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"»لدي شياطين،
ال تستطيع حتى أنت أن تتخيلها«!

اخملرج دافيد فينشر
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يوم من اأيام الخريف

كان�ت أًم�ا صغيرة الس�ن، حديث�ة العه�د باألمومة، وق�د أنهكتها 
الوالدة بشدة، لكنها تخطتها بنجاح..

تمددت على س�ريرها في المستش�فى مغمض�ة العينين وإن كانت 
غير نائمة، ثم تنبهت لصوت باب حجرتها يفتح برفق، ففتحت عينيها 
لتبص�ر ممرضة ممتلئ�ة تدخل، وبي�ن ذراعيها يرقد وليده�ا نائما في 

دعة..
- »مبارك، رزقِت بصبي سليم وجميل!«.

قالتها المرأة وهي تناول المولود بحرص لوالدته مبتس�مة ابتسامة 
مجاملة..

- »ماذا قررِت تسميته؟«.
لكن الفتاة بدت في حال ال تس�مح لها بذلك الصفاء في الذهن.. 
كان�ت مضطرب�ة ومذعورة ألقصى حد، فع�زت الممرضة ذلك لعدم 

حضور زوج الفتاة والدة ابنه، أو حضور أهلها ليكونوا بجوارها..
قالت ويدها تشد على ذراع الممرضة ودموعها تهطل من مقلتيها:



11

يوم من اأيام الخريف

كان�ت أًم�ا صغيرة الس�ن، حديث�ة العه�د باألمومة، وق�د أنهكتها 
الوالدة بشدة، لكنها تخطتها بنجاح..

تمددت على س�ريرها في المستش�فى مغمض�ة العينين وإن كانت 
غير نائمة، ثم تنبهت لصوت باب حجرتها يفتح برفق، ففتحت عينيها 
لتبص�ر ممرضة ممتلئ�ة تدخل، وبي�ن ذراعيها يرقد وليده�ا نائما في 

دعة..
- »مبارك، رزقِت بصبي سليم وجميل!«.

قالتها المرأة وهي تناول المولود بحرص لوالدته مبتس�مة ابتسامة 
مجاملة..

- »ماذا قررِت تسميته؟«.
لكن الفتاة بدت في حال ال تس�مح لها بذلك الصفاء في الذهن.. 
كان�ت مضطرب�ة ومذعورة ألقصى حد، فع�زت الممرضة ذلك لعدم 

حضور زوج الفتاة والدة ابنه، أو حضور أهلها ليكونوا بجوارها..
قالت ويدها تشد على ذراع الممرضة ودموعها تهطل من مقلتيها:



13 12

مـالك جهنمــي

- أناشدِك مساعدتي في هذه المحنة، إنني معذبة حتى النخاع!
بدا عدم الفهم على وجه المرأة، فتساءلت محتارة:

- أتعانين من ألم ما؟
- يا ليت! بل يا ليتني هلكت قبل والدة هذا الطفل التعس!

وهنا شعرت الممرضة أنها قد فهمت..
انفجرت الفتاة باكية، فأرجحت الممرضة رأسها بتفهم.. جلست 
على طرف السرير، ثم وضعت كفها على كتف الفتاة قائلة لها بترفق:

- لقد أخطأِت بنيتي..
- قال أنه س�يتزوجني! قال بأن السعادة س�تكون طائرا يرفرف في 

حياتنا دوما!
- قال وقال! فهو ال يملك في جعبته س�وى الكالم، ورغبة حيوان 

نهم أراد إشباعها معِك دونما قيود أو مسؤوليات!
ه�ل يوجد من أهل�ك من هو جدير بإخباره مثل هذا األمر دون أن 

يجن جنونه؟
- كله إال هذا! سيقتلون هذا الطفل قبل تمزيقي إربا!

فكرت الممرضة قليال قبل تفتق ذهنها عن فكرة رائعة:
- نامي اآلن فأنِت ُمجهدة، وحين تستيقظين سنجد بإذن الله حال!
وخرجت تاركة الفتاة تتأمل وليدها، والوساوس تالحقها حول ما 

سيفعله أهلها عندما تبلغهم الفاجعة..

وضع�ت الطف�ل عل�ى الس�رير، ثم نهض�ت مترنح�ة إل�ى النافذة 
ففتحتها.. منذ مدة لم تمسس بشرتها أشعة الشمس ولم تر الخلق..

جلست على كرسي قبالة النافذة، وأخذت تتأمل الحياة المستمرة 
رغم كل المصائب المتوالية.. ثمة س�كينة غريبة غش�يتها وهي ترمق 

الحركة الدائرة، فهدأت نوعا..

ب�دت وكأنها س�تبقى هكذا لألب�د، لكنها نهضت فج�أة، وأطلت 
برأس�ها عبر النافذة، ودققت النظر ألسفل كما لو كانت تقدر المسافة 

التي سيقطعها جسم ما قبل بلوغه األرض!

تري�د االنتحار؟ كان ذلك أفضل بكثير مما ق�ررت القيام به.. فقد 
حملت وليدها، واس�تعدت لقذفه من النافذة كما لو كان مجرد قشرة 

موزة فرغت من أكلها!

لحظ�ة وه�ن اس�توقفتها عندم�ا وق�ع بصره�ا عل�ى وج�ه الطفل 
المالئك�ي النائ�م بدع�ة، ف�كادت – للحظ�ات- أن تحج�م، إال أن 

شيطانها كان بارعا كبقية أقرانه..

ل�م تنظر ما حلَّ به، بل ش�رعت من فورها بتبديل ثيابها وجس�دها 
يرتع�د بأكمل�ه، ثم خرجت م�ن حجرته�ا متهالكة.. توقف�ت للحظة 
اس�تندت خاللها للجدار قبيل تقيؤها بعنف.. مسحت آثار القيء من 

على فمها بكفها، وواصلت السير واإلعياء يمزقها..
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مـالك جهنمــي

وس�رعان م�ا تمكن�ت م�ن الخ�روج إل�ى اله�واء الطل�ق.. أخيرا 
بإمكانها تنفس هواء نقي غير مشبع بالمطهرات..

رأت تجمه�را حول البقعة حيث رم�ت طفلها، فخفق قلبها بعنف 
وهي تواصل السير حتى غادرت المستشفى..

أم�ا الناس الذين وجدوا الطفل، فلقد حملوه مس�رعين إلى داخل 
المستشفى وهم يتصايحون..

- »رباه! إنه ينزف بغزارة!«..
- »لكنه حي رغم ذلك.. حمدا لله!«..

1

قال )مالك( وأنامله الخشنة ذات األظافر المسودة تتلمس قضبان 
الزنزانة الصدئة بترفق:

- هل حلمت يوما يا )جرير(؟
- أنا..

- هل تفكرت ذات مرة بمشاعر محكوم عليه باإلعدام؟
هل ترى كوابيس أثناء النوم؟

هل تخاف النوم ألنك قد ال تستيقظ أبدا؟
- أنا.. مصاب باالنزومنيا!

- آه! هذا محزن!
قالها آخ�ذا باالبتعاد عن القضبان أخي�را، فارتخت أنامل )جرير( 
عل�ى مقبض مسدس�ه، وارتخ�ت أعصابه أيًضا، كذلك جلس�ته على 

المقعد المواجه للزنزانة..
■  ■  ■
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مـالك جهنمــي

اليوم هو آخر يوم في حياة )مالك(، السفاح األكثر ضراوة ودموية 
في عالمنا الحالي!

ال زالت »ماشيتات« الصحف ُتذكر الناس وباألخص ما تبقى من 
أهالي الضحايا التعساء ببداية كل شيء، الجرائم الجنونية، والرسائل 
الدموي�ة المبهمة، م�رورا بتحقيقات الش�رطة المحموم�ة، ووصوال 

للحظة المنتظرة..
لق�د التق�ط صحفي اش�تهر بحنكت�ه وتحليالته المنطقية الش�بيهة 
بتحليالت األطباء النفس�انيين خيط الجرائ�م الدموية، فكان أول من 
أطل�ق لقب »أخطر س�فاح على وج�ه األرض« عل�ى مرتكبها، متأثرا 
بحكايات )بندي( و)داَمر( و)زودياك(، وحتى أسطورة جاك السفاح 

الممزق األشهر..
لربما أراد ش�هرة كالتي حققها رس�ام الكاريكاتير الذي ألف كتابه 
الش�هير عن جرائم )زودياك(، لكنه – الصحفي المحنك- دفع الثمن 
الحق�ا، عندم�ا ُوجد مقت�وال هو اآلخر ف�ي دار »الخلود« للمس�نين، 
وبذات نمط الس�فاح الذي حاول إماط�ة اللثام عن بعض مما يكتنف 

غموضه!
لم�اذا ارتحل ذلك الصحفي إلى هن�اك وعاش كنزيل رغم أنه في 
أوائل الثالثينات من عمره؟ ماذا عن تحقيقاته التي كان ينشرها تحت 

مسمى حرف )ع( الوحيد؟
أكان الخوف؟ أم كان شيئا آخر أكثر خطورة وضراوة؟

والحق يقال أن قضية )ع( قد تحولت هي األخرى إلى غموض لم 
ينجح أحد من جهاز الشرطة أو الصحافة في فك طالسمه..

يق�ول وزي�ر الداخلي�ة بوجه مكفه�ر أم�ام حش�د الميكروفونات 
الملونة أمامه على المنصة:
- لقد.. أوقعنا به أخيرا!

ال تصفيق وال تهليل من أي نوع كان، فالكل غير مصدق..
وس�رعان ما ارتفعت اتهامات هائجة بالكذب، إنكار هستيري من 
الجمي�ع وخصوصا م�ن قبل الصحاف�ة، األمر الذي اس�تدعى قوات 

مكافحة الشغب لكبح جماح ذاك الحشد الغاضب!
كيف أوقعوا بشبح؟ كيف تأتى لهم اإلمساك به أصال؟ لو أن لدينا 
شعبة CSI المختصة بالتحقيق في جرائم القتل لما تمكنوا منه، فكيف 

بجهاز شرطتنا الضعيف؟
ث�م ب�دأت الصحاف�ة تراق�ب مرك�ز الش�رطة برجالها وعدس�ات 
كاميراته�ا حتى يئس�ت، ال�كل متكت�م، ال�كل خائف، ال�كل متوتر، 

واألغرب أن الكل ال يملك فكرة عما يحدث..
بع�ض رجال الش�رطة ممن ينال�ون اإلكراميات الت�ي يكرهون أن 
يطلقوا عليها اسم »رشاوي« من الصحافة كي يبوحوا بمكنوناتهم، لم 
يفيدوهم بش�يء هذه المرة، سوى أن ثمة تعتيم على القضية المظلمة 
بأس�رها، وب�أن مدي�ر اإلدارة العامة ووزي�ر الداخلية هم�ا الوحيدان 
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الل�ذان على علم بكل التفاصيل المعدة س�لفا، وقد اس�تعانا بعناصر 
م�ن الجيش كي يكونوا على أهبة االس�تعداد.. ألي ش�يء بالضبط؟ 

وحده الله يعلم!
ث�م بدأت الصحاف�ة بتحرير عناوي�ن مثيرة للجدل، عن الش�يطان 
ال�ذي »يب�دو« وأن�ه ق�د وقع أخي�را بمصي�دة بارع�ة، لكنه س�يحظى 
بمحاكم�ة س�رية بعيدا ع�ن أعين الصحاف�ة والمأل، وتحت حراس�ة 

الجيش في ملجأ سري تحت األرض! 

2

وض�ع الس�جين الوس�يم فاح�م الش�عر زبرج�دي العيني�ن عقب 
السيجارة الضئيل على طرف المنفضة البلورية الموضوعة قبالته بكلتا 
يديه، فاألخرى متصلة باألولى عبر قيد فوالذي يكبلهما بإحكام، في 
حين ضغط المحقق بإصبعيه الس�بابة والوس�طى عل�ى خده األيمن، 
وهو يدفع بظهره للوراء ببطء، حتى استرخى في جلسته على المقعد 

الدوار..
نظر الس�جين إلى الل�وح الزجاجي العاكس، ثم ه�رش أنفه قائال 

وهو يشد بعض شعيراته شدا طفيفا كأنما يتسلى:
- هل لي ببعض القهوة؟

- سنطلبها لك..
- ماذا عن سيجارة أخرى؟

أخ�رج المحق�ق علب�ة س�جائره، وق�ام ب�دس واحدة بين ش�فتي 
السجين، ثم أشعلها له بقداحته قائال بتجهم:
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- هل أنت راٍض؟

- تمام الرضا!

- عظيم، لنعد اآلن إلى ليلة الخميس، في السادس عشر من شهر 
إبريل..

أتذكر ما وقع بالضبط؟

■  ■  ■

في تلك الليلة الماطرة داخل المقبرة ووس�ط رجاله، شعر المقدم 
بأن الجريمة الواقعة هنا غير طبيعية..

ث�م لم يلب�ث أن فهم األمر، إنه�ا جريمة أخرى تحم�ل توقيع ذاك 
الوغد!

كان حارس المقبرة يتعوذ تاركا رجال الشرطة ينبشون ذلك القبر، 
فالمنظر كان مريعا..

التفت المقدم إلى الحارس الكهل، وسأله:

- هال أعدت لنا كيفية اكتشافك الجثة؟

أجاب الكهل المسكين محاوال السيطرة على نفسه:

- كن�ت أقوم بجولتي المعتادة يا س�يدي، ثم لمحت هذا الش�اهد 
وكتابة تكسوه، لم أستطع تبينها لضعف نظري الشديد.. ثم إنني أمِّي!

بعده�ا ش�اهدت اليد يا س�يدي، كانت خارج الت�راب - قل أعوذ 
برب الفلق!- فسارعت بإخباركم!

كان الرجال يحفرون من حول اليد التي بدا منظرها خارج التراب 
رهيبا، في حين نظر المقدم للشاهد الحجري..

أحييك !
كانت تلك التحية مدونة بالدم، وقد قال أحد عناصر الشرطة وهو 

يحدق كالمشدوه:
- هذا توقيعه حتما!

س�عل المق�دم وهو يش�عل س�يجارته بصعوبة تحت واب�ل المطر 
المنهم�ر بغ�زارة، مراقب�ا رجاله الذين فرغ�وا من الحف�ر أخيرا، قبيل 

صياح أحدهم:
- سيادة المقدم!

أس�رع المقدم لينظر داخل الحفرة، فش�اهد جثة بيضاء شبه مزرقة 
لفتى صغير السن!

صم�ت الرج�ال كأن على رؤوس�هم الطي�ر، وظلوا يراقب�ون اليد 
الممت�دة خارج�ا، والتي ترتف�ع عالي�ا كأن صاحبها يحاول التش�بث 

بشيء كي ال يغرق!
- »وصل الطبيب..«.

تلفت المقدم إلى الرجل األصلع القادم لتوه، وسأله:
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- أهال يا دكتور، يبدو وأن ليلتك ستكون عصيبة..
تبسم الرجل في إنهاك، ثم ابتدأ عمله في تفحص الجثة، واستغرقه 

ن رأيا: ذلك مدة من الزمن، قبل أن يعتدل قائال بعدما كوَّ
- مات مختنقا، كما أن أوردته مفرغة تماما من الدماء!

- أنت تمزح!
- ال مزاح! سأمضي اآلن كي أسهر على تشريح الجثة..

تأم�ل المقدم وج�ه الفتى الملي�ح واجما، قبل قي�ام رجاله بوضع 
جثته في كيس وإقفاله تمهيدا لنقله إلى سيارة اإلسعاف..

كان ُيسائل ذهنه: لَِم نتعلم من الحيوانات شراستها فحسب؟
حت�ى شراس�ة الحيوان�ات مب�ررة، فهي إم�ا لالقتت�ات أو لحماية 

صغارها..
ص�ار اليوم ال�ذي يمضي دون ارت�كاب جريمة ي�وم مخلد.. ماذا 
يتوق�ع الن�اس من الش�رطة اآلن؟ أن تفعل الصواب وتب�ادر إلى إلقاء 
القبض على القاتل المجنون؟ عدالة الماضي على ش�فير االنقراض، 
سنوات مضت من العمر وهو يحاول إشعار الناس باألمان دون فائدة 

ترجى..
همه�م بضيق وه�و يمس طرف قبعت�ه الغارقة بمي�اه المطر مراقبا 

ابتعاد رجال اإلسعاف بالجثة:
- أرجو أن نتمكن قريبا من االنتقام لك يا بني!

تناهى لمسمعه صوت صراخ مباغت:

- أنت.. ال تتحرك!!

خ�فَّ إلى حي�ث اندلعت صرخ�ة أحد رجال�ه، وقد أش�ار بضوء 
كش�افه إلى نقط�ة معينة، فم�ا إن تبينها حتى انتزع مسدس�ه من جرابه 
انتزاع�ا، وصوب�ه بحنك�ة وهو يصي�ح بصوت م�زج ما بي�ن الصرامة 

والذعر:

- قف مكانك!!

■  ■  ■

ل شيئا من وضعيته الرخامية: قال المحقق دون أن يبدِّ

- كن�َت مختبئ�ًا ف�ي مس�رح الجريم�ة، ثياب�ك كان�ت ملوث�ة بدم 
الضحية..

سمعه يهمس:

- لم أكن مختبئا..

- حقا؟

- بكل تأكيد..

- أردَت تسليم نفسك إذن؟

صمت السجين، فقال المحقق:
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- حس�ن.. لماذا قدمت نفس�ك لنا على طبق م�ن فضة؟ هل أنت 
نادم أخيرا على ما اقترفته يداك؟

ق الس�جين بآلة التس�جيل الموضوع�ة على المائ�دة بخواء،  ح�دَّ
ورفع يده كي يهرش ش�عر رأس�ه الطويل، فلحقتها األخرى المكبلة، 
في حين ظلَّ المحقق على وضعيته الباردة منتظرا سماع ما سيقوله..

- »أتعلم متى بدأت القصة؟«.
أرجح المحقق بيده في إش�ارة المبالية، فابتس�م الس�جين ابتسامة 

عريضة أظهرت أسنانه المتراصة بترتيب منسق في فمه..
حكَّ خده مليئة األشواك ببطء مسترسال:

- أظنه�ا ب�دأت من�ذ حوال�ي.. ال أس�تطيع التذكر! ال يه�م.. كان 
حينها ذلك الزوج المأفون وزوجته التعس�ة يعيشان في شقة، ال أذكر 
رقمه�ا بالضب�ط، أذكر فق�ط أنها تتضمن الرق�م 4 ولربم�ا الرقم 6.. 
كانا منغلقين لحد أثار ش�كوك الجيران، فارتابوا في كونهما زوجين، 

ولربما كان هذا ما يخفيانه..
ثم انتحر الزوج! ش�نق نفس�ه بالمالءة التي أخذه�ا لينام في غرفة 
الجلوس بعيدا عن زوجته عقب مش�اجرة حامية بينهما، قالوا أنه كان 
يعاني من ضائقة مالية، لكن السبب الحقيقي أنه علم بحمل زوجته..

لم�اذا لم يفرح؟ هل ش�ك أن امرأته تخونه؟ أمر مس�تبعد فالمرأة 
عاش�ت في عوالمها الخاص�ة المنطوية، لم تخرج ول�و مرة للتبضع، 

ل�م يزره�ا أحد ألنها كان�ت ترفض اس�تقبال الزوار، ويب�دو وأنها قد 
اختارت االحتفاظ بالطفل في أيام عسيرة على الزوج، بالكاد يحصل 

لقمة عيشه وزوجته، فما بالك بفرد ثالث؟
ج�اءت الوالدة متعس�رة، خصوصا وأن المرأة اخت�ارت أن تضع 
مولوده�ا داخل الش�قة ودون علم من أح�د، أي أنها وضعته لوحدها 
ودون عون من أحد! ويبدو أنها كانت تتمتع برباطة جأش غير عادية، 
إذ ال يذك�ر أح�د من الجيران س�ماع ص�راخ أنثوي، لكنه�م في تلك 

الليلة سمعوا نحيب طفل وليد!
بعد س�نوات كبر الطفل، وتربى في محي�ط عائلي ضائق، صارت 
والدت�ه كل ش�يء بالنس�بة ل�ه، كل ش�يء، حت�ى األب واألخ ولربما 
الصدي�ق.. أحيانا كان ذلك الصديق الحنون يفقد أعصابه، فيبادر إلى 
وضع س�كين على لهب الموقد، ومن ثم رس�م عالمات تأديبية على 
ب�دن الصبي، وأحيانا أخ�رى كان الصديق – الوفي- يس�تعمل رأس 
صديق�ه الصغير ف�ي دفع الخزانة، أو لتحري�ك الثالجة من موضعها، 

تماما كنطحة الكبش!
وأخيرا، وذات ليلة، خرجت الزوجة من كهفها!

الظاه�ر أن الحري�ة والعالم الخارجي قد راقا له�ا كثيرا، إذ أنها لم 
ترجع بعد ذلك للشقة أبدا، مخلفة وراءها صبيا نسيت – أو تناست- 

أنه خرج يوما من رحمها!
■  ■  ■
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هنا تساءل المحقق بحيرة الحت على تقاسيمه:
- أنت تتحدث عن طفولتك، أليس كذلك؟

نظر له السجين بدهشة، أو أنه اصطنعها عندما أجاب بتؤدة:
3- طفولتي؟! ال طبعا.. أنا أتحدث عن طفولة القتيل!

- »هل تذكر كيف كانت طفولتك؟«.
نظ�ر )مالك( إلى )جرير( نظرة طويلة ش�اردة، فتمتم األخير رافعا 

كفه كأنما ينفي تهمة عنه:
- آسف للسؤال!
- ال.. ال عليك..

ثم راقب السقف مردفا وهو يتنهد:
- كانت طفولتي.. سعيدة!

■  ■  ■

يـــوم مـــن أيـــام الشــــتـاء
قالت مديرة الملجأ محاولة أال تجن، وراحة يدها المرتعدة تمسح 

جثة قطها األثير المحبوب:
- أين ذلك الحيوان؟!
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ردَّت مس�اعدتها الهزيلة وهي تضع إصبعها في منتصف نظاراتها 
السميكة الجالسة فوق أنفها المعوج:

- جعل�ُت )دكاش( يج�ره جرا إلى مكتب�ِك، إنه صلب رغم صغر 
سنه!

- سنرى مدى صالبته حين أمزق السوط على ظهره!

وأس�رعت نحو مكتبه�ا، ففتحت بابه بعنف لتج�د الحارس يقف 
متأهبا خلف صبي في الثانية عش�رة من عمره، يرس�م تعبير الالمباالة 
عل�ى وجه�ه الطفول�ي الدقيق، وقد ب�رزت ندب�ة على امت�داد ذراعه 

األيسر..

صرخ�ت المرأة وه�ي تكبت رغبتها بتمزيق جس�د الصبي وبعثرة 
أشالئه في الهواء:

- أيها الحيوان الذي ال يرحم.. أتدرك ما الذي صنعته؟!

- ال..

قالها بصالبة رجل بالغ.. كانت له نظرة لطالما كرهتها مديرة ملجأ 
األيتام، وقد حاولت مرارا طمس�ها بالضرب والجلد، أو بحرمانه من 

طعام العشاء أو بحبسه في قبو الجرذان، لكنه كان بالفعل صلبا..

انقلبت عيناها لعيني جني حانق مزمجرة كالمجنونة:

- مرة تضع جرذا في سروال المرشح النتخابات مجلس البلدية، 
جعلت منه أضحوكة ألقرانك المالعين مما أثار نقمته علينا، فتراجع 

عن تبرعه لنا بمبلغ هائل!!
وفي مرة أخرى ِكدت تتس�بب باندالع حريق، والبارحة تشاجرت 

مع ِصبية أكبر منك سنا ولوثت قاعة الطعام كالحيوان..
أم�ا الي�وم، اليوم فقط تفوقت على ذاتك الش�يطانية! لقد ضبطتك 
المش�رفة وأن�ت تقت�ل حبيبي )جمج�وم(! قمت بإغراقه ف�ي دلو ماء 
داخ�ل الحمام ب�ال رحمة.. فمن أي جحيم قدمت إلينا أيها الش�يطان 

المسعور؟!
وأطلقت صرخة كالهدير:

- أخبرني عن السبب وإال جعلتك تندم على مجيئك لهذه الدنيا!!
كان بالفعل يش�عر بالندم على مجيئه له�ذه الدنيا، كأن األمر بيده! 

لكنه ردَّ وهو يوثق بساعديه أمام صدره الضئيل:
- لكي ال تقوم الجرذان في القبو بإيذائي!

- كيف؟!
- الج�رذان عقدت مع�ي صفقة، إذا ما خلصته�م من قطك الذي 

يطاردهم دائما ويلتهم منهم..
قاطعته متسعة الحدقتين:

- أتحاول ادعاء الجنون أيها الوغد الصغير؟!
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تبس�م في صم�ت كأنه يه�زأ منها.. بص�ره معلق بالس�قف، حيث 
يسعى ذلك البرص كبير الحجم..

ت�ردد صوت عميق كأنه ص�وت رجل طاعن بالس�ن داخل عقله، 
كان له تردد كالصدى وبصورة بالغة الغرابة، ويقول:

- »الصب�ي عدي�م الرحمة؟ ماذا عنِك أنِت أيته�ا العجوز البدينة؟ 
تنفقين أموال المتبرعين على ألذ األطعمة والمشروبات التي صيرتِك 
كالخرتي�ت! ترتدين دوما ثيابا جديدة أنيقة، أما عن األطفال فيأكلون 

يوميا الحساء والبصل، ومالبسهم تتمزق وتبلى على أجسامهم!
أذكر أنِك اش�تريِت س�يارتِك الجديدة عقب وص�ول مبلغ اإلعانة 
الس�نوي، وال�ذي كان من المفت�رض إنفاقه إلصالح أجه�زة التدفئة 

المعطلة لغاية اآلن!«..
كت�م الصبي ضحكته بجهد جهيد مش�يحا ببصره عن البرص، في 

حين سألته المديرة بحقد لم تكتمه:
- ما اسمك يا ولد؟

- كل هذه السنوات هنا ولم تتمكني من حفظ اسمي؟
- أجب على قدر السؤال أيها الحيوان!

- )مالك(.. ال أدري ما إذا كان اسمي الحقيقي حتى..
اَك  - )م�الك(؟! م�الك أيه�ا الش�يطان؟! فليقط�ع رأس م�ن َس�مَّ

مالكا!!

ووضع�ت جث�ة القط على س�طح مكتبها، ثم تناولت الس�وط من 
أحد أدراجه قائلة وهي تصوبه في وجهه إلرهابه:

- اس�مع يا.. )مالك(! لقد ارتكبت ما ال يمكن غفرانه مطلقا هذه 
المرة، وتعديت كل الحدود لدى محاولتك السخرية مني..

م�ن اآلن فصاعدا س�تكون لك غرفت�ك الخاصة غي�ر المؤثثة، إذ 
س�تنام على األرض، ومفتاحها س�يظل معي دائم�ا.. تريد أن نعاملك 
كمجن�ون؟ فليكن.. س�تحرم كذل�ك من وجبة العش�اء له�ذه الليلة، 
وكلم�ا تفوهت بحماقات كالت�ي قلتها قبل قليل حرمن�اك من وجبة، 
ول�ن تبرح غرفت�ك الجديدة س�وى مرة واح�دة في األس�بوع فقط.. 

وستجلد حاال عشرين جلدة على ظهرك جزاء وقاحتك وطيشك..
عندم�ا أفق�د صبري أحيل حي�اة الذي جرؤ عل�ى أن يتحداني إلى 

سعير متأجج..
ثم نظرت إلى الحارس قائلة له بغضب:

- عندم�ا أفرغ من جلده تأخذه وتحبس�ه في القبو مع ش�ركائه من 
الجرذان، هكذا سيكون بإمكانه عقد صفقة أخرى معهم!
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الجرذان، هكذا سيكون بإمكانه عقد صفقة أخرى معهم!
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- »كانت والدة ذلك الفتى امرأة مسكينة!«..
تأمل )جرير( س�جينه الجالس بسكون على طرف فراشه الخشن، 

وبريبة تمتم محاوال االستيضاح:
- مسكينة؟!

- أجل.. مسكينة! كانت امرأة وحيدة، ال حول لها وال قوة..
- ل�ذا أرادت تجرب�ة القوة بض�رب ولدها وتعذيب�ه طيلة الوقت؟ 
وم�ن ثم اله�رب وتركه وحيدا ف�ي مواجهة معركة الحي�اة الضروس 

داخل تلك الشقة؟! حقا إنها لمسكينة!
- إذن فقد أنقذته من عذابه!

- ال.. لسَت منقذا يا )مالك(، أنت.. أنت..
برقت عينا )مالك(، وعندما نهض قفزت أصابع )جرير( فورا إلى 

مقبض السالح في جرابه:
- »قلها!«..

نطقها باس�تمتاع، وتبدى انتش�اء مخيف في حدقتيه الزبرجديتين، 
فهمس )جرير( شاردا كما لو كان في حالة تنويم مغناطيسي:

- أنت.. 

■  ■  ■

- »شيطان!«..

ك�ذا ق�ال المحقق وه�و يطفئ عق�ب س�يجارته متظاه�را برباطة 
الجأش.. لكنه كان خائفا وبشدة.. العرق أسفل إبطيه فضحه..

تكومت أعقاب السجائر كتل صغير في المنفضة..

لم يدخن الس�جين سوى س�يجارة واحدة، أما المحقق فقد دخن 
حوالي ثالثين سيجارة!

كان يحاول منع نفسه من إشعال واحدة جديدة قائال لسجينه:

- ماذا فعلت بعدها؟

ردَّ السجين وهو يرسم بقعا ببصماته على سطح المائدة األملس:

- عدُت إلى مس�كني، ونم�ت.. نمت طويال.. وعندما اس�تفقت 
ذهب�ت مرة أخ�رى لزيارة الفت�ى، فوجدته على حال�ه، يعيش كحمل 

وحيد تعس!

شعرُت باألسى عليه، فقلت لنفسي أن هذا ال يكفي..
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- هكذا قررَت دفنه بعد استنزاف دمائه بالكامل إلنقاذه من وحدته 
وتعاسته.. أليس كذلك؟

- بالضبط!
- قصة شائقة..

تمتم السجين ببرودة:
- أشكرك!

- لكنها ال تخدم قضية، أخشى أنك قد أضعت وقتا ثمينا..
- هذا كل ما لدي..

- هذا.. هراء!
ه ما شئت.. - سمِّ

وصمت الس�جين واجما، فنفخ المحقق اله�واء بحرارة، ثم حكَّ 
جبهته قائال:

- لنعد إلى موضوع تسليمك لنا نفسك..
- ظننُت هذا مفهوما!

- ماذا تعني؟
قرب وجهه من المحقق متسائال بابتسامة ذات دعة:

- أين بإمكانك إيجاد عش�رات الوحوش الثائرة الس�اعية وراءك؟ 
كالب شيطانية وساحرات أحرقن ومشعوذون؟

- ربما في الجحيم.. حيث ستذهب!

ارتد السجين بظهره ليسترخي أكثر، وبارتياح قال:
- هذه إجابة رائعة! 

كان الش�ريط قد توقف عن الدوران، إنه الش�ريط الثالث الحتواء 
قصة بهذا الطول..

ونهض المحقق مراقبا الس�جين بنظرات ال تخلو من توتر، فبادله 
السجين نظراته بأخرى هائمة، وبشفتيه الداكنتين قال بوجل:

- في الجحيم!
■  ■  ■

خرج المحقق من غرفة االستجواب، ففوجئ برئيسه الكهل الذي 
كان واقفا يراقب السجين من وراء الزجاج العازل..

دنا المحقق من رئيسه متسائال:
- أكنت هنا طيلة الوقت؟

ردَّ الكهل مواصال المراقبة بتمعن:
- هل تعلم لَِم نعيش حياة كريهة؟

- بسبب أمثال هذا الوغد طبعا!
ابتسم الكهل، وبنبرة فاترة قال:

- حي�ن أنال تقاعدي لن أفعل ش�يئا س�وى تدخي�ن الغليون حتى 
يداهمني الموت!

- صدقني أنا أشاطرك ذات الهموم..
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فترت بسمة الكهل وهو يقول بشرود ذهن:
- ماذا عن الضحية؟

أجاب المحقق وهو يدس يدا في جيبه بينما األخرى تداعب أرنبة أنفه:
- لق�د تعرف بعض الجيران على صورة للفتى القتيل، يقولون أنه 

كان وحيدا، ال أهل يسألون عنه لحسن الحظ..
- لقد خانه حظه لدى لقائه بهذا الشيطان!

ودعك الكهل جبهته بإرهاق مغمغما:
- تصور أن يقع قاتل كهذا بين أيدينا، حتى في الروايات ال يحظى 
رج�ال الش�رطة بهذه الفرصة إال عقب فصول م�ن الذل، فماذا تكون 

النتيجة؟
تبسم المحقق قبيل نطقه بغليان:

- أستطيع الدخول ووضع طلقة في رأسه.. اآلن إن أحببت!
- ه�ذا ش�عور الجمي�ع، لكنه�ا اآلن قضي�ة رأي عام، وال يس�عنا 

التدخل أكثر، أتمنى أن تكون محاكمته عادلة..
- اطمئن، لدينا من األدلة ما يكفي إلعدامه ساعة كل يوم!

رم�ق الكه�ل عق�ارب س�اعته قب�ل تنه�ده مهموم�ا، ثم ق�ال قبل 
انسحابه:

- سيأتون بعد قليل الصطحابه، تعاونوا معهم!

5

وثب )مالك( في الهواء كأنما يحاول التعلق بالسقف!
وابتسم )جرير( قائال بدهشة:

- ماذا تصنع؟
- أتمرن قليال، فالجلوس الطويل يؤدي إلى ارتخاء العضالت!

أراد )جرير( تذكيره بأن ميعاد إعدامه قد دنا.. لكنه صمت في آخر 
لحظة، دعه يفعل ما يشاء في سويعاته األخيرة من حياته..

- »أنت.. نشيط حقا!«..
- »كنُت شعلة من النشاط والحيوية..«..

وتوق�ف أخي�را عما يفعل�ه، فابتع�دت أنامل )جري�ر( عن مقبض 
سالحه..

نظر )مالك( إلى صديقه الوحيد في هذا العالم، وبمكر أضاف:
- كنُت صبيا شقيا!

■  ■  ■
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يــوم مـــن أيـــام الصـيـــف
قالت الصغيرة )هايا( بخوف:

- ماذا لو رآنا )دكاش(؟

ردَّ )مالك( مستهينا وهو يتلصص من خالل النافذة:

- دعِك منه، فهو مجرد أعرج أحمق..

كانا قد ش�اهدا الس�يارة البيضاء الفارهة الت�ي توقفت أمام مدخل 
الملجأ، وهبطت منها س�يدة متأنقة أش�علت فضول )م�الك( المعتاد 

لمعرفة سر تلك الزيارة..

- »ال ب�د وأنه تب�رع جديد، ولكم أكره رؤيته يرحل لجيب مديرتنا 
الجشعة المتوحشة!«.

رفع�ت )هاي�ا( رأس�ها لت�رى أفض�ل، فلمح�ت الس�يدة الغامضة 
تجالس المديرة التي تبدت منبس�طة األس�ارير، وتبتس�م بس�رور غير 

مطمئن، فتبسمت )هايا( هي األخرى قائلة:

- أظن الحق معك، فمس )جليلة( ال تبدو س�عيدة هكذا إال لدى 
ذكر المال!

قال الصبي مخرجا مقالعه من جيبه:

- ل�ن تدوم س�عادة »الخرتيتة« طويال، س�أجعلها تول�ول إلى يوم 
الدين هذه المرة! هيا بنا اآلن..

بعد مرور عش�ر دقائق تقريبا خرج�ت المديرة برفقة ضيفتها، وقد 
سبقتها أوامرها التي حملتها مساعدتها لألطفال بالتجمع في الحديقة 
الجرداء، فابتسم )مالك( متخيال وجه المرأة الهادئ حين يعصف إثر 
ضرب�ة من مقالع�ه، واقترب بصحب�ة )هايا( كاتما أف�كاره وخواطره 

لنفسه..
قالت المديرة متصنعة الرقة:

- صباح الخير يا أطفال..
- صباح النور مس )جليلة(..

بأص�واٍت قلقة ردوا، وكعادت�ه ردَّ )مالك( قائال: صباح »الزفت«! 
لكن أحدا لم يلحظ ككل مرة..

- »م�دام )أس�مهان( ج�اءت للتعرف عليكم، فأحس�نوا التصرف 
والتزموا األدب..«.

- »وهل هي غنية؟«.
ب�ت المديرة نظرة حانية باطنها الحقد تج�اه )مالك(، قائلة له  صوَّ

برفق:
- ماذا قلنا يا عزيزي )مالك( عن التزام األدب؟

ومنحت�ه من طرف خف�ي اإلش�ارة المعهودة، فقال بنب�رة خفيضة 
لنفسه:

- ها قد طار عشاء الليلة!
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أثناء ذلك وقع بصر السيدة )أسمهان( على )هايا(..
أخ�ذت ترمقها بنظرات غريبة الحظتها الطفلة و)مالك( معا، ولم 
يرتح الصبي لتلك النظرات، شعر بالنفور منها، فوجهها يحمل تعابير 

قاسية غير مريحة رغم تمتعها بقدر من الجمال..
همس�ت الم�رأة ف�ي أذن مديرة الملج�أ، التي أض�اء وجهها وهي 
تش�ير للحارس )دكاش( كي يأتي بالطفل�ة.. كانتقاء أكثر الدجاجات 

سمنة للذبح! وبالطبع لم ُيعجب ذلك )مالك( أبدا..
ظهر خ�وف بالغ عل�ى وجه )هايا(، حت�ى أنها ش�رعت بالبكاء.. 
فاش�تعل غضب )مالك( لذلك، وعلى الفور أخرج المقالع من جيبه 
واس�تعمله في ق�ذف حجر صائب عل�ى رأس )دكاش(، لكن الرجل 
اكتفى بتحسس رأس�ه فقط دون أن يزمجر حتى، مكتفيا برمق الصبي 

بنظرة متوعدة..
انقض )مالك( على س�اقه، وعضها ب�كل ما أوتي من قوة كي يدع 
صديقته وش�أنها.. في هذه المرة زمجر )دكاش( قبل ركله الصبي في 
وجهه، كما يركل جروا قام بمضايقته.. وواصل الس�ير حامال بقس�وة 

الصغيرة التي لم تكف عن البكاء..
وكان�ت تل�ك المرة األخيرة التي يرى بها )م�الك( وجهها البريء 

الجميل..

6

- »أترغب بشيء معين؟«..
رس�م )م�الك( خط�ا وهميا عل�ى ج�دار زنزانت�ه بإصبع س�بابته، 

وبشرود همس:
- في..

- طعام.. شراب.. 
- في..

- سجائر؟
- في..

- في ماذا؟!
قاله�ا )جري�ر( بإلحاح مبعدا س�يجارته عن ش�فتيه، ثم اس�تغرب 
ذل�ك، كأن )م�الك( ع�رض عليه لغ�زا محي�را للعقل، فص�ار يرغب 

بسماع اإلجابة دون أن يفكر..
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لكن )مالك( أجاب باسما وهو سائٌر بسبابته الملتصقة بالجدار:

- ال شيء.. ال أرغب في شيء!

■  ■  ■

يوم من أيام الربيع

ل�م يحتمل االهان�ات أكثر، فكال بكل قوته لكم�ة ذات عزم تجاه 
ذقن غريمه صارخا:

- اخرس!!

انق�ض رف�اق الفتى العري�ض ثائر الش�عر منتهزي�ن فرصة ضرب 
أحده�م كي يخب�روا اآلخرين ك�م كانوا أقوياء! س�يٌل م�ن الركالت 
اجت�اح وج�ه وجس�د التع�س مع ع�دٍد كاٍف م�ن الش�تائم التي تمس 
الع�رض، وانتهى األم�ر أخيرا به مح�اوال النه�وض بصعوبة، حامال 
مع�ه جراحه وكدماته وأش�الء كرامته، عقب رحيل زمرة الس�وء التي 

بعثرتها..

- »الوداع يا لقيط! ِعش مع الجرذان فهي من نفس فصيلتك!«..

بص�ق ال�دم من فم�ه متذكرا بضي�ق أمه الت�ي س�تجزع حتما لدى 
رؤيته�ا ما أصابه، كانت قوته غير كافية لجندلة ش�خص واحد، لكنها 
كافي�ة لتحم�ل ضربات�ه، والغريب في األم�ر أنه كان أق�وى وأصلب 

عودا عندما عاش في الملجأ، فقد اعتاد مقاتلة الصبية األكبر منه س�نا 
وأقوى جسما..

يبدو وأنه قد الن كثيرا..
أس�رع إلى الحديقة خلف الدار المتواضع�ة، حيث خرطوم الماء 
ال�ذي ينتظره كي يغس�ل من�ه جراحه كالمعت�اد، ففت�ح الصنبور وهو 

يبصق من حين آلخر مزيدا من الدماء بضيق..
حي�ن دخل الدار وجد »الماما« غافية وعلى صدرها كتاب، كانت 
تقرأ على ضوء شمعة ألنهم قطعوا الكهرباء منذ فترة، فدنا من المرأة 

قبل وضعه يده على كتفها، هامسا في أذنها برفق:
- أمي، استيقظي أرجوِك..

فتحت جفنيها بصعوبة وهي تسأله متثائبة:
- كم الساعة اآلن؟

- العاشرة، قومي إلى فراشك..
- هل ترغب بالعشاء؟

- ال رغبة لي، فقط أريد النوم، تصبحين على خير..
سألته بقلق وبصرها مشوش بفعل النعاس واإلنارة الضعيفة:

- هل أنت بخير يا عزيزي؟
- أجل..
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ودل�ف حجرت�ه دون إضاف�ة مزيٍد م�ن الكلمات، ليلقي بجس�ده 
المحطم والجريح على السرير..

كان�ت ُجل كوابيس�ه ع�ن الملجأ القذر، فقد رأى نفس�ه يس�ير في 
الرده�ة وس�ط ظالم تبي�ن بصعوبة من خالله جس�د طفل�ة تلهو على 

األرض بدمية مألوفة، والدماء تغرق األرض من حولها!
كان الب�رد قارص�ا ال يرح�م، فارتجف من�ه ومن الخ�وف أيًضا.. 

اقترب بحذر من تلك الطفلة هامسا لها بنبرة متهدجة:
- )هايا(؟!

وحين تلتفت إليه يفاجأ بكيانه وقد انتزع من كابوسه انتزاعا، فيفيق 
مذع�ورا عاجزا عن معاودة النوم م�رة أخرى، فيبقى على تلك الحال 

حتى مطلع الفجر، عندئٍذ ينهض من فراشه مشوشا خائر القوى..
غسل وجهه برفق في الحمام كي ال يزيد من آالم مواضع الضرب، 
سترى أمه كل تلك الخيرات حتما، والتسلل أمر مستحيل فهي معتادة 

على أن يفطر معها كل صباح..
ل�م يك�ن هنالك مف�ر م�ن المواجهة، لذا خ�رج من الحم�ام وهو 

يهتف:
- صباح الخير!

- رباه! ما هذا الذي يكسو سحنتك؟!
فتحسس وجهه مدعيا السذاجة بقوله:

- ماذا؟ ما الذي يكسوه؟

- هذه آثار ضرب!
- ضرب؟ على وجهي أنا؟

وحدق في مرآة قريبة متظاهرا باالستغراب قبيل هتافه:
- بالفعل! هي آثار ضرب! من الذي تجرأ يا ترى؟!

- كفَّ عن ذلك وأخبرني بالذي جرى بالضبط..
كان�ت حازم�ة، فأدرك أن وقت المزاح قد ول�ى.. قرب وجهه من 

وجهها قائال بارتباك:
- تشاجرت مع أحدهم..

- من يكون؟ ولماذا تشاجرت معه؟
- كان�ت هنالك فتاة أعلنت إعجابها بي بصراحة مفاجئة! ثم ظهر 
فتاه�ا الذي يهواه�ا وهو يرغي ويزب�د في وجهي، ألن�ي كنت العقبة 

الوحيدة في طريقه إليها!
وعلى الرغم منها ابتسمت، وبتمهل قالت:

- بالفعل هي مشكلة، فأنت محبوب من الجميع!
- عدا الذي قام بضربي مع رفاقه.. ال أخالهم فعلوها محبة في!

- مجرد فتية حقودين! المالعين شوهوا وسامتك!
قالته�ا وه�ي تدنو منه، ث�م قامت أناملها بتلم�س مواضع الضرب 

على وجهه وقد اعتراها صمت حزين..
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الساعة اآلن التاسعة إال ربًعا..
خيِّ�ل لجرير أن الجو قد صار أكثر ب�رودة، كان يرتجف بردا رغم 
ثياب�ه الثقيل�ة، ف�ي حين بدا )م�الك( معت�ادا على الب�رودة رغم لباس 

السجن الخفيف الذي يرتديه..
سأله:

- أتريد معطفا؟
- ال..

- الجو بارد..
تبين رنة استهزاء في نبرته عندما ردَّ قائال:

- في الجحيم أنال كل الدفء الذي أبتغيه!
- أرى أن تتوب..

- ال فائدة يا صاحبي.. ال فائدة!

وابتدأ يصفر لحنا عذبا بشفتين شبه مضمومتين، كان اآلن مستلقيا 
على فراشه، يراقب السقف المشروخ باهتمام متزايد..

ثم توقف بغتة عن التصفير، وباهتمام تساءل:

- أتعلم سبب تأخر البعض عن التوبة؟

- ال..

- إنه�م يؤخرونه�ا كتأخي�ر دي�ن مس�تحق، يماطل�ون ويماطلون 
ألنهم يحسبون أعمارهم مديدة، الحوادث واألمراض القاتلة تحدث 
لآلخرين فقط، ولكن راقب أحدهم عندما يسمع مثال أنه أصيب بداء 

االيدز، وبأن أيامه في الدنيا باتت معدودة..

- يسارع للتوبة طبعا!

ضحك )مالك( قائال باستهجان:

- صحي�ح أنه يصير كالفأر في المصيدة، لكنه ال يهرع للتوبة على 
الفور، وأحيانا ال يحاول ويظل كالمستس�لم لمصيره.. كما أنه ال زال 

يأمل أن يجدوا عالجا لاليدز قبل توكله!

كن�ت أرى نظ�رة يائس�ة في عيون بع�ض من ضحاي�اي، نظرة من 
النوع القائل: سامحنا أرجوك! ألنك إذا قتلتنا فلن نظفر سوى بجحيم 

أزلي، اعتقنا وسنتوب حاال!

قد يفعلون وقد ال يفعلون، من يدري اآلن؟ لقد ضاعت الفرصة!
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ش�عر )جرير( بغصة لدى سماعه هذه الحكاية، ووجد نفسه يسأل 
)مالك( باهتمام شديد وهو يقرب وجهه من قضبان الزنزانة:

- هل تذكر ضحيتك األولى؟
- بالطبع!

وتبسم بحنين كأنما استرجع ذكرى محببة للتو، مردفا:
- كنُت في التاسعة عشرة من عمري آنذاك!

■  ■  ■

يوم من أيام الخريف
وص�ل أخي�را إلى هدفه عند انتصاف الليل.. ش�ارع منس�ي داخل 
حي منس�ي، فأوقف س�يارته المؤجرة، وترجل منه�ا متجها إلى تلك 

البناية اآليلة للسقوط بسكانها الكثر..
دخ�ل وصعد درجات س�لم قديم حتى الش�قة البائس�ة في الطابق 

الثاني، هناك، طرق الباب بشيء من خشونة..
- »من هناك؟«..

- »افتح الباب..«..
- »ولمن أود فعل ذلك؟«..

- »صديق قديم مشتاق إليك!«..
- »من؟ الشرطة؟«..

كان صوت�ا غليظ�ا يدل على قس�وة صاحبه، لكنه ل�م يهابه، بل رد 
عليه:

- كال، افتح وال تخف..
تح�رر القف�ل، وفتح الباب ليط�ل من فرجته رج�ل ضخم رمادي 

الشعر، نظر إليه قبل أن يقول بأسنان نخرة متفرقة:
- ما الذي تريده يا فتى؟

دخ�ل دون دعوة، فتوجس الرجل خيفة من تلك المباغتة، وجعل 
يفك�ر مرات قبل اإلقدام على مهاجمة هذا الزائر الغامض.. كل ذلك 
وهو يدور في أرجاء الش�قة داسا كفيه في جيبي سترته الجلدية البنية، 

فسأله قاطنها العجوز محتدا:
- من تكون أيها الفتى؟ وما الذي تريده مني بحق الله؟

- بحق الله؟ ظننُت الشيطان إلهك يا )دكاش(!
- )جحفل( هو الذي أرس�لك أليس كذلك؟ ال يكف عن إرس�ال 
الفتي�ة الحمق�ى! قل ل�ه أن البضاعة تس�اوي أكثر من مائ�ة ألف ليرة، 

والقسمة عادلة!
- يبدو وأن أمورا كثيرة تبدلت معك مذ كنت حارسا لملجأ األيتام 

في الماضي!
ثم قرب وجهه من سحنة الرجل هامسا:

- أتراك تذكرتني؟
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تبدى االزدراء على العجوز لما رد:
- رب�اه! وجه م�ن الماضي الجميل! صبي م�ن الملجأ عاش آمال 
ب�أن يكبر س�ريعا ك�ي يحق�ق انتقامه الس�خيف من�ي.. أال تظن األمر 

مبكرا يا فتى؟
- ربما تذكرك هذه أيها الشيطان!

قالها مبرزا عالمات الجلد التي زخر بها ظهره..
- »خريطة اآلالم التي رسمها سوطك..«..

بصق )دكاش( قائال ببرودة:
- قد جلدت من عينتك الكثير، فلماذا أتذكرك أنت بالذات؟

- كنت أنا ضحيتك المفضلة..
وارتسمت على ثغره بسمة غموض مسترسال:

- قط مس )جليلة( الذي أغرقته؟ الصفقة مع جرذان القبو؟
للحظات بقي )دكاش( صامتا، ثم الح على ش�فتيه ش�بح ابتسامة 

وهو يقول بتؤدة:
- أجل! أهو أنت أيها التمساح الصغير؟

س�ار متأمال أرجاء الش�قة وأوضاع عيش الرجل العجوز، وس�أل 
دونما اكتراث:

- كيف حالك أيها الجالد العجوز؟

- كبرَت يا شقي وصرَت رجال يسأل عن األحوال؟
- وأنت ازددت خسة ووضاعة..

- حال الدنيا، وما الذي تريده مني اآلن؟
- اشتقُت لصديقي القديم المنحط فحسب..

- وزرَت )جليلة( قبلي؟
- توفاها الله قبل زيارتي المحتمة لها..

وهنا توقف، ثم زينت بسمة مضيئة ثغره الوردي لما قال بغموض:
- إنها رحمته التي شملتها!
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رن الهاتف األسود فجأة..
س�ارع )جرير( بالتقاطه من موضعه المعلق على الجدار، وأنفاسه 
تتالحق كمريض الربو.. حين يرن الهاتف األسود في عنبر المساجين 

المحكوم عليهم باإلعدام، فهذا يعني شيئا واحدا ال غير..
أنه�ى المكالم�ة، ث�م نظ�ر إلى آخ�ر المم�ر حي�ث تس�تقر زنزانة 

)مالك(..
هنا ارتفع صوته قائال:

- أهم آتون؟
أجابه )جرير( بنبرة خفيضة وكأنه يحادث نفسه:

- أجل.. هم آتون!
■  ■  ■

يـــوم مـــن أيـــام الشــــتــاء
حاول جاهدا االستمتاع بسيجارته ألنها ستكون األخيرة، فقد قرر 

وضع حٍد للمهزلة المسماة »حياته«..
تأمل الشوارع الغارقة بالماء عقب زخات المطر التي انهمرت ليلة 
أم�س من نافذته س�اهما، حتى عقله توقف ع�ن التوهم للحظات عن 
ماهية العالم اآلخ�ر.. كانت المدينة – وال زالت- قلبا نابضا بالحزن 

والجمال معا، شديدة االضطراب وبخاصة في المساء..
نظر لس�اعته فوجدها تش�ير للعاش�رة، للم�رة األولى يش�عر بثقل 

مرور الوقت..
والناس ذات حركة ال تهدأ، مساراتهم صارت محددة داخل ذهنه 

رغم أنها عشوائية، كٌل وجهته مختلفة عن اآلخر في الواقع..
هل يأكل وجبة أخيرة؟ طعامه إما معلب أو من المطعم، وهو غير 
بارع بالطهي، زوجه هجرته منذ عام – أم عامين؟- بعد وفاة ولدهما 
الوحيد باللوكيميا.. تذكر ذلك وهو يتأمل بحزن عميق صورة الصبي 
الضاح�ك ذات اإلطار المزخ�رف والمذهب، لكنه لم يلبث أن عاود 

االبتسام، فقريبا جدا سينعم برؤيته من جديد!
سحب نفسا عميقا من السيجارة، وحبس الدخان للحظات داخل 
رئتي�ه المجهدتين قبل إطالق س�راحه في اله�واء، وتأمله بتمعن وهو 
يتخذ أش�كاال غامضة مبهمة قبل تالش�يه ببطء.. الليلة س�يموت غير 
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آسٍف على حياته الضائعة، التي ال تساوي في رأيه حياة أي جرذ راتع 
بالمجاري.. 

وللمجتمع البشري ألقى بنظرة أخرى..
الن�اس ال زالوا يتحركون، يجيئون ويروحون في رحالت أزلية ال 
تتوقف أبدا، ال أحد ينظر أو يلتفت ألحد.. أفكاره تزداد تعمقا وتركيزا 
مع مرور الوقت، فكر في أس�عد لحظات حياته وفي أتعس�ها كذلك، 
ابتس�امة زوجته كانت تريحه، تذكر ذلك فأفعمت صدره تنهيدة حارة 
من األعماق.. أنصت أللحاٍن تنضح شجنا من المذياع، ثمة تشويش 

طفيف على المحطة اعتاد سماعه كثيرا حتى ألفه..
وسيجارته قد شارفت على النفاد.. تماما كحياته..

الساعة تشير للعاشرة والنصف.. ربما حان الوقت اآلن!
أطف�أ عق�ب الس�يجارة في فنج�ان يحوي بقاي�ا قهوته، ث�م تناول 
مسدس�ه، وحرر صمام األمان بأن قام بسحب المشط للوراء وإفالته 
بغتة، ليرتد بعنف مصدرا لحنا معدنيا صارما يعلن عن تلقيم السالح.. 
لق�د قام بوض�ع رصاصة واحدة، وه�ي كل ما يحتاج�ه للرحيل اآلن 
ولألبد.. هكذا، أولج فوهة المس�دس داخل فمه، وش�رعت س�بابته 

تلهو بالزناد..
والموسيقى ال تزال تدور في المذياع..

شعر أن الزناد ثقيل إلى حد ال يمكن وصفه، أم تراها سبابته؟

ل�ن يت�ردد أكثر، ش�يء من العزم ويتالش�ى م�ن س�يمفونية الحياة 
الصاخبة، هاهو ذا يضغط الزناد، قليال بعد ثم..

ق�رع أحدهم جرس باب الش�قة بمباغتة أجفلته، وجعلت جس�مه 
ينتفض بعنف، فألقى بس�الحه على المنضدة وهو يلهث، وقد اختلط 
عرق�ه م�ع دموعه.. لقد فش�ل مبتغ�اه، وهاه�و ذا ال ي�زال عالقا بهذا 

المكان.. وبهذه الحياة!
أسرع يفتح الباب بعدما مسح وجهه بكمه الطويل، فطالعته تقاسيم 

حسنة لمراهقة خجول متحجبة، سألته ووجهها آخذ باالحمرار:
- مس�اء الخي�ر، أعلم أننا أزعجناك، لكن والدتي تطلب اس�تعارة 

الخالط إن لم يكن لديك مانع..
- ال مشكلة، لحظة واحدة..

ذهب ورجع مسرعا حامال الخالط، فناولها إياه قائال بوجل:
- ه�اِك، ق�د عرض�ُت عليكم مرارا أخ�ذه لكم، لكنك�م ترفضون 

عرضي دائما..
- ليس هذا من حقنا، فلنكتِف بالتطفل!

- ترفضون هدية بسيطة من جاركم؟
- كما كنت ترفض من قبل دعوتنا على الغداء عندنا أكثر من مرة!

- ذاك موضوع آخر مختلف..
- إنك طيب، لكنك متعنت! شكرا على الخالط..
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- مهال..

ووضع يده في جيبه مستخرجا مبلغا من المال أعطاه لها قائال:

- خذي..

عال االستنكار مالمحها وهي تتساءل:

- ما هذا؟

- أعل�م بمش�اكلكم م�ع اإليجار، ومش�كلتِك أن�ِت بالتحديد مع 
مصاريف الجامعة..

قالت بإباء وهي تشيح بوجهها جانبا:

- ال شكرا، نحن نعرف كيف نتصرف دون عون من أحد..

بدا شديد اإلصرار والحزم هذه المرة لما قال:

- إنني أهيُب بِك أن تأخذي هذا المال.. أتوسل إليِك!

- ال أستطيع، إذا علم أهلي فسوف..

- هاِك المال، أنِت ذكية وس�تجدين حجة ما، إن ظروفكم المادية 
صعبة للغاية، فكفي عن المكابرة وساعدي أهلك..

ووضع المال في يدها وهي ال تزال تردد بحيرة تامة:

- ال أعرف ما أقول أو أفعل!

