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»في مرة.. كانت هنالك تلك الفتاة..
التي لم تكن تذهب للتغيير مع الفتيات في غرفة 

تغيير الثياب..
ولكن حينما أجبرنها أخيًرا..

أبصرن وحمات والدة في سائر أنحاء جسدها..
لم تستطع تفسيرها..	

قد كانت دائما هنالك..«

أغنية »ممم ممم ممم ممم« 
– دمى اختبارات الحوادث



الفتاة 
الرشيقة
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الفصل األول 

لم تدر )نبال( كيف ابتدأ األمر..
ثم�ة ش�ذرات للتذكير ف�ي ذهنها، أطي�اف وومضات 
ذاكرة مربكة ومش�تتة، مشاهد متفرقة ال تدرك الواقع من 

الخيال، وأحالم اليقظة من الكوابيس الواقعية.. 
أحده�م اقتحم عالمها المبس�ط – أو ال�ذي حاولت 
جعله مبسطا قدر اإلمكان-، حامال حقيبة “سامسونايت” 

سوداء روتينية، ومقدما نفسه كمحام للعائلة..
“ع�ن أي عائل�ة تتح�دث بالضب�ط؟ عائلتي رحلت 

دون ترك شيء لي..”
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والحقا.. عقب مرور أس�بوع تقريبا.. وجدت نفسها 
تركض في الغابة حافي�ة القدمين، مذعورة ألقصى حد، 
ف�ي أعقابه�ا كالب صي�د شرس�ة، وأص�وات طلق�ات 
ترويعي�ة في الهواء، مع صوت نف�خ منفرد في بوق، وقد 
تحولت لغزال طريد، كما لو كان كابوًسا شنيعا من ألبوم 

كوابيسها المتكررة!
***

تلك الفقرة السابقة كانت باكرة جًدا.. أليس كذلك؟
فلنعد للمحامي صاحب حقيبة "سامسونايت" السوداء!
كان�ت واقف�ة ف�ي غرف�ة التحمي�ض ذات اإلض�اءة 
الحمراء، س�اهمة من فرط األرق أم�ام صف من الصور 
حافي�ة  البالس�تيكية،  بالمالق�ط  والمنش�ورة  الملتقط�ة 
القدمين، مرتدي�ة مريولة، وقد أطبق�ت بكلتا يديها على 
قدح القهوة التي استحالت من سواد لبياض عقب مبيض 

الفانيليا، مع خمس مالعق سكر..

مس�جلتها العريضة ذات الس�ماعات المغبرة تصدح 
بسيمفونية Pagan للموس�يقار البريطاني سير "غرانفيل 
رانس�وم بانتي�ك"، عب�ر ع�زف مثال�ي متكام�ل م�ن قبل 

األوركسترا الفيلهارمونية الملكية..
جمي�ع الصور باألبيض واألس�ود، باألح�رى رمادية 
نظ�ًرا لتمازجه�ا، فالص�ور الرمادي�ة تكون أكث�ر حيادية 
ومهني�ة من الملونة، حي�ث تنقل الحدث ب�كل تفاصيله 

دون االنحياز الملون..
كان�ت ترى لهذا النوع من التصوير جانبا فنيا خالصا، 
فالتق�اط الص�ور باألبي�ض واألس�ود م�ع المس�احات 
الرمادي�ة خالب ف�ي عملية إظه�ار المعاناة، أو تقاس�يم 
صغار وكبار السن، كانت تتحكم في جمالية الصورة من 
خ�الل الحّدة وكمية الضوء وعم�ق الميدان كما تعلمت 

من أساتذتها بورشة التصوير الفوتوغرافي..
أحدهم قال لها مطالعا صورها باهتمام:
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"كلام ازدادت احلّدة يف الصورة، أصبح تأثريها قاسيا - 

من ناحية املعاناة، وكلام أصبحت ناعمة كان تأثريها لطيفا 
ودافئا.. تذكري ذلك!"

وتذكرت ذلك.. 
للتصوير باألسود واألبيض توقيت محدد، وهو الجو 
الغائ�م، م�ن وجهة نظرها تصير الظ�الل جميلة وناعمة، 
لكن هذا ال يعني أن التصوير بالرمادي في الجو المشمس 
غي�ر مج�ٍد بالم�رة، بالعك�س، إن لض�وء الش�مس نكهة 
مختلفة وجميلة كذلك، شريطة إظهار الظالل واألضواء 

في الصورة الملتقطة..
مواضي�ع صورها الدائمة: الفقر والتس�ول والتش�رد، 
باع�ة  م�ن  الش�وارع  وأطف�ال  المتهالك�ة،  والبناي�ات 
ومش�ردين، واألحياء الضائقة العتيقة، واألشجار الجافة 
أو الفاحم�ة إث�ر حري�ق م�ا، والِح�رف القديم�ة، األبنية 

التاريخي�ة العتيق�ة – والت�ي م�ن المستحس�ن أن تك�ون 
مغمورة نوعا-، وبقع الضوء والمعادن الالمعة..

كانت تنتظر نتيج�ة تحميض حصيلة اليوم من الصور 
الملتقطة، عندما ظهر المحامي غريب األطوار..

باب ش�قتها كان مفتوحا فسمح لنفس�ه بالدخول، ثم 
تم�ادى أكث�ر، فأط�ل برأس�ه داخ�ل غرف�ة التحمي�ض 
متلصًصا، وطفق يتأمل الفتاة الساهمة لبرهة قبيل نحنحته 

أخيًرا، قائال بابتسامة عريضة:
“طق! طق!”- 

طق طق؟ أين يحسب نفسه بالضبط؟ في الروضة؟
فالتفت�ت إلي�ه دون أن تجفل.. لس�بب ما ل�م تجفل، 

ربما ألن نبرته وهيئته ال توحيان بتاتا أنه لص!
�ا قد  الص�وت يتقط�ع ف�ي المس�جلة العتيق�ة كأن مسًّ
أصاب�ه، فخرجت من حج�رة التحميض قاص�دة تفقده، 

وأثناء قيامها بذلك قامت بتفقد المحامي..
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كان رجال عمليا رغم مرحه الظاهر، فتمكن من شرح 
موقفه في غض�ون دقائق معدودة وبكل رزانة وتهذيب، 
ف�ي البداية لم تتنبه لكالمه كونها ظلت تركز في ش�حمة 
أذنه اليسرى، حيث علق قرًطا أسود لؤلؤًيا، كان مشهًدا 
مألوفا بالنس�بة له�ا، فقد ترعرع�ت في والي�ة أمريكية، 
حيث قابلت العديد من الشبان الذين يعلقون أقراطا في 
آذانه�م، لكن ش�يئا في قرط اللؤلؤ األس�ود المتدلي من 
شحمة أذن هذا المحامي اليسرى بث فيها شيئا من عدم 

االرتياح تجاهه..
ظلت على س�همها إل�ى أن فرغ المحام�ي من حديثه 

أخيًرا، قبيل همسها ببصر شاخص مستنكر:

"ع�ن أي عائل�ة تتح�دث بالضب�ط؟ عائلتي رحلت - 
دون ترك يشء يل.."

تالعبت أصابع المحامي بنظاراته شبه الشمسية فوق 
أنفه، وبثقة المتناهية، تمتم مناوال إياها ظرفا مختوما:

"أنا أمثل عائلتِك احلقيقية يا آنسة!"- 
***

لربما من هنا ابتدأ األمر..
وجدت نفس�ها داخل س�يارة "مرس�يدس بنز" سوداء 
عتيقة من طراز 280 الُمصنع عام 1971 ذات المصابيح 
األمامية المتسعة، لم تكن خبيرة سيارات، لكنها اعتقدت 

أن هذا الطراز قد انقرض منذ زمن..
السيارة كانت نظيفة ومريحة للغاية، تفوح منها رائحة 
عط�ر خفي�ف غير نفاذ.. س�ائقها ب�دا لطيفا ب�دوره حين 
س�ألها ع�ن أصله�ا وفصلها، ثم أخ�ذ يثرثر ع�ن أحوال 
الطق�س كدي�دن م�ن يرغب�ون بإيج�اد أس�باب للثرث�رة 

فحسب..

اليوم، أال تتفقني معي؟"-  "طقس لطيف 

أجل، أجل.. النسيم عليل وكل شيء..
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كانت )نبال( تمتلك رخصة قيادة سيارة لم تستخدمها 
نهائيا، استعاضت عنها بالمشي أو بركوب دراجة هوائية، 
لكنها ش�عرت بن�وع من األلفة م�ع تلك الس�يارة، لربما 
ذكرتها بش�يء متعلق بطفولتها.. حنين "النوستالجيا" أو 

شيء من ذلك القبيل..
"ال أحسبها متطر!"- 

قالها الس�ائق بثقة خبير لألرصاد الجوية، فنظرت عبر 
زجاج النافذة، ثم أنزلته عن طريق لف الدفة جهة عقارب 
الساعة، ال زر إلنزال النافذة، وهو ما أعجبها في السيارة 

مجدًدا..
وجدت الجو منعش�ا، ورمقت الغيوم شبه المحتشدة 
ف�ي األفق، وفي س�رها عارضت الس�ائق، ل�و كان رهانا 

لراهنت على إمطار السماء ليال..
تراجع�ت للوراء متنه�دة، وتذكرت اس�تقبالها لذلك 

المحامي المريب في شقتها المتواضعة..

كان�ت منش�غلة بالمع�رض ال�ذي دنا ميع�اده لعرض 
صورها الفوتوغرافية الملتقطة، شهر ونصف، وهي غير 
جاه�زة تمام�ا، إال إن خططها توقف�ت اآلن وألجل غير 
معل�وم بس�بب م�ا حمل�ه المحامي له�ا من أنب�اء كادت 

تصيبها باإلغماء.. لكن غضبها تكفل بموازنة األمور..
" ع�ن أي عائل�ة تتحدث بالضب�ط؟ عائلتي رحلت - 

دون ترك يشء يل.."
يا آنسة!"-  " أنا أمثل عائلتِك احلقيقية 

قلبت المظروف المختوم بين يديها بحيرة، في حين، 
استرسل المحامي مداعبا طرف نظاراته مجدًدا:

"آنسة )نبال( املوضوع بسيط.."- 
"أحقا؟"- 
"هو كذلك.. صدقيني!"- 

"ارشح يل ل�و تكرم�ت، فق�د عش�ُت يف كنف أرسة - 
كريم�ة لطيف�ة، ربتني وعلمتني جي�ًدا وصقلت عدًدا من 
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املواه�ب ل�دي، لدي أب ق�ى نحبه إثر حادث�ة انقالب 
مركبت�ه، فق�د ه�رع للمستش�فى بته�ور أرع�ن يف خضم 

عاصفة هوجاء كي حيرض والدة شقيقتي الصغرى..
لدي أم توفيت قبل سنة عقب معاناة مع اللوكيميا، أعلم يقينا أهنا 

أمي.. كذا كنُت أنادهيا!"

"لدي�ِك أم أخرى.. أم حقيقية.. ويؤس�فني أن أقول - 
بأهن�ا قد قضت نحبها هي األخ�رى.. مع والدِك احلقيقي 

كذلك.."

"أرجوك ال تقل أهنام توفيا يف حادثة سيارة.. سيكون - 
ذلك مبتذال للغاية!"

"هذا ما وقع بالفعل!"- 

الفصل الثاني

في السيارة المنطلقة، حجبت )نبال( فمها براحة يدها 
أثناء التثاؤب، شاعرة ببعض اإلجهاد من طول المسافة، 
ث�م عكفت عل�ى تفحص عدس�ة آل�ة التصوير الس�وداء 
والت�ي طوقته�ا بح�زام  خاصته�ا م�ن ط�راز "كان�ون"، 

كالقالدة حول عنقها..
الطري�ق ابتع�د كثي�ًرا عن المدينة المحتش�دة ش�ديدة 
االزدح�ام والصخ�ب الضوضائ�ي، ليلج بقع�ة مخضرة 
آس�رة هادئة لكنها منعزلة.. كانت لترحب بذلك لو أتت 
لقضاء إجازة باحثة ع�ن إلهام جديد لصورها، وبالفعل، 
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رفعت آل�ة التصوي�ر اللتقاط بعضه�ا عبر الناف�ذة، لكن 
سبب مقدمها لهنا وربطه بالطريق المخضر شبه المنعزل 

أشعرها بنوع من التوجس والريبة..
س�ائقها ال زال محتفظ�ا بنش�اطه، الحظ�ت ارت�داءه 
لقفازي�ن عنابيي�ن، ث�م رس�مته في ذهنه�ا برداء الس�ائق 
الكالس�يكي، م�ع القبع�ة الش�بيهة نوع�ا بقبع�ة ش�رطي 

المرور..
"أترغبني بسامع بعض املوسيقى؟"- 
"أثمة س�يمفونيات؟ أية س�يمفونية ستكون أكثر من - 

مناسبة!"
"أمرِك آنستي!"- 

مال عل�ى المذياع محاوال التق�اط المحطة التي تبث 
ألحانا كالسيكية، عندما بوغت بصيحة الفتاة المذعورة:

"احرتس!"- 

ضغ�ط المكابح بال وع�ي وبوحي الغريزة، وحين س�دد 
ببص�ره لألمام وجد بأن قراره المرتجل كان س�ليما، إذ على 
قيد أنملة من السيارة، توقف غزال صغير من غزالن العفري، 

أو الدوركاس، من تلك التي تنتشر بكثرة في المنطقة..
تنفس�ت )نب�ال( بب�طء، ثم همس�ت باس�مة بخالص 
وهي تتحس�س الش�ال البنفس�جي الملتف ح�ول عنقها 

شاعرة ببعض الخنقة:
ا هلل أننا مل نصدمه.. أتعلم أن غزالن الدوركاس -  "مح�دً

عىل شفري االنقراض؟"
خلع الرجل قبعته لمس�ح رأسه شبه المتعرق، ولسان 
حاله ينطق: "فلتذهب كل غزالن الدوركاس للجحيم يا 

آنسة.. فالمهم هو سالمتنا نحن!"
والغزال رمقهما بنظرة ثابتة، فسارعت اللتقاط صورة 

له قبيل جفله وفراره جهة الغابة المحيطة بهما..
***
لم يتعرق المحامي نهائيا..
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شقتها لم تكن مزودة سوى بمروحة ذات أزيز، العرق 
لطخ مس�امات جبينها وعنقها وقطعا في إبطيها، لكنه لم 
يتع�رق مثلها، ول�م يخلع بدلته الزيتوني�ة للتخفيف على 
بدنه المتس�ق من ش�دة طق�س مقطنها، لم يح�اول حتى 
تحرير ربطة عنقه القرمزية ولو قليال، فبدت متشبثة بعنقه 
كحب�ل مش�نقة، بل ق�ال دونما مب�االة وثقته وه�و يخلع 

نظاراته أخيًرا:
"هنالك وصية ش�ديدة األمهية جيب أن تنفذ يا آنس�ة - 

)نبال(، وأنا أتقاىض أج�ًرا ليس بالقليل كي أحرص عىل 
تنفيذه�ا.. حلس�ن حظ�ِك ب�أن والدي�ِك كانا م�ن الطبقة 
املخملي�ة ذات الصي�ت الطي�ب، وقد أوصي�ا بحضورِك 

دونام نقاش إذا ما أصاهبام أي مكروه لكي.."
قاطعته حمتدة:

"دون�ام نقاش؟ هل انتابتهام الرصامة األرسية املباغتة - 
حتى ومها يف القرب؟ أنا ال أعلم ش�يئا عنهام إىل أن ظهرت 

أنت عىل عتبة بايب!"

"أتفهم شعورِك.."- 
"حق�ا؟ ألين أعتق�د بأنك رشحَت موض�وع األجرة - 

الباهظ�ة الت�ي تتقاضاها نظ�ري تنفيذ وصيته�ام املزعومة، 
ال أس�تطيع لوم�ك برصاح�ة، ولك�ن بإم�كاين الرف�ض، 

وأحسب هذا من حقي!"
"ه�و كذل�ك.. ولك�ن هلم�ي ي�ا آنس�ة )نب�ال(.. ال - 

يوج�د من يرفض امل�ال يف الظروف االقتصادي�ة احلالية، 
خصوص�ا مع موجة الرضائب الزائدة، ما الضري يف ورٍث 

يغني ويسمن من جوع؟"
"لس�ُت جائعة، وبكل تأكيد لس�ُت جش�عة، وأمنيتي - 

احلالية أن خترج من عاملي املسامل متاما كام دخلت.."
"امنحين�ي دقيق�ة م�ن وقت�ك إذن.. دقيق�ة واح�دة - 

للرشح، وعقبها سأخرج من عاملِك متاما كام أردِت.."
تنهدت )نبال( رامقة السقف بذهن نصف شاردة، من 

ثم، تأملت سحنة المحامي مدمدمة ببرودة:
"أمامك دقيقة واحدة!"- 
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الفصل الثالث

أخيًرا، بلغت السيارة البقعة المنشودة..
كان�ت فيال ذات تصمي�م مثير لالهتم�ام، تبدو كقلعة 
صغيرة عصرية إذا ما صح التعبير، أي إنها تحمل الطراز 
الرومانس�كي مع لمسات حداثة ال شك فيها، فالجدران 
حليبي�ة والنواف�ذ زجاجية، أما الحديق�ة فعبارة عن مرج 
أخضر تم ترصيف جوانبه بعناية، ال يحوي سوى شجرة 

واحدة عمالقة لم تميز نوعها، وبحيرة راكدة..
كان�ت تمتلك عدًدا من الصور الفوتوغرافية ل"ش�اتو 
ميران�دا" في بلجيكا، المعروف كذلك بالقلعة الصاخبة، 

تلك التي هربت منها العائلة التي عاشت بها خالل الثورة 
الفرنس�ية خوفا من االضطهاد، واستقرت في مزرعة ولم 
تع�د للقلعة مج�دًدا، وعقب الح�رب العالمي�ة الثانية تم 
تحويله�ا إلى دار لرعاية األيتام، ثم أضحت مهجورة منذ 
ع�ام 1980.. وق�د قي�ل ع�ن تلك القلع�ة أنها مس�كونة 
ب�األرواح التائه�ة، ول�م يتجرأ أح�د على الدخ�ول إليها 
نهائيا، إلى أن قررت مصورة شجاعة – ومتهورة ألقصى 

الحدود- الدخول إليها، وتصويرها خارجيا وداخليا!
تذك�رت تلك الصور وهي تنظر لمنزلها الجديد، كان 
الش�به مريبا لحٍد مثي�ر للهواجس المقلق�ة، فالفيال تبدو 

كنسخة مصغرة نوعا من “شاتو ميراندا”!
رفعت عدس�تها مج�دًدا ملتقط�ة بعض الص�ور.. لم 
تك�ن هنال�ك بوابة على اإلط�الق، ورغم ذل�ك، تواجد 
ح�ارس مكتنز يبدو مس�الما، وق�د لوح لهما – للس�ائق 
ولها- بمودة، والسيارة في سبيلها لباب الفيال الرئيسي..
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شعرت ببعض التوتر من حجم المكان، بدا هائال، لو 
ترعرع�ت في كن�ف الطبقة المخملي�ة لوجدته متواضعا 
مقارنة بس�ادة المال األش�اوس، لكنها ليس�ت منهم، لذا 

تبدى لها المكان خرافيا..
وحي�ن توقفت الس�يارة، وجدت تجمه�ًرا غير مريح 
أم�ام الباب، كانوا ذك�وًرا بثياب أنيقة عل�ى يمين الباب، 
وإناثا متأنقات على يس�اره، ليس التأنق األرس�تقراطي، 

ولكن ذاك الدال على إنهم خدم الفيال..
ثمة سمة مشتركة وطريفة بين الجميع.. االكتناز!

الكل مكتنز، ليست بدانة منفرة بل أقل من ذلك بكثير، 
إن كان ذلك دال على رغد العيش والمعاملة اللطيفة أثناء 

العمل غير الشاق هنا فهو أمر داع للطرافة بحق!
الخ�دم  يس�تقبلها  ل�م  الس�يارة  م�ن  ترجل�ت  حي�ن 
بانحن�اءات محرج�ة لحس�ن الح�ظ، فق�ط تبس�موا بوٍد 

أراحها، حتى إنها صافحت بعضهم بترحاب..

ثم ظهرت تلك السيدة..
مكتن�زة ه�ي األخ�رى، ترتدي زي�ا مهنيا يوح�ي أنها 
مدب�رة الفيال أو ش�يء من ذل�ك القبيل، تعقص ش�عرها 
ككبة وتبتس�م ببشاشة مهرج الس�يرك، ولكن ما إن دنت 

أكثر حتى أشاحت )نبال( بوجهها متوترة..
“مرحبا بِك آنستنا العزيزة!”- 

"أهال!"- 
جدي�ًرا  حضن�ا  كان  القوي�ة،  المدب�رة  احتضنته�ا 
بمصارع�ة، الم�رأة ذات العظ�ام الفوالذي�ة اعتصرته�ا 
كمكبس للس�يارات، فس�علت )نبال( قبل تركه�ا تقبلها 
محاولة أال تنظر في عينيها كونها تعاني خلال في اليسرى 
تحديًدا، إذ تبدت منحرفة للخارج قليال.. شلقاء العين؟ 

أهذا هو المصطلح؟
ل�م تكن )نب�ال( تؤم�ن بالخزعب�الت المألوف�ة، كالنعال 
المقل�وب لف�وق والعفاري�ت المتنك�رة في ص�ور حيوانات 
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وعدس�ة الكاميرا التي تس�لب األرواح، لكن الخرافة القائلة 
بأن النظر للعين الشلقاء قد يجعل عين الناظر تتشوه وتنحرف 
بدورها أثرت نوعا في عقلها، لم تؤمن بها، لكنها باتت تشيح 

بوجهها تلقائيا كلما وقع بصرها على عين شلقاء!

"ال ب�د وأنِك منهكة من عناء الس�فر يا صغريتنا - 
الغالية، هلمي للداخل، هذا منزلِك!"

شعرت )نبال( بالذنب للطف المدبرة الزائد، وببطء، 
نظرت لمقلتيها سوية بتردد، هامسة بنبرة شبه مرتبكة:

"شكًرا!"- 

"دعيني آخذ عنِك هذه.."- 

تشبثت )نبال( بحقيبة معدات التصوير التي احتملتها، 
وهي ترد بلطف مماثل:

"ال شكًرا.. هذه احلقيبة حتوي معدات تصوير شديدة - 
األمهية، أخاف عليها من الكرس!"

"أوه.. حسٌن.. كام تشائني!"- 

ثم تجاهلتها المدبرة مندفعة نحو الس�ائق الذي جلب 
الحقيبة األخرى األكثر أهمية بالنس�بة لها، تلك التي من 
المفت�رض أن تح�وي الثي�اب، قبي�ل توقفه�ا والتفاتته�ا 

المستغربة نحو )نبال( وهي تتساءل:

"ه�ذه فق�ط؟ تب�دو صغ�رية للغاي�ة مقارن�ة بحقيبة - 

مع�دات التصوير خاصتك.. مِلَ مل جتلب�ي كل أغراضِك يا 
عزيزيت؟"

"لربام الحقا!"- 

كذا قالت باس�مة، لكن فكره�ا همس مهموما: "اآلن 
فقط.. ابتدأ األمر!"

***

الفي�ال مريح�ة من الداخ�ل، م�زودة بوس�ائل الراحة 
العصرية من تكييف وتلفزة وخالف ذلك..
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لم تكن الجدران مزدانة بصور أو لوحات من أي نوع 
مما ضايقها قليال، فيال كهذه بال لوحات زيتية؟ 

هنال�ك مدف�أة قرمي�د بحاج�ة للوح�ة م�ن لوح�ات 
اإليطال�ي )جايتان�و شيريس�ي(، أو م�ا يماثله�ا إح�الال 
للدفء النفسي قبيل البدني، فيال بال لوحات زيتية عتيقة 
أو حت�ى ص�ور فوتوغرافي�ة بارع�ة تبدت لها في�ال باردة 

ومقبضة للغاية!
شعرت بمن يهمس في أذنها:

"دعيني أصطحبِك لغرفتِك يا عزيزيت، هنالك الكثري - 

من الوقت قبل فتح الوصية.."

