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  الغالف واإلخراج الفين خالد فرحات
  أخبار اليوم

  
  
  

واالستسالم والالمباالة ، فال أحد ينكر وطأة الظلم والقهر  بيد أنا حنيا اآلن عصر اهلندسة الوراثية واالستنساخ ، عصر النسبية احلائرة بني اليأس
 أي اختيار ةمدى خطورليت أُلقيت علينا ولن نستطيع الفرار منها ، وال ينكر أيضا نكر حجم املسؤولية اجلسيمة ا يوالعنف احمليط بعاملنا اليوم ، وال أحد

ر اآلخرين معنا وإن كانوا دائما بعيدين ئليوم مصرينا وحدنا بل ومصا اوال أي عمل نقوم به بغض النظر عن قدر قناعتنا به ، فلن يترتب على ما نفعله
 .عنا 

يصوغها لنا يف إطار دقيق من الرمزية سوف يتلمسها القارئ و  من كل جانب استطاع غنيم أن يرصدها كلهاهذه األجواء والتفاعالت اليت حتيط بنا
  .بني دفيت هذا الكتاب 

فوق فرع شجرة ، فإنسان الطني ميثل العنصر التالف من  تشبه محامة ناصعة غلبها النعاس” نقطة بيضاء”و” إنسان من طني“إن يف داخل كل فرد منا 
و همستوى اتمع ، هو منطقة الظل اليت تسكن فيها صنوف الشر من عنف وقهر وعنصرية والمباالة ،  سواء على مستوى الفرد أو على اإلنسانية

 وهو -” حكايات أفريقية على املسرح“جادزوال يف كتابه   كما تصوره بعض املعتقدات األفريقية اليت حتدث عنها األديب ليونارد-اجلسد بال روح 
   . الصراعاتكراهية ومثر احلسد وحصادنبت ال

نا أمعنا النظر جيدا ألدركنا أن اخلري مازال حيىي بيننا ، يف أليس معىن هذا أن نفقد األمل وأن نكف عن البحث عن طريق السعادة وطريق احلرية ، فلو 
  . السالم على نثر احلب ونشر األمل متاما مثل محامة داخلنا ، هو تلك النقطة البيضاء القادرة

اليت تسعى دائما لتزييف ” بركة الطني“أن تقاوم باستمرار  إن قوى اخلري وإن كانت حمدودة إال أا موجودة يف كل بقعة من بقاع األرض ، لذا فعليها
يف مجيع  قوى ذاتية تشيعه وتنشرهأن للشر وسائل متعددة وأساليب متنوعة ولكن احلقيقة تؤكد لنا أن للخري  احلقائق وحتويلها إىل أباطيل ، فظاهر األمر

  .أرجاء الكون 
عن طريق النجاة من براثن الشر كي يصل إىل ينابيع  وهي أيضا رحلتنا معه ، رحلة اإلنسان اخلالدة منذ بدأ اخلليقة حبثًا” سكة برهومه“هذه هي 

ن يف داخل نفسه وبالتحديد إىل ذلك املكان الغين باملعاين ، املليء السعادة واحلرية الكامنة يف داخله ، فطريق السعادة واحلرية ما هو إال رحلة اإلنسا
هو يف حقيقة األمر الشخص الوحيد الذي يعي حقيقة  الذي” العبيط“باملشاعر ، املفعم باألحاسيس ، هو روح املعرفة اليت جتسدها شخصية أجولوجنو 

  . احلكيم الضعيف وانون فيه هو الواقع املقلوب الذي أصبح فيه القوي هو
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تعرف من خالهلا على مناذج لشخصيات متعددة لكل مهنا نيف داخل نفسه هي رحلة شاقة ومؤملة ملن أراد إدراك السعادة ، سوف ” برهومه“ورحلة 
ؤكدة ، وجند  محقائقاحلالق الذي ميثل الوجه القبيح للقرية فهو يلتقط األقاويل واإلشاعات ومث يصففها كأا  طريقه يف البحث عن ذاته ، فنجد مثالً

د الرجل األصفر رجل األعمال القادم من بعيد الذي مل يلبث جنأيضا العرافة اليت مل تزل تبحث عن وسيط لتحضري األرواح وفك األسحار ، وكذلك 
  ! أوضح مثال لعصر اليوم عصر السرعة والتكنولوجيا   أن يرجع من حيث أتى ، وهو

احلب ” خطيئة“اليت اقترفت ” زيزي“ئسة التائهة اليت تعكس التخبط الذي يعيش فيه اإلنسان مثل شخصية فضالً عن العديد من الشخصيات البا
الذي استطاع ” قيصر“، أو كشخصية ” بوتشيين“بطلة أوبرا املؤلف العاملي ”  بتلرفاليمدام”دور واحترقت بنار لوعته كأا على مسرح احلياة جتسد 

  .ىل قوة بعد أن أفىن حياته فريسة لالستسالم وعبدا للهزمية أن حيول اليأس إىل أمل والضعف إ
حكاية من فضاء الكون لذلك ستبدو أبعادها غري واقعية وإن مكان وزمان بال زمان ، تروي لنا ويف النهاية سنجد صورة ما هي بصورة ، هي مكان بال 

  .كانت باألحرى مفرطة الواقعية 
ن أتى الباحث عن املاضي واألصول ألن من يعلم من أي” برهومه” بال عنوان ، مرآة لكل البلدان ، وسر احلكايةواحلكاية تدور يف زمن األساطري يف بلد

  .يعلم جيدا إىل أين يصري 
ضوع تعدد الثقافات ، حيث يتعرض الكتاب اللتقاء الثقافة مو، وهي السلسلة اليت تعاجل ” فليكن مع هذا شيئًا“هو أحد كتب سلسة ” سر برهومه”و
  . غربية بالثقافة الشرقية ال

، فلكي نقيم جمتمعا عادالً متعدد اجلنسيات ” الذاكرةرحلة للبحث عن “بد أن يكون أيضا ال الثقافتنيولكي ال يتحول هذا االلتقاء إىل صدام بني 
مبقدوره أن   ، فمن يعرف نفسه حق املعرفة يكوناالختالف الثقايف فمن الضروري أن نبدأ مبعرفة أنفسنا أوالً والثقافات ولكي نستطيع إدراك قيمة هذا

  .قافات املختلفة ثقافات متناقضة كل الث يعي مفهوم هذا االختالف الثقايف الذي إن نظرنا إليه جيدا لوجدناه ال يعين بالضرورة أن
ح على ما هي عليه اليوم ، فالتقدم احلضاري ما هو تصب الدائم بني الثقافات املختلفة هو أساس التقدم الذي أدى حبضارتنا إىل أن” احلوار“ولقد كان 

  إال نتاج هذا احلوار املستمر املثمر واملتواصل
رحلته داخل ذاته إن يبغي البحث عن ذاكرته ، ولكن  ختاطب ضمري اإلنسان يف كل زمان ومكان وتعلنه أنه سيكون معه يف” برهومه“إن شخصية 

عرب فقط أولئك الذين أدركوا معىن احلب ” الرحلة االستكشافية“استجبنا حنن ، سريحل معنا يف هذه  افلن يستجيب اجلميع كم” هنداء برهوم“ورغم 
روح “اليت ال تحس وال ترى أال وهي ” النقطة البيضاء“وذلك كي يستعيد الضمري صفة اإلنسانية املوجودة يف داخله تلك ” حوار سقراط “راحلوا
  .” اخلري

  
  كالوديا روبيين

  يةالإيط ةكاتب
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  دورى كالثواىن 

  كل شىء يدور  ..دورى 

  البعض حيمل الذكر والبعض األخر حيمل الرحم 

  الكل يدور حول الكل 

  تدور عيناى مث تعود

  ريح العشق هتب على األرض مث تعود

  يرتد إىلّ الطرف 

  دورى ىف عقلى الطيىن فأنا وأنت ملتفان 

  انسلخى مىن والتحمى ىب 

  ن ىف احملاجر دورى كالدوائر ، كالعيو

  كاحليوان ىف السواقى معصوب العينني

  يدور ىف اندفاع مث يعود ىف التياع

أحدق ىف التفاصيل الصغرية ، ىف طرف القلم املدبب الذى يصل ما بيىن وبني اآلخرين يسيل على طرفه عصارات فكرى ومهى وأملى ،ابىن به أبياتا 
  .واهدم به أمم واغرسه ىف عشقى

 به امتطيه وميتطيىن ،ارشقه ىف لب السعادة ،فيلِقىن إىل حافة الشقاء ،يلِقىن للداخل ويطرحىن خارجا ، يهبط ىب ويصعد ، اعرب به عن اثر اُعبر به واَعرب
ها ويداعبها يعشقها ، ينغرس في الرنات الصادرة من األجراس ،ينشل مىن متعة التفكري ويقذف هبا إىل أحضان األوراق الىت تتطاير إىل أفق ال يعشقها أو

فتحن إليه أو تتمرد لتصيبىن بالغثيان ينثرها ىف األجران حبوبا وىف اإلحداق رياحا وحبوب لقاح لتخصب أرحاما تنتج زهرا ،ينثرها مدى وقنابل تنتظر 
  .التوقيع فتحيل وجود األشياء إىل عدم

يح عتمة املساء ،يدخل اهلواء البارد فيمسح اثر النعاس أملئ رئىت باهلواء اتركه ألفكر ،ألحترر ،اذهب للنافذة ،أزيح ستائرها الداكنة،يتسلل الضوء فيز
البارد ،تسرى قشعريرة ىف جسدى ،تقتحم األصوات الغرف ،تتالشى أصوات العصافري الناعمة حينما تذوب ىف هدير اآلالت الدوارة ال تدعىن 

  .استمتع بوشوشات الزهر

 ثنايا اجلبال ،أمحل منحنياهتا وقممها ،أغوص ىف أال خوار ، أتسلل إىل احلدائق املتناسقة والرباعم أرسل ببصرى بعيدا ،يالمس نظرى األفق أتفحص
  .النابتة على األفرع الىت أصاهبا الشتاء وامتص عصارهتا وجردها من أوراقها
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  .كل شىء يتالشى حىت يصبح كنقطة صغرية ال ترى تذوى حاملة معها شفرة حياهتا

تفكري لدرجة أا توقعىن ىف هوة سحيقة بني الشك واليقني ،بني الغد واألمس ، تلقيىن ىف أبعادا ثالثة أو أربعة أو مخسة الوحدة الوحدة تدفعىن إىل ال
  جتسد بداخلى اخليال الذى احسبه احلقيقة ،الذى جيعلىن أوقن متام اليقني أن املر أه الىت انقطع طمسها ستصبح أما

ازة األسبوعية ،كان من املفروض أن أفكر ىف حبيبىت كالرا ،أفكر ىف موعد اللقاء املسائى ،ذلك اللقاء الذى نستمتع أن التفكري سيفسد على متعة اإلج
  .فيه متعة كبرية ،وتنطلق فيه ملكات اجلسد وهى تعرب عما تريد حبرية ،ترقص بال قيود

  .متع اكثر لو طلبتىن هى ،سأنتظر تليفوا كان تليفوا يوقظىن ىف يوم اإلجازة ،أنىن است. يبدو أنىن استيقظت مبكرا 

سأترك التليفون ، . حاولت مرات كثرية أن اخرج من ارتباطاتى ولكىن مازلت أسريها ، أدور ىف فلكها بالرغم من أىن كنت أمترد عليها كثريا 
طحب نفسى إىل املطبخ واسلق البيض بدال  سأص،سأذهب إىل احلمام ألزيل عن أذىن وعيىن أدران األمس ،سأغسل مالبسى ،سأغري مسحوق الغسيل

  .من شربه نيئا ،سأتناول أصابع السجق بدون قلى ،سأشرب القهوة ىف كوب كبري

  ما هذا اهلراء؟ 

  ،ما الذى يدفعىن إىل ذلك التفكري ؟،ملاذا ال أفكر ىف هجر كالرا والبحث عن فتاة أخرى اكثر جرأة منها اسبح معها ضد التيارات؟ما الذى يقودىن
  .الىت تلقيىن إىل العادة الدميمة 

 وهى مطالعة الصحف والنشرات اإلخبارية والفتاه الىت ،متضى أيام األسبوع ال اعرف عن قضايا الوطن أى شىء وذلك النشغاىل بقضايا العامة
  .تساعدىن ال أعريها أى اهتمام فقط املح طيفها وهى داخله أو خارجه توزع القضايا 

جازة مير سريعا ،كنت ال اركز فيه على األشياء اجلوهرية واستمتع بوحدتى وقطىت املسكينة الىت تتمىن أن خترج مرة خلسة كنت اشعر أن يوم اإل
  .لتلتقى بقط ذكر 

  .استأذنتها ىف تناول الصحف من صندوق الربيد ، كانت تشطاط غضبا حينما اتركها بالداخل واخرج 

مررت سريعا على األخبار الىت ..رح واإلعالنات وأخبار الفن والكرة ومشاكل الكرة األرضية النازفة طالعت أخبار السينما واملس..تناولت الصحف 
  .ص الشعوب النامية خت

  .أخريا استغرقت ىف قراءة مقال فلسفى ورحت أدون بعض العبارات ىف مفكرتى اخلاصة 

  .ق ىف صمت طويل يقطعه رانني التليفونخرب صغري عن انتحار أمرية جعلىن أشعر باالنقباض والقى بالصحيفة واستغر

  :بسرعة رفعت السماعة 

  الو الو

  !يذوب صوت الطالب على اجلانب اآلخر ويتالشى أضع السماعة بعنف وأمخن هل كالرا هى الىت تعاكسىن؟

