع األصوات الي ظهرت  1115أناليسه أثناء جلسات الطرد الي تمت سنة 

، برغم كون صوت أناليسه 1114فيلم المعروض في المانيا سنة في ال
 مرعب فعال ومحدش قدر يعرف هي كانت بتصدر األصوات المتعددة دي

.إزاي بدون مساعدة أجهزة صوت زي الُمستخدمة في الفيلم  
 

ريا فيلم طارد األرواح الشريرة بعد عرضه مباشرة، إجتاحت أوروبا هيست
زعم اإلستحواذ الشيطاني، وده أقره عدد من عظيمة، وأزداد عدد حاالت 
.األطباء النفسيين في المانيا  
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وكان فيها أعراض  1114طبعا الفيلم مش تفسير للحاالت الي حصلت قبل 
م البصرية مشابهة للي حصل في الفيلم والي حصل مع أناليسه. مؤثرات الفيل

يخ في التار والصوتية ُمستمدة من وقائع اإلستحواذ الشيطاني المزعومة
.أساسا  

 
راض باإلضافة لنوبات الصرع والصراخ بأصوات غير مألوفة، كان في أع
الحشرات  أغرب، منها إن أناليسه كانت بتلعق وتاكل فضاالتها، وكانت بتاكل
تنبح لمدة  والعناكب والفحم والطيور الميتة. مرة نزلت تحت ترابيزة وفضلت

.وةمتواصلة بنفس الق يومين متصلين. كانت بتقدر تصرخ لساعات  
  

سمها كانت بعض اإلصابات على جلمرفقة في نهاية الكتاب، بالنسبة للصور ا
الله قبل طقس طرد الشياطين، وبعضها بعده. الطقس إستمر عشر شهور خ

نزول على تهتكت أربطة ركب أناليسة من كتر حركة تني الركب والقفز ثم ال
مرة ُمسجلة خالل كل  611ألكتر من الركبتين بتقل الجسم الي كانت بتعملها 

.جلسة من جلسات الطرد  
طين الشيالنقطة دي بيتمسك بيها مصدقي نظرية اإلستحواذ، وبيقولوا إن ا) 

درة هي الي كانت بتحرك أناليسه بالشكل ده ألن مافيش بشري عنده الق
(العضلية على كده  

من  نوع خالل الست شهور األخيرة في حياتها، أناليسه كانت بترفض أي
ي العام األكل أو الشراب، ولم يتم إستدعاء طبيب لمساعدتها حسب كالم المدع

ضرب في المحكمة. كان الراهبين بيأكلوها بالعافية وكانوا بيتعرضوا لل
.والعض منها  

 
ان ما أخت أناليسه شهدت في المحكمة إن البنت رفضت إحضار طبيب علش

خلصها الصيام الكامل هايساعد في تيأكلهاش بالعافية ألنها كانت معتقدة إن 
كيلو وكانت بتقول  31من الشياطين الي جواها. وقبل وفاتها وصل وزنها ل

اهب إنها هاتموت علشان تكفر عن خطايا الشباب الي في سنها. وقالت للر
.لحظة وفاتها: صل من أجل الغفران، وقالت لوالدتها إنها خايفة جدا  
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لصرع انت غير مصابة بالصرع، وأدوية افي رأي طبي بيقول إن أناليسه ك
في  هي الي تسببت في خلق حالة الهالوس الدائمة الي كانت عندها وساهمت

.تدهور حالتها  
بعد وفاتها، جه في تقرير الطب الشرعي إنها ماتت من سوء التغذية 

.والجفاف، باإلضافة إلى اإللتهاب الرئوي الحاد  
 

خاطئة أو متزمتة؟هل كانت أناليسه ضحية لتربية دينية   
تعليم كنسي  والدها تلقىأناليسه وأخواتها التالتة إتربوا تربية دينية صارمة، و

.ث عمات راهباتولها ثال  
رعية، أناليسه كانت اإلبنة الرابعة، وأختها الكبرى مارثا كانت إبنة غير ش

نها أنجبتها األم خارج إطار الزواج بعدها شعرت األم بالخزي الشديد حتى إ
.تدت فستان وغطاء وجه أسود أثناء زفافها ألبو بنتهاأر  