نظرت لل�وراء محاول�ة أال تنظر في مقلت�ي المدبرة، 
ومجدًدا بشيء من ارتباك تساءلت:

أناديِك لو مل يكن ذلك مزعجا؟"-  "بم 

ضحكت المرأة وهي ترد:

من�ادايت -  بإمكان�ك  عزي�زيت؟  ي�ا  يزعجن�ي  "ومِلَ 
ب)سوليداد(!"

"أستميحك عذًرا؟"- 

"أجل.. هو اسم مستساغ من قبل اجلميع.. أكثر من - 
)وداد(!"

"سأناديِك ب)وداد(.. ال مشكلة يف ذلك!"- 

"بل )س�وليداد(.. فقد اعتدُت األمر لدرجة نس�ياين - 
اسمي األصيل.. كام إن )سوليداد( أمجل!"

"ولكن.. حسٌن.. وهو كذلك يا )سوليداد(!"- 
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الفصل الرابع

حين تناهى لمس�معها صوت هزي�م الرعد وأصوات 
تس�اقط المطر تبس�مت في س�رها، ورمقت بانتصار من 
خ�الل زج�اج النوافذ الغي�وم المتكاتفة ف�ي األفق وهي 
تتب�ع المدبرة لغرفتها.. كان رهانا ذاتيا، وقد راهنت على 

إمطار السماء ليال.. وها هي ذي قد كسبت الرهان!
غرفته�ا جميل�ة، لكنه�ا طفولية للغاي�ة، خصوًصا مع 
الدم�ى  م�ن  ع�دٍد  وتواج�د  ال�وردي،  الج�دران  ورق 
المحش�وة والعرائس البالس�تيكية عل�ى األرفف وفوق 
الضخ�م  المن�زل  ومجس�م  والوثي�ر،  الواس�ع  الس�رير 

والموضوع في زاوية الغرفة..

هنال�ك رف وحي�د لم يكن يحتوي س�وى على ثالثة 
كت�ب، تفقدتهم لتج�د األول حكاي�ة "رودولف"، غزال 
الرنة الشهير بأنفه األحمر المتوهج، الذي يساعد "سانتا 
كل�وز" في توزيع الهدايا عبر قي�ادة عربته.. واللطيف أن 
ثمة دمية محشوة للغزال الظريف بأنفه األحمر بين سائر 

الدمى..
كان�ت تح�ب ه�ذه الحكاي�ة، ولطالما أث�رت بها في 
الصغر، فالغزال "رودولف" يولد بأنف أحمر متوهج، ما 
يجعل�ه منب�وًذا اجتماعي�ا بي�ن رفاق�ه م�ن غ�زالن الرن�ة 
اآلخري�ن، لك�ن ف�ي إح�دى ليالي عي�د المي�الد، يعاني 
"سانتا كلوز" من صعوبة بالغة في توزيع الهدايا بسبب 

الطق�س الضباب�ي، ما جع�ل رحلته حول العال�م لتوزيع 
الهدايا لألطفال بالغة العسر، وحين يقصد "سانتا" مقطن 
"رودول�ف" الغزال ليقدم له هدية، يالحظ أنفه األحمر 
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المتوه�ج في غرفة نومه المظلمة، ويقرر أنه من الممكن 
أن يكون مصباحا مؤقتا لتوجيه عربته!

يس�أل "س�انتا" الغزال "رودولف" إن كان يقبل بقيادة 
عربته لبقية الليل، فيوافق األخير، وحين يعود إلى دياره، 
"س�انتا" ش�خصيا ف�ي إنق�اذ  يع�ود بط�ال ألن�ه س�اعد 

"الكريسماس"!
الكتاب الثاني لم يكن مناس�با للصغار، خصوصا مع 
صوره المرس�ومة والحاوي�ة لعدٍد من المش�اهد العنيفة 
والعاري�ة، طالعت�ه في س�ن المراهقة، وه�و يتحدث عن 

أسطورتها المفضلة "آرتميس"..
آرتميس - بحس�ب الميثولوجي�ا اإلغريقية القديمة- 
ه�ي إله�ة الصي�د والبري�ة وحت�ى اإلنج�اب، يعتبرونها 
كذل�ك حامية األطفال، صيادة عذراء، يش�ار لها بس�يدة 
الوح�وش لتأثيرها عل�ى الحيوانات الضاري�ة، وهي ابنة 

"زيوس" و"ليتو" عقب خيانته لزوجته "هيرا"، واألخت 
التوأم ل"أبولو"..

أص�رت هيرا عل�ى معاقبة ليتو بإرس�ال أفع�ى بايثون 
لمنعها من الوالدة في مكان تش�رق فيه الش�مس، فنقلها 
زيوس إلى جزي�رة ديلوس الموجودة تح�ت الماء حتى 

يحين ميعاد والدتها.. 
كان�ت آرتميس تحرص على عفته�ا منذ صغرها، مذ 
كانت في الثالثة من عمرها، وقد جلست يوما في حضن 
والده�ا لتطل�ب من�ه تحقي�ق بع�ض م�ن أمانيه�ا بدالل 
األطفال المعهود! وأولى أمنياتها كانت العذرية األبدية، 
ثم تمنت أن تكون جميع حورياتها صغيرات في الس�ن، 
في التاس�عة تحدي�ًدا، فذلك العمر هو نفس�ه فترة ولوج 

سن المراهقة والنضج في اليونان القديمة..
ث�م تمنت قيادة عربة فضية أو ذهبية على طريقة اقتناء 
سيارة كشف رياضية ذات موديل حديث ولون براق، بها 
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كانت تطارد من يحاول س�لب عذريتها لتعاقبه بضراوة، 
إذ م�رت بالعدي�د م�ن المح�اوالت م�ن قب�ل الرج�ال 
للتح�رش بها أو االعتداء عليها، لكن محاوالتهم جميعا 
ب�اءت بالفش�ل، وأه�م مثال عل�ى ذلك حكاي�ة أكتيون، 
الذي خ�رج للصيد فوجد آرتميس صدفة وهي تس�تحم 
ف�ي بحيرة، وبس�بب جمالها العارم إس�تمر في اختالس 
النظ�ر لمفاتنه�ا حتى ضبطته، فحولت�ه في خضم غضبها 
العارم إلى غزال، ما أدى إلى هجوم كالبه الشرس�ة عليه 

وتمزيقه إربا!
"أعجبتِك؟"- 

ك�ذا تس�اءلت )س�وليداد( وه�ي تضع حقيب�ة )نبال( 
أرضا، وأردفت وهي تشرع بتفريغها:

"والدتِك التي أرصت عىل بقاء تلك األش�ياء، قلُت - 
هلا أنِك كربِت حتام عليها.. لكنها أرصت!"

"ال بأس.."- 

أعادت )نب�ال( الكتاب الثاني كاتمة مش�اعرها، قبيل 
التقاطه�ا الكتاب الثالث واألخي�ر، غالفه كان عبارة عن 
غاب�ة رمادي�ة كئيبة نوعا وقد تش�بث بأغصان أش�جارها 
عدد م�ن الغربان، فهمس�ت باس�مة وهي تدم�دم بذهن 

شارد وبال مقاومة زائدة لمشاعرها:
"يا رباه!"- 
"ماذا؟"- 

لوحت )نبال( بالكتاب شبه الضئيل مستطردة:
"كنُت أطلب من والديت قراءته يل قبل النوم.. دائام!"- 

همس�ت )س�وليداد( ُمضيق�ة م�ن مقلتيه�ا قلي�ال كي 
تتمكن من مطالعة العنوان:

"الغابة.. املوحشة؟"- 
كانت تبدو اآلن كالمش�عوذة الشريرة وهي تضيق من 
مقلتيه�ا بذل�ك الش�كل، فع�اودت )نب�ال( النظ�ر جانبا 

مردفة:



 38  39 

"صدق�ي أو ال تصدق�ي.. كان كت�ايب املفض�ل.. يف - 
الصغ�ر والكرب! غريب أن ثمة نس�خة منه هنا، خصوصا 

وأن عدد طبعاته حمدود للغاية!"
"عم يتحدث؟"- 

أنه -  "كت�اب بال�غ الغراب�ة واجلدلي�ة.. من املف�رتض 
لألطف�ال.. كتبه كات�ب قصص رعب مغمور، ورس�مته 
رس�امة وكاتبة ش�هرية لقص�ص األطفال، وه�و أمر مثري 

للتعجب، إذ كيف اجتمعا بالضبط؟"
"لربام كان احلب!"- 
"ربام.. عموما.. الكتاب حيوي مخس حكايات غريبة - 

بحق!"
وقلبت صفحاته وهي تردف بشرود:

"لطاملا أثارت احلكاية اخلامس�ة واألخرية منه شغفي - 
وحتى كوابييس.. تلك املتعلقة بالرجل البعبع!"

املاذا يا عزيزيت؟"-  "الرجل 

"الرج�ل ال.. ال علي�ِك.. امله�م أهن�ا حكاي�ة غريبة - 
وخميفة!"

"هذا مجيل يا عزيزيت!"- 
وصفقت )سوليداد( بخفة، وهي تقول متلفتة حولها:

"واآلن.. س�أتركِك لرتتاح�ي ريثام يت�م إعداد وجبة - 
العشاء، استحمي وخذي قيلولة.. باإلذن.."

")سوليداد(؟"- 
توقفت المرأة منتظرة بابتسامة، فهمست )نبال( عقب 

برهة تردد:
"كيف كانا؟"- 
"من؟"- 

"من؟ أمي وأيب طبعا!"- 

"كانا.. حس�ٌن.. لنعقد اتفاقا.. أخربيني قليال عنِك، - 
مت�ى وأي�ن وكيف ترعرعِت، وس�اخربِك ب�كل يشء عن 

والديِك.. اتفقنا؟"
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"ليكن.."- 
شبكت )س�وليداد( أصابعها منتظرة، فعجلت )نبال( 

بالقول باسمة:
"ولدُت يف الثالث والعرشين من أكتوبر.. عام 1994 - 

حس�ب ش�هادة ميالدي التي أمحلها وأعرفه�ا طبعا، وقد 
ترع�رت يف الصغ�ر يف "آش�فيل"-"مونتانا" األمريكية.. 
والدي – بالتبني كام اتضح- كان مزارعا هيوى املوسيقى، 
ووالديت كان�ت خياطة، لطاملا متنت أن تكون راقصة باليه 

أو ممثلة!”
"غريبة.. أتساءل عام مجعهام بالضبط!"- 

قالتها )سوليداد( بمكر واضح، فتبسمت )نبال(، هذه 
المدبرة أريبة بحق!

استرسلت:
"لرب�ام كان الفن! ألجله دفعتني والديت للتدرب وأنا - 

صغ�رية يف مرسح ABT للبالي�ه يف "نيويورك"، والحقا، 
شجعتني عىل االلتحاق باألكاديمية امللكية لفنون الدراما 

يف "لندن" لدراسة التمثيل، كل هذا رغم اهتاممايت الطبية، 
فلطاملا رغبت أن أصري طبيبة نفسية!"

"ماذا عن التصوير؟"- 
"كانت هوايتي بداي�ة، ثم تطورت ليشء أكرب.. األمر - 

معقد بعض اليشء.."
"هذا أمر لطيف يا عزيزيت!"- 
"لدي شقيقة صغرى يف السادسة عرشة من عمرها.. - 

باألحرى أخت غري شقيقة نظًرا للظروف احلالية.. تدعى 
)دان�ة(، ت�درس يف املرحلة الثانوية، ناضج�ة فكريا، فهي 
ش�ديدة ال�ذكاء حل�د العبقري�ة، وحل�د اعتباره�ا الكربى 

أحيانا!
أترغبين برؤية صورة لها؟"

"بكل تأكيد يا عزيزيت!"- 
استخرجت )نبال( هاتفها النقال من جيبها، ومن الهاتف 
نفسه، استخرجت صورة لها ولشقيقتها وهما تبتسمان بمط 

الشفاه أرتها للمدبرة، قائلة ببسمة متجهمة نوعا:



 42  43 

"ه�ي نحاس�ية الش�عر وأنا ذات ش�عر فاح�م.. لربام - 
عرفُت اآلن السبب!"

"الغري�ب أنك�ام متامثلتان جًدا.. لك�ام نفس النظرات - 
واالبتسامة!"

"لس�ِت أول م�ن يق�ول ذل�ك.. أعتقد أنه ش�كل من - 
أشكال التعتيم البرصي أو اإلدراكي!"

املاذا يا عزيزيت؟"-  "التعتيم 
"ال عليِك!"- 

مدت )سوليداد( يدها مداعبة شعر )نبال(، وبنربة 
دافئة متتمت:

"لكنِك األمجل يف نظري لوال.."- 
"لوال؟"- 
"شعرِك يا عزيزيت.. ال أعلم مِلَ تقرصينه هبذا الشكل؟ - 

تبدين كالِصبية!"
ضحك�ت )نب�ال( قائل�ة وه�ي تج�ذب خصل�ة م�ن 

شعرها:

"شعري الطويل يعيقني لدى التقاط الصور!"- 
"مِلَ ال تربطينه إذن؟"- 
"كنُت أصنع ذلك سابقا، ثم وجدُت هذا احلل أكثر عملية!"- 
"خسارة.. ال يوجد ما هو أمجل من الشعر الطويل!"- 

قالتها )س�وليداد( بمرارة، فحاولت )نبال( أال تتمعن 
في شعرها المتقصف الذي فقدت غالبيته من المقدمة..

"ماذا عنهام؟"- 
توقفت المدبرة عن تحسس شعرها متسائلة:

"عمن نتحدث بالضبط؟"- 
"عن والدّي يا )سوليداد(.. أنسيِت اتفاقنا؟"- 
"أوه أج�ل.. كان�ا مالك�ني.. قم�ة يف الطيب�ة.. ابتاعا - 

ه�ذا املكان قبيل أعوام ط�وال، لالبتعاد قدر اإلمكان عن 
صخب املدن، فلم يكونا يطيقانه.."

تلفتت )نبال( حولها متمتمة:
"مكان مجيل.."- 
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"فع�ال.. ابتنيا الفيال بتكلفة باهظة، وقد زرت معهام - 
املكان قبيل إزالته.. أحس�ب ذلك كان أواخر عام 1996 

إن مل ختني الذاكرة!"
"قبيل إزالته؟ ملاذا؟ ماذا كان سابقا؟"- 
"كان منزال خش�بيا بني عىل الط�راز األمريكي، وقد - 

احرتق عن بكرة أبيه، حلس�ن احلظ مل تكن هنالك ضحايا 
لذل�ك احلريق رغ�م أن هنالك من قطن�وه، واختفوا دون 
معرفة أماكنهم حس�ب تقارير الرشطة التي قيدت احلادثة 
ضد جمهول، والغريب أهنم مل يعلموا حتى س�بب احلريق، 
مل يعث�روا ع�ىل آثار مل�اس كهربائي أو س�يغارة طائش�ة أو 

حلريق متعمد بفعل الوقود، كام لو كان.."
وصمتت مترددة، فدمدمت )نبال( بإلحاح:

"كام لو كان ماذا؟"- 
"كام لو كان قد احرتق من تلقاء نفسه!"- 

***
اتسع نظر )نبال( لما جلست على مائدة العشاء..

كان�ت الوجب�ة أق�رب لوليمة، ف�ول وفالف�ل وزعتر 
وحم�ص وبي�ض ومربى – م�ن كل النكهات- وعس�ل 
وزبدة وقطع لحم مقدد وعدة أنواع من الجبنة والزيتون، 
كل تل�ك الصن�وف كانت عبارة ع�ن تالل ُمعدة لتس�عة 

أشخاص على األقل..
نظرت للمدبرة باسمة بإحراج، ثم همست:

“)سوليداد(..”- 

"نعم يا عزيزيت؟ أتشتهني شيئا آخر؟ قويل وسأعمل - 
عىل إعداده حاال!"

"قطعا ال! ولكن.. هل تعلمني بأن تناول وجبة العشاء - 
يف اللي�ل قد يؤثر بش�كل كبري يف عملي�ة اهلضم؟ فام بالِك 
بوليمة كه�ذه؟ عرس يف اهلضم م�ع اضطرابات يف املعدة، 
ولرب�ام زيادة فرص اإلصابة باإلمس�اك، م�ع عدم الراحة 

والقلق واألرق خالل فرتة النوم!"

"مل أفهم.. هل العشاء غري طيب؟ أمل يعجبِك يا عزيزيت؟"- 
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"أعجبني يا )سوليداد( حتى قبيل تذوقه، ولكن من - 
املستحسن جتنب تناول مثل هذه األطعمة يف وجبة العشاء 
حت�ى ال تتأث�ر صحة اجلس�م، فعندم�ا يتناول الش�خص 
وجب�ات هائلة كهذه قبل النوم، قد يتأثر بش�كل كبري وقد 
يقلق طيلة الليل، وبعده�ا، قد يتعرض إىل خطر اإلصابة 
بالبدان�ة املفرط�ة، وقد يتعرض كذل�ك إىل خطر اإلصابة 

بحرقة املعدة واإلرجتاع يف املريء أثناء النوم!"

"أوه.. فهمت�ِك يا عزيزيت.. أن�ِت قلقة عىل وزنِك.. - 
ال تقلقي!"

"ليس وزين ما يقلقني بحق ال.."- 
رمقته�ا )س�وليداد( بمقلتي�ن حائرتين.. ه�ذه المرأة 

جاهلة، لكن نيتها طيبة دون أدنى شك!
"باختصار.. قليل من السلطة مع كوب عصري فواكه - 

س�يكونان أكثر من كافيني بالنس�بة يل.. لرب�ام طبق كورن 
فليكس؟"

"س�لطة وعص�ري؟ ك�ورن فليك�س؟ ه�ل متزحني يا - 
عزيزيت؟ لو عرف )نشأت( ألحدث زوبعة هنا!"

"حلظة.. )نشأت(؟ من يكون )نشأت( هذا أيضا؟"- 

"أمل خيربِك املحامي؟"- 

"ال.."- 

صفقت )سوليداد( بطفولية، قائلة بجذل:
"ستكون مفاجأة رائعة، فاستعدي هلا!"- 
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الفصل الخامس

غرس�ت )نبال( القائم الثالثي في األرضية المبللة إثر 
أمط�ار ليلة البارحة، وتفقدت عدس�ة آل�ة التصوير بضع 
مرات، قبي�ل توجيهها صوب الغابة المثيرة التي س�لبت 
وخلب�ت لبه�ا ب�كل بس�اطة، مق�ررة اس�تغالل اإلضاءة 
اللتقاط أكبر عدد ممكن من الصور لألشجار المتكاتفة، 

والضوء يعبر من خاللها كالمسامات..
الصمت مخيم، فال شيء سوى نواح وريقات الشجر 
تفر قريبة من األرض، وس�ط األش�جار الكثيفة المعمرة 
ذات األل�وان المتمازج�ة بي�ن األصف�ر واألخضر، هي 

اآلن عل�ى ح�دود غابة هائل�ة متفردة بجماله�ا، قد تمتد 
قرابة كيلو متر مربع على األقل..

قبالته�ا أضخ�م أنواع ش�جر الس�نديان، يص�ل طوله 
لحوالي ثالثين متًرا، ورغم أن االس�م عربي إال أنه يعني 
باآلرامية "العامود الرئيس�ي" حس�ب معلوماتها، وذلك 

نسبة لضخامة جذع الشجرة التي تعمر آالف السنين..
كادت تتخي�ل ف�ي العم�ق متاهة م�ن أش�جار توائم، 
حدثته�ا )س�وليداد( ع�ن )نش�أت( – الذي لم تتش�رف 
بمعرفت�ه ش�خصيا بع�د-، وكي�ف كان يخ�رج ووالدها 
ليصط�ادا غ�زالن ال�دوركاس، تل�ك الت�ي عل�ى ش�فير 

االنقراض نتيجة الصيد الجائر!
ي�ا للحماقة! ه�ذه لوحة فنية طبيعي�ة تجدر المحافظة 
عل�ى حياتها، لكن هناك م�ن يقطع ويتعدى على الطبيعة 
بع�ض  تواج�دت  ولذل�ك،  البش�ر،  كدي�دن  والحي�اة 
المس�احات الفارغ�ة داخل الغاب�ة، والتي كان�ت قديما 
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مكس�وة باألش�جار كغطاء خالب يدثر الحيوانات بكل 
األمن واالستقرار..

عبر عدس�ة )نبال(، تب�دت الغابة الغامض�ة فريدة من 
نوعها بحق، ذات عالم خاص يعج بالغموض واألسرار، 
قيل إن مساحتها كانت مليونا ونصف المليون متر مربع، 
قبل أن تتناقص إلى أقل من مليون متر مربع، نتيجة القطع 
العشوائي لألشجار إثر سوء األوضاع االقتصادية، وشدة 

البرد في هذه المناطق..
الغاب�ة تضم عش�رات األنواع من النبات�ات والزهور، 
إضاف�ة إل�ى إنه�ا تض�م أنواع�ا م�ن الحيوان�ات البرية، 
كالسناجب واألرانب وحتى الضباع، وبالطبع الغزالن..
الغاب�ة تق�ع في قاع�دة جبلية، فاألرض غير مس�توية، 
كم�ا إنه�ا صخرية، وتحت�وي على العديد م�ن الكهوف 

التي لم تسبر أغوارها بعد..

فك�رت هي بس�بر أعماق ه�ذه الغابة الت�ي تبدت لها 
موحش�ة، هنالك حتما مناطق مخفية ع�ن األعين، حتى 

عن أعين أهل المنطقة القالئل!
تفكرت بصور الخريف لهذا المكان.. حتما س�تكون 
أخاذة عبر مس�احات من الجمال والخي�ال بألوان ذهبية 

تحت الشمس، خصوصا عقب البلل برذاذ المطر.. 
الح�ت عبر العدس�ة صورة التقطتها بش�غف، هنالك 
خليط األلوان الخريفية المتجانس بين األحمر ألش�جار 
الغبي�رة، واألصفر العائد ألش�جار العف�ص، واألخضر 
لألش�جار دائمة الخضرة من أرز وش�وح وسنديان، هذه 
البقع�ة هي أنس�ب مكان لمش�اهدة اللوح�ات الخريفية 

والتمتع بها..
وقد سمعت كذلك عن تواجد شالل في القلب، فمع 
قدوم األمطار تبدأ الينابيع بالتفجر في شكل ملفت تسيل 
مع�ه األنه�ار التي جف�ت أواخ�ر كل ربيع س�ابق، ليبزغ 
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بذل�ك الش�الل الممي�ز والمتمرك�ز ف�ي منطق�ة الوادي 
المجهولة..

“يا هلا من جنة!”- 
كذا همست بنشوة عارمة!