.. ل من فوقه أثار البخار املنطلق من فمى أغلق زجاج النافذة وأزي..تصبح بشرتى مثل جلد اإلوزة املرتوعة الريش ..أفتح النافذة يلسعىن هواءا البارد 
أشاهد عاملا ضيقا وخلقا ومظاهر وأركانا وزوايا ومنعطفات ال حصر هلا وخيوطا تتحرك ، تتنمر ىف شراسة لتمسك ..أنظر من خالل البقعة الضيقة 
  !.بالصيد ، ال أعرف من حيركها
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  انتشلىن رنني التليفون مرة أخرى.ع أحد أن يوقف الدوران ألنه يدورلن ميلك أحد العدم ألنه ال يستطيع أن ميلك الوجود وال يستطي

  …الو  -

  .نعم كلها معى..نعم نعم بالتأكيد )سوكان( من دكتور ..  نعم أنا هو-

  لك ما تريد هل من جديد؟  

  سأحضر حاال  .. !! ميوت؟-

بس، مجع األوراق، السالمل، فتح باب السيارة إدارة احملرك، دوران كانت العثرات كثرية ، سلك التليفون ، املناضد ، طرف السجادة، ارتداء املال
اإلطارات، تغيري السرعات ، هبات النسيم احململة بالغبار ،قطع الطريق، قهر املسافات، الوضع سئ جدا فهناك شخص ميوت وهناك أيضا االجتاهات 

  .املعاكسة

و كنت أفكر ىف القوى اخلفية وأرجوها أن حتملىن ىف حلظات للوقوف ..مل عنصر املفاجأة الطريق مازال طويال  السيارة مقيدة بسرعة ،ال أستطيع حت
  على تفاصيل املوضوع 

  .إذا توقف عن الدوران توقف كونه..كل شئ يدور ..تطن ىف رأسى ىف شبه دوائر   )برهومه(  كلمات 

ار واختذت منها قبورا تنتظر أن حيملها الريح إىل مكان أبديتها بعد أن تدب ألقتىن مقولته عن األخوار الىت تكونت فيها األوراق املتساقطة من األشج
فيها عوامل التحلل ،لقد سبقتها أوراق اندثرت حتت األوحال وامتألت بالديدان وحتولت إىل غذاء لبعض األشجار اليانعة الىت تتباهى خبضرهتا تنتظر 

تك مازالت تتراقص ىف رأسى كالقناديل ، كطيور راقدة ىف أوكارها أفزعها ثعبان كلما" برهومة"آه يا ..خريفا أخر لتموت من أجل حياهتا
  .إذا عرفت قيمة الشىء فقدت قيمته.. كيف ىل أن أفهم مغزى قولك..كلماتك تصعد ىب إىل أعلى مث تلقيىن بال رمحة..جائع

  كى تعود.. ا أا هتاجرقال وهو ينظر إليه:كنت أنظر معه عرب زجاج النافذة على عاصفة الطيور املهاجرة 

  .إذا تضاعفت النقود تضاعفت معها اآلالم : أراه كما رأيته أول مرة وهو خيرج كل ما معه من نقود ويبعثرها وهو يتحامل على ضعفه ويقول

اهية، الكمون توأمة بني الصحة واملرض، الفقر والغىن، القدرة والضعف،احلب والكر..كانت فلسفته قائمة على التوأمة بني املتناقضات
كنت ال أستطيع الربط بني هذه املتناقضات ،كانت نظرتى أحادية اجلانب ولكن كلماته جعلتىن أفكر ىف أن هناك أشياء ..واالنطالق،الصمت والصخب
  .ال حتتمل اجلدل أو املناقشه

إذا توقفت : ه وجلس كاملنهار وهو يواصل كالمه قائال  مل تطل وقفت- أنىن كضلع جبانب قلبه، أشعر بكل آالمه-أشعرىن ضعفه واحلالة الىت هو عليها 
  . األرض الىت أقف عليها ستتهاوى كشهاب مساوى حمترق

  . ساعتها تركته لتأمله الثقيل على ذهىن وخرجت وقد ارتسمت على شفىت ابتسامة شاحبة ، ساخرة ، كنت أسخر من نفسى عندما أتذكر ما يقوله

  .ت حلظات شاخصة للعيان ، أراها كلما تذكرته ، ال أستطيع  نزعها بالرغم من أنىن كنت أرويها مباء ماحللقد روت دموعى ذكرى املاضى فأنبت

  .عن احللم" ”برهومه“"أسرعى أيتها السيارة اللعينة حىت ال تتوقف قطرات الندى ، أسرعى حىت ال تذبل األزهار ومتيل السيقان ، ال جيب أن يتوقف 

***  
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يط األفكار وتوقفت حركة دوران املوتور وانشغلت جبمع األوراق ومحلتها بني أحضاىن وقفزت من السيارة إىل سلم املستشفى أمام املستشفى أنقطع خ
  .غري عابئ بصراخ احلارس وباالصطدام باملمرضات

  .ىف انتظارى يقضم أظافره حماوال أن يوقف الوقت )سوكان( كان الدكتور 

  : وجهى كالربكان وهو يصرخ مل ميهلىن حىت هتدأ أنفاسى وانفجر ىف

  ملاذا تأخرت ؟_ 

  :خطف األوراق من يدى وقلبها مث قال متسائال 

  هذه هى كل األوراق ؟_ 

وضع األوراق على .. انصرمت منه وهو يقلبها ،احنىن ليجمعها ،حاولت مساعدته ،أزاحىن بعيدا عنه ،محل األوراق ودلف إىل حجرة املكتب مسرعا 
 مر على سطورها من خالل منظار وحيد وترك ،يض بعد أن نفض ما عليها من بقايا أطعمة وأكواب فارغة جلس يتأمل األوراقطاولة مغطاة مبفرش اب

  :األوراق ونظر يتأملين طويال مث قال وهو يشري إىل بإصبعه مؤكدا 

  هذه هى كل األوراق ؟_ 

    )برهومه(  هذه هى كل أوراق _ 

هذه ..  قضم على شفته السفلى مث جلس وقال ،ة واجته هبا ناحية الشرق مث راح يلوح بيده ويهز رأسهأعاد فحص األوراق من جديد ،اخذ ورق
   مازالت ناقصة…األوراق ال تكفى 

  :قلت صارخا 

  .أنا ال دخل ىل بذلك ،أا كل أوراقه الىت سلمها ىل قبل أن يدخل املستشفى

 وتأكد ذلك اليقني حينما قال الدكتور   )برهومه(   يراوده أىن مقصر ىف حق وجلس على حافة املقعد ومثة يقني )سوكان( ازدادت عصبية 
  : )سوكان(

  .قضاياكم ليس هلا اية_ 

   وقفت الشعريات خلف رأسه كزغب العصافري وتفصد العرق على كل األجزاء العارية ىف رأسه ووجهه املطاطى وشعرت للحظه انه ميتطى جوادا 
  .ه على الرؤيةيسري به ىف غبار ال يساعد

 أنت بارع ، أين وضعها؟ فكر معى،فكر يا صديقى ،أنا احبك،ميتلك مستندات أخرى رمبا أخفاها عنك ) برهومه(  أشار بإصبعه وقال مقررا أن 
  . أنا معجب برأسك الطافية ،احليلة

  ن بقايا فوق الصخور رمبا تكو: مل يكن باستطاعىت أن اعرف دخيلته إال حينما وجه القلم حنو رأسى وواصل قائال 

  أية صخور أيها الطبيب ؟أنا ال افهم شيئا: قلت مندهشا 

  .ىف الغيبوبة منذ أن وطأت قدماه املستشفى وكلماته الغري مفهومه أشعرتىن بالقلق " برهومة "لن تفهم ، _ 
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  أنا الذى أصابتىن حركاتك بالقلق _ 

أنت فقط سوف تؤكد .. الت واضحة تشري إىل أن هناك أوراقا مازالت خمبأة ىف مكان ما هناك فواصل وإشارات غري مفهومه و عبارات ناقصة ودال_ 
  .ىل ذلك 

  مل يكن أمامى إال أن أحتمل نظرات الشك وكذلك أحتمل قذارته ولعابه الذى ينثره قريبا من أذىن 

  : طلبت منه أن يكلمىن عن بعد إال انه ازداد التصاقا ىب وقال

  عما ىف داخله   )برهومه(  لقد حدثىن _ 

  ليس ىل ىف هذا البله _ 

  اتبعىن _ 

  إىل أين ؟_ 

  إىل املخترب _ 

  أنا أتشاءم  من الدخول إىل هذه األماكن _ 

  . البد أن تدخل معى_ 

ركة ىف حدود أمام إصراره دخلت معه إىل املخترب ، كان يشبه حجرة كحجرات سفن الفضاء ،دهاليز أجهزه وأماكن خالية ال تسمح لإلنسان إال باحل
  .ضيقه وىف حذر 

  ختيلت ىف بادئ األمر انه مكان كأماكن التعذيب الذى صنعه الطغاة لقهر إرادة اإلنسان 

 يتحدث حديثا بدأرة إىل أن انظر إىل هذا املكان وللخوض ىف التفاسري وامرىن مشريا إشارة نصف دائ )سوكان( مل يستمر ختيلى طويال فلن يتركىن 
  : دؤوب مبفرده ىف إنشاء هذا الصرح الكبري الذى أقامه على كتفيه حجرا حجراطويال عن عمله ال

عقول تستخلص كل ما هو نادر وغريب ، ال عقول ال تفكر إال ىف .. العمل ىف جمال التكنولوجيا حيتاج إىل عقول جبارة ال إىل أجساد مترهلة _ 
  .املضاجعة وااللتهام 

 ومل اكن اصدق ولذلك قلت حمدثا نفسى عن أجسام البغال وأحالم العصافري الىت تنتاب الكساىل ،ينه اجلسماىنكان هناك تناقض بني ما صنعه وبني تكو
.  

  :قطع الطبيب أفكارى متسائال 

  فيم تنظر ؟_ 

  !كما ترى _ 

  . ضحكه ساخرة وأشار إىل شاشة عرض صغرية وضغط على مفتاح التشغيل  )سوكان(   أطلق 
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  .ات وضحك مرة أخرى فهمت انه غاص إىل مكنون نفسىسحبىن إىل اخللف بضعة خطو

بدأت الشاشة تنبض باحلياة ولكن أى حياة ، أشياء ومناظر وصور تشبه القىء اإلنساىن طفح حتت اجللود الناعمة امللساء ،تظهر صور متتابعة لرجال 
  .اجللود اجلافة يضحكون ضحكات تنم عن السخرية القاتلة حليقى الرؤوس أصاهبم اهلزال ونساء عرايا أثدائهن ممصوصة وهياكل بشريه تتحرك حتت 

ترتع اإلنسانية , إدراكات ملا وراء اإلنسان من رغبة ال يستطيع التعبري عنها ألا خمجلة ومقززة خياالت تسبح فوق رمال ساخنة تسحق الوجدان
تعيد نفس الصياغة وتزيل الغبار عن الصور املعلقة فوق جدران وتضع مكاا أجزاء خلوية عدمية احلس واحلركة ال تسرى بداخلها الدماء ولكنها 

  . تآكلت من أثر الرطوبة وهشاشة اجلذور

داخل بشرى مريض ، ملقى على اجلوانب، يهلل بأفواه مفتوحة ال تعى خمارج الكلمات ، آذان مفتوحة تسمع وال تعى الطرح الداخلى من حزن 
   .يبدو للناظر أن االهتمام الزائد ما هو إال صورة من اإلمهالصامت أحال الوجوه البامسة إىل رسم معاكس 

صور أخرى ألناس يضحكون ،تنساب دموعهم محراء تغطى جالليب السعى الدؤوب، وإناس يضحكون ، يتساندون جبباههم كأم يركنون إىل 
  .صورهم، يأنسون هبا ، ينسجون اهلواء مبخايط ومهية

ومتنيت أن أهرب إىل مكان ال وجود له ، ال أعرف ما يفعله هؤالء وملاذا ..تمخض األرض عن زلزال ليزيل هذا املكانمل اصمد أمام ما أراه، متنيت أن ت
  .  ىف برود ، تقهقرت إىل اخللف ومتنيت أن تنفتح الطرقات خلفى )سوكان( ؟قمت مذعورا، أقترب مىن 

  .ا نظرات كل من رأيتهم على الشاشة وجدتىن اهرب إىل الوراء مدفوعا بتلك األيدى النحيلة والعيون هب

أدركت أن خلفى جدران كثرية ، التقهقر ال فائدة منه ، حدقت ىف رأس الطبيب الصلعاء ، منا بداخلى شعور باخلوف ووجدتىن ىف اية الرجوع إىل 
  .اخللف أجلس على حزمة من املعدات مازالت حبيسة الصناديق

  .أنظر مرة أخرى..مرا ابتسامة هزيلة وقال أ  )سوكان ( أبتسم

أناس يبدو عليهم األناقة والثراء جيلسون ىف حديقة خيالية املستوى جيلسون ىف : مل يكن أمامى آال أن أستجيب كان العرض مغايرا متاما للعرض األول 
  . مشروبات- حسابات–وال استرخاء يقرؤون صحفا ولديهم قناعة بأن كل ما هو مسطر فيها حقيقة كل األشياء ىف متناول أيديهم ، نساء أم