ذنب  أما كانت أناليسه صغيرة، كانت والدتها بتجبرها تكفر )مقدما( عن أي
سنين  1 جنسي ممكن تقوم به في حياتها الحقا. بعد وفاة األخت مارتا في سن
أن تظن أثناء إجراء عملية إلزالة ورم في الكلى، إتأثرت أناليسه جدا وكانت ب

.وفاة مارتا عقاب لوالدتها وكانت بتستغفر ألمها بشكل مستمر  
كانت بتركع مع الوقت، إبتدت أناليسه الحساسة والتقية تتأثر بذنوب الناس، و

ن من وتدعي وتصوم كتير بالنيابة عن خطايا المدمنين والرهبان المطرودي
.الكنائس   

ديسين معة صور قفي الجامعة كانت بتعلق في السكن الخاص الملحق بالجا
انت ورهبان،وكانت بتحتفظ بزجاجة من الماء المقدس جنب الباب، ودايما ك
ها بتسبح على مسبحة ماسكاها في إيدها على طول. في آخر لحظات حيات

.قالت إنها عايزة تموت علشات تكفر عن خطايا البشر  
ا بعض أطباء األمراض النفسية قالوا إن جلسات طرد الشياطين عملت م

ي زرعت ى بالتحريض العقائدي، وإن الجلسات نفسها في البداية هي اليسم
ها في دماغها فكرة اإلستحواذ والي لقى عندها إستحسان بناء على مشاكل

نت فكر اإلستحواذ في النهاية تقبلت وإحتض  النفسية والتربوية السابقة. أناليسه
.واإلستشهاد في سبيل مساعدة المذنبين  
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ها إنها أهل قبر أناليسه ونقل الجثمان لقبر تاني بزعم ، تم نبش1111سنة 
فضل. ت رخيص، وإنهم عايزين يدفنوها في تابوت أكانت مدفونة في تابو

ة في لكن الحقيقة إنهم كانوا بيتصرفوا بناء على رسالة تلقوها من راهب
ه معناه إنها بافاريا، وقالت فيها إنها شافت رؤيا إن جسد بنتهم لسه سليم وإن د

.قديسة  
جسد تم الشهود قالوا إن الجسد كان تالف كأي جسد لشخص ميت من سنتين. ال

.حد النهاردةنقله لقبر قريب من بيت والدتها وتقدر تشوفه من شباكها يوميا ل  
 

*** 
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ل بيرونآقضية   

THE CONJURING PART 1 
. 

 
، والي مش موجودة في سألت إد وارن إيه عالمات اإلستحواذ الشيطاني

:حاالت الخلل النفسي والعقلي، فجاوب  
 
يها أثناء إن الشخص يعرف بعض أحداث مستقبلية غير معروفة ويصرح ب" -

.حالة اإلستحواذ  
كون كالم الشخص الُمستحوذ عليه يتكلم بلغات غير معروفة له طول حياته وي

.ملتزم بقواعد اللغة مش أي كلمات متناثرة  
.شرا عنده قوى بدنية وقدرات عقلية غير موجودة في البإن الشخص يبق  

قانون إن الشيطان المستحوذ على األنسان يعلن عن نفسه عن طريق كسر ل
.طبيعي أو تالعب فيه  

 لو عالمة أو أكثر ظهروا على شخص، ده بيلفت نظرنا لوجود شيء غير
يل الحالة حوطبيعي، وبنبدأ مرحلة التحقيق والـتأكد والتسجيل بعدها بغرض ت

.للكنيسة  
طقوس كل دين له طقوسه الخاصة بطرد الشياطين. ربما يخيل للبعض إن ال
لوحدها  دي قديمة ومابقاش حد بيمارسها، لكن بأكد لك إن في أمريكا الشمالية

1111-1111طقس لطرد الشياطين ما بين سنة  611أقيم أكتر من   
 أي رجل دين برضوفي األديان األخرى غير المسيحية، هاتالقي إن مش 