***

انتابته�ا تلك الحالة الغريبة الت�ي تنتاب كل من يفتتن 
بمنظر ما، فيظل يرمقه بوله إلى أن يشعره مع مرور الوقت 
ببع�ض التوج�س، وم�ن ث�م، يتح�ول الوله إل�ى خوف 

تدريجي غير مبرر يدفع المرء للرغبة بالفرار!
كانت ق�د زارت العديد من البقع اآلس�رة، لكن تلك 
البق�ع الت�ي طغ�ى عليها الغم�وض ما كان يش�غل ذهنها 
دوم�ا، مث�ل الي�وم ال�ذي ظل�ت في�ه واقفة بش�رود ذهن 
"أوفرت�ون"  جس�ر  عل�ى  كامل�ة  س�اعة  لم�دة  حقيق�ي 
االس�كتلندي، متفك�رة بتاريخ�ه العجي�ب ال�ذي يس�رد 
حكاي�ة وثب عدٍد من الكالب الضال�ة ليلقوا حتفهم إثر 

تحطمهم على الصخور الخش�نة أس�فل الجسر، كما لو 
تل�ك  االس�كتلندية  الجمعي�ة  فوصف�ت  انتح�اًرا!  كان 
الظاهرة المخيفة بالسر المفجع، والذي يعتقد الكثيرون 
أن سببه هو كون الجسر مسكونا، بعدما قام أحد الرجال 
برم�ي رضيعه م�ن فوقه ظنا من�ه بأن الرضي�ع هو نقيض 

المسيح أو المسيخ الدجال "اآلنتي كرايست"!
كانت البقعة الكابوس�ية التي تزوره�ا )نبال( دوما في 
منامه�ا تق�ع حقيقة ف�ي اليابان، إذ زارتها حق�ا في مرحلة 
س�ابقة م�ن مراح�ل حياته�ا، حي�ن قام�ت بزي�ارة غاب�ة 
"بح�ر  بالياباني�ة  وتعن�ي  "غ�وكآي"،  أو  "أوكيغاه�ارا" 
األشجار"، وهي التسمية المفضلة لدى الناس هناك كون 
الغابة تبدو كمحيط شاسع مخضر من فوق، تلك المتاهة 
المميتة حس�ب أق�وال اليابانيي�ن، إذ يضل الم�رء طريقه 
داخل تلك الغابة الممتدة على الس�فح الش�مالي لبركان 

"فوغيسان"، والبالغة مساحتها حوالي 35 كيلو متًرا..
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ق�ال مرافقه�ا اليابان�ي المس�ن يومه�ا مؤش�ًرا نح�و 
األشجار مترامية األطراف:

"يق�ال أن األرواح الرشي�رة اختذهت�ا مكان�ا لإلقامة! - 
وأن م�ن يدخل إليها ال خيرج منها أبد الدهر عقب توقف 
بوصلته ع�ن العمل، ليموت من اجل�وع أو العطش، هذا 

إن مل تفرتسه الضواري املتواجدة بوفرة داخل الغابة!"

أخبره�ا كذلك أن الس�كان المحليون يخش�ون على 
أطفالهم التواجد هناك، وعلى مدخل الغابة الفتة موجهة 

لمن يحاولون االنتحار في قلبها تقول: 
"حياتك لهي هدية ثمينة من ذويك، فكر أرجوك بهم 

وبأش�قائك وأطفال�ك، ال تحتف�ظ بمعانات�ك لنفس�ك 
وتحدث عن مشاكلك.."

كما لو كانت الفتات المرور الموجهة للسائقين بشأن 
عدم اإلسراع ألن أوالدهم بانتظارهم!

"الغابة مجيلة إىل أن يقرر أحدهم تشويه مجاهلا بانتحاره - 
داخله�ا، حيث يلجأ من يريدون التخلص من حياهتم إىل 
وس�ائل تقليدية يف تلك الغابة، كالش�نق أو تناول الس�م، 
في�ام يلج�أ آخ�رون إىل احلب�وب املهدئ�ة بكمي�ات كبرية، 
ولرب�ام قطع األوردة، خملفني ملحوظات توضح أس�باب 
فراره�م م�ن احلي�اة، مث�ل تل�ك امللحوظة الش�هرية التي 
تقول: "قدمُت إىل هنا ألين مل أظفر بيشء واحد حس�ن يف 

حيايت، رجاًء ال تبحثوا عني!"
ونقاًل عن الروايات اليابانية القديمة التي خرجت من 

أفواه السكان المحليين: 
"األشباح عديدة يف الغابة، وغالبيتها ملن انتحروا فيها، - 

وم�ن دخلها م�ن األحياء س�مع أصوات ب�كاء يف البداية 
تتحول تدرجييا إىل غناء حزين، ومما ال شك فيه أن بوصلة 
من يتعمق هناك ستتعرض للتلف، فيظل داخل الغابة أبد 

الدهر.. وكأهنا متاهة مضنية دون باب للخروج!"
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أو المطهر!
ك�ذا تفكرت )نبال( بخ�وف عميق، وقد ابتدأت معها 
أع�راض Hylophobi أو ره�اب الغاب�ات، وهو رهاب 
حقيق�ي غي�ر ملف�ق، س�ببه حكاي�ات وأف�الم الغاب�ات 
المخيفة، وقد يس�بب التنزه عبره�ا ولو في أجواء خالبة 
القلق والتوتر، كما قد يعاني المصاب بذلك الرهاب من 

القلق الشديد عندما يفكر ببساطة في األشجار!
كانت )نبال( تش�عر بالخوف على الدوام مما قيل عن 
تل�ك الغابة اليابانية تحديًدا، خصوصا لدى رؤية الحبال 
المتدلية من أفرع األش�جار، والتي ي�دل تمزقها على أن 
السلطات قد حررت جثة لمنتحر مشنوق، أو لمح بعض 
األغ�راض الت�ي خلفه�ا المنتح�رون من ثي�اب وقبعات 
وأحذي�ة وحقائ�ب، وحت�ى دم�ى ُمس�مرة عل�ى جذوع 
األشجار كناية عن االحتقار للمجتمع من المنتحر الذي 
ّر دمي�ة مقلوبة بالمس�امير  ش�عر باضطهاده�م ل�ه، فَس�مَّ

تحم�ل لعن�ة كمحاول�ة أخي�رة منه لالنتق�ام قبي�ل قيامه 
باالرتحال للعالم اآلخر..

كان�ت هذه الغابة التي تقف على أرضها اآلن تذكرها 
كثي�ًرا بتلك، خصوصا حين ابتدأت أعراض تلك الفوبيا 
القديم�ة تنتابه�ا، وروي�ًدا روي�ًدا وج�دت نفس�ها تق�وم 
بلملم�ة أغراضه�ا بغية الف�رار من أمام واجهة األش�جار 

قبالتها، وبخوف غير مبرر!
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"في مرة.. كان هنالك ذلك الفتى..  
الذي تعرض لحادثة ولم يتمكن من الذهاب 

للمدرسة..
ولكن حينما عاد أخيًرا..

كان شعره قد تحول من سواد لبياض ساطع..
قال بأنه من الحادثة.. حين تحطمت السيارة 

بضراوة.."

أغنية "ممم ممم ممم ممم" 
– دمى اختبارات الحوادث 

الفتى 
املكتنز



الفصل السادس

"صباح اخلري!"- 

في حديقة الفيال، وأثناء تناولها وجبة اإلفطار المكونة 
م�ن وجبة "أومليت" وعصير برتقال، دونما أطباق زائدة 
ب�زغ  لل�رأس،  الموجع�ة  إلحاح�ات )س�وليداد(  رغ�م 

)نشأت( أخيًرا ليقدم نفسه..
"صباح النور!"- 

رمقت�ه )نبال( بنظرة فاحص�ة، كان الفتى مكتنًزا، لكنه 
يتمت�ع برونق معين، وس�يم وأني�ق، واالكتن�از ال يظهره 
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بص�ورة منفرة، بل على العكس تماما، تبدى جذابا، وإن 
لم يكن نوع )نبال( المفضل على اإلطالق.. لكن ش�عره 
المتم�ازج م�ا بي�ن األبي�ض واألس�ود ف�ي رمادي�ة فنية 
أعجبها، يبدو وأن لدى الفتى مش�اكل في الغدة الدرقية، 

دفعت الشعر األبيض للبزوغ قبل األوان..
بزغ�ت نظرة ناعس�ة ف�ي عينيه، ق�د كان ذل�ك طبيعيا 

بالنسبة لشخص ال يفضل االستيقاظ باكًرا.. 
صافحه�ا باس�ما بترحاب، ث�م جلس بعفوية ليش�رع 
بتن�اول طع�ام اإلفط�ار الذي جلب�وه له، باألحرى ش�رع 
يلتهمه بنهم عجيب، فرمقته )نبال( بنظرة شاخصة نوعا..

"صباح مجيل ووجبة أمجل!"- 

"فعال!"- 
بدا بالنس�بة لها من األش�خاص المصابين باضطراب 
األكل القهري، أولئك الذين يس�تعملون الطعام كوسيلة 
لمواجه�ة ع�دم ارتياحه�م في كل م�ا يتعلق بالمش�اعر، 

أشخاص لم يتعلموا كيفية التصرف الصحيح في حاالت 
الضغط،  ويجدون الس�كينة - وحت�ى العزاء- في تناول 

كميات من الطعام بوفرة! 
"أشعر بجوع غري طبيعي اليوم!"- 

لم تعرف كيف ترد هذه المرة، فاكتفت ببسمة متكلفة، 
تاركة لخواطرها الحبل على الغارب..

تب�دت طريقته ف�ي الته�ام الطعام مؤرقة.. لألس�ف، 
أمثال هؤالء يعانون أحيانا من شعور حاد بالذنب بسبب 
عدم قدرتهم على التحك�م بعاداتهم أثناء تناول الطعام، 
م�ا يزيد م�ن الضغط النفس�ي عليهم، لكن المش�كلة مع 
)نش�أت( ه�ذا أن�ه كان يلته�م الطع�ام بطريق�ة تن�م عن 

االرتياح، ولربما الحب كذلك!
بوغتت بنظرته الجانبية لها، قبيل همسه بنبرته الناعمة 

ودون إظهار التحشرج رغم فمه الممتليء بالطعام:
"مِلَ ال تأكلني؟"- 
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ش�عرت ببع�ض الضي�ق م�ن أس�ئلة االس�تنطاق أو 
االس�تجواب هذه، لَِم ال تأكلين؟ لَِم ال تتحجبين؟ لَِم ال 

تتزوجين؟ لَِم ال تنجبين؟ 
يس�ألها أن�اس أغ�راب يحس�بونها الطريق�ة المثل�ى 
للتواصل والت�ودد وتقديم النصح.. ولم تتمكن من الرد 
بتلك اإلجابة األزلية الشافية الوافية: "وما شأنك أنت؟"

وذلك لزوم تصنع التهذيب!
لم ينتظر األخ )نش�أت( إجابة أصال، بل أكمل طعامه 
بجدي�ة وبجبين مقطب واس�تغراق تام، ففك�رت )نبال( 
بأن معظ�م الناس يصّرحون بالغض�ب، بالحزن، بالملل 
وبالقلق، أو بمش�اعر س�لبية أخرى مختلفة، وقد تبين أن 
الس�لوكيات االندفاعية تشكل عامال مشتركا لدى غالبية 

األشخاص المصابين باضطراب األكل القهري..
لكن مالمح الفتى لم تصرح بشيء من ذلك كله، كان 

ببساطة يعشق التهام الطعام كما هو واضح!
***

من يكون )نشأت( هذا بالضبط؟ 
تمنت في سرها أال يكون شقيقها! فاضطرابات األكل 
المختلفة - بما فيها اضطراب األكل - تميل إلى الظهور 
على أس�س وراثي�ة، أي أنه من المحتمل ج�ًدا أن تكون 
اإلصابة بأحد اضطرابات األكل وراثية المنشأ، وهي لن 
تحتم�ل بتات�ا فكرة البدان�ة، وحتى االكتن�از.. ال لها وال 

لطفلها المستقبلي!
هل هذه فعال عائلتها الحقيقية؟ 

في معظم الحاالت، األش�خاص المصابون بمعضلة 
اضطراب األكل ينتمون إلى عائالت لديها ميل للمبالغة 
في تناول الطعام، أو اهتمام زائد عن اللزوم وش�اذ، بكل 
م�ا يتعل�ق ب�األكل وتناول�ه، مث�ل أن يت�م اعتب�ار األكل 

والتعامل معه كجائزة، مصدًرا للتهدئة أو للعزاء..
وزي�ادة على ذلك، فإن األش�خاص الذين يعانون من 
ذلك االضطراب يعانون أيضا من ضائقة دائمة في كل ما 
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يتعلق بعاداته�م في تناول الطعام، وفي بعض الحاالت، 
يهمل هؤالء مصدر رزقهم أو دراس�تهم في المدرسة أو 
نش�اطاتهم االجتماعي�ة، لك�ي يتفرغ�وا لع�ادات األكل 

القهرية لديهم..  
بالطبع هي لن تسأله عن دراسته ومهنته، لكنها شعرت 
أن بإمكانه�ا المراهن�ة – مج�دًدا وبكل ثق�ة- أنه عاطل 

وعالة سوية!
ق�ررت تش�خيص اضطرابه، قد يش�كل ذل�ك تحديا 
مس�ليا لها عل�ى األق�ل، ألن اضطراب�ات األكل غالبا ما 
تكون محاطة بالسرية، و)نشأت( هذا غير مكترث لذلك 
كم�ا هو ظاه�ر، فال خج�ل وإن�كار كجزء م�ن مميزات 
المرض لدى أي شخص مريض آخر، ونتيجة لذلك، قد 

يمر وقت طويل حتى يتم تشخيص العلة بالضبط!
“الطعام رائع.. أنِت تفوتينه!”- 

"صحة وعافية!"- 

لم تفهم سبب حماستها لكل تلك التشخيصات وهي 
ليست طبيبة، لكن معالجة اضطراب األكل القهري مليئة 
بالتحدي�ات المحف�زة، وذل�ك ألن معظ�م المصابين به 
لديهم ش�عور بالخجل الش�ديد بس�بب حالتهم وبسبب 
االضط�راب ال�ذي يعان�ون من�ه، ويعمل�ون كل م�ا ف�ي 
وسعهم من أجل إخفاء هذه المشكلة، وقد ينجحون في 
ذل�ك في معظم الح�االت، إلى درجة أن أف�راد عائلتهم 
المقربي�ن أو أصدقاءه�م ال يع�ون إطالق�ا حقيق�ة أنهم 

يعانون من اضطراب األكل القهري..
توقف )نشأت( عن األكل هنيهة، فسارعت بسؤاله:

"شبعت؟"- 

"ال طبعا!"- 

طبعا؟ ما أكله كفيل بإشباع قبيلة!
ف�ي معظ�م الح�االت، يتم اكتش�اف علة كه�ذه لدى 
الش�خص عندم�ا يطل�ب مس�اعدة طبية محترف�ة ألجل 
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تخفيف وزنه، أو عندما يبحث عن عالج لنتائج وتأثيرات 
الس�منة الزائدة.. لكن الحال بدا مختلفا مع )نشأت(، إذ 

بدا راضيا عن وزنه وعن طريقة أكله!
ال بد وأن المشكلة نفسية  ومتغلغلة في أعماقه!

الفصل السابع

دقات الس�اعة ت�رددت أخيًرا.. معلنة حل�ول الحادية 
عشرة ظهًرا..

والمحامي كان جالسا، ببدنه المتسق وبدلته الزيتونية 
وربط�ة عنق�ه القرمزية وقرطه اللؤلؤي األس�ود المتدلي 
من ش�حمة أذنه اليسرى، وقد شبك أصابعه ببعض، أمام 
كل من )نشأت( الهاديء، )سوليداد( الواقفة والباسمة، 

و)نبال( التي لم تعلم لَِم أرادت بشدة قضم أظافرها!
تناول المحامي مظروفا عريضا، وقبل أن يفتحه، نظر 

للفتى الهاديء والمدبرة الباسمة، متسائال:
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"أعتق�د أن األوان ق�د آن لفت�ح الوصي�ة.. فهل أقوم - 
بذلك اآلن؟"

"لو تكرمت.."- 

قالها )نش�أت( متأم�ال )نبال(، التي س�ارعت بالقول 
محاولة أال تفكر مجدًدا بتشويه أظافرها:

"أجل.. افعل ذلك!"- 

وتنه�دت  كادت أن تضي�ف "ح�اال" أو "أرج�وك"، 
بخالص حين لم تفعل.. أرادت االنتهاء من هذه المسألة 
بأس�رع ما يمكن، كي يتيس�ر له�ا الع�ودة لعالمها القديم 

والمألوف..

"وهو كذلك.. ستكون الوصية بصيغة ذكورية، وهي - 
عائدة لألب، الذي قام بجميع الرتتيبات القانونية.."

وقام المحامي بفض المظروف العريض، متناوال منه 
ورق�ة مطبوعة وموثقة م�ن المحكمة، تحمل عدًدا هائال 

م�ن التواقيع واألختام، وببطء، ش�رع يطالع بنبرة صوت 
مسموعة ورسمية للغاية:

"أق�ر أن�ا املدع�و …….. اجلنس�ية ……..  الديانة - 
……..  العم�ر …….. س�جل مدنى …….. بتاريخ 

2017.…

بأننى قد أوصيت بما يلي:
أوص�ي بقس�مة تركت�ي م�ن عق�ار ومنق�ول لوريثتي 

الشرعية الوحيدة، ابنتي: نبال!
وأق�ر بأنه ال وارث لى غيرها، وفيه�ا وحدها ينحصر 
إرث�ي.. األموال المكتس�بة بعد إبرام ه�ذه الوصية تؤول 
شائعة إلى وريثتي سالفة الذكر طبقا لقواعد الميراث، ما 
لم أبرم وصية جديدة أعيد تقس�يم تركتي بموجبها.. وال 
تعتبر هذه القس�مة نافذة إال بوفاتي، أما قبل ذلك فيكون 
ل�ي الحق في الرجوع فيها أو تعديلها فى أي وقت، دون 
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أن يك�ون ألحد اعتراض على ذلك.. وال يجوز ألي من 
الموصى لهم الطعن في هذه القسمة.."

كان أس�لوبه ف�ي اإللق�اء مضحكا نوع�ا، إذ بدا وكأنه 
يتمرن على مس�ودة مسرحية فكاهية، ولم تعلم )نبال( ما 
إذا كان الرج�ل يتعمد ذلك تخفيفا لِح�دة األجواء أم أن 

ذلك أسلوبه الدائم في اإللقاء فحسب!
المتوت�رة  المكتن�ز والفت�اة  للفت�ى  المحام�ي  ونظ�ر 

متسائال:
"هل لدى أحدكام أي اعرتاض عىل ما ذكر؟"- 

"ال.."- 

"ال!"- 

"ممتاز.."- 

وعاودة القراءة بصوت جهوري مسرحي:
"تؤول األموال املكتس�بة – كام ذكر آنفا- عقب إبرام - 

هذه الوصية ش�ائعة إىل وريثتي سالفة الذكر طبقا لقواعد 

امل�رياث، م�ا مل أب�رم وصي�ة جديدة أعي�د تقس�يم تركتي 
بموجبه�ا.. وال تعترب هذه القس�مة ناف�ذة إال بوفايت، أما 
قب�ل ذلك فيك�ون يل احلق يف الرجوع فيه�ا أو تعديلها ىف 
أي وق�ت، دون أن يكون ألحد اعرتاض عىل ذلك.. وال 

جيوز ألي من املوىص هلم الطعن يف هذه القسمة..
ف�ي المقاب�ل، يت�م تخصي�ص رات�ب البنن�ا بالتبن�ي 
)نش�أت(، على أال يتدخل في الميراث المستحق البنتنا 
بأي ش�كل من األش�كال، وبالمقابل، تلت�زم ابنتنا التزاما 
كام�ال بقواني�ن وقواع�د الطائف�ة، وذلك كي يتس�نى لها 

حفظ حقوقها في الميراث برمتها.."
تسمرت )نبال(، وتوقفت قواطعها عن شحذ أطراف 

أظافرها، وهي تدمدم متأملة الثالثة ببصر متسع:
"حلظ�ة.. ما الذي هترف ب�ه؟ عن أي طائفة تتحدث؟ - 

ما الذي حيدث هنا؟"

***
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صبت )س�وليداد( القهوة ل)نبال( التي ظفرت بمزيد 
من العصبية، في حين، اعتدل )نشأت( في جلسته، قائال 

بصوته الخامل المثير نوعا للنعاس:
"عائلتنا املشرتكة منتمية لطائفة يا أختاه.."- 
"أعلم فقد سمعت مثلك! طائفة ماذا بالضبط؟ ال تقل يل.."- 

قاطعها باسما:
"ال تقلق�ي.. ال يشء داع للقلق، ليس�وا من الطوائف - 

املألوف�ة كالغنوصي�ة والبهائي�ة والعلوي�ة وخالف ذلك، 
وحتام ليس�وا عبدة شياطني إذا كان هذا ما طرأ يف ذهنك! 
ال دماء أو قرابني من أي نوع، هي طائفة مس�املة للغاية.. 
وحلس�ن احلظ منش�ؤها حديث العهد، فل�و كانت قديمة 

لكان من حقِك القلق!
ال توج�د تعاليم مح�ددة.. وال طق�وس أو أضحيات 
معينة – شكًرا لله!-، ولربما كانت طائفتنا هي ما يحتاجه 

هذا العالم بالضبط ليسوده السالم الحقيقي..” 

“أعطني فكرة عام يقومون به بالضبط!”- 

"بكل بساطة.. هي طائفة تضم العائالت الثرية فقط، - 
فإذا محل�ت الزوجة، توجب عليها مبادل�ة طفلها حديث 

الوالدة مع طفل عائلة أخرى، عائلة فقرية!"

توقف�ت )نبال( ع�ن ارتش�اف القهوة، ش�عرت أن ما 
هرف به هذا الفتى قد أصابها بنوع من العته المؤقت..

تنفست ببطء، ثم همست وبصرها يجحظ: 

"ماذا قلت؟"- 

"كام س�معِت.. الطائفة الوحي�دة التي متتلك املال وال - 
خت�اف م�ن تقديم تضحي�ات حقيقي�ة.. ختي�يل أمل أم حني 
تتخىل عن طفلها الذي استخرجته من أحشائها ليرتبى يف 
كنف أرسة فقرية، ويف املقابل، تقوم برتبية طفلهم حديث 

الوالدة عىل أنه طفلها الذي أنجبته!" 

"هذا جنون! هل أنتم جمانني؟ ما هذا السريك؟"- 
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تبادل نظرة باس�مة مع )س�وليداد( التي همست برفق 
للفتاة الذاهلة:

"أه�و جن�ون حق�ا ي�ا عزي�زيت؟ أعن�ي ه�ل فك�رِت - 
بالتضحي�ة الت�ي تقوم هبا ه�ذه الطائفة؟ تضحي�ة عظيمة 
وعميق�ة كه�ذه لن تس�مح ألح�د بالتفكري بأمور س�لبية 
الغ�رض منها إدان�ة الطائفة.. لدهيم امل�ال والقوة، لكنهم 
يضح�ون بأعز م�ا يملك�ون ع�ىل اإلط�الق.. بأبنائهم.. 

وليت هذا يتوقف عند ذلك احلد!"
"وتقولون ال أضحيات؟ ماذا أيضا؟"- 

عاود )نشأت( تسلم دفة الحديث مجدًدا:
"أنصت�ي ي�ا أخت�اه.. من حق�ِك الغض�ب.. ولكن.. - 

الطائفة ال ت�دع أبناءها أبًدا! فه�ي متتلك املال والصالت 
املناسبة.. حني يولد طفل من الطائفة، يتم استبداله بطفل 
م�ن الطبق�ة الفقرية الت�ي ال تعلم عن ذلك ش�يئا بالطبع، 
ولكن، تتم عن كثب مراقبة طفل الطائفة الثري الذي بات 
اآلن يف كن�ف تل�ك األرسة الفقرية، ويف اخلف�اء يتوجب 

ع�ىل الطائفة مس�اعدة عائلته، وبالتايل مس�اعدته هو، يتم 
كل ذلك برسية تامة، وبأس�لوب حمبب كأنام احلياة قررت 
فتح سبلها أمام تلك العائلة، دون إدراك أهنم يربون طفال 
صاحب حسب ونسب، وبأن طفلهم البيولوجي يف كنف 

الطائفة، وحتديًدا لدى العائلة التي بادلتهم طفلها.. 
ولكن حين يبلغ الطفل الس�ن القانونية، وأعني تماما 
كما حدث معي، يتوجب التواصل مع طفل العائلة الغني 
إلعالم�ه كي يعود ويس�تعيد مكانته م�ع عائلته، وبالطبع 
لني�ل ميراثه المس�تحق، أم�ا عن طفل العائل�ة الفقير فقد 
ب�ات اآلن واقفا عل�ى قدميه، ومس�تعًدا لمواجهة العالم 
بتعليمه وراتبه المس�تحق من قبل الطائفة، فيتوجب عليه 
عندئ�ذ الع�ودة لذويه ك�ي يعينهم عل�ى مواجه�ة العالم 

بدورهم!
أبإمكان�ك اآلن رؤية الصورة برمته�ا اآلن؟ هل ترين 

مدى روعتها وقداستها ونبلها؟"
"ال!"- 
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الفصل الثامن

في الحديقة، جلس�ت )نبال( محاولة كفكفة دموعها 
المنهمرة بغزارة على وجنتيها..