  شدىن منظر النساء اجلميالت واألفخاذ العارية والنهود النافرة باألغراء 

  :ضحكة خبيثة جعلتىن انظر ىف االجتاه اآلخر مث قال ) سوكان( ضحك 

  هذه املناظر تبعث على الراحة  -

  لن اشعر بالراحة إال إذا أخربتىن عما أراه أو ما تريىن إياه  -

  ت حقيقة األشياء فقدت قيمتها  إذا أدرك-

  كيف ؟ -

   سأسلمك يوما هلذا اجلهاز ، سوف يكشف كل ما يدور بداخلك-

   هل هو جهاز كشف الكذب ؟-

   هل ترى الذرة ؟-
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   ال-

  هل هى موجودة ؟ -

   بالطبع-

   هل تستطيع أن تعرف ما أكنه لك ؟ -

  ال -

  أنا أستطيع أن أعرف بواسطة هذا اجلهاز ما تكنه ىل  -

   ومن الذى ميكنك من نفسه ؟ -

   حينما تصبح ىف حالة شبه احلالة الىت عليها املريض الذى يرقد فاقد الوعى -

  لقد علمت أنه فقد حقيبته ىف مكان ما وأنه حتدث معك عندما أتى إىل زيارتك

   وكيف علمت ذلك وكل ما دار بيننا مل نفصح به ألحد ؟ -

  هذا اجلهاز -

  ضبط ؟ ما هو هذا اجلهاز بال -

  يبحث عن نقطة صغرية ال ترى بالعني اردة وموجودة بداخل كل منا   .. أنه الباحث - 

   وكيف يتم اللقاء هبذه النقطة الىت ال ترى ؟-

  . إذا التقى طرف اإلبرة هبذه النقطة-

   وكيف يلتقى هبا ؟-

  عن النقطة أا تطلق بواسطة مسدس دقيق وتنطلق ىف األوردة باحثة .. هذا شأن العلم -

  !! النقطة النقطة -

  نقطة تدور حوهلا كل النقاط -

  !  وماذا حيدث بعد اللقاء -

  حتدث املعجزة وتفك الشفرة وتنطلق األسرار -

  !خمابرات ؟!  تفتش داخلى  ؟-

  . أنسى هذا اهلراء البد أن منتلك املعرفة-
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  متتلكها من أجل التفتيش على ما حياك ىف صدور الناس ؟ -

  مت هناك عزلة فالبد من فك هذه العزلةما دا -

  بأى وسيلة ؟

  بكل الوسائل  -

   والذات ؟ واخلصوصية ؟-

   جمرد كلمات-

  واألصول؟ -

  ناهيك عن ذلك بعد أن تلعب اهلندسات دورها -

  ستصبح تلك األصول جمرد جذور ىف تربة مريضه -

  أن احلقيقة ستظل مغلفة بالغموض والتضليل -

   إال األقوياء احلقيقة ال ميتلكها-

  ستعم الفوضى وستتباعد املسافات وتظهر األنياب للضعفاء -

  القضية أعقد مما تتصور -

  أذن لن يصل اإلنسان إىل أى شئ ، احلديد يتآكل -

  لن يفيد اجلدل ، هذا اجلهاز سيجعل املريض يبوح بأسراره مما يساعدىن ىف معرفة حقيقة أمره  -

  عرفة هذا الشخص البد ال أستطيع االنتظار البد من م -

   أنتم أيها األطباء ال تستغلون سوى األجساد املريضة-

   هذا أفضل من استغالل األصحاء-

  :قال الطبيب بنربة حزينة

  :وأضاف قائال..املريض امللقى على فراشه بالداخل ال يدرى أنه ىف عداد األحياء أنا مضطر أن أجرب جهازى 

  .ياتى وبني جهازى وبني الوضع الذى أنا عليه اآلن وبني املريض الراقد بالداخل أن هناك تواصال بني رحلىت وبني ح

كان من املتعذر على أن أفهم ما يريد ولكىن كنت أتصور أن أضع اية هلذا اللقاء الذى تورطت فيه وأبعدىن عن عملى ، كنت أتصور أن هذا الطبيب 
 ال أستطيع أن اجزم أن هذا التصور حقيقيا أما خياليا ولذلك سألته على اختراعه فقال شخصا مزيفاً ولكىن وقعت ىف حرية من أمرى لدرجة أنىن

  :سوكان
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  . لذلك عكفت على صناعة هذا اجلهاز،ختيلته ، تركت ماضيا كان باعثا ىل، جعلىن متمكنا من استلهام ما سوف حيدث.. لقد بدا ىل املستقبل

  ظر إىل طرفهتناول الطبيب خرطوما دقيقا مبلقط وامرىن بالن

  مل أرى أى شئ :قلت

إذا احتدت معه سيكون االنتصار ، سوف .. أن ىف طرفه إبرة دقيقة تقذف بواسطة مسدس إىل أوردة اجلسم فتنطلق باحثة عن جزئ دقيق جدا : أجاب
  ترى نبضاهتا إىل شاشة هذا اجلهاز بعد ذلك ستنفتح أمامك صفحات من املعرفة الكامنة

   أى معرفة ؟ :سألت 

  : الق

  املهم النتيجة ،الغاية _ 

  ؟ مكيافيلليه ، فاشستيه ، برمجاتيه قطيع من الكلمات القتنا كقطعان ىف أتون القهر !غاية : قلت متسائال 

  أنا ال دخل ىل هبذه الكلمات اللعينة : رد حمتدا 

  شعر بالريبة أ اهتمام جيعلىن .. ”برهومه”أنت تبدى اهتماما زائدا  ب_ 

   أرجوك يا سيدى أن حتدثىن عما دار بينكما ..ال تقل هذا_ 

  سأحكى لك _ 

  :جلس الطبيب أمامى كطفل ورحت أحدثه 

 راح حيدثىن عن أشياء غريبة ، حتدث عن احلكمة كحكيم ، وعن اجلنون كسفيه وعن ..لقد دار بيننا حديث من طرف واحد ، كنت أنا املستمع 
  . اجلديدسد علّى يوم افتتاح مكتىبالسياسة كخبري لقد اف

 جلست انتظر ، األيام متر وأنا احتسى فناجني القهوة مث امضى .يومها كنت اجلس خلف مكتىب األنيق الذى اختارته ىل كالرا انتظر الزبون األول
  .وأعود ألشرب املزيد 

، القى   )برهومه(  دخل على ..ه دب اليأس إىل نفسى وفكرت ىف إغالق املكتب اجلديد وىف هذه اللحظة مسعت طرقا على الباب  وأسرعت لفتح
  .ا عنوان مكتىب القدميإىل بأوراقه مث قدم ىل قصاص صغرية مدون عليه

جلس منكس الرأس ، كان يرتدى مال بس سوداء ملوثة بالطني ، طلب ماء ، شرب الكوب الذى قدمته له دفعة واحدة وراح يتحدث بكلمات 
املغلق ، اهلارب ، البعث ، الروح ، اللغز، الغرب ، البعد ، األسر ، احلرية ،السحر ،إمكانية اهلجوم ، اخلسارة ، احللم ، البحث ، الكائن : متقطعة 

    .لدمري ، السعادة ، احلزن ، األغالالت

  ..   ال ادرى كيف صاغ هذا العقد من الكلمات وما هى داللتها 

  :ال صمت فجأة قدمت له كوب من العصري تناوله ىف م مث واصل حديثه قائ

  .يخرج كما خرج الرجل الطيىن حىت لو اار اجلبل فوق رأسى أىب سوف يأتى اليوم الذى سيطفو فوقه وس-
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كانت كلماته كحد السيف أصابتىن جبروح غري مرئية خاصة حينما أيقنت انه فاقد لألمل وحينما سألته عن قضيته قال ام يريدون قتل الشيطان 
  :قائال  ) سوكان( قاطعىن 

  يستطيع العامل كله قتل الشيطان ؟وهل 

   األطباء يستطيعون -

   أتسخر ىب ؟-

  أبدا ام يبحثون ىف كيفية القضاء على اجلينات الىت تسبب الشر داخل الطفل وهو مازال جنينا ىف بطن أمه _ 

  :ساخرا  )سوكان( قال 

  عليك أن تتبىن قضاياه الىت ال تنتهى _ 

  لية ولكن سخريته جعلتىن أفكر ىف كل ما قاله لقد انتابىن الشك ىف قواه العق_ 

  :أشار إىل قائال 

  أيها احملامى أنا أريد كل ما قاله _ 

  هذا كل ما قاله _ 

  هذا ال يكفى _ 

  لقد طلب مىن زيارة حجرته _ 

  وهل كان يسكن هنا ؟_ 

اىن وقد نصحته بعد أن الحظت تدهور حالته الصحية لقد قضى يومان ىف حجرة ىف قبو قدمي جبوار حمطة السكة احلديد قبل أن يعثر على عنو -
  بالذهاب إىل مصحة 

  وجاء إىل هنا _ 

  هذا ليس وليد الصدفة _ 

  أنت ختفى عىن شيئا هاما _ 

  ال داعى للتوتر سأخربك بكل شىء_ 

  ماذا وجدت ىف مسكنه ؟_ 

  كذلك حزم احلشائش لزوم األرنبة ووكانت هناك بعض األوراق متناثرة ىف أركان احلجر..وجدت أرنبا يسكن معه _ 

  هل هى األوراق الىت أتيت هبا ؟_ 
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  : دخلت املمرضة مقتحمه علينا الغرفة شبه مذعورة ، تصيح بأعلى صوهتا 

   )سوكان(  دكتور .. )سوكان( دكتور 

  :صاح الطبيب منفعال 

  ماذا _ 

  ردوا من كل مالبسهم ويتقاتلون بعنف وقد أصابوا بعضهم جبروح عميقة  إىل اخلارج وقد جت   ) مليسا (   و   ) تيمبانو (   لقد هرب ..كارثة_ 

  إىل احلديقة مسرعا وتبعته مهروال للوقوف على حقيقة ما حيدث بالرغم من أنىن كنت اكره رؤية اانني  )سوكان( خرج 

ملاعز األسود وكل منهم ميسك بطرفها بأسنانه كأما يتقاتالن حول قطعة من جلد ا   ) مليسا ( و)تيمبانو (  وقفت ارقب املشهد عن بعد ، كان 
  .زوجا من الضباع الضاربة

  . صحت البد أن يتوقف هذا املشهد-

  صرخت" برهومه"   أن ما شاهدته جعلىن أتذكر تفاصيل كنت أعدها بال أمهية عندما كنت أتلصص على حمتويات احلجرة الىت يقطنها 

  .. بدأت تتضح التفاصيل -

  راجيا أى تفاصيل ؟قال الطبيب 

    )برهومه(  مل أمهله وأسرعت خارجا وركبت السيارة وعدت إىل حجرة 

  .”برهومه“املعركة الىت دارت حول قطعة اجللد السوداء جعلتىن أتذكر احلقيبة السوداء الىت كان حيملها 

كان التجاوز ..سري ، الدقائق هامة جدا ىف مثل هذا املوقف متنيت أن أقفز الطريق ىف قفزة واحدة متنيت أن تلغى التقاطعات واإلشارات الكاحبة لل
  .بالنسبة ىل شئ غري وارد ولكىن جتاوزت السرعة املقررة متناسيا ما سوف أقع فيه من مشاكل

ا حدث وحاول مل أمتكن من تفسري م..وحدث ما كنت أتوقعه نتيجة هذا التجاوز بعد أن استوقفتىن الشرطة والتف مجيع أفراد الكمني حول سيارتى 
  .أحدهم انتزاعى من السيارة وكأنه عثر على صيد مثني ، كان رد فعلى عنيفا مما أعطيته الفرصة ليتعامل معى بعنف أكثر

كلما مر الوقت يزداد توترى مما جعلهم يفسرون إىن هارب من جرمية وازدادت عالمات النصر على أفراد الشرطة ، االتصاالت تتم بكل األماكن 
البحث والتحرى ، ال شئ ، األشياء تتضح، وضعت أجهزة التليفون ىف جراهبا ، هدأت احلركة ، انطفأ زهوة االنتصار ، ردت إىل مستندات اخلاصة ب
  . اهلوية

  .الدخان املتصاعد من السيارات الواقفة مل املكان ، اللعنات الصامتة تتصاعد مع خيوط الدخان إىل السماء

  . أفكر ىف شئ سوى أن استسلم لصناع األزمات املفتعلة من أجل الوصول إىل ما أريد بدأت حركة السري تنتظم ، مل

  ، حاولت اقتحام غرفته خرجت ىل إمرة عجوز ليس ىف فمها سوى نابان، هزتىن املفاجأة    )برهومه(  وصلت إىل حيث كان يسكن 

  :صاحت العجوز ىف هلع متسائلة 
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  حرامى ؟_ 

  . وكنت اخشى من نظراهتا الباهتة وخشيت أن تصرخ وجتمع املارة حوىل..ا مل أستطيع إبالغ مفهومى إليه

  :حاولت أن أهدئ من روعها وقلت هلا ىف هدوء

  املسألة متعلقة بالساكن الذى أقام هنا يومني _ 

  أى ساكن ؟_ 

  ”برهومه“_ 

  أنا ال اعرف أحد هبذا االسم _ 

  انه_ 

  تقصد انون ؟_ 

  نعم _ 

  شفى    لقد رحل إىل املست_ 

  أريد أن اخذ مالبسه_ 

  مل يترك أى مالبس _ 

كانت املرأة  فقرية جدا ، نقدهتا بعضا من النقود ففسحت أمامى الطريق ودخلت باحثا عن احلقيبة ، قلبت املكان رأسا على عقب دون جدوى، نزلت 
  .ر املتراكم فوق األشياء إىل القبو املهمل ، قابلتىن رائحته الكريهة ، جتولت فيه حبذر حىت ال أثري الغبا