- ال تقولي شيئا، اذهبي اآلن في رعاية الله..

ل بإقفال الباب خش�ية أن تغير  منحته بس�مة ممتنة باهتة، لكنه عجَّ
رأيه�ا فتعي�د المال إلي�ه.. انتظر حتى عادت إلى ش�قتها، ث�م فتح بابه 
م�ن جديد وتق�دم بحذر جوار بابهم، فس�مع ص�وت األم ينبعث من 

الداخل:
- )لَمة(، هل جلبِت الخالط؟

تبس�م س�اهما، ثم هب�ط درج�ات س�اللم البناي�ة القديم�ة مقررا 
الخروج في نزهة سريعة، حتى أنه نسي أن يقفل باب شقته..

ولم يدر كيف نسي أيًضا – أو تناسى- موضوع االنتحار برمته..
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9

)مالك( يجلس بهدوء الحمل الوديع اآلن..
لق�د مض�ى صديقه الس�جان اس�تعدادا للتحضي�رات األخيرة، إذ 
س�يتم نقله إلى حيث يتأرجح حبل المشنقة، الذي سيتدلى من حلقته 

عما قريب..
رم�ق أرج�اء الزنزان�ة الضائقة باس�ما، كان ممتنا لتلك�م الجدران 
المتسخة ألنها ألهمته الحرية، ذكرته بالهواء الطلق والعشب الندي..

وتوسالت الضحايا كي يخلصهم من عذاباتهم!
تنه�د بجفنين مغمضين متذكرا حياته، وش�عر بدهش�ة عندما رأى 
سوادا يتخلل كل صفحة من صفحات الماضي.. لكنه وجد الصفحة 

الوحيدة ناصعة البياض بوضوح كأنما تتألأل كأشعة الشمس..
تلك الصفحة المتعلقة بها!

س�مع وقع خطوات على الممر، تقترب منه، خطوات ذات قرقعة 
صارمة مزعجة..

لقد أتوا أخيرا ألجله!
■  ■  ■

ر قبضته المتس�خة، ثم أطلقه�ا كالصاروخ على ب�اب الزنزانة  ك�وَّ
ليحدث االرتطام المؤلم..

وإذ به يسمع صوت القفل يفتح!
دخ�ل ح�ارس يحم�ل صيني�ة طع�ام وك�وب ش�اي مصن�وع من 

الصفيح، وقال له:
- أفقَت أخيرا؟ نمَت كأهل الكهف!

- لماذا أنا هنا يا )سليم(؟
ردَّ الحارس بشيء من حزن وهو يناوله الصينية:

- اعتبر نفسك في إجازة طويلة، بل األطول على اإلطالق! حاول 
أال تكت�رث لذل�ك، إذ س�تنعم بالراحة ألننا س�نوليك اهتمام�ا فائقا، 

عندها لن تشعر بمرور األيام!
- أنت تعلم أنني بريء!

صم�ت الح�ارس وق�د ارتس�م تعبير األس�ى عل�ى وجه�ه، فقال 
السجين بنبرة أقرب للبكاء:

- بالله عليك.. قل شيئا!
- ال أدري ما أقول يا)جرير(!
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- نحن صديقان!
- ال ش�أن لصداقتن�ا به�ذا األمر، لق�د منحَت قات�ال مختال فرصة 

الحرية! فتحَت له باب الزنزانة وجعلته يهرب!
- قلُت إنني بريييييييء!!!

أرج�ح )س�ليم( رأس�ه في حركة ب�ال معن�ى، واتجه نح�و الباب، 
فصاح به )جرير( مفلتا الصينية لتسقط أرضا مبعثرة محتوياتها:

- انتظر!
وأس�رع ناحية الباب، لكن )سليم( وضع ساعده في طريقه باسما 

باستنكار..
- »إلى أين؟! ال أستطيع السماح لك بالخروج!«..

أبع�د )جري�ر( س�اعده بخش�ونة، وخ�رج ليجد ثالثة ح�راس في 
مواجهت�ه دفعة واحدة، جميعهم كانوا من أصحاب الوجوه المألوفة، 
رفاق�ه الذي�ن كان�وا يطلب�ون منه مش�اركتهم لع�ب ال�ورق في بعض 

األمسيات، لكنهم اآلن خصوم له، يحرسونه كأي سجين آخر!
أتاه صوت )سليم( من خلف ظهره مهددا:

- ال تتهور يا )جرير(!
- أين )عيسى(؟

تطوع أحد الحراس باإلجابة متجهما:
- في إجازة، اليوم تضع زوجته طفال..

- مبارك لهما!

قال آخر متظاهرا بالخشونة:

- وإلى أين العزم؟

- الحمام..

- إذن تفضل من هنا..

- أفضل الذهاب من هناك!

وركض كالغزال الرش�يق إلى آخر الممر حي�ث البوابة الفوالذية، 
وكما توقع لألس�ف وجده�ا موصدة بإحكام، فاعتص�ر صدغه بكلتا 

يديه لكتم الصداع الذي سكنه، في حين صاح )سليم(:

- هدئ من روعك يا )جرير(.. أرجوك!

لكن�ه اندفع صوبه�م متفاديا قبضة أولهم المحاولة إمس�اكه، لكنه 
اصط�دم بالثاني المالك لقوة ال يس�تهان بها، إل�ى جانب طول قامته، 

وسمعه يقول:

- ال أريد إيذاءك يا )جرير(!

هن�ا وث�ب ليلكمه لكم�ة مضحك�ة، ألنه�ا تب�دت كالصفعة على 
ح بجرير أرضا، وانهال على وجهه  وجهه المتيبس! ثارت ثائرته، فطوَّ

باللكمات القاسية..

- »كفى!!«..
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ح بجرير أرضا، وانهال على وجهه  وجهه المتيبس! ثارت ثائرته، فطوَّ

باللكمات القاسية..

- »كفى!!«..
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مـالك جهنمــي

بصعوبة س�مع )جري�ر( أحدهم يوقفه، خيل إليه أن عينه اليس�رى 
ت�رى مش�اهد ضبابية! وبصق كثيرا من الدم ش�اعرا بصعوبة النهوض 

مجددا، فقال متهالكا:
- أنا بريء! صدقوني!

- فلنحمله إلى فراشه..
رفع�ه صاحب القام�ة المديدة كالمولود الحدي�ث، ففكر )جرير( 

باقتالع أنفه بأسنانه، ثم آثر أن يستكين..
إلى الزنزانة حمله، وعلى الفراش وضعه..

سمعه يقول محتدا وهو يهز سبابة منذرة:
- تعل�م الس�يطرة عل�ى انفعاالت�ك، فأن�ا ال أتق�ن الس�يطرة على 

انفعاالتي!
لكن )جرير( انشغل عنه بتأمل السقف المشروخ..

فكر يائسا: هل سأتمكن من الصمود؟ أم تراني أنهار وأرضخ لفخ 
)مالك( الماكر؟

10

- »بحق الجحيم!!!«..
ك�ذا ص�اح أحد عناص�ر الكتيب�ة، ف�ي حين رف�ع قائدها س�ماعة 

الالسلكي المعلق على كتفه صائحا:
- السجين هرب! أكرر.. السجين هرب!

ورغ�م أن الزنزان�ة خاوي�ة، إال أن�ه ورجاله لم يفلح�وا في خفض 
أس�لحتهم، وكأنه�م يتوقعون أن يظه�ر )مالك( بغت�ة، لينقض عليهم 

كمصاصي الدماء في األفالم!
وص�ل وكي�ل النياب�ة برفق�ة رجاله ف�ي تل�ك اللحظ�ة، يصحبهم 

)جرير( الذي هتف مندهشا:
- ماذا حدث؟ هل انتحر السجين؟

- أخبرنا أنت!
قالها قائد الكتيبة بنبرة اتهام واضحة، لكن )جرير( لم يتنبه لها..

■  ■  ■
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مـالك جهنمــي

استفاق )جرير( غارقا في العرق..
لليال كان يس�تيقظ حاسبا نفسه داخل ش�قته، حيث يواجه التلفاز 
الضئيل س�ريره الخش�بي، وحيث تتدلى من الس�قف مروحة مس�ودة 
األط�راف ال يجرؤ على تش�غيلها، ك�ي ال تتطاير محاوالته الش�عرية 

المدونة في أوراق »الفولسكاب«!
ث�م بدأ يعتاد األم�ر، بمرارة ال حدود لها صار يفيق وهو على يقين 
ان تعس إلى  من س�قوطه ف�ي فخ ماك�ر، وبأن�ه اآلن تحول م�ن َس�جَّ

سجين أتعس!
دائما تعود به كوابيس�ه للحظة التي تقدم به�ا لرؤية ما يدور داخل 
زنزان�ة )مالك(، يقت�رب ببطء ورهبة، وهو على يقين من أنه س�يجده 
متدليا من الس�قف بمالءة صنع منها طوقا لشنق نفسه.. صحيح أنهم 

منحوه فراشا من غير مالءة..
الجدار! الجدار الدموي! وصورة الدائرة التي رس�م داخلها وجه 
طفولي باسم، نقطتان تمثالن العينين، وقوس مائل لفوق يمثل الفم!

وأسفل ذلك الوجه الدائري الباسم عبارة بالدم تقول:
J

إلى صديقي الوحيد جرير.. شكرا لكل شيء!

ه الدائم واألزلي بمرارة ال حدود لها: وعندما يستيقظ، يكون ردُّ

- ال شكر على واجب.. أيها اللعين!
الطع�ام والش�راب كن�وع م�ن  امتن�ع ع�ن  ف�ي األس�بوع األول 

اإلضراب..
تده�ورت صحته بش�دة، فتم نقل�ه إلى عيادة الس�جن حيث تمت 
تغذيت�ه عن طريق األنابي�ب كي تتمكن أعضاؤه م�ن الحركة مجددا، 
أعياهم بضع مرات عندما كان يستيقظ ويزيلها عن ذراعه، لكنه رضخ 

في النهاية..
رأى في مرة س�جينه الس�ابق واقفا أمامه! وقد استند بذراعيه على 
قائ�م الس�رير، فكاد أن يثب لوال وهن�ه، كان هذا قبل أن يهمس وحي 

غامض في أذنه بأنه مجرد حلم ال أكثر!
أصدر )مالك( صوت تأتأة آسفة قائال بأسف مصطنع:

- حسبتك محاربا!
- ماذا؟!

- ألم تقل لي أنك حاربت؟
- أخبرتك أنني أنهيت الخدمة العسكرية!

- آاااه! هكذا إذن! سامحني على هذا اللغط، كيف أحوالك؟
- اذهب.. إلى.. جهنم!!

- هذه هي الروح التي أريدك أن تتمسك بها!
وعندما تحسنت صحته أعادوه إلى زنزانته..
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مـالك جهنمــي

رفض أن يوكل محاميا بادئ األمر، لكنه والحقا وافق لسبٍب كتمه 
بين ثناياه بعناية وحذر، فكرة رائعة بدأت بالتكون والتضخم في عقله 

وقلبه..

أس�مع محاميه المبتدئ حكايته بالتفصي�ل، وبالطبع لم يصدقه.. 
أخب�ره الش�اب الحق�ا ب�أن الوريق�ة المهترئ�ة الوحي�دة الت�ي يمكن 

التالعب بها هي..

- »ماذا؟ أن أتظاهر بالجنون؟«..

قاله�ا س�اخرا طبعا، لكن الش�اب األحم�ق كان يأخ�ذ مهنته على 
محمل الجد، بصورة زائدة عن اللزوم، إذ قال مستنكرا:

- ع�ن أي جن�ون تتح�دث؟ ال طبعا، عليك أن تعت�رف باإلهمال 
والتقصير في أداء واجبك!

- لم أكن مهمال..

- لحس�ن حظك أن الباب كان مفتوحا عندما أتى الحراس ألخذ 
)م�الك(، فل�و كان موصدا بالمفت�اح لثبتوا عليك تهم�ة معاونته على 

الهرب..

- أليس هذا ما فعلوه؟

َدَعَك المحامي جبهته بإنهاك مجيبا:

- يحاولون فعله.. األدلة غير كافية لحس�ن الحظ، خصوصا وأن 
تشويش�ا قد أصاب كاميرا التصوير داخ�ل زنزانة )مالك(، لم تظهرك 

وأنت تفتح باب الزنزانة بمفتاحك..
- ولماذا أفتحه؟! أنا لم أفتح شيئا!!

ك�ذا صرخ وهو ي�دق الطاول�ة بقبضته م�رارا، فتراج�ع المحامي 
الشاب شاهقا!

■  ■  ■

يوم من أيام الصيف
الس�يارة الحم�راء نص�ف نق�ل تس�ير حس�ب الس�رعة القانوني�ة 
المس�موح بها بمحاذاة الحقل األخضر الطويل، على الطريق الممهد 

والممتد لمسافة منتهية بخط سرابي شفاف..
لم تكن تحمل ما هو جدير بالذكر، فقط بضعة أوعية معدنية صدئة 

فرغت من المبيدات الحشرية، وفسيلة تالفة.. 
كان فيما مضى مهندسا زراعيا ال بأس بنجاحه، لكنه لم يكن ممن 
يقرون ألنفس�هم بالنج�اح في أي مج�ال كان، أفكار بغم�وض أبعاد 
المجه�ول غلفت خاليا مخه، فدفعته للتفكير بالكف عن اس�تصالح 
التربة، وأس�اليب الري الحديثة، واس�تخدام األس�مدة الطبيعية ذات 

الروائح المنفرة..
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مـالك جهنمــي

أصابع�ه تنقب في مذياع الس�يارة القديمة بحث�ا عن محطة واحدة 
يصل�ه إرس�الها، إال أن التش�ويش ب�دا وكأن�ه ق�د عم�م عل�ى س�ائر 

المحطات..

بح�ث ع�ن القداحة حت�ى وجدها، فس�حب س�يجارة م�ن العلبة 
بش�فتيه، حاول إش�عالها مرارا، لكن القداحة المغشوشة أبت العمل، 

فرماها من النافذة المفتوحة، وضغط بإبهامه قداحة السيارة..

كانت ذكرى زوجته ال تزال تؤرق ذهنه.. أخبرته يوم توقيع أوراق 
الطالق أنه إنس�ان مش�وش الذه�ن، أثرت في عقله وف�اة ابنهما بأكثر 
مما أثرت فيها هي، وهي تخشى كثيرا أمثاله من الذين يتغيرون هكذا 
عقب صدمة كالتي حدثت، فيصيرون بعدها هائجين إلى حٍد مخيف 

ألهون األمور وأتفهها!

كيف لها الجزم أنه منهم؟ هو ليس منهم.. 

ربم�ا كان بحاجة لفترة أطول للتأقلم بع�د وفاة وحيدهما، ولربما 
بال�غ عندم�ا انك�ب على فعل أش�ياء ب�دت غريب�ة ومزعجة بالنس�بة 

لزوجته، كترك وظيفته القديمة التي كان ناجحا فيها بحسب رأيها!

عندما التقاها للمرة األولى، ش�عر – رغم نحولها لدرجة الهزال- 
أنها الش�ريك المناسب، شعر أنه مس�تعد لبذل شتى سبل التضحيات 

للظفر بها كشريكة له في حياته الرتيبة كدقات ساعة الحائط..

أم�ا اآلن، وبع�د رحيلها حاملة معه�ا آخر آماله باس�تئناف العيش 
كزوج ورب أسرة..

رفَّ جفن�ه بعصبي�ة كجن�اح طائ�ر، كلم�ا اختل�ج تضاي�ق لدرجة 
الس�خط، ظه�رت معه تلك الحرك�ة المزعجة يوم لخ�ص له األطباء 

مشكلة ابنه: »ولدك يا سيدي مصاب بسرطان الدم!«.
شعر ببوادر السخط بالفعل..

كما ش�عر بحاجة ملحة لس�يجارته ذات الط�رف الذابل، وقداحة 
الس�يارة المش�ؤومة تأبى الخروج من مكمنها! التقط طرفها بأصابعه 
محاوال سحبها، لكنها بدت عالقة بعناد أثار استفزازه وسخطه أكثر..

- »سحقا!«.
فلتذهب القداحة والسيجارة لقعر جهنم إذن..

تث�اءب مرة أخ�رى، ربما للمرة الخامس�ة، فكر ف�ي أيام الصخب 
الحالي�ة الت�ي ال ترح�م أي كائن ح�ي، وباألعمال التي بق�ي يزاولها 

لسنوات تافهة عديدة.. سخف! سخف! سخف!
ل�م ت�دم راحت�ه المزعومة تلك س�وى ث�وان، فقد تباطأت س�رعة 

سيارته، رغم أن قدمه لم تتزحزح من موضعها فوق دواسة الوقود..
- »ما هذا الحظ الحسن؟«.

وابتلع ريقه لما سكنت السيارة كليا في النهاية..
شرع يدير المفتاح محاوال بعث الحياة في المحرك من جديد..
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مـالك جهنمــي

أصابع�ه تنقب في مذياع الس�يارة القديمة بحث�ا عن محطة واحدة 
يصل�ه إرس�الها، إال أن التش�ويش ب�دا وكأن�ه ق�د عم�م عل�ى س�ائر 

المحطات..

بح�ث ع�ن القداحة حت�ى وجدها، فس�حب س�يجارة م�ن العلبة 
بش�فتيه، حاول إش�عالها مرارا، لكن القداحة المغشوشة أبت العمل، 

فرماها من النافذة المفتوحة، وضغط بإبهامه قداحة السيارة..

كانت ذكرى زوجته ال تزال تؤرق ذهنه.. أخبرته يوم توقيع أوراق 
الطالق أنه إنس�ان مش�وش الذه�ن، أثرت في عقله وف�اة ابنهما بأكثر 
مما أثرت فيها هي، وهي تخشى كثيرا أمثاله من الذين يتغيرون هكذا 
عقب صدمة كالتي حدثت، فيصيرون بعدها هائجين إلى حٍد مخيف 

ألهون األمور وأتفهها!

كيف لها الجزم أنه منهم؟ هو ليس منهم.. 

ربم�ا كان بحاجة لفترة أطول للتأقلم بع�د وفاة وحيدهما، ولربما 
بال�غ عندم�ا انك�ب على فعل أش�ياء ب�دت غريب�ة ومزعجة بالنس�بة 

لزوجته، كترك وظيفته القديمة التي كان ناجحا فيها بحسب رأيها!

عندما التقاها للمرة األولى، ش�عر – رغم نحولها لدرجة الهزال- 
أنها الش�ريك المناسب، شعر أنه مس�تعد لبذل شتى سبل التضحيات 

للظفر بها كشريكة له في حياته الرتيبة كدقات ساعة الحائط..

أم�ا اآلن، وبع�د رحيلها حاملة معه�ا آخر آماله باس�تئناف العيش 
كزوج ورب أسرة..

رفَّ جفن�ه بعصبي�ة كجن�اح طائ�ر، كلم�ا اختل�ج تضاي�ق لدرجة 
الس�خط، ظه�رت معه تلك الحرك�ة المزعجة يوم لخ�ص له األطباء 

مشكلة ابنه: »ولدك يا سيدي مصاب بسرطان الدم!«.
شعر ببوادر السخط بالفعل..

كما ش�عر بحاجة ملحة لس�يجارته ذات الط�رف الذابل، وقداحة 
الس�يارة المش�ؤومة تأبى الخروج من مكمنها! التقط طرفها بأصابعه 
محاوال سحبها، لكنها بدت عالقة بعناد أثار استفزازه وسخطه أكثر..

- »سحقا!«.
فلتذهب القداحة والسيجارة لقعر جهنم إذن..

تث�اءب مرة أخ�رى، ربما للمرة الخامس�ة، فكر ف�ي أيام الصخب 
الحالي�ة الت�ي ال ترح�م أي كائن ح�ي، وباألعمال التي بق�ي يزاولها 

لسنوات تافهة عديدة.. سخف! سخف! سخف!
ل�م ت�دم راحت�ه المزعومة تلك س�وى ث�وان، فقد تباطأت س�رعة 

سيارته، رغم أن قدمه لم تتزحزح من موضعها فوق دواسة الوقود..
- »ما هذا الحظ الحسن؟«.

وابتلع ريقه لما سكنت السيارة كليا في النهاية..
شرع يدير المفتاح محاوال بعث الحياة في المحرك من جديد..



71 70

مـالك جهنمــي

لم يشتغل المحرك فحاول مجددا...

لم يش�تغل هذه المرة أيًض�ا، فحاول للمرة الثالث�ة ووجهه يتفصد 
عرقا..

وعقب المرة الرابعة أعلن استسالمه التام بإغماض عينيه، ثم دفع 
رأسه للخلف..

- »أيتها الخردة اللعينة!«.

بع�د دقيق�ة، فت�ح عينه اليمن�ى متفق�دا بها خ�زان الوق�ود، فوجد 
المؤشر معلقا لألعلى.. ليست تلك هي المشكلة إذن..

ترج�ل من الس�يارة وهو يصب ج�ام غضبه عليها عب�ر ألفاظ نابية 
حانق�ة، موقنا بحماقته ألن�ه امتلك مركبة مثلها.. وهن�ا قرر أنها جزء 

من ماضيه السخيف والممل، فتركها خلفه ولألبد!

هكذا، سار على قدميه مصفرا بشفتيه لحنا للتسلية..

كان�ت الطريق التي يس�ير فيها داكن�ة، على الجانب الس�ريع فاتح 
اللون، فافترض أنه رصيف أو سيصير رصيفا، فالتزم السير عليه رغم 
أن�ه لم يلمح س�يارة منذ فترة ليس�ت بالقصيرة، وف�ي كل األحوال لم 

يكن ذلك يهمه..

س�ار في طريقه بخطوات ش�به راقصة، تذكر– متهكما- خطوات 
رقصة »تانجو« شاهدها في التلفاز.. 1,2,3.. 1,2,3!

قبل س�نوات كانت جل مشكالته متركزة في إبداع بعض من تلك 
الخواطر، مع استصالح تربة المنطقة الصحراوية، أما اآلن..

بإظفر سبابته شبه الطويل هرش شحمة أذنه اليسرى.. بصره يرمق 
الطري�ق الطويل العريض الممتد إلى ما النهاية، حيث يرى خط الماء 

السرابي أو كما يوهمه عقله..

تنه�د بح�زن عظي�م أبق�اه مكبوت�ا في ص�دره الح�ار، فلم يش�عر 
باقتراب تلك الس�يارة الس�وداء ببطء خلفه.. لم يش�عر بها حتى وهي 
تس�ير إلى جواره، وال بنافذتها وهي تفت�ح.. فقط، تنبه لصوٍت هادئ 

النبرة يناديه:

- أفت�رض أنك صاحب الس�يارة الحمراء المعطوب�ة على جانب 
الطريق.. السيارة نصف نقل؟

باغتته نفضة خفيفة أش�به بالقشعريرة لما قوطعت أفكاره، لكنه ردَّ 
متداركا وهو ينظر بخواء:

- تبا لتلك السيارة!

- اصعد لكي أوصلك إذن..

- ال داعي لذلك، أفضل مواصلة الطريق سيرا على األقدام..

- أتم�زح؟ ال ي�زال أمامك س�تون كيلومترا قبل بلوغ�ك أول بناء 
يحوي هاتفا، كما أن الطقس حار للغاية..
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مـالك جهنمــي

»بمن س�أتصل بكل األح�وال؟«.. كذا تفكر قب�ل تمعنه في خلقة 
سائق السيارة السوداء.. كان شابا بالغ الوسامة، ذا شعر أسود طويل، 
ول�م يعل�ق في باله س�وى الندبة القاس�ية عل�ى امتداد ذراعه األيس�ر 

المكشوف..
جل�س عل�ى المقعد اآلخ�ر مس�لما أم�ره للغريب، ال�ذي انطلق 

بالسيارة مسرعا وهو يقول له:
- كيف تحتمل هذا الجو القائظ؟

- الطبيعة متقلبة لبعض الوقت، وهذا حقها..
- حقها الطبيعي؟

وضحك ممررا أصابعه بين خصالت شعره األسود الطويل..
- »لي�س ه�ذا مبررا كافيا لإلصابة بضربة ش�مس، م�اذا تصنع في 

حياتك غير محاولة اكتساب األمراض؟«..
ردَّ كاذب�ا ليم�ارس لعبت�ه المفضلة مع الذين يقابله�م لمرة واحدة 

فقط:
- أصنع الحوادث! أعمل سائقا لسيارة أجرة، باألحرى كنت..

- متزوج؟
ردَّ صادقا ألنه كره الكذب في أمر يخص ولده الراحل:

- هجرتني بعد وفاة ولدنا الوحيد..
- رباه! هل تزور أو تزار؟

- لَِم كل هذه األسئلة ؟ تبدو مهتما لدرجة مريبة يا صاح!
- أتعل�م ما الذي اكتش�فته م�ن كالمك؟ أن فح�واه كله كذب في 

كذب.. ما عدا الجزء المتعلق بوفاة ولدك طبعا!
- كيف؟!

- ي�ا صديق�ي حت�ى أنا مارس�ت تل�ك اللعب�ة الطريفة! مارس�تها 
بكثرة مع الحالقين وس�ائقي سيارات األجرة وغيرهم، فصرُت خبيرا 

بكشف من يحاول ممارستها علي!
- لقد فاجأتني حقا!

- لي�س بالضرورة، أؤمن بأن كل واحد منا يمتلك مقدرة معينة أو 
مهارة ما، ومقدرتي هي كشف الذين يكذبون بسهولة تامة..

- مقدرة تناسب موظف في شركات التامين!
- ماذا عنك؟

- أنا؟ بإمكاني البقاء مستيقظا لفترة طويلة من الزمن..
- تلك لعنة يا صديقي!

قالها قائد الس�يارة وهو يتأمل الطريق، لم ينظر له كي يحاول تبين 
صدقه من كذبه، ومن ثم عاود تساؤله المريب:

- لكنك لم تطلعني بعد على طبيعة عملك.. الحقيقي هذه المرة!
- أعمل محاسبا لدى شركة مقاوالت!

- كذبة أخرى!
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مـالك جهنمــي

ب�دا اآلم�ر غريبا وغير طبيع�ي، ربما هو طبيعي لو أن هذا الس�ائق 
اللطيف يعرفه من قبل..

- »هل تعرفني أيها السيد؟«..
تبدل�ت لهجة الش�اب إلى ثلج أثار قش�عريرته، عندم�ا تمتم وهو 

يطالعه بعينين زبرجديتين مخيفتين:
- لدينا محادثة هامة أنا وأنت!

■  ■  ■

في كافيتيريا بس�يطة جلس�ا.. طلب لنفس�ه فنجان قهوة، وللشاب 
الغامض وجبة مكونة من لحم وبيض كما أراد!

راقبه وهو يأكل اللحم بشوكته صامتا، ثم لم يحتمل أكثر فقال:
- يبدو وأنك تعرفني..

بقي الشاب يأكل بنهم وصمت، فتابع هو في شك:
- يخيل إلي بأني قد رأيتك من قبل..

- هذا ما يخيل للجميع!
- ماذا تقصد؟

- كل من يقابلني يوحى له أنه شاهدني قبال!
شحب وجهه، وشعر بصوته يخرج متحشرجا:

- ماذا تعني؟

- أعن�ي أنك قد رأيتني، ولكن لي�س في عالم الواقع.. لقد رأيتني 
في كوابيس�ك مرارا، كنُت من دفعك للخ�الص، لكنك اآلن تحاول 

التنصل من مصيرك!
همس بوجه يتصبب من مساماته العرق الغزير:

- من أنت؟ ما أنت؟!
- ال شأن لك!
- هل أنت..؟!

- إي�اك والتس�اؤل! إعلم فق�ط حقيقة موثق�ة.. أن الوقت قد حان 
الستخدام ذلك المسدس!

شرب كوبا كامال من الماء وعرقه ال يكف عن التصبب، ثم نهض 
ش�اعرا باقتناع عجيب ال حدود له، كالمنوم تنويما مغناطيس�يا: »البد 

وأن أستخدم ذلك المسدس!«.
رحل دون إضافة حرف في حضرة ذاك الشاب الرهيب، وإن شعر 

أنه قد عرف هويته على نحو ما..
البد وأنه الشيطان!
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11

لم يش�عر بالقوة رغم ش�عوره بمسدس�ه بي�ن يديه، يوجه�ه كيفما 
اتفق..

لطالم�ا اعتق�د في الماض�ي أن حم�ل الس�الح – وإن كان لعبة- 
وشهره باتجاه معين كفيل بمنحه الشجاعة واإلقدام..

يا لذلك التصور الطفولي السخيف!
هاهوذا يحمل سالحا حقيقيا، لكنه متوتر ومرتعب، يشعر باألسوأ 

ال زال في الطريق إليه!
ترى ه�ل يهلك بالموت الف�وري كذلك الس�جين )جمرة( الذي 
قط�ع أوردة رس�غه بأس�نانه؟ أم ت�راه يج�ن مثلما حدث مع الس�جين 
)ب�ارود(، ال�ذي ظلَّ يصدم رأس�ه بقضبان زنزانته حتى أصابه بكس�ر 

في الجمجمة؟
وإذا جن جنونه، أتدعه الكوابيس الرهيبة وشأنه؟

كان قد نزل الساللم الحجرية وفتش في حجرتين دونما جدوى..

ولك�ن م�ا إن فتح باب الحجرة الثالثة حتى ش�هر مسدس�ه بحنكة 
ف�ي وجه اختبأ بين الظالل المفزعة، لك�ن صاحبه وقف وقفة المعتد 

بنفسه!
سمع ضحكة لم يسمع أش�د منها سخرية ووقاحة، فتفصد العرق 

من جبينه..
قال صاحب الضحكة ببرودة فجائية:

- لماذا أتيت؟
صرخ )جرير(:

- ال تجبرني على قتلك! استدر ببطء..
- يبدو هذا ممتعا!

وتقدم صاحب الصوت ببطء.. فتأهب )جرير( بسالحه..
كان نص�ف وج�ه )مالك( األيم�ن منتفخا، ونص�ف وجهه اآلخر 
مشوها! ورغم هذا كله بدا سعيدا وهو يقول رافعا يده بمسدس قديم:

- أهال بصديقي الصدوق!
س�ال اللعاب الل�زج من فمه حتى المس األرض، فش�عر )جرير( 

بدموع الذعر محتشدة في مقلتيه، وبنبرة وعيد صاح:
- ال تتحرك!

رقص )مالك( مقلدا الصغار:
- هأنذا أتحرك!
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تب�دت مقلته اليس�رى لجرير، عليه�ا غمامة ضبابي�ة حولتها لعين 
ع�وراء قبيحة.. بدا )مالك( غير )مالك(.. )م�الك( الجديد بدا قبيحا 
مروعا مش�وها ممزق الثياب، لكن )جرير( كان على يقين من أن هذا 

شكل الشيطان الحقيقي!
تنش�ق )مالك( مخاطه الدموي الذي س�ال من فتحتي أنفه مبتسما 

بانتشاء، فقال له )جرير( بغضٍب جنوني:
- سأقتلك اآلن وحاال!

- يمكنك إطالق النار، لكن الهالك من نصيبنا في جميع األحوال!
والتمع�ت في عينيه نظرة غاضبة، وكأنه اس�تنكر أن يطلق )جرير( 

النار عليه، فقال متالعبا بزناد سالحه األثري القديم:
- لنر من األسرع إذن!

- إياك!
لكن�ه فوج�ئ بالمخب�ول يرف�ع س�الحه بس�رعة جيدة، ف�ي ذات 
اللحظة التي تفوقت بها ردة فعله السحرية.. انطلقت عدة رصاصات 

في جنح الظالم، وسقط جسم بشري تأوه صاحبه بشدة..
- »اللعنة!«..

سقط سالح أرضا، وارتفعت اللعنات منصبة على رأس القاتل..
وفي النهاية تمتم الصوت يائسا:

- أنا ملعون!

ثم رفع وجهه للسقف قائال بمرح فجائي:

- ال عليك.. بإمكاني التفهم حتى وإن أطلقَت النار علي!

غريبة.. أرى رجال يراقص امرأة رغم كبر سنهما في السماء!

يا لهما من مخرفين!

وقهقه حتى خرجت الدماء من فيه، ثم أسلم الروح بصمت..

دنا )جري�ر( والدخان يتصاعد من فوهة س�الحه، بدا غير مصدق 
لفعلته، فجلس جوار جثة صاحبه مطرق الرأس..

يبدو وأن مشاكله مع األرق قد ُحلت أخيرا!

■  ■  ■

طالت مدة س�جنه قبل عرض قضيته عل�ى المحكمة، وكأن وكيل 
النياب�ة توص�ل إل�ى ذات نتيج�ة المحامي الش�اب، فأزم�ع أن يؤدب 

)جرير( أطول فترة ممكنة!

لكن س�ير األمور في قضيته يبش�ر بخير، وللمرة األولى ابتسم في 
وجه محاميه الشاب واألخير يعده للجلسة األخيرة..

ظلَّ مس�تيقظا في ذلك اليوم، وعندما أخذوه للمحكمة شعر بثقل 
في جفنيه، حاول التماس�ك، ثم قدر أن الرحلة تستغرق ساعة تقريبا، 

فقرر الظفر ببعض الراحة..
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خي�ل إلي�ه أن نومه ق�د اس�تغرق دقيقة واح�دة، أف�اق بعدها على 
صخب وضوضاء.. 

نظ�ر من خالل النافذة مش�دوها، فأبصر حش�ودا غاضبة، ورجال 
صحافة وفالشات كاميرات تصوير تومض بال هوادة!

- »اللعنة!«..

قالها الش�رطي وهو يجاه�د لفتح الباب الذي التصق به عش�رات 
المراسلين، في حين تمكن )جرير( من رؤية الفتات تحمل اسمه مع 

تهديدات مروعة بالذبح!

■  ■  ■

ف�ي ليلته األخيرة بين جدران الس�جن س�مع صوت�ا أجفله، فهبَّ 
واقف�ا والع�رق يتكاث�ف على جل�ده، أبصر ض�وءا ضعيفا كالش�معة 

يتحرك في الظالم! 

ت�رك )جرير( عرقه يبلغ ذقنه وعنق�ه، وتراجع حتى اصطدم ظهره 
بالج�دار، عنده�ا تلف�ت كالمخب�ول م�رددا كالم�ا غي�ر مفه�وم، بدا 
كالمدرك لدنو أجله، النهاية باتت وشيكة! وجلس أرضا متابعا ترديد 

الترهات!

شعر بحركة جديدة وقريبة منه جدا، فأطلق الصرخة تلو الصرخة، 
ثم توقف وقد علت وجهه مس�حة ذهول، واش�تدت أكثر لدى سماع 

ذل�ك الص�وت األنث�وي القدي�م ال�ذي تناس�اه ف�ي غم�ار األحداث 
المؤسفة:

- لماذا تركتني؟
- )نرجس(؟!

- لَِم فعلتها يا جاحد؟
- أنا؟!

- أن�ت خائ�ن قذر تناس�ى أن له خطيب�ة محبة.. كنا س�نتزوج أيها 
الشيطان!

- ال يا )نرجس(! ال تصدقي ما قيل عني!
- لن أثق بك بعد اآلن يا شريك الشيطان!

- أنِت ال تعلمين ش�يئا، إن قوى مفزعة غير مفهومة تس�كن روح 
الشيطان الحقيقي الذي وضعني في هذا كله، لن تصدقي وجودها ما 

لم تريها!
- ربم�ا رأي�ُت اله�ول مس�بقا، لكنن�ي متماس�كة اآلن وال أه�اب 

الموت..
- ماذا تعنين؟!

- أقص�د أن إس�اءتك ظل�ت معتم�رة في نفس�ي، والح�ب انقلب 
كرها! لقد أحببتك فبادلت الحب كراهية!
- أنا أحبِك! ماذا تقولين بالله عليِك؟
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كرها! لقد أحببتك فبادلت الحب كراهية!
- أنا أحبِك! ماذا تقولين بالله عليِك؟
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- لذا عاقبتك وعاقبت نفسي على حماقتي!
تبدل لونه لصفرة شاحبة، وزحف وهو يهتف ذاهال:

- ماذا فعلِت بنفسِك يا )نرجس(؟!
- ال�وداع يا )جرير(! س�أنتظر روحك لتلح�ق بروحي في الطرف 

الملعون من جهنم!
م�ن  تخرج�ان  كادت�ا  حت�ى  تجحظ�ان  وعين�اه  )جري�ر(  ص�رخ 
محجريهم�ا، وتدلى لس�انه وهو ينوح كالنس�اء، ورددت دهاليز عقله 
دوام�ة من األصوات الش�يطانية العابثة، وتمن�ى الصمت ولو أصيب 
بالصمم، لكن األصوات ظلت ترتفع وترتفع، ساخرة منه، متهمة إياه 

بالكراهية، بدفع خطيبته إلى هوة االنتحار! 
كادت األفكار الجنونية الس�وداء تمزق عقله تمزيقا، فتمنى لو أن 
س�الحا كان بيده ليحش�ره حش�را في حلقه، ومن ثم يطلق النار بيأس 

وألم!

12

ذات ليل�ة، س�أل )مالك( وهو يراقب تناوله طعام العش�اء بش�هية 
مفتوحة:

- هل تحلم أنت يا )مالك(؟

- بالطبع!

- بم تحلم بالضبط؟

تنه�د الس�فاح المليح بحرارة، ووضع كس�رة الخب�ز على الصينية 
مجيبا بوجل:

- أحلم بالعودة..

- العودة إلى أين؟

- إلى حيث أنتمي، ولربما حيث أتمكن من إيجادها!

- إيجاد من؟
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صارح�ه )م�الك( بحكاية حزينة عن طفلة ش�اطرته ُج�لَّ همومه، 
صارح�ه بالعاطف�ة التي دفعته للبح�ث عنها دون تمكنه م�ن إيجادها 

لغاية اآلن، فتمتم )جرير( بوجه عابس ونبرة باردة:

- كان هذا هدفا أسمى من سلسلة القتل المروع..

هنا برقت عينا )مالك( مدمدما بغموض:

- ألجل ذلك الهدف تحديدا قتلت!

- ما قصدك؟

- »أين بإمكانك إيجاد عشرات الوحوش الثائرة الساعية وراءك؟ 
كالب شيطانية وساحرات أحرقن ومشعوذون؟«..

- ماذا قلت؟!

وارتس�م تعبير مضحك على وجه )جرير(، فابتس�م )مالك( قائال 
وهو يغمز بعينه اليسرى:

- لو عرفَت اإلجابة النكشف لك سري على الفور!

لألسف لم ُيجب، وحتى اليوم بحث )جرير( عن إجابة مقنعة فلم 
يجد سوى إجابة واهنة: إن )مالك( مجرد مخبول ال أكثر!

كان )جرير( يفكر في تلكم األمس�يات الباردة وهو يراقب خارطة 
الدوائ�ر الحمر مترامية األطراف.. كل الق�رى والمدن واألحياء التي 

زارها السفاح سابقا كي يرتكب جرائمه العجيبة..

كان واقفا بس�ترة بنية، ومن حزامه تدلت مدية الجيش التي حازها 
بج�دارة عقب إنهائه الخدمة العس�كرية، وعلى الس�رير وضع حقيبة 

جلدية مألها بطعام معلب..

ثم اس�تخرج من صندوق أحذية قديم مسدس�ا م�ن نوع »براونينغ 
بي دي إم« الحاوي لخزينة تتس�ع لعشر طلقات ولخيارين.. أحدهما 
تحوي�ل آلية خاص�ة موجودة علي جانب الس�الح األول، وهو وضع 
حرك�ة الزن�اد المزدوج�ة التقليدية، واآلخ�ر كان وضع حرك�ة الزناد 

المزدوجة اليدوية..

دسَّ خزان�ة الطلق�ات ف�ي س�الحه، ثم ألق�اه على الس�رير واتجه 
للخارطة المعلقة على الجدار..

ببطء ش�رع ين�زع دبابيس الخارط�ة متذكرا جن�ازة )نرجس( التي 
حضره�ا مس�تترا بج�دران المقب�رة، تذكر مش�اعر مندمج�ة مختلطة 
م�ا بين الح�زن والذهول كان�ت تتالعب بعقل�ه المش�تت، دافعة إياه 

لمحاولة اللحاق بها للعالم اآلخر كعقاٍب عادل!

ترى هل زارته في زنزانته ليلة ألقت بنفسها من شرفة البناية؟

هل كانت تنذره بمصير أسود ينتظره؟

هل كان السبب حقا في موتها؟
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وااله�م م�ن هذا كل�ه.. هل لدي�ه الش�فافية الكافية لتك�رار تلكم 
الص�ور الروحاني�ة الغامض�ة، لك�ي يتمكن م�ن الوص�ول إلى حيث 

يختبئ )مالك( الجهنمي؟!
كان يفكر في أجوبة لكل تلك األسئلة المخيفة وهو يطوي خارطة 

جرائم السفاح بعناية، قبل أن يدسها في جيب سترته الداخلي..
تن�اول الحقيب�ة من على فراش�ه، وألقى بنظرة أخي�رة مودعة على 

شقته..
وقبل أن يخرج قام بإطفاء األنوار..
■  ■  ■

يوم من أيام الربيع
جلس )مالك( شارد الذهن وقد بدا عليه الوجوم..

ل�م يلحظ اقت�راب )هايا( من�ه إال حينما حجبت له بص�ره بكفيها 
الصغيرتين هامسة برقة:

- احزر من؟
- ال يمكن أن تكوني مس )جليلة( مثال!

أزاحت كفيها عن عينيه، وضحكت قائلة له:
- فيم تفكر؟

- بالحياة التي نحياها.. وبالحياة التي سنحياها..

سألته وهي تجلس إلى جواره:
- ما الذي تقصده؟

- أقصد الحاضر والمستقبل..
- والماضي؟

- أحاول نس�يانه بش�تى الوس�ائل.. ما فائ�دة تذك�ر أن والدتي قد 
حاولت التخلص مني وأنا بعد مولود؟

- أتص�دق ه�ذه الحكاي�ة يا )م�الك(؟ أتصدق أن أم�ا تفعل ذلك 
بطفلها؟

- ولَِم ال؟ البشر ليسوا مالئكة!
صمت�ا لوهل�ة تأمال خالله�ا زرق�ة الس�ماء الصافية، ثم همس�ت 

)هايا(:
- يوما ما سأكون أما جيدة..

ابتسم لها وهو يمسك يدها البضة الرقيقة بحرص قائال:
- ستكونين أعظم أم!

وعاودا النظر للسماء قبل أن يتابع قوله متفائال:
- لعل الغد يكون أكثر إشراقا.. لعل المستقبل يخبئ لنا بعضا من 

مسراته التي لم نعرفها لغاية اآلن!



87 86

مـالك جهنمــي

وااله�م م�ن هذا كل�ه.. هل لدي�ه الش�فافية الكافية لتك�رار تلكم 
الص�ور الروحاني�ة الغامض�ة، لك�ي يتمكن م�ن الوص�ول إلى حيث 

يختبئ )مالك( الجهنمي؟!
كان يفكر في أجوبة لكل تلك األسئلة المخيفة وهو يطوي خارطة 

جرائم السفاح بعناية، قبل أن يدسها في جيب سترته الداخلي..
تن�اول الحقيب�ة من على فراش�ه، وألقى بنظرة أخي�رة مودعة على 

شقته..
وقبل أن يخرج قام بإطفاء األنوار..
■  ■  ■

يوم من أيام الربيع
جلس )مالك( شارد الذهن وقد بدا عليه الوجوم..

ل�م يلحظ اقت�راب )هايا( من�ه إال حينما حجبت له بص�ره بكفيها 
الصغيرتين هامسة برقة:

- احزر من؟
- ال يمكن أن تكوني مس )جليلة( مثال!

أزاحت كفيها عن عينيه، وضحكت قائلة له:
- فيم تفكر؟

- بالحياة التي نحياها.. وبالحياة التي سنحياها..

سألته وهي تجلس إلى جواره:
- ما الذي تقصده؟

- أقصد الحاضر والمستقبل..
- والماضي؟

- أحاول نس�يانه بش�تى الوس�ائل.. ما فائ�دة تذك�ر أن والدتي قد 
حاولت التخلص مني وأنا بعد مولود؟

- أتص�دق ه�ذه الحكاي�ة يا )م�الك(؟ أتصدق أن أم�ا تفعل ذلك 
بطفلها؟

- ولَِم ال؟ البشر ليسوا مالئكة!
صمت�ا لوهل�ة تأمال خالله�ا زرق�ة الس�ماء الصافية، ثم همس�ت 

)هايا(:
- يوما ما سأكون أما جيدة..

ابتسم لها وهو يمسك يدها البضة الرقيقة بحرص قائال:
- ستكونين أعظم أم!

وعاودا النظر للسماء قبل أن يتابع قوله متفائال:
- لعل الغد يكون أكثر إشراقا.. لعل المستقبل يخبئ لنا بعضا من 

مسراته التي لم نعرفها لغاية اآلن!



قرية الخرافات



قرية الخرافات



91

13

الش�مس تظهر فين�ة وتتوارى فين�ة، بين الغيوم البيض�اء المتكاتفة 
بعض الشيء، في السماء ذات الزرقة الباهتة..

ووس�ط الحقول البديع�ة مترامية األطراف، والت�ي أضافت مزيدا 
من اللمس�ات الفنية لهذه اللوحة الطبيعية، المرس�ومة بريشة الخالق 
ف�ي ذات صب�اح يس�بح بحم�ده، س�ار ذلك الش�اب المنه�ك حامال 

حقيبته الشبيهة بحقائب الجيش بذراع متصلبة العروق..
لم تتس�رب قطرة ع�رق واحدة من جبينه، رغ�م الجهد الذي بذله 
في حمل تلك الحقيبة الثقيلة، ودون توقف ولو للحظة يلتقط خاللها 

أنفاسه..
ثم�ة كهل ف�الح يمتطي حمارا يس�تحثه بعصا م�ن الخيزران على 
االستمرار في السير، رفع الفالح رأسه وحركه بتحية قصيرة للشاب، 
صائح�ا بص�وت مبحوح بعض الش�يء وهو يهدئ م�ن خطى حماره 

حتى أوقفه تماما:
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- أنت أيها الشاب، أنت غريب عن قريتنا، أليس كذلك؟
هز رأس�ه داللة على صحة القول، فانت�زع الفالح من الخرج قربة 

تجرع منها الماء بنهم، قبل أن يمسح فمه بظاهر كفه..
- »من أي الديار أنت؟«.

- »من أرض الله الواسعة!«.
قالها متنهدا، فطالعه الفالح بفضول قبيل سؤاله:

- أتريد مساعدة؟ تبدو تائها!
- شكرا لك..

لك�ز الفالح حم�اره وابتعد.. ابتعد عن الش�اب ال�ذي أصلح من 
وضع الحمل الثقيل قبيل معاودته السير..

وهنا وقعت الجلبة، فاس�تدار الش�اب ليج�د أن الفالح الكهل قد 
فق�د توازنه فوق حماره، فس�قط أرضا، ثم أمس�ك كاحل�ه بكلتا يديه 

وهو يئن من بين أسنانه!

■  ■  ■

م�ن بعي�د، الح كوخ كان من الواض�ح أنه مبتغاه، فس�ار حتى بلغ 
بابه..

دفعه برفق ودلف قبل أن يغلقه وراءه، واتجه لحجرة ضيقة ولجها 
ببطء.. 

الف�الح الكهل كان راقدا على س�رير نهش الس�وس خش�به، وقد 
تلحف فوقه ببطانية ثقيلة وخش�نة، الح عليه ش�يء م�ن الوهن، لكنه 

تمكن من االبتسام بإنهاك لدى رؤيته الشاب الذي دخل عليه..
- »كيف أصبح كاحلك يا عم )جابر(؟«.

- »ال بأس، الحمد لله..«.
فتح الشاب الصرة الملفوفة بعناية، فقال الكهل باسما:

- أراك تبتسم!
- كيف ال ونحن في هذه القرية الخالبة؟

ضحك الكهل الراقد ضحكة قصيرة، ثم قال متمطيا:
- قريتي هي جنة الله على األرض!

- كلهم يقولون ذات الشيء، لكنني ميَّال لتصديقك أنت!
واآلن انه�ض، أتيتك ببع�ض الطعام، خبز وبي�ض وبعض الجبنة 

البيضاء..
- من أين؟

- من بعض األهالي، كم هم طيبون! قالوا أنهم سيأتون لزيارتك، 
وحملوني دعواتهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل لك.. إنهم كالمالئكة!
تبدت بسمة باهتة على ثغر الكهل الراقد، وبنبرة متهدجة همس:

- أنت كالمالك يا )جرير(! والمصادفة السعيدة جمعتني بك..
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بدت ابتس�امة )جري�ر( أكثر بهتانا، وهو ين�اول الكهل رغيفا قائال 
بوجوم:

- كل وكفاك مضيعة للوقت..
تجاهل )جابر( الرغيف وهو يقول بثبات:

- لكنك مالك تائه!
وض�ع )جري�ر( الرغي�ف جانب�ا، فق�د أدرك أن العج�وز يرغ�ب 

بالحديث فحسب، فقال بوجل:
- أبحث عن شخص..

- عزيز عليك؟
- جدا!

- قريب لك؟
- صديق..

- ولماذا تبحث عنه؟ ألهذه الدرجة مشتاق إليه؟
- جدا!

ضحك )جاب�ر( وهو يمد ي�ده أخيرا اللتقاط الرغيف، وببشاش�ة 
تساءل وهو يقضم منه:

- تبدو صداقة متينة! 
أجاب )جرير( باسما بهدوء:

- بالطبع هي صداقة متينة.. متينة لدرجة القتل!

■  ■  ■

إبريق الش�اي يطلق نفيره المحتقن، فيس�ارع عم )جابر( إلى رفعه 
من فوق نار الموقد القديم..

يقول وهو يضع بعض الميرامية مع الشاي في الماء المغلي:

- قصة عجيبة..

- إنها قصتي..

- أنت مظلوم يا بني، ولكن حان الوقت لكي تنسى..

- أنسى؟!

جه )جابر( بنظرة عتاب قائال: نطقها )جرير( ساخرا، فحدَّ

- أجل تنس�ى! كم آسف أن يضيع ش�اب مثلك حريته في مطاردة 
سراب كابوسي.. إن ذاك الوغد ال يستحق أن يصير دفة لحياتك!

- كالم لطيف، لكنه لن يقنعني مع األسف..

قالها مش�عال لنفسه س�يجارة، فطلب )جابر( واحدة، وباستخدام 
لهب الموقد أشعلها.. ثم قال وهو ينفث الدخان بإفراط من منخريه:

- هل لي بسؤال؟ كيف ستجد قاتلك هذا بحق الله؟
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- ف�ي الوق�ت الراه�ن أزور ذات األماكن ال�ذي زارها قبال حيث 
اقتن�ص أرواح ضحاي�اه، أحيان�ا يع�ود القات�ل إلى مس�رح الجريمة، 

وأحيانا أخرى..
- ماذا؟

- أحيان�ا أراه ف�ي المن�ام، أكاد ال أتبي�ن مالمح�ه، يناديني وس�ط 
الظالل وسحب الضباب، أحاول أن ألحقه لكنني.. ال أقدر!

- كالم مخيف.. لَِم تقول هذا يا بني؟
- يخيل إلي بأنه ينتظرني!

14

كان�ت غايته مكانا مهجورا في بقعة ش�به منعزل�ة، إقطاعية قديمة 
دمره�ا حريق ما، متصلة ببعضها بما يش�ابه المتاهة، وقد بدت البقعة 

مبهجة بالخضار واألشجار، لوال منظر تلك اإلقطاعية المهجورة..

لماذا قصد تلك اإلقطاعية؟

الواق�ع أن وراء ذل�ك حكاي�ة.. فق�د اطمئ�ن عل�ى ح�ال الف�الح 
)جاب�ر(، وقضى يوما كام�ال في القرية، عل�ى أن يغادرها في الصباح 

الباكر مع أولى نسائم الفجر..

قراب�ة المغرب وبينما كان يتمش�ى مستكش�فا أرج�اء القرية، رأى 
مجموع�ة م�ن األطف�ال المرحي�ن، وقد التفوا بحماس�ة حول ش�يخ 
نحيل ظريف المعش�ر، يضع كحال لعينيه، يرتدي ثيابا زاهية األلوان، 
وطاقية مزركشة مضحكة الشكل، وقد أخذ يتواثب كالسعادين ومعه 

األطفال يتضاحكون بجذل..
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توقف )جرير( ليتأملهم راسما بسمة على ثغره الجاف.. كان يرى 
بعي�ن الخيال مجموعة م�ن األطفال المرحي�ن، يتدافعون حول كهل 
م�رح ينادي عل�ى صندوق الدني�ا المليء بالحكايات المس�لية، ومن 
بين أولئك األطفال، واحد لطالما كانت قرة عينه مش�اركة أترابه متعة 

النظر من خالل فتحة الصندوق المهتريء في شغف!

كان هن�اك عم )زكريا( وصندوقه الملون الذي يحوي حكايا ألف 
ليل�ة وليل�ة، ذكريات لن ترج�ع، لكنها س�تبقى في عقل�ه وقلبه مدى 

الحياة..

أخذ الش�يخ المرح يقهقه بأعل�ى صوته كمارد القمقم حين يخرج 
منه، مربتا على رؤوس األطفال وهو يهتف بحماس:

- س�أخرج اآلن ه�ذا المنديل المل�ون من أذن )س�ؤدد( الكبيرة، 
فراقبوا جيدا..

وشرع يسحب المنديل من أذن الصبي الضاحك..

- »ثم أدس المنديل في قبضتي هكذا..«.

وعقب انتهائه، بس�ط يده لتخرج حمام�ة بيضاء رفرفت بجناحيها 
عاليا، فصفق األطفال فرحين بما حصل!

ه�ذه القري�ة لم تفس�د بعد ع�ن طريق وس�ائل اإلع�الم المختلفة 
كالتلفاز بقنواته الفضائية، أو عن طريق »االنترنت« لحسن الحظ!

كان الش�يخ في تلك اللحظ�ة عاكفا على إخ�راج فقاقيع الصابون 
من أذنيه بغزارة! وهو مش�هد طريف حقا، جعل األطفال يتضاحكون 
بأعل�ى أصواته�م، ث�م توقف ع�ن نثر الفقاقي�ع، وطفق يتأم�ل الوافد 

الجديد باهتمام ملحوظ..

باألحرى كان موليا اهتمامه كله لجرير اآلن، الذي حدق في عينيه 
الكحيلتين ببصر شارد، والغريب أن عرقا غزير بزغ على جبهته، لكنه 

لم يرفع يده لمسحه، ولم يحرك ساكنا..

- »عم )شحرور(! عم )شحرور(!«.

كذا تصايح األطفال ملتفين حول الش�يخ النش�يط، لكنه تجاهلهم 
هذه المرة وهو يقترب من )جرير(، ومدَّ يده إليه قائال بمودة:

- في هذه القرية الكل أصدقاء العم )شحرور( حارس األطفال!

نظر )جرير( إلى يده قبل أن يلتقطها مصافحا وهو يقول متبسما:

- من الواضح أنك بارع في عملك، فاألطفال يحبونك..

ربت على رؤوس الذين اقتربوا منهما متسائال بحبور:

- وكيف هي حالك يا بني؟

ردَّ )جرير( متفرسا في مالمحه:

- هل تعرفني أيها الرجل الطيب؟

- وهل من الضروري أن أعرفك كي أسأل عن حالك؟ 
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ثم�ة أمر غي�ر مفه�وم متعلق بهذا العج�وز البش�وش، أمر يصعب 
إدراك�ه، فق�د بدا مبتهج�ا كمن وجد ضالت�ه أخيرا بع�د بحٍث مضن، 

نظراته تشي أسرارا مخفية في نفسه، و)جرير( ساكن منتظر..
تساءل العم )شحرور(:
- ما الذي تريده يا بني؟

- ما الذي أريده؟ أنا ال أفهم..
- م�ا ال�ذي تريده حقا؟ النجاة من اختب�ار عقيم؟ أم تحقيق أعظم 

أمر؟
- ماذا تقصد؟

قاطعه )شحرور( وهو ينظر للسماء:
- الشمس شارفت على الرحيل، يجدر بي أن أحذو حذوها اآلن!

كان األطف�ال قد تفرقوا من حوله منذ فترة، ومدَّ يده بغية مصافحة 
)جري�ر(، ال�ذي م�دَّ يده ه�و اآلخ�ر تلقائيا.. كان�ت يد الش�يخ باردة 

كالجليد، ولما حاول )جرير( تخليص يده سمعه يقول:
- انتظر يا بني..

وسدد بنظرة هائمة شاردة عندما همس كأنه يناجي نفسه:
- اقص�د األط�الل القديم�ة للقرية حي�ث اإلقطاعي�ة المهجورة، 

هناك ستجد مبتغاك بإذن الله!
- ماذا قلت؟!

أفلت الش�يخ يد الشاب المذهول، ثم ابتعد بخطوات واسعة قائال 
وهو يرفع قبضته:

- أرجو أن تجد ما تبحث عنه يا فتى!
- انتظر.. ألن تطلعني على سر ما ذكرته على األقل؟

لكن الشيخ غريب األطوار سرعان ما ابتعد ملوحا لجرير بذراعه، 
دون أن ينظر إليه وهو يرفع عقيرته بالغناء..

سمعه فقط يهتف:
- في األطالل القديمة ستنال مبتغاك!