طائف�ة إنس�انية! ي�ا للس�عادة وي�ا لهذي�ن الوالدي�ن 
المحبين! هل توقعا أن تتأثر هامسة لنفسها: "يا لكما من 

قديسين؟" 
قد تركاها خضوعا لقضية ليست من حقهما أساسا.. 
كي�ف لهم�ا أن ينتزع�ا طف�ال وإن كان فقي�ًرا م�ن مه�ده 

الخاص؟ دون علم أهله؟ بقانون من؟
"يا للغرور! يا للغرور!"- 

ظل ذهنها يردد تلك الديباجة مراًرا وتكراًرا، ش�اعرة 
بمزي�ج عجيب م�ن الغضب واألس�ى والمهان�ة.. كنُت 

ابنتكما وهكذا صنعتما بي؟
"أتسمحني يل؟"- 

رمقت�ه بنظ�رة أقرب للحق�د.. وكادت تص�رخ: "ماذا 
تري�د أنت أيض�ا أيها الدخي�ل المتطفل اللعي�ن الذي ال 

يكف عن األكل"؟
لكنه�ا تماس�كت، وظل�ت عل�ى صمته�ا، فافت�رض 
)نش�أت( أنها موافقة، ليسحب كرس�يا وليجلس واضعا 

ساقا على ساق بشيء من عسر!
"اسمحي يل!"- 

ث�م اس�تخرج س�يغارة، كأن اللعي�ن يختب�ر حظه كما 
يب�دو، وفك�رت أن تش�تمه حين يقوم بإش�عال س�يغارته 
تلك، إال إنها ظلت على صمتها ووهنها حتى وهو ينفث 

الدخان في الهواء وبكل أريحية!
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أخيًرا، قال بتؤدة وهو ينظر إليها بتمعن:
"أعلم كيف تشعرين، وصدقيني احلق كل احلق معك - 

وبصف�ك، تل�ك قس�اوة ورضاوة ب�ل وغ�رور كذلك أن 
تفك�ر بيشء كه�ذا، حتى عندما أطلعني أهلنا املش�رتكون 

عىل فعلتهم، شعرُت بيشء مما تشعرين به اآلن.."
ثم س�حب منديله الخاص وناوله�ا إياه، وانتظر حتى 
تمخطت ب�ه، قبيل مواصلته الحديث بتلك النبرة الهادئة 

المستفزة:
"مل يك�ن ذلك من حقه�ام أو من ح�ق الطائفة.. ولكن - 

الحظي من الذي يتكلم، أنا! الشخص الذي يتوجب عليه 
أن يكون ممتنا هلام وللطائفة برمتها، فلوال ما قاموا به ملا نلُت 
مأكيل وملب�يس ومقطني وتعليمي، ولب�تُ يف كنف أرسيت 
احلقيقية البائسة جائعا معدما.. أعتقد أنني كنُت حمظوظا!"
تمخط�ت مج�دًدا ف�ي منديله، ث�م دمدم�ت بمقلتين 

محمرتين:

"أن�ت تبال�غ.. وال�دي كان مزارًعا، ووال�ديت كانت - 
خياطة.. أولئك هم أهلك احلقيقيون، وقد تدبرا أمورمها 

بصورة طيبة للغاية!"

"مل أس�تطع معرف�ة تفاصي�ل حياهت�ام إال مؤخ�ًرا، ولدى - 
تفقده�ا وج�دت أهنام كان�ا يمران بظ�روف ش�ديدة العرس، 
البنك عىل س�بيل املثال كان سيصادر مزرعة والدنا – والدِك 
بالتبني ووالدي احلقيقي-، ووالدتنا تم تشخيصها باللوكيميا 
عقب موت والدنا يف حادثة مركبته ووالدة ش�قيقتنا )دانة(، 

والحقا، استلزم مرضها عالًجا مستمًرا وغاليا..
أعتقد أنه لوال وقوع اختيار والديِك على والدّي لتنفيذ 
مأرب الطائفة - الذي أراه نبيال- لبت اليوم يتيم األبوين، 

أحاول إعالة شقيقتي الصغرى دونما مورد يذكر!"
كان محًق�ا في رأيها الخ�اص، خصوصا وهي تتخيل 
مصي�ر ش�قيقتها )دانة( ل�و كان الس�يناريو طبيعي�ا، دون 

تدخل طائفة أهلها، لكنها صاحت بعناد:
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"لكنني طفلتهام، من صلبهام! ماذا لو فقدا أثري؟ ماذا - 
ل�و اختلط األمر عليهام، حتام قد يط�رأ ما يغري هذه اخلطة 

العبقرية!"

"عم تتحدثني بالضبط؟"- 

"عبث األقدار.. لعبة القدر.. أشياء من هذا القبيل!"- 

"مس�تحيل.. الطائف�ة مل تتخ�ذ قرارها عبث�ا، قوانينها - 
ش�ديدة الرصام�ة والدقة، هنالك ترتيب�ات للحرص عىل 
مصلحة طفل العائلة األصيل طبعا، هنالك مثال الومحات 

االصطناعية!"

"ومحات ماذا؟"- 

***

قال )نشأت( مشيًرا إلى كتف )نبال(:

"لدي�ِك مخ�س ومح�ات كه�ذه يف مواض�ع خمتلفة من - 
جسدك.. أليس كذلك؟"

"كيف عرفت؟"- 

"هي ومحات اصطناعية، وضعت كضامنة للتعرف عىل - 

طفل الطائف�ة املقدم للعائلة الفق�رية، وهي ومحات دائمة 
وغري طبيعية تم ختليقها يف املعامل لصاحلهم، الومحة تنتج 
عن جتمع مكثف بش�كل غ�ري اعتيادي لألوعي�ة الدموية 
الصغرية واملتوس�طة، فتظهر عىل ش�كل ج�روح محراء يف 
طبق�ات اجلل�د العلي�ا، أو أعمق داخل اجلل�د أو كالمها، 
وم�ن أبرز أنواع الومحات - بحس�ب ما صنف�ه األطباء- 
م�ا تظهر فور والدة الطفل، وتس�مى بالومح�ة املنغولية أو 
الومح�ة الزرقاء، وغالبا ما تكون باملناطق العليا من جس�د 
الطفل كالرقبة والوجه والشفة العليا، وهي ختتفي بمرور 

الوقت مع إمتالء جسم الطفل..

أم�ا النوع اآلخر فهو وحم�ات ما بعد الوالدة، وتتميز 
بالل�ون البن�ي الداك�ن، وتظهر خ�الل ش�هرين من عمر 
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الطفل، وتتنوع بحس�ب درجة خطورتها وإن كان أغلبها 
حميد.."

"وومحايت هذه؟"- 

"ذات أل�وان داكن�ة محي�دة طبع�ا! لكنه�ا اصطناعية، - 

توض�ع للطف�ل يف أماكن معينة كعالم�ات للتعرف عليه، 
بعضه�ا أزرق ولك�ن تصع�ب معرف�ة ذلك نظ�ًرا لدكانة 

اللون الشديدة!"

"كان عليهم االكتفاء بوشم الطفل!"- 

"الوش�م غري مضمون، كام إنه مدعاة للش�ك بالنس�بة - 
للعائلة األخرى وسيثري حتام الكثري من األسئلة، والطائفة 
دقيق�ة وصارمة في�ام يتعل�ق بأطفاهلا كام أخربتِك س�ابقا، 
حي�ث تتم مراقبتهم وتزويد ذوهيم بكل ما حيتاجونه حتت 
مس�ميات ع�دة، معونات، ترقي�ات وروات�ب ومكآفات 
لآلباء، إجياد فرص عمل أنسب هلم، ضامن تعليم أطفاهلم 

يف أفضل املدارس، فرص للسياحة، أي أن األرس الفقرية 
ال تظل فقرية..

كي�ف لعائلة ربه�ا مجرد مزارع وزوجت�ه خياطة تدبر 
تكاليف تدريبات ابنتهما الهائلة في مسرح ABT للباليه 
ف�ي نيوي�ورك؟ أو إلحاقه�ا باألكاديمي�ة الملكي�ة لفنون 

الدراما في "لندن" لدراسة التمثيل؟"
"والديت قالت بأن لدهيا بعض املعارف.."- 

"ال ألومِك ألنِك صدقتها.. ولكن يف احلقيقة املواربة.. - 
رغباتِك كانت عبارة عن أوامر.. يف اخلفاء طبعا!"

"باألح�رى رغباهت�ا ه�ي! عموم�ا، ولو.. لق�د أخطأ - 
وال�دي احلقيقي يف تقديرات�ه، وأكاد ال أصدق أن والديت 

احلقيقية قد وافقته يف هذا اخلبل!"
"دعيني أسألك شيئا.. هل رأيتهام؟"- 

"ماذا تعني؟"- 

"أعني هل تعرفني مالحمهام عىل األقل؟"- 
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"م�ا هذا الس�ؤال املتخلف؟ كي�ف يل معرفة مالحمهام - 
وقد قضيا نحبهام يف.."

"ع�ىل األق�ل كان بإمكان�ك س�ؤال )س�وليداد( ع�ن - 
صورة هلام، لكنِك مل تفعيل.. فلامذا؟"

صمت�ت )نب�ال( وقد احتقن�ت س�حنتها، كانت تعلم 
اإلجاب�ة، لكنها لم تعلم كي�ف تصوغها بالضبط، خافت 

أن تنطق فيخونها التعبير..
"س�أجيب عنِك، أن�ِت مل تقتنعي أهن�ام والديِك بعد.. - 

أليس كذلك؟
ال ب�أس! تلك إجابة جيدة ومختصرة، والغريب بحق 
– رغ�م إن إجاب�ة )نش�أت( كان�ت صحيح�ة تماما- أن 

الفكرة لم تخطر ببالها أساسا!
قالت له بحدة مقررة المكابرة:

“م�اذا عنك أن�ت؟ أرأيتهام؟ قد تأخ�ر الوقت جًدا إذ - 
رح�ال بدورمه�ا، واآلن لديك ش�قيقة، ال أتكلم عني بل 

عن )دانة(.. هي ش�قيقتي بأكثر مما هي شقيقتك، وأنا لن 
أقايض أموال العامل هبا!”

تبسم بوجوم قبيل رده مهموما:
"أعل�م كل يشء عن عائلت�ي احلقيقية وعن ش�قيقتي - 

اآلن..  ولغاي�ة  تعان�ني  مثل�ام  أع�اين  لكنن�ي  الصغ�رى، 
فمه�ام كان تظل معمعة عقلية مؤرقة، ق�د جتاوزهتا مقرًرا 
التعاي�ش، لكنن�ي ال أتوقع منِك ذات األم�ر.. فتاة متبناة 
تكتشف بأن هلا أرسة ثرية أمر مألوف وإن كان عىل طريقة 
درام�ا التلف�از، ولك�ن، فت�اة متبن�اة تكتش�ف أن أرسهتا 

احلقيقية منتمية لطائفة عجيبة من هذا النوع؟
ه�ذا نوع من أفالم الرعب المس�تقلة.. بحاجة لتفكير 
م�ن ن�وع مختل�ف وبعي�د نوع�ا ع�ن الفك�ر الواقع�ي 

المألوف!"
الوغد تفوق عليها في تحليالته النفسية!
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الفصل التاسع

حي�ن س�اد الليل بلحاف�ه الحالك مج�دًدا، وتراصت 
النج�وم في أماكنها مبددة بعض العتمة عقب ليلة س�ابقة 
حافلة بالغيوم واألمطار، تشبثت )نبال( باللحاف مجدًدا 

عقب سقطتها شبه المؤلمة في الهوة المعتمة..
كادت أن تنزل�ق بداي�ة بس�بب قبضتيه�ا المتعرقتين، 
ونازعت باس�تماتة حتى تمكنت من حمل جس�مها على 
ط�رف تلك الهوة المروع�ة، ثم لم تلبث أن استس�لمت 
حي�ن مال�ت عل�ى الجانب اآلخ�ر، مانحة س�اقيها خيار 
األس�بقية، قبي�ل هبوطه�ا على أرضي�ة غرفته�ا إثر ذلك 

الكابوس المزعج والمبتذل!

لهثت متلفتة حولها، وفكرت بالعودة للفراش محاولة 
اس�تئناف النوم، ل�وال يقينه�ا أن ذلك غير مج�ٍد بالمرة، 
حين وقع بصرها على الكتب الثالثة المطلة من الرف..

س�ارعت بالتق�اط الكت�اب الثال�ث والب�ارز، كتابه�ا 
المفضل في الصغر والكبر.. 

واس�تخرجت من حقيبتها مصباحها الكهربائي فضي 
القبض�ة، الذي لم تتخ�ل عنه يوما في رحالته�ا العجيبة 
الستكش�اف أغ�رب األماكن المناس�بة اللتقاط صورها 
الفوتوغرافية، وبأس�لوب طفولي مألوف توارت اس�فل 
المالءة، مشعلة ضوء المصباح ومسلطة إياه على غالف 

الكتاب المألوف لديها..
ل�م تكن تل�ك مطالعة مناس�بة عقب كاب�وس مزعج، 
رس�وماته  كوابيس�ها،  م�ن  هام�ا  ج�زًءا  كان  فالكت�اب 
والقص�ص بداخله غريبة ومؤرق�ة نوعا ما، وكلما كبرت 
كلم�ا أس�ر لبها أكث�ر وأخافها أكث�ر، كما ل�و كان يحوي 

رسائل خفية من نوع ما موجهة لها تحديًدا..
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ثم سمعت تلك األصوات اآلتية من الخارج..
وثبت من الفراش قاصدة نافذتها، ومن بعيد، أبصرت 
عدًدا من الس�يارات تتوقف أمام مدخ�ل الفيال، فعضت 

نواجذها متوجسة!
من تراهم يكونون؟

كانت الس�يارات ملونة فاره�ة، إلى جانب ثالث أخر 
س�ود من طراز واحد كما لو كانت للحراسة الشخصية! 
فاستنتجت )نبال( بسهولة أنها ألصحاب قدور األموال، 
أولئ�ك األوباش الذين اعتب�روا كل ما بالدنيا من حقهم، 
ف�إذا م�ا قض�وا نحبه�م، طالب�وا ربه�م – وب�كل كبرياء 
واس�تعالء- أن يفت�ح لهم أبواب جنان�ه، كي يمضوا إلى 

خمورها وحورها كما لو كانت حقوقا طبيعية لهم!
والمدب�رة  )نش�أت(  وزن  ذات  م�ن  جميع�ا  كان�وا 
)سوليداد(.. حرفيا! الكل مكتنز، لكنهم جميعا من ذات 

عمره كذلك، فال أحد منهم كهل أو عجوز، كانوا صغاًرا 
في السن، صغاًرا مكتنزين!

ولك�ن.. ما الذي أت�ى بهم إلى هنا وفي هذه الس�اعة 
المتأخرة من الليل؟ يا لقلة الذوق!

***
ظلَّ�ت بموضعه�ا مراقبة متحف�زة، قبل الب�دء بعملية 

التسلل خارج غرفتها..
ل�م يصادفها أحد، وفي الطاب�ق األرضي لم تجد آثار 
عربدة لحس�ن الح�ظ، توقعت الفوض�ى المهينة في كل 
زاوي�ة ورك�ن، والرائح�ة خانق�ة باالنحط�اط البش�ري 
المقزز.. المغزى من تلك التش�بيهات بكل بس�اطة كان 
الله�و بأن�واع القمار، وصن�وف زجاجات المش�روبات 

الكحولية طبعا!
لربم�ا تمن�ت وقوع ذلك كل�ه، فالهدوء الت�ام أصابها 
بالتوت�ر، ثم بالخوف، ه�ي أبصرت أولئك األش�خاص 

يدلفون، فأين تالشوا كاألشباح؟
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ش�عرت بالذهول حين أبصرت ج�دار المدفأة نصف 
المفت�وح، عل�ى طريق�ة المم�رات الس�رية ف�ي القصور 
المس�كونة الس�ينمائية أو حت�ى الكرتوني�ة، كان مش�هًدا 
عجيب�ا للغاي�ة بالنس�بة لها، فهي ل�م تتوقع�ه على أرض 
الواقع، أولئك الق�وم قاموا حقا بصنع بوابة دوارة مؤدية 
لممر س�ري كما لو كانوا يش�اهدون العدي�د من األفالم 
الموحي�ة، ولربم�ا اس�توحوا الفك�رة م�ن أح�د الم�دن 

الترفيهية الغربية!
ولكن ما إن دلفت حتى ش�هقت، حين وجدت الممر 
الس�ري مؤٍد مباش�رة لحديقة غناء، تم تصميمها بش�كل 
رائع وس�ليم من األخطاء، تع�رض العديد من التفاصيل 

الهامة بهندسة رسومية تفوق الخيال..
حديق�ة هائلة، امت�ألت نخال وأش�جار ل�وز ووروًدا 
جهنمي�ة، تمن�ح الزائ�ر العدي�د م�ن الط�رق والممرات 
الفرعية، وبالرغم من أن البيئة تمتاز بالجمال والس�كينة، 

إال أنه�ا ل�م تنس أنه�ا تعج باألع�داء المحتملي�ن الذين 
لربم�ا أت�وا من أج�ل حفلة عرب�دة ومج�ون جماعية، ما 

جعلها تأخذ حذرها بشكل أكبر وهي تخطو.. 
احتارت لكثرة الممرات والطرق الفرعية، إضافة إلى 
األب�واب المغلقة، بحيث يج�ب أن تفكر مطوال لمعرفة 

االتجاه الصحيح!
أضاعت مدة زمنية ثمينة في دهليز األعشاب الخضراء 
الداخلي والمتبدي كنسخة مصغرة من متاهة “كوبريك” 
في فيلم “اللمعان” المرعب، ولما ظنت أنها قد ضاعت 

لألبد، فوجئت بهم يظهرون كالعفاريت..
كان�وا يرت�دون عب�اءات جلدي�ة خمري�ة، أش�كالهم 
مضحك�ة لألمان�ة بس�بب اكتنازهم الملح�وظ، لكنها – 
وبرع�ب- الحظ�ت أن أعينه�م ترمقها ف�ي غيظ وحب 
لالنتقام! ثم انقضوا عليها غير مبالين بصراخها، فكمموا 

فمها وعصبوا عينيها..
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وفي أذنها، همس أحدهم بلزوجة ونبرة كالحش�رجة 
الجشعة:

“أهال بالغزالة!”
فأدركت أنها على الدرب الصحيح تماما!

أرادت أن تزيح يده المكتنزة المشعرة كي تبصق على 
وجهه صارخة: “إليك عني.. رائحة يدك مفعمة بالدهن 

الحيواني، أال تغسلها بالمرة؟”
***

في قبو ألقوها، ولبثت س�ويعات حسبتها كأعوام أهل 
الكه�ف، كانت ت�دق خاللها الج�دران بقبضتيها مراًرا، 
ت�ركل الباب تكراًرا، تص�رخ دونما كلل.. ثم ال تلبث أن 

تهدأ، وتنتظر متوقعة األسوأ.. 
لربما ستظل هنا لألبد!

ل�م ت�در كم مر عليه�ا من وق�ت، لكنه�ا بالتأكيد مدة 
طويل�ة للغاية، أني�ن جوعها الدخليا ال يك�ذب، معدتها 

تتقلص وتأن بقساوة مفرطة، أرادت أن يكف هذا الوهن 
البش�ري عن إزعاجها ألن هذا ليس وقته، الشبع ترف ال 

ترغب به حاليا!
أخذت تزدرد ريقها على مهل..

ث�م بحثت مط�وال ف�ي زوايا القب�و عن حج�ر ضئيل 
تضعه أس�فل لس�انها ك�ي تخ�رس جوعها قلي�ال – كما 
يصن�ع الس�جناء-، فلم تجد! ق�د كان القب�و نظيفا وكأن 

الشياطين توقعوا تلك الخطة!
وأخيًرا، انفتح الباب.. 

أطل�ت منه ام�رأة مألوفة، لكنها ل�م تكن ترتدي ثياب 
مدب�رة محنك�ة، كان�ت مرتدي�ة ه�ذه المرة بدل�ة حمراء 
وس�رواال أبيض ملتصقا، وقد انتعلت حذاًء أس�ود عالي 
الرقبة ش�ديد الصقل، زي الفروسية المألوف، وعقصت 
ش�عرها الحنائ�ي كديدنه�ا، واضعة أس�فل إبطها كذلك 

سوطا رفيعا للخيل!
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أم�ا الغري�ب فه�و وضعه�ا لتل�ك العصب�ة الس�وداء 
كالقراصنة حاجبة عينها الشلقاء اليسرى، واألغرب أنها 

تبدت هكذا جذابة أكثر!
فك�رت )نب�ال( بمهاجمتها، لكن نظ�رة التحذير التي 
أطل�ت م�ن عين�ي الم�رأة القوية صدته�ا، قبي�ل تذكرها 

حضنها العاصر كأفعى البوا المهلكة!
وقالت )سوليداد( باسمة بثقة مفرطة ملوحة بالسوط:

“أمامي يا عزيزيت!”- 

الفصل العاشر

عودة للحديقة الهندسية ودهليز األعشاب، ولكن مع 
مرافقة شديدة تعرف سبيلها جيًدا، تبتسم باصطناع!

اقتادته�ا )س�وليداد( عبر تلكم الس�بل، حتى وجدت 
)نبال( نفس�ها في بقع�ة جديدة تماما، وم�ا رأته في تلك 

البقعة دفعها إلطالق شهقة استغراب عارمة..
كان تمث�اال ف�ي ح�ال جيدة، باس�تثناء فقدان�ه الذراع 
اليمن�ى، نحت من الرخام األبيض م�ع طالء أحمر يزين 
بعض األج�زاء، يصور المؤله المكتنز "ديونيس�وس" – 
أو “باخ�وس” لدى الرومان-، وقد وق�ف معتمًدا على 
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قدم�ه اليس�رى، وبصفت�ه مؤله الخم�ر فقد ظه�ر متوجا 
بإكليل من عناقيد العنب على رأسه، وحمل بيده اليسرى 

عنقود عنب أيضا، كما إن صندله زين بورق اللبالب.. 
يرتدي التمثال عباءة تغطي الجزء السفلي منه والكتف 

اليمنى، مع بروز الجانب األيمن منه عاريا..
تساءلت )نبال( بانبهار:

“كي�ف حتصلتم عىل هذا التمثال؟ إنه نس�خة رومانية - 
م�ن القرن الثاين امليالدي، تع�ود ألصل إغريقي نحت يف 
القرن الثالث قبل امليالد، وهنالك نسخ مشاهبة لطرازه يف 
متحفي ميونيخ وكوبنهاغن.. مستحيل أن يكون أصليا!”
خّيل لها أن نبرة )س�وليداد( اس�تحالت غ�روًرا حين 

ردت:
"ال مستحيل عىل الطائفة يا عزيزيت!"- 

دنت )نبال( من التمثال متجاهلة موقفها و)سوليداد( 
التي ترافقها، واألخيرة تركتها بروح رياضية!