استدرت ألجد املرأة تقف خلفى ،أصابىن االضطراب وتفص العرق من جبيىن مل أجد احلقيبة واستسلمت للفشل وتوجهت خارجا ولكىن حملت احلقيبة 
  .فلوس..خلف باب القبو ، احتضنت احلقيبة ، تعلقت هبا العجوز ، سحبتها بعض اخلطوات وهى تردد فلوس

  . ا معى من نقود حىت تركتىنأعطيتها كل م

  .كان البد من الذهاب إىل بيىت لإلصالح شأىن وقضاء حاجىت 

  كانت قطىت ىف انتظارى ، متسحت بقدمى ، كانت تسبقىن إىل آنيتها  مألهتا باللنب البارد وتركتها تتناول طعامها متنيت أن العق معها ولكىن تذكرت 
  فأخذت احلقيبة ونزلت مسرعا   )برهومه(

كانت مفاجأة حينما وجدت باب السيارة مفتوحا وفوجئت بكالرا تنتظرىن فيها ألقيت باحلقيبة على املقعد اخللفى وحاولت أن اعتذر لكالرا ولكنها مل 
  :تسمح ىل باالعتذار واهتمتىن بالنذالة مث قالت متسائلة 

  ما هذه احلقيبة القذرة إياك أن تكذب -

  لن أكذب -
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   عن موعدنا ما الذى جعلك تتخلف -

  قضية هامة  -

  وهل هناك قضية أهم من عالقتنا  -

  أنِت أهم شئ ىف حياتى -

  واضح -

  اعذريىن -

  .كانت ردودى هلا قصرية لدرجة أا أدركت أنىن ىف عجلة من أمرى فخرجت من السيارة وصفعت الباب بعنف

  .قيبةبالرتول وفتح الباب وخطف احل )سوكان( وصلت إىل املستشفى ومل ميهلىن 

  كان التوتر باديا على كالنا ، استمع إىل نبضات القلب تقتحم الصمت . جلسنا ىف حجرة املكتب

  ..أخذ الطبيب ىف إخراج حمتويات احلقيبة ىف حذر وأخذ ىف ترتيب األوراق حىت أنتهى من ترتيبها أطلق زفرة حارة وبدى عليه االرتياح مث قال 

  .اآلن نبدأ القراءة

***  
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  ىنالفصل الثا

  .كان جمىء الرجل األصفر إىل بلدتنا يوما ال ينسى ، ظل ىف ذاكرة اجلميع ؛األشجار، اجلبال ،اجلدران، الشمس ليشهدوا على أمهيته

  .كان أشد روعة من أى وقت مضى وذلك ألن وصوله ىف حد ذاته كان حدثا هاما من أحداث القرية الىت مل تشهد حدثا مثله إال عندما جئت أنا

 يتحدثون عن ذلك الوافد ،ليوم مل خيرج أحد من السكان ملباشرة أرضه أو عمله ،ولكنهم استسلموا كما هى العادة إىل حياة ساكنة خاملةىف ذلك ا
تدور التساؤالت خلف اجلدران عن أمهية الوافد، الرجال تتحدث عن الشؤم الذى أصاب بلدهتم والنساء يتحدثن عن براعة الوافد اجلديد .. اجلديد
  .ن طلعتهوحس

اكتفت الناس بالقليل الذى يكفى لتخفيف اجلوع دون النظر إىل ما أمدهتم به الطبيعة من مشس وماء ومساحات شاسعة من األراضى وفضل أكثرهم 
  .العيش طلب للراحة واالنتظار

  . يفكر أحد ىف إحلاق ابنه هباكانت متعتهم ىف األحاديث الىت ال طائل من ورائها حىت بعد أن انشأ السيد جران مايسترو مدرسته، مل

كان أهل البلدة يدفعون بأوالدهم للبحث عن حظهم من التسول أو اجلمع وكان الغىن هو من ينجح ىف مجع أكرب كمية من حصيلة التسول من الغرباء 
  .توالذين يغدون على بلدهتم بواسطة السفن الىت ترسو مبيناء البلدة الىت يبعد عنها حبواىل ثالثة كيلومترا

 ظن السيد جران أن مدرسته الىت أنشأها بامليناء سوف متتلئ عن أخرها بالتالميذ إال إن ظنه قد خاب وظل يوم افتتاح املدرسة ينتظر أن يتقدم إليها 
  .أحد فلم جيد سوى طالب واحد وظن ىف النهاية أنه مدسوس عليه ليعرف ما هو نوع الدراسة الىت يقدمها ىف مدرسته

  . الوحيد ما دار بني السيد جران ومساعده عن ما حل بالبلدة بعد نزول الرجل األصفرمل يفهم الطفل

  كنت أتسائل ملاذا اختار الرجل األصفر بلدتنا بالذات؟

   كما وقعت؟”زندينا“ هل سيقع ىف فخ 

 ”زندينا“وعند ايتها كانت مغارة الساحرة  هذا ما سوف نراه بعد ذلك حتت صفحة الشمس الباهتة وبني تلك املتاهات الىت تشكل مكانا استراتيجيا 
  .حتيطها األلغاز واألساطري القدمية الىت توارثها الناس ، ناسجني إياها ىف أذهام

  . جتلس ىف بؤرة هذا النسيج لترى وتعرف كل ما يدور”زندينا“كانت 

  .مللبدتواكب جمىء الرجل األصفر مع ذلك اليوم ىف حياهتا حيث كانت تستعد لغسيل شعرها ا

  .كانت مازالت ترتدى ثوهبا القدمي والىت مل تفكر ىف تغيريه بعد إال عندما تنتهى من غسل شعرها

ىف املرة األوىل قامت حربا ضروبا استمرت طويال طمست قرى بأكملها وحصدت بشراً ال حصر هلم وانتشرت :  شعرها مرتني ”زندينا“لقد غسلت 
  . الناس لذلكااعات واألوبئة بسبب احلرب وتشاءم

وىف املرة الثانية قامت حرباً أخرى فاقت األوىل وهذه هى املرة الثالثة الىت تستعد فيها لغسيل شعرها ولذلك أحس الناس بأن أشياء خطرية سوف 
  .حتدث وتساءلوا هل املصيبة هى قدوم ذلك الرجل

  . حيدث شأىن شأن أفراد القريةأنا فقط الذى أعرف ولكىن ال أستطيع فعل أى شئ سوى إنىن انتظر وأرقب ما
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 يرقبون مساعدهتا وهى خترج من الكهف امرأة تشبه األموات رأسها صلعاء وعيناها واسعة ”زندينا“األنظار تتوجه كلها إىل قمة اجلبل حيث مغارة 
  .مجيلة ،شفتيها رقيقة ودائم مذمومة تنفذ األوامر بآلية وكأا مسحورة

 مث غابت بداخله وخرجت وهى حتمل قطعا من احلجارة الىت تشبه األسلحة القدمية وأدوات تشبه الفئوس مث أعدت الصلعاء مكانا أمام الكهف
أخرجت صندوقا خشبيا عتيقا ووضعت فوقه حشية من اجللد مث وضعت آنية من النحاس األمحر وإبريقا وبعض األواىن الفخارية الصغرية الىت حتتوى 

ن إعداد املكان خرجت حتمل إناءا واسعا فوقه خبز وبعضا من قطع اللحم مث غابت ىف الكهف وخرجت حتمل على دهانات وعطور وبعد أن انتهت م
  .”زندينا“آنية كبرية مملوءة باملياه ووضعتها جبوار األواىن ومسحت على رأسها اخلالية وجلست تنتظر خروج 

رف عصاها املدببة فجلست بعيداً حتت قدميها حتدث نفسها حديثا هئ هئ إا دائما كانت ساخرة أزاحت الصلعاء بط: تضحك ”زندينا“خرجت 
هامسا وكأا تستعيد طقسا من الطقوس لتصبح مهيأة لتنفيذه تبعاً ألوامر سيدهتا ،الحظت العجوز أن الصلعاء تفكر فضحكت ،ضحكت الصلعاء 

  .،عطست فعطست ،مسحت على شعرها امللبد فمسحت الصلعاء على رأسها الالمعة

ضت اخلادمة ورفعت بواقى الطعام أشارت .. العجوز ىف تناول الطعام بينما ظلت اخلادمة تنظر إليها ىف صمت حىت انتهت من تناول طعامها بدأت 
  العجوز إليها بفك شعرها 

   وكانت تتأفف خلسة من رائحته”زندينا“راحت الصلعاء ىف االماك بفض اشتباك شعر 

   أين املشط؟”زندينا“صرخت 

  .ت الصلعاء مشطا خشبيا كبري وأخذت مترره على شعرها مما جعلها هتبط وتصعد وتتمايلتناول

  :أنذرهتا العجوز آمرة 

  باللني أيها الغبية ، بللى املشط بالزيت

  .انسدل شعر العجوز حوهلا حىت المس حافة الصندوق ومل يظهر من وجهها سوى عينيها الىت تشبه عيىن سنور

  . ىف بالدة ، يتحدثون ىف هم ولكن إذا ارتفعت أحاديثهم كانت تصل إىل صالون احلالقكانت الناس تتابع احلدث

  .ذلك احلالق اخلاسئ الذى جعل للسانه آالف األلسنة ولسيقانه آالف السيقان وألذنيه آالف اآلذان

 هلذا املكان وليد الصدفة ولكنه اختيار مدروس ورمبا أختار لنفسه مكانا يقع ىف منتصف الدائرة ، كل ما يدور ىف البلد ة يأتى إليه ومل يكن اختياره
  .تكون العجوز الساحرة هى الىت منحته هذا املكان

كان هذا املكان هو املكان الوحيد املسموح للخلق أن تتنفس فيه وأن تتبادل فيه األحاديث وأيضا يقضون فيه أوقاتا للسمر واللهو املكان يشبه املسبك 
  .تصاغ وتصل ىف النهاية إىل مسع احلالق، تسبك فيه األحاديث و

الذى صنع من هذا املكان مكانا يشبه املسارح القدمية أو مسارح السامر فوضع فيه بعض املقاعد اخلشبية املتناثرة ىف عشوائية وبعض املقاعد حول 
 باملخلفات الىت يلقيها الناس وكذلك خملفات الناجتة بعض األشجار والىت يستظل ىف ظلها الناس وكذلك بعض املقاعد الىت أولت ظهرها للخالء املمتلئ

  .من احلالقة

  .ويوجد بعض املقاعد املصنوعة من جذور األشجار يشعر اجلالس عليها بأن السوس يداعب مقعدته

  .أن شيئا مل حيدث ولذلك تسلل الناس إىل الساحة وخاصة أصحاب البيوت القريبة منها
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يطمئن أن أحداً ال يراه واألخر يسري خلف عصا يطوحها ىف اهلواء وبعض النسوة ينظرن إىل الرجال ىف تشهى كان أحد الرجال يضحك خلسة بعد أن 
  .مبتذل

  .امتأل املكان بأفراد خمتلفة غالبا من الذين يعتمدون ىف نفقتهم على أموال التسول

  . الزبائن وعينه على األفواه مل تصل إىل أذن احلالق الذى انشغل حبالقة ذقن أحد،كانت األحاديث تدور ىف مهس

الحظه أحد األفراد وهو ينظر إليه و إصبعه ىف فمه مث مال على اجلالس جبواره وضحك ىف خبث ، بينما مهس آخر آلخر قائال أن هذا اليوم ينبئ بشىء 
ب منه أن يتحدث باإلشارة حىت ال يفهم احلالق إننا خطري رمبا تقوم احلرب هذه املرة بني األفيال والنمل فرد عليه اآلخر أن األفيال مصابة باجلنب مث طل

  نضحك عليه 

  !سأله الرجل وكيف أحتدث باإلشارة 

  إذا أردت أن تتحدث عن الفيل امسك أنفك : قال 

  مث سأله وإذا أردت أن أحتدث عن النمل .. تقصد الزلومة : قال مازحا 

  حتدث وال حرج: قال له 

   ”ينازند“سأل وإذا ما أردت أن أحتدث عن 

  أمسك أى مكان ىف جسمك ماعدا األنف.. قال له 

  غسلت شعرها ىف املرات السابقة بصورة خمتلفة عن هذه املرة : مال عليه الرجل بعد أن أمسك جزءا من جسمه وقال 

  :سحب أحد الرجال مقعده واقترب منهم مث مهس قائال .. يبدو أن هذه املرة ستحل الكارثة بالنمل: قال له الرجل 

  ظنكم تتحدثون عن الساحرة أ

  حنن نتحدث عن الكوارع : رد عليه أحدهم 

  ستحولكم إىل ماعز: أحس الرجل باإلهانة فرد قائال 

  :قال الرجل األول 

   تعلم بكل ما يدور - مث أمسك بقطعة من جسده -…تلك الـ -

  ليس لدينا ما خنفيه أال يكفيها أننا نعيش على التسول  -

  مرها فلندعو اهللا أن يد -

  أا ىف محاية العفاريت -

  :ترك احلالق زبونة بعد أن وصلت إىل مسامعه كلمة عفاريت وسأل الرجل 

   أية عفاريت؟-
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  :ضحك الرجل هازئا مث قال خماطبا احلالق

  .أال تعرف؟ أا العفاريت الىت تسكن بيت شيكو ، لقد وجدها ترتدى مالبس زوجته الداخلية -