ان يقدر يقوم بطقس طرد الشياطين، الزم يكون دارس وشخص قوي اإليم
زاء من وأعصابه قوية. في اليهودية، بيقوم الكاهن المختص بقراءة بعض أج
.معبدالتوراة على المستحوذ عليه، وبيكون معاه عشر رهبان تانيين من ال  

سي، يمكن رد شياطين كنلكن حتى بعض أتباع الديانات األخرى بيلجئوا لطا
حياة ألن المسيح نفسه مارس الطقس ده، أخرج الشياطين من األجساد وأعاد ال

.للموتى  
 موثق إن المسيح مارس الطقس ده و ُمسجل في إنجيل لوقا
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رذل الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني ي)

تخضع لنا  رب حتى الشياطينالذي أنزلني. فرجع السبعون بفرح قائلين: يا
طيكم بإسمك، فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. ها أنا اع
كن ال سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو وال يضركم شيء. ل
تبت تفرحوا بهذا أن األرواح تخضع لكم، بل إفرحوا بالحري أن أسماءكم ك

(في السماوات . 
 

ين رجال دين من أغلب األديان، والحظت إن أغلبهم سنهم ماب أنا إشتغلت مع
 سنة، وأهم حاجة شوفتها فيهم هي التواضع والتعاطف مع ظروف 41-11

الناس وهمومها، وبيحملوا طبعا ألقاب مختلفة حسب ديانتهم..كاهن.. 
قس..راهب..شيخ..يوجي..لكن كلهم بيحملوا شيء من الحكمة والطيبة 

 ابية الي، وده منبع الطاقة اإليجفهومش في الناس العاديةوالتعاطف الي مابشو
.بتقويهم وتساعدهم على محاربة الشياطين  

وممكن  طقس طرد الشياطين بيقام الصبح من أول الشروق لحد قبل الغروب،
ت الي ممكن يقام في بيت أو مكان مقدس أو مستشفى تابعة للكنيسة في الحاال

تغذية..إلختحتاج رعاية طبية أو مهدئات أو   
يام قبل يوم أداء الطقس، رجل الدين بيعد نفسه روحانيا عن طريق الص

مع  أيام على األقل. كمان لو الرجل الدين بيشتغل 3والصالة واإلعتكاف لمدة 
.مساعدين، فهم كمان بيخضعوا لنفس فترة اإلعداد  

ير في الضحية يوم الطقس بيلبس مالبس واسعة وخفيفة وينام على السر
كن خالية من األثاث ومن أي شيء ممكن يتفك أو يطير أو يتحرك. مم أوضة

 بس نحتاج حاجة نحط عليها شموع و الكتاب المقدس وأي أشياء مباركة
.ممكن نحتاجها  

لدين أنا كعالم شياطين دوري في الطقس هو المساعدة والمالحظة فقط. رجل ا
.هو الي بيتحمل الطقس وتبعاته بالكامل  

داية من غلب بيكون فيه أهوال..ببسالسة طبعا، لكن األطقوس بتمشي في 
ثورات الشيطان واألصوات الغريبة المخيفة الي بصدرها عن طريق 
 الضحية، مرورا بالتعدي بالضرب والخنق على مؤدي الطقس، وصوال
ق أو لتقطيع جسد الضحية ورفعها لألعلى ولوي جسمها أو إصابتها بحرو

.جروح غائرة  
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 سنة كان مستحوذ عليها جاثوم، شوفنا آثار عضة 13ندها في حالة لطفلة ع
زز بتظهر تدريجيا على دراعها، آثار عضة حيوانية بينزل منها لعاب مق

ها لحد ما بتخترق الجلد. شوفت شياطين بتنفخ جسد الضحية لضعف حجم
يطان جسم الجلد بيتشقق وينزف. كل اآلثاار دي بتختفي تماما لو غادر الش

.الضحية  
، إستحواذ جماعي حصل لعدد من الراهبات 1111ية شهدتها سنة في قض

ور والرهبان في الفاتيكان! كان الرهبان بيتقيئوا مسامير وزجاج مكس
س لكن وفضالت حيوانات. أنا شوفت الحاالت المسجلة على شرائط فيديو ب