كان التمث�ال قابعا وس�ط أربعة أعمدة أثيني�ة الطابع، 
فدمدمت:

"يلوح يل بأن طائفتكم قد غرّيت توجهاهتا.. للوراء!"- 

"لألفضل.."- 

"بالنسبة ملن؟"- 

"لنا طبعا يا عزيزيت، يا له من سؤال!"- 

"مِلَ )باخوس( بالذات؟"- 

"بس�بب الش�بهة الت�ي دارت حوله وبس�بب احتفائه - 
املغ�ري باحلي�اة.. قي�ل أن�ه كان مل�كا وقتل، وب�ات بدنه 
يؤكل يف أعي�اد اخلصوبة، لكن احلكاي�ة احلقيقية أنه حني 
كان طف�ال انق�ض عليه اجلباب�رة، والتهم�وا كل يشء فيه 
ما ع�دا قلبه، والده اإلل�ه زيوس هاج�م اجلبابرة وانترص 

عليهم واسرتجع الطفل من خالل قلبه فقط.."

"تبارك اهلل! تصلحني مرشدة سياحية يا )سوليداد(!"- 
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"ش�كًرا ي�ا عزيزيت، ولكن يتوجب ع�ىل كل األعضاء - 
حفظ تارخيه املجيد.."

"استعداًدا الختبار؟"- 
تجاهلت )سوليداد( استهزاء )نبال( مردفة:

"ديونيس�وس – أو باخ�وس- كان إله اخلمر، وقد قام - 
بتحوي�ل املاء اىل مخر قبيل قيام )يس�وع( بصنع ذلك! وقد 
ق�ام بتقديم اخلم�ر اىل العامل بوصفه م�اء الربيع، وقد دعي 
باملخلص قبل يسوع كذلك، فقد خلص الناس من غضبة 
املل�ك بنيثوس، وليس كام كان يس�وع خملص�ا من اخلطيئة 
والدينون�ة واهل�الك األبدي، وقد س�مي كذل�ك باحلمل، 
فلدى والدته كان له قرنني مثل احلمل، حرفيا، ال جماًزا كام 
ذكر اإلنجيل عن يسوع: )محل اهلل الرافع خلطايا العامل(..”

"ومِلَ كل هذا التحامل عىل السيد املسيح؟ كان بإمكانك - 
الق�ول أن )باخوس بن زيوس( ه�و احلمل املخلص هلذا 

العامل، بكل بساطة وبال حمارضات مضجرة!

واآلن.. خذين�ي لرؤية ش�قيقي المزع�وم، ال بد وأنه 
بانتظاري!"

***

همس )نش�أت( وي�ده الممتلئة خوات�م ثمينة تداعب 
فروة كلبه المهجن من ساللة الصيد السلوقية الشرسة:

"أهال بالوريثة الرشعية!"- 
كان�ت لديه اآلن نبرة صوت ق�ادرة على زرع الخوف 
والقل�ق ف�ي القلب، حي�ث يق�رض على ضروس�ه أثناء 

الحديث..
ث�م الموس�يقى المتصاعدة م�ن زاوية ما.. موس�يقى 
مثي�رة تبعث على الخوف والرع�ب، جعلت فؤاد )نبال( 

مضطربا، ال يعلم ما هو مقبل عليه بالضبط..
كان الفت�ى المكتنز حلي�ق الوجه وال�رأس تماما، بال 
ش�عر رأس أو رم�وش أو حت�ى حواجب وكأنما اس�تعد 
لش�عائر معين�ة، جالس�ا على أريك�ة ملكية وعلى رأس�ه 
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إكلي�ل العن�ب، وق�د التفت�ت حوله ثل�ة م�ن المكتنزين 
والمكتنزات بالعباءات الجلدية القرمزية!

اقتي�دت )نب�ال( حتى أوقفوها قبالته، ث�م لم تلبث أن 
تراجع�ت عندم�ا نه�ض كل�ب الصيد الش�رس المهجن 
والضخ�م ك�ي يزمجر متوعًدا، في حين، تمتم )نش�أت( 

بلطف عجيب:
"ال ختايف منه، فهو بمنتهى اللطف!"- 
"هذا واضح!"- 
"مجيل توصلِك ملقرنا الرسي!"- 

هن�ا، هتفت )نبال( التي لم تعد تحتمل س�ماع المزيد 
من تلك الترهات:

"ك�ف ع�ن احلامق�ة! فأن�ت أردتن�ي أن أص�ل إليك، - 
وليس عرب أسلوب حمنك، كنَت صاخبا وغري حذر عامًدا 

متعمًدا، فِلَم كل ذلك بحق السعري؟"
ف�ي عق�ل )نب�ال( اآلن اضطراب�ات دموي�ة متفجرة، 
فكان�ت تبص�ر كل م�ا حوله�ا عب�ارة ع�ن دم�اء تدفعها 

للغضب الذي يريحها..

حدق�ت بثب�ات غاض�ب في س�حنة الفت�ى المكتنزة، 
فاسترسل األخير غير آبه:

"قبل كل يشء.."- 
وأشار للمائدة العريضة الممتدة أمامه، حيث وضعت 
صواني اللحم المش�وية بإس�راف مقصود، وقد تخللتها 
أطب�اق عام�رة بالفاكهة الطازجة، كل م�ا لذ وطاب على 

طريقة الترف القديمة!
نظر إلى )نبال( قائال ببسمة عريضة:

"ال بد وأنِك جائعة!"- 
ب�دت الرائح�ة أس�طورية ال تقاوم، ووجدت نفس�ها 
تنقض على اللحم لتلتهمه التهاما كحيوان جائع، وطلب 
الفت�ى اللعي�ن منها بلباقة أن ترمي بقطع�ة لكلبه، ففعلت 

)نبال( ذلك بكراهية عظمى وجوع أعظم!
كان�ت ت�أكل بنهم إنس�ان الكهف األول�ي، في حين، 

استرسل )نشأت(:
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"نعم�ة حقيقية، ونحن نق�در النعمة، يس�تحيل علينا - 
رميه�ا، بل ع�ىل العك�س، نقبله�ا ونحفظه�ا يف اجلوف، 
اجلاح�د وح�ده من يس�تهني بالنعم�ة، أال تتفق�ني معي يا 

أختاه؟"

"لسُت أختك، فتبا لك!"- 

"يا له من لسان!"- 

كلب الصيد يكش�ر مزمج�ًرا كأنه رأى أو س�مع ما أثار 
اعتراضه، كأنما ش�عر بضيق س�يده، ويد س�يده هدأت من 
روع�ه كثي�ًرا لما داعب�ت عنق�ه، فارتاح عل�ى قوائمه وهو 
يسدد نظراته النارية كيفما اتفق، لكنه خص )نبال( بأغلبها!

وأردف )نشأت( ببسمة شديدة البهتان:

"كام تشائني.. أيتها الدخيلة!"- 

"دخيلة؟"- 

"ماذا؟ مل ترحبي باألخوة، فام الذي توقعته اآلن؟"- 

وتمع�ن ف�ي بقاي�ا الش�راب في كأس�ه س�اهما، قبيل 
همهمته الباردة:

"أنت تعلمني ما سيحدث اآلن.."- 

"ال.. هل تتكرم وترشح يل؟"- 

ابتس�م بمك�ر، وأش�ار للمدب�رة )س�وليداد( بالكأس 
الفارغة، فس�ارعت المرأة بعين متسعة مبهورة إلى صب 

مزيد من الشراب في كأسه من قارورة كريستالية..
"هل تتوقعني مني – وبكل بساطة- التنازل لِك عن..”- 

"حلظة.. ال تكمل.. فهمت ما ترغب بقوله!"- 

"ماذا؟"- 

"تريد ثرويت.. حسٌن.. هي لك.. خذها!"- 
"مل أتوقع كرمِك املباغت هذا!"- 

"أنا فتاة كريمة للغاية لو تعلم!"- 

"فعال.. لكن األمور ال تسري هبذه الطريقة!"- 
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"بإمكانك تسيريها!"- 
وتساءلت )نبال( وقد فقدت أكثر الكثير من سخطها:

"ه�ل كانت هذه هي خطتك منذ البداية؟ أعني جلب - 
الوريث�ة وقتلها بعيًدا ع�ن األنظار؟ وهبذا املنظر اهلزيل؟ يا 

هلا من خطة مثرية للشفقة!"
ضحك بصفاء عجيب مجيبا:

"فعال! أش�عر باخلجل والس�خف منها، ال ابتكار من - 
أي ن�وع، لكنها اخلطة الوحيدة لدي، وقد أثبتت فاعليتها 

مع هؤالء.. كلهم!"
وأش�ار ألعضاء الطائفة الذين رمقوها بتلك النظرات 
الحاقدة العجيبة، ففهمت )نبال( ورطتها العميقة جيًدا..
كان لدي�ه أس�لوُب ماكر أري�ب في التحك�م بمالمح 
وجهه ونبرة صوته وحركات أنامله، يتقمص الش�خصية 

بخشوع مفرط، ينفي معه شخصيته الحقيقية!
"مل أكن من س�عى للثورة، اكتشفت أن الطائفة القديمة - 

مندثرة أو ش�به، أنا األخري، وبانضاممي هلم تتحول الطائفة 

م�ن معين�ة مقس�مة ل�ألرزاق إىل أخ�رى ذات مس�ؤولية 
حمدودة!"

ع�اودت )نب�ال( التس�اؤل وفرائصه�ا ترتع�د غضب�ا 
واستنكاًرا:

"إذن فقد ت�م إعادة تقنني طائفتك�م! فعضضتم بداية - 
األيادي التي انتشلتكم من الفقر!"

"باألحرى برتناها!"- 
وأفلت )نش�أت( كأسه، فهوى أرضا ليتفتت بصخب 
إلى عش�رات القطع الح�ادة، وبإنهاك دم�دم متأمال كلبه 

الذي أخذ يلعق بقايا الشراب:
"بإمكان�ِك التفه�م، لي�س بمقدورن�ا الع�ودة للفقر، - 

باألحرى لنمط حياة أقل بكثري مما اعتدناه!
أي نع�م جميعنا تعلمنا ونتحص�ل رواتب من عوائلنا 
الثرية المزعومة، أو باألحرى من الطائفة القديمة، ولكن 
علمتن�ا الحي�اة معهم أن الطموح ال يمك�ن إدراكه، ليس 
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هنال�ك حدود للطموح�ات الجامحة، وه�ي لن تتوقف 
لمجرد أن طائفة أهلك حسنة النية، وال أحسب أحًدا منا 
مس�تعًدا للعودة إلى أسرته األصلية الفقيرة، فال ود بيننا، 

وال تكلميني عن صلة الدم.. تبا لهم!"
"كالم متوق�ع من�ك، وعموما ال عائل�ة حقيقية حالية - 

لك سوى )دانة(، وأستطيع رؤية محاستك ملقابلتها!"
"تبا هلا!"- 
"اخرس! ال تنطق باسمها ما دمَت دنيئا هلذه الدرجة، - 

دع املسألة بيننا.."
"وهو كذلك، س�تظل املس�ألة بينن�ا إذن، بال أهل من - 

أي نوع.."
"لكنني أكره متاما فكرة تورطي يف قضية ال ناقة يل فيها - 

وال مجل!"
تنهد )نشأت( معاوًدا فرك عنق كلبه.. وخيل ل)نبال( 

أنه قد نطق كلماته بأشد الطرق أسفا:
"أعلم ذلك، وأكاد أقسم أنِك غري مكرتثة ليشء، لكن - 

علي�ِك أن تعذرين�ي، فحتى لو س�احمتِك فأعضاء الطائفة 

اجلدي�دة لن جتازف بفعل ذات اليشء، كلهم صنعوا ذات 
ما سأصنعه معِك، فال يوجد استثناءات! جيب أن يتم كل 
يشء متام�ا كام خطط له، ولألس�ف، تعاليم ه�ذه الطائفة 

اجلديدة تستلزم تضحية برشية!"
"وهل حتس�ب أن بإمكانك حتصي�ل هذه الثروة عقب - 

مويت؟ ماذا عن اخلدم؟"
"إهنم يعملون لصالح الطائفة، وهم سعيدون جًدا معنا!"- 
"هنالك وصية، هنالك حتقيقات ورشطة و.."- 
"ال تقلق�ي علين�ا، املحام�ي تدب�ر كل يشء فه�و معنا - 

كذل�ك، يف احلقيقة ه�و الذي أنار دريب ورشح يل املس�ألة 
برمتها، فقد عمل لصالح اآلخرين!"

"اللعني!"- 
ال يشء صع�ب، يس�هل تدب�ر أي يشء – ولرب�ام كل - 

يشء- باملال، وقد وعدت ووعدت لدرجة وضع ميزانية 
ضخمة خمصصة لكل أولئك الذين وعدهتم!

بالطب�ع المحام�ي م�ع الرف�اق م�ن أعض�اء الطائف�ة 
القانوني�ة،  األم�ور  كل  ف�ي  سيس�اعدونني  الجدي�دة 
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لرج�ال  المناس�بة  الرش�اوي  المحكم�ة،  تس�هيالت 
القانون.. كل ش�يء كما أسلفت.. ال يجب االستخفاف 

بقوة المال بتاتا يا عزيزتي!"
"احلق معك!"- 

نظ�رة الخواء ص�ارت أقوى ف�ي عيني�ه، وبصعوبة – 
وبغير تصديق- س�معته )نبال( ينطق همس�ا أكثر عباراته 

كدًرا ولؤما:
“كوين متأهبة!”- 

 الفصل الحادي عشر

تفقد )نشأت( بندقيته..
ثم عاون )سوليداد( المتحمسة على تفقد بندقيتها!

كانا يقفان أمام واجهة حملت ش�عار ش�ركة "رزيني" 
االيطالي�ة الش�هيرة، حيث تراصت تش�كيلة واس�عة من 
بنادق الصيد التقليدية الفاخرة التي تحظى بشهرة عالمية 

واسعة..
كان�ت )نب�ال( مجبرة عل�ى انتظارهما، وبس�أم نوعا، 
أنصت�ت إلى )نش�أت( الذي عك�ف على حش�و بندقيته 

بالطلقات قائال بنبرة طفل شغوف بلعبته:
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"بندقية الصيد هذه من طراز "بار إن وود"، عيار 20 - 
ملم، تبلغ قيمتها أكثر من مائة ألف دوالر، وفقا ملس�ؤول 
املبيع�ات يف الرشكة الدكتور )إيفني أوبس�اليني(، صنعها 

خصيصا يل، فأنا زبون مهم لديه!"

"مبارك!"- 

"شكًرا! قد أكد يل بأن البندقية اجلديدة التي تعرضها - 
رشكتهم تتميز بالفخام�ة العالية، وبطريقة فتحها الفريدة 
بالطلق�ات، وه�ي  والس�هلة والرسيع�ة ل�دى حش�وها 
مصمم�ة لصيد الغ�زالن، دقيقة متام�ا يف التصويب كوهنا 

صناعة يدوية بالكامل!
الس�الح الُمناس�ب أهم ش�يء في عملي�ة الصيد، إذا 
ُكنِت ممن يحبون رياضة التصويب، ستجدين في الصيد 
وبخاصة صيد الغزالن ضالتك بحق، لذا، فعليِك التسلح 
ببندقي�ة قادرة على إصابة المرمى البعيد وبدقة تامة، ألن 

هدفِك سيكون ُمتحركا سريعا!"

ثم أشار لبندقية )سوليداد( التي شهرهتا بفخر!
"وبندقي�ة غاليت�ي )س�وليداد( ال تق�ل فخامة وغالء - 

ودقة عن سابقتها بحسب الدكتور )أوبساليني(!"

"ملاذا؟ أهي من الذهب اخلالص؟"- 

"ال، ه�ي مصنوعة يدويا، من نوع "كومبتش�ني" عيار - 
12 مل�م، تتمي�ز بمقبضها الدائ�ري التصمي�م، املصنوع 

بدوره من أجود أنواع اخلشب الرتكي.."

"هذا رائع!"- 

"فع�ال! ه�ذا النوع م�ن البن�ادق عالية الفخام�ة التي - 
ُيصّنع منها كميات حمدودة ال تزيد عىل س�تة آالف بندقية 
يف الس�نة، حيظى بطلب ع�ال يف دول اخلليج حتديًدا، وقد 
لف�ت دكتور )أوبس�اليني( نظ�ري إىل بن�ادق الصيد هذه 
مؤخ�ًرا، حي�ث تش�تهر بأهنا مصنوع�ة من املع�ادن النقية 

املتفقة مع أعىل املواصفات العاملية.."
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قري�ب -  ه�ذا  )أوبس�اليني(  ه�ل  لك�ام..  "س�عيدة 
)موسوليني(؟"

ضحك )نشأت(، ودمدم ماسحا عنق بندقيته باهتمام:
"هو رجل يتقن الصنعة، وهو يشء مل نعهده عندنا!"- 

***
اقتيدت )نبال( للخارج أخيًرا..

تنفس�ت الصعداء حين عبروا بوابة الفيال، أعضاء الطائفة 
)نش�أت(  اقت�اد  حي�ن،  ف�ي  المش�اعل،  حاملي�ن  س�اروا 
و)سوليداد( الجميع وهما على جوادين أصيلين، كما لو كانا 

ملكين مبجلين، األول على جواد بني والثانية على أبيض!
خرج الجميع عبر البوابة، وظل موكبهم س�ائًرا لحين 
بل�وغ ح�دود الغاب�ة، فرف�ع )نش�أت( يده حاس�با نفس�ه 

اإلسكندر المقدوني، ثم تأمل )نبال( باسما..
قال لها مشيًرا بإبهامه نحو األشجار المتكاتفة:

"ُمن�ذ آالف الس�نني، اضط�ر اإلنس�ان البدائ�ي أثن�اء - 
مواس�م اجلف�اف ول�دى ش�ح املحاصيل وجف�اف الرُتبة 

اخلصب�ة الالزم�ة للزراعة، للتطرق إىل عدٍد من الوس�ائل 
املوفرة ملصادر الغذاء، ومن خالل مراقبة اإلنسان البدائي 
مل�ا تفعل�ه الفصائل امُلفرتس�ة م�ن احليوانات حي�ث يقوم 
أقواهم بالتغذي عىل أغلب احليوانات اأُلخرى، استوحى 

سبل حتصيل غذائه.."
"بالصيد!" - 

"بالضبط! فبدأ أوال بالصيد اخلفيف امُلتمثل باألسامك - 
والطيور، حتى تطور األمر لديه إىل اصطياد الغزالن.."

"اآليلة لإلنقراض!"- 

"ماذا؟- 

"الغزالن، فصائلها.."- 

أطل�ق ضحك�ة مجلجلة ش�اركته بها )س�وليداد(، ثم 
ق�دم رًدا بليغا حين ش�هر بندقيته نحو نقطة ما، وبس�رعة 

ومهارة، أطلق النار مجفال )نبال(..
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نظرت لتجد جثة لغزال بكر، كان يتلصص عليهم من 
بين األشجار على مسافة قريبة كما يبدو، ونفخ )نشأت( 

في فوهة بندقيته قائال بفخر طفولي مستفز:
"الغ�زال يتميز برش�اقته ورُسعته العاليت�ني، ما جيعل - 

ُمهم�ة اصطياده صعب�ة للغاية، الحظي لون�ه الذي يميل 
للبن�ي الفات�ح القريب من لون األش�جار والطني، الوغد 
بإمكان�ه االختب�اء يف الغاب�ة بي�رس ت�ام، وهن�ا ي�أيت دور 

الصياد.."

"الصياد الوغد!"- 
قالتها )نبال( بمقت صريح، فضحك الفتى بال مواربة 

مردفا:
"ليك�ن، الصي�د بمثابة ح�رب بينك وبني فريس�تك، - 

أثناء احلروب يس�تعد كل جيش بزي عس�كري أقرب إىل 
لون الرمال حتى ُيصعب عىل عدوه أمر اكتش�افه، كذلك 
ه�و احلال عندما يأيت األم�ر إىل صيد الغزالن، إذ يتوجب 

ارت�داء األلوان الت�ي ال ُيدركه�ا الغزال وبخاص�ة اللون 
الربتق�ايل، فأعنُي الغ�زالن ال تس�تطيع إدراك هذا اللون، 
باإلضافة للمعدات كالبندقية، جيب تغطيتها هي اأُلخرى 
بالل�ون الربتق�ايل، التمويه قد يكون أه�م العوامل امُلميزة 

بني صياٍد وآخر، فاحلرب خدعة، وكذلك الصيد.."

"أراك غري مرتٍد للون الربتقايل، وبندقيتك غري.."- 
قاطعها:

"زي�ادة يف التحدي والتس�لية! فأنا – كمحرتف- أجلأ - 
إىل أساليب التمويه التي جتعلني قادًرا عىل التسلل دون أن 
يلمحني الغزال، أما عن أغلب تلك األدوات املستخدمة 
يف الصي�د فتعتمد عىل اس�تخدام الش�خص، لكن هنالك 
عدد من األدوات األساسية عىل كل شخص يقوم بالصيد 

اقتناءها بغض النظر عن مدى مهارته، أمهها املنظار!”
ورفع املنظار املتديل عىل صدره عرب قالدة جلدية، 

فتذكرت )نبال( كامريهتا لسبب ما!
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"ركزي وتذكري ما س�أقوله ل�ِك، فحياتِك معتمدة - 
عىل ما أقوله.. اقتناء هذه املعدات أهم من امتالك س�الح 
للصيد حتى، فهي ُستس�اعدين عىل تقف�ي أثرك، والتمُتع 
بق�درة هائل�ة عىل حتدي�د مكان�ك حت�ى وإن مل تكوين يف 

مرمى برصي، مما يوفر علينا الكثري من الوقت.."

"يا له من كرم حامتي منك!"- 

"ش�كًرا! ضع�ي يف ذهنِك أنني لن أذه�ب مع غاليتي - 
)سوليداد( الصطياد غنائم من احليوانات فقط.."

"بالطبع، هنالك أنا!"- 

"أجل! أتراين نسيت شيئا؟"- 
قالت )سوليداد( بتأفف:

"هنالك احلرشات!"- 

"حرشات؟"- 

أظهرت )سوليداد( مزيًدا من التأفف، مردفة:

 "أوه يا عزيزيت، خصوص�ا احلرشات اللعينة! هنالك - 
العدي�د منها يف الغابة، احلرشات الس�امة التي قد هتامجِك 
وهتامجنا، لذا نتسلح بُمبيد حرشي ُمنساب للذود منهم.."

"هل يل ببعضه؟"- 
"آسفة يا عزيزيت، هو لنا فقط!"- 

قال )نشأت( بشيء من نفاد صبر رافعا بندقيته لفوق:
"دعونا نفرغ من هذا كله اآلن!"- 

وص�وب ببندقيته تج�اه )نبال( الت�ي تراجعت خطوة 
للوراء، قبيل تحويله الفوهة صوب جثة الغزال:

"التتُب�ع ه�و نص�ف امُلهمة، تقف�ي أثر الفريس�ة وتتُبع - 
العالم�ات التي ترُتكها احلواف�ر – أو األقدام يف حالتك- 

سيخترص من وقتنا الكثري، فتيقظي!”
"سأحاول!"- 

"ممتاز! سأمنحِك ربع س�اعة كاملة قبيل االنطالق يف - 
أعقابك.. فاستغيل الفرصة واركيض.. اركيض اآلن!"
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"لكن الفتاة والفتى.. كالهما كانا سعيدين..
ألن ثمة فتى تعرض لما هو أسوأ..

ألنه كان هنالك ذلك الفتى، الذي أجبره أهله على 
القدوم للمنزل باكًرا من المدرسة..