  ..اللعنة لقد جف الصابون على ذقىن ونبتت حليىت مرة أخرى: صرخ الزبون ىف احلالق 

  .لكى تدفع مرتني:أمك احلالق ىف حالقة ذقن الزبون وحدثه قائال 

شعر احلالق بالتوتر ، أحدث جرحا ىف ذقن الرجل ،صاح الرجل ونزع غطاء الصدر وحما أثار الدماء مث كور الفوطة .. هتادت دقات قادمة من بعيد 
  . وجه احلالقوقذف هبا ىف

  ازداد التوتر وجلس الناس ينتظرون ىف صمت كأن على رؤوسهم الطري .. ضحك الناس بينما بدأت صوت الدقات تقترب 

  .ظهر على أطراف الساحة رجل فارع الطول حنيف جداً وطويل الرقبة رأسه صغري وعينيه واسعتان يشعان بريقاً يلفت األنظار

  ولوجنولقد وصل آج: صاح أحد اجلالسني 

  ورد آخر أنه النخلة

  ..ورد ثالث أنه سوط طويل 

  بدء صوت آجولوجنو يتهادى إىل مسامع اجلالسني وكذلك نقرات دفه 

  يقول ىف شبه إيقاع رتيب 

   من جوف مغارهتا ”زندينا“خرجت 

  وخادمتها تطهو هلا خرتيراً أعرج

  وأبنتها اخلاضعة تتبعها كالظل

اء مبسمياهتا ،مل يكن خيشى شىء وقف ىف وسط الساحة وقد ارتدى بالطو من الصوف األصفر الثقيل فوق سروال آجولوجنو الوحيد الذى يسمى األشي
البالطو كان مرقعا برقع ملونة تشبه أوراق العمالت املختلفة وكذلك نقوشا . ، مشره عن ساقيه النحيلتني وحذاء مهترئ خترج أصابع قدميه من مقدمته

ض الدول كالنقوش الىت تكسو جسم الزرافة وفوق رقبته الطويلة الىت حتمل رأسا مستديرا أحاطها بعشرات العقود املصنوعة كالىت نراها على أعالم بع
  .من احلبال وعقف شعره من اخللف برباط أمحر وأخر أسود

  :حتدث أحد اجلالسني أمام حمل احلالق مبعدا ذبابة عن أنفه 

  لقد ظهرت مشس آجولوجنو

  . مل تظهر بعد:رد عليه رجل آخر 

  :أقترب آجولوجنو من دكان احلالق وواصل حديثه

   حلما أكثر وخبورا للمشعل ”زندينا“ستطلب 
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   وزيوتا للقنديل ومناديال للصلعاء

  وستترك بقاياها للبلهاء 

  ملوت آجولوجنو ال خيشى ا: لوحظ رجل وقد أسند رأسه للحائط األمسنىت وترك ألفكاره أن تتساقط مث أعتدل وقال مقررا 

  :رد عليه آخر 

  أنه ال يطمع ىف شىء مث أم قد وصموه باجلنون وحنن صدقنا ذلك..  وملاذا خياف ؟-

  أنه جمذوب -

  نقرات دفه تؤثر ىف بطىن  -

  املهم ال تدعها تؤثر ىف رأسك  -

  .حىت إذا أثرت فأنا دائم النسيان -

ضحك اجلميع على حركاته الىت فعلها أمام احلالق حينما .. كثر من دكان احلالق هكذا دارت األحاديث وتعلقت العيون بآجولوجنو عندما أقترب أ
  .راح يقلد جبعة عرجاء

  :ورقة أخرى

  .أن األشياء عدمية الفائدة تنتهى سريعا ، تذهب  كاألمواج الىت تتحطم على رمال الشاطئ

وز متحاملة على خادمتها الصلعاء ، دخلت الكوخ ،غابت انتهت العجوز من غسل شعرها ، مرت سحابة سوداء حجبت ضوء الشمس وضت العج
فترة ليست بقصرية مث خرجت وقد ارتديت مالبس سوداء من األمام ومزركشة من اخللف واجتهت ناحية الطريق الذى يفضى إىل الساحة تتحامل ىف 

  .هذه املرة على كتف أبنتها

  كانت تسري خبطى حذرة وبطيئة وتأمر بأن تقصر خطواهتا 

  .ت العجوز تأمر أبنتها أوامر متناقضة مما أربك الفتاة ارتباكا ظاهرا وظلت هكذا حىت وصلت إىل الفندق الذى أنا صاحبهراح

  .كان الفندق الوحيد بالبلدة ، مل يكن كالفنادق املوجودة بالقرب من امليناء فهو ال يلقى عناية تامة ولذلك كان ال يأتى إليه سوى الفقراء

  :نظر ىف سريها إىل البيوت املتواضعة واملتهالكة وتنظر إىل املخلفات امللقاة إىل على نواصى األزقة مث تقول إىل ابنتها آمرة  ت”زندينا“كانت 

  ابتعدى عن هذه املخلفات  -

  أمرك -

  ال تنظرى إىل هذه البيوت  -

  أمرك -

  .انظرى إليها وتأمليها -
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  . ىف خبث ”زندينا“ق وتتوراى خلف األشياء بينما تضحك كانت الناس تنظر إليها عن بعد مث تترك هلا الطري

  :سألت العجوز الفتاة 

  هل وصلنا إىل الشجرة؟ -

  وصلنا -

  أنا أعرف طيورها طريا طريا وأعرف أفراخ الطيور وأعرف ماذا يأكلون من مناقري األمهات  -

  :قالت الفتاة مقررة

  أنىت تعرفني كل شىء 

  .وعميقة اجلذور تفرش ظلها ىف مساحة كبرية وكانت عالمة مميزة للقريةكانت الشجرة ضخمة ممتدة األفرع 

  :خبطت العجوز جزع الشجرة بالعصا مث قالت للفتاة

  سيحدث هنا حدثا هام  -

  طيب -

  .نواع عديدة من الصباراقتربت زندينا من الفندق واجتهت إىل الطريق اجلانىب املفضى إىل الفندق ، كانت على حافته أشجار استوائية وأشجار املاجنو وأ

  .قالت زندينا للفتاة وهى تسبقها ببضع خطوات ، إن شيئا ما سوف حيدث.. كان اجلو مشبعا ببخار املاء الثقيل 

  .. لن حياسبك أحد على شئ .. قالت الفتاة ىف استسالم 

م كسروا الصرامة والشدة أثناء مرورها وكانت تلك على اجلانب املقابل من الطريق كانت مجاعة من األشخاص قادمة من امليناء يصيحون حىت أ
كانوا يتصاحيون ىف فرحة ، مفرغني رئتهم كما لو كانت . اموعة الصغرية من األطفال املزعجني الذين يثبون حول رجل ذو وجه مييل إىل الصفرة 

  .ركون كالفئران ويصيحون كالدجاجهذه هى احلرية الوحيدة الىت يتمتعون هبا ، لكنها كانت حرية غريبة ، فقد كانوا يتح

  .كان الرجل األصفر حياول التخلص من مضايقة األطفال فوجد نفسه فجاة وجها لوجه أمام الساحرة

كان يشعر بإعياء رهيب ، شعر كان هليباً من جهنم يلفح وجهه حينما انعكست الشمس على شعر زندينا املغسول لتوه وتفحص جديلتها الوحيدة ، 
  .شقت األطفال بنظرة خميفة فتراجعت عن مضايقة الرجل األصفرر ، احتقارىفهلا ابتسم 

  : انفتحت شفاه الرجل عن أنياب فعاد اهلدوء من حوهلا وتوقفت حركة الشارع ، كسرت العجوز حاجز الصمت بقوهلا 

  ؟!ملاذا تطاردون هذا الرجل ؟ ومن أين جاء! أيها األطفال املالعني

  :سنا وقال ىف شجاعة اقترب منها أكرب األطفال 

  لقد نزل من السفينة 

  هل حتدثتم معه عن أى شئ؟: سألته وهى هتش األطفال الىت اقتربت بعصاها 
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اشارت الصبية على صىب ضئيل ىف احلجم جدا أطلقوا عليه أوكى ستورتى وذلك بسبب عيب خلقى ىف نظره ، أمسكت به الساحرة ورشقته بنظرة 
ندق كايزر ، تضايقت منه العجوز ولفت ذيل جلبابه على عصاها املعقدة ورفعته إىل أعلى فاحنسرت مالبسه وانتابه اهللع خميفة ، فأشار بيديه ناحية ف

  …وبال على نفسه مث ألقيت به على األرض ، انفجرت األطفال ىف الضحك مما جعل عدوى الضحك تنتقل إىل زندينا فظهرت أسناا البائسة 

دته جامدا فمالت على الطفل اوكى ستورتى وربتت على كتفه وقالت له اذهب واشترى لنفسك حلوى بالنقود الىت نظرت إىل الرجل األصفر فوج
  .تسولتها اليوم 

هذا اليوم األسود ، يوم توافد الضيوف إىل الفندق ، لن : انصرفت األطفال خلف اوكى ستورتى ونظرت العجوز إىل الرجل األصفر واستطردت قائلة 
  .س بعد ذلكنرى ضوء الشم

الحت على البعد غيمة سوداء حجبت ضوء الشمس ، ارتفع الضباب كثيفا حيمل رائحة املخلفات بينما اسود وجه العجوز وارتسمت فوق قسماته 
  .الصرامة وانتابتها نوبة من السعال وبصقت على األرض

  أن يعبأ مبا فعلته الساحرة زنديناعلى الرغم من نظرة التشاؤم الىت اعترت الرجل األصفر توجه ناحية الفندق دون 

تلبدت السماء بالغيوم وانطلق صوت الرعد وهطلت األمطار غزيرة فأسرع اخلطى ناحية الفندق وهو غري مصدق ملا حدث كانت الرياح تزأر وكان 
  . بأقصى سرعة حىت وصل إىل الفندقلزئريها املشئوم صرير يصيب اإلنسان باخلوف ، كانت قطرات املياه تضرب وجه املسكني وراح يستعجل املسافة

 لتضع فيه أعشاشها ، اكتست اللوحة املعدنية مبخلفات الطيور  مكانانظر إىل اللوحة املثبتة على واجهة الفندق فوجد الطيور اختذت من خلفها
   .فطمست نصف االسم ومل يظهر منه سوى كلمة كايـ وطمست باقى الكلمة بفعل خملفات العصافري

  .ألصفر وجهه ودخل إىل دهليز الفندق مهتديا ببصيص من ضوء خافت مسح الرجل ا

استعمل عود ثقاب فجأة فأصابه بعمى مؤقت وشعر بإن حتالف قد قام بني قوى خفية ستفسد عليه بقية يومه ومساءه وشعر بان مقابلته لتلك املرأة 
  .أفسد عليه مزاجه وإن الطبيعة أفسدت اجلزء الباقى 

 الفندق الرئيسى فوجد على ما يبدو صاحب الفندق جيلس خلف طاولة نصف مستديرة مليئة باألتربة والثقوب وضع على جانبها وصل الرجل إىل هبو
  .دفتر الرتالء 

كان الرجل ىف األربعينات من عمره ، مل يظهر منه سوى كتلة ضخمة من اللحم الرجراج حتمل رأسا مستديرة ملساء ووجه ممتلئ مستدير وعيناه 
  . بالغباءتشعان

تقهقر الرجل األصفر خطوتني إىل الوراء وراح يلقى بنظراته على ما حوله من أثاث متناثر ىف وضع ىف فوضى وبدت اجلدران كئيبة دمرهتا الرطوبة 
  ..واختذت منها العناكب مأوى هلا 

  .ة أو مخسة مقاعد تشري إىل املاضى البعيدكما نظر إىل أريكات موضوعات ىف اجتاه بعضهما البعض وعلى األرض سجاد من طراز قدمي وأربع

حاول الرجل أن يبحث عن شئ يريح نفسه الىت انطبعت عليها صورة املكان الكئيبة ، رفع عينه إىل أعلى إال أن سقف الفندق كان كما لو كاد ينطبق 
  .على رأسه

هت إىل الرجل ضخم اجلثة مث وكزته بعصاها فكادت أن تغوص ىف بينما كان الرجل األصفر يتفقد الفندق دخلت الساحرة زندينا تتبعها ابنتها وتوج
 ،حلمه فنهض متحامال على يديه مبساعدة حافة الطاولة إال ان يده انزلقت فوقع على مقعدته حتت ثقل وزنه ، ضحك الرجل األصفر على هذا املنظر

  .ألصفر بادهلا نظراهتا له بنظرة حتدىه العجوز بنظرة ساخرة وراحت هتذى بكلمات غري مفهومة ، إال أن الرجل اتحتد
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  :ساد الصمت قطعته العجوز بسعاهلا العنيف ، أصلحت من هيئتها وتوجهت إىل الرجل الضخم وقالت له آمرة

  .جهز هلذا الرجل حجرته.. كايزر 

  :مل ينتبه كايزر إىل أمرها ألنه أنشغل بالنظر إىل ابنة الساحرة ، لعنته العجوز صائحة

بله الضخم ، أعطه مفاتيح احلجرة ، التقط كايزر املفاتيح املعلقة على لوحة باجلدار الذى يقع خلفه وقذف هبا إىل الرجل األصفر الذى كايزر أيها األ
  .التقطها وهى ىف اهلواء

  ىف أى طابق تقع احلجرة؟:سأل الرجل األصفر 

  زر إمياءة مرحية فهم منها إا تدبر أمرا للفتاة ابتسمت الساحرة وأشارت إىل ابنتها أن ترشده إىل احلجرة وأومأت إىل كاي

  .يبدو إنىن سأعهد مبصريى كله إىل هذه املرأة املخيفة : صعد الرجل األصفر درجات السلم القدمي على حذر ، حدث نفسه قائال 