■  ■  ■

دخ�ل )جري�ر( من إح�دى الفج�وات، وس�ار ذات اليمين وذات 
الشمال متنقال بين حجرات ذاك »الالبيرنث«..

لق�د أطلع العم )جاب�ر( على حكاي�ة ذاك »الش�حرور«، فضحك 
األخير قائال وهو يدور سبابته جوار صدغه:

- إن�ه مج�رد عجوز مس�كين خ�رف، ومعظم األهالي هنا س�ذج 
لدرجة التبرك به!

ألح )جرير( عليه أن يوجهه إلى حيث تلكم األطالل التي قصدها 
شحرور بكالمه، فقال )جابر( بدهشة:
- ال تقل لي بأنك صدقت ترهاته!
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مـالك جهنمــي

- لم أصدق، اعتبرني س�ائحا يبحث عن آثار قديمة بغية معاينتها، 
كالدهاليز الداخلية ألهرامات الجيزة!

- يا لك من أحمق! ليكن..

■  ■  ■

أخيرا بلغ حجرة بال سقف، في إحدى زواياها سلم حجري ممتد 
لف�وق، مم�ا جعل المكان ب�اٍد كقلعة مهجورة، فجل�س على األرض 
مس�ندا ظهره للحائط كثير التش�ققات، وش�رع يتأمل من كوة واس�عة 
في الجدار المقابل الخضرة البهيجة في الخارج، وقد ارتس�مت على 

شفتيه بسمة متهدجة..

■  ■  ■

- »كيف تلعب هذه اللعبة؟«.
ه )جرير( ال�ذي يماثله  ك�ذا تس�اءل الصبي )ن�زار( باهتم�ام، فوجَّ
عم�را بصره نحو الصبية العش�رة الذي�ن التفوا حول�ه، قائال لهم وهو 

يلوح بسعف نخلة كان في يده:
- األم�ر بس�يط، ينطل�ق فريقان ف�ي الخراب�ة بعد تس�لح الجميع 
بالعصي، وإذا لمس�ت عص�ا واحد من الفريق جزءا من جس�م واحٍد 
م�ن أعضاء الفريق اآلخر يخرج من اللعبة، ويفوز الفريق الذي يتبقى 

فيه واحد على األقل من دون أن يمس..

تبدت الحماسة في وجوههم، فهكذا هم الصبية، يحبذون األلعاب 
المتعب�ة في األماك�ن الخطرة، لك�م نهتهم أمهاتهم م�ن الذهاب إلى 
الخرائب مرارا وتكرارا ول�م ينتهوا، ولكم حاولت جداتهم إخافتهم 
بحكاية الصبي الذي ذهب إليها ولم يعد أبدا، وكيف أن رجال القرى 
المجاورة ش�اركوا في البح�ث عنه طويال، ولم يجدوا س�وى طاقيته 
وأح�د نعلي�ه، فرجع�وا كي يش�يعوا بين الن�اس أن »ملك�ة الجان« قد 
اختطف�ت الولد إل�ى مملكتها! وحكوا للصغ�ار حكايات مروعة عن 
ق�درة تل�ك الملكة على تغيير صوتها لنبرة يألفها الس�امع، فيهرع إلى 

مصدره ظنا منه أنه شخص يعرفه!
ورغم ذلك كله عاود الصبية الذهاب، وقد رسموا خطة طريفة في 
حال حاولت الملكة خداع أحدهم، فقد ابتدعوا كلمة س�ر فيما بينهم 

للتأكد من هوية من ينادي على أحدهم وهم متفرقين عن بعض!
تع�ددت زياراتهم للخرائب لما اتضح له�م أنها آمنة، وصار ذلك 

سرهم الدفين والثمين، الخرائب قلعتهم الحصينة والمسلية..
- »هل نبدأ اللعب؟«.

- »ولَِم ال؟«.
ويمسك )جرير( عصاه كمن يحمل سيفا استعدادا للمبارزة..

كان غارق�ا في ذلك الكم من الخواط�ر والذكريات، فلم يدر متى 
أو كيف غفا في مكانه..
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وج�د نفس�ه واقف�ا ف�ي درٍب ضباب�ي ش�ديد الب�رودة، واس�تطاع 
بصعوبة تبين ظالل مبهمة ألجس�اد ملتوية كأنها تتعذب، ولما اقترب 
منها وجدها مجرد أش�جار، تنعق على أغصانها المتكس�رة عش�رات 

الغربان السوداء..

ثم س�مع صوتا أنثويا يناديه، صوتا مألوف النبرة، وإن ش�ابه شيء 
من الصدى، فاس�تدار ليجدها معلقة في الهواء، مرتدية عباءة س�وداء 
فضفاض�ة، وش�عرها األس�ود الثائر يتطاير حول رأس�ها كم�ا لو كان 
مجموعة من الثعابين، وجهها مختبئ في الظالل تستحيل رؤيته، وقد 

أشارت له كي يدنو منها بأنامل معروقة ذات مخالب سود شيطانية!

»ملك�ة الج�ان« كم�ا تخيلها تماما في عقله، وش�اهدها في أس�وأ 
كوابيسه..

- »بني!«.

تصلب شعر رأسه لدى سماعه صوتها..

- »أال تهرع للقاء أمك؟«.

تذكر حكايات الج�دات عنها، وكيف أنها تغير صوتها بآخر يألفه 
الس�امع فيصدق�ه، فح�اول االبتس�ام معلنا فش�ل حيلتها مع�ه، إال أن 

عبراته سبقت عباراته وهو يدنو منها قليال، ثم تساءل حائرا ضائعا:

- أماه؟!

راوده الحني�ن لصدره�ا الداف�ئ، وتملكت�ه الرغبة إلراحة رأس�ه 
المثقل بالهموم والهلوسات في حجرها الحبيب ثانية..

- »بني!«.
- »أماه!«.

- »أال تهرع للقاء أمك؟«..
وانخفض جسدها العائم في الهواء، فاقترب منها وهو يقول بفكر 

مبلبل:
- لكنِك ميتة؟!

فم�ا إن ص�ار على قيد أنملة منها حتى أطبق�ت مخالبها على عنقه 
بإحكام، وتالشى الشعر والجسد لتبقى المخالب، ثم تالشت الظالل 

المعتمة لذلك الوجه المبهم ليتبدى واضحا جليا اآلن..
وج�د نفس�ه في بحر م�ن الدم�اء تتقرقع بي�ن أمواج�ه المتالطمة 

عشرات الجثث العارية، فصرخ بصوت مختنق:
- من أنت؟!

- أنا الذي تكلم عنه األعوان بهمس غير مس�موع!! أنا علة نصف 
البشر!!

رأى )جري�ر( ابتس�امة غارق�ة بالدماء البش�رية الطازج�ة، وأبصر 
خطاطيف معدنية س�وداء متدلية من الس�ماء، تتأرجح هنا وهناك كي 

تصطاد الجثث من البحر الدموي كالصنانير التي تقتنص األسماك!
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وص�رخ )جرير( أقس�ى صرخاته وأعنفها لبش�اعة المنظر.. كانت 
صرخة مروعة، تردد صداها مطوال في أجواء العالم الكابوسي..

ثم تالش�ى كل ش�يء من حوله كما ل�و كان في عال�م قبل ولوجه 
آخر، ولهث بشدة عندما تناهى لمسامعه صوت يقول:

- بسم الله الرحمن الرحيم، ال بد وأنه كابوس يا بني فاهدأ!

■  ■  ■

التفت )جرير( إلى محدثه بوجه غارق بالعرق، وبإنهاك تساءل:

- أين أنا؟

- أنت في داري التي هي دارك يا بني..

كان رجال طيب المالمح، يمسح له جبينه بخرقة مبلولة بماء بارد، 
وبالقرب منه تجلس فتاة مليحة حاملة وعاء الماء..

قال الرجل مواصال عمله:

- لق�د داهمت�ك حم�ى ليومي�ن بقيت ته�ذي خاللهم�ا بكلمات 
مبهمة..

- ماذا قلت؟

أهو حلم جديد؟ كابوس جديد؟

والرجل ال زال يتكلم:

- وجدتك )أحالم( ابنتي في الخرائب القديمة، وهي التي سهرت 
على رعايتك ومداواتك بأعشابها الطبية..

كان )جري�ر( ق�د ه�دأ لح�د كبي�ر اآلن، فالتف�ت إلى الفت�اة قائال 
بامتنان:

- أنا مدين لها بحياتي إذن..
تخضب وجهها بلون وردي نضر لما همست بحياء:

- أشكر الله الذي لطف بك أيها الغريب..
حاول النهوض من رقاده، لكن دوارا مزعجا وعنيفا هاجم رأس�ه 
جاعال إياه يترنح بعض الش�يء، فاس�تند إلى كتف والد الفتاة ممسكا 

جبهته بأصابع قاسية وهو يقول بوهن:
- أشعر بأنني خائر القوى تماما..

تبسم الرجل الطيب وهو يرد قائال:
- ه�ذا ألنك لم تأكل، هلم فابنت�ي )أحالم( قد أولمت لك وليمة 

تنتظر أسنانك!
وف�ي اله�واء الطلق وعلى حصي�رة من قش، وأمام حمل تم ش�يه 
بعناية، جلس )جرير( ولعابه يس�يل للمنظ�ر والرائحة، في حين تربع 

والد الفتاة بجواره مشمرا عن ذراعيه وهو يقول:
- بسم الله يا بني، الضيف ضيف الله والبخيل عدو الله..

- بسم الله الرحمن الرحيم..
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غ�رف )جرير( بيده من صينية الطعام وم�أل فمه بنهم، كان الطعام 
شهيا للغاية، وصاحب الدار يقول مجاريا ضيفه في األكل لتحفيزه:

- كل يا بني، فعيار الشبعان أربعين لقمة..
وف�ي الختام ص�ار الحمل هي�كال مجردا م�ن اللح�م.. قد كانت 

أطيب أكلة تناولها )جرير( في حياته كلها!
- »الحمد لله، ربنا أدمها علينا نعمة..«.

قاالها كل على حدة برضا الشبعان، ثم نهض صاحب الدار داعيا 
ضيفه لكي يغتس�ل.. وبع�د أن فرغا وضعت لهم�ا )أحالم( طبقا من 

الفاكهة الشهية، فجلسا ليأكال منها ويتبادالن األحاديث..
قال )جرير( لمضيفه المنهمك بتقشير برتقالة:

- الحقيقة يا سيدي أنك أخجلتني بكرمك الزائد، وال أدري كيف 
أرد لك المعروف..

ناوله البرتقالة مقشرة بالكامل مجيبا:
- بأن تصمت وتأكل حتى تستعيد عافيتك بالكامل..

- ألن تسألني على األقل عن اسمي؟ عمن أكون؟
- أعلم من تكون، أنت ضيفي!

- على العموم اسمي هو )جرير(.. على اسم الشاعر!
- حياك الله يا )جرير( في دارك!

صمت )جرير( برهة قبل أن يتمتم مرتبكا:

- هل تأذن لي بالخروج قليال؟

- افعل ما يريحك وأنت مطمئن البال..

وهك�ذا وجد )جرير( نفس�ه خارج ال�دار أخيرا، فس�ار وهو يمأل 
بصره بالمش�اهد البديعة لألش�جار المثمرة، والمس�احات الشاس�عة 
للحق�ول الخضراء، تذكر تل�ك األيام العصيبة، لم�ا كان راقدا داخل 

زنزانته التي أولجه )مالك( إياها، واآلن فقط شعر أنه تحرر..

س�ار متأمال الشمس وقد ش�ارفت على المغيب.. غروب حزين، 
يا له من منظر آس�ر ومحير، ما القوة التي تعصر فؤاده مجبرة إياه على 
العب�وس لدى مش�اهدته الغروب؟ أألنها تغ�رب دائما ومعها أحباب 
وأصحاب؟ أم ألن ذاكرته عن الغروب حملت أقس�ى مالمح الحزن 

التي عرفها في حياته؟

كان هنال�ك راع صغي�ر الس�ن يع�زف عل�ى ناي�ه، وخرف�ان تجتر 
العشب هنا وهناك من أمامه.. يجلس أسفل شجرة كبيرة دون أن يهتم 
بمراقبة حيواناته العجماء، كما لو كان يركز على األلحان التي يعزفها 
بحس مرهف، فش�عر )جرير( أنه س�يبكي.. ما أع�ذب تلك األلحان 

وما أجملها! شعر بها تنطق كلمات مريرة معتمرة في قلبه..

 أنصت بقلبه أكثر من أذنيه، وأغمض عينيه طويال لتالفي مشاهدة 
المزيد من الغروب الحزين..
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ارتف�ع صوت أذان صالة المغرب بغتة، فكفَّ الراعي الصغير عن 
العزف، ثم نهض ليقتاد قطيعه الصغير في رحلة العودة..

ش�عر )جرير( بالراحة، أذان المغرب ب�دل حزنه العميق باطمئنان 
أعم�ق، ش�اعرا بذل�ك االرتياح الغام�ض الذي يداهم�ه كلما أنصت 
ل�ألذان، فجعل س�معه دليل�ه إلى حيث مس�جد القري�ة، حيث صلى 
مع الجماعة بخش�وع أقوى من أي وق�ت مضى، وعقب الصالة رفع 
كفي�ه بالدعاء متضرعا إلى ربه كي ينجي�ه من الكوابيس ومن مخالب 

الشيطان..

ف�رغ من دعاء طويل، فمس�ح وجه�ه بكفيه، ثم نه�ض خارجا مع 
باقي المصلين.. ش�عر ببهجة لم يكدرها س�وى تفكير عابر بأن القرية 
تب�دت له مختلف�ة بعض الش�يء.. وأبصر في الس�احة والد )أحالم( 
واقفا بصحبة رجلين يكبرانه سنا، لمح والد )أحالم( يشير له ببشاشة، 

فدنا باسما..

صافحه قائال:

- تقب�ل الل�ه يا بن�ي، أعرفك عل�ى ش�قيقي الحاج )عب�د الجليل 
الرهباني(، هو مختار قريتنا أيًضا، وهذا جارنا )شعالن(..

- تشرفنا..

جه المختار بنظرات متفحصة، قبل تساؤله بنبرة اهتمام: حدَّ

- أب�و )أحالم( قال أنها وجدت�ك في األنقاض القديمة لإلقطاعية 
المهجورة شمال قريتنا، فما الذي كنت تصنعه هناك يا بني؟

- سمعت بوجود شيء هناك..
- شيء؟ شيء مثل ماذا؟

- حكايات غريبة عجيبة، عن..
وصم�ت كأنم�ا اس�تصعب إيج�اد تعبير مناس�ب، فهت�ف الرجل 

)شعالن( بنبرة حادة:
- وم�ن أخب�رك بوجود ش�يء هناك؟ وكيف صدق�ت ذلك وأنت 

رجل بالغ؟
جه )جرير( بنظرات مس�تنكرة، في حين هدأ المختار من روع  حدَّ

الرجل بقوله:
- تري�ث يا )ش�عالن(، دعنا نتبي�ن األمر بترو.. وأن�ت يا بني، ألن 

تخبرنا عن الذي أخبرك بهذه األمور؟
- الحكايات تتناقلها القرى األخرى منذ زمن، ثم إن..

صاح )شعالن( مقاطعا إياه بسخط:
- أنت تكذب! ال أحد يعلم حكاية األغا غيرنا!

وضع المختار راحة يده على كتف )شعالن( قائال له بحزم:
- اهدأ، ال بد وأنه يقصد حكاية الشبان الذين اختفوا منذ زمن!
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ق�ال )جري�ر( وعقل�ه ي�كاد ينفجر م�ن فرط األس�ئلة المحتش�دة 
بداخله:

- أجل، أجل، بالضبط!
- ما الذي رأيته هناك وجعلك تفقد وعيك؟

ق�رأ فض�وال نهما ف�ي وجوهه�م، فتظاه�ر بمراقبة خط�وط النمل 
السائرة على التراب مجيبا:

- أخبركم إذا حكيتم لي عن األغا.. من يكون بالضبط؟
تحرك�ت قدم�ا المخت�ار فتحرك ثالثته�م معه، وق�ال مخرجا من 

جيبه غليونا خشبيا:
- دعنا نشرب الشاي في داري وبعدها نتحدث..

15

جلس�وا على كراس يدوية الصنع من الخيزران، يش�ربون الش�اي 
ف�ي جو لطيف النس�ائم وتح�ت ضوء القمر.. لك�ن وجوههم نطقت 

بالعبوس لما سيقال، وكان المختار هو أول من تكلم:

- كان ذل�ك على أي�ام والدي المختار – رحم�ه الله- حين كنُت 
صبيا صغيرا..

ف�ي تل�ك الفترة عمل أهال�ي قريتنا في أراض�ي إقطاعي تركي من 
أص�ل يهودي، وه�و األغا الذي كان )ش�عالن( يقص�ده.. كان رجال 
قاس�يا وبغيضا ألبعد الحدود، يحتكر جهود الفالحين البسطاء مقابل 
أج�ور زهيدة، بالكاد تس�د جوعهم وجوع أطفاله�م، وقد اعتاد األغا 
على إق�راض الناس بالربا الفاحش، وإقام�ة حفالت تغضب الله في 

إقطاعيته تلك، التي صارت اليوم مجرد أنقاض مهجورة..

كان كشيطان جامح، خلق في األرض ليعيث بها فسادا..
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أم�ا ابنته فقد كانت صورة طبق األصل عن والدها في ش�ره، فاتنة 
ش�قراء ذات عي�ون خض�ر، اعت�ادت الخروج إل�ى الحق�ول ممتطية 
حصانه�ا األبي�ض لتله�ب قلوب وعق�ول ش�باب القري�ة، فتجعلهم 

يقتتلون أمال بالظفر بابتسامة منها!

وفي أحد األيام قدم للقرية ش�اب مس�لح ببندقي�ة، نزل ضيفا عند 
وال�دي وج�دي – رحمهما الله- فقام�ا بإطعامه وإيوائ�ه.. علمنا أنه 
مجاهد مطلوب من قوات االس�تعمار، ففتحنا له قلوبنا وبيوتنا، لكنه 

أصر على العمل في الحقول لقاء ذلك كله..

وذات ي�وم خرج�ت ابنة األغا عل�ى صهوة جوادها إل�ى الحقول 
لمعابث�ة الش�بان كالع�ادة، وهناك وق�ع بصرها على الفت�ى الذي كان 
وسيما مشدود الجسم، فكان عشقا من النظرة األولى، لكن من طرف 

واحد فقط!

ص�ارت تأتي كل ي�وم لرؤيته حامل�ة معها أطيب أصن�اف الطعام 
والش�راب والحلوي�ات، إال أن الش�اب احتقره�ا ونبذه�ا لمعرفت�ه 
بصنائعه�ا مع فتية القرية، أما عنها فلقد كانت على أتم اس�تعداد لترك 
حياة الرفاهية، وحتى الديانة اليهودية كلها في س�بيل الحصول عليه! 
أخبرته أنها س�تهرب معه حيث يش�اء إن صار لها لألبد، لكن الحقيقة 
التي لم تعرفها الطفلة اليهودية المدللة إال فيما بعد، هي أن الفتى كان 
متيما بهوى فتاة حس�ناء من قريتنا، وهب لها قلبه منذ اللحظة األولى 

الت�ي وقع بص�ره عليها، فكم من م�رة رمقها بنظ�رات الحب، قبل أن 
يحمر وجهها وتهرع إلى دار أهلها!

ث�م جاء ذلك اليوم المش�ئوم الذي خرجت فيه ابن�ة األغا لمالقاة 
حبيبها متلهفة، كانت متأنقة ومعتنية بتبرجها كي تبهره، وعندما بلغت 

الحقل شاهدته معها..
كان�ا ينظران لبعضهما بحٍب وش�وق، وقد كان ذلك كافيا الندالع 
نيران الغيرة في قلب الطفلة اليهودية بال هوادة، فانتظرت ريثما يحمل 
الفتى فأسه، ويشرع في مساعدتنا في الحرث، وذهبت فتاته لمساعدة 

النسوة في تحضير الزاد للفالحين..
ثم وقعت أبصارنا جميعا على المشهد المروع لحظة وقوعه..

فقد اندفعت ابنة األغ�ا بجوادها والكراهية تطل من عينيها كلهب 
النار، فقضت على غريمتها المس�كينة بدهسها بين سنابك الحصان، 

ثم انطلقت عائدة للمنزل مخلفة جثة خالية من الروح!
ج�ن جن�ون الفتى المس�كين، وبكى بكاءا مريرا وه�و يحمل جثة 
حبيبت�ه بي�ن ذراعي�ه.. مات�ت والدة الفت�اة كم�دا وحزنا عل�ى ابنتها، 
واعتل�ت صحة الوالد بش�دة قبل لحاق�ه بزوجه وابنت�ه، فاعتبر الفتى 

المفجوع نفسه السبب فيما أصاب تلك األسرة المنكوبة..
قرر االنتقام بشراس�ة من األس�رة اإلقطاعية بالمقابل، فاختار ليلة 
من الليالي الحالكة، وحفر في بقعة من األرض كي يس�تخرج بندقيته 
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الت�ي دفنه�ا هناك، وكذل�ك حزام الطلق�ات، ثم اتجه إل�ى اإلقطاعية 
عازم�ا عل�ى إغراقها بدم�اء م�ن يقطنوها.. ف�ي تلك الليل�ة الهوجاء 
س�معنا صوت إطالق رص�اص عنيف، ثم فوجئنا بالني�ران تندلع في 
اإلقطاعي�ة.. انطل�ق والدي وعدد كبي�ر من الفالحين إل�ى هناك بغية 
إخماد الحريق، وإنقاذ من يمكن إنقاذه، فوجدوا جثث األغا وزبانيته 
وق�د أتت عليها النيران، في حين وقفت ابنته بجوار جثة أبيها وهي ال 

تكف عن الصراخ، وقد فقدت عقلها تماما..

أنقذوه�ا، لكنه�م ل�م يج�دوا أي أثر للفت�ى أو حت�ى لجثته عقب 
إخماد الحريق، وتردد بأنه قد رحل بعد أن أتم انتقامه المروع..

لك�ن الحكاي�ة لم تنته عن�د ذلك الحد، أو أنها انته�ت قبل أن تبدأ 
عقب إيجاد جثة ابنة األغا متدلية من ش�جرة عبر حبل ش�نقت نفس�ها 

به!

إذ انتش�رت الحقا حوادث الختفاء ش�بان القري�ة بطرق غامضة، 
وأش�يع يومها أن الغيالن هاجمت أولئك الش�بان ليال، وحملتهم إلى 

مملكتهم الرهيبة تحت األرض لتعذيبهم أو التهامهم!

■  ■  ■

ويواصل الشيخ )عبد الجليل( سرد الحكاية بتأثر واضح:

- اس�تمرت حوادث اختف�اء الفتية، حتى لم يتبق منهم س�وى فئة 
قليل�ة، نمنعها بقدر هائل م�ن الجهد والحزم كي ال يخرجوا في جنح 

الظالم، فيالقوا نفس المصير.. خبر ضيفنا عن ولدك يا )شعالن(..
قال الرجل بمالمح مكفهرة:

- كان ولدي )س�عفان( يس�ألني بإلحاح عن األش�باح التي تقطن 
إقطاعية األغا المهجورة، فأنذرته أال يفكر بالذهاب إلى ذلك المكان 
ألن�ه ملع�ون، وألن الممن�وع مرغوب فق�د التحق ه�و اآلخر بركب 

الفتية المفقودين!
قال )جرير(:

- إذن فشبان القرية يحاولون كبح جماح فضولهم بزيارة اإلقطاعية 
المهجورة، فلماذا لم تدمروها عن بكرة أبيها إذن؟

ردَّ المختار بشرود ذهن:
- ألن أهال�ي القري�ة يؤمنون ب�أن أبناءهم س�يعودون يوما، لذلك 
عارضوا بش�دة تدمير اإلقطاعية.. ثمة شائعة بين النسوة بأن شبح ابنة 
األغ�ا يواصل أالعيبه مع الش�بان، حيث يختطفهم م�ن ذويهم، ولذا 

فهم يأملون عودتهم!
- يا لها من حكاية!

- أرجو من الله أن تكون حكايتك أعجب!
ابتسم )جرير( برغمه صامتا، فقال المختار متأمال إياه:



117 116

مـالك جهنمــي

الت�ي دفنه�ا هناك، وكذل�ك حزام الطلق�ات، ثم اتجه إل�ى اإلقطاعية 
عازم�ا عل�ى إغراقها بدم�اء م�ن يقطنوها.. ف�ي تلك الليل�ة الهوجاء 
س�معنا صوت إطالق رص�اص عنيف، ثم فوجئنا بالني�ران تندلع في 
اإلقطاعي�ة.. انطل�ق والدي وعدد كبي�ر من الفالحين إل�ى هناك بغية 
إخماد الحريق، وإنقاذ من يمكن إنقاذه، فوجدوا جثث األغا وزبانيته 
وق�د أتت عليها النيران، في حين وقفت ابنته بجوار جثة أبيها وهي ال 

تكف عن الصراخ، وقد فقدت عقلها تماما..

أنقذوه�ا، لكنه�م ل�م يج�دوا أي أثر للفت�ى أو حت�ى لجثته عقب 
إخماد الحريق، وتردد بأنه قد رحل بعد أن أتم انتقامه المروع..

لك�ن الحكاي�ة لم تنته عن�د ذلك الحد، أو أنها انته�ت قبل أن تبدأ 
عقب إيجاد جثة ابنة األغا متدلية من ش�جرة عبر حبل ش�نقت نفس�ها 

به!

إذ انتش�رت الحقا حوادث الختفاء ش�بان القري�ة بطرق غامضة، 
وأش�يع يومها أن الغيالن هاجمت أولئك الش�بان ليال، وحملتهم إلى 

مملكتهم الرهيبة تحت األرض لتعذيبهم أو التهامهم!

■  ■  ■

ويواصل الشيخ )عبد الجليل( سرد الحكاية بتأثر واضح:

- اس�تمرت حوادث اختف�اء الفتية، حتى لم يتبق منهم س�وى فئة 
قليل�ة، نمنعها بقدر هائل م�ن الجهد والحزم كي ال يخرجوا في جنح 

الظالم، فيالقوا نفس المصير.. خبر ضيفنا عن ولدك يا )شعالن(..
قال الرجل بمالمح مكفهرة:

- كان ولدي )س�عفان( يس�ألني بإلحاح عن األش�باح التي تقطن 
إقطاعية األغا المهجورة، فأنذرته أال يفكر بالذهاب إلى ذلك المكان 
ألن�ه ملع�ون، وألن الممن�وع مرغوب فق�د التحق ه�و اآلخر بركب 

الفتية المفقودين!
قال )جرير(:

- إذن فشبان القرية يحاولون كبح جماح فضولهم بزيارة اإلقطاعية 
المهجورة، فلماذا لم تدمروها عن بكرة أبيها إذن؟

ردَّ المختار بشرود ذهن:
- ألن أهال�ي القري�ة يؤمنون ب�أن أبناءهم س�يعودون يوما، لذلك 
عارضوا بش�دة تدمير اإلقطاعية.. ثمة شائعة بين النسوة بأن شبح ابنة 
األغ�ا يواصل أالعيبه مع الش�بان، حيث يختطفهم م�ن ذويهم، ولذا 

فهم يأملون عودتهم!
- يا لها من حكاية!

- أرجو من الله أن تكون حكايتك أعجب!
ابتسم )جرير( برغمه صامتا، فقال المختار متأمال إياه:



119 118

مـالك جهنمــي

- ما الذي رأيته في اإلقطاعية المهجورة؟
رأى أبصار ثالثتهم مثبتة عليه بانتظار اإلجابة، فردَّ ببساطة تامة:

- يا س�ادة ال تتوقعوا من حكايت�ي الكثير، حاولُت بدافع الفضول 
اكتشاف شيء لسبر أغوار أسطورة اختفاء شبان قريتكم، فكان ما نلته 

اإلصابة بغيبوبة داء السكري الذي أعانيه!
تساءل )شعالن( بخيبة أمل:

- أهذا كل شيء؟
- مع األسف..

جه المختار بنظرة طويلة متفحصة، ومن ثم قال بوجل: حدَّ
- ال بأس، حمدا لله على سالمتك..

- الله يسلمك..
لكنه لم يكف عن رمقه بتلك النظرات غير المصدقة لكالمه..

16

في تلك الليلة نال األرق من )جرير(، فتسلل إلى الحوش محاذرا 
إيقاظ أحٍد من أهل الدار..

رف�ع بص�ره ناظ�را إلى وج�ه القمر الباس�م كم�ا ذك�رت الحكاية 
القديمة، وفي ذهنه التمع س�ؤال أزلي.. أين تراه يكون )مالك( اآلن؟ 

هل يواصل سلسلة القتل القديم والشنيع؟

أتراه ينتظره؟

لك�ن بعض الخواط�ر ضايقت وجدانه بش�دة، كعجزه عن اإلتيان 
بش�يء يحول دون حدوث ذلك، قد كان خطبا مزعجا وبغيضا ألبعد 

الحدود أن يشعر بالعجز إلى ذلك الحد..

وتنهد )جرير( ش�اعرا بألمه النفس�ي ينقلب لس�قر يكوي بدنه من 
الداخل..

سدد بناظريه للسماء، فأبصر القمر من جديد..
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سرح بأفكاره في دهاليز يلجها للمرة األولى.. في الكراهية تفكر، 
كيف أنها تعش�ش في القلوب، فتميت المش�اعر جاعلة إياها س�وداء 

هامدة..
وع�ن الحمق البش�ري تفكر، وكي�ف أن أفكارا بح�د ذاتها هي ما 

تصنع مصائر الرجال..
وبينم�ا هو على تلك الح�ال أبصر ظال تراءى أمامه على األرض، 

فالتفت ليعرف صاحبه، فوجد الفتاة )أحالم( واقفة!
سألته:

- عاجز عن النوم؟
- إنه األرق اللعين!

- أطلعني والدي على ما دار بينكم عند عمي المختار..
- وما رأيِك أنت؟ أتراها األشباح سبب اختفاء فتيانكم؟

رمقته بنظرة طويلة قبل أن ترد:
- أخشى أن تقول عني مجنونة..

- عنِك أنِت؟ أقسم بالله العظيم أال أنعتِك بذلك أبدا!
تورد وجهها قليال، فشعر بالحرج من حماسته، وبدا وكأنها تغالب 

شعورها بالخجل بصعوبة وهي تهمس:
- أعطني يدك!

كانت تلك أمنية بالنس�بة له، فلم يكن يتوقع أبدا مثل هذا المطلب 
الرائع منها، فلباه بكل سرور ودون تساؤالت..

تناولت كفه بأناملها، ورس�مت خط�ا بإصبعها على خطوط راحة 
كفه المبسوطة، فتبسم قائال بتهكم لم يتمكن من السيطرة عليه:

- ماذا؟ ستطالعين لي البخت؟
ابتسمت هي األخرى قائلة بخجل:

- شيء من هذا القبيل!
أغمض�ت عيناه�ا كأنما تتخيل، فصمت وه�و يمأل بصره بمالمح 

وجهها النضرة..
- »قدمَت عبر رحلة شاقة وصعبة..«..

قال مستش�عرا ل�ذة ملمس أناملها الرقيقة في كفه الخش�نة الكبيرة 
نوعا:

- أصبِت يا زرقاء اليمامة!
تجاهلت سخريته متابعة بنبرة حائرة:

- أرى قاتال.. وأرى قتيال!
■  ■  ■

بدا تعبير خواء على وجه )جرير(..
- »أثمة خطب ما؟«.
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أجاب شاردا:
- ماذا؟

ونظر فوجد )أحالم( تراقبه وقد ارتسم القلق في محياها الجميل.. 
تأملها مليا كالمنوم، فتبسمت برقة وهي تهمس مرتبكة:

- هل أنت بخير؟
- بخير؟

ش�عر بصعوبة اإلجابة على تس�اؤلها، بريق الحياة ف�ي عينيها دفع 
عقله إلى إعالن التوهم بأنها شاهدت لمحات عن قتل!

اصطنع ابتسامة مريرة على شفتيه مجيبا:
- أنا بخير..

نظرت له بثبات قائلة:
- بدوت وكأنك رحلت من جديد!

وجده�ا تحدق في وجهه ب�ال خجل هذه المرة، فارتبك قليال قبل 
أن يرد:

- راودني شعور أن الدنيا لن تكون كما اآلن..
- الدنيا بأسرها؟!

- أجل..
خفضت بصرها وهي تهمس متسائلة:

- ألهذا عالقة بما قلته لك؟
- موهبتِك دقيقة لحٍد مثير للشك..

- ماذا تعني؟ أنني أتعامل مع العفاريت مثال؟
- أال تفعلين؟

- وهل أبدو ممن يتعاملون مع العفاريت؟
- وكيف يبدون بالضبط؟

قالها وصمت مبتسما بسمة خافتة، فتساءلت هي األخرى بفضول:
- ماذا كنت تفعل في اإلقطاعية المهجورة؟ حقيقة؟

- حقيقة؟ وهل أبدو ممن يكذبون؟
- بصراحة نعم!

- يا لها من إهانة صريحة وجارحة!
- ال زلُت بانتظار اإلجابة..

رفع وجهه للسماء دون أن ينطق..
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أثن�اء س�يره في س�احة القرية عقب صالة العش�اء، فك�ر بأن أوان 
الرحي�ل ق�د آن، فق�د أثق�ل على أولئ�ك الن�اس الطيبي�ن، وهو اآلن 

بأفضل حال..

س�ار ببطء واألفكار تتعارك داخله، جزء منه يحاول إغراءه بالبقاء 
والب�دء بحياة جديدة، بعيدا عن أعين رجال الصحافة الذين افترس�وا 
س�معته افتراس�ا، وأهالي الضحايا الذين أهدروا دمه، لكن جزءًا آخر 
ر ل�ه بطال عائدا إلى مس�قط رأس�ه، وق�د حمل بي�ن ذراعيه جثة  ص�وَّ
القاتل الش�يطان، صحيح أنهم سيس�جنونه، لكنه س�يصير في أعينهم 

بطال حقيقيا!

كان يحل�م بالمجد الذي ينتظره ل�دى عثوره على )مالك(، عندما 
أبص�ر ظ�ال يتح�رك بعجل�ة وخ�وف، فت�وارى خل�ف أحد ج�دران 

المنازل..

أطل بوجهه، فلمح )أحالم( تتسحب متلفتة حولها، فكر بمناداتها، 
لك�ن طريقة تلفته�ا الخائفة قليال دفعته إلى االلتص�اق بالجدار أكثر، 

وهو يراقبها باستغراب..

س�ارت على عجل وسار وراءها، ظلت تسير حتى اقتادته لحدود 
القري�ة، فتفك�ر هنيهة في كنه الس�ر الذي تخفيه، قب�ل انطالقته متتبعا 

خطاها..

■  ■  ■

له�ث )جرير( وقبض على ص�دره بأصابع مش�دودة، محاوال أال 
تتنبه الفتاة الرش�يقة إلى مالحقته لها خفي�ة.. لم تهدأ لحظة مغادرتها 
القرية، فقد بقيت تهرول بحيوية ونش�اط، كما لو كانت تس�ارع للقاء 
م�ن تحب، في حين ش�عر )جري�ر( برغبة في الجل�وس قليال إلراحة 

قدميه بعض الوقت، لكن الفتاة لم تمهله ولو ثانية..

ش�عر في تل�ك اللحظة بمقت عارم للس�جائر اللعين�ة التي قضت 
عل�ى رئتيه، وودَّ ل�و يتمكن من بصق القار األس�ود الذي يتصبب في 
كيان�ه، ويصعب عليه المش�ي والركض وحتى التنف�س، وصبَّ جام 
لعنات�ه على حماقات ابن آدم ورعونته وطيش�ه، وعلى ش�ياطينه التي 

تبارك أفاعيله السوداء..
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أخي�را بلغت )أحالم( غايته�ا.. اإلقطاعية المهج�ورة! تماما كما 
توق�ع )جري�ر(، كان يجهل موقعه�ا بالضبط، لكن )أحالم( أرش�دته 

لحسن حظه.. 

ت�وارت )أح�الم( داخل اإلقطاعية، فس�ارع )جري�ر( إلى اللحاق 
بها..

■  ■  ■

كان الظ�الم ه�و اآلم�ر الناهي بالداخ�ل، لكن ضوء القمر س�اعد 
)جرير( على تبين س�بيله بين أكوام الحج�ارة والصخور المتناثرة هنا 

وهناك..

فكر باألشباح، هذا مقرها الحتمي، ظالم وأطالل وشباك عناكب، 
بزوغ األشباح هو اختبار حقيقي لرباطة جأشه..

كان الممر ضيقا ومعتما للغاية، فاستعان بقداحته..

اقتادت�ه الفتاة إلى قبو لم يكتش�فه من قب�ل، حيث درجات حجرية 
مؤدية ألس�فل بش�كل حلزوني طويل، كأنها درجات في جوف قلعة 
من قالع العصور الوس�طى، وظلَّ يهبط ويهبط حتى فكر بأنها مؤدية 

إلى قاع الكرة األرضية!

ولربما إلى مملكة الجان والعفاريت التي تخطف شبان القرية!

ثم تبين له ضوء خافت، فتنهد محاوال التماسك..

توق�ف بغتة، وبدا منش�غال في محاولة يائس�ة لتفس�ير ماهية تلكم 
األف�كار التي تس�للت لعقله كالغ�از المخدر.. أفكار ب�اردة.. كئيبة.. 
مظلم�ة لح�ٍد ال يمك�ن مع�ه معرفة خص�ال المفك�ر.. أتراه�ا أفكار 

األشباح وتحاول مشاطرتها معه؟!

عاود النزول ألسفل، لكن ببطء أشد من السابق..

وجد نفس�ه اآلن في ممر ممتد، رائحة الِقَدم زكمت أنفه، فاس�تمر 
بالمضي بال أدنى اضطراب هذه المرة وكأنه سلم باألمر!

أخيرا بلغ نهاية الممر، وولج قبيل توقفه..

فغ�ر فاه ذاه�ال، ونطقت عين�اه بلغة الف�زع في أقوى ص�وره.. لم 
يص�دق م�ا رآه، كأن�ه كاب�وس حقيق�ي انحدر م�ن عوال�م الكوابيس 

الجهنمية!

قاع�ة عمالقة قديمة تحوي عش�رات الفتية! لكن مش�كلة بس�يطة 
اعترتهم..

- »إنهم.. إنهم أموات!«.

م�ن الواض�ح أنه�م أم�وات! نظ�رات خاوية م�ن معان�ي الحياة، 
أل�وان الجل�د داكنة مغبرة، ش�باك العناكب المعشش�ة ف�ي أجزاٍء من 

أجسادهم.. لوحة مرعبة بحق!

ولكن كيف لم يتعفنوا؟ إنها لمعجزة حقيقية!
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ث�م من قال أنهم موت�ى؟ لربما كانوا اآلن في س�بات عميق كأهل 
الكهف!

ب�دت تلك الفكرة أش�د إرعاب�ا.. ما الذي أتى بهؤالء الش�بان إلى 
هن�ا؟ أهم حقا ش�بان القري�ة المفقودي�ن الذين تحدث عنهم الش�يخ 

)عبد الجليل(؟
وما هذا الصوت بحق الله؟!

ب�دا كصوت خربش�ات قلم عل�ى صفحات ورقي�ة، أو حتى على 
الج�دران، لكن قوتها غير طبيعي�ة، وصداها يتردد في أرجاء المكان، 

وحتى في أعمق أعماق سراديب عقله..
وجد نفس�ه يقب�ض صدغه بكلت�ا يديه، ث�م حاول س�د أذنيه وهو 

يصرخ، فقد صارت الخربشات ضجيجا شنيعا ال يمكن احتماله..
كان هذا قبل أن يسقط مغشيا عليه..

ومن دون أن يتنبه بأن ثمة شخص يقترب منه..

البحيرة المتجمدة
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18

الهواء البارد يرتطم بوجهه كما لو كان خارج نافذة سيارة مسرعة..

أف�اق متأوه�ا، كان ه�ذا قب�ل أن يش�هق ش�هقة عاتي�ة كالصرخ�ة 
المكتومة، فقد وجد نفسه فوق بحيرة مترامية األطراف وقد تجمدت 

مياهها تماما!

وأسفل تلك البحيرة، لمح كائنا مروعا عمالقا بصورة مفزعة كأنه 
راقد في سبات عميق..

وفوق رأس ذلك الكائن أبصرها.. )أحالم(! بشحمها ولحمها!

خط�ا بحذر ورهبة فوق س�طح البحيرة، وبص�ره ال يكاد يتزحزح 
عن المخلوق الرهيب القابع أس�فلها.. والح�ظ أنه كلما اقترب أكثر 
م�ن موق�ع )أحالم( كلم�ا زاد ضجيج تل�ك الخربش�ات اللعينة التي 
صدعت رأس�ه، فأدرك )جرير( ب�أن مصدرها ينبعث من هناك.. على 

األرجح من المسخ النائم أسفلها! 
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كائن أس�ود غزير الشعر، مخيف الس�حنة رغم عدم تبينه تفاصيل 
مالمحه بفضل ش�عره المنس�دل على غالبية وجهه، لكنه ميز أجنحته 
األربعة الش�بيهة بأجنحة الخفافيش، كما أن قرني�ن رماديين نبتا فوق 

مقدمة جبهته العريضة!
بدا كالتجس�يد الشعبي للشيطان في كتب الش�عوذة المتحدثة عن 
طقوس عبادة الش�ياطين وإحراق الس�احرات، فتنف�س بصعوبة قائال 

بصوت مخنوق من أثر الصدمة:
- بحق المولى الرحيم.. ما يكون هذا الشيء؟!
- »يسمونه )الرئبال( في الحكايات الشعبية!«..

التفت )جري�ر( وراءه كالمنتفض، فوقع بص�ره على فارس عربي 
ملي�ح التقاس�يم، يتقلد س�يفا عجيب الش�كل كغصن ش�جرة طويل، 
وعلى كتفه األيمن تش�بث ش�اهين جارح بمخالبه، بدت عيناه كعيني 

صاحبه، حادتين صارمتين!
ال ش�يء ب�ه يتح�رك، حت�ى رداءه.. ب�دا م�ع طائ�ره كقطعتين من 

الرخام، نحتتا على شكلي إنسان وطير جارح..
قال )جرير( أخيرا محاذرا تحشرج صوته:

- من أنت؟ وما الذي يحدث هنا؟!
- أدعى »الفارس«!

وصمت مدة وجيزة قبل أن يردف:

- وأنا هنا لعونك!
نظر )جرير( إلى حيث تجلس )أحالم( قائال برهبة:

- ه�ذا مس�تحيل! ال وج�ود لحي�اة مث�ل ه�ذه الحي�اة س�وى في 
اآلخرة.. أو األحالم!

- وها أنت ذا تصيب كبد الحقيقة!
- ماذا تعني؟!

قالها وهو يدنو من )أحالم( ببطء.. كانت ممس�كة بدفتر مهتريء 
مصفر األوراق، وقد أمسكت بقلم وشرعت تكتب بسرعة جنونية..

ولكن ليس هذا ما أثار فزعه..
أوال كان صوت الخربش�ات المفزع والذي يتردد بضجيج صادرا 

عن صرير قلمها، وهو يخط الكلمات على صفحات ذلك الدفتر!
وثاني�ا.. كان�ت مقلتاه�ا ناصع�ة البي�اض تمام�ا.. كم�ا ل�و كانت 

ممسوسة!
■  ■  ■

- »تمشى معي قليال..«..
ب�دا التردد في س�حنة )جري�ر(، لكنه لم يلبث أن س�ار ببطء برفقة 

الفارس الوسيم، وسبابته تشير إلى )أحالم( متسائال:
- أهي بخير؟
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- أجل، ال تقلق..

عاود التساؤل متوجسا وبصره القلق معلق بالكائن المخيف النائم 
أسفل البحيرة المتجمدة:

- أهو حقيقي؟

- في ذهن الفتاة فحس�ب! كما أخبرتك سابقا نحن في بحيرة غير 
عادية.. قد حضر من قبلك كثر، بعضهم صدق مع األسف، والبعض 

اآلخر تيقن من الحقيقة واستيقظ كي..

وتمهل في كالمه، ثم استرسل بحزن تبدى في عينيه السوداوين:

- كي يرحل لآلخرة الحقيقية!

- ما هذه الطالسم التي تحدثني بها؟ أنا لم أفهم شيئا لغاية اآلن..

قاطعه الفارس:

- عندما أتت هذه الفتاة إلى هنا سقطت في هوة الخيال، فالهوة ال 
تفت�ح إال لذوي المخيلة الخصبة، والفت�اة امتلكت مخزونا هائال من 
القصص الش�عبية التي نقلتها عن أفواه العجائز، وأولها أس�طورتي.. 
كان�ت تأت�ي إلى هن�ا لتدوين تل�ك القصص عندما س�معت الصوت 
يناديها، فاس�تجابت للنداء، وعندئ�ذ.. عندئذ صارت تكتب لصالحه 

هو!

- لصالح من؟

- ال أحد يعلم ما إذا كان كيانا منفردا أو عدة كيانات! لقد تحولت 
الفت�اة إل�ى أديبة حقيقي�ة! كتاباته�ا قد تب�دل التاريخ نفس�ه! والدليل 
أنه�ا غيرت م�ن تاريخ قريتها، بأن دونت حكاية ابنة األغا مع الش�بان 

المفقودين!
- أتعني أن )أحالم( هي التي..؟!

- بالضب�ط! إنه�ا ال تكتفي بنق�ل الرواية، بل تصيغه�ا بقلمها، في 
أس�طورة ابن�ة األغ�ا تنته�ي الحكاي�ة برحي�ل المجاهد بع�د أن حقق 
انتقامه لمحبوبته، لكن الفتاة صنعت نهاية مفتوحة وأس�طورة سحرية 
جدي�دة، تتحدث عن ش�بح الفت�اة المنتحرة الذي عاد ليتصيد ش�بان 

قريتها األبرياء!
ن قصصها بتلك  نظ�ر )جرير( إلى حيث جلس�ت )أح�الم( لت�دوِّ

الطريقة الجنونية، وبصعوبة تمتم ذاهال:
- إذن فالش�بان داخل اإلقطاعية هم ذاتهم ش�بان القرية! لبوا نداء 
األسطورة، وولجوا - حس�بما خط قلم )أحالم(- ليصيروا في عداد 

المفقودين!
لماذا لم يتمكن أهالي القرية من إيجادهم؟

- ألن اله�وة انفتحت لك يا )جرير( أن�ت اآلخر! انفتحت لواحٍد 
آخ�ر م�ن ذوي المخي�الت الجامحة، وق�د حان الوق�ت لكي تحجز 

مقعدك إلى جوارها أنت اآلخر!
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وأش�ار إلى رأس )الرئبال( داعيا )جرير( لالقتراب، فصنع األخير 
ذلك بساقين معوجتين من شدة الفزع..

ألقى بنظرة أراد لها أن تكون خاطفة، ولكن سرعان ما تسمر على 
تلك الوضعية لفترة طويلة..

لق�د أبصر س�حنة الرئبال الت�ي تصاعدت من داخل�ه، رأى وجهه 
الذي لطالما اعتبره الوجه الحقيقي للشيطان..

وجه غريمه )مالك(!

19

تبدت نظرة رعب في عيني )جرير(..
- »البد أن أخرج من هنا!«.
- »والبد من إنقاذ الفتاة!«.

قالها الفارس بلهجة تبدت ألذني )جرير( حزنا بالغا!
س�ار بخطوات متمهلة حتى بل�غ رأس )الرئبال( النائم في س�باته 
ح به بمهارة قائال: المخيف، ثم امتشق سيفه العجيب من غمده، وطوَّ

- أتريد الخروج حقا؟
- مادام هذا كله زيف..

- كله؟
- ماذا تقصد؟

- أقصد أن الخروج قد ال يرضيك أيًضا..
- لم أفهم..
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تنهد الفارس رامقا السماء، وبنبرة عابسة قال:
- إذا خرجت س�ترى أمورا عالق�ة بالذهن مدى الحياة، لن تفارق 
مخيلتك، وس�يختلط واقعك بخيال�ك، وعندئذ.. إما التعايش بصبر، 

أو الجنون المؤدي لالنتحار!
الح تردد على محيا )جرير(، ولكن س�رعان ما تلبسه عناد مطبق، 

فاندفع إلى الفارس صائحا:
- أخرجني من هنا!

- أنت شجاع.. خذ السيف..
تناوله )جرير( متسائال:

- وماذا أصنع به؟
أش�ار الفارس لل�رأس المغيب أس�فل صفحة المي�اه المتجمدة، 

قائال:
- مفتاح الخروج من هنا!

احتدت نبرة )جرير( لما صاح بسحنة محتقنة:
- كان الحل بيدك طيلة الوقت ولم تتمكن من نجدتها؟!

تبسم الفارس للمرة األولى قائال بأسى:
- أن�ا ش�خصية وهمي�ة م�ن صن�ع مخيلته�ا الخصب�ة! ش�خصية 

كالفراغ، ال تقوى على فعل شيء!
وأشار للغول النائم مضيفا بحزم:

- هذا الشيء يقتات على أحالمها، واآلن ُيِعُد نفسه لوجبة متخمة 
بأحالمك الس�وداوية، إنه يعش�ق الكوابيس، فهي بمثابة التوابل على 

وجبته!
كان )جري�ر( يتأم�ل رأس الكائ�ن الضخ�م ش�اردا، وعندم�ا عاد 
ببصره تجاه الفارس، وجده ممتطيا صهوة جواد أبيض ناصع البياض 

بارع الجمال!
كان من الواضح أنه بزغ من العدم، تماما كفارسه المجهول!

- »حظا موفقا!«.
نطقها الفارس، ثم وثب بجواده األبيض في الهواء كالطلقة!

وهناك.. تالشى كأن لم يكن!
بح�ث عن�ه )جري�ر( بج�زع هن�اك.. ف�ي الس�ماء.. قب�ل أن يعلن 
استس�المه الصام�ت، فع�اود النظر إلى ال�رأس المخي�ف الذي كان 

بحجم سيارة صغيرة، وداهمه التردد فلم يدر ما يصنع..
قال لنفسه شاعرا بالعرق يتكاثف من مساماته وبرعشة في أطرافه:

- الكرة اآلن في ملعبك!
مرت دقائق قبل أن يحس�م تردده أخيرا، فرفع الس�يف عاليا بكلتا 

قبضتيه، موجها طرفه المدبب إلى قمة رأس الوحش النائم!
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فرغت )أحالم( من مطالعة تلك الحكاية المصاغة للمرة المائة..
كان�ت قد آوت إلى فراش�ها الدف�يء قابضة الدفت�ر المصفر الذي 
حافظ�ت عليه ق�در اس�تطاعتها.. ذاك الذي أهداه جده�ا لها في عيد 
ميالدها العاشر، والذي ال تسأم مطالعة فحواه من الحكايات الشعبية 
التي صاغها قلمها الناشئ، والتي سرد بعضها عليها في ليال ال تفارق 

ذاكرتها ومخيلتها الحالمة الشغوف بكل جديد ومثير..
رق�دت عل�ى الف�راش متناول�ة بأناملها البض�ة القمحي�ة مجلدها 

األثير، ثم التفت لتصير بذلك راقدة على ظهرها..
�ت زهرة ياس�مين،  وبع�د ت�ردد، فتحت�ه على الصفح�ة حيث دسَّ

مطالعة نهاية الحكاية التي تتجاهلها في كل مرة..
ث�م أرقدت الدفتر عل�ى صدرها متنهدة، وتأملت ببصر ش�اخص 
س�قف غرفتها القديم، تارك�ة العنان ألفكارها الخيالي�ة، تتقاذفها بال 

هوادة كقارب وسط عاصفة ضارية..

وللم�رة المائة، تح�رك ثغرها الجمي�ل بش�فتيه الناضجين مكررة 
بتهدج محزن:

- لقد حطمت لي قلبي!

■  ■  ■

ش�عر بك�ٍف على كتف�ه تربت، وبأنام�ل على جبهته تم�رر، فأفاق 
ليجده جالس�ا بجواره ومنحنيا فوقه.. الفالح العجوز)جابر( بشحمه 

ولحمه!
أراد الص�راخ وق�د بدا مصعوق�ا لتل�ك المفاجأة، في حي�ن ناوله 

)جابر( قارورة ماء قائال ببسمة:
- أرى أنك قد أفقت أخيرا! حمدا لله!

»أكن�ُت أهذي أم م�اذا؟!«... كانت تلك كلمات عقله، أما لس�انه 
فقد جرت الكلمات عليه بحشرجة وحنق:

- ماذا تفعل هنا؟
- قدمُت لالطمئنان عليك! اشرب الماء..

تج�رع بنه�م حتى كاد أن يش�رق، فأبع�د )جابر( القنين�ة برفق عن 
شفتيه وهو يربت على ظهره، في حين سعل )جرير( وهو يهتف بنبرة 

مختنقة:
- ماذا.. حدث؟!
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- جئ�ُت لتفق�د أحوال�ك، فوجدت�ك قابع�ا عل�ى األرض تتلفظ 
كلمات غير مفهومة، لوهلة حسبتك أصبت بالصرع!

نهض )جرير( مستندا إلى كتف الفالح قائال بمالمح منهكة:

- كنُت هناك! في القرية حيث المختار )الرهباني( و)أحالم( و..

قاطعه )جابر( ضاحكا بدهشة:

- )الرهبان�ي(؟ أتقصد المخت�ار )عبد الجلي�ل الرهباني(؟! البد 
وأن الصدمة كانت أش�د من المتوقع يا فتى! فأنت تتحدث عن تاريخ 

قديم يخص قريتنا! كيف عرفت باسمه؟

جه )جرير( بنظرة حانقة، لكن )جابر( تجاهلها مردفا: حدَّ

- الح�اج )الرهبان�ي( كان مختار القرية أي�ام طفولتي! رحمة الله 
عليه! الرجل توفاه الله بعد أن عهد بالمخترة إلى )سعفان( ابن الحاج 

)شعالن(!

صاح )جرير( بانتصار:

- لحظة واحدة، إن ابن الحاج )ش�عالن( مفقود إثر حكاية قديمة 
عن فتاة يهودية مخبولة و..

- أتقصد حكاية ابنة األغا؟ رباه! ذكرتني بالذي مضى يا فتى!

لقد اختفى ش�بان القرية الواحد تلو اآلخر بطريقة عجيبة ومخيفة، 
ولكنهم وفي نهاية المطاف عاودوا الظهور.. جميعهم!

أذك�ر أن احتفاال عظيما أقيم ليلة رجوع الش�بان بالس�المة، رقص 
وغناء حتى مطلع الفجر!

- يا للطرافة.. وكيف عادوا؟ ألم تسألوهم؟
- سألناهم طبعا، لكنهم لم يذكروا شيئا.. كانت حادثة وال أغرب!

أسند )جرير( ذقنه على سبابته مبهوتا..
ونظ�ر مراقب�ا القرية م�ن بعي�د، خائفا، مذه�وال، متوجس�ا.. ظلَّ 
كذلك حتى بللت أرنبة أنفه قطرة ماء هوت من الس�ماء، ثم تالحقت 

القطرات ليشرع المطر بانهماره الجنوني..
- »حل�ت علينا بركة الس�ماء! هلم إلى داري ي�ا بني فرحيلك عن 

هنا في هذا التوقيت أمر مستبعد تماما.. هآيييي! إلى أين تذهب؟!
لكن جريرًا س�ار كالمترنح تحت ش�الل المطر ملقيا بحقيبته على 

ظهره..
- »ُعد يا فتى! ما خطبك بحق الله؟!«..

تجاهله مواصال رحلته الحثيثة، فيأس )جابر( من مناداته، واكتفى 
بمراقبته حتى توارى عن ناظريه.. بين قطرات المطر الثائرة!
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في منتصف مفترق الطرق المقفر، والذي يشابه الصليب أو عالمة 
+ ، وقف )جرير( مريحا متاعه عند ساقه اليسرى، ورمق بمنتهى بصره 
الس�بيل الممتد أمامه محاوال س�بر أغواره بمخيلته، حيث سينطلق به 

بعد قليل إذا ما كانت الحافلة تمر من هنا كما قيل له..

منح ظهره للطريق الذي جاء منه، وتجاهل كال من الطريقين على 
يمينه وش�ماله.. بصره متش�بث بالدرب األمامي، حي�ث الغبار الذي 
يه�ب بين الفينة والفينة مش�كال غمام�ة ضبابية داكنة، وال ش�يء غير 

ذلك..

المحطة نفسها مثيرة لالهتمام.. فقد كانت عبارة عن منصة خشبية 
مهترئة، تنتصب على سطحها ثالثة أعمدة عشش السوس في خشبها 
بنه�م، عل�ى قمة تلك�م األعمدة عوارض خش�بية مثبت�ة بزوايا قائمة، 
منتهي�ة بحبال ثالث�ة أيًض�ا، اثنتان منهما عبارة عن أنش�وطتي ش�نق! 
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والثالث�ة واضح أنها ممزقة الطوق.. تؤرجحها الرياح معا برتابة مثيرة 
للقشعريرة..

- »أنت.. أنت بانتظار..«.

جف�ل )جري�ر( ناظرا لل�وراء بس�رعة قص�وى، فوقع بص�ره على 
عج�وز قصير غريب الهيئ�ة، وقد أردف ذلك العج�وز مكمال جملته 

بعقيرة خفيضة:

- »الحافلة؟«.

تنفس )جرير( الصعداء، ومتماسكا أجاب:

- »أجل..«.