ولما ذهبوا جميعا لكنيستهم..
اهتزوا وترنحوا في شتى أرجاء أرضية الكنيسة..

لم يتمكن بالضبط من تفسير ذلك..
إذ لطالما كانوا يذهبون إلى هناك!

أغنية "ممم ممم ممم ممم" 
– دمى اختبارات الحوادث

الشخص 
الشاحب
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الفصل الثاني عشر

قدميه�ا  انتاب�ت  الت�ي  اآلالم  متجاهل�ة  )نب�ال(  ركض�ت 
الحافيتي�ن، محاول�ة أال تنص�ت ألص�وات ال�كالب النابح�ة 
بحماسة من بعيد، والتي ستهرع عقب ربع ساعة مقتفية آثارها..
والحقيق�ة أنه�ا ش�عرت باالغتي�اظ أكث�ر م�ن الهلع، 
ففكرة أن ذلك األحمق المكتنز وعشيقته الشلقاء البلهاء 
يح�اوالن قتلها عقب فتح وصي�ة أمال بنيل ثروتها تبدت 

لها شديدة السخف واالبتذال..
كان بإمكانه�ا التنازل لهما ع�ن تلك الثروة المزعومة 
عبر جلس�ة ودية على مائ�دة اإلفطار.. لكن ال! ال بد من 
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حصاني�ن وعدة صيد ومحاض�رة مملة ع�ن الصيد وثلة 
كالب صيد، ومن ثم معاملتها كغزال شارد!

أال تب�ا لهم�ا ولهك�ذا حياة!  كان�ت في ش�قتها بأمان 
تحم�ض الص�ور، واآلن، ه�ي متبن�اة ومط�اردة من قبل 

معتوهين "باخوسيين" لشيٍء لم ترتكبه!
هكذا، وجدت نفس�ها في عالٍم ل�م تتعرفه من قبل، عالم 
الذعر والغموض، عالم يعج باأللغاز التي ما إن يقوم أحدهم 
بحلها وفك أس�رارها، حتى تبزغ له مفاجآت قاس�ية ال تطرأ 
عل�ى بال بش�ر.. فاللعبة العابثة تعتمد عل�ى الذعر والخوف 

بشكل أساسي لجعلها تصاب بالذهول والخوف..
لي�س بيدها حيل�ة، وال تع�رف أين المخ�رج من هذا 
الم�أزق الكبي�ر، لذا، س�يكون الحل بالنس�بة لها – على 
األغل�ب- اله�رب م�ن المخاطر الت�ي تواجهه�ا حاليا، 
باحثة عن أنسب بقعة لالختباء من المخبولين األثرياء..

ومن هنا.. ابتدأ األمر بحق!
***

توقفت هنيهة اللتقاط أنفاس�ها، وتلفتت يمنة ويس�رة 
آمل�ة برؤي�ة بقع�ة صالح�ة للت�واري، لكن الغاب�ة كانت 
متش�ابهة في تلك العتمة وبتلك األشجار، متاهة عمالقة 
باردة، قد تحتويها مؤقتا قبل أن تتمكن كالب الصيد من 

بلوغها..
ثم ارتفع ذلك الصوت..

أصغت غير مصدقة.. أهذا صوت بوق صيد؟
الوغد وعشيقته “الشلقاء” مستمتعان كما يبدو! كالب 
وجي�اد وبن�ادق وبوق، عدة صي�د متكاملة تخ�ص العائلة 

األرستقراطية، وكل تلك الجاهزية في أعقابها هي!
“يا لكم من حفنة أوباش!”

قالتها ش�اعرة بقلبها يخفق بعن�ف، أال تبا.. ليس هذا 
وقت الهلع..

بل هو وقته!
ت�وارت بي�ن األش�جار مطمئن�ة نوع�ا لتالش�يها عن 
األعي�ن البش�رية إن وج�دت، وأراحه�ا أال ت�رى كالب 
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الصي�د تم�ر بالمنطقة لمس�حها، إال إن ذلك كان مس�ألة 
وقت فحسب..

ج�ذب انتباهه�ا المتحفز جلب�ة بين الحش�ائش على 
يسارها، فنظرت مجفلة وبقلب متواثب كالجنادب..

ارتخى قلبها بعض الش�يء عندما أبص�رت غزاال بنيا 
ضئي�ال يخ�رج مترنح�ا، فواصل�ت مراقبته متس�ائلة عن 
سبب وجوده بالقرب من الفيال، في حين،  أرخى الغزال 
قوائمه مظهًرا جروحا دامية قاسية في كل شبر من جسده 
الضعي�ف، وابتدأ يلعق موضع أقرب جرح لديه بأس�ف 

المصاب على حاله المزرية، بطريقة ممزقة مبعثرة..
كان غزاال غير الذي أصيب بعيار ناري، هذا المسكين 
تقاب�ل – كم�ا يبدو- م�ع كالب الصيد، ونفخ�ت الهواء 
بغيظ من هذا العبث البغيض مع تلك الغزالن المس�كينة 
واآليلة لالنقراض، ثم لم تلبث أن شعرت بالخوف لدى 

تخيل مصيرها لو بلغتها كالب الصيد هي األخرى..
وال ش�عوريا، قارن�ت النتيج�ة بم�ا ت�راه اآلن من آثار 

شنيعة على بدن هذا الغزال المترنح أمامها!

صوت النباح يقترب، فعاودت الركض بأقصى سرعتها، 
األدرينالين أش�عرها بخفة ع�داءة ف�ي األولمبيات، ولدى 
تفاديها االرتطام بهذه الش�جرة وتلك، واقتحام الحش�ائش 
الكثيف�ة في خضم العتمة، تفك�رت بالمتاهة التي تخوضها 

للتو في الغابة، إذ توغلت في قلبها وللمرة األولى..
***

بالطبع تس�اءلت – وبمنتهى االس�تغراب- عن سبب 
تواجد دار سينما في قلب غابة!

ل�م يك�ن حلما، كانت ق�د خرجت من بين األش�جار 
المتعانق�ة إلى بقعة خالء، ولدى التقاطها أنفاس�ها وهي 
نص�ف جاثية عل�ى ركبتيها، وم�ن ثم اعتداله�ا، بوغتت 

بالمشهد قبالتها!
اقتربت محتفظة بسحنتها المستغربة بشدة، كانت دار 
سينما حقيقية ومهجورة كما هو واضح، الالفتة العمالقة 
تغزوها النباتات المتس�لقة، بل البناء كله، حتى إن جانبه 
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األيم�ن مخت�رق م�ن ش�جرة عمالق�ة، كرم�ح غ�رز في 
خاصرة كائن حي!

تناست موقفها الصعب وقد اتسع فمها بانبهار.. 
كانت تقارن دار الس�ينما هذه بفندق "ديل سالتو" في 
كولومبي�ا"، خصوصا من موقعه الذي بدا وكأنه في نهاية 
الغاب�ة، حيث أطل على هوة س�حيقة ل�واٍد عميق القعر، 
"ديل س�التو" كان فندقا مشهوًرا منذ عام 1928 بسبب 

إطاللت�ه الرائع�ة عل�ى الوادي تمام�ا كهذه ال�دار، وكان 
مقص�د عديٍد من الس�ياح آنذاك، ثم أغل�ق الفندق أبوابه 
فجأة في أوائل سنة 1990 ليصير أسطورة محلية، بسبب 
ارتف�اع ح�االت االنتح�ار ح�ول محيط�ه، وحكاي�ات 

منسوجة حول كيف أنه مسكون من قبل أرواح شريرة!
كانت تعلم أن الغابة قديمة، لكن السينما تبدت قديمة 
بدورها، لدرجة أنها شعرت بتواجدها قبيل الغابة ذاتها، 

وتس�اءلت ع�ن كن�ه الحكاي�ات المنس�وجة عنه�ا، ل�ن 
تستغرب إذا ما كانت متعلقة باألرواح الشريرة كذلك!

رمق�ت الالفتة الضخمة التي كان�ت مضيئة يوما قبيل 
تحطمه�ا وانقط�اع الكهرب�اء األزل�ي عنه�ا، األح�رف 

باإلنجليزية وشبه ممحية، فضيقت من بصرها لتطالع: 
P,A,R,A,D,I,S,E

ص�وت نب�اح كالب الصي�د يقت�رب، فبحث�ت بف�ؤاد 
الم�أوى  له�ذا  مدخ�ل  ع�ن  بعن�ف  خف�اق  مضط�رب 
الس�ينمائي، عله يحميه�ا – ولو مؤقتا- م�ن المخبولين 

خارجا..
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الفصل الثالث عشر

ف�ي الداخ�ل، وعق�ب س�يرها في مم�ر طوي�ل نوعا، 
تلفت�ت )نبال( باحثة عن مكان صال�ح لالختباء، إال أنها 
تريثت هنيهة كي تطالع الشاش�ة الضخمة العتيقة قبالتها، 

والكراسي القديمة المتراصة حولها..
ش�عرت أنها مخبولة قليال، إذ تمنت في تلك اللحظة 

لو إن آلة التصوير بحوزتها!
الس�ينما مبنية على طراز مسارح "األوبرا" العالمية، لم 
تكن بدائية للغاية على الطريقة الش�رقية التي تش�عرك أنهم 
يرتجل�ون داًرا للس�ينما، كان الم�كان فخيم�ا ل�وال قدم�ه 
الشديد، إذ بلغت النباتات المتسلقة قلبه وجدرانه كذلك!

أثن�اء الممر ش�به الطوي�ل ال�ذي قادها للشاش�ة هنا، 
أبص�رت ملصقات دعائي�ة لعدٍد من األفالم، بوس�ترات 
غالبيتها مرسومة ألفالم قديمة للغاية من حقب  الستينات 
والس�بعينات والثمانينات، اللهم س�وى أربعة أفالم فقط 
من حقبتي التس�عينات واأللفي�ة، والغريب أنها تتحدث 

كلها عن شخصية واحدة فقط..
وبالطبع، كانت تعرف الشعار األيقوني الذي زين كل "بوستر":

شون كونري    1962 "دكتور نو"   
شون كونري "من روسيا مع الحب" 1963 
شون كونري   1964 "إصبع ذهبي"  
شون كونري                    1965 "كرة الرعد"  
شون كونري "أنت فقط تعيش مرتين"  1967   
جورج الزينبي   "في الخدمة السرية لجاللتها"      1969   
شون كونري   1971 "ماسات لألبد"   
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روجر مور     1973 "عش ودعهم يموتون"  
روجر مور  "الرجل ذو المسدس الذهبي" 1974       
روجر مور         1977 "الجاسوس الذي أحبني"  
روجر مور             1979 "حاصد القمر"   

"من أجل عينيك فقط"      1981          روجر مور
1983            روجر مور "األخطبوطي"   
روجر مور            1985 "مشهد للقتل"   
تيموثي دالتون   1987 النهار الحية"   "أضواء 
تيموثي دالتون "رخصة للقتل"            1989  
995         بيرس بروسنان "العين الذهبية"       
1997   بيرس بروسنان "الغد ال يموت"      
1999  بيرس بروسنان "العالم ليس كافًيا"   
بيرس بروسنان   2002 "مت في يوم آخر"    
الالئحة التي تناوب على تمثيلها - وعلى مر األعوام- 
خمس�ة ممثلين..  س�تة.. إذا م�ا احتس�بنا )دانييل كريغ( 
طبع�ا، لك�ن هذه الدار كان�ت في زمن قبي�ل ظهوره كما 

يب�دو، فال فيلم ل)كريغ( بدور )جيمس بوند( من أفالمه 
األربعة التي ظهرت مؤخًرا عرض هنا..

***
"بروجيكت�ور"  حج�رة  لحي�ث  الس�اللم  صع�دت 

العروض السينمائية..
توقع�ت أن تج�د الب�اب موص�ًدا، لكن�ه كان مفتوحا 
وبالكام�ل، وحت�ى جهاز الع�روض الس�ينمائية الضخم 
العتي�ق والمزود ببكرتين كبيرتي�ن كان في محله، حامال 
ح�رف M وصامًدا من طراز 16 م�م، لكنه مثقل باألتربة 

والغبار وشباك العناكب..
س�معت ص�وت نب�اح ال�كالب مج�دًدا فاس�تعادت 
ذعره�ا، لم تتوقع بل�وغ المطاردة له�ذه البقعة، بل على 
العكس، حس�بت أنهم س�يتركونها دونما س�بب مقنع.. 

لربما االستسالم فحسب!
كي�ف سيستس�لم )نش�أت( اللعي�ن عق�ب محاضرة 

الصيد المضجرة تلك؟ عليها أن تكون واقعية أكثر!
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كان�ت تفكر بجن�ون أين تت�وارى، حين عث�رت على 
تل�ك الكوة الم�زودة بمقبض ب�ارز أرض�ا.. ذات حجم 
متوس�ط من حديد ش�ديد الص�داءة، فجذب�ت المقبض 
لألعلى كي يتكشف عن ساللم حجرية مؤدية ألسفل..

الظالم كان دامس�ا بضراوة، لكنها ل�م تتردد ولو لثانية، 
فهبط�ت الدرجات مقفل�ة عليها باب الك�وة، وكالعميان، 
تحسست الجدار على يمينها محاولة تبين سبيلها ألسفل..

الفصل الرابع عشر

ل�م تصدق قدر المس�افة التي قطعته�ا، إن هذا الممر 
لطويل بحق!

ث�م تنهدت بحرارة وفي خالص حين ارتطمت أخيًرا 
بباب، تلمسته لتجده خشبيا قاسيا، وعلى طريقة "برايل" 
عاودت تلمس�ه من المنتصف، ش�اعرة بأح�رف مكتوبة 

على سطحه مشكلة عبارة من نوع ما..
ل�م تتبين المكت�وب، فبحثت ع�ن المقب�ض، فما إن 

عثرت عليه حتى أدارته دافعة الباب بعنف لألمام.. 
***
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بالطبع تس�اءلت – وبمنتهى االس�تغراب- عن سبب 
تواج�د غرفة كه�ذه، وعن س�بب – باألحرى أس�باب- 

تواجد شخص كهذا داخلها!
كان استيعاب ما وقع بصرها عليه صعبا بعض الشيء، 
الغرفة عبارة عن غرفة نوم عشش داخلها النبات المتسلق، 
في زاويتها ش�جرة ضخمة وح�ده الله أعلم كيف نبتت.. 
فق�د اخترق�ت األرضية ش�اقة س�بيلها لف�وق، وتفرعت 

أغصانها الضخمة مشكلة سقف الغرفة برمتها..
الس�رير ضخم لكنه أشبه بمس�تنقع، على جانبه األيسر 
ف�ي الجدار - المزود بس�اعة حائط ذات أرق�ام رومانية- 
نافذة ذات قضبان عريضة شديدة رغم الصدأ الذي عشش 
فيه�ا، وأمام الس�رير تلفاز قديم للغاية م�ع جهاز “فيديو” 
وأكوام من الش�رائط، إلى جانب عدٍد من الكتب المتناثرة 

هنا وهناك، أرضا، وبين الشرائط، وحتى على السرير..
الج�دار وراء التلف�از حم�ل صبغة ذات ل�ون دموي، 
كان الرق�م - أو الك�ود- 007 ، وق�د ب�خ فوق�ه بصبغ�ة 

! X "بوية" سوداء عالمة 

أمام الس�رير ثمة مقعدين، وقد وقف بينهما ش�خص 
ح�اٍف يرت�دي بيجام�ة رث�ة وروبا بالًي�ا، ارت�دى كذلك 
نظ�ارات شمس�ية س�وداء وقب�ض عل�ى غيت�ار كهربائي 
موصول بس�ماعتين ضخمتي�ن، واح�دة موضوعة على 
المقعد الذي على يمينه واألخرى على المقعد الشمال..
كان يع�زف بجن�ون لحن�ا صاخب�ا.. صارخ�ا بعقيرة 

غنائية ضوضائية دون الشعور بشيء أو بأحد:
Cause I'm not like everybody else!

I'm not like everybody else!

I'm not like everybody else!

I'm not like everybody else!

توق�ف أخيًرا عن صخبه حين لح�ظ تواجدها أخيًرا، 
فرمقها مشدوها وفكه السفلى متدلية ببالهة حقيقية..

ظ�ل على تل�ك الوضعية لنص�ف دقيقة كامل�ة، قبيل 
نطقه أخيًرا وبعقيرة شبه مبحوحة:

"مكامن اخللل"!- 
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"ماذا؟"- 
خلع نظاراته الس�ود، فش�عرت )نب�ال( بخوف أكبر.. 

إذا كان ثمة خلل ما فهو حتما في مقلتيه وسحنته!
"فرق�ة مكام�ن اخلل�ل.. The Kinks .. أال تس�معني - 

هلم؟ هذه األغنية من أش�هر أغانيهم.. ولربام كانت أعظم 
أغنية يف الكون بأرسه!"

"مل أسمع هبم من قبل!"- 
"مل تسمعي هبم قبال؟ ملاذا؟ يف أي عام نحن بالضبط؟"- 
 -"2017"
"يف أي عام؟"- 
 -"2017"
"ها!"- 

قالها ش�ارًدا.. وحملق في السقف كمن يحاول تذكر 
ش�يء، قبيل إفاقته من تلك الغف�وة الذهنية، مطالعا إياها 

بنظرة ثابتة، ثم تساؤله بنبرة حادة:

"وكيف.. كيف متكنِت من فتح هذا الباب؟"- 
"لقد.. لقد كان مفتوحا!"- 
"م�اذا؟ كي�ف؟ ه�ذا الب�اب كان موصًدا مل�دة طويلة - 

للغاية!"
أمسكت بمقبض الباب لتحركه أمام ناظريه..

"أترى؟ مفتوح!"- 
أفل�ت الغيت�ار وق�د أصاب�ه ذه�ول أكب�ر، ودن�ا منه�ا 
بخطوات سريعة دفعتها للتسمر، إال إنه تجاوزها قاصًدا 

الباب، ولبضع مرات ظل يتفقده، مردًدا كالمخبول:
"يفتح للداخل.. وليس للخارج!- 

يفتح للداخل.. وليس للخارج!"
أخيًرا، ت�رك الباب المؤرق.. لك�ن ردة فعله في تلك 
اللحظة تبدت عجيبة، إذ أرجح بقبضتيه وهو يصك على 

أسنانه، من ثم تواثب كالكنغر في الهواء صارخا:

"اللعني! اللعني! اللعني!"- 
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"من؟"- 
نظر إليها الهثا، ثم س�ارع بالركوع زاحفا نحوها على 

ركبتيه، ليلتقط يدها ويشرع بلثم ظاهرها بنهم!
تأملته ذاهلة، وتساءلت في سرها..

"عمن يكون هذا املخبول.. أليس كذلك؟"- 
"هل.. هل تطالع األفكار؟"- 
"لي�س متام�ا.. وجه�ك كامل�رآة الس�اطعة، حالًيا هو - 

كوجه ملكة مجال العامل لعام 1996 !"
"ومن هي بالضبط؟"- 
"ال أذكر.. لكني متأكد من أهنا مجيلة، أوليس�ت ملكة - 

مج�ال العامل؟ لكنِك يف نظ�ري احلايل تضاهني كل ملكات 
العامل مجاال!"

وع�اود تقبي�ل يدها بنهم حتى تمكنت من اس�تعادتها 
بمشقة..

قالت وهي تجفف يدها المبلولة بلعابه في ثوبها:
"عليك بمساعديت!"- 

اعت�دل واقفا على أهبة االس�تعداد، وبثقة هتف مؤدًيا 
التحية العسكرية:

"ب�كل تأكي�د، ه�ذا أق�ل واج�ب.. م�ن حقِك س�بع - 
أمنيات! ال.. هذا كثري، أمنية واحدة فقط، فكل ما صنعته 

هو فتح هذا الباب!"
"أمنيات؟ ماذا.. هل أنت عفريت؟"- 
"ال طبعا، ال تكوين س�خيفة.. أهو مصطلح "أمنيات" - 

.. لنق�ل: طلبات! باألحرى طلب  املوحي بذلك؟ حس�نٌ
واحد!"

هنا، تناهى لمس�معها صوت نب�اح الكالب، فعجلت 
بالقول ودونما تفكير:

"اجعلها ثالث أمنيات.. أو طلبات!"- 
تفكر هنيهة، قبيل طرقعته ألصابعه بكلتا يديه، مجيًبا:

"اتفقنا!"- 
"ممتاز! واآلن أرجوك أنقذين!"- 



 142  143 

الفصل الخامس عشر

اندفع الشاب لألمام، وقبل خروجه من الغرفة، توقف 
لم�رة أخي�رة، والتفت لتأمل أرجائها بنظ�رات متحجرة، 

حملت رهبة جلية..
صمتت )نبال( لصمته باحترام، وانش�غلت أثناء ذلك 

بمراقبته عن كثب..
كان وس�يما، ف�ي الحقيقة كان بغاية الوس�امة كممثل 
س�ينما لوال هيئته الرثة وذقنه شبه النامية وشعره الطويل، 
وقطع�ا لوال تل�ك الندبتان على كل مقل�ة لديه، من فوق 
الجبين وم�روًرا بالمقلة، وحتى منتص�ف الخد، في كال 

الجهتين، كما لو كان عفريًتا شقت عيناه طوليا!

ل�ه زرقة طفيفة في مقلتيه، وكس�تنائية مغلفة بالس�واد 
في ش�عره، يمتل�ك بني�ة رياضي�ة مثالية وط�وال ممتاًزا! 
ورويًدا، وجدت )نبال( نفس�ها ترمق تقاس�يمه بش�غف، 

كما لو كان مفصال على ذائقتها تماما!
كانت راغبة بس�ؤاله عش�رات األس�ئلة، عم�ن يكون 
بالضب�ط، وعن س�ر تواجده ف�ي هذا الم�كان العجيب، 
وع�ن س�بب تواجد تل�ك الندبت�ان على س�حنته، لكنها 
هتفت بغتة وبعصبية كأنما تحاول استعجاله وهي تشبك 

أصابعها ببعض:
"إهن�م حياول�ون قتيل، ول�و عثروا عليك فس�يقتلونك - 

أنت أيضا!"
ردَّ بنبرة غير مبالية على اإلطالق:

"دعيه�م حياول�ون.. لن أس�ألِك ع�ام يريدون�ه وملاذا - 
وكي�ف.. الخ من تلك الرتهات، حريت�ي بدأت تًوا، وأنا 

لن أهدرها بتاتا!"
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"س�أرسد علي�ك حكايتي ب�كل األح�وال، فلربام لن - 
تص�دق أس�بايب الحقا، إذا م�ا انته�ى كل يشء عىل خري، 

وأشك بحدوث ذلك..!"
"يب�دو وأنِك من النوع الثرث�ار! هلمي.. ارسدي عيّل - 

حكايتك!"
كانت تفضل أن يسرد هو عليها حكايته، لكنها قررت 
الب�دء لكي يفتح له مكنونات ف�ؤاده فيما بعد، حين تفرغ 

من معضلتها!
***

"يا هلا من حكاية مضحكة!"- 
قالها الوسيم وهو يقهقه بالفعل، فهتفت باغتياظ:

"سعيدة أنك وجدهتا كذلك!"- 
"الغري�ب أهنا مفعم�ة بالوفي�ات عىل طريق�ة الدراما - 

التلفازي�ة، وال�دِك بالتبن�ي ق�ى نحب�ه يف حادث�ة أثن�اء 
عاصفة، ووالدت�ِك بالتبني توفي�ت باللوكيميا، ووالداِك 

احلقيقيان قتال يف حادثة سيارة!"

"مزيج من الكوميديا والرتاجيديا إذن!"- 
"ولكن.. حكايتِك هذه غري منطقية باملرة!"- 
"أعل�م ذل�ك، أعن�ي مس�ألة تواج�د طائف�ة كه�ذه، - 

وب�أن ينتهي يب املط�اف يف غابة كطريدة، ه�ذه أمور تليق 
باألفالم!"