مام ااور للغرفة الذى انبعثت منه رائحة عفنة أشارت له الفتاة إىل احلجرة وأفلت عائدة ، نظر إىل باهبا املغلق ببصر زائغ ألقى نظرة على باب احل
أدار املقبض الذى أصدر أصواتا تشبه األنني  انفتح الباب .  البابثقبأمسك مقبض الباب شعر بأنه ميسك برأس خميفة ، وضع املفتاح بصعوبة ىف 

  .قة ىف اجلدار ، كان شاحب الوجه منكوش الشعر وشعر كأن يد تدفعه إىل الداخل ، انغلق الباب خلفه اضئ نور خافت ، نظر قطعة مرآة معل

  .صعدت العجوز وأفرغت حمتوى زجاجة على مقبض الباب ، شعر الرجل األصفر بأن صقيعا يتسلل الغرفة 

  .بلغ به اإلرهاق مبلغه وكانت معاناته الكربى إنه شعر بتعب داخلى

نزع غطاؤه وألقاه ىف ركن احلجرة . رة من األثاث املوجود بالبهو وسرير قدمي أفرغ حمتوى حقيبته باحتراس شديد وجد أثاث احلجرة كأنه نسخة مكر
 ظهرت أعداد ، مل يظهر منه سوى فتحىت أنفه..لشدة قذارته وأخرج معطفا كان يدخل بداخله جلبه معه للطوارئ ودخل فيه وألقى بنفسه على السرير

ع النوم فنهض وخرج من معطفه ، لفته رائحة كريهة ، انطفأ النور فجأة فأشعل عودا مل يستط.. كثرية من احلشرات تتجول ىف كل مكان ىف احلجرة 
من الثقاب فرأى عينني مضيئتني ينفذ شعاعهما إىل نفسه فدب اخلوف ىف قلبه ، حدق النظر إىل عيىن القط وألشعل عودا أخر من الثقاب فتبني أن 

  .القط ممسكا بني أظافره بساق دجاجة مملوء بالنمل

ل سيجاره وحاول أن يهدئ من روعه وأطلق العنان لتفكريه وبينما هو يفكر أنفتح باب احلجرة ، ملح طيف الرجل السمني يتلصص عليه وما أشع
فقد أمرته أن ينثر .. أحس الرجل السمني باكتشاف أمره ،ركض إىل الدور السفلى وجلس خلف الطاولة يتجرع أمله بع أن نفذ ما أمرته به الساحرة 

  .راب املسحور ىف حجرة الرجل األصفر ، جلس كايزر ينتظر ما ينبغى حدوثه فيما بعد الت

مرت الساعات ثقيلة وكايزر ينتظر ما سوف حيدث بينما راحت العجوز  تتمتم بكلماهتا شاركتها الضفادع بالنقيق وكذلك أصوات الطيور الليلية 
  كالبوم والوطاويط ، شاركهم كايزر بشخريه

هار إىل الفندق ، مل يستيقظ كايزر إال أثر لسعة حلشرة قارضة فنهض وهو يتثاءب ، وبينما هو متوجه إىل احلمام مسع ارتطام جسم ىف تسلل ضوء الن
الطابق العلوى وصراخ مكتوم ، فرك عينيه وهرش ىف خاصرته وحتامل على درابزين السلم  فوجده ممدوا فوق األرض جبانب السرير حبث عن قط 

ده  ميتا فظن أن الرجل مات هو اآلخر مل يستطع كايزر أن جيلس القرفصاء جبانبه فجلس ممدا رجليه جبانبه وراح ميسح على جبينه الذى الساحرة فوج
اال تعرفىن؟ أنا ضحية مثلك ، استيقظ ال أريدك أن متوت هنا اغلق باب احلجرة بقدمه وواصل حديثه : تفص بالعرق واخذ يهزه برفق ويأمره بأن يفيق 

  :، هذة املرأة امللعونة أصابت قريتنا باللعنة حىت امتدت لعناهتا إىل كل القرى تأوه الرجل وراح يهذى بكلمات تشبه كلمات احملموم
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 ، أنه حييك د  بلي،ترى ماذا حيدث للعقارب ؟ هل أكلت الفريان؟ ال شك أم علموا ،اآلن تبني ىل من هم املمسكون باألسالك ، أنه قليل الذكاء
كائد كالعجوز الشمطاء ، اجلان والسحر ،اشعر أن هناك يد معلم تنتشلىن من ذلك املخادع الدجال ، ايها الوغد احلقري ، انتفض الرجل ففزع امل

  .كايزر كالدب العجوز مث اقترب من الرجل ورفع رأسه قليال ومسح على جبينه مهدءا من ثورته وهو يقول له أنه كابوس ،كابوس 

املرأة احليزبون تضحك ، استكان كايزر هلذا املوقف الذى ال . ام أربعة يدفعون جبال القوه فوقى ، واملرأة: جل وواصل هذيانه قائال ثارت ثائرة الر
  يستطيع له دفعا وال حيلة ونزلت دموعه البائسة على وجه السمني واجتاحه شعور عميق بالرثاء ناحية هذا الرجل الغريب 

  :شعر ألول مرة بيد كايزر احلانية قال الرجل األصفر الذى 

  من جديد ، نبأ جديد ، هؤالء اهلمج ، اقتراحك جيد ، اجلبل كان ثقيال ، حاولت رفعه ، ثقيل ،ثقيل ،ساعدوىن األطباء ، ال فائدة منهم ، األطباء 

  .طى إىل خارج الفندق اخلنوألول مرة يفهم أن األمور تسري سريا سيئا وأخذوا يعدو

انت باهتة ، سار متوجها إىل حيث يريد وجد احلالق جيلس أمام صالونه ، مل يلقى عليه بالتحية ، ضحك احلالق عندما شاهد كايزر مشس الصباح ك
يهرول مسرعا ألول مرة ،أيقن ىف نفسه أن أخباره سوف تصل إليه ، أمال برأسه على مسند املقعد وحبلق ىف الفضاء ، مل يستمر هذا الصمت طويال 

  :ه ضربات الدف العنيفة ففزع من جملسه فوجد الرجل الذى يفوق آجولوجنو ىف الطول جالس جبواره فدفعه دفعة قوية وصاح فيه فقد أيقظت

  أيها القبيح قد بللت مالبسى ، اذهب من هنا ، إن النحس يالزمىن عندما اراك ، ابتعد ال تنظر إىل 

لى الدف ، بينما ابتعد الرجل الذى يفوقه ىف الطول بضع خطوات إىل الوراء صاح احلالق كان آجولوجنو قد وصل ففوجئ به احلالق يقف أمامه نقر ع
  ىف آجولوجنو يأمر باإلبتعاد

   ابتعد انت اآلخر -

  قال آجولوجنو

   حنسك معقود بلسانك-

  وخباياك جحور وطاويط 

  انفك مل يعرف ابدا رائحة الورود

  والشمس هناك بعيدة لن تاتى بني يديك

  الشجرةمصريك عند 

  سلن جيدى معها املو

  دقات فوق الدف ، كلمات مشبعة ال تسرى ىف عقول مظلمة، كلمات متقطعة تصل الوعى بأطراف مبتعدة 

أنظر إىل مالبسى أيها احلالق  ، ماذا ترى بداخلها؟ ، انا بداخلها انظر إىل وجهك ىف املرآة لن تعرف أنك أنت ، أنت مدسوس ىف تراب األرض 
  لتفسدها 

   وتوجه إىل آجولوجنو ساظ احلالق وأمسك باملواغت
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  .ك إربا إرباتمزق  القمل ، إذهب عىن وإالالاذهب عىن ، أنا ال أرى ىف مالبسك إ-

ك سضحك آجولوجنو ومضى بعيدا عن احلالق بعد أن استشاط غضبا دخل احلالق إىل حانوته متكدر املزاج ، نظر إىل نفسه ىف املرآة بصق عليها وأم
  لية وراح يلمعها ، انتظارا للزبائن خبرقة با

  ..كان كايزر قد وصل إىل مغارة العجوز ، دخل ىف جرأة ،حياها، مل ينتظر ردها وبادرها قائال 

  ..الرجل الغريب 

  .أعرف ما حدث أيها اخلفيف ، لقد أتيت مسرعا وستعود معى دون أن تستريح: قاطعته العجوز قائلة 

ة مع كايزر منذ وقت طويل سار معها خبطى مترحنة ، مل يستطع أن يلتمس معها حديثا ودودا وتراجع عنها خطوتني كان شيئا غريبا أن متضى الساحر
  .إىل الوراء وهبطا من املمر الضيق ، فعرف كايزر اا تضايقه ، كان ال يستطيع أن يلعنها ىف نفسه فوضع على نفسه قناع الدجل

  .أيها الدجال احلقريأسرع : أشارت إليه العجوز أن حيث اخلطى 

  :فكر ىف أن يدفعها صوب اهلاوية فواصلت كالمها 

  ال تفكر ىف أبعد من ذلك 

  . قال هلا كايزر كنت أفكر ىف دخول احلمام ، مل يسعفىن الوقت لدخوله قالت ،ال ضري ، ال ضري

  .بة خمتبئني خلف األبواب عربوا املمر بسالم واقتربوا من الفندق بينما كانت كل األعني تنظر إليهم ىف توجس وري

  ..الوحيد الذى ظل واقفا ومل يتوارى هو آجولوجنو وصاح متحديا 

  أا بلدتنا اجلميلة 

  تسكنها مشطاء ،يتبعها خرتيتا يتهادى

   ختشى الناس من النظر إليهم

  احلالق حزينا 

  جتمعت الصبية اجلريئة حوله

  أهال اوكى أهال أوكى .. قال آجولوجنو 

   تردد ما يقولرقصت األطفال

  أبدا أنه آجولوجنو ..  حملته العجوز فقالت له أنت الذى دبرت هذه املكيدة قال كايزر  الشرر يتطاير من عيىن زندينا وكايزر خيفى ضحكة الشماتة

  .قالت العجوز سأتفرغ له بعد ذلك

لب منها أن يدخل احلمام قالت بقطع ليس أمامنا وقت ، صعدت العجوز إىل حجرة الرجل األصفر ، رشقته بنظرة خميفة أمرت كايزر أن حيمله ، ط
  .أمحله واتبعىن
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  .محله كايزر وهبط به الدرج وهو يلهث ورجع به إىل كوخ زندينا

  عادا من نفس الطريق الذى جتمعت فيه الصبية وخرج بعض السكان يشاهدون هذا الذى حيمله كايزر 

  :قال آجولوجنو

  صيد آخر ، حتمله إىل الكوخ

  فر ، وجه أصفر رجل أص

  اوكى اوكى أشار إليه 

  اقترب احلالق من كايزر ، حاول أن  يعرف منه األمر فمضى ىف صمته اجلنائزى

  نقر آجولوجنو دفه جبانب أذن احلالق

  …انتفض احلالق مزعور وصاح ىف وجه آجولوجنو أذهب يا بن ال

  :قال آجولوجنو

  سأذهب ىف طريقى.. سأذهب 

  يا صديقى كن صديقى 

ث عىن ىف نفسى ، سأكون ضمريى ، ستجدوىن ىف أعينكم ، ىف أطباق احلساء ، ىف كل األشياء ،عند الشجرة أيها احلالق ،كانت كلماته كامللح سأحب
  .املنثور فوق جراح احلالق 

  .وصل كايزر سريه إىل الكوخ مل تدعه الساحرة أن يسترح طوال الطريق كانت تستنهضه كلما تعثر ىف صعوده إىل اجلبل

  .هيه .. هيه .. مل ميلك كايزر إال أن يشجع نفسه كلما تقدم خطوة 

  .خشبيةوضع الرجل فوق أريكة : أنا مسكني بائس لون لساىن أمحر ظل يردد هذه الكلمات حىت وصل إىل الكوخ

أسدلت العجوز ستارة على املقعد وتوارت خلفها وانشغل كايزر ىف حديث هامس مع الفتاة ،حزنت الفتاة حينما الحظت ابتسامته املتعبة وحاولت أن 
  .تزيل عن مالبسه بعض األتربة فأمسك بيديها ىف عطف وحنان وقال هلا كل شئ يبدو ىل حزينا اليوم

   إىل اخلالء لقضاء حاجته،أبعدته الساحرة وأمرته أن خيرج

  .امرهتا قائلة أحضرى العشب األصفر.نادت العجوز على الصلعاء من خلف ستار أسدلته عليها وعلى الرجل املمدد فوق األريكة 

  .تناولته الصلعاء وناولته للعجوز من حتت طرف الستارة

  الساحرة تنظر إليه ىف إشفاق وكأا ترثى حلاله مث مهست له الوقت مير بطيئا ،عاد كايزر رافعا يديه يتضرع ىف خضوع بينما ظلت ابنة 

  أظنه سيموت
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  أمك هى الىت فعلت به ذلك 

  من أين جاء؟

  مل أتذكره.. عنوانه ىف الفندق 

  يبدو عليه الفقر

   يبدو أنه من العلماء

  ما هى صنعة العلماء؟

  ال أعرف ،اإلنسان كائن غريب

  ملاذا تتهمك زندينا بالغباء؟

  ن سلطان علينا ملا هلا م

  أال ميكن أن نتخلص من سلطاا؟

  سعل املريض من خلف الستارة ،تنفس كايزر الصعداء وقالت الفتاة لقد أفلحت احليلة

  .ورقة أخرى

تشرق الشمس وتغرب ،ينتصر اخلري تارة وينتصر الشر تارة أخرى ،ينتصر الغيم على ضوء الشمس وحيجبها ىف خجل ،يضمحل ويذوب،يهزم املرض 
لصحة وتنتصر الصحة ،يتوارى الفجر حمركا ستار الظالم ،ينتصر الضوء اخلافت وينسحب إىل الوراء أمام اقتحام الظالم ،تسكن الرياح ومن مث هتب ا