- »أنا.. أنا كذلك!«.

- »مرحى! إذن سننتظر معا!«..

- »أجل.. أجل!«..

رمق�ه )جري�ر( بنظرة جانبية وه�و يعكف اآلن على لِف س�يجارة 
بتأن، وقد جلس القرفصاء..

كان مبرقش�ا بتل�ك البقع البني�ة المثيرة للغثي�ان، وخصوصا على 
صلعته التي تشبثت بمؤخرتها بقايا شعر رمادية.. كانت ثياب العجوز 
عب�ارة ع�ن بدلة رمادي�ة بالية، وق�د تدلت من عنقه ربطة عنق س�وداء 

متسخة ببقع الطين، أم أنها موضة تلك الربطة؟!

أخرج العجوز لس�انا داكنا بطول لس�ان الضف�دع، كي يلعق ورق 
لف الس�يجارة ويحكم إغالقه، تبدت بقايا أس�نانه، مزيج من السواد 
والصفار، ولما بصق خرج ذلك المزيج على شكل سائل شبه ثخين، 

فتقلصت مالمح )جرير( في شيء من اشمئزاز..
■  ■  ■

- »سيجارة؟«..
نظر )جرير( إلى زميل االنتظار ذاك وس�يجارته يدوية الصنع التي 

يعرضها عليه، وبتؤدة دمدم مجيبا:
- »ال شكرا..«..

ه�ز العجوز كتفه مش�عال س�يجارته بعود ثق�اب، فرمق�ه )جرير( 
بنظرة ثابتة قائال له:

- »لم يفت األوان لتركها يا جدي، صحتك لم تعد..«..
س�عل العجوز مقاطعا، ولما هدأ صدره قليال س�حب نفسا شديد 

العمق هامسا باستهزاء:
- »لم يفت األوان؟!«..

وأطلق س�راح الدخان من منخريه، فتح�ول إلى ثور عجوز ضامر 
ينفث الدخان بكثافة، وبتجهم تابع القول:

- »أنا كما يقولون: قدم هنا وقدم تخطو هناك.. تجاه القبر!«..
- »يا لك من متشائم!«..
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- »بل واقعي لحٍد ال يصدق..«..
وش�رد ببصره على قارعة الطري�ق، ثم صعد به إلى حيث المنصة، 
وبت�ؤدة تس�لق حتى اتس�ع عل�ى مش�هد الحب�ال الثالث�ة المتأرجحة 

المخيف..
بصق مجددا، ثم سعل.. بعدها دمدم بالقول:

- »أتصدق أن بيتا بأكمله كان مبنيا هنا؟«..
- »هنا؟ هنا أين؟«..

- »محل تلك المنصة بالضبط!«..
- »أنت تمزح!«..

- »أقس�م ل�ك!، كان بيت�ا خش�بيا صغي�را، لكنه تبدى م�ن أجمل 
البيوت في تلك األيام..«..

نظر )جرير( بدوره، وثبت بصره على الحبال هو اآلخر متسائال:
- »وما قصة تلك ال.. ؟«..

رمقه العجوز بنظرة سريعة ُمعقبا:
- »الحبال؟ قصة غريبة.. غريبة حقا..«..

وتنشق عبر العقب متنهدا، فأدرك )جرير( أنه سيسرد الواقعة – إذا 
ما كانت كذلك- ال محالة.. ال بأس بتس�جية بعض الوقت في سماع 

ما سيقوله!
■  ■  ■

تنف�س العج�وز بت�ؤدة وهو يم�ط بش�فتيه واجما، فبدا كس�لحفاة 
طاعنة بالسن..

راقب�ه )جري�ر( وهو يس�دد ببص�ره تجاه الع�وارض الخش�بية، ثم 
سمعه يقول بنبرة خفيضة لكنها مسموعة:

- »البيت كان يضم عائلة صغيرة، رجل وابنته فحس�ب.. الزوجة 
ماتت عقب والدة االبنة مباشرة، يعلم الله سبب التعاسة التي طاردت 

الرجل، والذي اختار أن يربي ابنته بنفسه، دون معونة من أحد..
كان له شقيقات وأش�قاء، أعمام وأخوال وأوالدهم.. ضوضاء ال 
يمكن احتمالها! دفعته العتزال الجميع في شقته المتواضعة، تجاهل 
زياراته�م وتخل�ى عن الهات�ف، ولما وجده�م يتابعونه بصورة ش�به 
دائم�ة بلزوج�ة ال توصف، احتمل ما قدر عل�ى احتماله من متاع، ثم 
ارتحل مع ابنته التي صارت في السابعة من عمرها، حتى بلغا مفترق 

الطرق هذا!
هنا، توقف الرجل متفحصا المكان، وبعد معاينته صار على يقين 
م�ن أنه الم�كان المنش�ود.. فأخبر ابنت�ه أنهما س�يقيمان على مفترق 
الطرق، وسيبني لهما بيتا بسيطا من األخشاب المتناثرة هنا وهناك!«..

أرجح )جرير( برأسه مدمدما:
- »قصة غريبة.. لكنها معتادة نوعا..«..

جه العجوز بنظرة متهكمة مردفا: حدَّ
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- »ثم بدأ الرجل ببناء البيت..«..
تبس�م )جرير(، فالعجوز لم ينه قصته.. عليه بالكف عن مداعباته 
القاس�ية واإلنصات حتى النهاية، فالحافلة ستتأخر كما يبدو.. المهم 

أال يجلس إلى جواره داخلها متابعا أحداث قصته الرتيبة..
- »أنه�اه في غضون ش�هر وني�ف.. وأثناء ذلك كان ين�ام مع ابنته 
داخ�ل خيم�ة، المنطق�ة مقطوع�ة م�ن البش�ر تمام�ا، وباألخص من 
أولئ�ك الذين يؤمنون أن الش�يطان يبزغ في مفترق�ات الطرقات، كان 
ذلك يريحه، حتى ابنته كانت ذات همة عالية، تمازحه وتس�اعده، لم 
يحدث أن شكت له الوحشة قط، ال بل على العكس تماما، فقد كانت 

مسرورة..
انته�ى البي�ت، وعاش�ا معا حي�اة هي البس�اطة بعينه�ا، كان األب 
يمتل�ك بندقي�ة لصي�د الطي�ور واألرانب البري�ة، وصن�ارة يذهب بها 
برفق�ة صغيرته إلى البحيرة البعيدة الصطياد بعض األس�ماك، ناهيك 

عن الغابة التي تمدهما بما تيسر من ثمار وبقوليات..
ل�م تكن أفضل معيش�ة، لكنها تب�دت كذلك لكليهم�ا.. كانا حقا 

سعيدين، ولم يؤرق عليهما سوى زيارة ذلك الشخص..«..
وتبدت نظرة قاسية في مقلتيه الغائرتين، فتأملهما )جرير( مليا..

تساءل )جرير( وهو يهرش ذقنه:
- »نظرتك تكاد تقول أنه كان شخصا سيئا للغاية!«..

- »كذا تقول الحكاية، تصفه بشاٍب يحمل حكمة الشيطان!«..
- »وهل الشيطان حكيم؟«..

ضحك العجوز مردفا بسماجة:
- »هل الش�يطان حكيم؟! كيف ل�ه إذن أن يدير ماليين الرؤوس، 
ويقنع العالم بأمور ال يتوجب عليهم االقتناع بها؟ ألم يعش قرونا وما 

زال أمامه مزيدا من القرون؟ إنه أكثر حكمة من البشرية جمعاء!«..
- »أختلف معك!«..

- »ال ب�أس! لك�ن دعني أقل لك أن الش�يطان يظف�ر بما يريده من 
البش�ر متى أراد ذلك، وبالنس�بة للبقية التي تحس�بها راس�خة كالطود 

الشامخ متسلحة بالضمائر، فتلك مسألة وقت فحسب!«..
لم يحبب )جرير( ما س�معه للتو، وكاد أن يجادل لوال رؤية العناد 

في تقاسيم العجوز، فأرجح يده قائال:
- »أنِه قصتك يا رجل واعتقني!«..

- »حًبا وكرامة.. كنُت أتحدث عن ذلك الشاب الذي زارهما في 
تلك الليلة، وقد تفاجأ األب - بل وتضايق بش�دة- للظهور المفاجئ 
لذلك الغريب، لكن ابنته بدت متحمس�ة للغاية، فعرض مضطرا على 

الغريب المكوث لليلة واحدة معهما..
وافق الغريب.. وتناول معهما طعام العشاء، سامرهما وسرد لهما 
عدي�دا م�ن القصص المثي�رة، وروي�دا وجد األب نفس�ه يحب ذلك 
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الش�اب! فع�ال! وخصوصا عقب ن�وم االبنة وبقاءهما س�اهرين معا، 
كان شابا معسول اللسان، له وجهات نظر فريدة من نوعها في الحياة، 
وق�د قرأ عقل مضيفه بخصوص ارتحاله إلى هذه البقعة النائية، بعيدا 

عن مرأى ومسمع باقي البشر البتناء بيته، وأيده في ذلك بشدة..
هكذا، ومن دون أن يش�عر، صار ضيفه الش�اب فردا ثالثا من أفراد 

عائلة البيت الخشبي على مفترق الطرق!«..
تبسم )جرير( بسخرية قائال:

- »بتلك البساطة؟!«..
سرح العجوز ببصره مجيبا:

- »أجل.. بتلك البس�اطة! رحبت االبن�ة بوجوده بحرارة، لدرجة 
منادات�ه بش�قيقها األكبر، وعاش الثالثة كأس�رة واح�دة، ينامون معا، 

يستيقظون معا، يصطادون ويأكلون ويشربون معا..
إل�ى أن وصلت أذرع الحكومة األخطبوطية أخيرا إلى هنا، مقررة 

بناء محطة انتظار الحافالت!
إل�ى جان�ب المحط�ة، كان م�ن المق�رر كذل�ك بن�اء ع�دد م�ن 
الحوانيت، واس�تراحة، ووجد األب نفسه يعيش كابوسا لما أدرك أن 
حلمه باعتزال البشر قد شارف على نهايته، والذي زاد األمر سوءا أن 

االبنة مرضت بالحمى لدى معرفتها بالخبر..«..
- »وماذا كان موقف الشاب؟«..

- »إلي�ك ما حدث.. اس�تيقظ األب ليجد ابنته س�ليمة معافاة كأن 
لم يمسس�ها س�وء! تهللت أس�اريره لتلك المعجزة، فأخبرته ابنته أن 

الشاب هو السبب، فقد أعاد لها األمل مجددا!
بالطبع لم يفهم األب مقصدها، ش�كر الشاب وسأله عما فعله كي 
يعي�د البنته نضرتها، فأخبره أنه قد وعدها بأخذ األس�رة إلى مكان ال 

يمكن لبشر الوصول إليه!«..
بنظرة جانبية تفحص )جرير( مالمح العجوز كما لو كان يدقق في 
تجاعيده الغائرة باحثا عن شيء ما، لربما انفعال، أو خلجة تدله على 

ما يخفيه من سرائر.. لم يتنبه العجوز لذلك بل واصل السرد:
- »ما هو ذلك المكان؟ كذا تس�اءل األب.. جزيرة وسط المحيط 
مثال؟ وإذا كان كذلك فكيف السبيل للوصول إليها؟ لربما كهف بين 

ثنايا جبل، لكن ابنته ال تجيد التسلق..
إال أن الش�اب طمأن�ه إل�ى أن ذل�ك المكان بمتناول أي ش�خص 

يزمع الهروب.. سيهربون ثالثتهم من هذه الدنيا بأسرها!«..
■  ■  ■

ش�عر )جري�ر( بضربات قلبه تتصاعد بعنف، ورم�ق برهبة حقيقية 
المتأرجح�ة،  المش�انق  الخش�بية، حي�ث حب�ال  الع�وارض  منص�ة 

وارتعشت شفته السفلى لما غمغم:
- »هذا.. مستحيل!«..
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- »وما المستحيل بالضبط يا بني؟«..
- »أتريد القول بأن الثالثة قد..؟!«..

- »هذا ما أحاول قوله فعال!«..
- »قصة غير معقولة على اإلطالق!!«..

- »ولماذا؟«..
ج�ه )جرير( ب�ذات النظرة التي نطالع به�ا أي مجنون، وهتف  حدَّ

بلهجة شديدة االحتداد:
- »ألن األب لن يوافق على مصير ابنته الشنيع ذاك بتلك البساطة 

الالمتناهية!«..
- »بعض البشر قد يفاجئونك بما يقدرون على فعله..«..

- »ألم يكن يحبها؟!«..
- »وبالذات باسم الحب!«..
- »ما الذي تحاول قوله؟!«..

تنف�س العج�وز رافعا وجهه لف�وق، وتأمل الس�ماء الغائمة مجيبا 
بكآبة:

- »قي�ل أن الخالص أح�د أفضل النماذج الهامة في وصف القلق 
للنف�س للبش�رية، وت�م االقتباس من روح�ه آالف ح�االت االنتحار 
هرب�ا م�ن خلق اإلث�ارة العصبي�ة الواقعي�ة، تلك مقومات لش�خصية 
مضطرب�ة وغير متزنة تلعب ف�ي داخله.. يقابلها في ظاهره ش�خصية 

أخ�رى تف�رز لن�ا تل�ك الخصائ�ص الس�لبية المتمثلة ف�ي خليط من 
الطباع الس�يئة والصفات القبيحة والمس�تهجنة، مم�ا يجعله مكروها 
م�ن الناس، وُمبعدا – قس�را– عن االختالط به�م، أو أن يكون جزءًا 
منهم.. باإلضافة إلى كونه يش�كو من ضياع هويته، وفقدان إحساس�ه 
�ت�ه تجاه الحي�اة، حيث ال يعرف تماما م�اذا يريد أو  وحماس�ه وحيويَّ
كي�ف يحققه.. فحياته أش�به بالروتين القاتل الذي يس�يطر على نظام 
حياته، ويصنع منه شخصا باردا متصلبا وفاقدا لإلحساس الشعوري، 

أو التجاوب الطبيعي مع العوارض العاطفية..«.
في هذه المرة كانت نظرة )جرير( للعجوز ذاهلة بالمعنى الحرفي 

للكلمة..
وق�د طال صمته وهو يتفحص العجوز بنظراته المتس�عة، قبيل أن 

يهتف:
- »م�اذا تق�ول بحق الل�ه؟! ومن تقص�د بكالمك ه�ذا؟ األب أم 

الشاب؟!«.
عاود العجوز التبسم، فصاح )جرير( ذاهال:

- »لق�د تحدثت للتو كما لو كنت طبيبا نفس�يا! لكن لحظة.. أهذا 
هو؟ أهكذا عرفت بالقصة؟ أأنت طبيب نفساني؟«.

- »ليس بالضرورة أن تصلني القصة لمجرد أنني كذلك..«.
ونظر إلى عقارب ساعته الفضية في معصمه األيسر، وقال:
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- »لم يتبق الكثير على موعد وصول الحافلة..«..
- »أين وجهتك؟ إلى أين تذهب؟«.

- »أنا؟ أنا.. لن أذهب إلى أي مكان.. المهم أين تذهب أنت!«..
ب�دا )جرير( مضطربا وهو يتراجع بضع خطوات للوراء، وامتدت 
يده ببطء وحذر ناحية المسدس المخبأ أسفل حزامه، متسائال بتحفز:

- »مالك ومال وجهتي أيها العجوز؟«..
- »دعني أفرغ من القصة يا بني..«..

- »ال أري�د قصصا.. أريد معرفة الحقيقة.. من تكون؟ وماذا تعلم 
عن وجهتي؟«..

لكن العجوز تجاهل تلك األسئلة متابعا كأن شيئا لم يكن:
- »ف�ي تل�ك الليل�ة الب�اردة، تح�ول البي�ت الجميل اله�ادئ إلى 
منصة إعدام بحبال المش�انق! بمس�اعدة الشاب الغريب تم هدم بيت 
األحالم، وبمس�اعدته تمكن األب من بناء هذه المنصة، أترغب حقا 
بمعرف�ة األم�ر المرعب ف�ي ذلك كل�ه؟ أن االبنة البائس�ة ظلت على 
حماس�تها، فالغري�رة لم تكن تملك أدنى فكرة عم�ا يبنيانه، وقد خيل 

لها أنها مجرد لعبة مسلية كاألرجوحة..
واآلن إليك ما هو حتى أرعب..

اتخ�ذ الثالث�ة أوضاعه�م ف�وق المنص�ة بأعن�اق مطوق�ة بحب�ال 
المش�انق، وقاموا بتودي�ع بعضهم البعض بغبطة.. فه�م راحلون إلى 

عال�م يبع�د كل البعد عن عالم البش�ر المقبض، بعي�دا عن الحكومة، 
وش�تى الخصال البشرية البغيضة.. كانت هنالك ذراع خشبية بجانب 
الش�اب، إذا م�ا ق�ام بدفعه�ا لألم�ام انفتحت ث�الث فجوات أس�فل 
أقدامه�م، وبذل�ك تهوي أجس�ادهم بعنف مباغت، ف�ال يوقف ذلك 
االندف�اع الرهيب س�وى الحب�ال التي طوق�وا بها أعناقه�م، فتتحطم 

فقراتهم العنقية ويرحلون لألبد..
ما حدث أن الش�اب م�ا إن دفع بقدمه تلك الذراع الخش�بية حتى 

تهاوت أجسادهم بالفعل، األب وابنته تأرجحا بحبليهما..
أما الشاب فقد..«..

وجد )جرير( نفس�ه يتناس�ى مس�ألته مع ذلك العجوز، لما تساءل 
بإلحاح محتد:

- »فقد ماذا؟«..
- »فقد سقط على قدميه! أجل! كان قد استخدم بمكر سكينا على 
طوق أنش�وطة مش�نقته دون علم من االثنين، فتم�زق الحبل القابض 
على عنقه، وانفلت ليس�قط على قدميه س�الما، ثم نهض ليقف مراقبا 

بهدوء األب وابنته وهما يتلويان حتى الممات!«..
أح�س )جري�ر( بربكة غير معتادة في معدت�ه، وبصعوبة نطق قائال 

كما لو كان سيتقيأ:
- »خدعهما؟!«..
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- »أحسب ذلك ما حدث، ولكن أحسب كذلك أنه كان يعتقد بأنه 
يفعل الصواب!«..

هتف )جرير( ممتعضا:

- »فعال! قد فعل الصواب مع ذلك األب وابنته.. ولكن في رأيي 
أن األب اس�تحق ما حدث له، يا له من وغد! ما ذنب ابنته المس�كينة 

كي يجرها معه بهذا الشكل الوحشي؟!«..

تنهد العجوز مردفا:

- »أن�ت على حق، لقد اس�تحق ما حدث له.. أم�ا ابنته الغالية فال 
ذنب لها.. واآلن اسمع يا فتى..

ف�ي نهاي�ة الطري�ق ال�ذي تس�ير ب�ه الحافل�ة آخ�ر محطاته�ا على 
اإلطالق، الغابة التي تحيط تلك البلدة بما يشابه األسوار..«..

- »بلدة؟«..

- »ستجدها حتما.. ولربما زرتها قبال!«..

- »ماذا تقصد؟!«..

تبس�م العجوز بحبور رافعا يدا متغضنة كفرع غصن شجرة، وبثقة 
قال:

- »البرج القديم!«..

أجل!

كان )جري�ر( يع�ي اآلن م�ا يتحدث العج�وز عنه، ولك�ن أيقصد 
كذلك أن غريمه ينتظر هناك؟

- »قل لي.. ما اسم ذلك الشاب الذي..«..
نظر إلى حيث كان العجوز يقف..

ثم – وبش�يء م�ن ذعر- دار حول نفس�ه باحثا ببص�ر جاحظ عن 
ذلك العجوز، فلم يجد له أثرا! اللهم سوى رماد السيجارة الذي كان 

ينثره أرضا بسبابته!
ظل يدور حول نفسه كمن فقد شيئا ما، ثم لم يلبث أن توقف عقال 

وبصرا عند تلك المنصة الخشبية الرهيبة..
كان يفكر بعمق، بسوداوية.. ما خطر له كان..

- »يا سيد!«..
صوت نفير يصم اآلذان ارتفع بغتة..

أجف�ل )جرير( مس�تديرا، لقد وصلت الحافلة ولم يش�عر بتوقفها 
حتى!

بتمهل مشى، وصعد إلى متنها والسائق الكهل يهتف بعصبية:
- »هلم قبل حلول الظالم يا سيد!«..

ث�م انطلق قب�ل إقفال باب الحافلة واتخاذ )جري�ر( مقعدا، فاختل 
توازن األخير، وكاد يسقط لوال أن أمسك به المحصل ضاحكا..

- »لحظة كي.. ال بأس عليك!«..
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جلس )جري�ر( مضطربا، وقد ع�اود بصره مالحق�ة تلك المنصة 
الخشبية التي تبتعد عن بصره رويدا رويدا..

كان المحصل يتس�لى بلوك نكاش�ة لتسليك األس�نان، مطالعا هو 
اآلخر حيث يطالع )جرير( بالضبط، ثم غمغم قائال بعبوس:

- »الح�ق معك.. منظر حبال المش�نقة وحده يثير القش�عريرة في 
البدن!«..

- »ليس المنظر وحده!«..
قالها )جرير( بخٍد ملتصق بزجاج النافذة وس�حنة شاحبة، فأرجح 

المحصل رأسه مؤمنا، ثم قال:
- »والقصة وراء تلك المشانق.. رباه! شيء ال يصدق!«..

تبسم )جرير( باستهزاء مرير، كيف لو علم هذا الفتى الطيب أنه قد 
أنصت ألصل الحكاية من..

- »يش�اع أن عجوًزا وحفيدته انتحرا باستخدام حبلين من الحبال 
الثالث�ة المخصص�ة للش�نق، أما الحب�ل الثالث المم�زق فالله وحده 
أعل�م بحكايت�ه.. رباه! لقد صار لون جلدك كقش�ر الليمون يا س�يد! 

ألتلك الدرجة أرعبتك الحكاية؟!«..

البلدة المهجورة



162

مـالك جهنمــي

جلس )جري�ر( مضطربا، وقد ع�اود بصره مالحق�ة تلك المنصة 
الخشبية التي تبتعد عن بصره رويدا رويدا..

كان المحصل يتس�لى بلوك نكاش�ة لتسليك األس�نان، مطالعا هو 
اآلخر حيث يطالع )جرير( بالضبط، ثم غمغم قائال بعبوس:

- »الح�ق معك.. منظر حبال المش�نقة وحده يثير القش�عريرة في 
البدن!«..

- »ليس المنظر وحده!«..
قالها )جرير( بخٍد ملتصق بزجاج النافذة وس�حنة شاحبة، فأرجح 

المحصل رأسه مؤمنا، ثم قال:
- »والقصة وراء تلك المشانق.. رباه! شيء ال يصدق!«..

تبسم )جرير( باستهزاء مرير، كيف لو علم هذا الفتى الطيب أنه قد 
أنصت ألصل الحكاية من..

- »يش�اع أن عجوًزا وحفيدته انتحرا باستخدام حبلين من الحبال 
الثالث�ة المخصص�ة للش�نق، أما الحب�ل الثالث المم�زق فالله وحده 
أعل�م بحكايت�ه.. رباه! لقد صار لون جلدك كقش�ر الليمون يا س�يد! 

ألتلك الدرجة أرعبتك الحكاية؟!«..

البلدة المهجورة



165

22

راق�ب )جرير( الش�ارع من ناف�ذة الحافلة التي اس�تقلها، وقد بدا 
عليه اس�تمتاع من نوع ما، ذاك الذي يراوده كلما أبصر الش�ارع خاليا 

من الحركة الحية ليال..
ثم�ة أربعة أش�خاص غيره داخل الحافلة، الس�ائق والمحصل من 
بينهم، وشاب بالقرب منه يطالع مجلة قديمة خاصة بعالم السيارات، 

ورجل عجوز عالي الغطيط أثناء نومه..
س�أله الش�اب صاحب المجلة وه�و ينظر صوب زج�اج الواجهة 

األمامية للحافلة:
- متوجه للبلدة؟

نظر )جرير( للشاب مجيبا بتؤدة:
- أجل..

- ال يوجد ما يستحق زيارة تلك البلدة، فهي قمامة!
وضحك باستهجان ودونما حرج، فتلون وجه )جرير( قليال.. 
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استرسل الشاب في كالمه مقلبا صفحات مجلته دون مطالعتها:

- إذن.. كيف كانت رحلتك؟

- رحلتي؟

- الرحلة التي قطعتها لزيارة البلدة!

بدا السؤال عجيبا، فالذ )جرير( بالصمت دون أن يجيب، الشاب 
يريد الثرثرة فحسب، أما عنه فيرغب ببعض الهدوء..

■  ■  ■

كانت الحافلة قد توقفت لتقل فتاة ذات فتنة عجيبة، جلست خلف 
السائق بمقعد، وانشغلت عن األبصار الشاخصة لها بمراقبة الطريق، 

فابتسم الشاب مخاطبا )جرير( بمكر:

- صنف الجمال الغامض! )إستر( التي فتكت بهامان ألجل شعب 
اليهود، )إليزابيث باثوري( التي شربت دماء العذارى واستحمت بها 

كي تحتفظ بالجمال األزلي!

- تبدو كزير نساء عندما تتكلم بهذه الطريقة..

- زير نساء مثقف، أليس كذلك؟

- بلى!

وف�ي تل�ك اللحظة، نهض صاحب المجلة الش�اب، وس�ارع إلى 
الجلوس وراء الحسناء، فتبين للجميع عرجه الظاهر، ولم يظهر عليه 

أدنى اكتراث وهو يهمس للفتاة بوقاحة:
- اسمي )تيمور( يا بدر البدور!

ردَّت عليه هازئة:
- )تيمورلنك(؟

- حل�وة! ه�ل ل�ي أن أتش�رف بمعرفة اس�مِك وم�كان إقامتك؟ 
صدقيني أنا راغب في مفاتحة والدِك الكريم بموضوع سيغير مجرى 

حياتِك لألبد، فما قولك؟
التفتت إليه الفتاة صائحة بغضب:

- أتظنني مجنونة كي أرتبط بذي عاهة مثلك يا أعرج؟
- أال يحق لذوي العاهات االرتباط؟ معذرة فقد خلتهم بشرا.. أم 

تراني أخطأت؟
توقف�ت الحافل�ة ف�ي المحط�ة التالي�ة، فنهض�ت الفت�اة مبتس�مة 

باستهزاء وهي تقول للفتى األعرج:
- ليس إذا كانوا مسلمين!

وهبطت من الحافلة تاركة الشاب يتساءل حائرا:
- ما الذي قصدته تلك اللعينة بكالمها؟

ردَّ عليه المحصل الذي شعر بالسأم أخيرا:
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- قص�دت أنه�ا ال تناس�بك في مطلق األح�وال يا فت�ى، فهي ابنة 
صائغ يهودي!

- يهودية؟ يا له من موقف! أهنالك يهود كثر في المنطقة؟
أجاب�ه الس�ائق الكه�ل ه�ذه الم�رة وهو يبص�ق من خ�الل نافذته 

المفتوحة:
- إنهم ملء شعر الرأس هنا!

- ولم�اذا ال يش�تري له�ا والده�ا الصائ�غ س�يارة ب�دل التنق�ل 
بالحافالت؟

- الرجل أبخل من.. أبخل من أبخل يهودي عندهم في الجيتو!
وتضاح�ك الثالث�ة بحناج�ر أضر به�ا التدخي�ن المفرط، فتبس�م 

)جرير( صامتا..
الواق�ع أن�ه لم يكن متأك�دا من صعود فتاة على مت�ن الحافلة، ثمة 
م�ا صور له بعي�ن الخيال فت�اة يهودية تصعد متن ه�ذه الحافلة، حتى 
الحوار الذي دار بين شخوص تلك المسرحية الخيالية عقله ما تكفل 

بتدوين كل ما قيل في »السيناريو«!
لقد نال من القرية التي زارها س�ابقا خاصية هي أقرب للعنة، لعنة 
تغزل من خاللها المخيلة خيوطا تحرك عقليته كعروس »الماريونيت« 

لتضلله..
- »سأنزل هنا..«.

فتوقف�ت الحافل�ة، وترجل الش�اب األعرج وهو يرف�ع كفه محييا 
الجمي�ع، فبادل�وه التحية بإش�ارات متعجلة من أياديه�م قبيل معاودة 

االنطالق..
اتجه المحصل إلى مقعده، فتناول من أس�فله حقيبة سوداء يوحي 
مظهرها بأنها تحوي آلة موسيقية وترية ما، بالفعل قام بفتحها ليخرج 
منه�ا كمانا فضيا بديع الزخارف والنق�وش، يبدو كقطعة فنية ال تقدر 
بثمن.. ولم تنته المفاجآت عند هذا الحد، فقد فوجئ )جرير( بالكهل 

يترك عجلة القيادة مستغرقا في البحث أسفل مقعده!
- »سنصطدم يا معتوه!«.

ش�عر )جرير( بأنه يخرف أخي�را، فقد وجد عجل�ة القيادة تتحرك 
من تلقاء نفس�ها! فتدف�ع الحافلة لالنعطاف يمنة ويس�رة، بل وأحيانا 

يتصاعد صوت النفير من دون أن يمسه السائق أيًضا!
ل الكه�ل من نصف�ه العلوي حام�ال بين يدي�ه مزمارا  أخي�را، ع�دَّ
غريب الش�كل، يش�به غصن الش�جرة لكنه من الفض�ة أيًضا، وتلتف 
حول قصبته أش�كال كالنباتات المتسلقة، منحته مظهرا بديعا ال شك 

فيه..
قال المحصل ملوحا بعصا العزف:

- أعرف�ك عل�ى أفضل عازفين عل�ى وجه البس�يطة.. أنا صاحب 
الكمان )شمنائيل(، وهذا شقيقي عازف المزمار )نورائيل(!
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همس )جرير( ذاهال:
- أشعر بتوتر مما يحدث! وبخوف مما سيحدث!

هن�ا، م�رر المحصل عل�ى أوتار كمان�ه بعصاه الغريبة التي تش�ابه 
الس�يف، فتالشى خوف وتوتر )جرير( كأن لم يكن، وحدق في وجه 

عازف الكمان المستغرق في عزفه بذهول..
وعندما مسَّ س�ائق الحافل�ة فوهة قصبة مزماره بش�فتيه، وأنصت 
)جري�ر( إل�ى تل�ك األلح�ان التي خرج�ت من�ه، دمعت عين�اه حتى 
تشوش�ت الرؤي�ة لديه.. م�ن المس�تحيل أن تكون تل�ك األلحان من 

صنع بشر، لقد هبطت من أفق آخر حتما!
شعر بحدقتيه تتثاقالن، فاستسلم لذلك مرحبا!

■  ■  ■

- »يا أخينا!«..
اس�تفاق )جري�ر( متثائبا، فأبص�ر المحصل وقد عك�ف على هزه 
بنفاد صبر، في حين نزل السائق، وظلَّ الراكب العجوز النائم بمكانه!

نهض )جرير( وقد رس�م على ش�فتيه بسمة ناعس�ة متمطيا، وبفاه 
مفغور عن آخره غمغم:

- يا له من حلم غريييييب!
- ماذا؟

لح�ق )جري�ر( بالمحص�ل كاتم�ا ضحكة,عندما تخيل�ه من جديد 
بذلك الكمان، كانت النكاشة ال تزال بين أسنانه، فلو أبصره في حلم 
يقطع الس�مك في السوق لما استغرب، ولكن أن يعزف كخريج بارز 

من جوليارد؟!
- »وصلنا المحطة؟«.

- »وصلنا..«.
ارتفع صوت السائق األجش صائحا بالمحصل:

- امأل الحافلة بالوقود..
- حاضر..

كذا ردَّ عليه بخشونة منتزعا خرطوم الوقود من مكانه..
- »ونظف الزجاج جيدا!«..

- »حاضر! حاضر!«..
وبقطع�ة م�ن الليف مبلولة بالماء، ش�رع المحصل يمس�ح زجاج 
الواجهة األمامية للحافلة في همة، مدندنا مقطعا من أغنية لفيروز كي 

يتحمس أكثر أثناء أدائه عمله المضجر..
أش�عل المحصل لنفسه س�يجارة، متجاهال تحاذير محطة الوقود 
المن�ذرة بعدم التدخي�ن، وطفق يتأم�ل العجوز النائم ف�ي آخر مقعد 

داخل الحافلة بابتسامة باهتة..
في حين أخذ )جرير( بالتلفت حوله..
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كان�ت األف�كار تصطرع داخ�ل مخيلته الواس�عة ح�ول عديٍد من 
األش�كال واألش�ياء، بعضها واقع�ي والبعض اآلخ�ر ال يمت للواقع 

بأدنى صلة! َمن ِمن أقرانه قال عنه مضطرب الذهن؟ حقا ال يذكر!
كان يعلم أن الحافلة س�تتوقف في هذه المحطة التي كانت أقرب 
نقطة إلى البلدة التي يقصدها، كان يحمل حقيبته المألى باحتياجات 
رحلته الشاقة، ومن حزامه المغطى بسترته البنية، تدلت مدية الجيش 

التي ال يستغني عنها أبدا..
كان�ت المس�افة ال ت�زال بعي�دة، لذا انطل�ق في طريق�ه منصتا إلى 
عقي�رة محصل الحافلة، التي تحولت اآلن من غناء إلى صفير يش�ابه 

زقزقة العصافير!

23

بين األش�جار المتكاتفة على حدود البلدة مباشرة، ووسط الظالم 
الذي بدد أكثره ضوء النار المشتعلة، قرفص )جرير( أمام ناره منهكا..

- »ما الذي جاء بنا إلى هنا بحق الله؟«.
نظر )جرير( إلى رفيق رحلته التوأم قائال له باستهجان:

- اهدأ أيها العقل السخيف!
كان ي�رى بعين الخيال »جريرًا« آخر يق�ف بالقرب من النار كأنما 
يح�اول الظفر ببعض ال�دفء! وقد كان )هذا اآلخ�ر( أكثر عصبية إذ 

قال:
- »لس�ُت أدري ب�أي حق تحكم�ون على عالم كامل بالس�خف، 

وأنتم جنس يمتلئ نصفه – على األقل- بالسخافة والسخفاء!
ِس�مه إعج�از الخالق في خلقه! س�ر من األس�رار المبهمة، إال أن 

تطلق عليه سخفا وما شابه ذلك..«..
- ربما تكون محقا..
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- »أنتم قوم متعنتون حتى ولو رأيتم الصواب مجسدا!«..
- وأنت تحب أن تفلسف األمور..

- »هذه مهنتي!«..
وهن�ا تعالت أصوات عواء الذئاب! فأس�رع )جري�ر( اآلخر يقول 

مغيرا دفة الموضوع بتوتر الح في نبرته:
- »إذا بتن�ا الليل�ة ف�ي الع�راء فس�تكون الذئ�اب أول�ى زبائن هذا 

»البوفيه« المفتوح.. ماذا نصنع اآلن؟ ال يمكننا البقاء هنا..«..
- شارفنا على الوصول، أنا أرتاح ليس إال..

- »انهض واسترح في دارك إذن!«..
- يا لك من رعديد!

ل ف�ي خطواته قائال  قاله�ا وه�و ينه�ض مس�تأنفا الس�ير، وإن عجَّ
بسخرية:

- يقال أن الذئاب عفاريت متنكرة، أليس كذلك؟
- »ليس كلها.. لماذا تعش�قون حكاي�ات العفاريت والغيالن ليال 

وحول النار المشتعلة؟«..
- طبيعة بشرية أرجو عدم محاسبتنا عليها.. 

- »تب�ا! ه�ذا الع�واء يثير حفيظت�ي.. أتعل�م؟ هذه الغاب�ة صالحة 
لحكاي�ة مفزعة من التي تس�ردها عليكم جداتكم، وبالمناس�بة بعض 

تلك الحكايات حقيقي!«..

- مثل ماذا؟
- »خذ عندك مث�ال حكاية الصبيَّان اللذان خرجا إلى الغابة للعب 

الغميضة في هذه البقعة تحديدا..«..
- دعني أخمن، لقد طالت فترة اختبائهما، أليس كذلك؟

اكتس�ى وج�ه )جرير( اآلخ�ر بتعبي�ر الخطورة، وهم�س مواصال 
السرد:

- »ال أحد من البشر يعلم ما الذي حدث سوى الصبي األول، فقد 
ع�اد للبلدة مع أولى نس�ائم الفجر وهو ملوث بال�دم وقد جن كليا.. 
كان يص�رخ قائال أن الغي�الن التهمت صديقه، وخ�رج األهالي بحثا 
ع�ن الصبي.. بحثوا في كل ش�بر من الغابة حت�ى كلوا، وأخيرا أعلنوا 

أن الغيالن هي التي خطفت الصبي فعال كي تأكله!«..
- بصالة سيدنا الرسول الكريم، هل هذه الحكاية حقيقية؟

تبسم )جرير( اآلخر مجيبا بالمباالة:
- »مج�رد حكاية من حكايات الجدات ي�ا صاحبي، من الواضح 

أنهن يسعدن بإثارة هلع أحفادهن بقصص العفاريت!«..
- عندما يصاب الواحد منا بالصرع، يس�ارعون بدق الطبول على 

أذن المسكين أياما بلياليها بحجة طرد العفاريت..
قال )جرير( اآلخر ساخرا:

- »أي أن العفاريت أرحم!«..
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صمت )جرير( قليال، ثم قال متأمال دربه المعتم ببصٍر شارد:
- ثمة شخص..

- »أين؟«..
- هناك!

■  ■  ■

بدا الظل من بعيد لش�خص بالغ يتحرك بصعوبة، بدا كالسكير من 
فرط ترنحه..

- من أين ظهر هذا أيًضا؟ 
قالها )جرير(، فهمس اآلخر متوترا:

- »أي مجنون يتسكع في ساعة متأخرة كهذه؟«.
- من حسن حظنا أنه مجنون، أليس كذلك؟

- »ماذا لو كان.. قل أعوذ برب الفلق!«..
- يبدو وأنك ممن يؤمنون باألشباح!

- »بالعفاريت وليس األشباح!«..
- أخيرا صرت تصدق قصص الجدات عنهم؟!

لك�ن )جري�ر( كان خائف�ا حق�ا، عل�ى األقل في س�ره، فل�م يكن 
مستعدا إلظهار خوفه أمام أي كائن.. حتى ولو كان من وحي خياله!

ابتلع ريقه وسار بخطوات حثيثة مناديا:

- أنت يا هذا!
كان الظل يسير ويهوي كالمتخبط قبيل استعادته توازنه، بدا وكأنه 
ق�د تنبه أخي�را لوجود كائن بش�ري ف�ي الغابة، وتس�اءل )جرير( عن 

سبب مجيئه إلى هنا بعيدا عن البلدة..
ثمة س�بب، وهو أن يكون هذا الش�خص مخبوال.. رباه! كم يكره 

رؤية مخبول! إنهم يصيبونه بالذعر أكثر من..
فوجئ به يظهر في دائرة بصره القريبة.. ش�اب مبعثر الهيئة، ملطخ 
بالدم�اء القاني�ة الغزي�رة! وق�د رمى بنفس�ه على )جري�ر(، قائال وهو 

يلهث كالكلب الظمآن:
- ال.. ال.. الم..!

- ماذا أصابك بحق الله؟!
لكن�ه عرف بخبرته م�ا أصابه، كان الفتى مطعونا في كل ش�بر من 

جسده بأداة حادة!
- »يا إلهي! إنك بحاجة إلى مستشفى! دعني..«..

قاطع�ه الش�اب الهث�ا وق�د تب�دت نظ�رة جن�ون ط�اغ ف�ي عيني�ه 
المتسعتين عن آخرهما:

- الم.. المة..!
- ماذا؟!

- الااااامااااااا!!
ثم همدت حركته تماما ولألبد!
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24

هل قال »المة«؟
أهي هلوسة ما قبل الموت؟

حدق في الجثة الممدة بجواره وقد شعر بالضياع..
كان�ت صدم�ة له أن يرى الم�وت هكذا وجها لوج�ه، في الجيش 
أثن�اء تأديت�ه الخدمة العس�كرية كانوا يدربونهم على اس�تخدام آالت 
القت�ل، يرددون بصرام�ة أن الجندي المقدام ال يه�اب الموت.. هذا 

هراء!
حتى أثناء حراس�ة عنابر المحكوم عليهم باإلعدام، تبدت األمور 
مختلف�ة تماما عن رؤي�ة تنفيذ الحكم بهم.. الي�وم فقط تعرف قابض 

األرواح المخيف، ورأى كيف يعمل بسرعة وبال هوادة..
شعر أن عليه دفن الجثة، فاحتملها محاوال التماسك.. اختار نقطة 
ممي�زة لدفن الجثة هناك بالقرب من منازل البلدة، ألنه س�يعود حتما 
ومع�ه عناصر من الش�رطة، الذين لن يجدوا س�واه إللصاق الجريمة 

النك�راء به، وعاودت مخيلته العمل، فوجد نفس�ه مجددا بين جدران 
زنزان�ة رطبة مرتديا هذه المرة زي المحكوم عليه باإلعدام ذي اللون 

األحمر الكئيب!
كانت عملية الدفن ش�اقة وطويلة، فقد اس�تعمل مدية الجيش في 
الحف�ر، وف�ي النهاية أت�م عملية الدفن بنج�اح ال بأس ب�ه، ولم ينس 
وضع بضعة أحجار حول القبر المرتجل زيادة باالحتياط، كي يسهل 
عليه تعرف القبر، ثم حاول إش�عال سيجارة، فاكتشف – مغتاظا- أن 

القداحة قد أصابها العطب، فأطلق سبة واستدار مواصال طريقه..
■  ■  ■

حين نظر حوله استشعر طعم الرعب الذي ذاقه كل من وجد نفسه 
وحي�دا في بقعة منعزلة، حت�ى ولو كانت هنالك بيوت، فما الفائدة ما 

دامت معتمة وكأنها مهجورة؟
س�ار متلفت�ا حوله في ش�يء م�ن هلع، كأن�ه يرى ش�ياطين العتمة 
الدامس�ة ترن�و إلي�ه بخط�ى حثيث�ة! وفك�ر أن المن�ازل بالفع�ل تبدو 
مهج�ورة، أي�ن األض�واء؟ أي�ن الن�اس؟ هل رحل�وا بمج�رد انقطاع 

الكهرباء؟
عاود تأمل المكان الرهيب وقد اس�تيقظ الطف�ل الصغير الرعديد 
الكام�ن في أعماقه.. بدا ص�وت الزمهرير كعويل أل�ف روح معذبة، 
أص�وات رهيب�ة، منذرة بق�رب حلول كارث�ة مخالفة لش�رائع الطبيعة 
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وقواني�ن البش�ر، كأنم�ا ثمة كائن ش�يطاني يتنف�س هذا اله�واء البارد 
المجمد للدم في العروق، ويراقبه!

بع�د ثوان اس�تيقظت غري�زة ش�عرية بداخل�ه! فش�رع يبحث عن 
وص�ف مالئم للرياح الباردة، والبيوت الس�اكنة، وش�عوره بعدما قام 

بدفن جثة قتيل!
بالفعل بدت الطريقة ناجحة للغاية، فقد نسي أكثر مشاعر الخوف 
باحثا عن أبيات تناسب قصيدة جديدة، وأخرج قصاصة ورق صغيرة 
لتدوي�ن بضع مالحظ�ات عليها، وأغم�ض عينيه لتذك�ر بعض تلكم 

المشاعر الرهيبة التي فقد أكثرها قبل قليل!
وهنا تذكر بأنه قد لمح شيئا وهو يمرر بصره على البيوت المتعددة، 
أح�د تلك البيوت اس�ترعى انتباه�ه، ذاك الذي قبالت�ه بالضبط، يكاد 

يقسم بأنه قد رأى ضوءا شاحبا يمر خلف إحدى نوافذه!
لربما يستطيع أحدهم إفادته بما وقع هنا..

هك�ذا أس�رع باتجاه ذل�ك المنزل، ووق�ف على باب�ه ليطرقه عدة 
مرات بقوة، ثم طفق ينتظر مجيبا..

ش�عر أن انتظ�اره قد طال نوع�ا، فعاود الط�رق بقوة أكب�ر، لعلهم 
نيام..

أم لعله توهم رؤية ذلك الضوء؟
مدَّ يده لمقبض الباب وأداره ببطء، فاستجاب له وانفتح!

كانت دعوة قبلها على الفور، فدلف بال تردد للداخل هاتفا:

- يا أهل الدار! هل من أحٍد هنا؟

كان يحوي أثاثا صار لُس�مك الغبار عليه وزن، ومع هذا كل شيء 
مرتب في مكانه، ولمح )جرير( الدرج المؤدي لفوق، فأس�رع يعتليه 
وقد وجد نفس�ه يحاول أال يصدر صوتا هذه المرة، فقد شعر بأن ثمة 

شيء ليس على ما يرام..

وهنا سمع تلك الموس�يقى العجيبة.. بدت مشوشة قليال، وكأنها 
صادرة عن مذياع س�يء اإلرس�ال.. نظر )جرير( إل�ى أنامله فوجدها 

ترتعد رغما عنه، مع أن المنزل كان دافئا!

تثاقلت خطواته أكثر وهو يلعن األزيز الناجم عن الدرج الخش�بي 
القدي�م حت�ى وصل لف�وق، فأطل برأس�ه ليلمح حج�رة تصاعد منها 
الضوء الشحيح، وكذلك األلحان التي صارت مسموعة أكثر من ذي 
قبل.. تقدم ببطء حتى بلغ الحجرة، ومن فرجة الباب الضيقة استطاع 

رؤية مذياع كئيب المنظر، أسود اللون، موضوع على كرسي..

لو أنه فتح الباب بأكمله ليجد أال أحد هنا، فلسوف يهرع هاربا من 
البلدة بأكملها وبأقصى سرعته!

بقلب يدق بسرعة عدو الحصان قام بدفع الباب ببطء وحذر..
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تنهد بش�يء من االرتياح، فعلى ضوء ش�احب لش�معة شبه ذائبة، 
جل�س رجل ثلجي الش�عر تماما عل�ى مقعد مري�ح، كان موليا ظهره 

لجرير وقد بدا كأنه لم يحس بقدومه..
دنا )جرير( من الرجل هامسا برفق:

- عمت مساء يا عماه..
ظلَّ الرجل صامتا، فتفكر )جرير( هنيهة.. إنه إما نائم أو ميت!

تأم�ل وج�ه الرج�ل العجوز، فوج�د لحية رمادية كث�ة ذات حجم 
هائل، ثم انحدر بنظراته ألس�فل، فرأى عند قدمي الرجل قطة رمادية 

– أيًضا-، وقد قتلت خنقا بحبل غليظ التف حول عنقها!
ح�اول )جري�ر( إيجاد تفس�ير مقنع لم�ا وقع هنا، فتوص�ل إلى أن 
العج�وز كان نائم�ا، عندم�ا باغتت�ه قطته – عل�م أنها قطت�ه ألن حول 
عنقه�ا بخالف الحبل القاتل ط�وق جلدي في مقدمت�ه ميدالية فضية 
مزخرف�ة-، فثار العجوز لتلك المباغتة التي أفزعته حتما، وقام بخنق 

القطة في لحظة غضٍب أعمى!
تفس�ير واه، لكنه أفضل ما أوجدته قريحته، وعلى العموم بإمكانه 

سؤال العجوز عما حدث بالضبط!
عليه أن يحاذر من إيقاظه بطريقة تجعله يثور عليه..

- »يا عماه!«.
هزه برفق وهو يدعو الله بأال يكون قد أماته..

- »أفق بالله عليك..«.

أخيرا، أظهر الرجل بعض لمحات الحياة حين اهتز جسده، ورفع 
رأسا متثاقلة ليواجه هذا الزائر الذي اقتحم عليه داره وخلوته، ويقف 

اآلن بطريقة بريئة بعد أن قام بإيقاظه من غفوته!

- »اعذرني على إيقاظك يا عماه، لكن البلدة بدت..«.

كانت ردة فعل العجوز مذهلة لحٍد ال يصدق.. فقد شحب وجهه 
بص�ورة مريع�ة، ثم ه�بَّ واقفا وقد ط�ار كل أثر للنوم م�ن عينيه وهو 

يصرخ:

- ماذا تفعل هنا؟ اخرج عليك اللعنة!!

- ماذا؟!

- كيف دخلت إلى هنا؟!

- البد وأنك نسيت إقفال الباب!

- اخرج!!

وبغض�ٍب زائ�د عن الحد تحرك ليدفع بجرير في خش�ونة منفعلة، 
حت�ى لكاد يتعث�ر بجثة القطة المش�نوقة، وحاول )جرير( قول ش�يء 

لتفسير موقفه، لكن الموقف بأكمله ألجم لسانه تماما!

كان الرجل يواصل صراخه:
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- أخرج! أخرج عليك اللعنة! حتى قطتي الغالية! آخر ما تبقى لي 
من عائلتي، قتلتها كي أحظ بالخصوصية! ثم تأتيني – يا نكرة- لتدمر 

كل شيء؟!
- عن أي تدمير تتحدث بحق الله؟! 

- ألم تفهم بعد؟ لقد ضحيت حتى بكتبي ألصير وحيدا!
أخرج عليك اللعنة! أخرج!!

وهكذا وجد )جرير( نفس�ه يطرد ش�ر طردة من المنزل الذي كان 
أمله الوحيد لتحصيل بعض األجوبة!

كان يقف حائرا بالخارج بعدما أغلق العجوز الباب في وجهه بكل 
صفاق�ة.. ألهذه الدرجة يكره الرفقة؟ ربم�ا جعل هذا جيرانه يأنفونه، 

لكن ليس البلدة بأكملها! البد وأنه مصاب بلوثة عقلية!
- »اذهب لجزيرة وسط المحيط يا معتوه!«..

وتلفت حوله متنهدا، كان قد ش�عر بش�يء من األمان بعد اكتشافه 
بأن�ه لي�س وحيدا هن�ا، وإن وت�ره تص�رف العجوز األرع�ن المحب 

لالنطواء..
ثم خطر له التالي: ماذا لو أن ثمة آخرين مثله في البلدة؟

هن�ا الحظ تلك الخطوط على األرض، خطوطا ذات لون قرمزي 
داك�ن تخرج من أم�ام باب منزل الرجل العجوز، ثم تنطلق كس�جادة 

عنابية على األرض حتى اختفت في قلب الظالم!

ت�رى ما الحكمة من رس�م تلك الخطوط القرمزية المش�وهة؟ إن 
منظره�ا ليحي�ر الناظر إليها بش�دة، لقد بذل راس�مها مجه�ودا هائال 

برسمها، فإالم يرمي بفعلته الغريبة؟
قرر )جرير( تتبع تلك الخطوط القرمزية، فقد شعر أنها داللة على 

طرف خيط ما أو طريق، ولربما دلته على بشر..
هكذا، سار على الطريق القرمزي العريض وهو يتذكر – متهكما- 
حكاية ساحر »أوز«، حين كان يتوجب على )دوروثي( أن تسير على 

الطريق الطابوقي األصفر كي تصل إلى قلعة الساحر..
كان الب�رد قارص�ا، فرفع )جرير( ياقة س�ترته الجلدية البنية لس�تر 
أذني�ه، ث�م أوثق بس�اعديه أم�ام صدره.. تذكر مس�كنه غي�ر المرتب، 

ودفء سريره ذي المالءة الممزقة، وإناء القهوة السوداء الدافئة..
يا للشوق الذي اعتصر فؤاده لعالمه الهادئ المألوف!

فجأة، توقف عن السير وقد خطر له خاطر مفزع رهيب..
انحن�ى أرض�ا لتفح�ص تل�ك الخط�وط القرمزية، ح�ك بأظافره 

األرض، قبل رفعها إلى أنفه كي يتشممها ويفركها ببطء وريبة..
وفي النهاية، تس�مر متأمال الخطوط الداكنة وشعر رأسه ينتصب، 

وتصاعد الفزع من بين ثناياه متراجعا للوراء..
هذا ليس طالء وإنما دماء متجمدة!
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25

كان اللون الدموي العريض ينطلق عبر مس�احة حرة، دون أن يمر 
أسفل منزل أو بناية..

راقب�ه )جري�ر( وق�د فقد ج�زءًا ضئيال م�ن ذع�ره اآلن، وفكر في 
أس�باب تواجد هذه الخطوط في جميع أنحاء البلدة.. بالطبع لم يجد 
س�ببا واحدا مقنعا، فقد تم اس�تهالك كمية هائلة من الدماء لرسم هذه 

الخطوط المشوهة..

ورغم اكتشافه الجديد قرر تتبع آثار تلك الدماء، لعله يظفر بإجابة 
لكل تس�اؤالته الملحة.. هكذا واصل س�يره لكن بجوار الطريق ذي 

اللون القرمزي، فهو لم يحتمل فكرة السير فوق دماء!

البرد يشتد، والبخار األبيض يخرج من بين شفتيه كلما زفر، حشد 
من الش�تائم تكوم في رأس�ه على كل الظروف الت�ي ألقت به في هذه 

المحنة، وعقله ماض في تخيل نهاية مناسبة لكل هذا الجنون..

جميع المنازل التي مرَّ بها لم تشجعه على طرق أبوابها ألنها كانت 
بال أبواب أصال! كما أن النوافذ مدعمة بألواح خشبية عريضة! ما أكد 
ظنه بأن أكثر أهالي البلدة قد رحلوا لس�بٍب غامض، فمن المس�تحيل 
على أحد السكنى في منازل كهذه إال لو كان مجنونا، وهو غير مستعٍد 
لمالقاة أحدهم كي يثير ذعره بحركات ال معنى لها وكلمات بلهاء..

طالت رحلته نوعا مع أنه كان يفكر، فالتفكير ال ُيشعر المرء بمرور 
الوقت، لكنه شعر به، والحظ بأنه قد سار طويال فقد كلت قدماه..

توق�ف بغتة ملتفتا جه�ة اليمين، فلمح ما ه�و كاٍف بالفعل لجعل 
هذه الليلة ليلة رعب بحق!

أبص�ر مقابر البلدة! الش�واهد الحجرية القديم�ة منتصبة كاألوتاد 
عل�ى الترب�ة، تحوي ف�ي الجوف بقايا م�ن كانوا يتمش�ون فوقها يوما 
متمتعي�ن بالحي�اة، ورأى – ف�ي تعاس�ة- ش�جرة مس�ودة تعلق بأحد 

أفرعها غراب بيٍن أبقع، ابتدأ سيمفونية النعيق المقبضة!
لك�ن )جري�ر( ل�م يهلع، فقد ش�عر بجو م�ن االس�تخفاف المرير 
يحي�ط ب�ه وهو يواصل رحلت�ه.. إن لديه أمال من نوع م�ا.. بأن كل ما 
يق�ع طبيعي حتى اآلن، وسيس�تمر كذلك، ال ش�يء يدع�و للرهبة أو 
الخوف، حتى الطريق المطلي بالدم له س�بب، وهو سبب يعود لفترة 
طويلة مضت، ال شك أن من قاموا برسمه هم بضعة مخابيل ال أكثر!

ثم لمحها!
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فتاة ترتدي قميصا بنفس�جيا وتنورة كحلية اللون، ذات شعر ناعم 
طويل بلون الليل!

ه�ل كان يتوهم؟ أه�ي موجودة حقا أم مجرد حل�م؟ إن بصره لم 
يع�د على خير ما يرام هذه األيام، ل�ذا قام بفرك عينيه، ثم رفعهما إلى 

ذات النقطة التي أبصر عندها الفتاة، وكما توقع لم يجدها!
لطالما ش�اهد ش�خصيات وهمية، لكنها كانت من نس�ج مخيلته، 

فقد كان التحذير الذي تلقاه سابقا من عوالم الوهم صحيحا!
إن أج�واء هذه المقبرة تجع�ل األوهام تتبدى كالحقيقة، فقد خيل 

إليه رؤية فتاة تتأمل شاهد قبر ما بنظرات حزينة!
ص�رخ عقله محتجا: ما الذي تحاول فعله يا أحمق؟ ما الذي تريد 
إثبات�ه برعونة؟ أنت قد رأي�ت تلك الفتاة وتتظاه�ر بأنك تتوهم؟ أي 

عقلية بلهاء هذه؟ بل أي حمق هذا؟
وقبل أن ينصت للمزيد من اهانات عقله إليه، خفَّ )جرير( للمقبرة 
مترامية األطراف محاوال أال يفقد الس�يطرة فيذعر، كانت المقبرة بال 
أس�وار كما لو كانت متنزها عاما، وبحث طويال في األرجاء عن تلك 
الفت�اة، لكنه لم يجده�ا كما توقع، فركل حجرا صغيرا بغيظ، ثم تأمل 

الشاهد الذي كانت الفتاة تنظر إليه..
كانت هنالك عبارة مكتوبة بالدم على الشاهد، تقول:

الوشاية كالقتل !