"مع�ِك كل احل�ق، لك�ن تواجد ثغرة خط�رية يف فيلم - 
جيد يفسد املتعة!"

"ماذا تعني؟ عن أي ثغرة تتحدث؟"- 
تأملها باستغراب قبيل تساؤله:

"أحقا مل تالحظي شيئا مضحكا للغاية يف حكايتك؟"- 
"بغض النظر عن كوهنم حياولون قتيل باصطيادي؟"- 
"هذا مضحك قطعا، لكنني قصدت الثغرة يف حبكتِك - 

الرئيسية!"
"وبُت اآلن جمرد حبكة!"- 
"أنِت تقول�ني أن الطائفة الثرية تب�دل أطفاهلا بأطفال - 

عائالت فقرية بغية مساعدهتم، أليس كذلك؟"
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"بىل.. أين املشكلة؟"- 
"أين املشكلة؟ املشكلة أنِك أنثى، وذاك ال"نشأت" ذكر!- 

أولي�س م�ن المفت�رض أن تت�م مبادل�ة الذك�ر بذك�ر 
واألنث�ى بأنث�ى ل�درء الش�بهات؟ كي�ف ف�ي حالتك تم 

العكس؟"
صمت�ت )نب�ال( مصغي�ة ألفكاره�ا فيما يتعل�ق بهذه 

النقطة للمرة األولى..
كادت أن تج�ن، بالفع�ل، لَِم المبادلة به�ذه الطريقة؟ 
أوليس في ذلك مدعاة للش�ك بالنس�بة لألسرة الفقيرة؟ 
"مب�ارك، جاءك�م ول�د، أوه.. نرجو المع�ذرة، اتضح لنا 

أنها بنت.. مبارك مجدًدا!"
الطائف�ة ل�ن تق�ع في خط�أ اله�واة ذاك، فما المس�ألة 
بالضبط؟ حس�ب قواعدهم فاألسرة الفقيرة ال تعلم شيئا 
عن األمر، فهل كان التواطؤ مش�تركا بينهما؟ ما الحكمة 

في تلك الحالة؟
رأسها يكاد ينفجر..

"أتعلمني؟"- 
قالها وقد توقف مطرقا في تفكير عميق.. ثم استرسل 

مهموما:
"إن�ه مل�ن الغري�ب فع�ال أن يبت�ديء األم�ر م�ع ذلك - 

املحامي، وينتهي بِك املطاف بتحريري من سجني!"
"ومن الذي سجنك؟ وملاذا؟"- 

قالته�ا بمكر أنثوي محبب كما لو كانت هرة فضولية، 
لكنه تجاهلها وقد تحرك أخيًرا..

ثم عاود التوقف مجدًدا، وتأملها متسائال:
"أهو حقا العام 2017 ؟"- 
"وهل سأمزح بصدد هذا الشأن؟"- 
"أخربين�ي.. عق�ب عام 2002.. هل ت�م انتاج أفالم - 

جديدة ل)جيمس بوند(؟"
"ماذا؟ أهذا وقته؟"- 
"أجيبيني حاال يا فتاة!"- 
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"وه�و كذلك ي�ا فتى! وال تق�ل فتاة! دعن�ي أتذكر.. - 
هنالك.."

قاطعته�ا هنيهة أصوات النباح التي تقترب أكثر، لكن 
الشاب ظل مترقبا إجابتها.. يا له من مخبول!

)دانيي�ل -  للممث�ل  ص�درت  أف�الم  أربع�ة  "هنال�ك 
كريغ(.."

")دانييل كريغ(.. مل أس�مع به من قبل! ما هي عناوين - 
وتواريخ أفالمه؟"

"هنالك "كازينو رويال"..- 
"أتقصدي�ن فيل�م ع�ام 1967 الكوميدي م�ن بطولة - 

"بي�رت س�يلرز" و"دافي�د نيف�ني" و"وودي آالن"؟ ه�ذا 
الفيلم اهلزيل ال حيتس�ب.. هل شاهدِت هنايته؟ إهنا عبارة 

عن سريك حرفيا!"
"ال، قصدُت فيلًما جديًدا عرض عام 2006، وهنالك 
كذل�ك "ك�م من العزاء" عام 2008، "س�قوط الس�ماء" 

عام 2012، و"طيف" عام 2015.."

امتأل وجهه بالحبور أخيًرا، وبحماسة هتف:
"أتعنني بأن هنالك )جيمس بوند( جديًدا عىل الساحة - 

الس�ينامئية وبأربع�ة أفالم دفعة واحدة؟ ه�ذا خرب عظيم، 
جيب عيّل مشاهدة األفالم اجلديدة من السلسلة.. كلها!"

"ال أعتقد أننا سنشاهد شيئا عىل اإلطالق!"- 
"ملاذا؟"- 

وجد بصرها متحج�ًرا على بقعة ما، وحين نظر، وقع 
بص�ره على ع�دٍد م�ن كالب الصي�د الشرس�ة، ترمقهما 

بنظرات بعيدة كل البعد عن الود!
***

حي�ن خرجت ال�كالب – باألح�رى الذت بالفرار- 
مذع�ورة من صالة الس�ينما المهجورة، حاول )نش�أت( 
جمعه�ا بإطالق بوق�ه المذهب بضع م�رات، ودنت منه 

)سوليداد( بجوادها متسائلة بحيرة:
“ما هلم ال جيتمعون؟”- 
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"ال أعلم.. كأن اخلوف أصاهبم دفعة واحدة!"- 
"ملاذا؟ ما الذي رأوه وأفزعهم هبذا الشكل؟"- 
"وكيف يل أن أعلم؟"- 

رمقته بنظرة مطولة بمقلتها الوحيدة، فتساءل منزعجا:
"ما لِك ترمقينني هبذا الشكل؟"- 
"مل أعتد منك كل هذه العصبية!"- 
"ربام ألن ثروة هائلة عىل املحك بسبب.."- 

قاطعته:
"ال.. لطاملا كنَت هادئا واثقا، ما الذي أصابك؟"- 
لك�ن -  خلطط�ي،  وفق�ا  يشء  كل  يس�ري  أن  "اعت�دُت 

الكالب مل تلتزم هبا عىل ما يبدو!"
"ماذا سنصنع إذن؟"- 
"سيتوجب علينا الدخول.. ماذا حتسبني؟"- 

تبسمت ملقمة سالحها، هامسة بشغف:
"أفضل ذلك!"- 

ترج�ال من عل�ى الجوادين، وبخط�وات بطيئة حذرة 
عب�را مدخل الصالة الس�ينمائية، وأش�علت )س�وليداد( 

كشافها متأملة أرجاء المكان بحيرة حقيقية..
تساءلت:

"من الذي يبتني صالة سينام يف هذه البقعة؟"- 
"م�ا يوترين أنن�ي اصطدت كث�رًيا يف ه�ذه البقعة عىل - 

حس�ب تعبريك، ومل حيدث أن بلغت ه�ذا احلد قبال، هذه 
الصالة مواربة يف الغابة بعناية، وتواجدها عجيب بحق.."

"يبدو وأن هلذه الغابة تارخيا مل نطالعه قبال.."- 
"أرحب باالطالع عليه عقب انتهاء مهمتنا اللعينة!"- 
"ها قد بت تفقد أعصابك جمدًدا!"- 
"أنِت من حياول إفقادي إياها! مِلَ ال هتدأي قليال؟"- 
"ال أحبذ فكرة توترك من فتاة بلهاء!"- 
"أال تبا! هل سنتشاجر هنا يا )وداد(؟ أأنِت جادة؟"- 

اكفهرت سحنتها وهي تتوقف..
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"ومن�ذ متى وأنت تناديني ب)وداد(؟ ما الذي حدث - 
ل)سوليداد(؟"

واصل سبيله هامسا لنفسه بسخط:
"لسنا يف مسلسل مكسيكي لعني!"- 
"ماذا قلت؟"- 
"ال يشء.. أعتقد بأن من األفضل لنا أن نفرتق!"- 
"ماذا قلت؟!"- 

كذا هتفت باس�تنكار، فرمقها مستنكًرا هو اآلخر قبيل 
دمدمته باغتياظ:

"قصدت االفرتاق هنا إلجياد الفتاة يا بلهاء!"- 
"آه.. وهو كذلك.. ولكن ال تقل بلهاء!"- 
"الص�رب! اذهبي من هذا االجتاه وس�أذهب يف االجتاه - 

اآلخر.."
"حس�ٌن، ال تن�س نف�خ بوق�ك الس�خيف ح�ني تعثر - 

عليها.."
"بكل تأكيد.."- 

الفصل السادس عشر

بلغ )نش�أت( الصالة حيث تراص�ت المقاعد، فصعد 
على متن المس�رح حيث الشاش�ة العمالقة، وببطء سار 
متفق�ًدا المقاعد من بعيد ببصره الضائق وضوء كش�افه، 

عله يعثر على صيده الثمين محاوال التواري هنالك..
فوهة بندقيته مصوبة بإحكام، وبأعلى عقيرة هتف:

"ه�ل تعلم�ني يا أخت�اه أن عب�ادة إله اخلمر والنش�وة - 
اجتذبت النساء قبل الرجال؟

باحتف�االت  التعل�ق  ش�ديدات  ك�ن  النس�وة  أج�ل! 
العرب�دة، فهج�رن أعماله�ن كرب�ات من�ازل وأمه�ات، 
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واعتزل�ن في الجبال، حيث مارس�ن الرقص الهس�تيري 
العاري الذي يلوح كرقص الزار المبتذل!

ك�ن يصنع�ن ذلك بالمش�اعل، ث�م يمس�كن بحيوان 
صغير أو بطفل وهن في قمة االنتشاء والسعادة بشكل ال 
يمك�ن وصف�ه، أتعلمين م�اذا ك�ن يصنعن بعده�ا؟ كن 
يمزق�ن الضحي�ة الحيواني�ة أو البش�رية إرب�ا، ويلتهمنها 

بشهية مفتوحة!"

خيل له س�ماع جلبة من المقاعد جهة اليس�ار، فاتجه 
لهن�اك بخف�ة وح�ذر، مردف�ا ونظ�رة الظفر مرتس�مة في 

مقلتيه المتسعتين:

"تس�مى الوجبة املقدس�ة "أموفاجي�ا".. يعتقدن أهنن - 
يلتهم�ن حل�م "باخوس" ش�خصيا! فالتهام حل�م احليوان 
أو الطف�ل جيعل اإلله حيل يف أبداهنن اجلميلة، قوته تدلف 
فيهن، "باخوس" يتجىل أحيانا يف صورة حيوان ، كالثور، 

أو حتى كغزال.. وهن أردن أجس�اًدا مجيلة رشيقة.. متاما 
كالغزالن!"

***

"حلسن احلظ أن أساليب احِلمية تطورت اليوم!"- 
تسمر )نشأت(، فالصوت الصادر كان ذكورًيا!

هتف بعصبية:
"من؟ من هناك؟"- 
"س�معت بحكايت�ك الطريفة هذه يف حص�ة التاريخ، - 

وعىل سبيل التسجية، فقد كان لدينا ذلك املدرس القايس، 
والذي يؤكد لنا دائام أن كتب املنهاج بحاجة لتصويب!

كان يدرس�نا التاريخ، باألحرى كان يدرس�ني بصورة 
خاص�ة وبقية التالمذة بصورة عامة، حيث يتلذذ بصفعي 
وجل�دي أمامه�م طيل�ة الوقت، ويظ�ل يؤكد ل�ي أهمية 
التاري�خ وم�دى خطورت�ه.. ل�م أصدقه إال عق�ب مرور 

أعوام، وعقب وفاته!
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المه�م.. أحيانا كان يس�رد علينا حكايات مس�لية عن 
الميثولوجي�ا، وفي مرة حك�ى لنا عن قائد روماني يدعى 
)س�رجيوس(، كان متمرك�ًزا ف�ي س�وريا برفق�ة معاونه 

المدعو )واخس(.."
"قلُت من أنت؟"- 

وأطل�ق )نش�أت( طلق�ة تحذيري�ة، ل�م تك�ن كذلك 
بالضب�ط، فق�د قصدت المقاعد بغية إصابة ش�يء ما عن 

طريق الحظ!
"أنت مل تسأل "من أنت".. بل تساءلت: "من هناك"!- 

عموما.. استدعيا أمام طاغية يدعى "مكسيميانوس"، 
كان�ا محبان للس�يد المس�يح ويرفض�ان تبجي�ل األوثان 
اإلغريقي�ة، فالطفهما الطاغية بداي�ة، حيث اصطحبهما 
وبكل ود إلى حيث يقبع هيكل "جوبيتر"، هناك، جهزت 
مائ�دة م�ن اللح�وم المذبوح�ة لتل�ك ألوث�ان، وطل�ب 
الطاغية منهما مشاركته مائدته العامرة باألطايب فرفضا، 

عندئذ، أمر بتجريدهما من النياشين التي على صدريهما، 
وبأن ُيقادا في سوق المدينة بمهانة وهما مرتديان مالبس 
النس�اء لتحطيم نفس�ّيتهما، فقاال له: "أنت يا من تحارب 
الل�ه، أتظن أن�ك تثبط أرواحن�ا بجعلنا في ش�كل أنثى؟ 
إنك تس�تطيع بالق�وة أن تلب�س األبدان مالبس النس�اء، 

لكنك لن تلبس أرواحنا المتوثبة رداء الجبن!"
"تبدو كحكمة اليوم السخيفة يف اإلذاعة املدرسية!"- 

"ال.. حكم�ة اإلذاع�ة املدرس�ية كان�ت دائ�ام "رأس - 
احلكمة خمافة اهلل".. رصعونا هبا! عموما.. أدرك الرجالن 
أن هذه الثياب لن تيسء إليهام، فقد محل املسيح عىل رأسه 
إكلي�ل الش�وك وصلب كام أت�ى يف معتقداهت�ام، ذلك رّس 

فداء للبرشية، وعالمة حب إهلي لإلنسان.."

"هذا لطيف!"- 

"مل تنت�ه احلكاي�ة عند ذلك احل�د! إذ عاد الطاغي�ة للقائهام، - 
فدخ�ال مع�ه يف ح�وار روح�ي وبكل وه�دوء وهتذي�ب، ومع 
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شجاعٍة حقة كذلك، فشعر باخلجل من فعلته بحقهام، وأرسلهام 
إىل القائم بأمور سوريا إلقناعهام بالعدول عن إيامهنام..

التقياه هو اآلخر، فلم يقصر في محاوالته لثنيهما عن 
معتقداتهم�ا، لكنهم�ا صمدا، فأمر القائم بتعرية مس�اعد 
"سرجيوس" وجلده بضراوة حتى هلك، وطرحت جثته 
في الصحراء، فجاءت بعض الوحوش الضارية تحرسها 
بإعج�از إله�ي، حت�ى ظه�ر بع�ض األش�خاص الذي�ن 

انتشلوها لدفنها..
وف�ي الليل، ظه�ر القدي�س.. كان المس�اعد المدعو 
"واخ�س".. أو "باخ�وس"! فدع�ا رفيق�ه "س�رجيوس" 

للسماء بكل أمجادها!"
بدا )نشأت( حائًرا لدرجة خفضه فوهة البندقية..

همس متوقفا عن التلفت:
"واملغزى؟"- 

هن�ا.. بزغ ذل�ك الض�وء األبيض، ف�ي منتصف تلك 
المقاعد تحديًدا..

ش�ده )نش�أت( لدرجة إفالت�ه بندقيته لتس�قط أرضا، 
وبانبه�ار، رم�ق ذل�ك الش�خص ال�ذي اس�تخدم تل�ك 
المقاع�د برش�اقة كس�لم س�فلي، حيث كان يهب�ط ببطء 
وتوازن دون أن يختل، وقد خيل للفتى المكتنز أن جناحا 
مفعم�ا بالضوء ق�د نبت لذل�ك الش�خص المهيب جهة 

اليمين، جناح ضخم خالب..
ثم بزغ له جناح آخر جهة اليسار، وسمعه يقول بذلك 
الص�وت الذك�وري ال�ذي ب�ات اآلن رخيم�ا وجدي�ًرا 

بالقديسين:
"املغ�زى ُيس�تنتج.. علي�ك اس�تنتاجه بنفس�ك.. أهيا - 

املكتنز!"
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الفصل السابع عشر

رمقت )سوليداد( الكالب بشيء من اغتياظ..
كان�ت قد تجولت بملل واس�تهتار ف�ي أرجاء الصالة 
المعتمة، ملوحة بسالحها كأنه غصن تلهو به ببراءة، وقد 

نادت بضع مرات:
"أي�ن أنِت يا عزيزيت؟ اخرجي فقد ضجرنا.. أريد أن - 

أرجع لكي أستحم وأنام قليال!"
لم تتلق رًدا بالطبع، فتأملت السقف وهي تنفخ بنفاد صبر..
ثم زحفت تلك الحشرة على مؤخر عنقها كي تلسعها 
بل�ؤم هنال�ك، فصفعتها وهي تش�هق بذه�ول وغضب، 

ومن ثم صرخت:

"وهو كذلك!"- 

وخرجت من الصالة مسرعة، لتجد الكالب بالخارج 
بانتظارها..

لم تكن ودودة مع تلك الكالب، وبتهكم قالت:
"أهال بالكتيبة الشجاعة! أين سيدكم األمحق؟"- 

أظه�ر أحد الكالب لس�انه الهثا، فتأملته )س�وليداد( 
ببرودة قبيل تصويب سالحها ناحيته!

"انطق يا كلب!"- 
نطق الكلب بنباح مس�تفز وهو يه�ب واقفا، فأجفلت 

متراجعة..
وحين نظرت للوراء، أدركت لَِم كان الكلب األحمق ينبح..
كان هنالك غ�زال يافع يخرج من الصالة بدوره، وقد 

سار بال خوف صوبها وصوب الكالب! 
نظ�رت إلي�ه بدهش�ة، ث�م دمدمت متحسس�ة ش�فتها 

السفلى:
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"ومن أين أتيت أنت؟"- 
توق�ف الغ�زال ليرمقه�ا بنظرة ثابت�ة أثارت ش�يئا في 

نفسها..
رفعت ببطء بندقيتها صوبه مكررة:

"من أين أتيت؟"- 
الغ�زال يتراج�ع خط�وة لل�وراء، وه�ي تتق�دم نحوه 

بالسالح قائلة بنبرة عجيبة متلذذة:
"كان عليك أال تظهر.. رباه.. كم أنت مجيل!"- 

كاد الغ�زال يهرع لداخ�ل الصالة مجدًدا ل�وال قيامها 
بإطالق النار عليه..

لم تقتله على الفور، أصابته في قائمه األيمن فحسب، 
فسقط مترنحا وهو يطلق سليال عجيبا أضحكها، وبقسوة 

هتفت ملوحة بسالحها كهمجية منتصرة:
"أخربت�ك! واآلن يتوج�ب عليك دف�ع ثمن غلطتك - 

الشنيعة هذه!"

ث�م نظ�رت لل�كالب الت�ي تأهب�ت عل�ى قوائمه�ا، 
فطرقع�ت بأصابعها مش�يرة للغ�زال البائ�س، قائلة بنبرة 

باردة:
"انقضوا!"- 

فانقضت الكالب!
***

حين خرجا، كانت هي بانتظارهما..
ل�م تتوق�ع )س�وليداد( ظه�ور )نب�ال( أخي�ًرا، لك�ن 

الشخص الغريب الذي خرج برفقتها أشعرها برهبة..
توارت )نبال( خلفه حين صوبت )سوليداد( بندقيتها 

ناحيتهما، لكنه تقدم ببطء وثقة هامسا:
"مرحبا أهيا القرصان!"- 
"أهال!"- 
"مل ترحيل بعد؟"- 
"ال.. كنُت بانتظارها، واآلن.."- 

خيل لها أن لهجته حملت االستهزاء التام حين قال:
"بِت اآلن بانتظارنا سوية؟"- 
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"أجل!"- 
"لكنِك ال تعرفينني.."- 
"ال فارق!"- 
"ال ف�ارق؟ وه�و كذلك.. هل س�تطلقني الن�ار علينا - 

اآلن؟"
"حتام!"- 
"طريف.. لكن ماذا عن.."- 
"عن؟"- 
"صديقك املكتنز؟"- 
"ماذا عنه؟ سيكون بغاية السعادة حتام حني خيرج من - 

هذه الصالة اللعينة ليجدكام بانتظاره كجثتني.."
"حني خيرج؟ هذا غريب.."- 
"وما الغريب بالضبط؟"- 
"أنه خرج منذ زمن!"- 

أطلقت )سوليداد( ضحكة مرتبكة، وبعصبية هتفت:
"لو إنه خرج لكنُت أبرصته حتام.."- 
"لقد أبرصته.. حتى أنِك – ولسبٍب ما- أطلقِت عليه النار!”- 

"ما الذي هترف به بحق ال.."- 
انخ�رس لس�انها بغت�ة.. ولهنيه�ة أصغ�ت ألفكارها 

الخاصة والمؤرقة!
"لي�س ه�ذا فحس�ب، لق�د أطلق�ِت علي�ه ال�كالب - 

كذلك!"
كان م�ا يخرفه عجيبا يس�تحيل تصديق�ه بتاتا، ولكن، 
ولسبب غامض، لم ترغب بااللتفات للوراء، حيث جثة 

الغزال التي ال زالت الكالب تتناوب على نهشها..
إال أن م�ا أرعبه�ا حقا ه�و ردة فعل )نب�ال( المتوارية 
خل�ف ظهر ه�ذا الغري�ب المخيف، لم تك�ن خائفة من 

بندقيتها، بل من رمق المنظر خلف ظهرها..
عندئذ، قررت االستدارة وببطء..

صنعت ذلك وقد شرعت باالرتجاف، وصرخ عقلها 
بجنون أن ما يحدث مجرد س�خف، ستلتفت لتعثر على 

جثة لغزال فحسب!
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ارتعشت شفتها السفلى ما إن أبصرت الجثة، وببطء، 
أزاح�ت عصبته�ا الس�وداء عن عينه�ا قبل رميه�ا جانبا، 

وهي تتقدم من الجثة بخطوات شبه مترنحة..

ل�م تك�ن جثة لغ�زال، بل لش�اب مكتن�ز، أو إن�ه كان 
كذل�ك قبيل تكفل الكالب الشرس�ة بإنق�اص وزنه عبر 

اقتطاع بعض األرطال من بدنه!

وكانت ردة فعلها المفزعة!

"ال يا )نشأت(! مل أكن أعلم! كيف يل أن أعلم؟"- 

كيف وقعت هذه الشعوذة بحق السعير؟

وتلفتت للشخص الذي توارت )نبال( خلفه صارخة:

"أهيا الشيطان!"- 

"لسُت شيطانا يا امرأة، هذه إهانة يل!"- 

"أهيا الشيطان اللعني!"- 

تأملها ملًيا قبيل قوله بشيء من استهزاء:

"رباه أيتها الشلقاء! انظري يف املرآة وسرتين الشيطان - 
احلقيقي!"

"أهيا ال.."- 
وشهرت سالحها بسرعة مطلقة النار عليه..

ل�م تصبه، إذ تجاوزته الطلق�ة قيد إنش، إال إن )نبال( 
أطلق�ت تأوه�ا مباغتا دفع�ه لاللتفات نحوها في س�رعة 

واحتداد، ليجد بقعة دماء طازجة في خاصرتها!
"تبا.. مل أتوقع ذلك!"- 

تلقفه�ا بس�رعة م�ا إن ترنح�ت، ف�ي حي�ن تأملتهم�ا 
)سوليداد( ذاهلة..