 من جديد ،ينتصر اخلوف ،ينهزم أمام الشجاعة ،تكتسى األفرع باألوراق مث تتجرد ،هتجم األمواج بقسوة مث تتحطم ،تصري األرض قاحلة ومن مث
  .تصبح خمضرة هتتز مثارها ،تولد أطفال يشبون ،تلفهم ثياب الكهولة ويطويهم املوت ،نولد من جديد كما تولد احلضارات مث متوت

القرية تغط ىف نوم عميق ماعدا الرجل األصفر الذى بدأ يسترد عافيته من جديد ،عينا كايزر تذرفان دموع الفرح يرى ابتسامة الفتاة فريقص قلبه 
  ضرع بالدعاء من أجل أن ينفك ذلك الرجل من بني براثن العجوز الفانية مسع صوت العجوز تقول له وكأا تقرأ أفكارهفرحا ت

  ملاذا تتصدى ىل؟

  وما فائدة ذلك: أجاب كايزر ىف استكانة 

  أنت مل تفهم:  لكايزر أمرت الساحرة الصلعاء أن تطهى طعاما للرجل فانصرفت فرحة ،تبعتها زيزى ابنة الساحرة مث تابعت حديثها

  أنا مل أمن منذ األمس ومل أتناول أى طعام : قال هلا

  .ستأكل معنا ،ستتذوق طعامى فأنت منذ سنوات مل تتذوقه: ردت مذعنة

  حتما سيكون شهيا: قال مقررا

  أظهرت له العجوز ناباها فأشاح بوجهه بعيدا عنها
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  ختشى أن تنظر ىف وجهى؟

  عيناى تؤملىن 

  لفم كم لثمت هذا ا

  أىن مازالت أشعر بطعم القبالت

  أنت ال تشعر بأى طعم

  .حتركت الستارة وخرج الرجل األصفر من خلفها

  محدا هللا على سالمتك: ض كايزر فرحا وهو يصيح متهلال 

  :قال الرجل األصفر

فض أخذها فنظرت إليه الساحرة فتناوهلا منه مث  ،بدونكم كنت اآلن ىف عداد األموات مث أخرج من جيبه نقودا قدمها لكايزر فرأنا مدين لك حبيايت
  .اتبعىن للخارج.. أنت اآلن ىف حاجة إىل أن تتنفس هواءا نقيا : قالت للرجل

كل شئ حتت سيطرتى ،من أعلى : انظر.. تبعها الرجل وهو يضع يديه ىف جيوب سرواله وسار معها حىت وصال إىل حافة املنحدر مث قالت له العجوز 
  اء صغرية ،أنا هنا أدير ، أعرف ،أسيطرترى كل األشي

  :قال الرجل دون أن يوليها أدىن اهتمام

  :من السهل السيطرة على هؤالء السذج ولكن األطفال هنا قاطعته العجوز

  أعرف أم عفاريت

  أنت على حق ،ولكن ما الذى على أن افعله ؟

  ال شئ–ال شئ 

سفينىت ستبحر ىف املساء جيب أن أكون هناك قبل موعد .. أعتىن بفندقك :  لك يا كايزر شكر لكم ،شكرا.. إذا رجعت إىل هنا ثانية سأزوركم 
  .أريد أن أودع فتاتك الىت قدمت لنا طعاما شهيا.. املغادرة بساعتني 

  .غابت داخل كوخهاأمرت الساحرة كايزر أن يذهب معه ويساعده ىف إعداد حقائبه وأن ْحيمله ببعض التذكارات الىت تذكره ببلدتنا مث تركتهم و

  .هبط إىل الفندق ،حزم الرجل حقائبه وكتب لكايزر عنوانه وطلب منه مراسلته مث ودعه وانصرف

  ارمتى كايزر على أريكته خلف الطاولة وعال صوت شخريه

الماك ىف أعمال ال فائدة منها ليلة ليالء مضت ،حوت أحداثا كثرية ال أجد هلا تفسريا ظهرت مشس اليوم التاىل ،مل أجد ما أقوم به من عمل سوى ا
  .وال أستطيع أن أذكرها ألىن أخجل من ذكرها

  .ضت زندينا مبكرة على غري العادة وأيقظت خادمتها الصلعاء مث أمرهتا بإعداد الطعام وإيقاظ الفتاة والعمل على تزينها
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  هل تريدين شيئا آخر؟: آنية املاء انتهت اخلادمة من جتهيز طعام اإلفطار ووضعته أمام الساحرة مث قالت وهى تضع

  .سأجعل الشعر ينبت ىف رأسك:داعبتها العجوز قائلة 

  ابتسمت الصلعاء وتوجهت إىل حجرة الفتاة وأيقظتها وساعدهتا ىف العناية بنفسها وتزيينها دون أن تبدى الفتاة أدىن اهتمام بذلك 

ة ىف الفندق بعد أن عاد الرجل األصفر مرة أخرى مقررا البقاء وعدم السفر وذلك بينما كانت احلركة تدب ىف كوخ الساحرة مبكرا كانت املفاجأ
ألسباب ال يعرفها أيقظ كايزر الذى ض غري مصدق ملا يراه تركه الرجل يفرك ىف عينيه وصعد إىل حجرته السابقة فوجد الغرفة نظيفة ومرتبة فأحس 

تدى مالبس عادية ونزل إىل هبو الفندق فوجد كايزر قد عاد إىل النوم ورأى أرملة وابنتها من باالرتياح وأخرج مالبسه ورتبها ىف دوالب نظيف مث ار
  أظنه مل يكن حلما ملاذا رجعت؟: الغرباء فطلب منها أن تبحث عن فندق أخر وتوجه إىل كايزر وهزه هزا عنيفا حىت استيقظ وقال

  تمل جيد الرجل إجابة ومل جيد أى مربر يسوقه ولذلك أثر الصم

  فيما تفكر؟: سأله كايزر

  أريد زيارة الساحرة -

  أنت ال تدرى ما خيبئه لك القدر -

  وال أدرى ما الذى دفعىن للعودة -

  السحر اللعني  -

  .هناك سؤال هام هل يتحول السحر إىل حقيقة؟ ،هل يستطيع أى إنسان أن يغري املسارات بالسحر -

  هل تريدىن معك ؟ .. رفال أع -

  نعم -

  ماذا تريدان؟: سأهلماف ، الحظ املرأة الواقفة وابنتها  أحب الذهاب إىل كوخ الساحرةأنا ال -

  حجرة -

   ليس لدينا أماكن خالية  -

  .تركهم كايزر وتبع الرجل األصفر وسار إىل حيث كوخ الساحرة مل يتطرقا إىل أى حديث بينهما وقطعا الطريق ىف صمت حىت وصال إىل الكوخ 

  ن الداخل تأمر الرجل األصفر بالدخول دون أن تراه وكأا متأكدة من عودته مرة أخرى مسعا صوت الساحرة م

  .قال الرجل معى كايزر

  دعه باخلارج وادخل أنت مل يكن أمامه سوى أن يطيع جلس كايزر على صخرة جبوار باب الكوخ الذى مل يفتح بعد: مسع صوت الساحرة من الداخل

   األصفر سألته العجوز فتحت الصلعاء الباب ،دخل الرجل

  ملاذا رجعت؟ -
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  هناك أشياء أرغب ىف معرفتها.. أنا مازالت..  كنت -

   سفينتك أحبرت؟ -

  نعم -

  ملاذا مل تسافر؟ -

  هناك أمور حتريىن منذ ليلة األمس -

  تريد تفسري احللم ؟وكذلك قراءة طالعك؟ -

  نعم -

اختراع .. خلادمة وابنتها باخلروج ونظرت ىف عني الرجل مث قالت أنت تريد أشياء كثرية أمرت العجوز ا.. استلمت العجوز يده ونظرت ىف بطن كفه 
  ماذا تريد أن تصنع ألناس مصابون بالعمى احليثى ، هذه الرأس حتمل الكثري. اكتشاف . 

  تقصدين اجلبل؟ -

  تشعر أنه يتحرك ناحيتك حىت يكاد أن ينهار فوق هذه الرأس -

  جنح هبا رياح عاتية ستدفعها حطاما سفينتك ست.. لقد جنوت  -

   وهل سيغرق كل من فيها-

   أنت فقط الذى جنوت-

  سأبقى هنا ؟ -

  بقى فترة لن تطولتس -

أمتلك .. أن السحر ال يصل إىل دخيلة اإلنسان ومل يصل .. سحب الرجل يده وأستغرق ىف تفكري طويل عن كيفية معرفة الساحرة ملا يدور بداخله 
هذا ما أريد . هل هناك شيئا ما يستطيع أن يصل إىل معرفة ما حييك بصدر اإلنسان؟. لفراسة ما ميكنها من التفتيش داخل اإلنسان؟هذه املرأة من ا
  .شعرت العجوز باستسالم الرجل فنادت على ابنتها فدخلت عليها مث نادت كايزر وأمرته باستدعاء احلالق.. الوصول إليه 

دى إىل الساحر ينبش ىف رأسه اجلوفاء عن سبب استدعاء احلالق للكوخ وسار منشغال جبماعات الناس الىت جلست ذهب كايزر حىت عرب الطريق املؤ
خيمنون وينشرون إشاعتهم وأكاذيبهم املغرضة ، يضللون بعضهم البعض بأقاويل اخترعوها وصدقوها ، اهلزمية حيولوا إىل انتصار والفقر إىل غىن 

  .والكسل إىل نشاط 

  :األثناء مسع صوت آجولوجنو يقولىف هذه 

   الكلمات عدمية املعىن كالوشم إذا أردت أن متحوها عليك أن تسلخ جلدك-

نرقص مع الراقصني ونقف مع الواقفني، حتركنا . نلقى بالكلمات كلفافات التبغ املنتهية فتشعل النريان حنمل أنفسنا كجراب فارغ ال حيوى إال أنفسنا 
  .ا ، انتظروا لقمة القاضى الىت خطفتها احلدأةسيقان ال تقوى ، حتدثو
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كانت نظرات احلالق تتجه إىل كايزر تتابعه وهو يسري الهثا دون أن يهتم آجولوجنو الذى أقترب من احلالق وأخرج له لسانه قذفه احلالق بقطعة 
  .صابون

  :قال آجولوجنو 

  هل هانت عليك قطعة الصابون يا ارسينكو 

  اءه بسم الزرنيخ ولذلك انطلق جيرى خلف آجولوجنو يسبه ويهدده بقطع لسانهكان احلالق يغتاظ من ند

 اقترب ، يلزمها أربعة مثلك يقفون فوق بعضهمةمل يستطع احلالق مواصلة اجلرى فتوقف وكذلك توقف آجولوجنو وأخرج له لسانه مث قال رأسى عالي
  . إىل حيث الكوخكايزر من احلالق وهو يضحك ىف خبث ومشاتة وأشار إليه أن يتبعه

  تبع احلالق كايزر وأمر أحد األطفال أن جيلس ىف احلانوت حىت يعود 

  :حاول أن يربر ما دار بينه وبني آجولوجنو فقال

  هل تعرف يا كايزر أن احلياة ىف حاجة إىل أمثال آجولوجنو أرجوك ال تبلغ الساحرة مبا جرى  -

  .تكلم حىت ال أجد ما أقوله هلا امضى دون أن ت.. أيها احلالق .. أيها احلالق  -

  !يقول ىل يا ارسينكو ؟ -

  ال يا ارسينكو أنه ال يقصد ذلك  -

  جلس آجولوجنو بعد أن أطمئن لذهاب احلالق وجلس حزينا ينقر على دفه وهو يردد

ن فوق رأسى قطع احلجارة توقفت امرأة يا رأسى املسكني ، يا ساقاى ، أتعبىن الركض ، أحبث عن ال شئ تتبعىن األطفال يسخرون مىن وأحيانا يلقو
  ملاذا تتعب نفسك يا آجولوجنو،.. كانت تشعر ناحيته بالعطف مسحت على رأسه 

  ال أحد حيبىن  -

  أقصد كل الناس حتبك .. أنا أحبك  -

  تعلقت عينيه بعينيها وتبادال حوارا هامسا

  ملاذا كل هذا اخلوف  -

  اجلوع  -

   فقط؟-

  ائع إىل أشياء كثرية أال يكفى أىن جائع ، ج -

  ملاذا ال تتكلم؟ -

  أطمع ىف مثرة مما حتملني -
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  الثمار مكسوة بالشوك  -

  أخذ آجولوجنو مثرة ومسحها ىف مالبسه وقشرها وألتهم لبها ىف م 

  أين بيتك ؟ -

  .هناك بعيداً -

ما باجللوس ، أندفع احلالق مقبال يد العجوز دفعته آمرة وصل كايزر بصحبة احلالق إىل الكوخ وانتظرا األذن بالدخول خرجت الصلعاء و أشارت هل
  أن سكوتك معناه القبول.. فيما تفكر؟ : مث سألت الرجل األصفر.أنتظر .. 