.مكانش مسموح ليا بفحص أكبر  
 

..ونبس ممكن أحكيلك قضية شهيرة جدا، وهي قضية آل بير  
حجرة في  14، عائلة بيرون إنتقلت لمنزل ريفي مكون من 1111سنة 

ت مزرعة في هاريسفيل، رود آيالند. األم كارولين واألب روجر وخمس بنا
ت.يهم في الببدؤوا فورا في مالحظة أشياء غريبة بتحصل بمجرد سكن  

قي و بتالالموضوع بدأ بحاجات تافهة، كارولين كانت بتالحظ إختفاء مكنسة أ
ون ع صوت إحتكاك في أدوات الطبخ بدمسمكانها متغير لوحده..كانت بت

.مصدر.. كانت بتالقي اكوام تراب أول ما تخلص تنضيف  
مكانش حد  أما البنات فكانوا بيالحظوا وجود أطياف بتدور حوالين اليبت، بس

.من األطياف دي بيعمل حاجة أكتر من مجرد المرور  
لتمن  واحدة ةت، وعرفت إنه كان مملوك لعائللبيكارولين سألت عن تاريخ ا

د أجيال، وإن في أشخاص من العائلة ماتوا في ظروف غامضة أو قاسية. عد
ة مات من أطفال العائلة دي غرقوا لوحدهم في بحيرة قريبة، وواحد من العيل

!مقتول، وعدد كبير منهم شنقوا نفسهم جوه البيت  
ي البيت ده، بيتشيبا كانت عايشة ف إكتشفت كارولين كمان إن في سيدة إسمها

رعة. في وكانت بتمارس عبادة الشيطان، ولقوا قبرها في مكان قريب في المز
.ينزعم إن السيدة دي كانت السبب في قتل وغرق عدد من األطفال المذكور  

دة بعض بدأت بعد كده حركة غريبة ورائحة ال تطاق تفوح في البيت مع برو
 كمان إن األصوات والروائح متمركزة أكتر فياألاماكن فيه. كان واضح 

.ةبلطالي كانت أرضيته ترابية مش مت البدروم  
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مع الوقت، بدأت كارولين تالحظ عضات وخدوش في جسمها، وساعات 
فيه  كانت بتفقد اإلحساس بالوقت أو بيعدي وقت وهي مش مدركة هي عملت

.إيه  
ن آيالند مع مجموعة م أثناء األحداث دي، كنت أنا ولورين في جولة في رود

."الباحثين، وتواصل معانا روجر علشان نيجي نشوف مزرعته  
 

:كرت حاجة وبتكمل كالم إدفتبتبتسم لورين كأنها إ  
!دي القضية الوحيدة الي إضطردنا منها" -  

لة البسة روحنا في زيارة للمكان، وحكيتلي كارولين إنها بتشوف سيدة طوي
.دام البيتت كانت بتشوفها متعلقة مشنوقة قرمادي بتمشي في المكان، وساعا  

ومنهم  كالمها أقنعني فورا ألني حسيت بعدد كبير من الكيانات في المكان
ترحت عشرات األشباح البشرية ألطفال. بسبب تعدد الكيانات الموجودة، إق

 أعمل جلسة أستحضار وأحاول أتواصل مع أي كيان بشري موجود علشان
.لمعلوماتنقدر نوصل لخيط يوصلنا   

كارولين  ترابيزة، وكانتبيتنا مع العائلة يوم، والصبح قعدنا كلنا حوالين 
حاولت ب مني، وبدأت أدخل في خالة الغشية..لكني إترعبت فورا وريقاعدة ق

.بأتراجع ألن الي كان بيحاول يتواصل معايا كان شيء شرير جدا وغاض  
ي وكرسيها لين طايرة هكاروفتحت عينيا لقيت الحضور كلهم واقفين بعيد، و

.بتتهز رض، وإبتدت تتلكم بلغات غريبة جدا وكل حاجة حوالينا كانتعن األ  
لى حاول إد يتكلم مع الكيان الي حضر، وكان واضح إنه مستحوذ فعليا ع