أطلقت ضحكة خبل وهي تعاود النظر للجثة، هامسة 
ببرودة:

"يا لكام من خمبولني!"- 
وبب�طء، رفعت فوهة س�الحها قاصدة أس�فل ذقنها، 
ولم يحاول الش�خص – المس�خ في نظرها- صدها عن 

الزناد..
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الفصل الثامن عشر

هتف الش�اب مهروال في ممر صالة الس�ينما بعصبية 
وقد احتمل )نبال( بين ذراعيه:

"تبا! ال متويت يا فتاة.. ليس اآلن!"- 
بلغ قل�ب الصالة نفس�ها حيث صعد على المس�رح، 
وتأم�ل س�حنة الفت�اة الغارق�ة ف�ي الع�رق وه�ي تله�ث 

بصعوبة، متمتمة دونما وعي:
"من تكون بالضبط؟"- 
"كفي عن الثرثرة!"- 

"هل أنت عفريت أم فارس أحالم؟"- 

"تبا!"- 

وتوقف عن التلفت محدقا في نقطة معينة..
كان يحدق في حجرة العرض السينمائي، تحديًدا في 
الك�وة حي�ث تطل عدس�ة آل�ة الع�رض، ث�م وبأعلى ما 

جادت به عقيرته:

"هل�م ي�ا "إم"! أنا متأك�د من أنك تعم�ل اآلن! حان - 
وقت العمل اجلاد يا صديقي القديم!"

لم يتلق رًدا، فعاود الصراخ بغضب:

"اعمل حاال عليك اللعنة وإال.."- 

هنا، قاطعه صوت صرير دفعه لإلصغاء بترقب..
ث�م ابتدأت اآللة القديمة تهدر، راس�مة ضوًءا متقطعا 

على شاشة السينما العمالقة، فهدر الفتى في سعادة:

"عوًدا محيًدا أهيا الصديق القديم!"- 
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آلة العرض السينمائية تعرض صوًرا متقطعة لمشاهد 
متفرقة من أفالم "جيمس بوند" القديمة، "شون كونري" 
يقدم نفسه على طاولة ورق القمار ألول مرة في فيلم "د. 

نو":

")بوند(.. )جيمس بوند(!"- 

"ج�ورج الزينب�ي" ُيصدم حي�ن يجد زوجت�ه مقتولة 

داخ�ل الس�يارة ف�ي مش�هد مؤثر م�ن فيلم "ف�ي الخدمة 
الس�رية لجاللتها"، "روجر م�ور" يهرول كاألحمق بزي 
مهرج في مشهد هزلي من فيلم "األخطبوطي"، "تيموثي 
دالت�ون" يقط�ع رب�اط جزمت�ه بنصل س�كين كي يس�قط 
الش�رير األش�قر م�ن حال�ق في مش�هد مرعب م�ن فيلم 
"أضواء النهار الحية"، وأخيًرا، "بيرس بروس�نان" يعدل 
ربطة العنق خاصته وهو يقود دبابة في مشهد بالغ الطرافة 

من فيلم "العين الذهبية"!

الفتى يتأمل الشاش�ة ببصر متس�ع من فرط الس�عادة، 
يصرخ والمشاهد تتالحق بسرعة البرق:

أنا مدين هلذه الفتاة البلهاء بحيايت!"-  "أرسع يا "إم"، 

الصال�ة  لواقعي�ة،  س�ينمائية  م�ن  تنقل�ب  المش�اهد 
السينمائية تبزغ وسط الغابة بطلتها المهيبة على الوادي، 
في�ال الطائفة تلوح كذلك، ثم الش�ارع الم�ؤدي للطريق 

السريع، ثم البلدة القريبة..
أخي�ًرا، عرضت العدس�ة الس�ينمائية مستش�فى تبدو 
األق�رب له�ذا الم�كان، وتوقف�ت الص�ورة عل�ى غرفة 
داخلية ذات سرير خالي الوفاض، وقد منحته ممرضة ما 
ظهرها وهي تقوم بتنس�يق بعض األزه�ار داخل دورق، 
فهت�ف الفتى وهو يعدل من وضعي�ة الفتاة قبيل اندفاعته 

المتهورة ناحية الشاشة:
"شكًرا يا "إم"، هذا كفيل بالغرض!"- 

***
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ق�ال الطبيب المكتنز ملوًح�ا براحته في الهواء كنصل 
سيف بتار:

"ألدي�ك أدن�ى فك�رة ع�ن املخاط�ر النامجة ع�ن نقل - 
فصيلة دم خطأ؟ اإلصابة بواحٍد من أخطر أنواع فقر الدم 
االنحاليل، حيث تبدأ خاليا الدم املوجودة يف إنتاج خاليا 
مناعية تسمى األجس�ام املضادة ملحاربة الدم اخلطأ الذي 
تم نقله للش�خص، وينت�ج عن ذلك تدم�ري رسيع خلاليا 

الدم احلمراء..

األعراض الش�ائعة ش�حوب الجلد، إره�اق، حمى، 
ارتباك، دوار، ضعف أو عدم القدرة على القيام النش�اط 

البدني.."

"دكت�ور.. أن�ت تتكل�م كمدم�ر آيل لع�ني ق�دم م�ن - 

املستقبل!"

وتأمل الفتى الفتاة..

كانت راقدة على الفراش، بالقرب منها تلك الممرضة 
الت�ي أس�قطت دورق األزهار مطلقة صيح�ة هلع، حين 

بزغ لها من العدم الفتى حامال الفتاة!
س�ارع بإرقادها على السرير وهو يهتف في الممرضة 

مرتعدة الفرائص:

"اجلبي الطبيب حاال!"- 

والطبيب حضر مسرعا، فوقع بصره على طبيب زميل له!

"دكتور؟ ماذا تصنع هنا؟"- 

هتف الفتى محاوال إيقاف نزيف )نبال( بكلتا يديه:

"سأخربك الحقا، تعال اآلن وساعدين!"- 

ورمق اكتناز الطبيب الذي هرع لعونه متسائال:

"قل يل.. أتعرف باخوس؟"- 

"ال أع�رف س�وى أبق�راط.. م�ن أي�ن أتي�َت هبات�ني - 
الندبتني؟"



 174  175 

"ليس هذا وقته، ماذا نصنع إلنقاذها؟"- 
"هي بحاجة لعملية نقل دم حاال يا دكتور!"- 
"عظيم، هلم ابدأ حاال!"- 
"املسألة ليست هبذه البساطة يا دكتور، أنسيت؟"- 
"ماذا نسيت؟ ما املشكلة بحق السعري؟"- 
"علين�ا بمعرف�ة فصيلتها ي�ا دكتور، وب�كل األحوال - 

لدينا عجز يف بنك الدم هنا!"
"أال تبا.. وما العمل؟"- 
"س�أكون رصحي�ا مع�ك، ال أتوقع هل�ا العي�ش لفرتة - 

أطول.. قد فقدت بالفعل كثرًيا من الدماء!"
"تبا! تبا!"- 

وشده الفتى بغتة..
بدا كأنه يفكر في قرار مصيري محتدم، وش�عر بضيق 

جامح حين صرخ عقله:
"قد حررتك يا أمحق.. أنت مدين هلا!"- 

تنفس بعمق، ثم وبتوتر بالغ همس:

 -"! O– سأنقل هلا من دمائي.. ال تقلق ففصيلتي"
"ماذا؟ هل متزح يا دكتور؟  هذه من أكثر فصائل الدم ندرة! - 

فهي متنح سائر الفصائل، وال تأخذ إال من ذات الفصيلة!"
"وأين املشكلة؟"- 
"ي�ا دكتور، عدد األش�خاص احلاملني هل�ذه الفصيلة - 

الع�امل ال يتج�اوز 15 ش�خًصا!  الن�ادرة ع�ىل مس�توى 
أس�امؤهم  مس�جلة لدى الس�لطات عاملًيا ليت�م االتصال 
هب�م وق�ت احلاجة إليه�م يف قضايا دولية خط�رية، كام إن 
حاميل هذه الفصيلة يعمدون للتربع بدمائهم الثمينة تلك 
ل�دى فروع بنك الدم من أجل ختزينه�ا كرصيد احتياطي 

لالستفادة منه وقت حاجتهم إليه!"
"أتعبت قلبي.. قلت لك بأين أمحل هذه الفصيلة!"- 

رمقه الرجل من أسفل نظاراته مدمدما بغير تصديق:
"أنت ال متزح!"- 
"ال أمزح عليك اللعنة!"- 
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الفصل التاسع عشر

أفاقت الفتاة المكتنزة من نومها الشبيه بغيبوبة..
تململ�ت وه�ي تتثاءب، كاش�فة عن فاه كالتمس�اح، 
حيث علقت بين قواطعها وأنيابها المصفرة بقايا اللحوم 
والش�حوم التي التهمتها، مع جرعات هائلة من الخمور 

طبعا، دفعتها للتجشوء بضع مرات..
تلفتت حوله�ا وهي تتمطى، رامقة بعين ناعس�ة بقايا 
الطائف�ة الذين ظلوا في الحديقة الس�رية بغي�ة االحتفال 
بمضيفه�م الذي انطلق خلف طريدته ليصنع كما صنعوا 

جميعا..

ال�كل كان ال ي�زال غارق�ا ف�ي الن�وم، وق�د توس�دوا 
األرض بين بقايا الطعام والش�راب، كان�ت الليلة حافلة 

ماجنة، تليق بتعاليم "باخوس" المبجل!
ع�اودت الفت�اة المكتنزة الحافي�ة تثاؤباتها الش�نيعة، 
ونهض�ت ململمة عباءتها حي�ن الحظت وقوف أحدهم 

قبالتها، بقدمين حافيتين ناصعتين للغاية!
نظرت لفوق، ومن ثم شهقت..

اتسع بصرها وجحظ، أرادت الصراخ فلم تقدر..
"اهنضوا!"- 

كذا هدر الواقف، فأفاق الجميع دفعة واحدة..
وحين أبصروا ما أبصرته، خروا ساجدين وفرائصهم 

ترتعد!
"املؤله شخصيا!"- 

وأمامهم، وقف "باخوس" – ش�خصيا- أمام تمثاله، 
كما لو كان نس�خة حي�ة عمالقة منه، لوال تل�ك الندبتان 
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عل�ى كل مقل�ة لديه، من ف�وق الجبين وم�روًرا بالمقلة، 
وحتى منتصف الخد، في كال الجهتين، إذ الح كعفريت 

مروع شقت عيناه طوليا!
قال لهم بصرامة مهيبة:

“أج�ل! أنا “باخ�وس إل�ه األفالم.. أقص�د املرسح! - 
اخلمر والعربدة واملرسح.. إن مل ختني الذاكرة!”

"رمحاك أهيا املؤله العظيم رمحاك!"- 

"أجل.. هذا أنا! اإلله باخوس إله اخلمرة وإله املرسح، - 
م�ن املف�رتض أن تصحبن�ي فرق�ة راقص�ة م�ن جاري�ايت 

املتوحشات، لكنهن مشغوالت يف تنظيف املعبد!"

"رمحاك أهيا املؤله العظيم رمحاك!"- 

"إذن.. هذا ما تصنعونه هنا وقت الفراغ يا مهج بحجة - 
العبادة؟"

"اغفر لنا!"- 

"ساحمنا!"- 
"رمحاك أهيا.."- 
"صمًتا!"- 

وأطلق ضحكة مجلجلة، ثم وبقسوة رد:
"ال رمح�ة وال س�امح وال غفران! ق�د أرقتم الكثري من - 

الدماء، واضح كذلك أنك�م أرقتم الكثري من املرشوبات 
الكحولية، وعليه سأعاقبكم.. باملوت!"

باالنتح�اب،  الفتي�ات  وابت�دأت  بش�دة،  ارتجف�وا 
وباألخ�ص تل�ك الفت�اة البله�اء عند قدمي�ه، إذ صاحت 

بهستيريا وهي تتشبث بقدمه اليسرى كالصمغ:
"رمحاك يا موالنا الكريم!"- 

حاول التنصل منها بعس�ر ك�ي ال يختل توازنه، مردفا 
بحزم:

"بل متوتون مجيعا، اللهم إال لو.."- 
"إال لو ماذا؟"- 
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"إال لو أقريتم بذنوبكم.."- 
"نقر ونعرتف بأننا أذنبنا!"- 

"ال يامحقى.. ليس يل، بل للسلطات!"- 

تبادل�وا النظرات المرتبك�ة، فعاود اله�در وبأعلى ما 
جادت به عقيرته:

"افعل�وا، وإال ذبحتك�م ك�ام تذب�ح الش�اة، وقدم�ت - 
حلومكم لكالب صيدكم اجلائعة عىل الدوام..

واآلن، اغربوا جميعكم عن وجهي.. حاال!"
أطل�ق الجميع الصرخات المذع�ورة، وتدافعوا نحو 
المخ�رج كما لو كانوا يهربون م�ن حريق مندلع، لدرجة 
س�قوط بعضهم ودهس اآلخرين لهم كاألفيال الصغيرة 

نظًرا لالكتناز!
كل ه�ذا.. و"باخوس" – ش�خصيا” يرفع بكلتا يديه 

عاليا، وهو يقهقه كشرير أفالم نمطي!
***

أفاقت )نبال( نصف إفاقة..
بصرها ال زال مقوضا، وفكرها ظل مشوشا شديد التبلبل..
كل ما عايشته بدا لها مجرد حلم طويل سمج، اختلط 
فيه الحابل بالنابل.. إذ اكتش�فت أنه�ا متبناة، وبأن طائفة 
حاولت اصطيادها كالغزالن أمال بتحصيل ورثها بس�بل 
غي�ر قانوني�ة، فركضت ف�ي الغابة كش�خصية حكاية من 
حكايات الصغار، حيث توارت في صالة سينما، وهناك، 
قابل�ت الذئ�ب الضخ�م الش�رير، إال أنه لم يكن ش�ريًرا 
بالضبط، كان مهووًس�ا بأفالم “جيمس بوند” فحس�ب، 
وق�د عرض عليها ثالث أمني�ات، بل ثالثة طلبات نتيجة 

لتحريره!
أهذا كل شيء؟ يا له من حلم مذهل!

المشكلة أنها وجدت نفسها على سرير في مستشفى، 
ووج�دت أثًرا لعيار ناري في خاصرتها بدا وكأنه أصابها 

في مقتل، لوال..
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“متاثله�ا للش�فاء مذهل حقا، ولو كن�ت أجرؤ لقلت - 
بأن دمك السبب!”

"ال تكن سخيفا يا دكتور، دمائي مثل دماء أي شخص - 
عادي.."

"صحيح أهن�ا نادرة، ولكن ليس لدرج�ة منح التعايف - 
التام م�ن طلق ناري وهبذه الرسع�ة املذهلة، بإمكاهنا من 

الغد املغادرة لو ظل الوضع عىل ما هو عليه، لكن.."
نظ�رت بوه�ن لتبص�ر ش�خصا مكتن�ًزا يح�ادث آخر 
ش�احبا هزيال بعض الشيء، المكتنز تبدى فعال كطبيب، 
بمعطفه األبيض وس�ماعاته الطبية المتدلية على صدره، 
أما اآلخر فبدا لها مألوفا ببيجامته وروبه، قد رأتهما قبال!

"ماذا عن إصابتها يا دكتور؟"- 

- "ماذا عن إصابتها؟ يا دكتور؟"
منقذها! إنه هو حتما! قد وفى بمطلبها األول إذن!

ولكن لَِم لم يعد يتبدى وسيما كما تذكره؟

كان اآلن منك�وش الش�عر واللحي�ة ج�ًدا، حت�ى ف�ي 
حاجبيه كثافة ش�نيعة، س�حنته ذات ش�حوب، وجهه لم 
يع�د كامل االس�تدارة ب�ل عريضا بعض الش�يء، أنفه لم 
يعد متناسقا مدببا بل أفطس على نحو ما، شفتاه داكنتين، 
عيناه نافذتين حادتين، واألس�وأ أنه ال زال محتفظا بتلك 

الندبتين.. 
ما الذي يحدث بحق السعير؟

"جيب إب�الغ الرشط�ة، فالفتاة تعرض�ت لطلق - 
ناري.."

"ال لزوم يا دكتور!"- 
"ال لزوم؟ أمتزح يا بني؟"- 
"حسٌن.. إذا كان ال بد، فافعل ما يتوجب عليك - 

فعله!"
"هذا ما سأفعله حتام!"- 

ت�اركا  الحج�رة،  م�ن  المكتن�ز  الدكت�ور  وانس�حب 
الشخص المشعر الشاحب يصفر متأمال السقف..
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ثم إن المش�عر الشاحب س�ارع بإقفال الباب، واتجه 
نحو )نب�ال( متفحصا إياها، فهمهت األخيرة بش�يء من 

ذعر:
"ما الذي حيدث؟ من أنت؟"- 

نظ�ر لها بش�ذر، ث�م وبب�رودة هم�س محتم�ال بدنها 
مجدًدا:

"من أنا؟ أنسيتي منقذِك؟"- 
"أن�ت؟ أن�ت الوس�يم م�ن صال�ة الس�ينام؟ صاحب - 

األمنيات أو الطلبات الذي.."
قاطعها ساخًرا:

"وسيم؟ أهكذا رأيتني؟"- 
"رأيتك؟ ملاذا؟ أأنت بألف سحنة وسحنة؟"- 
"لرب�ام! لكن�ِك – ع�ىل األق�ل- تعرفِت ن�ربة صويت، - 

أليس كذلك؟”
فعال.. صوته ال زال هو، ذات صوت منقذها الوسيم!
تأوه�ت لدى رفعها بتلك الطريقة المندفعة، وبش�يء 

من وهن قالت:

"تلقيُت طلقة!"- 
"لكنِك اآلن بخري كام أكد يل الطبيب!"- 
"وملاذا كان يناديك بالدكتور؟"- 
"هكذا رآين، متاما كام رأيتني.. وسيام!"- 
"أأنت متأكد من أنك لسَت عفريتا؟"- 
"هذه إهانة!"- 

وبحدة، هتف مخاطبا السقف:
"هلم يا "إم"، فلسُت أمتلك اليوم بطوله.."- 

خيل ل)نبال( أنه�ا تخرف او تهلوس، حين بزغ على 
الجدار المقابل عرض س�ينمائي حمل طابعا بنيا مصفًرا 
داكنا، مصدره عدسة عرض خفية، أما الصورة المعروضة 
فكانت واضحة ومألوفة رغم الخربش�ات واالهتزازات 

التي أفعمت الصورة المعروضة..
كانت للفيال!

وبس�رعة، اندفع المش�عر نح�و الجدار حام�ال الفتاة 
التي أطلقت أعتى صرخات الفزع!
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الفصل العشرون

ل�م تفقد وعيها عل�ى الفور حين وجدت نفس�ها أمام 
الفيال..

سمعت منقذها يهتف مندفعا للداخل:
"مل تتبق سوى سويعات معدودة عىل الفجر!"- 

وعندئذ ماذا؟ سيحترق لدى بزوغ الشمس؟
"هل.. هل أنت مصاص دماء؟"- 
"طبعا ال! أي سخف هذا؟"- 

ال.. بكل تأكي�د.. ليس بمصاص دماء، وبالطبع ليس 
عفريتا فتلك مهانة!

"ماذا عنهم؟ عن أعضاء الطائفة؟"- 

"البلهاء الذين حيبذون العربدة؟ ال تقلقي، ال أحسبهم - 
يضايقونِك بعد اليوم!"

قاله�ا باس�تهزاء وه�و يرتق�ي الدرجات، ول�وال دقة 
الموق�ف وغرابت�ه لوجدت الوض�ع رومانس�يا، لوال أن 

منقذها لم يعد وسيما كما كان قبال!
قصد غرفتها، وحين دلف تلفت حوله هامسا بتهكم:

"يا له من ذوق يليق بطفلة!"- 
"ليس ذوقي حتام!"- 

وضعه�ا في س�ريرها، ثم تلفت مزمع�ا المغادرة لوال 
تشبثها بيده..

نظر لها بصمت، فعجلت بالقول:
"أرج�وك انتظ�ر، لقد أنقذت حي�ايت، وأنا عاجزة عن - 

شكرك.."
"ال شكر عىل واجب!"- 
"ولك�ن.. أرج�وك أن�ر يل دريب هنا، ما ال�ذي حيدث - 

بالضب�ط؟ م�ن أن�ت؟ كي�ف وصلن�ا إىل هنا؟ وم�ا الذي 
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أصاب )نش�أت( و)س�وليداد(؟ كان�ا يترصفان كمدمنني 
حتت سيطرة عقار اهللوسة!"

أبعد يدها عن يده بترفق، وبهدوء همس لها:
"ارتاحي.. قد كانت ليلتِك طويلة وشاقة للغاية.."- 
"ولكن.."- 
"نامي يا فتاة قليال.."- 
"سأنام.. لكن.. ال تقل.. فتاة!"- 

وبالفعل، استس�لمت للنوم كما لو تلقت جلسة تنويم 
مغناطيسية من حاٍو بارع!

***
هبط الفت�ى المنقذ المش�عر درجات الس�اللم ببطء، 

متأمال أرجاء الفيال ساهما..
كان يتذك�ر ه�ذه البقع�ة كمن�زل، حي�ث الس�هرات 
مش�اريعهم  واجتماع�ات  الرف�اق،  م�ع  الصاخب�ة 

ومخططاتهم السرية..
ثم اندلع ذلك الحريق الذي غير كل شيء لألبد..

"س�يتوجب ع�يّل إجيادهم واحًدا واح�ًدا.. ويا هلا من - 
مهمة عسرية!"

نطقه�ا مهموم�ا، وحين تذكر ما قام ب�ه ألجل )نبال(، 
وخصوصا مسألة التبرع بالدم تلك..

"مشكلة جديدة تضاف لقائمة مشاكيل!"- 
ل�م يعلم بالضبط هل ما ق�ام به كان صوابا أم ال، لكنه 
رح�ب باالنتظار لرؤية النتائ�ج، فلطالما فعل، واألفضل 

فعل ذلك وهو حر طليق!
"إم"؟- 

بزغ العرض السينمائي على الجدار قبالته، كأنه انتظر 
إش�ارة منه لكي يبزغ، والصورة كانت لصالة السينما في 

قلب الغابة..
"الفجر قد انبلج!"- 

نطق بها في ش�رود متأمال األفق عبر النوافذ، ثم تقدم 
ليخت�رق صورة العرض الس�ينمائي على الج�دار، عابًرا 

ببطء للضفة األخرى!
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مؤلفات وائل رداد

• رواية: "موت سريري": دار أكتب- مصر ط1/ منشورات 	
ضفاف- لبنان ط2 

• شركة 	 تموت":  أن  شرط  الحلوى  "سأعطيك  رواية: 
المطبوعات للنشر والتوزيع - لبنان

• رواية: "جنازة المالئكة": دار رواية – السعودية ط1 / دار 	
سما – الكويت ط2 / سما للنشر – مصر ط3

• رواية: “مذكرات الجرذان الغريقة”: ممدوح عدوان – سوريا	
• “سيمفونية وادي الظالل”: سندباد لإلعالم والنشر 	 رواية: 

– اإلمارات ط2 – مصر ط1 / مداد للنشر 
• رواية: “الملجأ”: الرواق للنشر – مصر	
• كتاب سينمائي: “أفضل شيطان لي”: سما للنشر - مصر	

• سيناريو الظالم: أمير الكوابيس	
• سيناريو الظالم 2 المحقق السري	
• سيناريو الظالم 3 وسم الدم	

ترجمات:  

• “سجين الجحيم”- كاليف باركر	
• “العالج”- كايوشي كوروساوا	

دار سما – الكويت / دار أكتب - مصر

• “المصعد رقم7”ج1	
• “التابع الحارس”ج2	
• “الهائمون”ج3	
• “مندوب الشيطان”	
• “مالك جهنمي”	
• “الزيبق”	

بالتينيوم بوك – الكويت / سما للنشر - مصر
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