من كتب هذه العبارة؟ أتراها الفتاة؟ أم أنها كانت تتأملها فقط؟
ق�رر )جرير( االلت�زام بطريقه الموس�وم بال�دم، إن البلدة ليس�ت 
بالكبر الذي يحس�بها الداخل إليها، لكنها كافي�ة ألن يتوه فيها المرء، 

خصوصا في الظالم مع عدم وجود إنارة..
وقب�ل أن يرحل ح�ك بأظافره موض�ع العبارة المدون�ة، فوجدها 

جافة، مما دله على أنها كتبت قبل فترة طويلة كذلك..
واصل )جرير( طريقه العنا حظه العاثر الذي جعله يحمل سجائره 
م�ع قداح�ة معطوبة، ش�عر بحاجة ماس�ة لنفث خواطره الس�وداء مع 
الدخان الس�ام خارج رأس�ه، وعاودت ذاكرته اس�ترجاع مالمح تلك 
الفتاة المليحة والحزينة، وفي أعماقه تس�اءل عن س�بب تواجدها في 

المقبرة المقبضة..
ثم انه توقف ليخرج قصاصة الورق ليس�جل العبارة الدموية فيها، 
فه�و بحاجة لتذكر مثل تلك العبارة المبهمة، ألنها قد تفيده مس�تقبال 

في قصيدته القادمة!
كانت عبارة مألوفة، لربما طالعها س�ابقا في كتاب ما، ولم يستطع 

التذكر..
أما من نهاية لتلك الخطوط البغيضة؟

أجل.. إن لها نهاية!
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26

كان منزاًل أقرب إلى فيال راقية، واحدة من نوافذه مضاءة!

الحظ )جرير( كذلك مالحظة هامة: الخطوط الدموية انتهت عند 
عتبة الباب، ثم ابتدأت من هناك مجددا، راسمة طريقا جديدا ال يعلم 

إال الله من قام برسمه!

فليؤج�ل التفكير في موض�وع تلك الخط�وط الكريهة، وليجرب 
حظه مع هذا المنزل..

ط�رق الب�اب وه�و يدعو الل�ه أال يك�ون قاطن المن�زل من محبي 
االنطواء هو اآلخر، ثم طفق ينتظر مجيبا..

لحسن الحظ سمع صوتا رجوليا مطمئنا ينادي:

- لحظة.. أنا قادم حاال!

شعر باستغراب شديد.. صوت الرجل يدل على االعتياد، وهو أمر 
ال بأس به في أي مكان عدا هذه البقعة الكئيبة والمثيرة للمخاوف، إن 

صاح�ب هذا المنزل معتوه أو ذو أعص�اب مضبوطة ليقطن هنا بتلك 
البساطة!

كان يجتر تلكم الخواطر عندما فتح الباب بغتة..
رج�ل مكتن�ز يطل، له صلعة خفيفة، ويرتدي نظ�ارات طبية، لكنه 
غير مريح! ابتس�امته بها نوع من المداهنة أو التملق، ثمة مس�حة مكر 

على وجهه ال تخطئها فراسة اإلنسان المدقق..
- »معذرة لتطفلي، وددت لو أن باإلمكان مساعدتي..«.

تأم�ل الرجل مالم�ح )جرير( وكأنه يبحث عن ش�يء م�ا، ثم قال 
باسما بتخابث ال مبرر له:

- أهال بك!
- ال أحد في البلدة كما يبدو، هل سافروا أم هجروها؟

- كل من يزورنا مرحب به ألن لوجوده معنى حتما، أما من يرحل 
فيرحل، إذ ال لزوم له!

وضحك بال مبرر! ال يبدو من مدمني المسكرات إياهم، ربما هو 
معتوه!

- »تفضل!«..
شعر )جرير( بغتة بأنه زاهد أشد الزهد في هذه الدعوة، إن ليلة في 
العراء ألهون عليه من ليلة تحت سقف هذا المعتوه صاحب السحنة 

الماكرة!
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- »ال أريد إزعاجك..«..
- »ادخل فالجو بارد للغاية..«..

دخل )جرير( وهو يهدئ من روعه، ليس�ت مش�كلة الرجل في أن 
وجه�ه غير مريح، إن من يقطن هنا لكفي�ل بأن يتعكر مزاجه تماما إذا 

لم يجن!
لكن منظر المن�زل من الداخل أراحه كثيرا، فأثاثه نظيف ومرتب، 
كل قطع�ة معتنى بانتقائها وتركيبها وترتيبه�ا، كما أن تجانس األلوان 

بديع حقا، وهذا يدل على الموهبة وحسن التفكير لحسن الحظ!
- »منزلك جميل..«.

- »مجاملة جميلة أشكرك عليها..«.
- »ليست مجاملة، البد وأنك مهندس ديكور!«..

- »الحقيقة أنني أعمل مسجال لعدادات استهالك الكهرباء!«..
غري�ب أمر مس�جل العدادات ال�ذي يمتلك منزال كه�ذا مع أثاث 

يشي بغالء الثمن، لكن إذا عرف السبب..
- »البد وأنك ورثت من أحد أقربائك إذن..«..

- »ال، أيتوجب علي؟«..
- »إذن وضعت مالك الشحيح في مشروع ناجح؟«..

- »ال..«..
- »ربما في البورصة أو..«..

- »ال أفهم إالم ترمي يا فتى..«..
لكن ابتسامة الرجل غير المريحة أخبرته بأنه يفهم ويفهم جيدا..

قال )جرير( في شيء من حرج:
- اغفر لي وقاحتي، ولكن.. هل أنت مرتش أم العب قمار؟

أطلق الرجل ضحكة مجلجلة، ثم صبَّ لجرير القهوة في قدح بدا 
غالي الثمن، قائال بال تحفظ:

- كل م�ن قابلن�ي وعرف وظيفتي أدرك بأنني إم�ا ورثت، أو أنني 
وغد نال المال الحرام لقاء ما هو محظور.. ال ألومهم على تفكيرهم، 

فهو يروق لي في الواقع ويسليني كثيرا!
- وه�ل أثقل عليك لو س�ألتك من أين لك ه�ذا؟ يمكنك اعتباره 

فضوال يا سيد..؟
- )جبر(، )جبر الفاهم(، ال داعي لأللقاب التافهة هنا، فأنا أمقتها 

بشدة، وأفضل عليها التبسط..
وأخرج علبة س�جائره وقداحة – أخيرا-، وعرض س�يجارة على 
)جرير( الذي أخرج إحدى س�جائره ليدس�ها بين ش�فتيه، ثم استعار 

قداحة الرجل ليشعلها قبل أن يردها له شاكرا..
قال )جبر الفاهم( وهو يشعل طرف سيجارته هو اآلخر:

- الحقيق�ة أنن�ي كن�ت كما ه�و متوقع من مس�جل الع�دادات أن 
يكون�ه، بصعوب�ة بالغة كنت أجد لقم�ة العيش، وبصعوب�ة أكبر كنت 
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أدفع ثم�ن إقامتي في حجرة ضيقة، كل صباح أس�تيقظ أللعن الحياة 
والحال التي تأبى التغير، وأطمح دوما إلى س�بل تغييرها ألودع الفقر 

اللعين لألبد..
أخيرا اتخذت قرارا كان الس�بب في تغيير مجرى حياتي، من اآلن 
فصاعدا لن أكون ذاك الحمل الوديع وسط حشود الذئاب النهمة، إن 

لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب!
- منطق ال أحترمه كثيرا في الواقع..

- هذا شأنك! لكن وسيلتي ابتدأتها مع أحد الموظفين الشبان في 
الهيئة، كان تافها مستهترا وثريا، يتظاهر بالعمل ألنه ال يجد شيئا آخر 
يفعله، وراتبه أعلى من راتبي بكثير، تفكيره ضحل، وكل ما يشغله هو 
كيفية العيش بس�عادة أكبر، كيفية االستمتاع بالحياة بكل ما تحويه من 

متع لماجن منحل مثله!
لقد ذكر )ميكافيللي( في كتاب األمير بأن: »الغاية تبرر الوسيلة«، 

الحقيقة أنني اتخذته مثاال يحتذى به!
ش�عر )جري�ر( بأنه ق�د بدأ يتوت�ر في جلس�ته، إنه لم يك�ن مخطئا 

بخصوص عدم ارتياحه لهذا الرجل..
ويتابع )جبر الفاهم( حديثه الذي جنح اآلن من الرزانة للتلهف:

- تقرب�ت من�ه، س�اعدته بمناس�بة أو بغير مناس�بة، كنت أس�تغل 
جهل�ه ألوقع�ه في ورطات إدارية وهمية، ثم أق�وم بإخراجه منها ألنه 

يك�ره اإلحراج وأن يقال عنه غير ك�فء للوظيفة )وتلك هي الحقيقة 
أصال(..

ف�ي تلك األثن�اء، كنت أمارس عمل�ي في التجوال عل�ى المنازل 
لتس�جيل اس�تهالك عدادات الكهرب�اء، فدخلت من�زال فاخرا جميال 

تقطنه امرأة مطلقة تعيش وحيدة بال أوالد..

كان�ت تل�ك فرصتي، صحي�ح أن الصل�ع والنظ�ارات ال يمهدان 
الطري�ق بيس�ر، لكن الم�رأة كانت بحاج�ة لمن يقف إل�ى جانبها في 
وحدته�ا، لم�ن يؤنس وحش�تها، لمن يخبره�ا بأنها ال زالت حس�ناء 

ونضرة رغم العمر الذي يمضي دون هوادة!

ل�م تكن نوعي المفضل على اإلطالق، لكنني جعلتها تصدق أنها 
كذل�ك، أمطرتها بعبارات الغزل التي تطرب لس�ماعها كثيرا، جعلتها 
ترتاح لشخصي وتبوح لي ببعض أسرارها، علمت أنها وحيدة وثرية، 
زوجه�ا األول تزوجها طمعا بثروتها، كان يصغرها س�نا، وهذا يدلك 

على أنها أغبى من الحيوانات العجماء!

أفهمته�ا أن عليه�ا معرفة من هو رائٌد لمصلحته�ا، لمن هو أقرب 
لِسنها، عليها بالرجل الذي يبغي بحق منحها السعادة، منحها ما ترغبه 

المرأة بشدة، األمومة والعيش باستقرار..

رفع )جرير( كفا مقاطعة وهو يقول بعصبية:
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- لحظة، لعلك الحظت استرس�الك في قص�ة حياتك مع ضيٍف 
غري�ب، لي�س هذا فحس�ب، ب�ل إن�ك تطلعني على أس�رار تُمُس�ك 
ش�خصيا، اعذرن�ي لكنك تصرف�ت مع الذي�ن عرفتهم بط�رق منافية 

لألخالق!
- هل الحظت هذا المكان؟ أقصد البلدة..

- الحظت، ونويت أن أسألك..
- البل�دة صارت مهجورة كليا، ال أثر لكائن حي واحد، لقد هجر 

الجميع المكان بسبب..
وهنا صمت الرجل قبيل ظهور تلك البسمة الغامضة على ثغره!

سأله )جرير( متوجسا:
- بسبب ماذا؟

- العلم عند الله يا بني!
تجاوز )جرير( تلك النقطة مع أنها تهمه بشدة، ثم قال وهو يشرب 

القهوة ليشعر ببعض االنتعاش:
- ليس�ت البلدة مهجورة كليا، فقد قابلت رجال، لكنه طردني ألنه 

يفضل البقاء وحيدا!
وهنا الحت الدهشة على وجه )جبر( وهو يتساءل:

- هل قلت: يفضل البقاء وحيدا؟
- أجل!

التفت إليه )جبر( وهو على شروده، ثم بدا مستفيقا على حين غرة 
حين انتفض رأسه بصورة طفيفة، قائال بوجل:

- ظننُت أننا وحدنا في هذه البلدة..

- ماذا تقصد؟ أيوجد معك شخص آخر؟

- أستميحك عذرا؟

- أن�ت قلت: وحدن�ا! ومعنى هذا أن ثمة ش�خص آخر معك، أم 
أنك قصدتني ؟

- أنسيت زوجتي؟

- غريبة، ظننتك تعيش لوحدك..

- ما الذي دفعك للتفكير بهذا الشكل؟

- الج�و الع�ام للمن�زل وطريقة كالم�ك أوحيا لي بذل�ك! ظننتها 
ميتة، أو أنها هجرتك!

ثم اعتدل )جرير( في جلسته قائال بنفاد صبر:

- اس�معني ي�ا س�يد )جبر(، هنالك ش�يء غامض يحدث، ش�يء 
أق�رب للتمثيلي�ة، وه�ذه البلدة هي مس�رح لألح�داث الغريب�ة، لقد 
استرسلت في حكايتك مع شخص تقابله للمرة األولى، قلت بأن من 
يأتي للبلدة وجوده مبرر، ومن يرحل يرحل، ثم أخبرتني عن زوجتك 
بطريق�ة غير مفهومة، وقحة إذا ما س�محت لي! فال أحد يتحدث عن 
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زوجت�ه هكذا، وال أحد يمارس أس�اليبك التي قمت به�ا معها أو مع 
غيرها مثل الشاب الثري الذي غررت به ما لم يكن وغدا منافقا!

تبدت سعادة عجيبة على وجه )جبر( وهو يهتف:

- إذن فأنت تعترف بأني منافق!

- ل�و أن )عبدالل�ه ب�ن أبي بن س�لول( هن�ا لمنحك ش�هادة على 
براعتك!

ولدهش�ته فوج�ئ بالرجل يقب�ض على كتفيه بقوة ويهزه متس�ائال 
بلهفة:

- أتعني ذلك حقا؟

- أعني ماذا؟

- أنني منافق بارع؟

أزاح )جرير( يدا الرجل عن كتفيه قائال باحتداد:

- هل جننت؟!

تأمله )جبر( مليا، ثم استعاد بسمته المتزنة قائال بود غريب:

- أنت بحاجة للراحة..

حاول أن يخمن ما ببال )جبر(، لكنه عجز طبعا، فسأله:

- ألن تطلعني على حقيقة ما يحدث هنا بالضبط؟

- م�ن ق�ال أن هنالك ما يحدث؟ الحياة أساس�ها ح�وادث، أهذا 
قصدك؟

- هل تسخر مني؟!

- نم اآلن والصباح رباح..

نظر )جرير( إليه بشك.. كان مرهقا بشدة، ولكن كيف ينام بسكينة 
تحت سقف هذا الرجل البغيض؟

أج�ل، إن�ه بغيض.. رج�ل يفاخر بأفاعيله الس�يئة هك�ذا هو حتما 
بغيض، لكن )جرير( مضطر للمبيت عنده لألسف..

قال باستسالم باسطا كفه:

- لو تكرمت..

- لفوق، آخر غرفة على يسارك..

- شكرا لك..

وصع�د ت�اركا الرجل يرتش�ف من قدحه ف�ي تلذذ، وه�و ال يكاد 
يخفي انفراج أساريره! كل هذا ألنه شهد له بالنفاق؟

■  ■  ■

غرق في دوامة أفكاره أكثر حتى بلغ باب الغرفة المنشودة، ففتحه 
ودلف للداخل..
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كان�ت هنالك إض�اءة قادمة م�ن أباجورة بج�وار الس�رير، إضاءة 
ضعيف�ة، لكن�ه اس�تطاع بواس�طتها أن يرى جس�د تل�ك الم�رأة التي 
جلس�ت على الفراش مرتدية ثوب نوم يفضح س�اقيها، وقد طوقتهما 
بذراعيه�ا، ودفنت وجهها فيهما مستس�لمة لش�رود ت�ام أو غياب عن 

هذا العالم!
تراجع )جرير( مصدوما للوراء وقد تفاجأ بش�دة لوجودها، وظن 

ألول وهلة أنه أخطأ بالحجرة المقصودة!
التفت للوراء، فوجد )جبر( واقفا وقد رسم بسمة قميئة على ثغره 

الجاف..
قال وهو يتأمل وجه )جرير( المنذهل:

- هي زوجتي، تفعل ما آمرها به ألنها تهابني وتحبني!
وهنا رفعت المرأة وجها شاحبا ذليال، وبأشنع نبرة سمعها )جرير( 

في حياته دمدمت كالمنتحبة:
- اقتلني!

تحسست يد )جرير( مقبض مسدسه الذي انتشله من متاعه ليخفيه 
أسفل سترته، لكن الشيطان تراجع وهو يشهر مسدسا آخر في وجهه، 

وقال بصوت صارم وهو يحكم التصويب على جبهة )جرير(:
- أيها المغفل! كفَّ عن هذه الحركات في منزل يرحب بك!

هتف )جرير( باستنكار رافعا يداه عاليا:

- مرحٌب بي؟ كضحية مصاص دماء؟!
ثم تراجع قائال بحزم للمرأة دون النظر لها:

- انهضي يا سيدة وارتدي ثيابك حاال..
جلجلت ضحكة )جبر( آفاق الحجرة وأرجاء الممر خارجا، قبل 

قوله باسما باستهزاء:
- يا لك من مغفل ش�جاع! ال بأس في أال تهاب سالحي، لكن ال 

تضيع وقتك مع زوجتي، فهي لن تبارح المكان!
وهنا تسمر )جبر( وقد ماتت بسمته..

لم يفهم )جرير( الس�بب إال حين التف�ت للزوجة، فوجدها واقفة 
مرتدية الروب المنزلي، وقد تبدلت نظرة الخنوع في عينيها إلى حقٍد 

جلي! فصاح زوجها محتدا:
- عودي لفراشِك يا امرأة حاال!

دن�ت منه بخط�ى حثيثة، والح�ظ )جري�ر( أنها تخفي ش�يئا وراء 
ظهرها، كانت سكينا كبيرة الحجم!

- »أأنِت صماء؟ قلت عودي لل..«..
وهن�ا أطلقت صرخ�ة مباغتة وهي تش�هر س�كينها وتنقض عليه، 
فدفعت ثمن ذلك غاليا.. وانتفض )جرير( بشدة وهو يسمع ويشاهد 
الطل�ق الناري، الذي فجر صدر المرأة وأغرقه بالدماء القانية، قبل أن 

تهوي صريعة!
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تراجع بذعر حتى التصق ظهره بالجدار، وهمس مبهوتا:
- لقد.. قتلتها!

ردَّ )جبر( بقنوط متأمال الجثة:
- هي ميتة منذ زمن، وقد كان لي شرف تحرير روحها من كل هذا 

الجنون!
والتفت ليرمق )جرير( بنظرة مخيفة، قائال بحقد:

- اس�مع ي�ا هذا، لقد بدأت أش�ك بأنك مجرد دخي�ل على بلدتنا 
وفي الوقت غير المناسب، وألني ال أزال في مرحلة الشك فلن أغامر 

بقتلك!
صاح )جرير( رغم دقة موقفه:

- ما الذي تتحدث عنه؟ ما الذي يحدث هنا بالضبط؟!
- أخرج قبل أن أفرغ رصاص مسدسي في رأسك اللعين!

وأحكم تصويب مسدس�ه تجاه )جرير(، ال�ذي ألقى بنظرة أخيرة 
عل�ى الجث�ة المم�دة أرضا قبل انس�حابه بخط�ى متعجلة، واس�تطاع 
)جبر( س�ماع خطواته وهو يهبط درجات الساللم ألسفل، ثم صوت 

باب منزله يفتح ويصفق بقوة..
عندها فقط ترك مسدس�ه يفلت من بين أصابعه ليس�قط أرضا، ثم 
اغرورق�ت عيناه بالدم�وع، وهو يتحس�س جثة زوجت�ه القتيلة مرددا 

بحسرة:
- آه يا زوجتي العزيزة!

27

أخيرا توقف )جرير( ليلتقط بعض أنفاسه..
أول م�ا خطر ل�ه بعدما هدأ ه�و أن قاطني البلدة حتم�ا قد صاروا 

جميعهم من الحشاشين أو مدمني الكحول!
ال يوجد تفس�ير آخر، س�وى أن يكونوا ثلة من المجانين ال يدري 

عنها أحد شيئا!
كان قلبه ال يزال يدق بعنف، وعرق »األدرينالين« يتصبب بغزارة، 

وقد اشتدت رغبته في الرحيل أكثر من ذي قبل..
وهنا صمت، حتى أفكاره صمتت..

ركل خط�وط ال�دم الجافة التي تبعه�ا منذ بداية رحلته بش�يء من 
مرارة، وتمنى الحل، أي حل!

شعر كذلك بالبرد يلسعه أكثر من ذي قبل، ومع مرور الوقت شعر 
أنه قادر على إشعال النار في جسمه لتالفي البرودة الرهيبة، وفكر بأنه 

برٌد غير طبيعي البتة!
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بعدما هدأت نفس�يته قليال رفع بصره لألمام كي يتأمل البناء الذي 
توق�ف أمام�ه، وكالعادة وجد الخطوط الدموية البش�عة منتهية هناك، 

ومبتدئة طريقا جديدا من ذات الزاوية..

■  ■  ■

)النســــخ(
كان انطباع�ه األول والموف�ق ع�ن المبنى أنه مدرس�ة لألطفال.. 
المراجي�ح والمزال�ق وال�دوارات ف�ي الحديق�ة، الرس�ومات عل�ى 
الج�دران بأل�وان زاهية، والت�ي تمثل ص�ورا لحيوانات تق�رأ مرتدية 
نظ�ارات، أو تله�و مع فراش�ات وأزهار لها وج�وه ذات طابع هزلي، 
بغية غرس انطباع المرح في نفس�ية الطفل الخائف الذي يلج المكان 

للمرة األولى في حياته..
دخل فناء المكان الذي بدا مهجورا..

تق�دم للحديق�ة حيث تلك�م األلعاب، ودف�ع إح�دى المراجيح، 
فأص�درت أزيزا موحي�ا بالقدم، وقد انفضت ع�ن المقعد كمية كبيرة 
من األتربة، حينها أدرك أن هذه األدوات لم تستخدم منذ فترة طويلة، 

كما أن الصدأ قد تمكن من كل قطعة معدنية في تلك األلعاب..
ظ�ل يتأم�ل األرجوحة المتحركة بب�طء مصغيا ألزيزه�ا الكئيب، 

عندما قرر أخيرا الدخول للمبنى..

كان الب�اب مفتوحا على مصراعيه، والفوضى تعم أرجاء المكان، 
كتٌب وأوراق ممزقة ومتناثرة، كراٍس محطمة هنا وهناك كأن إعصارا 

قد دخل..

وعل�ى الج�دار المواج�ه ل�ه في آخ�ر المم�ر، اس�تطاع لمح تلك 
العبارة..

تقدم أكثر كي يتأكد من الذي يطالعه..

ســـامــر قـتـــل سمــيــرة !
ظ�ل يحدق في تل�ك العبارة مليا، ثم نظر جهة اليمين حيث الممر 
الطويل الذي تواجدت أبواٌب على جانبيه، ولم يقاوم اإلغراء – وأي 
إغراء!- فقام بتفحص بعضها، فوجدها كلها موصدة يتعذر كس�رها، 
وللوهلة األولى ظن باقي األبواب كسابقتها، وبأن الرحيل من هنا هو 
أفض�ل حل، لكنه لم ييأس حتى وجد أخيرا بابا يفتح، وبال أدنى تردد 

دلف للداخل..

كان�ت قاعة ع�رض، حيث توس�طها تلفاز كبير الشاش�ة مع جهاز 
»فيديو«، استغرب وجودهما في مكان مهجور كهذا المكان! 

وأمام�ه، وق�ف قط بن�ي أخ�ذ يرمقه بنظ�رات ثابت�ة أث�ارت ريبته 
واهتمامه وخوفه بآن واحد!

■  ■  ■
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)المـســــخ(
رمق الصبي أس�ود الش�عر الواقف عن�د باب قاعة الع�رض بعينيه 
الزبرجديتي�ن اللتين تومض�ان في العتمة، وبحزم وع�زم فكر بأن ثمة 

طريقة وحيدة الطالع الصبي على حقيقة ما جرى هنا..
خ�فَّ بقوائمه األربعة باتجاه جهاز الفيديو، وبواحد منها قام بدفع 

الشريط داخل فتحة الجهاز كي يرى بنفسه..
وهك�ذا اقت�رب الصب�ي وق�د ب�دا عليه الخ�وف، ثم تش�جع وقام 
بتش�غيل شاش�ة التلفاز.. رأى الكامي�را تصور مجموع�ة من الصغار 
المرحي�ن داخ�ل أح�د الفص�ول، الجمي�ع يضح�ك ويمرح ويش�ير 

للكاميرا بشتى الوسائل الهزلية..
ث�م رك�زت الكاميرا عدس�تها على وج�ه طفلة جميلة ذات ش�عر 
كس�تنائي قصير وناعم، وس�مع الصبي صوت�ا أنثويا ناضجا – صوت 

صاحبة الكاميرا- يقول للطفلة بمرح:
- )سميرة(، أسمعينا األغنية غيبا، فأنِت شاطرة وتحفظينها..

ضحكت )سميرة( كثيرا، ثم ابتدأت اإلنشاد باالنجليزية ووجهها 
يحمر خجال:

- »)جاك هورنر( الصغير..
جلس في الزاوية..

ليأكل فطيرة الكريسماس خاصته..

وضع فيها إبهامه..
وسحب للخارج لعقة..

ثم قال: أي صبي جيد أنا!«.
- »برافو )سميرة(! برافو..«.

تشوش�ت الص�ورة مع الص�وت لبعض الوق�ت، قب�ل معاودتهما 
الظهور بمشهد جديد ومختلف كليا..

مش�هد الطفل�ة )س�ميرة( جالس�ة وحي�دة، وتنظ�ر للكامي�را التي 
تصوره�ا بثب�ات.. ش�يء ما خطأ بش�أنها ه�ذه الم�رة.. عيناه�ا كانتا 

محمرتين.. وبنبرة رتيبة قالت:
- لقد أخطأِت يا ِمس! )بكسر التاء(

ومن ثم رجع التشويش ليبقى حتى نهاية الشريط!
نظ�ر للصب�ي، فوج�ده س�اكنا ممتق�ع الوج�ه، ثم وج�ده يحدجه 
بنظرات ملؤها الحيرة، قبل س�ماعه يقول محاوال االقتراب منه ببطء 

وحذر:
- ما الذي تحاول إخباري به؟ إذا كنت تفهم كالم البش�ر فأعطني 

عالمة ما..
عالمة ما؟ خدش بمخالبه األرضية مرة واحدة، ثم راقب ردة فعل 

الصبي.. ما قولك بهذه كعالمة؟
- »أال يمكنك التحدث بلغتنا؟«.
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التحدث؟ فتح فمه الصغير ليموء عدة مرات.. ال، ال يستطيع!
من األفضل أن يريه بنفسه، في الصف الواقع آخر الممر..

س�ار بخط�وات رتيب�ة حت�ى توقف عن�د الب�اب، ثم نظ�ر للصبي 
طويال..

- »أتريد أن تريني شيئا آخر؟«.
خ�رج من القاع�ة إلى أح�د الصفوف، فلح�ق به الصب�ي ملهوفا، 
ن عليها  بالداخل اصطدم بصره بالس�بورة الس�وداء المغبرة، حيث دوِّ

Jack Horner :بالطبشور األحمر هذا العنوان باللغة االنجليزية
ووس�ط المقاعد، جلس صبي جميل المالمح أشقر الشعر.. كان 
يعكف ببراعة منقطعة النظير على رس�م وتلوين أصيص نبتة خضراء، 

موضوعة أمامه على طاولة المعلمة..
■  ■  ■

)الفـســـخ(
بعودها األخضر وأفرعها الضئيلة ذات األوراق الشبيهة بالمراوح 
البدائي�ة، وقفت ثابت�ة بجذورها داخل تربة األصي�ص الفخاري، كي 

يتمكن فنانها الصغير والجميل من رسمها!
قال مصوبا قلم التلوين األخضر اتجاهها:

- ستكون صورة جميلة، لكنِك األجمل في الواقع!

ش�عرت باإلط�راء، فحاولت أال تتماي�ل كثيرا بفعل ه�واء النافذة 
المفتوح�ة، كان�ت عطش�ى قلي�ال، لكن ال ب�أس، غدا تق�وم المعلمة 

بسقايتها، فبإمكانها االنتظار للغد..
قال رسامها الجميل وهو يلون األوراق باألخضر الفاتح:

- إن�ه العصر، وقتي المفضل، أقضيه في المدرس�ة ألني أعش�قها 
صامتة خاوية!

- هذه المدرسة مهجورة! مهجورة منذ زمن طويل!
قالها الصبي أس�ود الش�عر بخوف مأل كيانه، فتبس�م األشقر قائال 

بدعة:
- ال داعي للخوف!

ش�َعَرت بالوهن وهي ترقب ما يحدث.. وهن عجيب اعتراها من 
الجذور حتى األفرع..

تذكَرت ما حدث فجأة.. هذا الصبي الجميل، فنانها األش�قر، ابن 
م�س )هيام( التي كانت تعتني بها جيدا، تس�قيها وتضعها تحت ضوء 

الشمس..
وتلك الصغيرة الحلوة.. ماذا كان اسمها؟ )سميرة(؟

والحادثة وقعت قبل سنين عديدة، إذن كيف..
اشتد الوهن أكثر، وشيئا فشيئا ابتدأت خضرتها آخذة في التالشي، 

ليحل محلها لون رمادي كئيب..
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كانت تذبل ببطء وصمت وأسى!
■  ■  ■

)الرســــخ(
برأس�ه المدبب أخضر اللون، ش�رع يلون الرسم الذي يمثل النبتة 

الخضراء البراقة، داخل األصيص الفخاري أمامه..
كان�ت أصاب�ع صاحب�ه الفن�ان الصغي�ر األش�قر تحيط ب�ه إحاطة 
الس�وار بالمعص�م، والنتيج�ة أن خرجا بتلك الص�ورة الجميلة، التي 

بدت نسخا ال بأس به بتاتا عن الواقع..
ثم ابت�دأت عارضتهما الخض�راء بالذبول تدريجيا حتى تالش�ت 
تمام�ا! لكن ه�ذه المرة ليس�ت ككل مرة، ففي هذه المرة ثمة ش�اهد 

بإمكانه إراحة الجميع..
كان الصبي صاحب الشعر األسود خائفا ألقصى درجة، خصوصا 
عندما ذبلت النبتة وتالش�ت، وزاد م�ن هلعه أن القط البني بدأ يحذو 

حذو النبتة، لونه يبهت حتى تالشى جسمه بأكمله!
أم�ا عنه، فال خوف عليه، ألنه الواقع الوحيد في كل ما يدور، كما 

أنه أهم شاهد فيما سيحدث اآلن!
سمع الصبي صاحب الشعر األسود يتساءل بنبرة خوف واضحة:

- من أنت؟

وهن�ا تحرك ف�ي يد صاحبه، من ممس�ٌك بمن؟ هو حق�ا ال يعلم، 
فاألمر يبدو كلوح »ويجا«، حيث ال يمكن معرفة أي من األش�خاص 
الذين يمسكون بمحرك األحرف هو الذي يحركه.. لكنه يرجح اآلن 

أنه هو المحرك، ال أنامل صاحبه..
تحرك بس�رعة وهمة، ش�رع يخ�ط كلمات بخ�ط رديء، ال وقت 

للخطوط المنمقة، فصاحبه سيتالشى كذلك في أية لحظة..
وهنا س�قط على الورقة، ألن أصابع صاحبه باتت ش�فافة.. سمعه 

يقول بحزن وأسى مخاطبا الصبي صاحب الشعر األسود:
- سامحيني يا )سميرة(! سامحيني!

وتالشى تماما!
بدا الصبي مصعوقا، وبتوتر جامح غمغم متراجعا للوراء خطوة:

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم!
أراد أن يل�وذ بالف�رار، لكن�ه وقب�ل أن يفعل اس�تجمع بقايا جرأته 
متقدم�ا م�ن طاول�ة الصبي األش�قر، فما إن تن�اول تل�ك الورقة ذات 
األح�رف الخض�راء، حتى أطلق س�اقيه للري�ح والذع�ر يتصاعد مع 

دقات قلبه!

■  ■  ■

إنه يخشى حتى مجرد التفكير في إمكانية حدوث ذلك..
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ل�م يكن )جرير( مؤمنا بتناس�خ األرواح، لكنه وف�ي تلك اللحظة 
آم�ن بأنه كان ش�اهد عيان لجرم وقع هنا منذ أع�وام، ومن وجهة نظر 

إنسان وحيوان ونبات وحتى جماد!
لق�د رأى من خالل أبصار صبي أش�قر، وقط بن�ي، ونبتة خضراء، 

ه جنونا ال حدود له، لكنه وقع!  وقلم تلوين أخضر ما وقع هنا! سمِّ
استش�عر وج�ود ورق�ة في جيب�ه األيس�ر، فأخرجها برف�ق وحذر 

مستغربا لوجود شيء داخل جيوبه الخالية سلفا..
كان�ت صفحة من دفتر رس�م، خ�ط عليها بح�روف طفولية رديئة 

باللون األخضر:
سامر قتل سميرة عندما دفعها بغير قصد من الشرفة.. ولوال والدته 

مس هيام التي أخفت جثتها الفتضح أمره!

ارتعد )جرير(.. ارتعد وبشدة..
ثم سمع الغناء الطفولي البارد!

- »)جاك هورنر( الصغير..
جلس في الزاوية..

ليأكل فطيرة الكريسماس خاصته..
وضع فيها إبهامه..

وسحب للخارج لعقة..

ثم قال: أي صبي جيد أنا!«.
أنص�ت برع�ب عميق كي يتأكد من س�ماعه الغناء، وحين س�معه 
مج�ددا وثب من على األرض، وخ�رج من القاعة باحثا عن مصدره، 

فوجده آتيا من إحدى غرف التدريس المغلقة التي لم يجربها..
أم�ام الغرف�ة المنش�ودة وقف ليج�رب الب�اب، فوج�ده مفتوحا، 

وهكذا لم يتردد أكثر..
لم يضطر للبحث مطوال، فقد وجد ذلك الصبي األش�قر الجميل 
جالسا وراء طاولته، وقد وضع على سطحها عدة أقالم تلوين أمسك 
بواح�دة منه�ا، وعك�ف على الرس�م في دفت�ر مخصص لرس�ومات 

األطفال، مترنما تلك األغنية باالنجليزية..
ن أحدهم بخط أنيق  وعلى السبورة المواجهة لمقاعد الدراسة، َدوَّ

وبالطبشور األحمر كلمة: »مولوخ«!
ق�رأ )جري�ر( تلك الكلمة بتعج�ب، ثم قرر أن يولي ُج�لَّ اهتمامه 
للصب�ي الذي لم يكف ع�ن الغناء للحظة، ولم ُيب�ِد انفعاال يدل على 

مالحظته وجود شخص في الغرفة..
- »أغنية جميلة، هل حفظتها هنا؟«.

قالها )جرير( باس�ما للصبي بش�يء من عصبية، فهو يعلم اآلن أنه 
يحادث قاتال رغم صغر سنه..

- »هل أنت وحدك؟«.
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- »جلس في الزاوية..«.
ولم يكن ينظر إليه حتى!

- »أين ماما وبابا؟«.
- »ليأكل فطيرة الكريسماس خاصته..«.

- »ماذا حدث هنا؟«.
- »وضع فيها إبهامه..«..

- »أأنت أصم؟«.
- »وسحب للخارج لعقة..«..

- »ربما أنت أعمى كذلك!«.
وتبدى الغيظ على وج�ه )جرير( للحظة.. عندما خطرت له فكرة 

ما بغتة..
نظر للصبي قائال له بترفق:

- )سامر( أليس كذلك؟ أين )سميرة( يا )سامر(؟
وهنا كفَّ الصبي عن الغناء لحسن الحظ، فسأله )جرير( متوجسا:

- قتلتها؟
- ال، لم أفعل..

وهي إجابة رهيبة، كادت أن تقنع )جرير( لوال مش�اهدته الحقيقة 
المفزعة برمتها!

- »أظنك فعلتها يا )سامر(..«.
- »ال، لم أفعل!«.

قالها الصبي بعصبية بالغة، فتساءل )جرير( ببرودة:
- كيف قتلتها يا )سامر(؟

- أنا لم..
- أين أهلك يا صبي؟ أين كل الخلق؟!

- هنا!
- هنا أين؟

أشار الصبي للورقة التي يرسم عليها قائال بابتسامة ماكرة:
- يقابلون الغول!

تنب�ه )جرير( لرس�م الصبي للم�رة األولى، فوجده رس�ما طفوليا 
لمخلوق بش�ع مس�ود الس�حنة، ذا أنياب طويلة قام بتلوينها باألحمر 
على س�بيل إبراز الدموية والوحش�ية في االفتراس، ق�ام أيًضا بتلوين 

حدقتيه باللون األحمر كي يبدو رهيبا..
ورغم أن الرس�م بدا مضحكا لحٍد بعيد، إال أن )جرير( لم يستطع 

منع القشعريرة من التسلل لعروقه، فهمهم ذاهال:
- الغول؟!

هكذا، تحولت القشعريرة في جسد )جرير( إلى رعب حقيقي..
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نظر إلى )سامر( قائال له باحتداد:
- إذن فقد رأيت الغول.. أليس كذلك؟

ه�زَّ الصغير رأس�ه إيجابا، مما زاد من جرع�ة الهلع لدى )جرير(، 
فسارع للقول متلفتا حوله:

- عليَّ إخراجك أنت أيًضا، فهذا المكان خطر..
- أنا لم أقتل )سميرة(!

- بل قتلتها!
- أنا لم أقتل..

- كفَّ اآلن!
وزمجر في غي�ظ بعدما بات عاجزا عن الفهم.. عجوز مصر على 
الوح�دة، رجل منافق حقير، واآلن صبي يصر على الكذب! فما س�ر 

حماستهم الشديدة؟!
نة على الس�بورة، بدت له  وق�ع بصره مج�ددا على الكلم�ة المدوَّ

غريبة ومنفرة لحد ال يصدق..
ن هذه الكلمة يا صبي؟«.. - »من دوَّ

- »ال أعلم..«..
ولربما يكذب في هذا األمر أيًضا!

وقب�ل أن تع�اود الحيرة افت�راس )جري�ر(، تذكر أخيرا أين س�مع 
بتلك الكلمة..

فقد طالع يوما عن )مولوخ( الش�يطان، وهو اس�م إلله أباح تلمود 
اليهود تقديم األطفال قربانا له! ليس�ت »المس« من كتبت اسمه على 

السبورة حتما!
ثم تذكر عبارة »الوشاية كالقتل«، ترددت بإلحاح في ذهنه لما ذكر 
موض�وع التلمود، وبما أنه بطالع كثيرا، فقد تذكر أن عبارة »الوش�اية 

كالقتل« من أحكام التلمود أيًضا، فما معنى هذا كله؟
هنالك س�ر في تصرفات الذين قابلهم، هنالك أيًضا خطر يتربص 

به لو أن موضوع الغول هذا حقيقي!
التفت للصبي صائحا به:

- هلم بنا!
- أنا لم أقتل )سميرة(!

- كفَّ عن تقليد الببغاء وتعال معي..
- أنا لم أقتل..

فانفعل )جرير( وهو يصرخ غاضبا:
- الكاذب يلج النار ولو كان صبيا مثلك! من األفضل لك التفكير 

بعواقب جرمك يا صبي بدل الكذب المتواصل!
بهت وجه الصبي قبيل صياحه المنفعل:

- ومن قال أن ما فعلته خطأ؟
تلون وجه )جرير( وهو يسأل:
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- ماذا تعني؟
ابتسم الصبي ابتسامة شيطانية مجيبا بجذل:

- أنا سعيد ألني صنعت ذلك ألجله!
وأش�ار السم مولوخ على السبورة وهو يضحك! هاهو ذا مجنون 
آخ�ر، مجن�ون ثالث! مجن�ون صغير الس�ن وينافس س�ابقيه في لعبة 

الجنون!
فج�أة، هج�م الصب�ي على س�اق )جرير( مب�رزا أس�نانه، وكضبع 
صغير عضها بوحش�ية دفعته إلطالق صيحة ألم، قبل أن يفلته الصبي 
وينطلق للخارج بأقصى س�رعة.. لحق به )جرير( وهو يش�عر بالدماء 

تسيل من موضع العضة الشرسة!
لكنه حين صار خارج الصف، لم يستطع إيجاده في أي مكان!

28

إنهم حمقى مخرفون ال أكثر!
ق�رر )جرير( اإلبقاء على هذه الفكرة كونها أكثر من رائعة، وألنها 

تحمل التفسير المالئم لكل ما مرَّ به من جنون!
ولكن لَِم كل تلك المصطلحات اليهودية اللعينة؟

أتراها هلوس�ة جماعية ناجمة عن وباء؟ أم هي – ال س�مح الله- 
ديانة جديدة؟

- »أعوذ بالله!«.
همس بها ساخطا، فهو بالتأكيد يفضل لقيا الغول على لقاء أتباعه، 

إذ يبدو وأنها ديانة منحرفة ما جديدة..
كان قد بحث عن )س�امر( طويال دون جدوى، فقرر تأجيل عملية 
البحث لوقٍت الحق.. لقد قطع مسافة طويلة بجوار الخطوط الدموية 
الت�ي تتبعه�ا من�ذ بداي�ة رحلته، فه�ي تعمل ل�ه عمل خارط�ة النجوم 

ار، كي ال يضل طريقه في عرض المحيط.. السماوية للَبحَّ
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م�ن بعيد لم�ح منزال بدا له مألوفا.. لم تط�ل حيرته أكثر، فقد كان 
ذات المن�زل ال�ذي ابتدأ من�ه رحلته، أي أنه كان قريب�ا من مكان دفن 

الشاب القتيل!
لق�د عاد لنقط�ة البداية إذن! الخطوط الدموية قد ش�كلت له حتى 
اآلن ش�به مثل�ث بين ثالثة أماك�ن، منزل العج�وز االنطوائي، ومنزل 

)جبر( المنافق، ومدرسة )سامر( الكاذب!
إن م�ن رس�م تل�ك الخط�وط يعل�م أن تل�ك المواق�ع الثالثة هي 

الوحيدة التي تحوي بشرا، لكن لماذا قام برسمها؟
أيعاود االستكشاف؟ ربما الحقا فقد نال منه التعب أخيرا..

كان الظالم دامسا، لكنه رآه.. يقف بالتحديد عند النقطة التي دفن 
فيها الشاب القتيل!

كان ف�ارع الطول، ولم يس�مح له الظ�الم برؤية المزي�د، رآه فقط 
يمسك معوال، ويهوي به في ذات موقع دفن الجثة!
من تراه يكون؟ أهو أحد قاطني البلدة؟ أم أنه..

وتراجع )جرير( للوراء عندما رآه ينتزع الجثة انتزاعا من التراب!
ثم التفت إلى حيث يقف )جرير(!

جم�د في مكان�ه كاللص ال�ذي ُضبط متلبس�ا بالجرم المش�هود، 
وارتع�د بش�دة وق�د عج�ز عن اإلتي�ان بخط�وة، في حين تق�دم ذلك 

الشخص رافعا المعول باعتداد!

ول�م يدر )جرير( كيف تذكر ذلك الموقف مع دقة موقفه الحالي، 
عندم�ا كان ف�ي المرحل�ة الثانوية يعكف – قبل مرحلة الش�عر- على 
كتابة قصة رعب فريدة من نوعها.. ال يهمنا معرفة اس�م بطلها، ولكن 
تهمن�ا معرفة الظروف التي ُوضع ف�ي خضمها، ولربما كيفية خروجه 

منها أيًضا!
م�اذا يح�دث لو ُوضع ش�خص مؤم�ن أن الغ�ول أو البعبع مجرد 
خرافات في مواجهة شيء كهذا الذي يواجهه اآلن؟ ما أول ما سيقدم 

عليه البطل؟
في قصته تلك حاول التجديد، ألن من الطبيعي أن أول ما سيصنعه 

بطل القصة هو الفرار..
لم يفهم لَِم يتذكر هذه السخافات اآلن، ربما لتبين له مدى حمقه.. 
إن الموقف الطبيعي األمثل لهذه المناسبات المخيفة هو الفرار طبعا! 
فلو كان متسلحا بمدفع رشاش لالذ بالفرار أيًضا! صحيح أنه متسلح 

بمسدس ومدية، لكن..
هكذا ولى وجهه المرتاع ش�طر طريق غير ال�ذي أتى منه، وأطلق 

لساقيه العنان!
كانت انطالقته ذات سرعة مذهلة بفضل ضخ »األدرينالين« طبعا، 
ذكرت�ه بمواقف�ه مع الكالب الضال�ة التي لطالما خرج�ت له بغتة من 
قلب العتمة، لتطارده بطريقة يشيب لهولها الولدان وهي تنبح بجنون 
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مسعور، فكان يركض بسرعة خيالية تعجز حتى الكالب عن مجاراته 
بها!

ل�م ينظر لل�وراء حيث الخطر يط�ارده، كان يركض حتى يكل، ثم 
يتوقف كي يلتفت للخلف وينظر، وعندها ليحدث ما يحدث!

م�ع الكالب كانت تل�ك الطريقة ناجحة دوما، فعن�د التوقف عن 
الركض والنظر للوراء ال يجدها في أعقابه.. فهل تفلح مع الش�خص 

– أو الشيء- الذي يطارده؟

لو أنها قصة رعب لجعل الخطر ال ييأس من مطاردته، بل ويفتك 
به أيًضا في النهاية بدموية!

■  ■  ■

ش�عر بالتعب يس�يطر على قدميه، وبإف�رازات األدرينالين العنيفة 
تتخلى عنه أخيرا، فقرر التوقف..

وللخلف نظر ألنه سئم لعبة المطاردة ما بين القط والفأر..

وحين لم يجده تبسم في خالص.. لقد نجا!

بعد ثوان ابتدأ يشك في أنه ابتسم كونه أصيب بالجنون!

ال.. ل�ن يج�ن اآلن.. عليه الهرب م�ن هذا المكان المش�ئوم بأية 
وسيلة..

ت�رى ه�ل كان )جبر( المناف�ق يقصد بكالمه المقب�ض عن رحيل 
الناس أن الغول هو السبب؟ ولكن ما سر بقائه هو والعجوز االنطوائي 

والصبي الكاذب؟ أتراهم جنوا من هول ما شهدوه؟
عاود جفنه االختالج وبش�دة حتى اضطر لالمساك به كي يتوقف، 
كانت لديه مشكلة رف مزعجة منذ طفولته في الجفن األيسر ال يدري 

ما سرها، ثم نظر لألمام حيث منتهى بصره، مردًدا لنفسه دون كلل:
- ساعدني يا إلهي!

إن هذه البلدة قد صارت بالنس�بة ل�ه كصندوق العجائب الحاوي 
ألغرب األش�ياء، ولكن مع مرور الوقت تتجدد تلك األش�ياء وتزداد 

غرابة، فمتى ينتهي العرض المفزع؟
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29

م�ا العمل؟ إن البرد يجمد خالياه تجميدا، كما لو كان في القطب 
الجنوبي..

كان�ت فكرة الفرار من البلدة بأس�رها مغرية، لكن هل يجرؤ على 
تحدي الظالم خارجا وسط العفاريت والذئاب؟

رم�ق األرض بغ�م، فوجد الخط�وط اللعينة قد انته�ت من جديد 
عند نقطة جديدة.. فيال فخمة اتصلت بها حظيرة للمواشي )وقد كان 

منظرهما معا متنافرا وغريبا(..
لم يتمهل كي يفكر، وأس�رع يعبر بوابتها الحديدية ذات القضبان، 
ومديت�ه في قبضته تحس�با للظروف الرهيبة التي س�تقع حتما! وتأمل 
األرج�اء باحثا عن عالمة تدل على وجود بش�ر، لكن�ه لم يجد، فقرر 

متابعة البحث لعل وعسى..
فليدخ�ل إلى الفيال، لربما وج�د انطوائيا آخر يرفض اإلعالن عن 

وجوده، أو منافقا أو حتى كاذبا جديدا!
■  ■  ■

تناهى لمسمعه صوت خوار آٍت من حظيرة المواشي..

وث�ب وثب�ة خفيفة في اله�واء ألن الصوت أفزعه بش�دة، وبعد أن 
اس�تعاذ بالل�ه من )مول�وخ( وكل ش�ياطين األرض وغيالنها، دنا من 

باب الحظيرة الخشبي ليرى ما هنالك..

دف�ع بقدمه الباب ودخل، فوج�د المكان خاليا من وجود مخلوق 
حي واحد، فمن أين انطلق ذلك الخوار بحق الله؟!

تهيؤات؟ ربما التحق بركب المجانين أخيرا..

ث�م انه وجد على الجدار المواجه له كتاب�ة جديدة باللون األحمر 
المقيت )لقد بات هذا يثير جنونه بالفعل(، فهمس لنفسه بنزق:

- وهاهي ذي حكمة اليوم! لنرى ما هنالك..

ال ترك�ب على ظه�ر الث�ور المربوط ف�ي الحظيرة، ألن الش�يطان 
يرقص بين قرنيه !

ب�دأ التفكي�ر جدي�ا ف�ي فح�وى ه�ذه النصيح�ة، لك�ن األم�ر بدا 
مستحيال، إذ ال توجد عالقة بينها وبين أي شيء لعين يحصل!

صرخ )جرير( وهو يضرب الجدار بنصل مديته:

- سئمت كل هذا الجنون!!

ولكن ما إن التفت كي يخرج من المكان حتى تصلب في مكانه.. 
وعجزت قدماه عن التحرك، وهو يشهق رعبا كمريض الربو..
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فأمام�ه، عند باب الحظيرة تحديدا، رأى م�ا كاد يطيح بما تبقى له 
من عقالنية.. رأى ثورا.. ثورا أسود هائل الحجم بصورة غير طبيعية، 
وق�د امتطاه صب�ي صغير ذا بش�رة قمحية، كان عاريا كم�ا ولدته أمه، 

ويملك ذات العينان الجهنميتان اللتان لدى الثور المخيف!

وكذلك ذات القرنين الهائلين!

كان�ا يبرزان م�ن منتصف جبهة الصبي كهاللي�ن عمالقين، ورمق 
جريرًا ببرودة كثوره المخيف.. فالتصق األخير بالجدار الذي يحوي 

التحذير، وهو يهمس لنفسه بأسلوب أقرب للتوسل:

- البد وأنه كابوس بغيض! رباه، اجعله كذلك أرجوك!!

وهن�ا رف�ع الصب�ي رأس�ه للس�قف مطلق�ا ذات الخ�وار الرهيب 
الذي س�معه )جرير( م�ن قبل! وفوجئ المس�كين بالثور ينقض عليه 
مصوب�ا بقرنيه المدببين كرمحين اتجاه خاصرته، فصرخ )جرير( آخر 
صرخات�ه قوة وهو يلوذ بكلتا يديه، متخيال الرمحين يخترقان معدته، 

ويبعثران أمعاءه في جميع االتجاهات!

تأخر حدوث ذلك كثيرا في الواقع..

وحي�ن أزاح )جري�ر( يداه عن وجهه، وفت�ح عينيه ببطء، اتضح له 
أال أحد أمامه!

يا للوهم الشيطاني البارع!

ثمة ش�ر ظهر في بلدة الش�ؤم هذه، شر تسبب في رحيل أو اختفاء 
الجميع )والحق أنهم كانوا مصيبون في قرارهم ذاك(

ثمة كائن وحش�ي يتحرك كاألخطبوط هن�ا وهناك، أذرعه في كل 
حدب وص�وب، يمكنه خلق األوه�ام، والقتل، وجعل البش�ر الذين 

اختاروا البقاء يسعدون بمزاولة بعض صفات الشرور!
ثمة شيء يمتلك مقدرات تضاهي قدرات غول..

ثمة شيطان هنا، شيطان حقيقي!
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صيحة أنثى تلك التي سمعها تدوي بغتة..
وم�ن دون التفكير مرتين وثب من مكان�ه منطلقا لخارج الحظيرة 

بأقصى سرعته..
من أين أتت تحديدا؟

ل�م تطل حيرته هذه المرة، فقد انطلقت الصيحة مجددا من داخل 
الفيال..

وبجس�ارة مثيرة للدهش�ة، اندفع )جرير( إلى داخل الفيال ش�اهرا 
مسدس�ه اس�تعدادا للقت�ال والقت�ل، صعد الس�اللم المؤدي�ة للطابق 

األول واقتحم أول حجرة..
ال أحد هنا لسوء الحظ!

وهنا عاودت الصيحة ظهورها، فالتقطت أذنه مصدرها..
خ�رج م�ن الغرفة الخاطئة واقتح�م الصحيحة هذه الم�رة.. فماذا 

رأى؟

ش�ابة حس�ناء تقف حافية القدمين فوق س�ريرها، وتشير بهلع إلى 
زاوية الحجرة وهي تصرخ:

- أنجدني أرجوك!

- ماذا هناك؟

- فأر!

- فأر؟!

- أجل! مختبئ هناك، إذا نظرت وراء الخزانة لربما..

- سحقا!

ولكم الباب بكل قوته، مما دفعها إلطالق صيحة هلع أخرى!

قال وهو يحاول كظم غيظه بصعوبة:

- كل هذه الهستيريا ألجل فأر تعس؟

راقبته بخوف قبل أن تصيح:

- إذا لم تذعر المرأة من فأر، فمم تذعر؟

ردَّ مغتاظا وهو يصنع من إصبعيه قرنان وهميان فوق رأسه، ليبدو 
كالثيران أو الشياطين كالهما سواء:

- من الغول! من الصبي ذي القرنين الذي يمتطي الثور األسود!



229 228

مـالك جهنمــي

30

صيحة أنثى تلك التي سمعها تدوي بغتة..
وم�ن دون التفكير مرتين وثب من مكان�ه منطلقا لخارج الحظيرة 

بأقصى سرعته..
من أين أتت تحديدا؟

ل�م تطل حيرته هذه المرة، فقد انطلقت الصيحة مجددا من داخل 
الفيال..

وبجس�ارة مثيرة للدهش�ة، اندفع )جرير( إلى داخل الفيال ش�اهرا 
مسدس�ه اس�تعدادا للقت�ال والقت�ل، صعد الس�اللم المؤدي�ة للطابق 

األول واقتحم أول حجرة..
ال أحد هنا لسوء الحظ!

وهنا عاودت الصيحة ظهورها، فالتقطت أذنه مصدرها..
خ�رج م�ن الغرفة الخاطئة واقتح�م الصحيحة هذه الم�رة.. فماذا 

رأى؟

ش�ابة حس�ناء تقف حافية القدمين فوق س�ريرها، وتشير بهلع إلى 
زاوية الحجرة وهي تصرخ:

- أنجدني أرجوك!

- ماذا هناك؟

- فأر!

- فأر؟!

- أجل! مختبئ هناك، إذا نظرت وراء الخزانة لربما..

- سحقا!

ولكم الباب بكل قوته، مما دفعها إلطالق صيحة هلع أخرى!

قال وهو يحاول كظم غيظه بصعوبة:

- كل هذه الهستيريا ألجل فأر تعس؟

راقبته بخوف قبل أن تصيح:

- إذا لم تذعر المرأة من فأر، فمم تذعر؟

ردَّ مغتاظا وهو يصنع من إصبعيه قرنان وهميان فوق رأسه، ليبدو 
كالثيران أو الشياطين كالهما سواء:
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بدا كالمجنون، ربما ُجن أخيرا.. لكن نظرة مدققة منه لوجه المرأة 
جعلت�ه يدرك مدى تمادي�ه، وبأنها قد باتت خائفة من�ه أكثر من فأرها 

المزعوم!
قال مهموما وهو يخفض يديه:

- آسف..
- ال عليك..

قالتها بارتباك كأنها قدرت موقفه، ثم نزلت من على السرير لتنتعل 
حذاءيها..

- »أنا )درة(، تشرفت بمعرفتك!«..

- ») جرير(.. على اسم الشاعر!«..
وتأمل الحجرة المنسقة، ثم سألها:

- تقيمين وحدِك؟
- أجل، بعد موت زوجي وابني..

- وبالطبع لم تالحظي ما حدث في البلدة..
- ما الذي حدث في البلدة؟

قالتها متبسمة بروتينية.. فنظر إليها طويال، ثم قال ببطء:
- لقد هجرها الجميع..

- ماذا قلت؟

- كما سمعِت بالضبط!
- كيف لم تخبرني )ازدهار( و)ميساء( و)هيام(؟!

- من يكن؟
- جاراتي وصديقاتي..

- يا للصداقة! يرحلن من دون إخبارك؟
- اللعينات! البد وأنهن انتوين الخالص مني!

- ولَِم يردن الخالص منِك؟
- يغرن على أزواجهن من أرملة تعس�ة الحظ مثلي، فقط ألن الله 

وهبها الجمال والثروة..
صرخ )جرير( فجأة:

- كفى!!
انتفضت )درة( بش�دة وهي ترمق )جرير( بفزع.. في حين قال لها 

بغضب:
- َس�ئمُت من مجاراة س�خافاتك! إما أن تخبرين�ي بما حدث في 

هذا المكان اللعين أو..
- ال أدري عم تتكلم!

- بل تدرين! اس�تغفالِك قد يجدي مع طفل! تريدين إقناعي أنِك 
تعيش�ين هنا دون دراية بأن سكان البلدة قد رحلوا جميعا بسبب الشر 

الراتع في..
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- شر؟!
- أجل شر! شر أسود وقاتل!

- أنت مجنون!
- قلت كفي عن استغفالي!

بدت غاضبة هذه المرة، بل بدت وكأنها ستطرده شر طردة..
إال أنها هدأت تدريجيا، ثم باغتته بقولها:

- ما الذي تريد معرفته بالضبط؟
حقا كانت مفاجأة.. لم يعلم أن انفعاالته ستصيب إلى هذا الحد!

- »كل شيء..«..
هزت رأسها، ثم همست ببرودة:

- هل لك أن تنتظرني باألسفل؟ أريد تبديل ثيابي..
- لِك هذا..

ومن دون كلمة زائدة، ترك لها الحجرة ليهبط إلى صالة الجلوس..
■  ■  ■

كانت الصالة منس�قة ومرتبة بشكل ملفت لألنظار، إال أن )جرير( 
المجهد بدنا وأعصابا لم يلق لذلك باال..