دت كارولين كارولين، لكن الكيان كان بيتكلم بلغة غريبة ومصمم عليها. وإبت
يها تاني.. ان كان بيرجع ويستولي علترجع لوعيها لحظات وتصرخ، لكن الكي

 رضع ده، ونزل الكرسي مكسور على األمر حوالي ربع ساعة على الوض
؟وفاقت كارولين وهي مش فاكرة اي حاجة  

 هنا تدخل روجر بيرون وطردنا ألنه ظن إننا السبب في اللي حصل مع
!زوجته  

ي البيت شين فإحنا طبعا مشينا، هم حرين تماما. بعدها عرفنا إنهم فضلوا عاي
س لألسف عشر سنين لحد ما أحوالهم المادية إتحسنت، وإتنقلوا لبيت تاني. ب
س محدش الكيانات دي إنتقلت معاهم، وإتوفت كارولين بعد إنتقالهم مباشرة ب
."حكى تفاصيل وفاتها. وفضلت األشباح مالزمة باقي أفراد االسرة  
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لو في حاجة تاني كملت لورين ضحك، وبدأ إد يضحك معاها.. سألتهم 
:مضحكة حصلت لهم. ردت لورين  

ا حاجات كتير مضحكة..مرة كان عندنا صحابنا وزمايل لن  آه طبعا في"-
ون في حد وكنا مشغولين جدا والتليفون فضل يرن بشكل مستمر، خوفت يك

نرفزة في مشكلة مستعجلة. رفعت السماعة ولقيت سيدة بتقول لي وهي مت
:وزهقانة  

ويرن؟ او وارن..أو ايا كان يعني؟إنتي لوريين  -  
أيوة أنا لورين وارن..ممكن إسم حضرتك لو سمحتي؟ -  
.آه طبعا-  
أيوه إسم حضرتك إيه؟ -  
.سيليا هايدن -  
طيب يا فندم في حاجة ممكن اساعدك فيها؟ -  
و؟ كنتي الي بتطلع في الرادي "البصيرة"أمال أنا بتصل بك ليه؟ هو إنتي  -

؟وزك شيطاني باينبتتكلمي عن عفاريت وج  
اعدك هو كالمك تقريبا صح، انا مستبصرة وجوزي عالم شياطين. اقدر اس-

 إزاي يا سيليا؟
.إنت بصي يالورين الموضوع خطير. فعال في مشكلة غامضة جدا هنا..هو. -

ن متأكدة إنك نفس الست الي كانت في الراديو؟ الي هي كانت بتحكي ع
.العفاريت وكده  

ن بس .حضرتك قوليلي بس إيه هي المشكلة الغامضة علشاأيوه أنا و الله. -
.معايا ناس وبنشتغل  

.ياريت بقا يكون عندك وقت لمشكلتي -  
.هافضيلك وقت..إتفضلي -  
قبل  ماشي..أنا حطيتهم هنا فوق البوتوجاز يا لورين..أنا دايما بحطهم هناك -

.ما آكل ودلوقتي مش القياهم..إختفوا  
إيه الي إختفى؟ -  
ال بتاع االسنان! دايما بحطهم فوق البوتوجاز وكده يبقا فيه عفريت وطقم  -

.شيطاني الي بتقولوا عليه ده أخدهم..أنا دورت فعال مش القياهم  
 

:بدأت أضحك وأغطي السماعة ومش عارفة آخد نفسي! المهم قولتلها  
!ال دي مشكلة فعال -  
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إنت بتضحكي؟ هه؟ بتضحكي؟ آكل إزاي أنا دلوقتي؟ -  
سنان فين..مش انا مستبصرة؟يا..بصي أنا عارفة طقم األسيل -  
فين؟ -  
.مدي صباعك السبابة كده قدامك -  
..حاضر..اهو -  
الطقم في حطي بقا الصباع ده في بُقك وُعضي عليه بالراااحة..أهو شوفتي.. -

!بُقك من األول  
:الست سكتت شوية وفجأة صرخت   

!ي على الموضوع دهيالهوي! إنت فعال عرافة! الزم اقول إليرين  
 

ن إن مخارج وقفلت السماعة علشان تحلق تقول إليريني..طبعا صوتها كان باي
!"؟الحروف مضبوطة، يبقا أكيد البسة الطقم أمال بتتكلم كويس إزاي  

 
.ضحكنا كتير..و إتمنينا تكون كل القضايا بالخفة دي  

ا دوا وألهموفعال..إد وارن ولورين وارن عاشوا حياة حافل، غير عادية، ساع
ش يقدر أيا كان رأيك فيهم، فمحد ناس كتير، ,أضافوا أكتر لعلم الشياطين.