اتجه للس�تائر لينظر من خاللها إلى البيوت المتعددة، واستعاد في 
ذاكرته شيئا من مشاهد الفزع التي لن ينساها قط..

وهنا، لمح في إحدى الزوايا خارجا ورغم تعسر الرؤية في الظالم 
أحدهم يتحرك كاآللة، واستطاع رؤية معول في يده اليمنى!

ارتج�ف )جري�ر( وهو يتوارى خل�ف الجدار، وبعد ثوان اس�ترد 
شجاعته، فأطل بوجهه مجددا وبحذر..

ل�م يجد أث�را ألحد، فق�د رحل الش�خص الرهي�ب، أو باألحرى 
ذهب ليواصل بحثه في بقعة أخرى!

ابتع�د عن النافذة، وش�رع يقلب في تحف وصور الصالة لتناس�ي 
الفكرة المرعبة.. رأى صورا موضوعة داخل إطارات صغيرة مزخرفة 
ومذهبة، وقد اتخذت أماكنها بين التحف والفضيات بلمسة يد أنثوية 

ال شك فيها..
الص�ورة األولى لرجل ذابل واهن يبتس�م بإنه�اك، بدا كالمصاب 

بمرض عضال..
أم�ا الثاني�ة فكان�ت لدرة، بدت س�احرة أخاذة، تبتس�م باس�تعالء 
ملكي، ولم يرتح )جرير( لتلك االبتسامة التي رسمتها على شفتيها..

لكن الصورة الثالثة!
كاد )جري�ر( يفقد وعيه، لكنه تماس�ك.. كانت الص�ورة لولٍد في 
العاش�رة م�ن عمره، قمحي البش�رة.. ذات الول�د المرعب الذي كان 

يمتطي ظهر الثور األسود في الحظيرة!
ما معنى هذا؟!
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- »هل راقت لك صورنا؟«.

انتزعت�ه كلم�ات )درة( م�ن العال�م المخي�ف ال�ذي كاد يبتلع�ه، 
فالتفت نحوها قبل أن َينش�ده.. كانت – والحق يقال- بارعة الجمال 
ب�كل المقايي�س، فقد زاد فس�تانها األزرق من حس�نها وأناقتها، حتى 

بدت مختلفة كل االختالف عن صورتها األولية التي رآها بها!

- »جميلة!«.

ابتسمت متسائلة بخبث:

- الصور أم أنا؟

قال وقد شعر بأنه أطال النظر أكثر من الالزم:

- كالكما..

- شكرا على المجاملة!

أشار إلى صورة الصبي قائال:

- ابنِك الراحل أليس كذلك؟

- بلى..

- كيف مات؟

- قت�ل وزوج�ي في حادث س�يارة مروع.. تص�ور! رحال معا في 
ليلة واحدة!

وغطت وجهها بكفيها، ثم ش�رعت تنهنه بحرقة، فصمت )جرير( 
على س�بيل االحترام للمشاعر، وإن ش�عر بأن لوعتها مصطنعة، لكنه 

لم ينطق..
عاود السؤال بعدما هدأت:

- منذ متى؟
- ثالثة أعوام.. لماذا ال تجلس؟

جلس على أريكة مريحة، أما )درة( فاتجهت إلى خزانة مزخرفة، 
فتحتها لتكش�ف عن بار صغير أنيق، اصطف�ت على أرففه العديد من 
زجاجات النبيذ من عدة أنواع، وكؤوس بلورية من مختلف األحجام!

قال بنفور:
- ال أشرب هذه »األوساخ«!

ضحكت وهي تفتح إحدى الزجاجات قائلة:
- يا لك من وقح! 

قال في س�ره: أهذه من كانت تنوح على ولدها وزوجها الراحلين 
قبل قليل؟

لكن�ه ذك�ر أن بعض الن�اس الذي�ن تصيبهم المصائب س�رعان ما 
ينغمس�ون في موبقات كالخمور والقمار والمخ�درات، في محاولة 
يائس�ة لنس�يان من فقدوهم.. لكن هذا لم يش�عره بإشفاق من أي نوع 

لحالها..
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سمعها تقول وهي تصب شيئا من الشراب في كأس لها:
- ربما معك حق.. لكني ال استطيع االستغناء عن هذه »األوساخ« 

اآلن..
- بل تستطيعين، إن إرادة المرء..

ضحكت وهي تسأله مقاطعة:
- تدخن؟
- أجل..

- أقل�ع عن التدخي�ن وأثبت لي أن إرادتك حديدي�ة، أقلع أنا عن 
معاقرة الشراب!

انتش�ل من جيب س�ترته العلوي علبة الس�جائر، وببس�اطة رماها 
على الطاولة قائال بثقة مصطنعة:

- ها قد أقلعت!
- يا لك من مكابر! وما الذي يضمن لي أنك لن تعاودها؟

- ما الضمانات التي تريدينها؟ َعقٌد مثال؟
اقتربت منه، وجلست بالقرب منه هامسة:

- أنت!
- لم أفهم..

زحفت لتدنو منه أكثر، ثم عاودت الهمس:

- أريدك أنت!
كان من الواضح أنها محاولة إغواء، فهبَّ واقفا وهو يصيح:

- كفى! ما لهذا جئنا للتحدث يا امرأة!
نهض�ت بب�طء، واقترب�ت من�ه قبل لمس�ها وجنت�ه بأنامله�ا وهي 

تهمس:
- هل تعلم أنك وسيم؟

قال بخشونة وقبضته تمسك معصمها بقوة، غير آبٍه لصيحة التأوه 
التي أطلقتها:

- ما حقيقتِك يا )درة(؟ وما حقيقة هذه البلدة؟
ما هي الحقيقة في كل هذا الجنون؟!

- أخبرتك أنني ال أعلم شيئا..
- تكذبين! األفضل أن تخبريني يا امرأة وإال..

صاحت متحدية:
- وإال ماذا؟ ستضرب امرأة أيها الرجل؟

س�كت )جري�ر( وقد ش�عر بتمادي�ه أكثر م�ن الالزم، ولك�ن ماذا 
يفعل؟ قد أخرجته المرأة عن طوره..

■  ■  ■

- »)درة(!!«.
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■  ■  ■

- »)درة(!!«.
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باغتته الصرخة، ونظر للمرأة الحس�ناء فوجدها متفاجئة بدورها! 
ومعا اشتركا في النظر لفوق، فأبصرا رجال يرتدي روبا منزليا ويجلس 
ج )درة( بنظرة تألم صريحة! على كرسي مدولب للمعاقين، وقد حدَّ
ب�دت مالمحه مألوفة، وس�رعان ما تذكر )جرير( أين ش�اهد تلك 

المالمح الواهنة، التي يبدو صاحبها كالمصاب بمرض عضال!
التفت إلى )درة(، وباستهجان قال لها:

- دعين�ي أخمن، أوليس زوجِك المرحوم الذي من المفترض أن 
يكون قد لقي مصرعه في الحادث مع ابنه؟

كان الرج�ل الُمقع�د يرتج�ف من ف�رط االنفعال، أم�ا )درة( فقد 
تجرعت من كأسها بنهم قائلة بالمباالة:

- هو بعينه!
- وما تفسيرِك؟!

- تريد تفسيرا؟ ال بأس، سأخبرك، ولكن حاول أال تنصدم كثيرا..
إن النس�وة ف�ي الع�ادة يخ�ن أزواجه�ن ف�ي الس�ر، لكنن�ي وبعد 
الحادث الذي أصاب زوجي بش�لل نصفي، قررت خيانته في العلن! 
صار الرجال يتوافدون إلى هنا، فأختار منهم أمامه دون أن يملك فعل 

شيء لي!
قال )جرير( وقد صدمه ما سمع:

- ايتها الغانية! لَِم صنعِت ذلك به؟ هل آذاِك يوما؟

ضحكت كما لو كانت تسخر من سذاجته، ثم هتفت:
- بالطب�ع ال! ل�م يكن يقوى على إيذاء حش�رة! وهي صفة أمقتها 

في الرجال!
ارتج�ف )جري�ر( وه�و يفكر في م�دى غالظة قلبها، ه�ذه المرأة 

شيطانة إنسية!
وسألها بتقاسيم محتقنة:

- وابنِك؟ أموته كذبة أيًضا؟
- طبعا ال، لقد مات وشبع موتا..

- كيف؟
تبدت نظرة مهمومة في عينيها وهي تقول:

- شنق نفسه.. في الحظيرة!
- انتحر؟!

لكنه تذكر )س�امر( الذي يصغر صبي الحظيرة بس�نوات، فتراجع 
مدمدما بحذر:

- إنه الشر..
ضحك�ت )درة( وه�ي تصب ما تبقى من الش�راب في جوفها، ثم 
ألق�ت ال�كأس ليتهش�م إلى قطع، وه�ي ترقص »الفالس« مع نفس�ها 

صائحة بنبرة متحشرجة:
- تعال أيها الشاعر! وسأكون لك خير عشيقة!



239 238

مـالك جهنمــي

باغتته الصرخة، ونظر للمرأة الحس�ناء فوجدها متفاجئة بدورها! 
ومعا اشتركا في النظر لفوق، فأبصرا رجال يرتدي روبا منزليا ويجلس 
ج )درة( بنظرة تألم صريحة! على كرسي مدولب للمعاقين، وقد حدَّ
ب�دت مالمحه مألوفة، وس�رعان ما تذكر )جرير( أين ش�اهد تلك 

المالمح الواهنة، التي يبدو صاحبها كالمصاب بمرض عضال!
التفت إلى )درة(، وباستهجان قال لها:

- دعين�ي أخمن، أوليس زوجِك المرحوم الذي من المفترض أن 
يكون قد لقي مصرعه في الحادث مع ابنه؟

كان الرج�ل الُمقع�د يرتج�ف من ف�رط االنفعال، أم�ا )درة( فقد 
تجرعت من كأسها بنهم قائلة بالمباالة:

- هو بعينه!
- وما تفسيرِك؟!

- تريد تفسيرا؟ ال بأس، سأخبرك، ولكن حاول أال تنصدم كثيرا..
إن النس�وة ف�ي الع�ادة يخ�ن أزواجه�ن ف�ي الس�ر، لكنن�ي وبعد 
الحادث الذي أصاب زوجي بش�لل نصفي، قررت خيانته في العلن! 
صار الرجال يتوافدون إلى هنا، فأختار منهم أمامه دون أن يملك فعل 

شيء لي!
قال )جرير( وقد صدمه ما سمع:

- ايتها الغانية! لَِم صنعِت ذلك به؟ هل آذاِك يوما؟

ضحكت كما لو كانت تسخر من سذاجته، ثم هتفت:
- بالطب�ع ال! ل�م يكن يقوى على إيذاء حش�رة! وهي صفة أمقتها 

في الرجال!
ارتج�ف )جري�ر( وه�و يفكر في م�دى غالظة قلبها، ه�ذه المرأة 

شيطانة إنسية!
وسألها بتقاسيم محتقنة:

- وابنِك؟ أموته كذبة أيًضا؟
- طبعا ال، لقد مات وشبع موتا..

- كيف؟
تبدت نظرة مهمومة في عينيها وهي تقول:

- شنق نفسه.. في الحظيرة!
- انتحر؟!

لكنه تذكر )س�امر( الذي يصغر صبي الحظيرة بس�نوات، فتراجع 
مدمدما بحذر:

- إنه الشر..
ضحك�ت )درة( وه�ي تصب ما تبقى من الش�راب في جوفها، ثم 
ألق�ت ال�كأس ليتهش�م إلى قطع، وه�ي ترقص »الفالس« مع نفس�ها 

صائحة بنبرة متحشرجة:
- تعال أيها الشاعر! وسأكون لك خير عشيقة!



241 240

مـالك جهنمــي

في حين ارتس�مت التعاس�ة عل�ى وجه الزوج في أش�نع صورها، 
حتى بدا أقرب للذبول والبهتان!

أما )جرير( فلم يعد له وجود في الفيال بأكملها..
لقد خرج راكضا وهو يردد مرتجف الفرائص:

31- إنه.. الشر.. بعينه!

ظلَّ )جرير( يركض حتى خرج للشارع..
مول�وخ الجهنم�ي، ش�يطان ُعبد في أزمن�ة غابرة، فِل�َم يظهر اآلن 

وهنا؟ 
جنون جماعي كأنه الوباء، والشر سيد الموقف هنا، أيكون الغول 

هو ذاته مولوخ؟
ث�م هناك اليه�ود، أصحاب الب�اع الطوي�ل في الخ�راب والتدمير 
وحتى الس�حر األس�ود، ه�ل قطنوا ه�ذه البقع�ة يوما؟ ب�ل هل قطن 
س�حرتهم هذه البقعة واس�تخرجت كتب سحرهم ش�ًرا عبدوه باسم 

مولوخ؟
كله�ا أف�كار وليدة مخيلة جنونية، ال التفكي�ر المنطقي، ولكن من 

قال أن ما تعرض له خاضع لمنطق محدد؟
مول�وخ.. مول�وخ.. والبقي�ة تأت�ي! جن�ون ال حصر ل�ه، لكنه لن 

يتمكن منه..
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س�يذهب اآلن لمن�زل جي�د التحصي�ن وين�ام ملء الجفني�ن، بعد 
االستعاذة والمعوذات حتى مطلع الفجر..

عندها »مولوخات« الدنيا بأسرها لن تجسر على إيذائه..
ل�م يطل بحثه، إذ وجد منزال ال بأس به.. في الواقع لم تكن عبارة 
)ال ب�أس ب�ه( واردة حتى، هو من�زل مثل غيره من المن�ازل، ال يميزه 

شيء، باستثناء كرسي هزاز تؤرجحه الرياح الباردة ببطء مخيف..
كان�ت جميع األب�واب موصدة بإح�كام، لكن ثمة ناف�ذة مفتوحة 
بإمكان�ه بلوغ�ه بقلي�ل م�ن الجه�د، إذا ما تماس�كت ماس�ورة المياه 

الصدئة القريبة منها..
ل�م يكذب خبرا، إذ ش�رع يتس�لق حتى وصل إلى الناف�ذة، فتعلق 
بحافتها وتسلل للداخل، سيكون مكانا آمنا بسبب تحصينه المرتجل..

ولك�ن م�اذا لو ل�م يك�ن المنزل مهج�ورا؟ عنده�ا تل�وح الطامة 
الكبرى، فعقله غير مستعٍد لتحمل مفاجأة أخرى!

هكذا قرر تفتيش المنزل أوال..
فت�ش بدق�ة، كل رك�ن وزاوي�ة من كل حج�رة، كان م�ن الواضح 
أن أصح�اب هذا المنزل ق�د هجروه بدورهم، ليس م�ن مدة طويلة، 

فاألثاث في مكانه.. ونظيف.. تماما؟
ال أثر لذرة غبار واحدة حتى!

أمر غريب ومريب حقا..

يوجد بعض الطعام في البراد لم يفس�د بعد فالتهمه بنهم واضح.. 
فليكن الشيطان ذاته من قام بطهيه، ال يهم، فقد نال الجوع منه..

■  ■  ■

ف�ي الصالة وج�د ص�ورا للعائل�ة، واحدة ل�ألب، والثاني�ة لألم، 
والثالثة.. للصبي المدعو )سامر(!

إذن فهذا هو منزله.. يا لها من مصادفة!
في الردهة بضعة حقائ�ب موضبة للرحيل كما يبدو، وهنالك آثار 

دماء على األرض!
دماء في الحمام أيًضا.. هذا غريب!

ق�ال له عقله بعد عملية تفكير س�ريعة أن وال�دي الصبي رحال بعدما 
يئسا من إيجاد وحيدهما، فتركا بعض األغراض التي لم يكونا بحاجتها..
ولربم�ا قتلهم�ا الغ�ول! وه�ذا منطقي أكث�ر لوجود الدم�اء.. من 
ي�دري؟ قد يكون الصبي المس�كين قد ش�هد مصرعهم�ا، ولهذا فقد 

عقله..
وهنا الحظ )جرير( أمرا ما..

اقترب أكثر حتى تأكد، الدماء كانت تشكل عبارة ما!

احذر الجهنمي بارغوست !
بارغوست؟ يا لالسم الغريب! أتراه لشيطان أيًضا؟



243 242

مـالك جهنمــي

س�يذهب اآلن لمن�زل جي�د التحصي�ن وين�ام ملء الجفني�ن، بعد 
االستعاذة والمعوذات حتى مطلع الفجر..

عندها »مولوخات« الدنيا بأسرها لن تجسر على إيذائه..
ل�م يطل بحثه، إذ وجد منزال ال بأس به.. في الواقع لم تكن عبارة 
)ال ب�أس ب�ه( واردة حتى، هو من�زل مثل غيره من المن�ازل، ال يميزه 

شيء، باستثناء كرسي هزاز تؤرجحه الرياح الباردة ببطء مخيف..
كان�ت جميع األب�واب موصدة بإح�كام، لكن ثمة ناف�ذة مفتوحة 
بإمكان�ه بلوغ�ه بقلي�ل م�ن الجه�د، إذا ما تماس�كت ماس�ورة المياه 

الصدئة القريبة منها..
ل�م يكذب خبرا، إذ ش�رع يتس�لق حتى وصل إلى الناف�ذة، فتعلق 
بحافتها وتسلل للداخل، سيكون مكانا آمنا بسبب تحصينه المرتجل..

ولك�ن م�اذا لو ل�م يك�ن المنزل مهج�ورا؟ عنده�ا تل�وح الطامة 
الكبرى، فعقله غير مستعٍد لتحمل مفاجأة أخرى!

هكذا قرر تفتيش المنزل أوال..
فت�ش بدق�ة، كل رك�ن وزاوي�ة من كل حج�رة، كان م�ن الواضح 
أن أصح�اب هذا المنزل ق�د هجروه بدورهم، ليس م�ن مدة طويلة، 

فاألثاث في مكانه.. ونظيف.. تماما؟
ال أثر لذرة غبار واحدة حتى!

أمر غريب ومريب حقا..

يوجد بعض الطعام في البراد لم يفس�د بعد فالتهمه بنهم واضح.. 
فليكن الشيطان ذاته من قام بطهيه، ال يهم، فقد نال الجوع منه..

■  ■  ■

ف�ي الصالة وج�د ص�ورا للعائل�ة، واحدة ل�ألب، والثاني�ة لألم، 
والثالثة.. للصبي المدعو )سامر(!

إذن فهذا هو منزله.. يا لها من مصادفة!
في الردهة بضعة حقائ�ب موضبة للرحيل كما يبدو، وهنالك آثار 

دماء على األرض!
دماء في الحمام أيًضا.. هذا غريب!

ق�ال له عقله بعد عملية تفكير س�ريعة أن وال�دي الصبي رحال بعدما 
يئسا من إيجاد وحيدهما، فتركا بعض األغراض التي لم يكونا بحاجتها..
ولربم�ا قتلهم�ا الغ�ول! وه�ذا منطقي أكث�ر لوجود الدم�اء.. من 
ي�دري؟ قد يكون الصبي المس�كين قد ش�هد مصرعهم�ا، ولهذا فقد 

عقله..
وهنا الحظ )جرير( أمرا ما..

اقترب أكثر حتى تأكد، الدماء كانت تشكل عبارة ما!

احذر الجهنمي بارغوست !
بارغوست؟ يا لالسم الغريب! أتراه لشيطان أيًضا؟



245 244

مـالك جهنمــي

مولوخ ثم بارغوست، ولربما يظهر عزازيل فيما بعد!

قال )جرير( لنفسه:

- رباه! احمني من كل هذا الجنون!

لق�د س�قطُت في جحي�م م�ن األس�ماء الالتيني�ة والسنس�كريتية 
للشياطين!

ذه�ب إلى المغس�لة ليبلل وجه�ه المرهق بالماء ك�ي ال ينام، فهو 
يجه�ل م�دى خطورة بارغوس�ت هذا، وكلم�ا طالع تحذي�را ظهر له 

الخطر بصورة شنيعة تكاد تفتك به لوال لطف الله..

اقش�عر بدن�ه لم�ا تناهى لمس�معه ص�وت ترنيمة حزين�ة طفولية، 
صوت الصبي )سامر(!

كان الصوت ذا صدى خفيف، ويتردد بعمق في أرجاء المنزل..

ارتجف صوت )جرير( وهو يقول لنفسه بعد أن تنفس بعمق:

- تهيؤات..

غسل وجهه من صنبور الماء البارد، ومسحه بمنشفة نظيفة مكررا 
بعصبية:

- مجرد تهيؤات..

خرج بعدها ليجلس على األريكة المريحة في الردهة..

حي�ن يغم�ض عيني�ه يتذك�ر مس�كنه، وأوراق�ه، وقهوت�ه الزكي�ة، 
وعزوبيت�ه التي بات معتادا عليها.. وحي�ن يفتحهما يتذكر المجانين، 
ومطارده المتشبث بمعول، وخطوط الدم، وكل ما هو كريه ومشوه!

حقا ال ُيقدر المرء قيمة الش�يء إال عند فقدانه! لقد صارت حياته 
التي لطالما اعتبرها رتيبة بائس�ة ش�يئا عزيز المن�ال، وبعيدة كل البعد 

عن متناول يده..

طفق يحدق في خطوط راحة يده بشرود ذهن، ثم أنصت لصوت 
الرياح خارجا.. أهو س�لطان الرعب؟ وهل للرعب سلطان؟ النوم له 

سلطان، فما بالك بالرعب؟

ظل�ت خواطره المضطربة تتدفق كش�الل ثائ�ر المياه داخل عقله، 
وفي أعماق مخيلته، حتى شعر بالنعاس أخيرا..

وفي اللحظات التي كاد خاللها يستس�لم لن�وم عميق اختلج أحد 
جفنيه، ذاك الذي يؤرقه منذ الصغر.. لكن لماذا؟

أتاه الجواب عبر أصواٍت ش�به خافتة لخطوات س�ريعة قادمة من 
فوق!

انتصب الشعر في رأس�ه وساعديه، واصطكت أسنانه وهو يفكر: 
لقد فتشت المنزل بدقة وكان خاليا تماما، وأقسم على ذلك!

ثم إن الخطوات ابتدأت رحلة الهبوط على درجات الساللم..
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ل�م يتمكن )جرير( من تمييز ذلك الش�يء ال�ذي يهبط، ألنه أضاء 
أباجورة بجواره فقط وسط الظالم، وذلك الجسد الضخم يملك لون 

الظالم ذاته، ويتحرك برشاقة كلب..
هذا.. ألنه كلب!

كلب أسود هائل الحجم، التمعت عيناه في الظالم!
■  ■  ■

ألجم الرعب لس�ان )جرير( وقد عجز عن اإلتيان بأي تحرك، في 
ه�ذه المرة لن يكون هن�اك ركض ثم تعب والتف�ات، فقط المواجهة 

غير العادلة والشيء آخر!
كان�ت عين�ا الكل�ب مروعتي�ن، فق�د كانت�ا عل�ى ش�كل قرصي�ن 
مضيئين، مش�هد ش�نيع ق�ادر على إيق�اف دقات القل�ب، خاصة وأن 

الوحش األسود يكشر عن أنياب فضية تقاطر منها اللعاب!
وهنا انقض الكلب كفهد صياد..

ص�رخ )جرير( وه�و يقفز من مكانه كالجن�دب، فاصطدم الكلب 
باألريك�ة منش�با أنياب�ه ومخالب�ه فيها، وش�ده )جرير( متخيال نفس�ه 

مكانها، ثم قرر بيع حياته غالية..
أخرج مسدس�ه، في حين التفت الكلب الجهنمي إلى حيث تقف 
ضحيته مكش�را عن أنيابه مج�ددا، والعجيب أنه لم يصدر أي صوت 

على اإلطالق، وال زمجرة من أي نوع!

- »هلم تقدم أيها المسخ البشع!«.
تق�دم الكلب بغية الحصول على العش�اء، فتراج�ع )جرير( ناحية 

الباب متلمسا مقبضه..
تب�ا! لق�د نس�ي أن الب�اب موص�ٌد بإح�كام! ال من�اص إذن م�ن 

المواجهة..
وهجم الكلب المتوحش..

وفي هذه المرة، كان هنالك جرح غائر في ساعد )جرير(، وطلقة 
طائشة في الهواء..

اس�تعد الكل�ب للهج�وم م�ن جديد، وق�د أث�ارت ش�هيته الدماء 
المتقاطرة..

وفجأة تحطم الباب إثر رفسة قوية للغاية..
تراجع )جرير( مذعورا لما اكتشف أن من فعل ذلك هو المجهول 

المخيف صاحب المعول!
وفي ذات اللحظة هجم الكلب الضاري..

تجاه�ل ذل�ك الش�خص جري�رًا، وتق�دم م�ادًا كفه اتج�اه الكلب 
صارخا:

- »أكال أكال!!«.
وصرخ )جرير( وهو يحمي وجهه بذراعيه من انقضاضة مهلكة..

■  ■  ■
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فتح عينيه ببطء، ليجد أن الكلب قد تالشى!

- »أين.. أين اختفى؟!«.

أجاب الرجل الضخم بحزم:

- رحل.. أنت في أمان اآلن!

وتقدم مردفا:

- لقد أرهقني البحث عنك كثيرا!

بدت مالمحه جلية اآلن، كان رجال في أواخر الخمس�ينات، ومع 
هذا كان متين البنية، لحيته رمادية كثة، ويرتدي نظارات طبية..

- »وكيف رحل بالله عليك؟«.

ابتسم الرجل مجيبا بإنهاك:

- أمرته بالرحيل فحسب!

- كيف؟!

تنفس الرجل ببطء، ثم مدَّ يده لجرير قائال بال ود:

- دعن�ا نداوي ه�ذه الذراع المصابة أوال، بعده�ا أجيب على كل 
تساؤالتك..

 

البرج القديم
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كان الرجل قد اقتاد )جرير( إلى البرج األثري القديم ..

وبع�د صعودهما حوالي ثالثمائة درجة حجرية، وصال قاعة مليئة 
بش�باك العناكب، خاوية على عروش�ها إال من كرس�ي خشبي، ثبتت 
عليه ش�معة توهج لهيبها ليضيء الم�كان.. طلب الرجل من )جرير( 

أن ينتظره ريثما يبحث عن عدة اإلسعافات األولية..

القاع�ة بأكمله�ا تط�ل عل�ى البل�دة بأس�رها، ع�ن طريق ش�رفتها 
باإلم�كان مراقبة كل مخل�وق حي متحرك، وكل من�زل.. ولربما كل 

ظاهرة عجيبة تقع!

ف�ي الماضي كان كثيرا ما ي�زور هذا البرج لمراقبة المنازل الكبيرة 
والصغي�رة متراصة ج�وار بعضها البع�ض، كعلب الكبري�ت مختلفة 
األحجام واأللوان.. ش�ارع واحد فقط امتد ليخرج كالثعبان من تلك 
البل�دة متصال بالش�ارع الرئيس�ي الطويل، الذي يوصل�ك بدوره إلى 
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المدين�ة البعي�دة، عندها قد تكون بلدة منعزل�ة، ولكن ليس إلى ذلك 
الحد..

عل�ى جانب�ي الش�ارع الوحي�د غاب�ات كئيبة من أش�جار الش�وك 
الرمادي، الذي تأكل منه الجمال بأفواه ذات شفاه مشققة..

وعندما تنطلق بالس�يارة في ذلك الشارع ليال قاصدا البلدة، تبصر 
أض�واء المنازل من بعيد ف�ي جوف الجبل، فكأنه�ا آلليء ذات بريق 
س�اطع يخطف األلباب واألبصار، والجبل عبارة عن محارة عمالقة 

الستيعاب تلك الكمية من الآلليء شبه المتناثرة..
في شمال المقبرة يقع البرج شاهق االرتفاع، ذو زخارف ونقوش 
قديم�ة، كفيل بإغ�راء كافة الس�ياح الرتياده ك�ي يلتقطوا ل�ه الصور، 
ورغ�م ذلك ل�م يهتم أح�د لموض�وع ترميم�ه أو الترويج ل�ه كَمعلٍم 

سياحي يستحق الزيارة..
كان )جري�ر( يجلس في الماضي على الحاجز الصخري للش�رفة 
ممس�كا بدفت�ر محاوالت�ه الش�عرية الخرق�اء، وق�د أطل عل�ى البلدة 

بأسرها، مستنشقا الهواء البارد، ومتأمال المنازل مليا قبل أن يقول:
- كأنها علب كبريت!

وعندما كان ال يزال محتفظا بوظيفته كسجان، كان )مالك( يطلب 
من�ه أحيانا إلقاء بعض من تلك المحاوالت الش�عرية على مس�امعه، 

لكنه وفي كل مرة يبادر إلى الرفض القاطع..

ولطالم�ا ألقى - ف�ي الماضي- بنظراته ص�وب المقبرة المخيفة، 
التي احتش�دت ش�واهدها القديمة على شكل دائرة، لكنه دقق ببصره 
الثاقب على ذلك الشاهد األسود المغروس في تربة األرض، وقد بدا 

وكأنه طيف نذير يأمر الناس بعدم االقتراب..

كان اآلن يقف بعيدا عن رفيق رحلته مراقبا تلك المناظر الكئيبة.. 
ه )جرير( اآلخر، العقل الذي جسده الخيال، األخ التوأم – األكثر  سمِّ

من الشقيق- الذي كان يناظره دائما!

إذن فهو حلم جديد من أحالمه المخيفة!

نظر إلى )جرير( قبل أن يقول باستهجان:

- »أكنت تتظاهر بأنك شاعر أم أنك تهوى الشعر حقا؟«..

- أهوى الشعر أكثر من أي شيء آخر..

- »كيف ال تتقنه إذن وأنت في وادي عبقر؟«..

- ماذا؟!

- »أردت ذكر موضوع وادي عبقر، حيث يستلهم شعراء الجاهلية 
قصائدهم من الجان، هذه البلدة أشبه ببلدة للجان!«..

- وهل رأيت بلدة للجان من قبل؟ يا لك من..

 يبدو وأنك ممن يصدقون موضوع إلهام الجان للشعراء..

- »ويبدو أنك ال تميز المزاح حين تسمعه!«..
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حاول مقاومة االنزعاج الذي يعتريه كلما لمح ذلك القبر األس�ود 
اللعي�ن، لك�ن محاوالت�ه ب�اءت كله�ا بالفش�ل، فق�ال مخاطب�ا ذاته 

الساخرة:
- هذا المكان يبعث على االكتئاب..

- »وبخاصة ذلك القبر األسود، أليس كذلك؟«..
- كأنه قبر) إبليس( شخصيا لو أنه مات! ما حكايته؟

- »ثمة حكايات!«..
- أال تدري أيها أقرب للصواب؟

- »ال أحد اقترب من الحقيقة يومًا..«..
- أنا أسألك أنت..

- »ل�ك مطل�ق الحري�ة ف�ي اإلدالء بفرضي�ات، لك�ن ال تفرضها 
علي!«..

■  ■  ■

ق�ال الرجل الضخم وهو عاكٌف على تضميد جرح )جرير( البليغ 
بشاش طبي، جلبه من حقيبة إسعافات أولية كانت في ركن الحجرة:

- »أكال« ه�ي أوائل الح�روف ألربع كلمات تؤل�ف جملة عبرية 
تق�ول: »أنت ق�وي وأبدي يا إلهي!«.، وإذا تم النطق بها مرتين – كما 

صنعت أنا– أبعدت الشياطين..

- شياطين؟!

- أج�ل، مث�ل بارغوس�ت الكلب األس�ود، كائن ش�يطاني يملك 
ق�وى خارق�ة، قيل أن�ه قد ش�وهد كثيرا ق�رب س�احات الكنائس في 

بريطانيا وفرنسا ليال!

- وما الذي أتى به إلى هنا؟!

- ف�ي هذا الم�كان قوى لن تس�تطيع اس�تيعابها يا فت�ى، إن األمر 
خطير لدرجة ال تعقل!

ثم قال ممددا رجليه على البالط الحجري بعدما فرغ من مهمته:

- أن�ا )مرتض�ى كاش�اني(، أس�تاذ التاري�خ القدي�م ف�ي الجامع�ة 
األمريكية بوالية ميسوري..

- )جرير(.. على اسم الشاعر!

ابتس�م )مرتضى( وهو يشعل سيجارة بقداحة ماسية غالية الثمن ، 
وبال فضول تساءل:

- )جرير( هه؟

وفج�أة انقلبت س�حنة الرجل، وبصوت قاس س�أل )جرير( وهو 
يقبض على ياقة سترته:

- البد وأنك أحمق أو مجنون كي تأتي إلى هذا المكان بمفردك..

احتدت نبرة )جرير( وهو يرد مبعدا قبضة الرجل عن ياقته:
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- اسمع يا هذا، لقد أنقذت حياتي وإني ممتن لذلك، لكن كونك 
دار وعال�م بكل م�ا يدور في بلدة الرعب هذه ال يمنحك الحق بإهانة 
م�ن ال يعل�م، وتل�ك ه�ي كل جريرت�ه.. أخبرن�ي ودعنا نص�ر بذلك 

متعادلين!

ابتسم )مرتضى( لدى انتهاء )جرير( من حديثه، ثم قال له:

- ربما كنت ذكيا كفاية مادمت حيا لغاية اآلن، ولكن هل ستصدق 
ما سأخبرك به؟

- بكل تأكيد!

- ودون اتهامي بالتخريف أو الجنون؟

- ليلعن�ي الل�ه إذا فعلت! فقد ش�هدت من األهوال م�ا ال يصدقه 
عقل!

م�دد الرجل ظهره عل�ى البالط بالكامل إلراح�ة عظامه المنهكة، 
قائال:

- ألديك فكرة عن المسريميين؟

- عن المصريين؟!

- عن المسريميين يا أصم!

- ال أظن..

جه )مرتضى( بنظرة مبهمة، بعدها حك ذقنه مكمال حديثه: حدَّ

- المس�ريميون طائفة تعلمت الس�حر األس�ود اليهودي المسمى 
»كاباال«، إن أتباع مذهبهم يزعمون أن الس�حر منزل من عند الله عن 

طريق األنبياء، الذين نقلوه بدورهم للحكماء!
- وكيف وصلوا إلى هذه البلدة؟

- ليسوا بالضبط هم!
وش�رد بص�ر الرجل كمن يس�تعيد ذكرى عزيزة عل�ى قلبه، وبنبرة 

متهدجة قال:
- حين س�افرت إلى الهند كنت في مثل س�نك تقريبا، شاب مقبل 
عل�ى الحي�اة والعلم، يتمن�ى لو تتفتح أمام�ه آبار أس�رار الحضارات 
دفعة واحدة كي ينهل منها، جذبتني معالم الهند األخاذة، الس�حر في 
غاباته�ا وعبق الحضارة ف�ي معابدها، في أنهارها وش�الالتها، زرت 
نهر الجان�ج المقدس، وضريح ممتاز محل في تاج محل.. رباه! لقد 

كانت أياما ال تنسى!
وخلع نظاراته ليمسح زجاجها بطرف معطفه الرث مكمال:

- ف�ي منطقة نائية بين الجبال وجدت ذلك المعبد المهجور، كما 
لو كانت ش�عائره الممارس�ة في زم�ن غابر مندثر، معب�د بال زخارف 
أو نق�وش أو حتى تماثيل، طريقه ش�اق وعر يؤكد أال أحد يقطعه كي 
يتعبد هناك، أنا نفسي وجدته عن طريق الصدفة وبشق األنفس، عندما 

أمطرت السماء، وبحثت عن سقٍف أستتر أسفله..
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قررت المبيت داخله، ولما أظلمت الدنيا حدثت ظاهرة مذهلة.. 
كتاب�ات بال�دم غ�زت ج�دران المعب�د! كتاب�ات ورس�ومات بزغت 
كالفس�فور الذي ال يرى في النهار، لكن�ه يصير كأوضح ما يمكن في 
اللي�ل، كانت ظاه�رة خارقة ومس�تحيلة الح�دوث ألن الدماء كانت 

حقيقية!

إن قوة خفية ما جعلت تلك الدماء تظهر في الليل فقط، وتتالشى 
في النهار!

هك�ذا، وعن طري�ق تلك الظاهرة المذهلة، علمت الش�يء الكثير 
عن مشعوذ الليل األسود المدعو )كافاك(!

- )كافاك(؟

- ثمة تميمة هندية قديمة تس�مى »نريسيمها كافاك«، تميمة هندية 
قديمة مخصصة للمجتمعات االرستقراطية، وتقول:

 »إذا كنت آتيا من قبل الله فأعلن رغبتك..

 وإن كنت آتيا من قبل الش�يطان فامض في س�بيلك كما أمضي في 
سبيلي..«..

ثم قام بطي إبهاميه إلى داخل يديه، وقال بذات النبرة:

- »وإذا كنت ساحرا فليذهب بك الشيطان!«..

وابتسم مردفا:

- قديم�ا كان�ت هذه الرقية تس�تخدم لتجنب اللقاءات الس�يئة في 
م�كان خال ومهجور، فإذا أراد ش�خص ما تجنب اللقاء مع ش�خص 

آخر رآه يقترب منه ليال، فعليه أن يرددها!
- الهنود يس�تعينون بالج�ان كثيرا، وقد اخترعوا عش�رات الحيل 

والتمائم بمعونتهم..
- لك�ن الكتاب�ات كانت باللغ�ة العبري�ة! وهو ما ل�م أفهمه بادئ 
األمر، ولحس�ن الحظ أنني درس�ت لغة عدوي، فقد فهمت من تلك 

الكتابات األحداث الرهيبة التي قادتني لهذه البلدة المنكوبة!
حس�بما ذك�ر عل�ى ج�دران المعب�د، ف�إن )كاف�اك( ه�ذا كان من 
البراهمة، وهم طبقة الكهنوت العليا عند الهندوس، حدث أن تعرف 
على س�احر يهودي، وسرعان ما وجد تشابها غريبا بين تلمود اليهود 
والديانة الهندوس�ية، فاعتن�ق اليهودية، وعكف على دراس�ة التلمود 

بهمة، ثم تتلمذ على يدي الساحر ليعلمه أصول الكاباال..
اس�تعان )كاف�اك( بالس�حر لصن�ع »البرتي�اس« وجعله�م خدمه، 
والبرتياس هي أش�باح الهن�دوس الجائعة دوما ألن له�ا أفواها دقيقة 

للغاية، لهذا تظهر في عالمنا لتجد أجسادا تسرقها، فيتاح لها األكل!
ذع�ر براهم�ة الهن�دوس حين علم�وا باألمر، فالتالع�ب مع عالم 
األم�وات خطيئة تس�توجب القتل، وعلم )كافاك( بما انتووه، فس�لط 
عليه�م جنده من البرتياس.. لقد تعذبوا ف�ي طريقة موتهم كثيرا، ألن 

تلك األشباح المخيفة بطيئة للغاية في األكل!
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لكن )كافاك( ش�عر بدنو نهايته، فالهندوس ل�ن يرحموه، وخدمه 
المريع�ون يقومون بواجبهم عل�ى أكمل وج�ه، فيحمونه ويصرعون 

أعداءه، لكن ليس لفترة طويلة..
وسرعان ما وجد طريقة رهيبة، طريقة تضمن له السيطرة الكاملة، 
ولربما العودة أيًضا، إنها حكاية تصلح أن تكون من قصص »الهاجادا« 

اليهودية الخرافية..
ف�ي البداية، وجد الطريقة المؤدية الس�تعمال »إلفة«، وهي أرواح 
اله�واء الش�ريرة الت�ي تهاج�م بش�كل خ�اص المراهقي�ن والكت�اب 

والرسامين والشعراء! 
هل راودك شعور غامض تجاه جو هذه البلدة؟

كأنك تتنفس أنفاس كائن شيطاني جهنمي في الهواء البارد؟
إذا راودك مثل هذا الش�عور فتهانينا! إن لديك مخيلة فنية من نوع 

ما!
الح توت�ر في مالم�ح )جرير( عند هذه النقطة بال�ذات، فقد انتابه 
ذل�ك الش�عور حقا منذ قدوم�ه إلى هن�ا، وحتى لقائ�ه بمرتضى.. إن 
الرجل ال يبعثر كالما مخرفا في الهواء، بل هو واع لكل كلمة ينطقها، 

ويعرف عما يتحدث بالضبط!
- »حق�ا م�ا تق�ول، لكنن�ي – ولس�بٍب م�ا- ال أش�عر ب�ه ف�ي هذا 

البرج..«..

أشر )مرتضى( بسبابته قائال:
- مع�ك كل الحق، والس�بب ش�باك العناكب التي تم�أل المكان، 

فهي شباك العناكب البيضاء!
- كيف؟!

- يق�ال أن مخلوقات الش�ر المجهولة تخش�ى العناك�ب البيضاء 
وش�باكها، ألن العنكب�وت األبي�ض أنق�ذ بق�درة المول�ى عزوج�ل 
وبفضله سيدنا الرسول عليه الصالة والسالم، حين نسج خيوطه على 

غار ثور..
)كافاك( يخش�ى العناكب البيضاء وشباكها ألنه يعتقد أن بها قوى 
خفية قد تؤذيه، أنا ال أعلم ما إذا كان ذلك صحيحا، لكنني استخدمه 

ضده بغض النظر عن حقيقته، هل فهمت؟
تنهد )جرير( قائال:

- أجل..
- اآلن ستقول أنها مجرد خزعبالت من تخريف عجوز مجنون!

- عل�ى العك�س تماما! ثمة منطق ف�ي ذلك كل�ه - أو برغم ذلك 
كل�ه-، ف�إن مث�ل تل�ك التعاوي�ذ أو األحج�ار أو أيما كان�ت ال تبعد 
الروح الش�ريرة ألن بها قوى خفية، ربما يكون ذلك تقديس�ا من تلك 
المخلوقات لتلك األش�ياء.. ليس من المعقول أن أنطق كلمة تخيف 
مخلوقا مرعبا فأصير بذلك س�احرا، قد تك�ون لتلك الكلمة داللة ما 
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عن�د ذلك المخلوق فتفزع�ه، ولعل ذلك الحجر مقدس عنده فيهابه، 
عنده�ا قد تتحول تلك األش�ياء إلى أس�لحة يمكن اس�تخدامها لدرء 

األذى عني!

تبس�م )مرتضى( راضيا، لكن )جرير( لم يلبث أن تس�اءل بانفعال 
شديد:

- لحظة واح�دة، ما عالقة مولوخ بالموض�وع؟ وما عالقة أهالي 
البلدة الذين ال زالوا هنا؟ ماذا عن بارغوس�ت الذي أتى من س�احات 

الكنائس األوروبية؟

ضحك )مرتضى( ضحكة مذهولة قائال:

- مولوخ؟ أليس الش�يطان ال�ذي تقدم له القرابي�ن من األطفال؟ 
أنت شاب مثقف بحق! لماذا ذكرته اآلن بالذات؟

- أنا أس�ألك! هل )كافاك( يستعين بالش�يطان مولوخ؟ كل الذين 
قابلتهم بدوا في عوالمهم الخاصة، ال أحد..

ح )مرتضى( بكلتا يديه صائحا بعصبية: لوَّ

- لحظ�ة واح�دة، عن أي أناس تتح�دث؟ ال يوجد غيري وغيرك 
في هذه البلدة المشؤومة!

- هذا مستحيل! ألم تتبع نهايات خطوط الدم؟

- تتبعتها ولم أجد سوى منازل مهجورة!

- ي�ا الله! أكنُت إذن في ضيافة أش�باح والس�يد )كافاك( أوصلني 
لمنازلهم بخطوطه مصادفة فحسب؟!

- الخطوط مجرد عالمة يوسم بها البلدة..
- أهذا ما توصلت إليه؟ إذن ماذا عن ال..

صمت )جرير( فجأة لما اكتشف بأن الرجل ال يمتلك كل األجوبة 
كما توقع، ولكن لحسن الحظ أنه كان يمتلك جزءا منها..

فليكن مولوخ أو كافاك أو بارغوست أو إلفة أو حتى إبليس نفسه! 
المهم النجاة من كل هذه األهوال.. لذا تساءل متجهما:

- ما الذي يتوجب علينا فعله إذن؟
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33

الشواهد الحجرية الكابوسية في كل ركن وزاوية..

كانا اآلن يقفان أمام القبر صاحب الشاهد األسود و)جرير( يقول:

- أرجو أال أموت بسكتة قلبية!

ق�ال األس�تاذ وهو يش�ير إلى حفرة بالغ�ة العمق أمام الش�اهد، لم 
يفهم )جرير( كيف لم يتنبه لها مسبقا:

- اس�معني جي�دا، ف�ي ه�ذه الحفرة س�تجد مم�را كنف�ق صغير، 
يس�توجب علي�ك عب�وره حت�ى تج�د هي�كال عظمي�ا أس�ود الل�ون، 
ح�ول عنقه قالدة من الرق، إنها على ش�كل مثلث مقلوب متس�اوي 

ن عليه: »أبراكادابرا«! األضالع، مدوَّ

وعلى الرغم منه أفلتت من )جرير( ضحكة مستنكرة قبل قوله:

- أبراكاداب�را؟! أأن�ت متأكد؟ ربما كانت هوك�س بوكس أو جال 
جال!

- كف�ى س�خرية! إي�اك واالس�تهزاء به�ذا التعبير الس�حري، ألنه 
يحوي تفسيرا باطنيا للتلمود! ولألسف ال نجد سوى البلهاء أصحاب 

ألعاب الحواة على خشبة المسرح يتلفظون به!
عليك بالحصول على تلك القالدة بأية وسيلة، فهي تسهم في درء 

أذى كافاك عنك!
- لحظة واحدة، من يكون صاحب هذا القبر أوال؟

- إن�ه ش�اهد عل�ى غ�رار الجن�دي المجه�ول، ال أح�د يعلم من 
صاحبه..

- وكيف علمت أن القالدة بداخلها؟
- ال وق�ت لألس�ئلة، بالقالدة يمكننا القضاء على ش�رور الس�حر 
األس�ود اليه�ودي، أو إعاقت�ه على األق�ل كي ال يتمكن م�ن مواصلة 

شروره، أما األجوبة فستظهر الحقا..
ب ض�وء البطارية التي  رمق�ه )جري�ر( بنظرة صامتة، قب�ل أن يصوِّ

أعطاها )مرتضى( له باتجاه حفرة الدفن الواسعة، قائال:
- ماذا لو صادفني شيء باألسفل؟

- بسيطة، أصرخ قائال: »أبرا كادابرا«!
- ولماذا ال أقول »أكال أكال« كما صنعت أنت؟

- ل�ن تفي�دك باألس�فل، ثم�ة ق�وة مجهول�ة، وأظنها ق�وة القالدة 
نفسها، لكنك ستكون بأمان إذا ما حصلت عليها..
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صمت )جرير( مفكرا، فقال له )مرتضى( بإلحاح:
- ال وقت للتفكير، أحضر القالدة وسأتكفل أنا بالباقي..

أخ�ذ )جرير( ش�هيقا، لم يلب�ث أن زفره بكل حرارة، وباس�تعمال 
س�لم طوي�ل نزل للحفرة، لم يكن بحاجة للبح�ث عن النفق فقد كان 

أمامه مباشرة..

■  ■  ■

زح�ف بداخ�ل النفق مح�اوال تجاه�ل تراكض الج�رذان المقزز 
على معصميه، ش�عر بأن تلك المخلوقات النتنة تعبر مس�امات جلده 

مباشرة، فحبس أنفاسه برهة قبل انفجاره:
- ابتعدي أيتها النفايات المتنقلة!

ازدادت بع�د ذل�ك ش�تائمه س�وءًا وب�ذاءة رغم�ا عن�ه، فالموقف 
عصيب، ناهيك عن رائحة الموت المنذرة بقربه من جثة..

وكان هن�اك في نهاية المطاف.. هيكل عظمي متفحم! حول عنقه 
القالدة المنشودة..

لماذا هو متفحم هكذا؟ هل صاحبه ساحر أحرق في عهد قديم؟
أسئلة ال حصر لها، لكن أهمها هو ما إذا كان سيخرج من هنا على 

قيد الحياة.. هذا هو المهم اآلن!
ليكن هيكل )كافاك( نفسه، ال يهم!

كان�ت جمجم�ة الهيكل مس�تندة عل�ى صخرة متوس�طة الحجم، 
وعندم�ا ق�رب )جرير( أنامله م�ن القالدة، فكر قائ�ال والعرق يتفصد 

من جبينه:
- ال مج�ال للتس�اؤالت! فقط مد ي�دك، والتقط الق�الدة اللعينة، 

واخرج من هنا بأسرع ما يمكن!
�ت أنامله القالدة، حتى س�مع همس�ا مخيفا ذكره  ولكن ما إن َمسَّ

بفحيح األفاعي!
س�ال عرقه وهو يس�تعيذ ويبس�مل مرارا وتكرارا، شاعرا باجتياح 

الخوف لذهنه بشراسة..
س�كن ولب�ث في مكانه برهة وهو يفكر، وم�ن ثم نظر إلى الهيكل 

المتفحم نظرة طويلة.. ثم همس بنبرة خفيضة:
- ساعدني على الخروج من هذا الجحيم يا إلهي!

وأغمض عينيه المثقلتين وهو يمد يده، فالتقط القالدة بصبر وأناة، 
ولما نجح بمهمته تنهد بارتياح، وقام بتعليقها حول رقبته..

ع�اود الزح�ف عبر النف�ق المعت�م موجهًا ض�وء البطاري�ة لألمام 
مباشرة، فما إن خرج حتى سمع صوت )مرتضى( يناديه:

- هل وجدت القالدة؟
- وجدتها..
- أين هي؟
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- بحوزتي، لحظة كي أخرج فقط..

- ال يوجد وقت، بسرعة، إليَّ بها!

ل�م ي�در )جري�ر( لِ�َم تذكر في تل�ك اللحظ�ة حكاية ع�الء الدين 
والمصب�اح الس�حري! لوال أنها حكاية خيالية لق�ال بأن التاريخ يعيد 

نفسه!

- »لحظ�ة واح�دة، أعتقد بأن ط�رف بنطالي قد عل�ق، لَِم ال تهبط 
أنت وتعاوني على الخروج من حفرة الخلد هذه؟«..

احتد صوت الرجل عندما هتف مادًا يده:

- كفَّ عن تضييع الوقت وألق لي بالقالدة!

هتف )جرير( بصوٍت حاد بدوره:

- لِ�َم ال تك�ف أنت عن الص�راخ وتهبط إلى هنا لمس�اعدتي أيها 
األحمق؟

- أحذرك أيها الشاب! أعطني القالدة اآلن وإال..

- وإال ماذا أيها المهووس المخرف؟ أراك ابتدأت تفقد أعصابك 
الفوالذية اآلن!

س�يطر الغي�ظ عل�ى )مرتضى( تمام�ًا، فنه�ض على الف�ور، وقام 
بسحب السلم من الحفرة صارخًا بصوٍت ثائر:

- فلتتعفن في قعر هذه الحفرة كما األموات إذن!

ورحل مطلقًا س�ياًل من الش�تائم المقذعة، في حي�ن ناداه )جرير( 
مذهوال:

- إلى أين أيها الوغد المعتوه؟ ارجع عليك ألف لعنة!!
34

- »أبرا كادابرا«
نطقها مس�تخفًا ويده تنبش جيوبه بحثا عن سيجارة، وعندما وجد 

واحدة أخرج قداحته، لكنه تذكر أنها معطلة، فهمس واجمًا: 
- كان عليه تلقيني عبارات شعوذة في كيفية إشعال النار!

كاد يرمي بالقداحة بعيدا، لكنه عاد ووضعها في جيبه مع السيجارة 
مغمغمًا:

- أين تراه رحل الوغد؟
ونظ�ر بإمع�ان كي يقي�س ارتفاع الحف�رة، ربما يتمك�ن بقليل من 

المرونة من التشبث بطرفها والخروج، لكن..
فوجئ بحبل متين يرمى له داخل الحفرة! 

تأمل الحبل بحيرة واندهاش، ومن ثم رفع عقيرته بالهتاف:
- من هناك؟

وأنصت هنيهة قبل أن يكرر بإصرار:
- قلت من هناك؟ أهو أنت يا )مرتضى(؟ هل غيرت رأيك إذن؟
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شعر بحيرة شديدة عندما بقى الحال على ما هو عليه، فاقترب من 
الحبل، والتقط طرفه هاتفا:

- سأتعلق اآلن.. كائنًا من كنت!
ش�رع بالتسلق وش�عور كريه يس�اوره بأن )مرتضى( بانتظاره فوق 
كي يقطع رأسه، فما إن بلغ الحافة بسالم حتى تنهد بارتياح عندما لم 

يجده.. لكنه كذلك لم يجد منقذه..
كان الحبل موثقا إلى جذع شجرة سوداء متفحمة، يقف على أحد 

أفرعها غراب أبقع ال يكاد يكف عن نعيقه الكئيب!
■  ■  ■

دخ�ل )جرير( من باب البرج ليكتش�ف بأن علي�ه صعود ثالثمائة 
درج�ة للم�رة الثانية، ل�م ُيبد ضيق�ًا ألنه كان س�عيدًا بوصول�ه للبرج 

بسالم، من دون كالب جهنمية سوداء.. 
وهنا تصلب كالتمثال في مكانه قبل انتصاب ش�عر رأس�ه، مقاومًا 

شعور القيء الذي داهمه..
فأمام�ه مباش�رة في الحج�رة ذات ش�باك خيوط العنكب�وت، كان 

جسد )مرتضى( ممدًا، والدماء تنزف من كل موضع فيه تقريبا!
ه�رع باتجاهه، فوجد إحدى عينيه تتأمل�ه، فأدرك أنه ال يزال على 
قي�د الحياة، فرفع نصفه العلوي، ووضعه على ركبتيه متجاهاًل الدماء 

التي لطخت ثيابه..

نظ�ر )مرتض�ى( وأطرافه ال تكف ع�ن االنتف�اض، كانت نظرات 
عينه الوحيدة مألى بالعجز واأللم، فسأله )جرير( برفق:

- من فعل بك هذا؟

فت�ح الرج�ل فم�ه بالكامل، فق�ط ليتنب�ه )جرير( إلى أن لس�انه قد 
اجتث من منبته اجتثاثًا!

اس�تخرج القالدة من داخ�ل قميصه، فتعلقت به�ا عينا )مرتضى( 
تعلق الغريق بالقشة، فسأله )جرير( متوترًا:

- ماذا أفعل بها؟ هل أتخلص منها؟

حرك )مرتضى( إصبعه في الهواء بطريقة ش�به انفعالية أو متهالكة 
باألحرى، ألنه فقد كثيرا من الدماء، وقواه خائرة..

- »ما الذي تحاول قوله؟«..

وفي النهاية مدَّ الرجل إصبعه ليغمس�ه في دمائه هو نفس�ه! وعلى 
األرضية شرع يكتب بسبابته المضطربة..

م و ل و خ

فم�ا إن أت�م كتابة ح�رف الخاء حت�ى ارتخى إصبعه أخيرُا ليس�لم 
الروح..

■  ■  ■
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س�ار )جرير( حتى الش�رفة، وأطل منها كي يتأمل البلدة بأس�رها، 
عله يتمكن من إيجاد شخص ما..

نظر، ثم أطلق أقوى شهقة..
كانت الخطوط الدموية واضحة جلية، وفي تش�كيل رس�م مش�وه 

يمثل نجمة خماسية!!
ليس هذا فقط..

لقد رأى في المقبرة عند الش�اهد األس�ود الكئيب- وش�عر رأسه 
يس�تحيل لش�وٍك ق�اس ال يتقصف- جس�مًا مخروطيًا أس�وًدا، طرفه 
المدب�ب مثب�ت ف�ي األرض، كما ل�و كان عبارة عن س�اقين هزيلتين 
لذلك الش�يء ال�ذي يتأمل )جري�ر(، وعينه الفضي�ة الواحدة تومض 

وتهمد كالمنارة!
كاد يص�رخ، أن يه�وي فاق�دًا لوعيه، لك�ن عقله عجز ع�ن إيجاد 
االنفعال المناس�ب، فبق�ي واقفًا يتأمل ذلك العفري�ت المرعب وهو 

يرتجف من فرط االنفعال..
وعل�ى ج�دار الش�رفة الحجري، أبص�ر كتاب�ات مغموس�ة بالدم 

تتشكل ببطء، كما لو كانت رسالة من ذاك المخلوق يبعثها إليه!
وكان مفاد الرسالة - بعدما اكتملت- كاآلتي: أحييك!

ص�رخ )جرير( وقد ش�عر بعروق�ه تنتف�ض كأن تي�ارا كهربائيا قد 
ها: مسَّ

- ُعد لجهنم التي أتيت منها!!

لكنه ظلَّ واقفًا كالتمثال دون اإلقدام على خطوة تالية..

مس�ح العرق ع�ن جبينه، ثم تراج�ع للداخل حت�ى اصطدم ظهره 
بالجدار، وهو ال يكف عن تالوة المعوذات مغمض العينين..

■  ■  ■

استيقظ )جرير( من غيبوبته بغتة..

كان الكاب�وس الذي رآه رهيبًا، وس�تكون أمنيت�ه الوحيدة - عقب 
الخروج بسالم من هذا المكان- هو نسيانه!

لقد رأى نفس�ه يسير وسط شواهد القبور الرهيبة وهو يرتجف، ال 
وجود لضوٍء من نوع ما، ومسيرته تبدت وكأنها أزلية!

- »رباه!«.

وغطى بصره بكفيه محاوالً التناسي..

لم يجبه س�وى صوت تنفس الزمهرير المتمهل، فنهض من رقاده 
متجه�ًا نحو ش�رفة البرج القدي�م، ليجد أن الفجر ق�د بزغ، لكن ليس 
بالصورة التي تمناها، فقد كان مكفهرًا بالغيوم، والطقس منذر بهطول 

المطر..

فجأة لمحها هناك، باتجاه المقبرة..
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كان�ت تس�ير برتاب�ة رقاص الس�اعة، ول�م يح�اول مناداته�ا لبعد 
المسافة.. سيلحق بها لمعرفة سرها الغامض!

هبط )جرير( الدرج بس�رعة، وم�ا أن وطأت قدماه األرض خارج 
الب�رج حتى ركض بأقص�ى طاقته، فتالحقت أنفاس�ه دون أن يتوقف 

ثانية واحدة اللتقاطها..

مـنــــزل الشـــيــطـان
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35

بل�غ المقبرة الكابوس�ية أخي�رًا، فتوق�ف عن الركض وقد اس�ترد 
طريقة تنفسه بصورة طبيعية..

كان الصمت مطبقا بش�كل غريب، وأحسَّ )جرير( بأن الزمن ذاته 
قد توقف عن الدوران ألس�باب غامضة، وتمنى أال يفاجئه شيء ولو 

كان فأًرا صغيًرا، ألن أعصابه مشدودة كأوتار القط..
جها بنظرة طويلة ومتفحصة، أخيرا يقابل  فتح بصره المهتز.. وحدَّ

ذات القميص البنفسجي وجها لوجه!
فتاة جميلة هي، ولو أنهما تقابال في ظروف أخرى أليقن أنها فتاة 

أحالمه!
أجفل�ت لما لم�س كتفها والتفتت، فما إن وق�ع بصرها عليه حتى 

اصطنعت ضحكة مرتبكة، وهي تقول واضعة كفها على صدرها:
- أخفتني كثيرا!

- تتجولين بمفردك؟ 
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- أنا مضطرة!
- مضطرة؟! ثمة قوى مفزعة في بلدة العفاريت هذه وأنِت..

- قوى مفزعة؟ عفاريت؟! لم أر شيئا يستحق الذكر!
كاد يس�ألها بغلظة عمن تكون بالضبط، لكن سرعان ما تنهد قائال 

وهو يمد لها يده:
- لسِت مضطرة لشيء، هلمي أوصلِك..

- ال بأس، أفضل السير وحدي..
- تخافين مني؟

ودنا منها ببطء، فتراجعت للخلف غريزيا مجيبة:
- وهل يتوجب علي ذلك؟

خفض يده مهدئا من روعها، وقال:
- سأوصلِك إلى حيث تودين الذهاب..

الح�ظ قرط�ا واحدا فق�ط للؤلؤة س�وداء تتدلى من ش�حمة أذنها 
اليسرى، في حين نظرت له بخوف، وبنبرة عصبية قليال همست:

- ال أرى ضرورة لذلك..
أوم�أ برأس�ه متفهما هذه المرة، ثم ابتعد بخط�ى متالحقة.. فنادته 

بصوت متهدج ملوحة له:
- انتظر..

ثم لحقت به وتأبطت ذراعه! فابتسم بوجوم قائال:
- ِصرُت آهال للثقة بهذه السرعة؟

وكأنه�ا لم تفهم أطلق�ت ضحكة عصبية أخرى، وس�ارا جنبا إلى 
جنب في طريق الخروج من المقبرة.. 
■  ■  ■

قالت وهي تركل حجرا صغيرا اعترض سبيلها:
- كائ�ن ح�ي يتألم بعمق في ه�ذه الش�وارع المظلمة، أل�ٌم يفوق 
تأوه�ات المدمني�ن حين تمزقهم الحاج�ة الجنونية للمخ�در، وأنين 
المش�ردين، وصياح الضحايا قبل إغماد نصل الس�كين في القلب أو 

النحر!
أوليس�ت س�يمفونية الموت أعذب حتى من الس�يمفونية السابعة 

لبيتهوفن؟
- ولماذا السابعة تحديدا؟

- أولم تسمعها؟ حتما فعلت، الحركة الثانية في ُسلم »ال« الكبير!
- يبدو وأن لديِك أذنا موسيقية!

ثم ظل صامتا لوهلة قبيل تساؤله بحيرة:
- أتذكرين حين حدثتِك عن وجود قوى مفزعة في البلدة؟ 

- قصدت الجو المخيف والمقبرة المروعة!
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وابتسمت قائلة بتقاسيم متجهمة:
- لو أنك شاعر أو أديب فستفهم!

أطلق ضحكة عصبية كأنما يقلد أسلوبها قائال:
- والدماء؟ والكلب األسود؟ وال..

- ما الذي تهرف به؟ هل جننت؟ لم أر شيئا من حكايات الجدات 
التي ذكرتها!

صاح مشيرا حوله:
- أال ترين ال..

تنب�ه إلى أمر هام.. وأمس�ك صدغ�ه بكلتا يديه، وه�و يدور حول 
نفسه كاألحمق!

■  ■  ■

حي�ن كان )جري�ر( يرافق الفت�اة في الش�وارع المظلمة، الحظ أن 
خطوط الدم التي كانت تفترش األرض قد تالشت!

الحظ أيًضا أن الليل س�اكن وهادئ، نس�يمه علي�ل ال يوحي بأي 
خطر!

همست قلقة وهي تتأمل حاله:
- ماذا أصابك؟

- الدماء! الدماء اللعينة! لقد تالشت تماما!

ضحكت قائلة بمرح عجيب:
- البد وأنك مجنون! عن أية دماء تتحدث؟!

ومن دون مناسبة قالت باسمة بعذوبة:
- )َلَمة( هو اسمي بالمناسبة..

تماسك، أو حاول أن يبدو متماسكا، وبتنفس منتظم تمتم:
- )جرير(..

ثم أمس�ك لسانه عن عبارة »على اسم الشاعر« المعتادة السخيفة، 
وتساءل:

- هل مسكنِك بعيد من هنا؟
- كال.. 

ثم أش�ارت ألح�د المنازل القصي�ة والمحاطة ببعض األش�جار، 
قائلة وهي تتنهد بخالص:

- وصلنا..
- إذن فقد انتهت مهمتي هنا، تصبحين على خير!

قرأ ترددا في مالمحها، فغمغم باسما:
- هل من شيء آخر؟

- هل لك أن ترافقني للداخل؟
- يا للثقة! ال بأس..
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وهكذا دخال معا، فقد ش�عر برغب�ة غامضة في التوغل أكثر داخل 
عالمها الداكن، فكان له ما أراد..

■  ■  ■

كان المكان نظيفا ومرتبا، وهو أمر طبيعي ما دامت الفتاة هي التي 
تعنى به..

- »سأذهب للمطبخ، أترغب بشرب شيء؟«.
- »ال..«.

غ�ادرت الصال�ة تاركة إي�اه يتأمل أث�اث المنزل ال�ذي ال بأس به 
ككل.. وج�د ف�ي إح�دى الزوايا قفص�ا يخص طيرا م�ا غطي بمالءة 
داكنة، ومخطوطات للوحات مرس�ومة بالفحم عل�ى المائدة، فطفق 
يس�لي نفس�ه بتفحص تلك المخطوطات، حتى رجعت الفتاة حاملة 
زجاجة مش�روب غازي له�ا، وقد طوحت بحذاءيها وس�ارت حافية 

على السجاد..
قال مشيرا إلحدى اللوحات:

- رس�ومات رائع�ة، لكن موضوعاته�ا غريبة، أعن�ي امرأة تحمل 
رأس طفلها؟

- إن�ه إبداع س�وداوي خ�الب قد ال تفهم�ه.. الف�ن يصف روعة 
الموت أحيانا، يمنحه صورا جمالية ساحرة!

- ولماذا الموت تحديدا؟

بقيت صامتة دون أن تملك اإلجابة، شربت جرعة من المشروب، 
ثم قالت وهي تلعق عنق الزجاجة:

- س�ألُت صديق�ا لي ذات الس�ؤال، يومه�ا حكى لي عن ش�قيقه 
األصغر الذي انتحر ليلة عيد ميالده! كان وجهه وجه كهل رغم صغر 
س�نه، وعندما كان في الس�ابعة من عمره اعتاد إغ�راق الحيوانات في 
ب�رك المي�اه التي خلفتها األمط�ار، لقد كانت ب�ذرة الكآبة مبذورة في 

روحه، فلم يتخلص منها إال عندما خلص نفسه من..
- من نفسها؟

- أج�ل.. من نفس�ها! لقد وجد الفتى الخالص الذي كان ينش�ده 
لروحه المثقلة بالذنوب أخيرا..

- بأن أضاف لها أعظم الذنوب، لقد قضى بيديه على كل أمل كان 
بإمكانه تملكه..

أرجحت رأسها بغير اقتناع..
ثم انها وضعت زجاجتها جانبا على المائدة، وقالت بكآبة:

- عذرا، سأذهب إلى الحمام..
- عذرِك معك..

■  ■  ■

كان جالسا بانتظار الفتاة ريثما تفرغ، عندما سمع من يناديه!
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- »اهرب كأن الشيطان في أعقابك! اهرب عليك ألف لعنة!«.
نظر ذاهال حوله، ففوجئ به مختبئا داخل عوالم مرآة بيضاوية!

كان النص�ف اآلخ�ر! )جرير( العاقل أو المجنون كالهما س�يان، 
وقد بدا مذعورا لحٍد ال يصدق!

اقترب )جرير( منه قائال بدهشة:
- أين كنت؟ منذ زمن لم تشرفنا بزيارتك!

- »وقريبا لن تراني إذا ما بقيت هنا! اهرب! اهرب حاال وإال..«.
- وإال ماذا؟!

- »يا أحمق! الم تقل لك اسمها؟!«..
- اسمها )لَمة(، لكن ماذا في ذلك؟

- »ليس )لَمة( بل )المة( يا مغفل! الالمة علة موت نصف البشر، 
العين التي تصيب الناس بسوء، فتفرغ المدن والقرى على حد السواء 

لتمأل المقابر!«..
تذكر )جرير( تلك المعلومة التي جاد بها )جرير( اآلخر عليه..

لق�د طالع ع�ن الالمة أي�ام اهتمامه بتيم�ات الرعب ف�ي المرحلة 
الثانوي�ة تحدي�دا، يقال أنها م�ادة خفية، مؤذية لمن ينظ�ر إليها، وأهم 

ضحاياها هم األطفال والزوجات.. والشبان!
كما أنها تؤذي الحيوانات، وبالذات: الخيل، والخراف والكالب!

- »أتدري أين هم اآلن؟«.

كان الظالم يتس�لل للم�كان ببطء، كأن الفجر تح�ول إلى ليل من 
جديد!

التف�ت وفرائصه ترتعد، فوج�د الفتاة واقفة وابتس�امة ماكرة تمأل 
وجهها!

شعر بتوتر يغزو كيانه، بقش�عريرة كهربائية تالمس جلده، فتساءل 
برهبة:

- أتقصدين أهالي البلدة؟
- ومن غيرهم؟

- ماذا فعلِت بهم؟
قالت بازدراء:

- تسلية ال أكثر!
رأى قدمه�ا الحافية تقل�ب أصابعها على األرضي�ة بطريقة أثارت 
هلع�ه، كم�ا لو كانت ي�دا ذات أصابع طويلة، به�ت وجهه حتى صار 

بلون الورق، وبأحرف مضعضعة همس:
- أأنِت حقا الالمة قاتلة البشر والحيوانات؟

أطلقت ضحكة قصيرة، ثم قالت بتخابث:
- أنت واسع االطالع!

ب�دت متلذذة وب�دا مرتاعا ألقصى حد، وأنص�ت لها وهي تهمس 
برقة مداعبة قرطها اللؤلؤي األسود الوحيد بظفرها:
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- أرى أنك قد وجدت قالدتي!
- أهي لِك؟! فإذن..

- ال تفرح كثيرا، فهي مجرد حلية كنت أحب التزين بها!
- والهيكل المحترق في الحفرة؟! أهو..

- أجل.. كنت أزور قبري! هل بإمكانك تخيل المشهد الرائع؟!
عل�ى الناف�ذة وق�ف ذات غراب البي�ن األبقع، لينعق باس�تمرارية 

كريهة ومزعجة..
قالت الفتاة وهي تدور ببطء حول نفسها ممسكة بزجاجة الشراب:

- إش�ارة القتل.. الص�وت.. ضحايا الطوائ�ف والمعابد.. مذابح 
الحروب الجميلة!

- المة مجنونة إذن!
واصلت الفتاة حديثها وهي ال تكف عن تمايلها البطيء:

- هنال�ك م�ن يثمل.. من ينتحر.. من يفض�ل الموت مع ذكريات 
الماضي السعيدة.. من يدمن العقاقير المخدرة..

وأكملت وهي تتنهد مراقبة السقف:
- ل�م تك�ن الضغائن بهذا الحجم.. لم يكن التش�رد موجودا.. لم 

يكن الناس يتعرضون للموت في الطرقات..
 ص�ار القتل اس�م اللعبة.. في كل زاوية تج�د من يحاول اإلطاحة 

بآخر، أكان صديقا أم أخا.. منطق شريعة الغاب!

وهنا وثب للخلف بعصبية، فقد شعر بشيء يلمس كتفه بخشونة، 
فضحكت الفتاة ضحكة شيطانية!

صرخ:
- أنِت سبب كل هذا!!

- يا للبلدة الملعونة! إنها لم تدع في زمن أسود مشؤوم فتاة مسكينة 
وشأنها، بل اتهمتها - بلدة األخالق والفضيلة- بأنها ساحرة!

هكذا وعلى طريقة محاكم التفتيش أحرقت! فكان قبرها هنا..
ال�كل تهامس�وا بش�أنها، وال�كل كان مس�تعدا للوش�اية بها، رغم 

النتيجة المروعة لتلك الوشاية..
ووضعت سبابتها على شفتيها هامسة:

- فالوشاية كالقتل!
- لكن هذا كان منذ أمٍد بعيد!

- الحقد ال ُيغس�ل بس�هولة يا عزيزي! وأي�ا كان يقطن هذه البقعة 
الخاصة بي سيدفع الثمن!

- أنِت من قتل )مرتضى(، وذاك الشاب المسكين!
- أعت�رف أن فتاك كان مس�كينا، مجرد تائه دخ�ل البلدة الخطأ.. 
لك�ن )مرتضى( كان وغدا، أتى ك�ي يحصل على قالدتي ظنا منه أنها 
تخص مش�عوذا له باع طويل ف�ي »الكاباال«، كي يبيعها ألحد جامعي 

التحف ويصير ثريا..



287 286

مـالك جهنمــي

- أرى أنك قد وجدت قالدتي!
- أهي لِك؟! فإذن..

- ال تفرح كثيرا، فهي مجرد حلية كنت أحب التزين بها!
- والهيكل المحترق في الحفرة؟! أهو..

- أجل.. كنت أزور قبري! هل بإمكانك تخيل المشهد الرائع؟!
عل�ى الناف�ذة وق�ف ذات غراب البي�ن األبقع، لينعق باس�تمرارية 

كريهة ومزعجة..
قالت الفتاة وهي تدور ببطء حول نفسها ممسكة بزجاجة الشراب:

- إش�ارة القتل.. الص�وت.. ضحايا الطوائ�ف والمعابد.. مذابح 
الحروب الجميلة!

- المة مجنونة إذن!
واصلت الفتاة حديثها وهي ال تكف عن تمايلها البطيء:

- هنال�ك م�ن يثمل.. من ينتحر.. من يفض�ل الموت مع ذكريات 
الماضي السعيدة.. من يدمن العقاقير المخدرة..

وأكملت وهي تتنهد مراقبة السقف:
- ل�م تك�ن الضغائن بهذا الحجم.. لم يكن التش�رد موجودا.. لم 

يكن الناس يتعرضون للموت في الطرقات..
 ص�ار القتل اس�م اللعبة.. في كل زاوية تج�د من يحاول اإلطاحة 

بآخر، أكان صديقا أم أخا.. منطق شريعة الغاب!

وهنا وثب للخلف بعصبية، فقد شعر بشيء يلمس كتفه بخشونة، 
فضحكت الفتاة ضحكة شيطانية!

صرخ:
- أنِت سبب كل هذا!!

- يا للبلدة الملعونة! إنها لم تدع في زمن أسود مشؤوم فتاة مسكينة 
وشأنها، بل اتهمتها - بلدة األخالق والفضيلة- بأنها ساحرة!

هكذا وعلى طريقة محاكم التفتيش أحرقت! فكان قبرها هنا..
ال�كل تهامس�وا بش�أنها، وال�كل كان مس�تعدا للوش�اية بها، رغم 

النتيجة المروعة لتلك الوشاية..
ووضعت سبابتها على شفتيها هامسة:

- فالوشاية كالقتل!
- لكن هذا كان منذ أمٍد بعيد!

- الحقد ال ُيغس�ل بس�هولة يا عزيزي! وأي�ا كان يقطن هذه البقعة 
الخاصة بي سيدفع الثمن!

- أنِت من قتل )مرتضى(، وذاك الشاب المسكين!
- أعت�رف أن فتاك كان مس�كينا، مجرد تائه دخ�ل البلدة الخطأ.. 
لك�ن )مرتضى( كان وغدا، أتى ك�ي يحصل على قالدتي ظنا منه أنها 
تخص مش�عوذا له باع طويل ف�ي »الكاباال«، كي يبيعها ألحد جامعي 

التحف ويصير ثريا..



289 288

مـالك جهنمــي

تساءل محاوال التماسك:

- ولك�ن م�اذا ع�ن كتاب�ات الدم؟ م�اذا ع�ن بارغوس�ت الكلب 
الجهنمي؟

ماذا عن العجوز الوحيد و)جبر( المنافق و)درة( الخائنة و)سامر( 
الكاذب؟

ماذا عن إلفة ومولوخ؟!

- دعني أس�ألك س�ؤاال واحدا يا ش�اعري العزي�ز.. أين بإمكانك 
إيجاد عش�رات الوح�وش الثائرة الس�اعية وراءك؟ كالب ش�يطانية، 
وأرواح هواء ش�ريرة، وساحرات أحرقن، وخطاة أشباح يظنون أنهم 

على الطريق الصحيح؟

تبدت تلك النظرة المتبلدة في عيني )جرير(..

لق�د قفز ح�وار تلك الليلة الت�ي قضاها مراقبا )م�الك( إلى ذهنه، 
عندما سأله ذات سؤال هذه الغولة الواقفة أمامه!

- »أتعرفين قاتال يدعى )مالك(؟!

لم�ح بريق�ا كبري�ق عي�ون الذئ�اب في عتم�ة اللي�ل ف�ي مقلتيها، 
وبصوٍت كفحيح األفاعي همست متجاهلة سؤاله:

- ثمة مكان واحد الحتواء كل هذه الشرور!

- هل تعرفينه؟ قولي بحق جهنم!

مررت لسانها على شفتها السفلى بتلذذ أثار رعب وقرف )جرير(، 
ث�م اس�تحال تق�ززه ذه�وال لما نهض�ت وتراجع�ت، حت�ى التصقت 
أطرافها بالجدار كالس�حلية متأملة إي�اه بتهكم، ومن ثم صارت جزًءا 

من الظالم!
■  ■  ■

ش�عر بالذعر لما تالش�ت عن بصره، فبدأ جفنه – اللعين- بالرف 
العني�ف، وهو يتحس�س طريقه ف�ي العتمة، مطوحا نص�ل مديته التي 

شهرها يمنة ويسرة، عله ينجح بإصابة جزٍء منها!
خ�رج للبح�ث عنها في باق�ي الغرف، كان�ت غرفة نومه�ا خالية، 
والحج�رة ب�اردة للغاية عل�ى عكس باقي أرج�اء ال�دار الدافئة، وفي 
خض�م تس�اؤالته ع�ن م�كان اختبائه�ا، اس�تطاع رؤي�ة تل�ك الحلقة 
المعدني�ة الصدئ�ة ف�ي زاوي�ة الحجرة، فاتج�ه نحوها، وق�ام بجذبها 

لتكشف عن درجاٍت حجرية مؤدية ألسفل!
 كانت دعوة للنزول إذا ما كان يملك الجرأة، وقد قبل تلك الدعوة 

بفؤاٍد راجف..
ازداد البرد لدرجة أن البخار خرج مع أنفاسه، ورائحة كالتي يشمها 
عند الجزارين تمأل الجو، فشعر برغبة في التقيؤ، لكنه تمالك نفسه.. 
أبص�ر بابا معدني�ا صدئا بصعوبة، بس�بب األضواء الخافت�ة لفوانيس 

معلقة، فاقترب منه حتى تبين فرجة أدنى وجهه منها.. ورأى!
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رآها أخيرا.. كانت متربعة أرضا، وقد وضعت ش�يئا أشبه بالرأس 
ف�ي حجرها، حيث أخذت تداعب خصالت ش�عره األس�ود الطويل 

بمخالبها السود المعقوفة!
وتيب�س )جري�ر( في مكان�ه، ويده القابض�ة على المدي�ة ترتجف 

الشعوريا حتى كاد أن يسقطها..
كان ص�وت الش�ر ينطق بحنو، رقة مريعة اكتس�ت به�ا نبرة الالمة 

التي خاطبت الرأس المقطوع بقولها:
- َسِلم على صاحبك يا )جرير(!

س�قطت المدي�ة من ي�د )جرير( بالفع�ل، ولطم جبهت�ه بكفه عدة 
م�رات وهو ال ي�كاد يكف ع�ن االرتج�اف، فقد كان ال�رأس يحمل 

مالمحه!
لقد كان رأسه شخصيا!

وهن�ا انطفأت الفواني�س كلها، عدا ذاك ال�ذي كان بجوارها على 
األرض..

ورأى )جري�ر( - بعيني�ن جاحظتين- الس�احرة وهي ترفع رأس�ه 
على ضوء فانوسها الوحيد وتشرع بالتهامه!

ج�ن جنون�ه – من الذع�ر-، والتق�ط مديته من عل�ى األرض قبل 
انقضاضه عليها صارخا:

- عودي لجهنم التي أتيِت منها!!

عاجلت�ه المرأة بضربة طرحته أرضا فاقدا النطق والحركة، وألقت 
بالرأس جانبا قبل اقترابها منه بشدقين ملطخين بالدم..

لم يش�عر بالهلع هذه المرة عندما كش�رت عن أنيابها بل بالحنق.. 
نه�ض متجاه�ال آالمه النفس�ية والجس�دية، وبذلك تنب�ه لحبل قديم 
ملق�ى بإهمال قريبا من�ه، فالتقطه وفكرة ما تتفتق في ذهنه، وس�رعان 
م�ا انطل�ق مس�رعا على الدرج إل�ى خ�ارج القبو، وزمجرة الس�احرة 

تالحقه..
خ�رج من ال�دار الجهنمية، وبس�رعة ورش�اقة قام بتس�لق إحدى 
األش�جار المالصقة لها، ثم الوثب حتى اس�تقر فوق الس�قف، هناك 
قام بصنع طوق من الحبل وبصره يتفقد األش�جار القريبة، حتى وجد 
واحدة مناس�بة، عندها أطل برأس�ه من فوق مراقب�ا الباب الذي تركه 

مواربا..
فجأة، انخلع الباب بعنف من مكانه، وبرزت الالمة وهي تصرخ، 
فقام بإلقاء الطوق المعقود حول عنقها، كما لو كان راعي بقر يحاول 
اإلمس�اك بث�ور هائ�ج! ورمى بنفس�ه لتنطب�ق حلقة الحب�ل المعقودة 
بإح�كام، وقبل محاولتها تمزيقه بمخالبها كان قد قفز متش�بثا بالحبل 
من فوق إحدى األش�جار، فانطلق جسم الساحرة لفوق كالصاروخ، 
وتعلق بالهواء لدى اس�تقرار قدمي�ه أرضا.. وربط طرف الحبل الذي 

معه إلى جذع الشجرة ذاتها وهو يصيح شامتا:
- كيف هو شعورِك وأنِت معلقة كالذبيحة؟!
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ظلَّ صوتها يتحش�رج وكفاها متش�نجان حتى ته�دال إلى جنبيها، 
وكفت عن المقاومة لألبد..

وسقط )جرير( أسفل الشجرة وهو ينشج ويضحك في آن واحد، 
ل�م يصدق أنه تمكن لوحده م�ن االنتصار على مخلوق مروع كالذي 

يتأرجح مشنوقا فوقه!
■  ■  ■

أبصر بعين الخيال »جرير« اآلخر واقفا يتأمله بشفقة، كان هذا قبل 
أن يدس يده اليمنى في جيبه مدمدما:

- »أنت تسرعت يا صديقي!«.
- أعلم هذا..

- »قتلتها قبل أن تفيدنا بشيء عن )مالك(..«..
- أعلم هذا! أعلم هذا!! أعلم هذا!!!

ك�ذا ص�رخ )جري�ر( بأعل�ى صوته وبوحش�ية ه�ادرة.. فتالش�ى 
)جرير( اآلخر ببطء حتى اختفى تماما..

وعندم�ا داعب�ت أول�ى نس�ائم الفج�ر مس�امات وجنت�ه وجفن�ه 
المختلج، ش�عر بس�كينة روحية دفعته للبقاء فترة أطول، واالس�تلقاء 
للظف�ر بنوم عمي�ق وآمن هذه الم�رة، دون خوٍف من ش�ياطين البلدة 

المهجورة..

7 كالب تلعب البوكر!
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كان�ت ليلة عاصفة، ارتجت ج�دران الزنزانة الكئيبة لهزيم رعدها 
الشبيه بدوي قصف المدافع العنيف في الحروب..

ونظ�ر )مالك( للس�قف وأنامل�ه الخش�نة ذات األظافر المس�ودة 
ترسم حرفا وهميا في الهواء..

- ع !
اعتدل )جرير( في جلسته متسائال بفضول:

- أتقص�د الصحف�ي الهم�ام ال�ذي تاب�ع نش�اطاتك بسلس�لة من 
مقاالته؟

- سعيٌد الستحواذي على اهتمامك أخيرا!
بالطب�ع كان )م�الك( يس�تحوذ على اهتمام�ه مؤخ�را، لدرجة أن 
جريرًا ش�اهده في كوابيس س�وداوية كانت المتس�ببة في إصابته بداء 

األرق..
- »كيف قتلته؟«..
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- »هذا.. سر!«..
قي�ل أن الحل�م بالمالئكة ينب�ئ بتأثيرات مزعجة ف�ي الروح، وأنه 
يؤدي إل�ى وضع متغير في نصيب الش�خص، وإذا كان الحلم مبهجًا 
على نحو غير عادي فس�وف يس�مع الحالم عن صح�ة األصدقاء، أو 

يتلقى ميراثًا من أقارب مجهولين..
قي�ل كذلك أنه إذا جاء الحلم في صف�ة تحذير، فقد يتوقع الحالم 

تهديدات بفضيحة في أمور الحب أو المال..
أما بالنسبة لألناس األشرار فهو مطلٌب بالتوبة!

لم يعلن عن ذلك أمام س�جينه، لكنه راهن نفسه بأن )مالك( يعلم 
ذلك جيدا!

■  ■  ■

دار »الخلود« للمسنين!
تل�ك الدار العتيق�ة التي بني�ت في بداي�ة الس�تينات، ابتناها رجل 
أعمال على اسم والدته )خلود(، التي قيل بأنه قد نفاها إلى دار أخرى 
أعت�ق – وت�م هدمها الحقا-، حي�ث ماتت منطوية ف�ي غرفتها، وفي 
نت عليها بخٍط طفول�ي نوعا كلمة وحيدة  يده�ا ص�ورة لوحيدها، دوَّ

ذات عمق مؤثر: »سامحتك«!
يقال أن شخصا ما قد أرسل الصورة البنها رجل األعمال، األطباء 
والن�زالء جميع�ا أنك�روا قيامه�م بذلك، وظلَّ مرس�ل تل�ك الصورة 

مجهول الهوية، وإن قيل بأنه رجل مس�ن وقع في حب تلك المريضة 
البائسة، فقرر بعد موتها تقديم خدمة أخيرة لها..

قي�ل أيًضا أن رجل األعمال ذاك ووحيد تلك المرأة، قد بكى كما 
ل�م يبك من قبل لدى تس�لمه الص�ورة ومطالعت�ه الملحوظة، ثم قرر 
ابتن�اء دار رعاية للمس�نين باس�م والدت�ه، وصار هو المش�رف الدائم 

عليها، كأنما ينشد الخالص من كبرى خطاياه.. أال وهي العقوق..

ل�م يتزوج وذلك خوفا من إنجاب ولد عاق مماثل يصنع به المثل 
مس�تقبال، وتوفي وفاة غامضة في س�اعة متأخرة من الليل، بينما كان 

جالسا وراء مكتبه يراجع عددا من ملفات نزالء داره..

وآخر ما قيل أنهم وجدوا جثته وقد اعتلى ثغرها بسمة راضية!

■  ■  ■

كانت حديقة دار »الخلود« تعج بأشجار النارنج المزروعة بعناية، 
فأفعم الجو أنعش ملطف رباني يمكن للمرء أن يستنشقه..

انتش�ر كبار السن هنا وهناك لممارس�ة بعض أنشطتهم المضجرة 
والروتينية لمن يراهم، لكنهم كانوا يستمتعون بها حقا ألنها تدور في 
حديق�ة الدار اللطيفة.. فترى رجال عجوزا يجلس على دكة خش�بية، 
محاوال إغراء الحمائم ببعض حبوب الذرة، وترى س�يدة مس�نة تسير 
على العش�ب الن�دي األخضر بقدمي�ن حافيتين، مرتك�زة على عكاز 
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يش�ابه الكرس�ي بقوائمه المعدنية األربعة، في حين وقفت ممرضات 
شابات لمراقبة ما يحدث دون تدخل منهن كي يأخذ الجميع راحته..

رمق )جرير( هذا كله بصمت..

إن�ه ط�رف الخيط الوحي�د المؤدي إل�ى تحقيق�ات )ع(، فقلة من 
زمالئه الصحفيين كانوا يعلمون بمكوثه في دار »الخلود«، مس�تجوبا 
أهالي ضحايا )مالك( بطريقته الخاصة، فقد اختفى الصحفي الجسور 
عقب نجاحه في إماطة بعض الغموض عن )مالك( وأسلوبه المخيف 
ف�ي القت�ل.. قيل أنه قد هرب خوفا من انتقام الس�فاح المخبول، وقد 

صارت الشائعة أقوى لما ُوجد قتيال هو اآلخر في هذا المكان!

قالت المشرفة رامقة المرضى بعين راضية: 

- كما ترى، الجميع هنا يعيش�ون ببس�اطة معيش�ة ال بأس بها، ال 
أحد يش�كو أو يتذمر، وال أحد مطالٌب بش�يء س�وى أن يتابع ما تبقى 

من مشواره الدنيوي بهدوء!

كان ه�ذا حديث�ا قاس�يا، لك�ن )جري�ر( ل�م يعل�ق عليه.. اس�تمر 
بمراقبتهم متسائال:

- وكلهم من أهالي الضحايا؟

- أكثريته�م، فبع�د مقتل من يمت�ون بصلة لهم ص�ارت الدار ِقبلة 
لغالبيته�م، فق�د كانت الصدمة أكبر من أن تحتمل.. الس�فاح تس�بب 

بمقت�ل أبنائهم وأش�قائهم وحتى أحفادهم، فلم يع�ودوا قادرين على 
المتابعة من دونهم..

رت سبابتها بالقرب من صدغها متبسمة ببالهة، فقطب جبينه  ودوَّ
معقبا:

- إنها سن الشيخوخة، الخرف ال أكثر..
- متأكد؟ إنهم يس�ألون دائما عمن فقدوه�م إذا ما أتوا لزيارتهم! 
يومي�ا يصنعون ذلك! ويب�دو وأنهم لم يتقبلوا حقيق�ة أن أحبابهم لن 

يعودوا مجددا!
■  ■  ■

كانت مجموعة أقرب لالنفراد..
ل�م ينقصهم س�وى تعليق الفتة في غرفة المعيش�ة تح�ت عنوان: 

»قسم أهالي ضحايا أخطر سفاح على وجه األرض«!
عج�وز على س�بيل المثال جلس ليرمق الالش�يء ببصر زجاجي، 
فب�دا كمنحوتة لن تتزحزح إل�ى يوم يبعثون.. آخر اس�تند للنافذة كي 
يم�رر إبهامه على زجاجها، كأنما يح�اول تدوين عدد من األحرف.. 
س�يدة تزحف ببطء الس�لحفاة، ورأس�ها لألرض كالزومبي في أفالم 
الرع�ب، وأخرى واقفة كالوتد معطية ظهره�ا للجميع، حيث تراقب 
بثب�ات لوح�ة ضخم�ة، تمث�ل 7 كالب يلعب�ون لعب�ة مقام�رة الورق 

المسماة »بوكر«!
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شعر بتعاسة بالغة لمجرد مراقبة أحوالهم.. هؤالء مكانهم مصحة 
لألم�راض النفس�ية ال دار المس�نين! وتس�لل الش�رود لبص�ره وه�و 

يتساءل:

- وأين كان موقع )ع( من هذا كله؟

- في القبو!

- قبو؟!

- كان مصرا! كما أن س�معته كانت طيبة لدى الش�رطة والصحافة 
على حد السواء، وقد كان يتصرف كشخص ناضج وراق تماما.. قال 

أنه سيمكث في القبو.. من أجل قضية السفاح؟

- أجل أجل.. وبعد؟

- كان يستجوب النزالء بهدوء، والعجيب أن بعض هؤالء تجاوبوا 
وتحدث�وا معه، كان حديثا عقيما ال يفيد بش�يء، لكنه بدا متفاعال مع 
أحاديثه�م، خصوص�ا وأنه كان يرتدي مثلهم، الفارق فحس�ب أنه لم 

يكن ينتمي لهذا المكان!

- تعنين أنه عاش وسط أهالي الضحايا؟

- هذا في النهار، أما آناء الليل فكان معتكفا على الدوام في القبو، 
حيث حوله إلى غرفة للسكنى والعمل على أوراقه!

- هل بإمكانِك وصفه لي؟

- وصف�ه؟ أتعني كيف كان يبدو؟ حس�ن.. كان أش�يب الش�عر – 
رغ�م أنه ف�ي الثالثينات من العمر-، ولربما س�اعده ذل�ك! وقد كان 

يحمل حرقا قاسيا في الجهة اليمنى من منطقتي الخد والذقن!
قال�ت ذل�ك مم�ررة أنامله�ا على خده�ا وذقنه�ا بش�رود، فعاود 

التساؤل الُمِلح:
- وهل تصادف أن تحادثتما؟

تفكرت المشرفة هنيهة، ثم قالت وهي تهرش ذقنها:
- محادث�ة عابرة بالكاد أتذكرها، ولمرة واحدة فقط، وجدته ذات 
م�رة غير حاض�ر الذهن وهو يجلس مراقبا الن�زالء، المرأة هناك التي 
تراق�ب اللوح�ة طيل�ة الوق�ت.. كان يراقبها بال�ذات س�اهما.. ولما 
اقتربُت منه لسؤاله ما إذا كان بحاجة إلى شيء، ردَّ قائال: هؤالء كانوا 
مجتمعين يوما مع أحبائهم.. كان هذا قبل ظهور )مالك( كي يسلبهم 
بقس�اوة ضارية أولئك األحباء! ولكن ولحس�ن حظ تلك المرأة أنها 
وج�دت ببراعة منفذا خيالي�ا ينقذها من فكرة انتح�ار زوجها المدين 
بكثي�ر م�ن األموال، م�ن الرحي�ل تاركة اله�ول الذي قدم�ت به لهذا 

العالم، وتسببت به لهؤالء التعساء!
- ماذا كان يعني؟

- الله أعلم!
- ومن الذي اكتشف جثته؟
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- أحد الحراس، عندما نزل لتفقد أحواله بأمر من مدير المصح.. 
أحمد الله على أن الش�رطة قد انتش�لت جثته دون أن أراها.. كان من 

الممكن أن أكتشف أنا الجثة! قالوا أن السفاح قطعه إربا!
نظر لها )جرير( بتمعن، ثم وبشفة سفلى مرتعدة دمدم:

37- أرشديني للقبو من فضلك!

»من مذكرات )ع(«:

ف�ي زاوية نصف معتمة من مطعم »الش�وكة الفضي�ة«، الذي يبعد 
كيلومترات عن ضجيج العاصمة، اتخذت لي ركنا منزويا..

مكاني األزلي المفضل، حيث أبتعد قدر اإلمكان عن ثرثرة الزبائن 
المستمرة، وأصوات سكاكينهم وهي تقطع اللحوم، وأشواكهم التي 

تلقم أفواههم الشرهة قطعا منها!..

ن بعضا من سطور ذكرياتي في الدفتر السابع من  كنُت جالس�ا أدوِّ
سلس�لة مذكراتي التي ال تنتهي.. ال أعلم بعد لَِم أواصل تدوينها، فال 
أح�د يهتم – أو قد يهت�م- بمطالعتها.. طلبي المعتاد موضوع أمامي، 
الق�دح ش�به فارغ من القه�وة، آتي إلى هنا دوما من أج�ل القهوة التي 
يعدونها، أنا خبير بالبن الجيد، وأتعرفه حالما أتذوقه بس�رعة ال بأس 

بها!
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بحث�ت أصابع�ي عن مقب�ض القدح الضي�ق، وأنا غ�ارق بتأمل ما 
قمت بتدوينه، عندما أحسس�ت بها تتلمس ش�يئا م�ا، له مقدمة ناعمة 
وما تبقى منه خش�ن ورفيع للغاية، فارتسمت في ذهني صورة لوردة! 
كان هذا غريبا، إذ لم أذكر وجود واحدة على المنضدة قبل جلوس�ي 
إليها، نظرت فوجدتها بالفعل هناك، حمراء ندية، والى جوارها تقف 

طفلة في ذات جمالها!

ش�عرت بوه�ن بين ثناي�ا أضلعي، فأنا ه�ش ضعيف أم�ام البنات 
الصغيرات ألني أراهن كالمالئكة..

خاطبتها بقولي متهدجا:

- لمن الوردة يا حلوة؟

- لك يا »عمو«!

لم أقاوم أكثر، فقبلتها على خدها الناعم قائال بحنو:

- سلمت يداِك يا أحلى وردة!

- »ماما« طلبت مني أن أقدمها لك!

- ماما؟

لم أحاول التلفت يمنة ويسرة بحثا عن أم الطفلة، نظرُت فقط إلى 
الطفلة متسائال:

- وأين هي ماما يا حلوة؟

رفعت الطفلة إصبعها الصغي�ر البض موجهة إياه صوب نقطة ما، 
تتبعته ببصري، فوجدته يتوقف عند ش�ابة جميلة بنية الش�عر تنظر إلّي 

متبسمة!
هل أعرفها؟ ربما، فوجهها مألوف قليال لدي.. لم تكمن المشكلة 

بمحاولة تذكرها، بل في اتخاذ الخطوة التالية والمناسبة..
هكذا، قبلت الطفلة على خدها مجددا وأنا أحملها برفق، وسرت 
به�ا نح�و والدته�ا مفترضا وقوع خطأ، ربما س�تعتذر من�ي على تلك 

الغلطة المحرجة..
وضعت الطفلة أمامها متسائال بلباقة قصوى:

- معذرة، إن »األمورة« طفلتِك، أليس كذلك؟
- كيف حالك أيها المنشغل على الدوام؟ أتراك تذكرتني اآلن؟

- )أسيل(؟!
ضحك�ت كأنه�ا تهم�س، وبراحة يدها مس�حت ش�عر ابنتها التي 

ورثت لونه عن أمها..
قالت لها برقة:

- اذهبي للهو قليال يا )هايا(..
ابتعدت الطفلة وأنا ارمقها بنظرة شغوف قائال:

- ابنتِك رائعة..
- إنها طفلة متعبة، لكنها قطعا تستحق العناء، لَِم ال تجلس؟



305 304

مـالك جهنمــي

بحث�ت أصابع�ي عن مقب�ض القدح الضي�ق، وأنا غ�ارق بتأمل ما 
قمت بتدوينه، عندما أحسس�ت بها تتلمس ش�يئا م�ا، له مقدمة ناعمة 
وما تبقى منه خش�ن ورفيع للغاية، فارتسمت في ذهني صورة لوردة! 
كان هذا غريبا، إذ لم أذكر وجود واحدة على المنضدة قبل جلوس�ي 
إليها، نظرت فوجدتها بالفعل هناك، حمراء ندية، والى جوارها تقف 

طفلة في ذات جمالها!

ش�عرت بوه�ن بين ثناي�ا أضلعي، فأنا ه�ش ضعيف أم�ام البنات 
الصغيرات ألني أراهن كالمالئكة..

خاطبتها بقولي متهدجا:

- لمن الوردة يا حلوة؟

- لك يا »عمو«!

لم أقاوم أكثر، فقبلتها على خدها الناعم قائال بحنو:

- سلمت يداِك يا أحلى وردة!

- »ماما« طلبت مني أن أقدمها لك!

- ماما؟

لم أحاول التلفت يمنة ويسرة بحثا عن أم الطفلة، نظرُت فقط إلى 
الطفلة متسائال:

- وأين هي ماما يا حلوة؟

رفعت الطفلة إصبعها الصغي�ر البض موجهة إياه صوب نقطة ما، 
تتبعته ببصري، فوجدته يتوقف عند ش�ابة جميلة بنية الش�عر تنظر إلّي 

متبسمة!
هل أعرفها؟ ربما، فوجهها مألوف قليال لدي.. لم تكمن المشكلة 

بمحاولة تذكرها، بل في اتخاذ الخطوة التالية والمناسبة..
هكذا، قبلت الطفلة على خدها مجددا وأنا أحملها برفق، وسرت 
به�ا نح�و والدته�ا مفترضا وقوع خطأ، ربما س�تعتذر من�ي على تلك 

الغلطة المحرجة..
وضعت الطفلة أمامها متسائال بلباقة قصوى:

- معذرة، إن »األمورة« طفلتِك، أليس كذلك؟
- كيف حالك أيها المنشغل على الدوام؟ أتراك تذكرتني اآلن؟

- )أسيل(؟!
ضحك�ت كأنه�ا تهم�س، وبراحة يدها مس�حت ش�عر ابنتها التي 

ورثت لونه عن أمها..
قالت لها برقة:

- اذهبي للهو قليال يا )هايا(..
ابتعدت الطفلة وأنا ارمقها بنظرة شغوف قائال:

- ابنتِك رائعة..
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رددُت مرتبكا ألبعد الحدود:
- معذرة، لكنني تأخرت عن موعٍد هام!

تبسمت بلطف قائلة:
- إنني مطلقة..

ش�عرُت بدهشة، نش�عر بالدهشة حين نس�مع بطالق من نعرفهم، 
ولسُت بشاٍذ عن القاعدة.. سألتها لدى حصولي على مبرر للجلوس 

- وإن كان مبررا غير مريح لي-:
- كيف حدث هذا؟

تنهدت، ثم أخرجت علبة سجائر وكأنها تعرفني على المستجدات 
في عالم اإلحباط خاصتها..

قالت واجمة وهي تمد العلبة اتجاهي:
- تدخ�ن؟ ال ب�أس، )مراد( الوغد عش�ق التدخي�ن، خاصة حين 
يم�زج »الكوني�اك« م�ع دخان�ه! أحيان�ا يجل�ب صنوفا غي�ر هينة من 
الكح�ول.. رباه! م�ا الذي أخرفه؟ مع الكح�ول ال يوجد صنف هين 

أو غيره فكلها مسكرات لعينة!
- إن نسبة الكحول متباينة في كل صنف!

ضحك�ت م�ن أعم�اق قلبه�ا المثقل، وبحنكة س�حبت نفس�ا من 
سيجارتها كفيٌل بالقضاء علي لو أني قمت به..

قالت والدخان ينساب من منخريها:

- الوغ�د علمني التدخين، وفي كثير من المناس�بات كان يرغمني 
على مشاركته الشرب!

ش�عرُت بغثيان مبين .. لَِم تس�ردين علي همومك يا )أس�يل(؟ إن 
مش�اكل الحياة الزوجية المتعلقة بس�كر الزوج أو بخيانة الزوجة تثير 
غثيان�ي، خاصة حي�ن تتعلق بمن أعرفهم، أو كنُت ف�ي يوم من األيام 

على عالقة بأحدهم..

فلماذا تعودين اليوم يا )أسيل( لتسمعيني متاعبِك مع حياة اخترتها 
بمحض إرادتك؟ ألسِت التي أوقعتني في حبائلِك ومن ثم أخرجتني 

بمنتهى البساطة؟ كالعادة السيئة التي ينبغي التوقف عنها؟

مش�كلتي هي اإلكثار من اإلنصات، حتى جدتي قالت بأن مسحة 
م�ن وح�ي الثقة تتس�لل إلى وجدان من يجالس�ني، وبذل�ك يفتح لي 

مكنونات فؤاده!

والي�وم أنص�ت لهموم ح�ٍب قديم، أنث�ى فرضت عل�ّي حبها، ثم 
أجبرتني على محاولة نسيانها!

تقول )أس�يل( وكفها ذات األنامل المطبقة بالسيجارة على خدها 
تربت:

- لم أذق طعم الهناء حتى في ليلة العمر..

واسترسلت بعيون ساهمة:
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- وم�ع كثير من الضرب اللئيم والم�ؤذي، كان يعاملني كغانية ال 
تسعد إال بذلك األسلوب الدنيء في المعاملة..

سارعُت بالقول متمالكا نفسي وانقباضة قلبي:

- في أية مرحلة هي )هايا(؟

- في الحضانة، إنها ما يجعل عالمي محتمال..

- األطفال أحباب الله!

- فعال..

نادي�ُت الن�ادل كي أطلب لها مش�روبا ب�اردا، لكنه�ا أصرت على 
فنجان قهوة مرة.. شديدة المرارة إذا أمكن!

أصرت كذلك على مواصلة السرد بصراحتها المعهودة:

- أتصدق بأن صديقه الذي يسهر معه حتى طلوع الفجر قد حاول 
التح�رش ب�ي؟ وزوجي العزي�ز كان في حالة س�كر مبين! اضطررت 
ألن أهش�م زجاجة ش�راب على رأس ذلك الخس�يس، وفي كل ليلة 
كان علي التأكد من أن باب حجرتي موصد بإحكام، ومن شدة خوفي 
أظل أحيانا مستيقظة حتى اليوم التالي، وال أنام إال لدى التيقن من أن 

الوغدين قد غادرا المنزل..

- وأين كانت القشة التي قصمت ظهر البعير؟

- ذات ليلة س�هوت لدقائ�ق، أفقت بعدها متجه�ة للصالة، خمن 
م�ا الذي رأيته بأم عيني؟ وجدت زوجي الحقير يحاول إرغام الطفلة 

على الشرب من سمه الزعاف!
وارتعش�ت تقاس�يمها بش�دة عق�ب م�ا قالته، ول�م تحتم�ل أكثر، 

فراحت تنشج وكفها يحجب وجهها..
ش�عرُت بح�زن ج�م ألجلها، أس�فُت عل�ى حالها وح�ال طفلتها 
البريئ�ة، إن عال�م الكب�ار لمقي�ت غي�ر رؤوف، فهو ال يرح�م أحالم 

الصغار، وال طفولتهم التي تحاول الترعرع بسالم..
تساءلُت بنبرة واجمة:

- وبعدها حصلِت على الطالق؟
- بمع�ارك رهيب�ة ف�ي المحاك�م ض�ده! أحيان�ا كان يطلبن�ي ف�ي 
مكالم�ات ليلية متأخرة لينعتني بالفاجرة، وليقس�م على ذبحي وذبح 

ابنته قبلي.. إنه حيوان بالمعنى الحرفي للكلمة!
جاء النادل لوضع طلبها وهو يكبت بسمته بعسر! الحق معه، فقد 

بُت أجالس العديد من النسوة هذه األيام.. بحكم المهنة طبعا!
أرحُت خدي على قبضتي قائال بتمتمة:

- قاسيِت الكثير..
- ليتني أفهم فقط س�بب تحول الوغد! كان حليما كالمالئكة أيام 

خطبتنا، كان أكثر رومانسية من )روميو( وشاعرية من )قيس(!
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وتأملتني هامسة:
- ولك�ن حت�ى مع تلك�م اللحظ�ات الس�احرة برفقته لم أس�تطع 
نس�يانك! ل�م أتمكن م�ن نس�يان أحاديثنا القيم�ة عندي أكث�ر من أية 

جوهرة نفيسة في العالم، فهل تذكر؟
كان هذا بالضبط ما كنت أخشاه، محاولة استعادة العالقة القديمة، 
ومح�اوالت تثبيت الط�وق حول عنقي من جدي�د، أرجوِك أن تكفي 
يا )أس�يل(، لَِم ال نك�ون كأخوين أو صديقين يرت�اح أحدهما لآلخر 

فحسب؟
قال�ت وه�ي تزفر مخرج�ة األنف�اس الدافئة من فمه�ا لتنفس عن 

صدرها:
- كان موج�ودا ف�ي أيام مرضي ومعانات�ي، وأنت لم تكن! زارني 
ذات م�رة ومعه الورد لي، أمس�ك بكفي والدم�وع تنحدر من مقلتيه، 
وف�ي أذني همس كم يحبن�ي ويتمنى أن أقبل االرتب�اط به، فلم أقاوم 
أكث�ر! أبصرت�ك ف�ي عينيه فظننت ف�ؤاده كف�ؤادك، لكنن�ي كنت جُد 

مخطئة..
وتنهدت قبل أن تسترسل آسفة:

- أدرك بأن األوان قد فات على قول ذلك، أرجوك أن تس�امحني 
ألني أسرد عليك متاعبي البغيضة، فأنا بحاجة لشخص أثق به، أكلمه 

كي ال أجن، فاعذرني أرجوك..

- هوني عليِك..
شرعت بفرك عينيها لتزيدهما احمرارا وهي تقول:

- إن ضعفي مثير لالشمئزاز!
- لسِت ضعيفة يا )أسيل(، كنِت وال زلِت قوية..

- لكنني اآلن وحيدة..
- لسِت وحيدة.. لديِك )هايا(!

تبس�مت لتل�ك االنتكاس�ة واضعة عقب الس�يجارة ال�ذي وصل 
رم�اده لنهايته في المنفضة، لم تعبئ رئتيها س�وى بنفس�ين فحس�ب، 

لكنها كانت نهمة للقهوة المرة..
نقرت سطح المنضدة بظفرها شبه الطويل قرمزي اللون، فسألتها:

- كيف هم ذووِك؟ كيف استقبلوا الخبر؟
- ماذا تظن؟ أمي س�قطت مغشيا عليها، ووالدي كاد يصاب بنوبة 

قلبية، أما أشقائي فلقد توعدوا الوغد بالقتل!
- يا للهول!

- لكن الجميع بخير اآلن، فيما عداي بالطبع..
قلت مشفقا:

- ال بأس عليك، ليس�ت بالنهاية السيئة، هنالك من ينتهين بوجوه 
مشوهة بمياه النار!
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ضحكت قائلة:
- رباه! لكم أحب طريقتك الصادمة في الكالم!

ثم صمتت بغتة، فعقبُت مسرعا في شيء من لعثمة:
- وال زلِت تذكرين بعد كل تلك السنين؟

- ألم اقل لك بأني لم أنس شيئا من أحاديثنا في الماضي؟
ش�عرت بارتب�اك إزاء تلميحاتها المتكررة، فق�ررُت أخيرا التكلم 

بصراحة وبطريقتي الصادمة:
- )أسيل(، أتحاولين استعادة العالقة القديمة؟

كان وجهه�ا قريب�ا م�ن وجهي حين قل�ت ذلك، من ث�م تراجعت 
ببطء لتس�ترخي على مقعده�ا، وهي تحدق بي جام�دة االنفعاالت، 
ش�عرت بالحرج الش�ديد لم�ا قلته لها، ورغ�م ثقتي بصح�ة أفكاري 

شعرت بتسرعي في نشرها..
راقب�ُت )هايا( الملتصقة بزجاج الواجه�ة متأملة الرائح والغادي، 
وعم�ال »الكافيه« يحاولون مداعبتها إلضحاكها، لحظات من الوهن 
�ت ش�غاف قلب�ي حي�ن تخيلت تل�ك الم�الك الصغيرة ابن�ة لي،  مسَّ
أصحبها إلى المالهي، وأشتري لها الحلوى، ثم آخذها لعيادة طبيب 

األسنان!
كانت أمها ستكون زوجتي المحبة، فتاة جميلة ظننت بأنها تفهمني 

وتصورت بأني أفهمها..

جميل�ة أحالمنا عندم�ا نخطط لها ف�ي عقولن�ا، أو نكتفي بمجرد 
تخيله�ا، ألن لحظ�ة البدء بتنفيذها وتطبيقها عل�ى أرض الواقع كفيل 

بتجريدها من كل سحر..
طال صمت )أس�يل( حتى ش�عرت أنني لربما مخطئ بتقديراتي، 
ربما ه�ي بحاجة لصديق مؤنس فحس�ب، يحتوي لحظات تنفيس�ها 
لكربها، وكنت الش�خص المرشح للمهمة العس�يرة لوال رعونتي في 
الكالم، ولم أعد أعلم ما يتوجب علي فعله إلصالح ما أفسده لساني 

األحمق..
ابتس�مُت وأنا أؤرجح رأس�ي، فوضعت كفها عل�ى خدها معاودة 
تقريب وجهها من وجهي.. كانت األوقات التي قضيتها معها كحكاية 
تروى، )أس�يل( لن تمحى من فكري ومخيلتي بس�هولة، فقد تشربت 
من روحي الكثير، وعلمت من األسرار ما هو أكثر، كما أنها أشعرتني 

بأنوثتها برهافة حس ال يمكن وصفها إال بالنسمة..
قلت لها قاطعا على نفسي تأمالتي:

- لِ�َم تعودي�ن يا )أس�يل(؟ لَِم تعذبينني بقول ذلك؟ قد نس�يت ما 
كان بيننا بمعجزة..

- الح�ق مع�ك، أنت ال تس�تحق العذاب بصحبت�ي، أظن رحيلي 
سيكون مناسبا..

ونهضت متظاهرة بالتماسك، فشعرت بقواي تخذلني..
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أمسكت ذراعها قائال بضيق:
- )أسيل( توقفي..

عاودت الجلوس فورا قائلة وهي تكاد تبكي:
- آسفة إلقحامك في خضم متاعبي، لكنني واهنة للغاية..

- بل آس�ف أنا لتصرف�ي كالمغفل، لكنني أري�دك فقط أن تعلمي 
بأني هنا.. ألجلك!

�ت كفي بأناملها مبتس�مة ابتس�امة طفيفة، وع�اودت النهوض  مسَّ
مستعيدة الكثير من نضارتها وإشراقة تقاسيمها الحسناء..

- »)هايا(، تعالي يا حبيبتي..«..
خف�ت الصغي�رة لتلبي�ة ن�داء والدتها الت�ي رمقتني بنظرة تس�اؤل 

خجول، وهي تبعد خصلة حريرية من شعرها عن عينها اليمنى..
- »ال تس�يء فهم�ي أرج�وك، لك�ن ه�ل ل�ك أن تعطين�ي رق�م 

جوالك؟«..
- »ال أملك جواال باألساس!«..

- »أنت كما أنت! إذن أعطيك رقم جوالي، إياك أال تتصل..«..
خط�ت ل�ي الرق�م بقل�م حبر عل�ى قصاصة م�ن علبة س�جائرها، 

وناولتني إياها متمتمة بحبور:
- أشكرك!

هرشت شعري مداريا ارتباكي، قائال ويدي تداعب خد طفلتها:

- اعتني بنفسك وبالطفلة..
قالت بلهجة ذات مغزى يسير االستنتاج:

- إلى اللقاء إذن..
رفع�ت كف�ي باس�ما ذات البس�مة الت�ي وصفته�ا ه�ي بالبهت�ان، 
وتابع�ُت رحيلها مع طفلتها غير عالم بطبيعة ما أفكر فيه بالضبط، لقد 

استحالت األفكار في رأسي إلى تشويش مؤلم غير مفهوم!
ه�ل أرج�ع إل�ى عالمه�ا ال�ذي كان يمنحن�ي الخ�در اللذي�ذ في 
الماض�ي؟ حي�ز واس�ع م�ن عقل�ي يطالبني بع�دم تلبي�ة ن�داء الفؤاد 
الزائ�ف، ال�ذي أوقعني ف�ي المصيدة ذات مرة وتعذبت بس�ببه، لكن 
ضعف )أسيل( األنثوي كان قد هز وجداني بأسره، واآلن أجد نفسي 
عاجزا عن اتخاذ ما هو مناس�ب، أتمنى لو كان بمقدوري مس�اعدتها 
إكرام�ا لذكري�ات الماضي، فإن فعلت ذلك وجدت نفس�ي عالقا في 

شباك هواها من جديد، وذلك ما يجب عدم السماح به..
نظ�رُت إل�ى القصاصة التي حملت رقم هاتفه�ا وتحملها أناملي، 

ثم همست لنفسي:
- خطأ فادح، مؤكد أنه كذلك..

وم�ا بين عازم وواهن، نجحُت بدس القصاصة داخل بقايا القهوة 
في فنجانها بعدما قمت بتمزيقها..
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38

كاد )جرير( أن يعرض عن باقي المذكرات، إذ تساءل عقله بدهشة 

ممزوجة باالستهزاء: »ما هذا السخف؟!«.