.جاهل وجودهم أبدايت  
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 بأزمة قلبية، وتوفيت لورين وارن سنة  2116توفي إدوارد وارن سنة 
سالم أثناء نومها. في  2111  

هاردة لحد النفن الزوجين في مدافن عائلة وران في قبرين متقاربين، ودُ 
ستخدام بيروحلهم مئات الزوار، وبيحاول بعض المجانين إستحضار روحهم بإ

!لوحات ويجا   
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 ملحق الصور

 

 
 إد ولورين وارن في الحقيقة وفي األفالم
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 ترجمة كتاب رعب في أمتيفيل تأليف جاي آنسون
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 منزل أمتيفيل الحقيقي

 

 
 

 عائلة لوتز في الحقيقة وفي الفيلم

 

 
 

يل(رسم الطفلة للخنزير الذي كان يزعم إنه مالك في قضية آل لوتز )رعب أمتيف  
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 منزل القس بورلي، اكثر مكان مسكون شهرة في العالم

 
 

تيل من صورة صورها فريق إد وارن لطفل شبحي في منزل آل لوتز وصورة للطفل الق

 السكان السابقين.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

 

 لوحتين من رسم إد وارن
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 صور من متحف آل وران

 

ي صورة للطرحة والقرون وكتاب السحر المذكورين في الكتاب والمستخدمين ف

 إستحضار الجاثوم واإلقتران به
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 التابوت الذي كان يعيش فيه الممسوس.
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 مرآة الساحر
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 أنابيل!
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 إد ولورين وارن مع أنابيل في المتحف
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 جانب من مكتب إد وارن الذي كان يدور فيه الحوار في الكتاب.
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 متحف آل وارن من الخارج
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 جلسات تحضير األوراح

 

مبروط إلى الوسيطة الروحانيةالمجسم الذي يعتقدون ان الروح تحل فيه   
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 لوحة الويجا يمينا، ويسارا لورين وارن في جلسة تحضير.
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 دوالب تحضير األوراح والوسيطة داخله
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ذن الوسيطةأكتوبالزم يخرج من يسارا شكل لإل ،التحضير منضدةيمينا   
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رواحتحضير األبوق   
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فلسوخدعة اليد الدامية من السرة في األ ،علىبالزم في األكتوتفرز األالوسيطة   
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ستحضارلخدع جلسات اإلصور   
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ويست بوينتاكاديمية   
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في حالة الغشيةلورين   
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نفيلد الصاخبإشبح قضية   
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قضية ية في الثناء تحقيق الجمعية الروحانية البريطانأخواتها أالحقيقية لجانيت والصور 

.وقناة بي بي سي  
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نفيلد الصاخب اليومإقضية شبح بطال أ  
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الحقيقيالمنزل   

 
 

 

 

الجمعية الروحانية حاليا مع صور القضية التي حققوا فيها عضاء أ  
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ناليسة ميكيل قبل وبعد االستحواذالحقيقية ألالصورة   

 
 
ل بيرونآمنزل   
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ل بيرونآسرة أ  

 
ل بيرونآسرة أصورة لمنزل قدم أ   
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لورين وارنقبر   
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د وارنإقبر   
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جمال:حسابات مصممة األغلفة مي   
https://www.behance.net/maigamal3 

https://www.instagram.com/maigamalelsaid/ 

 

تابعة المزيد من األعمال المترجمة المجانية:فحة المترجمة لمص  
https://www.facebook.com/sherinhanaey 

 

 

https://www.behance.net/maigamal3
https://www.instagram.com/maigamalelsaid/
https://www.facebook.com/sherinhanaey