»كيف لهذا أن يكون ذا عالقة ب)مالك( السفاح الجهنمي؟«.

هذه مذكرات أقرب للرومانس�ية الس�وداوية، وال تقول ش�يئا غير 

ذلك!

لكنه – وبدافع غامض- استمر بالمطالعة..

■  ■  ■

»من مذكرات )ع(«:

من جدي�د عاودني الش�عور الرائ�ع بالتحرر، ذات الش�عور الذي 

انتابني عندما سمعت أن )أسيل( قد تزوجت..

نهضت كي أس�تأنف تدوين مذكرات�ي المملة في مفكرتي، حينما 
التف�ت إل�ى منضدتي ألجد ش�ابا يرتدي الس�واد! جالس�ا هناك على 

المقعد الذي يخصني وبسمة ثقة غريبة تعلو ثغره..
كان وس�يما، ال ب�ل جمي�ال، كان جمي�ال كم�الك لم يتل�وث بعد 
بالعفن البشري.. جماله رجولي بحت، ال يمت للخنوع بصلة..عيناه 

كقطعتين من زبرجد خالص! 
- »أحيي�ك! كان ق�رارا في محله الصحيح، االتص�ال بها لن يعيد 

شيئا..«.
تساءلُت باسما بشفقة:

- إذا كان األم�ر كذل�ك، فلم�اذا جعلتن�ي أقابله�ا بتل�ك الصورة 
شديدة البعد عن الحقيقة؟ أهو نوع من استرداد الكرامة لي، أم شكل 

من أشكال االنتقام؟ 
 لقد أجلستني أنا هذه المرة على أريكة الطبيب النفسي!

ولذُت بالصمت منتظرا سماع ما سيقوله..
- »إذا أردت انتقمت لك من كليهما!«.

- »من تقصد بكليهما؟«.
- »أعن�ي )أس�يل( و)م�راد(.. ال تخف، فأنا لن أجس�ر على مس 

شعرة من رأس )هايا(، فهي مالك!«..
- »أشكرك!«..
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الح�ال�ة الت�ي كان يم��ر به�ا وصل��ت إلى أرذله�ا، ونفس�يته ل�م 
تع�د ق�ادرة على الصم�ود، فقد نزل�ت إلى أعماق الحضي�ض..

لق�د دبَّ الي�أس ف�ي ع�روقه، ووجد القنوط الس�بيل إل�ى قلب�ه، 
وتلبس��ه األس�ى.. م��اذا يفع��ل بع��د الفاجعة الت�ي ُمني به�ا؟ ماذا 
يفع�ل؟ قد رك�به حال كل من ُمن�ي بالفش��ل الذريع في الحياة، فبدأ 

يفك�ر بطريقة فردية بح�تة..
ه�ل ُيعق�ل أن يك�ون هن�اك ما هو أكثر مأس�اوية م�ن فقدان ابن؟ 
فلذة كبد؟! سؤال سيك�ون هباًء منثورًا، لكنه خامره بإصرار في عقل�ه 

وقلبه..
ولك�ن م�ن أنا حتي أحك��م أن هذا صحي��ح وذاك خ�اطئ؟! بل 
كيف أع�طي نفس��ي الح�ق في إلق�اء األحكام، وأنا أصاًل ال أعلم ما 

الداع�ي إلى العم�ل، أو الوازع الذي أدى به إلى هذا النحو؟!
ف�ي أعماق�ه الس�حيقة الحالك�ة م�ا ه�و أعم�ق من الش�خصيات 
األسطورية الجبارة.. ما هو أعنف من القتل وسفك الدماء.. الكرامة 
اإلنسانية.. شخصية ذات أسى عميق تصرخ في أعماقه باستماتة: لي 
الحق في أن أعيش كما يعيش العالم المتحضر في النصف اآلخر من 
العالم! ال تس�ألني كيف؟ ولكن لي كل الحق في ذلك.. إنه حق أقره 
ل�ي الل�ه، وإذا اختفى وجود الله في ف�ؤاده وعقله، ظهرت الخرافات 

والجرائم المفزعة فيهما!

ل�و أنه فيلم لجع�ل المتفرج يركز عل�ى الس�يناريو الداخلي لعقل 
البط�ل وخواط�ره.. حي�ث يدعك تش�اهد المعطيات م�ن وجهة نظر 
ش�خصية خاطئة، وتتراكم تلك الخطايا إلى أن يصبح ذنبا عظيما، لم 
يك�ن ه�ذا من باب العبث، لكن الس�يناريو قد اقتنص قلب المش�اهد 
لمش�اهدة ما في نفوس أولئك الذين أخطئ�وا، ليجعلك في حيرة مع 
ذلك الذنب العظيم، الذي يتراكب وشخصيات الذين كرهوا الجميع 
والجمي�ع كرههم م�ع مرور الزمن، اإلنس�ان يخط�ئ وال يوجد عمر 
للتمييز ما بي�ن الصواب والخطأ، ولكن إذا كنت ضحية ذلك الخطأ، 
فليس بيدك إال اللوم الذي يدفع في نفسية اآلخر الذنب، ليقتل النفس 

أو يعبث بها مع مرور الزمن ! 
لم يعد من حلم اآلن، األحالم كلها تالشت.. ضاعت!

لم يتبق سوى الكوابيس المظلمة!

■  ■  ■

ص�رخ عقل )جرير( برعب وبصره المتس�ع يجري على الس�طور 
الرهيبة جريا:

- »ماذا يحدث بحق الله؟!«.

■  ■  ■

»من مذكرات )ع(«:



319 318

مـالك جهنمــي

الح�ال�ة الت�ي كان يم��ر به�ا وصل��ت إلى أرذله�ا، ونفس�يته ل�م 
تع�د ق�ادرة على الصم�ود، فقد نزل�ت إلى أعماق الحضي�ض..

لق�د دبَّ الي�أس ف�ي ع�روقه، ووجد القنوط الس�بيل إل�ى قلب�ه، 
وتلبس��ه األس�ى.. م��اذا يفع��ل بع��د الفاجعة الت�ي ُمني به�ا؟ ماذا 
يفع�ل؟ قد رك�به حال كل من ُمن�ي بالفش��ل الذريع في الحياة، فبدأ 

يفك�ر بطريقة فردية بح�تة..
ه�ل ُيعق�ل أن يك�ون هن�اك ما هو أكثر مأس�اوية م�ن فقدان ابن؟ 
فلذة كبد؟! سؤال سيك�ون هباًء منثورًا، لكنه خامره بإصرار في عقل�ه 

وقلبه..
ولك�ن م�ن أنا حتي أحك��م أن هذا صحي��ح وذاك خ�اطئ؟! بل 
كيف أع�طي نفس��ي الح�ق في إلق�اء األحكام، وأنا أصاًل ال أعلم ما 

الداع�ي إلى العم�ل، أو الوازع الذي أدى به إلى هذا النحو؟!
ف�ي أعماق�ه الس�حيقة الحالك�ة م�ا ه�و أعم�ق من الش�خصيات 
األسطورية الجبارة.. ما هو أعنف من القتل وسفك الدماء.. الكرامة 
اإلنسانية.. شخصية ذات أسى عميق تصرخ في أعماقه باستماتة: لي 
الحق في أن أعيش كما يعيش العالم المتحضر في النصف اآلخر من 
العالم! ال تس�ألني كيف؟ ولكن لي كل الحق في ذلك.. إنه حق أقره 
ل�ي الل�ه، وإذا اختفى وجود الله في ف�ؤاده وعقله، ظهرت الخرافات 

والجرائم المفزعة فيهما!

ل�و أنه فيلم لجع�ل المتفرج يركز عل�ى الس�يناريو الداخلي لعقل 
البط�ل وخواط�ره.. حي�ث يدعك تش�اهد المعطيات م�ن وجهة نظر 
ش�خصية خاطئة، وتتراكم تلك الخطايا إلى أن يصبح ذنبا عظيما، لم 
يك�ن ه�ذا من باب العبث، لكن الس�يناريو قد اقتنص قلب المش�اهد 
لمش�اهدة ما في نفوس أولئك الذين أخطئ�وا، ليجعلك في حيرة مع 
ذلك الذنب العظيم، الذي يتراكب وشخصيات الذين كرهوا الجميع 
والجمي�ع كرههم م�ع مرور الزمن، اإلنس�ان يخط�ئ وال يوجد عمر 
للتمييز ما بي�ن الصواب والخطأ، ولكن إذا كنت ضحية ذلك الخطأ، 
فليس بيدك إال اللوم الذي يدفع في نفسية اآلخر الذنب، ليقتل النفس 

أو يعبث بها مع مرور الزمن ! 
لم يعد من حلم اآلن، األحالم كلها تالشت.. ضاعت!

لم يتبق سوى الكوابيس المظلمة!

■  ■  ■

ص�رخ عقل )جرير( برعب وبصره المتس�ع يجري على الس�طور 
الرهيبة جريا:

- »ماذا يحدث بحق الله؟!«.

■  ■  ■

»من مذكرات )ع(«:



321 320

مـالك جهنمــي

قي�ل أن الخ�الص أحد أفض�ل النم�اذج الهامة في وص�ف القلق 
للنف�س للبش�رية، وت�م االقتباس من روح�ه آالف ح�االت االنتحار 
هرب�ا م�ن خلق اإلث�ارة العصبي�ة الواقعي�ة، تلك مقومات لش�خصية 
مضطرب�ة وغير متزنة تلعب ف�ي داخله.. يقابلها في ظاهره ش�خصية 
أخ�رى تف�رز لن�ا تل�ك الخصائ�ص الس�لبية المتمثلة ف�ي خليط من 
الطب�اع الس�يئة والصف�ات القبيحة والمس�تهجنة، ما يجعل�ه مكروها 
م�ن الناس، وُمبعدا – قس�را– عن االختالط به�م، أو أن يكون جزءًا 
منهم.. باإلضافة إلى كونه يش�كو من ضياع هويته، وفقدان إحساس�ه 
�ت�ه تجاه الحي�اة، حيث ال يعرف تماما م�اذا يريد أو  وحماس�ه وحيويَّ
كي�ف يحققه.. فحياته أش�به بالروتين القاتل الذي يس�يطر على نظام 
حياته، ويصنع منه شخصا باردا متصلبا وفاقدا لإلحساس الشعوري، 

أو التجاوب الطبيعي مع العوارض العاطفية..
■  ■  ■

- »ماذا يحدث بحق الله؟!«.
■  ■  ■

»من مذكرات )ع(«:
مزم�ع االنتح�ار أصبح عالقا في نقطة زمنية مح�ددة، ال منفذ منها 
س�وى بالخالص الذي هيئه له عقله المضطرب، يكرهه أش�د الكره، 
ويظ�ل يعايش آث�ار وتغي�رات واضطرابات تل�ك النقطة المس�تمرة، 

حت�ى يتح�ول تدريجيا نحو حال�ة اليأس واإلحباط، الت�ي تقوده نحو 
محاوالت االنتحار المستميتة..

أحيانا يتراجع بعد بضع محاوالت فاشلة، ولكن في حالة )جرير( 
بدا وكأنه لن يتوقف، فقد وقف على س�ور الجس�ر الممتد، ومن دون 

أن ينظر ألسفل ولو لمرة استعد إللقاء نفسه بنية ال تتزعزع!
إن )جرير( – مع األس�ف- بات مجرد ش�خصية أخرى هالكة ال 

محالة!
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»من مذكرات )ع(«:
لم يحاول )مالك( فهم واس�تيعاب الس�بب الذي قاد إلى كل هذا 

عندما قاد ذاته للنهاية..
ولكن، وبعد تعرفه على )جرير(، صار يس�أل ذاته التي كاد يسلبها 

بيديه: لماذا ذهبنا؟ وعم نبحث؟ وعن أية حرية نتحدث؟ 
وما يبعث على األس�ى أنه خلص إل�ى نتيجة مفادها أن ما يحدث 
م�ا ه�و إال العبث، العب�ث بذات�ه.. حين يغرق اإلنس�ان في مس�تنقع 
الظلمات، وتتالش�ى أخالقه وقيمه بش�كل مفزع، في ذلك المستنقع 
حيث الغب�ش في الرؤية، واالنع�دام المطلق لمفاهيم الخير والش�ر، 
حيث ُتظِلم اإلنس�انية ويصير ابن آدم أقرب إلى ابن آوى، بش�هوانيته، 
بوحش�يته وتوقه للقتل وارتش�اف الدم�اء، بل هو يف�وق الحيوان في 

مسألة أنه يقتل بال سبب، فقط هكذا، مجرد عبث..
)مالك( أراد البحث في الذات اإلنس�انية، أراد الغوص فيها لتأمل 
الغموض الذي يكتنفها، ذلك الغموض الساحر الذي يجعلها تنقلب 

فجأة من الوداعة والبراءة إلى البشاعة والوحشية والشناعة، هي حيرة 
ش�ديدة وأل�م عميق، تولده ه�ذه الحقائق التي تتكش�ف لحظة عقب 

لحظة لدى االقتراب من فهم هذه الذات..
ألج�ل ذلك خلق لنفس�ه عوال�م كابوس�ية مروعة، ابت�داًء بوالدة 
جدي�دة وانته�اًء بمصادق�ة اآللية الدفاعي�ة التي أس�ماها ب)جرير(! 
اس�تعان بها وق�د امتلك كل الحق ف�ي إنهاء حياتها ف�ي الوقت الذي 
يحدده، لن تدينه أية محكمة لقتله ش�خصية من وحي خياله، ساعدته 
أن�ا على ابتكارها كمس�عف له! »ميكانيزم« كصديق آخر يس�تمع إليه 
ف�ي الليالي الحالكة، كبئ�ر يحوي جميع أس�راره المظلمة، وتمكنت 
من إقناعه بترك تلك الش�خصية النبيلة أطول فترة ممكنة، كي يتوقف 

القتل في عقل )مالك( الجهنمي كعالج من نوع جديد!
لو أنه فيلم إنس�اني س�وداوي لعرض لك إلى أي درجة يمكن أن 
تبلغ التعاس�ة في هذه الحياة، ومدى األس�ى الذي قد يعيش�ه اإلنسان 
وحي�دا ف�ي كل يوم دون أن ُيظهر ذلك، الواق�ع من الممكن أن يكون 
مظلما، بس�بب ارتكاب ابن آدم لخطيئة محرمة تخالف عقيدة البش�ر 
الخالدة.. القتل! ما الذي يفرق لو كان عمره ش�هرا أو ثالثين عاما أو 
حتى مائة؟ مازالت ُتعتبر أكبر وأعظم الخطايا التي وقع بها البش�ر في 

حياتهم، مذ ُقتل )هابيل( على يد شقيقه )قابيل(!
ه�ذا م�ا سنش�اهده في كثي�ر من مش�اهد الفيل�م المبتك�رة، ولعل 
األنس�ب التط�رق لذل�ك المش�هد ال�ذي س�يجعل المش�اهد عل�ى 
أعصاب�ه، حيث يش�عر بثق�ل العالم كله عل�ى كاهله، كل هذا بس�بب 
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ارتباطه بالشخصيات واألحداث، فعلى مدى تعاسة الفيلم، ودراميته 
العميق�ة، ل�ن يرى دموع ش�خصيات تتأل�م بهدف توصيل المش�اعر 
بش�كل مباش�ر، بل سيش�عر ه�و باألل�م الذي يش�عرون به، سيش�عر 
بالدموع التي لم تخرج منهم بعد، سيشعر بكل ما يشعرون به، ولربما 
ما ال يش�عرون به، ومن هن�ا تكمن فكرة الفيلم اإلنس�انية، عن طريق 

قصة طويلة وقاسية تضرب على أوتار النفس البشرية بكل شجن..
يكتم�ل هذا الكم�ال بطاقم التمثي�ل المذهل، بداية م�ع )جرير(، 
ال�ذي م�ا إن ت�راه وترى عيني�ه حتى تش�عر بغضبه وأس�اه المتفجران 
بصم�ت، وانتهاًء بمالك، الذي رأى حقيقة ه�ذا العالم الماضي على 

عجل نحو الدناءة.. 
إن )م�الك( له�و أخط�ر س�فاح ف�ي عالم�ه الخ�اص! ضحاي�اه 
بالعش�رات! بالمئات! يتس�اقطون بأبش�ع الطرق في ذهن�ه الملتاث، 
فكان البد لجرير من التدخل قبل أن يتحول )مالك( نفسه إلى ضحية 

أخرى!
■  ■  ■

»من مذكرات )ع(«:
لقد تحول صراع )جرير( مع من حوله إلى صراع اإلنسان األزلي 
م�ع قوى الحي�اة الخفي�ة بأس�رارها ومضامينها وتقلباته�ا، والغوص 
الدقيق والعميق في نفس�ية ش�خصية تس�تعد للموت بكل ما تكنه من 

مشاعر واضطرابات ش�ديدة الهيجان، تثيرها حقيقة العاَلم المجهول 
الذي ستقبل عليه لتتابع فيه الذكريات واللحظات التي ترسم الماضي 
كأنش�ودة صافي�ة النغ�م، أو حلم ه�ادئ يجع�ل الحياة مرتع�ا خصبا 
للس�عادة واالطمئن�ان.. كل تلك التضارب�ات واالنعطافات بدون أن 
تنبني على حبكة ما، حيث األحداث المتتابعة، أو طريقة سردية معينة 
ف�ي رواية.. ظاهرة بكل تهيجاته�ا واضطراباتها وتعقيداتها، بدون أن 
تتحك�م بها المعايير المعهودة ف�ي القصص.. وأن تكون الصورة هي 
المتحدث الرئيسي الذي يتولى عملية رواية تلك المأساة، بما تحمله 
من مش�اعر متضاربة وفلسفيات متناثرة وأحزان متقدة.. كأنها قصيدة 
ش�عرية ملحمي�ة ل�م تخ�ط بح�روف.. وإنم�ا بمجموعة م�ن الصور 
والتأم�الت واللحظات، التي تس�تطيع أن ُت�ظهر لنا – وبكل صدق- 
حقيقة تلك المشاعر اإلنسانية المتضاربة بدون تزييفها.. وأن يتعايش 
المرء معها كجزء ال يتجزأ منها، وأن تستطيع مالمسة روحه ومشاعره 
بعيدا عن منطقيته أو عقالنيته.. إنها رحلة شاعرية روحية تأملية قاسية 

في أعماق الروح البشرية..
كان يجب أن يكون )جرير( س�جانا، وكان يجب أن يكون كذلك 
ش�اعرا، واألهم من ذلك كله، أن يكون متسما بصفات ال تمت بصلة 

إلى )مالك(..
لكن الكرة كانت دائما وأبدا في ملعب )مالك(..

كيف ال وهو المسيطر الفعلي على عوالمه الخاصة والمخيفة؟
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»نهاية المذكرات.......«.

■  ■  ■

خرج )جرير( مندفعا من القبو، صعد الساللم مستنجدا بالمشرفة، 
فوجد نفس�ه في م�كان يختلف كلية ع�ن الذي ولج�ه.. ممر جدرانه 
مزدانة خربش�ات هزلية وعبارات جنونية عجيبة، وباب خش�بي عليه 

رسمة وجه أبله بعيون حوالء!
اقتح�م أحد األبواب بفزع هائل.. فوجد حماما جميع مراياه ش�به 
محطم�ة، والكتاب�ات عل�ى كل جدار وزاوي�ة، واحدة كان�ت تقول: 

»سأفعلها في جوف المدير ال..!«..

- »هل أصبُت بالخبل أخيرًا؟!«.
دنا من المغسلة، وطفق يرمق مرتجفا صورته المنعكسة على بقايا 

المرآة المكسورة والمعلقة أمامه..
تناه�ى لمس�امعه صدى لحن كالس�يكي انبعث بغت�ة، فبدا مألوفا 

لحد غير منطقي!
- »مستحيل!«.

وخرج باحثا عن المش�رفة، ع�ن المرضى، عن أي كائن حي، فلم 
يجد!

إذن.. من الذي شغل تلك السيمفونية المخيفة؟

صار خارجا، تحت س�قف من الغيوم الداكنة، وقبالة أس�وار تدور 
ح�ول البناء الكبير والقدي�م الذي خرج منه توا، تبدى ش�به دائري، تم 
ط�الؤه بدهان حليبي بهت وتش�قق مع مرور الزم�ن وتقلبات أجوائه، 
فاستحال رماديا مقبضا.. النوافذ كثيرة، وأكثرها مزود بقضبان حديدية 
ذات تصاميم زخرفية عادية، وثمة مزرعة غير مبهجة قريبة من المبنى..

- »لدينا زريبة كذلك، لكن ليس فيها حيوانات كثيرة!«.
نظر للوراء ببطء.. فأبصره أخيرا..

كان المالك الجهنمي واقفا بذراعين مفرودتين، يرتدي سوادا في 
س�واد، س�ترة جلدية وس�رواال جلديا، وكانت عيناه تبرقان كقطعتين 
م�ن الزبرج�د األخض�ر الخال�ص! كما ل�و كان ضبع�ا يرت�اد الظالم 

ليخيف ضحاياه بمقلتيه!
- »أهذا هو المكان؟«..

كذا همس )جرير( شاعرا بالوهن.. فاتسعت بسمة )مالك(!
- »وهل ترى مكانا غيره؟«..

- »وكيف تتوقع من المريض الشفاء في هذه اإلقطاعية؟«..
- »أنت ال تعلم كم هي المظاهر خادعة!«..

- »ماذا تعني؟ أن الفردوس بالداخل؟«..
- »ليس إلى هذا الحد بالنسبة لنا، لكنه كذلك بالنسبة لهم!«..

تأم�ل )جري�ر( البواب�ة ش�اعرا بانقباض�ة عنيف�ة بي�ن أضالع�ه.. 
األش�جار غير المثم�رة متكاثفة على جانبي الطري�ق المؤدي إلى هذا 
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المكان المخيف، مقر شبه منعزل، كما لو كان حصنا أو مصنعا لمواد 
كيماوية..

بحث عن المتاع، عن المدية والمسدس..
- »ال حاجة لك بهما بعد اآلن..«..

المدية باتت في قبضة )مالك( اليمنى، والمسدس في اليسرى!
بدا ألٌم في محيا )جرير( وهو يرمق تقاسيم )مالك( الجامدة، كان 

يعلم بما انتوى فعله معه، لكنه قرر أال يقاوم..
أتراه يملك خيار المقاومة أصال؟

ب )مالك( فوهة المسدس إلى صدر )جرير(، وبتهدج متقطع  صوَّ
همس:

- لقد كنَت.. أفضل صديق.. لي!
- »أعلم.. هذا!«..

انبثق صوت الطلقة كقصف الرعد لشجرة وحيدة..
ته�اوى )جري�ر( أرض�ا وهو يش�هق.. كان يعل�م جي�دا أن هذا ما 
س�يقوله )م�الك(.. كان عل�ى عل�م بكل م�ا كان )مالك( س�ينطقه أو 

سيفعله..
وعندما دنا )مالك( والخيوط الضبابية تحيط به كس�ريان س�ريالي 
حثيث الخطى، وثبت بغتة كلمة وحيدة في ذهن )جرير(، فكان يعلم 

تماما من قائلها ولَِم قالها..
- »أحييك!«..

الزنزانة رقم 446
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لم تكن هنالك أسوار تدور حول البناء الكبير والقديم، وقد تبدى 
ش�به دائري، تم ط�الؤه بدهان حليبي بهت وتش�قق مع م�رور الزمن 
وتقلبات أجوائه، فاس�تحال رمادي�ا مقبضا.. النواف�ذ كثيرة، وأكثرها 
مزود بقضبان حديدي�ة ذات تصاميم زخرفية عادية، وثمة مزرعة غير 

مبهجة قريبة من المبنى..
دار الحوار التالي بين شخصين داخل سيارة منطلقة:

- »لدينا زريبة كذلك، لكن ليس فيها حيوانات كثيرة..«.
- »أهذا هو المكان؟«.

- »وهل ترى مكانا غيره؟«..
- »وكيف تتوقع من المريض الشفاء في هذه اإلقطاعية؟«..

- »أنت ال تعلم كم هي المظاهر خادعة!«..
- »ماذا تعني؟ أن الفردوس بالداخل؟«..

- »ليس إلى هذا الحد بالنسبة لنا، لكنه كذلك بالنسبة لهم!«..

كانت األش�جار غير المثمرة متكاثفة على جانبي الطريق المؤدي 
إلى هناك، مقر شبه منعزل كما لو كان حصنا أو مصنعا لمواد كيماوية..

أخيرا، بلغت السيارة البوابة العمالقة، فعبرتها بعدما قام الحارس 
بفتحه�ا، ومض�ت حت�ى توقف�ت أم�ام المبنى مباش�رة، فترج�ل منها 
ثالثيني أش�يب الش�عر – رغم أنه ال يزال ش�ابا!-، يحمل حرقا قاسيا 
ف�ي الجه�ة اليمنى من منطقتي الخ�د والذقن، قال مداعب�ا وهو يرفع 

نظاراته الطبية لتصير معلقة فوق جبهته:
- أرجو أال تعبث برأسي مستخدما أداة حادة!

- اطمئن يا دكتور..
وترجل السائق بدوره، كان رجال في أواخر الخمسينات، ومع هذا 
كان متين البنية، لحيته رمادية كثة، ويرتدي نظارات طبية وكذلك حلة 

باهظة الثمن، وقال ممازحا وهو يؤمن أبواب سيارته بزر المفتاح:
- إذا كنت خائفا فبإمكانك الرحيل!

- لنرى ما تخفيه هنا..
ومسح األرجاء واألجواء ببصره لثوان، سأل عقبها السائق:

- والدك من قام ببناء هذا المكان؟
- بل اش�تراه، أنت لم تخطيء حينما وصفته باإلقطاعية، فقد كان 
كذلك قبل مضي س�نين عديدة.. ويق�ال أنها كانت ملكا ألغا يهودي 

األصل!
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- ممن اشتراه؟
- من وريث ال تهمه سوى المادة..
تبسم الشاب األشيب قائال بتهكم:

- أوليس هذا حالنا جميعا؟
- هلم بنا..

س�ارا نحو المدخل.. هناك وقف باس�تقبالهما رجل مس�ن صلب 
اللح�م والهي�كل العظم�ي، كان بش�ارب ثلجي غزير وش�عر رمادي 

خفيف كاإلبر، وعلى ساقه اليمنى راح يعرج عرجا طفيفا..
- »كيف تسير األمور يا )دكاش(؟«..

- »بخير يا دكتور )مرتضى(، مرحبا بعودتك..«..
أشار الممتلئ إلى ضيفه الشاب قائال للحارس:

- الدكتور)عبد الرحيم(، جاء لمعاينة واحٍد من مرضاه الس�ابقين 
الذين تم نقلهم إلينا مؤخرا.. مريض غرفة رقم 446؟

- أهال وسهال به..
قالها الرجل المسن وهو يرمق ضيف سيده بنظرة صامتة، في حين 

قال له الممتلئ آمرا:
- س�أصعد إل�ى مكتبي لبع�ض الوقت، أري�دك أن تري�ه المكان، 

وعندما تفرغان أوصله إلى مكتبي..
- كما تشاء..

تركهما ليلج المبنى، فس�ار )دكاش( بخطاه الحثيثة بفضل عرجه، 
يتبعه الدكتور )عبد الرحيم( الذي قال:

- مكان يقشعر األبدان!
- أكيد! يبدو وأنك أرغمت على المجيء..

- قطع�ا ال! فقط آخذ فكرة عن المص�ح العقلي ومرضاه وطرائق 
عالجه، تفقدا لصالح مريضي الذي جئُت لزيارته!

- متزوج؟
- مطلق ولدي طفلة..
- كان الله في عونك!

اس�تخرج )عب�د الرحي�م( محفظت�ه، وبأريحية تن�اول منها صورة 
فوتوغرافية ناولها لدكاش، الذي أمعن النظرة في الصورة بصمت..

- »طفلتي الحلوة )هايا(!«..
- »)هايا(؟ هل قلت )هايا(؟!«.

- »اجل.. ماذا في ذلك؟!«..
- »ال.. ال شيء!«..

ثم ق�ال )دكاش( معيدا الصورة لصاحبها وهو يبصق البلغم الذي 
حشده في فمه:

- اسألني منذ متى أعمل هنا..
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- منذ متى؟
أخ�رج علب�ة س�جائره القديمة من جي�ب معطفه ال�رث الكحلي، 

هامسا كأنه ينشد:
- سبعة وعشرون عاما!

- فناء عمر..
- وساق! أوالد ال.. تسببوا لي بالعرج المؤلم.. سيجارة؟

- شكرا، ال أدخن..
- أتدري ما االسم الذي يطلقونه على المكان؟ »هوة الظالل«!

- اسم شاعري..
- أتمزح؟ إنه يثير الرهبة في النفوس..

- من تكون تلك المرأة؟
كانت جالسة على العش�ب المائل لالصفرار، ناظرة لألفق بعيون 

ال تكاد تبصر، ترتدي السواد وتتحجب به..
بدت خرساء بالغة المرض نفسيا وجسمانيا، وعلى عينها اليسرى 

تهدلت خصلة فضية خشنة..
ردَّ )دكاش( عل�ى تس�اؤل )عب�د الرحي�م( وه�و يجاه�د إليج�اد 

قداحته داخل أحد جيوبه:
- اس�مها )أس�مهان(، ال تغرن�ك س�كينتها الظاهرة فق�د ارتكبت 

جريمة..

- ماذا صنعت؟
- أمرا رهيبا.. معك ولعة؟

- ال، ال أدخن..
- تبا لكل شيء، الزريبة من هناك..

- ألن تخبرني؟
- الفضول يا بني قد يقتل القط!

- ال تؤجج�ه بتل�ك الصورة إذن كي تحكي ل�ي بعدها عن القطط 
الفضولية!

توق�ف عن س�يره متع�رج الخط�ى، ونظر لل�وراء كأن�ه يخاف أن 
تسمعه المرأة، ثم قال بصوت خفيض:

- ه�ي حكاي�ة رهيبة، حدث�ت أيام كن�ُت ال أزال محتفظ�ا بالقدر 
األكبر من رمقي، فمنذ وفاة زوجها وهي تتصرف بغرابة حسب أقوال 

معارفها، كل من رآها عقب الجنازة حسبها تمثاال ال كائنا حيا..
في يوم من ذات األيام ذهبت إلى دار لأليتام، وتكفلت بأخذ طفلة 
لرعايته�ا كما لو كانت ابنتها، فقد كانت المرأة بحاجة لألمومة، أو أن 

ذلك ما تراءى للجميع يومئذ..
م�ا أث�ار حيرته�م بعد ذل�ك أن الم�رأة دأب�ت على الخ�روج دون 
اصطح�اب الصغيرة معها، لم يحدث أن ش�اهدها أح�د في الحديقة 
تله�و حتى، ش�كك بعضهم بأن تك�ون الطفلة موج�ودة أصال، وبأن 
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حكاية الملجأ ملفقة من قبل الجيران أو المعارف اس�تدرارا للش�فقة 
عل�ى الم�رأة، في حين عزا البع�ض اآلخر عدم تمكنهم من مش�اهدة 
الطفل�ة إل�ى أن المرأة تخاف عليه�ا لدرجة الخبل م�ن الموت الذي 

خطف روح زوجها في حادث سيارة مروع!
وقد أكد كذلك فتية الحي مشاهدتهم للطفلة يوم أحضرتها األرملة 
م�ن الملجأ، فقرروا خوض مغامرة مته�ورة لتفقد المنزل بعد خروج 
الم�رأة للس�هر، ويبدو بأن ثمة نافذة يس�هل فتحها بالنس�بة لألش�قياء 

الشجعان.. أتعلم عالم عثروا؟
على الطفلة التعس�ة تئن بين جدران قبو المنزل! كانت قد صارت 
جل�دا على عظم، وقد فقدت القدرة على النطق تماما، فس�ارعوا إلى 

إخراجها وإبالغ الشرطة باكتشافهم المروع..
تقرير كل من الش�رطة والمستش�فى أكدا مدى قس�وة )أس�مهان( 
وجنونها الس�ادي.. كانت تعذب الطفلة بالحبس والتجويع، لم تكن 
تقدم لها سوى الماء القراح والخبز الجاف، لكي تزيد من أيام عذاب 

الطفلة التي توفيت في المستشفى..
قال )عبد الرحيم( ذاهال:

- أنت تمزح، ويأتون بها عندكم؟
- دواع�ي الجن�ون ي�ا س�يدي، ث�م انه�ا س�يدة مجتم�ع مرموقة، 

والقانون هنا بنصف عقل..

عاود )عبد الرحيم( النظر إلى المرأة الساكنة متسائال بتعجب:

- وتدعونها هكذا دون رقابة؟

- في هذا المكان الخالب ال نحتاج لمراقبة قاتل مجنون طليق!

قاله�ا بتقريري�ة ذات غم�وض مثير للتس�اؤالت، معيدا س�يجارته 
لجيبه بعد أن يئس من إشعالها..

■  ■  ■

وهنا سمعا صوت خوار آٍت من الزريبة..

كان�ا يتوجه�ان إلى هن�اك بالفعل، ولم�ا دخالها وق�ع بصر )عبد 
الرحيم( على ثور هزيل مصاب بالبهاق..

- »وها هي ذي حكمة اليوم!«.

ن عليه بلون  وأش�ار )دكاش( إلى الجدار المواجه لهما، حيث دوِّ
أحمر مخضب: »ال تركب على ظهر الثور المربوط في الحظيرة، ألن 

الشيطان يرقص بين قرنيه!«.

نظ�ر )عبد الرحي�م( إلى )دكاش( متوجس�ا، فدم�دم األخير وهو 
يهرش قفاه كالجربان:

- مكتوبة بالدم..

- دم من؟!
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- دم الثور، ألم تلحظ إصابته البالغة؟ لقد تس�بب فتى نزيل عندنا 
بهذا!

بالفعل كان هنالك جرح قديم بشع في عنق الثور الذي يلوك التبن 
بتمهل ورأسه مطرق لألرض، فتساءل )عبد الرحيم( متعجبا:

- أتعن�ي أن�ه ح�اول ذبح الث�ور؟ ولِ�َم يحاول ش�يئا كه�ذا؟ أكان 
يمارس طقوسا من نوع ما؟

- مجرد فتى مجنون، لطالما هاج وماج ألهون األسباب وأتفهها..
وبصق متقززا بصقة سوداء كريهة مكمال حديثه المقبض:

- وهذه الزريبة موضع شؤم، فقد شنق من أحدثك عنه نفسه هنا!
اضط�رب بصر )عب�د الرحيم( مطالع�ا بنفور أرج�اء المكان، في 

حين استرسل )دكاش(:
- زوج والدت�ه أرس�له لنا.. م�ن يدري؟ لربما كان�ت مجرد حجة 
إلبع�اده ك�ي يخلو لهم�ا الج�و، فالفتى لم يح�ظ يوما بزي�ارة واحدة 
م�ن والدت�ه مذ قدم إلينا، حتى عقب انتحاره ل�م تأِت لرؤية جثته ولم 

تطالب بها.. هل تصدق هذا؟
ن هذه العبارة المزعجة؟ - مسكين.. ولماذا دوَّ

- الله أعلم!
- ولماذا بقيت الكتابة لغاية اآلن؟

- الدكتور صاحب المصح أمر بإبقائها رغم أن هذا فأل سوء..

- ولكن لماذا؟

- سأطلعك على سر متعلق بالدكتور )كاشاني( ووالده، إنهما لم 
يكونا يوما من الرحماء، فقد تعامال مع هذا المكان كما لو كان متحفا 
م�ن نوع م�ا، أحيانا يحضر إلى هن�ا طلبة طب وأحيانا أخرى س�ياح! 

والكل يدفع بسخاء لرؤية أمور شنيعة كمختلي العقل!

- أتعني أن مدير المصح إنسان سيء؟

- أعني أنه ليس بإنسان على اإلطالق!

- كيف ارتضيت إذن العمل معه ووالده من قبله كل تلك األعوام 
ما دام الوضع ال يروق لك هنا؟

- أتريدني أن أنام في الش�ارع من دون س�كن أو لقمة عيش؟ قطع 
األعناق وال قطع..

- الحق معك.. طبعا ال.. هل نرى المبنى اآلن؟

خرجا من الزريبة ليجدا الس�ماء مكفهرة المزاج رغم أنه الصيف، 
لكن )عبد الرحيم( لم يفكر بذلك وهو يسأل مرافقه المسن:

- كم عدد المرضى هنا؟

- حوالي عشرة! نتدبر أمورهم بكثير من العسر في الواقع..

- عشرة فقط؟

- نحن ال نضم سوى النخبة كما سترى..
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لم تكن المرأة )أسمهان( في مكانها الذي كانت جالسة فيه عندما 
ولجا الزريبة، فقال )عبد الرحيم( متهكما:

- لقد هربت!
- بل عادت إلى حيث حجرتها في الطابق الثاني..

- وكيف تعلم يقينا بأنها لم تهرب؟
- ال أحد يهرب، ألن ال أحد – ببساطة- يحاول الهرب!

- أمر باعث على االستغراب..
- معك حق، يتعاملون مع المكان وكأنه منزلهم، كالعصفور الذي 
ترب�ى داخل قفص باب�ه مفتوح طوال الوقت، لكن�ه ال يحاول الهرب 
ألنه ال يس�تطيع تدبر معيشته في العالم الخارجي، فقد اعتاد أن يرعاه 

أحدهم.. هؤالء يتصرفون أحيانا وكأنهم ليسوا مجانين!
ثم عاود البصق مدمدما:

- ولك�ن لكي أكون صريحا معك فقد حاول أحدهم الهرب ذات 
مرة..

- أرأيت؟
- أجل.. مريضك يا دكتور الذي أتيت ألجله، في الزنزانة 446.. 

إنه..
- زنزانة؟!

تجاهل )دكاش( استنكار الدكتور متابعا:

- إنس�ان غري�ب، ول�و ش�ئت الصدق أج�ده أكثر المرض�ى إثارة 
للرهبة!

- ألهذا الحد؟
- وأكث�ر! قب�ل أن نحبس�ه كان يق�وم بزي�ارات وال أغ�رب داخل 
وخارج المصح كما لو كان يستكشفه، يستنطق المرضى أو يستجوبهم 
باألح�رى، يزح�ف كما ل�و كان في نفق، يتس�لق كما ل�و كان يحاول 
التسلل، يحفر كما لو كان يحاول دفن شيء بحجم جثة كاملة، يصرخ 
في فزع عندما يلج الحظيرة، يخرج للغابة في رحالت ليلية الله أعلم 
بس�رها وهو يضم بقبضتيه مع�ا، ومصوبا بس�بابتيه المضمومتين كما 
لو كان يشهر مسدس�ا بمواجهة خطر مجهول! وأحيانا يطوح بقبضته 
كم�ا لو كان قابضا خنجرا أو مدية! ويهب�ط للقبو ليتصفح أوراقا بالية 
فارغة كما لو كان يقرأ كتبا! ويتصرف كما لو كان يقطن عالما آخر ال 
يمت بصل�ة لعالمنا هذا! وفي كثير من األحيان أراه يحادث ش�خصا 
وهميا كما لو كان يقف بمواجهته! والغريب أن جميع المرضى كانوا 
يس�تجيبون له وكأنهم في مس�رحية لعين�ة ما، يحادثونه كم�ا لو كانوا 

يحفظون نصا عن ظهر قلب! 
- وال زال هاربا؟

- ال طبع�ا! األس�بوع الماضي أع�ادوه، إنه الوحي�د الذي يحظى 
بحج�رة مقفل�ة بإح�كام اآلن، بيني وبين�ك يبدو كم�ن ارتكب جرما 

رهيبا ال يغتفر..
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- مثل المرأة )أسمهان(؟
- لربما أفظع! تصور أنه يحس�بني حارس�ا في ملجأ لدار األيتام؟ 
ب�ل إنه كاد يخنقني انتقاما مني وممن تدعى.. )جميلة(! أو )جليلة(؟ 
الله أعلم! والس�بب طفلة اس�مها.. ال عليك! البد وأن عقله متضرر 

بشدة يا دكتور، وبصورة لم أرها في مريض من قبل!
ثم تساءل بفضول جارف:

- ماذا صنع؟
تبسم )عبد الرحيم( مجيبا بعبوس:

- أولم يقتل الفضول القط؟

■  ■  ■

بلغ�ا المدخل حيث الباب الخش�بي ذو الط�الء األبيض الباهت، 
ففتحه )دكاش( وبسمة غير مريحة ترتسم على شفتيه..

كان البهو واس�عا قليل األثاث وغير نظيف، وش�عر )عبد الرحيم( 
برئتيه تتنفسان بصعوبة بعض الشيء من الغبار المنتشر..

اتجه )دكاش( وهو يعرج بإنهاك صوب الدرج الرخامي، فاس�تند 
على »الدرابزين« المعدني قائال:

- ألن تصعد؟
- إنني خلفك تماما..

اقتاده للطابق األول قبل أن يلتفت له بغتة..
- »هل أنت من النوع الصلب؟«..

- »أظن ذلك؟«..
- »سنرى إذن!«..

وهنا ارتفع صوت الموسيقى..
بلغ�ا تلك الحجرة، ومن فرجة الباب الضيق�ة لمح )عبد الرحيم( 

مذياعا أسودا على كرسي..
همس )دكاش( بحذر:

- تسلل لكن برفق..
- ولماذا تريدني أن أصنع ذلك؟

- من الممتع أن تكون مغامرا في بعض األحيان!
- يا للحمق!

ورغم ذلك قرر أن يكون أحمقا ويتسلل إلى داخل الحجرة بسبب 
فضول�ه، فقام بدفع الب�اب الذي لم يصدر أي صوت لحس�ن الحظ، 

لكن رائحة كريهة أفعمت أنفه وهو يدخل ببطء..
عل�ى ضوء ش�معدان، وأمام مدفأة كهربائي�ة وهاجة، جلس رجل 
عج�وز على مقعد مري�ح موليا ظهره للباب، ولم يظهر عليه الش�عور 

بدخول أحدهم حجرته..
اقترب منه )عبد الرحيم( هامسا بأدب:
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- أسعدت مساء يا عماه..
بق�ي الرجل صامتا.. بين قدميه هر رم�ادي، وقد كان يغط في نوم 

عميق بينما ذيله يتحرك هنا وهناك الشعوريا!
- »يا عم، يا سيد..«..

هز كتف الرجل برفق داعيا أال يكون قد مات..
أخي�را، أظه�ر لمحة حياة عندما اهتز بدنه قليال، من ثم رفع رأس�ه 
بتثاق�ل ليواجه به هذا الزائر الغري�ب الذي اقتحم عليه خلوته، ويقف 

اآلن راسما البراءة على وجهه بعد أن قام بإيقاظه من قيلولته!
كان�ت ردة فعل الكهل عاتية، إذ ش�حب وجهه بصورة مروعة، ثم 

هبَّ واقفا وقد طار كل أثر للنوم من عينيه وهو يصيح:
- ماذا تفعل هنا؟!

- أنا كنت..
- كيف دخلت يا مأفون؟!

وبدا كأنه سيجهش بالبكاء حين صاح كالممسوس:
- ستدمر كل شيء!!

وبثورة زائدة عن حدها نهض ليدفع بالدكتور، حتى لكاد بأن يتعثر 
بالهر.. حاول )عبد الرحيم( قول ش�يء، أن يفس�ر موقفه، أن يتشاجر 

مع الرجل..
ويواصل الكهل صراخه المهتاج:

- أخرج عليك اللعنة.. أخرج!!

وهكذا وجد الدكتور نفس�ه يطرد ش�ر طردة من الحجرة، وس�مع 
ضحكا ال يكاد يتوقف من )دكاش( الذي تأمله قائال بسخرية:

- لقد أحس�نت التصرف معه حقا.. هل ش�ممت رائحة حجرته؟ 
كأنها مكب نفايات!

- من واجبكم عدم تركها هكذا..

كمجتم�ع  أح�رار  هن�ا  الجمي�ع  المص�ح،  مدي�ر  أوام�ر  إنه�ا   -
ديموقراطي!

- يا له من طبيب بارع!

وقب�ل أن يرحال، أش�ار )عب�د الرحي�م( لباب العج�وز االنطوائي 
متسائال:

- - ما قصته؟

- هو يقدس الوحدة بصورة مبالغ بها، وينصت طيلة الوقت لتلك 
األلحان التي أكل عليها الدهر وشرب..

- أهذا كل ما تعلمه؟

- لي�س من الض�روري أن تكون هنالك قصة، هو ش�خص مختل 
يحاول الظفر بنوم هادئ!

- فقط؟ كل هذا من أجل نوم هادئ؟
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- أسعدت مساء يا عماه..
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- ربم�ا وربم�ا ال! ثمة حكاية لم تدخل رأس�ي، وه�ي أن الرجل 
مسئول كبير ومليونير مرموق، لكنه نال كل ما يملك عن طريق تقديم 

ابنه قربانا للشيطان!
- شيطان؟!

- لس�ت راو للحكايات، أنا أنق�ل فقط ما أعرفه ممن يحضرونهم 
إلى هنا.. وهذا هو طريقنا إلى حجرة رفيقك المدير..

تبع�ه )عب�د الرحي�م( بصم�ت.. رأى خربش�ات هزلي�ة وعبارات 
جنوني�ة عجيب�ة تمأل جدران الممر، هنالك باب خش�بي عليه رس�مة 

وجه أبله بعيون حوالء!
قال )عبد الرحيم( متهكما وهو يتمعن بتلك القطع الفنية المميزة:

- يا له من مصح ويا لها من وسيلة للتعامل مع مرضاه!
- أال تظنها خطوة سليمة يا دكتور؟ المهم أن أحدا ال يحاول أذية 

آخر، وإذا قام بأذية نفسه فتلك حرية خاصة!
- أخشى أن هذا ال يناسب مريضي..

نظر )دكاش( للدكتور متسائال بفضول:
- ما حكاية مريضك ذاك؟

- حكاية طويلة..
- هلم يا رجل! 

- يبدو وأن حكايات المجانين تفتنك! أأنت الدليل السياحي هنا؟

تبسم )دكاش( متجهما، فتنهد )عبد الرحيم( مردفا:
- مجرد مهندس زراعي عانى من طفولة مريرة مع والدته المخبولة 
عق�ب انتحار والده الذي ثقل كاهله بالديون، كانت تنطح رأس�ه بأي 
ج�دار أو قطع�ة أثاث بكل مناس�بة، ذلك قبل أن تدع�ه وترحل، لكنه 
تاب�ع حياته بنجاح ال بأس به حتى كب�ر وتزوج وأنجب، وعندئذ أتت 
الطامة الكبرى.. توفي وحي�ده باللوكيميا، فصار الرجل حطاما، ولم 
تحتمل زوجته )نرجس( - التي تأقلمت سريعا مع موت وحيدهما- 
الحي�اة معه أكثر فطلبت الطالق.. كانت ذكراها ال تزال تؤرق ذهنه.. 
أخبرت�ه يوم توقيع أوراق الطالق أنه رجل مش�وش الذهن، أثرت في 
عقله وفاة ابنهما الوحيد بأكثر مما أثرت فيها هي، وهي تخش�ى كثيرا 
أمثاله من الذين يتغيرون هكذا عقب صدمة كالتي حدثت، فيصيرون 
بعده�ا هائجي�ن إلى حٍد مخي�ف ألهون األم�ور وأتفهه�ا! ربما كان 
بحاج�ة لفترة أط�ول للتأقلم بعد وف�اة وحيدهما، ولربم�ا بالغ عندما 
انكب على فعل أش�ياء تبدت غريبة ومزعجة بالنس�بة لزوجته، كترك 

وظيفته القديمة التي كان ناجحا فيها بحسب رأيها!
بعدها ابتدأت محاوالته الجاهدة لالنتحار، ابنة الجيران المراهقة 
)َلَمة( قالت أنها أبصرت مسدسا على منضدته عندما ذهبت الستعارة 
خ�الط منه، وقد زاد ش�كها لما أعطاها مبلغا م�ن المال، وكأنه بذلك 

يستعد إلنهاء متعلقات حياته كي يرحل عن الدنيا بصمت!
أصدر )دكاش( صوتا قبيحا قبل أن يقول باستهزاء:
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- قصة عادية للغاية!
رمقه )عبد الرحيم( بنظرة طويلة قبيل غمغمته:

- لكنها لم تنته عند ذلك الحد..
- لماذا؟ ماذا حدث؟

- أين دورة المياه؟
توقف )دكاش( كأنما بوغت بالسؤال..

- »آخر هذا الممر، الباب الخش�بي الذي عليه رس�مة وجه بعيون 
حوالء..«.

خ�فَّ إل�ى هن�اك متظاه�را أن مثانت�ه تضايقه، فم�ا إن بل�غ الباب 
المنشود حتى دفعه ليدلف متمهال.. كانت جميع المرايا شبه محطمة، 
والكتابات على كل جدار وزاوية، ووجد واحدة تقول: »سأفعلها في 

جوف المدير ال..!«.
- »لم يكن الذي كتبها مجنونا تماما!«.

دن�ا من المغس�لة، ومن المياه الب�اردة بلل وجهه، ث�م طفق يتأمل 
بصم�ت صورت�ه المنعكس�ة عل�ى بقايا الم�رآة المكس�ورة والمعلقة 

أمامه..
كان ه�ذا عندم�ا انبع�ث ص�دى فخي�م لس�يمفونية م�ا تت�ردد في 

األرجاء..
■  ■  ■

هناك، وأمام الغرفة – أو الزنزانة- رقم 446 وقف..
نظر من خالل الفتحة على الباب، فلم يلمح سوى العتمة الدامسة، 

ولم يسمع سوى صوت تصفير يماثل زقزقة العصافير..
فج�أة توق�ف التصفي�ر، وانبعث عوض�ا عنه الص�وت الرخيم من 

الظلمات:
- »كائ�ن حي يتأل�م بعمق في هذه الش�وارع المظلم�ة، ألٌم يفوق 
تأوه�ات المدمني�ن حين تمزقهم الحاج�ة الجنونية للمخ�در، وأنين 
المش�ردين، وصياح الضحايا قبل إغماد نصل الس�كين في القلب أو 

النحر!
 أوليس�ت س�يمفونية الموت أعذب حتى من الس�يمفونية السابعة 

لبيتهوفن؟«..
أجاب )عبد الرحيم( باسما بشفقة:

- لديك أذن موس�يقية بحق.. تلك س�يمفونية )بيتهوفن( السابعة 
فعال!

- »الحركة الثانية.. في ُسلم »ال« الكبير!«..
- بالضبط! لكنها لألسف ال تالِئم نفسيات نزالء المكان..

- »نزالء المكان؟ أنت لطيف حقا يا دكتور! بالفعل مش�كلتك – 
كما أخبرتني بالماضي- هي اإلكثار من اإلنصات!«..
- ربما.. جدتي قالت بأن مسحة من وحي الثقة..
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- »تتس�لل إلى وجدان من يجالس�ك، وبذلك يفتح لك مكنونات 
فؤاده!«..

- ذاكرتك قدت من فوالذ!
- »كيف طفلتك )هايا( يا دكتور؟«..

- بخير، شكرا لسؤالك..
- »وطليقتك )أسيل(؟ هل ال زالت في كنف )مراد( الوغد؟«..

- ومن )مراد( هذا أيًضا؟!
- »البد وأنها غلطتي.. إنها الذاكرة عندما.. عندما تخالطها بعض 

المخيلة!«..
- ال علي�ك.. يمكن�ك اعتبار ذلك ج�زءًا من عالج�ك! ما أخبار 

)جرير(؟
- »)جرير( انتهى.. مثلي تماما!«..

- »بل هو ش�خص يس�تطيع التحمل! إنه صديق�ك األهم، وأنت 
بحاجة ماس�ة إليه! عليك أن تتش�بث به، عليك أن تس�تخدمه في كل 

أحالمك وكوابيسك!«..
- »)جرير( مات.. لقد قتلته! بطلقة صائبة.. طاخ!«..

- »وتستطيع إعادته مجددا!«..
- »أين بإمكانك إيجاد عشرات الوحوش الثائرة الساعية وراءك؟ 

كالب شيطانية وساحرات أحرقن ومشعوذون؟«.

التصفي�ر يعود منتظرا س�ماع اإلجاب�ة.. فتفكر )عب�د الرحيم( في 
األحجية العجيبة هنيهة، قبيل قوله بثقة:

- في العقل!
توقف التصفير بغتة، ثم تصاعدت تنهيدة ارتياح عميقة..

- »هذه إجابة صحيحة 100%!«..
تساءل )عبد الرحيم( متلمسا الباب:

- كيف حالك هنا يا )مالك(؟ أترغب بشيء معين؟
كان موص�دا من الخارج فحس�ب، ففتح�ه )عبد الرحي�م( ليظهر 
مريض�ه الغامض في ثوب األكتاف الخ�اص بالمجانين، هيئته مبعثرة 
وش�عره حجب مالمحه الوس�يمة، وقد بدا وكأنه ل�م يتخل عن عادة 
نطح رأس�ه عقب رحيل والدت�ه، تاركة إياه وحيدا من�ذ الصغر داخل 

تلك الشقة القديمة..
كانت جبهته تنزف بغزارة.. 

وثمة لطخة دموية عمالقة تلوث الجدار المقابل له!
- »في..«.

- في ماذا؟
- »ال شيء، ال أرغب في.. شيء!«.
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- في العقل!
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- »هذه إجابة صحيحة 100%!«..
تساءل )عبد الرحيم( متلمسا الباب:

- كيف حالك هنا يا )مالك(؟ أترغب بشيء معين؟
كان موص�دا من الخارج فحس�ب، ففتح�ه )عبد الرحي�م( ليظهر 
مريض�ه الغامض في ثوب األكتاف الخ�اص بالمجانين، هيئته مبعثرة 
وش�عره حجب مالمحه الوس�يمة، وقد بدا وكأنه ل�م يتخل عن عادة 
نطح رأس�ه عقب رحيل والدت�ه، تاركة إياه وحيدا من�ذ الصغر داخل 

تلك الشقة القديمة..
كانت جبهته تنزف بغزارة.. 

وثمة لطخة دموية عمالقة تلوث الجدار المقابل له!
- »في..«.

- في ماذا؟
- »ال شيء، ال أرغب في.. شيء!«.
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Gary Jules : Mad World

 في كل مكان من حولي وجوه مألوفة..
 أماكن مرهقة..
وجوه مرهقة..

 أفاقوا باكرا من أجل سباقاتهم اليومية.. 
 ذاهبين إلى ال مكان..
ذاهبين إلى ال مكان..

 دموعهم تمأل كؤوسهم..
وال تعابير على الوجوه..
ال تعابير على الوجوه..

 أخفي رأسي وأحاول أن أغرق حزني..
 فال يوجد غد..
ال يوجد غد..

 وإنني ألجد األمر مضحًكا نوًعا..
 أجده نوعا ما محزن..

 أن األحالم التي أموت فيها.. 
هي أفضل أحالمي على اإلطالق..

 أجد من العسير أن أخبرك.. 
 أجد من العسير تقبل األمر..

 عندما يدور الناس حول أنفسهم في دوائر..
فهو جًدا جًدا.. عالم مجنون..

عالم مجنون..

 األطفال ينتظرون يوم يشعرون بالسعادة..
عيد ميالد سعيد.. عيد ميالد سعيد..

 جعلوا أحاسيسهم كما يتوجب على أي طفل:
 اجلس واستمع.. اجلس واستمع..

 عندما ذهبُت للمدرسة كنُت في غاية التوتر.. 
فلم يكن أحد يعرفني .. لم يكن أحد يعرفني..
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 مرحًبا يا معلمتي.. ما الدرس الذي علي تعلمه؟
اخترقيني بنظراتك.. اخترقيني بنظراتك..

 وإنني ألجد األمر مضحًكا نوًعا..
 أجده نوعا ما محزن..

 أن األحالم التي أموت فيها.. 
 هي أفضل أحالمي على اإلطالق..

 أجد من العسير أن أخبرك..
 أجد من العسير تقبل األمر..

عندما يدور الناس حول أنفسهم في دوائر..
فهو جًدا جًدا.. عالم مجنون..

عالم مجنون..

ع عالمك.. وسِّ

عالم.. مجنون..

�صدر للكاتب وائل رداد:

رواي�ة: »س�أعطيك الحل�وى ش�رط أن تم�وت«: ش�ركة المطبوعات للنش�ر 
والتوزيع - لبنان

رواية: »موت سريري«: دار أكتب- مصر ط1/ منشورات ضفاف- لبنان ط2
رواية: »مذكرات الجرذان الغريقة«: ممدوح عدوان – سوريا

رواية: »سيمفونية وادي الظالل«: سندباد لإلعالم والنشر – مصر ط1 / مداد 
للنشر – اإلمارات ط2

رواية: »جنازة المالئكة«: دار رواية – السعودية ط1 / دار سما – الكويت ط2
رواية: »أمير وألف عدو«: دار اليمام - الكويت

»سيناريو الظالم: أمير الكوابيس« 
»سيناريو الظالم2 المحقق السري« 

ترجمات: »القصص المنسية« 
»سجين الجحيم«- كاليف باركر

دار سما – الكويت
»كريبي باستاز: أساطير االنترنت المرعبة«: دار اليمام - الكويت
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روايـــــات:
»المصعد رقم7« ج1
»التابع الحارس« ج2

»الهائمون« ج3
»مندوب الشيطان«

»مالك جهنمي«
»الزيبق«

بالتينيوم بوك – الكويت

E Mail: waelnovel@gmail.com
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