  هز رأسه موافقا 

  قالت العجوز إذن سيقام العرس ىف هذه الليلة 

  ماذا تفعلني؟: صاح كايزر 

  :اصطحبته ىف رفق إىل اخلارج ومهست له قائلة 

  رف أن ابنتك مل يتبقى هلا من العمر سوى عام واحد أنت تع -

  هل ستقتلينها؟ -

  قرأت طالعها يا غىب ولذلك سوف أزوجها للرجل األصفر  -

  وملاذا هذا الرجل الذى ال نعرف عنه شئ -

  هل تريديىن أن أزوجها للحالق؟ -

  الغريب أفضل -

  .أن يرجع الغريب ىف موافقتهأنىن أمتىن أن يصري ىل حفيد يرثىن ، سأزوجها الليلة قبل  -

  :ورقة أخرى

حفل الزفاف مل يكن إال دربا من اخليال، كالم غامض ومبهم ، أصوات صادرة ال يعرف مصدرها وكأا آتية من كهف ، أصوات تدندن ، وغناء 
  .مرتعش مل يستطع أحد أن يغض بصره أو يغلق أذنيه

 والعجوز جتلس تارة وتنهض أخرى ، تشوح ىف اهلواء  وهتمهم بكلمات غري مفهومة ، تضع جلس الرجل األصفر قبالة الفتاة واحلالق أمام كايزر
أعواد البخور فوق النار ، تقف الصلعاء ىف املنتصف ترقص على إيقاع راقص غري منتظم ، ترقص وكأا تتبعثر، ترتع مالبسها ينتظم  اإليقاع ،تتلوى 

  .الصلعاء راقدة

 بدأ يدب ىف النفوس خاصة بعد أن ساد الكهف الظالم ومل يظهر سوى الشعاع الصادر من مجر املوقد نادت زندينا تفاصيل كنت أجهلها ألن اخلوف
  :ابنتها 
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زيزى يا ابنىت  اليوم يوم عرسك ،ستزفني إىل الرجل األصفر الرجل الذى حل بقريتنا بعد سفر طويل ،تدفعه قوى خفية حنو املكان والزمان ىف هذا  -
 زوجة هلذا الرجل الطيب ،سيكون كايزر وارسينكو شاهدين على هذا الزواج أضيئت األنوار ، حنت زندينا الصلعاء عن حلبة الوقت ستصبحني

  الرقص وأخذت ترقص على أصوات حادة ،تلف الساحرة يديها الناحلتني تلوحان ىف الفضاء ، ينقشع الدخان ،هتدأ األنفاس

ن يصطحب زوجته إىل الفندق كانت عدوى الرقص قد انتشرت ىف الساحة الكل يرقص ويترقبون نزول أعلنت زندينا اية احلفل وأمرت الرجل أ
  .العروسني وسار خلفهما  ىف زفة أسطورية أخرجوا فيها كل آالم الكبت واخلوف وتناسوا كسلهم لدرجة أن العرق كان يتصبب من أجسادهم صبا

  .راء شيطاىن مما شجع نساءا أخريات أن يرقصن عراياكانت الصلعاء تتقدم هذا اجلمع اخلفري ترقص ىف إغ

  متىن أهل البلدة أن يستمر هذا املشهد طويال

  كانت بعض النسوة قد سبقن إىل الفندق ونظفنه تنظيفا جيداً وملئوا صيوان الطعام بأشهى املأكوالت 

ر ،عامل أخر بإمكاا أن تتحدث فيه أن تعرب عن رغبتها ىف أغلقها خلفهما شعرت العروس أا ىف عامل أخ,أخذ الرجل عروسه وصعد إىل حجرته ،
التحرر واإلنعتاق من عامل الصمت إىل عامل التعبري ،تتحرر من عامل الوحدة إىل دنيا االختالط واألنس ، ومن عامل التقوقع إىل دنيا االنطالق ،من 

  .األحضان الباردة إىل األحضان الدافئة

دم الرجل إليها وحياول نزع مالبسها ، أحست الفتاة بيد حانية تلمسها ، شعرت أن شيئا حيركها من الداخل جيعلها تستسلم الفتاة مل تفهم بعد ملاذا يتق
إىل نفسها ال إىل نفس العجوز الىت مل ختربها عن أى شئ خيص لغة اجلسد وال لغة اللمس وال لغة اإليالج وال لغة الشفاه فقط تركت لنفسها أن تشعر 

  .اء الىت كانت تفتقدها ، شعرت بأن قطرات ساخنة هتبط على سطح بارد فتشيع فيه الدفءهبذه األشي

  .حينما كانت تلتقى عيناها بعيىن الرجل كانت تغوص ىف أعماق سحيقة، تشعر بالرى بعد عطش سنني طوال

ستر هبا جسدها، تستجيب لدرجة الذوبان مل تستطع هذه املرة استسلمت الفتاة ألحضان الرجل وقبالته ،استسلمت ليداه وهو يرتع عنها أخر قطعة ت
  .أن تلم شعثها بعد أن تبعثرت بني شطآن احلب واحلنان واحلرية مل تشعر باألغاىن وال صوت الطبول

  .كأى شئ ينتهى انتهى العرس و عادت الناس إىل بيوهتا يفكرون فيما سوف حتدثه األيام القادمة

ا من عصري التوت ومثار التني الشوكى ونادى على العروسني ، كان فرحا وخفيفا على غري العادة كان يبتسم أعد كايزر القهوة  وثالث كعكات وبعض
  :هلما ابتسامة عريضة وهم يهبطون السلم

يب إال أن كان كثريا يتناول معهم طعام اإلفطار ويتمىن هلم سعادة تدوم ،تدور بينهم أحاديث متفرقة عن أحوال البلدة خاصة عن دور احلالق الغر
  .كايزر كان ينبهم بعدم اخلوض ىف أحاديث ال طائل من ورائها وكان يأمرهم أن خيرجوا للرتهة قريبا من امليناء حيث احلدائق اجلميلة

  .ض العروسان وعانقا كايزر الذى أحس أن له وجود ومتىن هلم قضاء وقت ممتع

 أن عرفت لغات كثرية تعرب هبا عن حبها ومل تكن تدرى أن القدر زرع ىف أحشائها خرج العروسان يهيمان وكانت العروس تسري كفراشة لعوب بعد
  .جنينا من أول لقاء

كان الرجل ال ميل من إبداء إعجابه من ابنة العجوز وال ميل من الركض ورائها بني األشجار ميرحون كما مترح األزهار ويتهامسون كما تتهامس 
  .الزهور

  .العصافري ،يتأملون طيور امليناء وهى حتلق فوق رؤوسهم يركضون خلف فراشة ، يقلدون 
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الفرحة كانت تصعد هبم ألعلى ،تتعب األنثى من املطاردة الشقية تلقى بنفسها على العشب ،ينحىن زوجها ليساعدها ،جتذبه يتمدد جبوارها يضع رأسه 
  .على صدرها

ىت أبت أال ختتلط مبشاعر احلزن الذى ترسب بداخله طوال عمره لتذوهبا، كان كان كايزر يتابعهما عن بعد وقد امتألت نفسه مبشاعر السعادة ال
جسده ينتفض وشيئا ما يأمره باخلروج من هذا القمقم شيئا ما يأمره بأن حيطم القشرة الىت ألتفت حوله وعاقت كل غرائزه ووجد نفسه يتحرك حركة 

  .ىل الطيور ويتمىن أن ينطلق مثلهاسريعة جيرى حول جزع شجرة ويدور حوهلا حىت اإلرهاق، ينظر إ

مل يستطع أن يواصل بذل اجلهد أكثر من ذلك فارمتى جبوار جذع شجرة وقال لنفسه متسائال كيف جلبل مثلى أن يطري ، كيف ىل أن أنطلق مثل هذه 
  .الطيور 

  .دهأبتسم كايزر ىف هدوء دون أن يعلما بوجو.. مر العروسان من أمامه دون أن ينتبها إىل وجوده 

وصل العروسان إىل تله ىف اية احلديقة املفضية إىل الطريق الرئيسى املوصل إىل الفندق وهذه التلة تسمى بتله التني الشوكى عندها جلسا يتأمالا ىف 
  :فضول دار بينهما حديثا من جانب واحد قال الرجل

  كم أحبك

  مل ترد عليه زيزى سوى بابتسامة تنم عن الرضا فواصل حديثه

 يكن القدر ليعطى أحد أكثر مما أعطاىن وحىت لو كان سحر الساحرة لقد فلح هذا السحر الذى قادىن إىل هذه األحضان الدافئة والشفاه العذبة كم مل
  ..أنت لطيفة ولذيذة

  هل تتذوقني مثار هذا الصبار

  قالت الفتاة باستطاعىت أن أقشر لك بعض الثمرات

  عصارة مرة أن تغذى هذه الثمار بالطعم احللو كيف هلذه النباتات الىت حتوى : قال

  ال أعرف:قالت 

  وبواسطة عصا رفيقة غرسها ىف النبات فأخرجت سائال بلل به إصبعه وحاول أن يصبغ به شفىت العروس فهربت منه وهى تقول 

  مر.. أنه مر  -

   القطعة األخرى ىف فمها وقالت وهى تلوكها مجع بعض الثمار وتناولتها الفتاة وقشرهتا وأعطته الثمرة فتناول منها قطعة ووضع

  حلوة

  .الغريب يا زيزى أننا على هذا النحو أحيانا نتغذى على عصارات مرة لننضج أشياء جيدة

ا كانت الزوجة تستقبل كلمات زوجها كما تستقبله ىف السرير بينما كان كايزر الذى يرقبهما عن بعد يستمع إىل كالم الرجل الذى ترك ىف نفسه أثر
  ..بالغا يذكره بسابق عهده
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كان هلذه الكلمات أثرا بالغا أيضا ىف حتريك شجونه ، ترقص أمامه كأشباح ال يستطيع أن يلمسها وشعر أن كلمات تريد أن خترج منه ولكنها تعاىن 
 فضرب األرض بقوة وهو حيدث نفسه معاناة الكتاكيت الصغرية عندما تتهيأ للخروج من قشرهتا مل يستطيع أن يصمد أمام احلالة الىت وصل إليها

  :ويوخبها 

  :أنا مر مثل عصارهتا ،اقتطع قطعة من النبات وفركها ىف عنف ومل يكن أمامه سوى أن يلوم نفسه.. أنا مثل هذه النبتة ،لكن بال مثار  -

كنعل من املطاط أمام مدخل محام تطأه كل األقدام أنا مثل ذلك السائل املر مل أسال ملاذا ، مل أتعلم كيف أخرج كيف أثور ، اختبأت حتت ظلى مهمال 
  .داهسة إياه ،مل أتأمل 

  .ظل على ثورته حىت وصل إىل الفندق وارمتى على أول مقعد قابله 

 خاصة ىف ىف هذه اللحظة دخلت عليه زندينا لكنه مل يأبه هبا ، حىت عندما سألته عن العروسان مل يرد عليها فأثرت االنسحاب حىت ال تصاب خبيبة أمل
  .هذا الوقت بصق كايزر خلفها وشيعها بقوله فلتذهىب إىل اجلحيم

  .كانت هذه املرة األوىل الذى أمتلك فيها الشجاعة ولعن العجوز خاصة وأنه يعرف ما تدبره من أجل رحيل الرجل األصفر

  .صورة سيفسد عليه تدبريهراح يفكر ىف كيفية منع زوج ابنته من السفر ولكن اجتماع العجوز مع احلالق على هذه ال

أن ارسينكو احلالق يعمل كجاسوس للساحرة ،تدبر معه كل شئ تأمره فينفذ وبعد أن أصبح عينها ملعرفة كل ما حيدث ىف البلدة عن أحالم الناس 
 تقرر ما تفعله وذلك وآماهلم وآالمهم ، احلامل واملرضع ، من حتب ومن تكره، من يتزوج ومن ينفصل يضع كل هذا عند الساحرة مث بعد ذلك

  .مبساعدته  فكر كايزر ىف إبعاد رأس احلية عن العجوز الغانية وفكر ىف قتله

  .أصابه هذا التفكري بتوتر شديد مما جعله يتحرك حركة سريعة يقف أمام املرآة طويال ، يرى األشياء خمتلفة ألول مرة

حجرته ليجمع حاجياته بينما كانت زوجته تراقب ىف استسالم دون أن تفعل أى دخل الرجل األصفر وزوجته وقد تغريت سحنتهما ،صعد الرجل إىل 
  شئ 

زادت حركة كايزر الذى قرر أن يصعد ويبعثر للرجل أشيائه ويأمره بالبقاء من أجل ابنته وإفساد خمطط العجوز وتابعها ارسينكو الذى الزال طامعا ىف 
  .الزواج من ابنته زيزى 

  و يأمرها أن تتحدث إىل زوجها هز كايزر ابنته ىف عنف وه

  اطلىب منه البقاء ،دافعى عن حياتك ال تستسلمى هكذا 

  قالت الفتاة ىف حزن متسائلة 

  أنت على وشك الرحيل؟  -

  ال مفر  -

  وأنا؟ -

  أنت وهبتىن احلياة منحتىن سعادة مل أتذوقها من قبل ،إن عودة سفينىت معناها اإليذان ىل بالرحيل -

  لقد أفلح سحر الساحرة:ندب حظه قال كايزر وهو ي
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  رد عليه الزوج ، إنىن ال أرى ال أعرف ماذا حدث 

  :صرخت الفتاة 

  ماذا عىن ؟ ماذا عن الطفل الذى أمحله ىف أحشائى ! وأنا ؟ -

  ؟!ماذا أفعل.. وماذا أفعل  -

  ال تتركىن وحيدة  -

  اآلمال كلها حتترق بإمكاىن أن اصطحبك معى ولكىن ال أستطيع -

ا عن احلديث حينما حملا طيف العجوز تدخل الفندق يبدو عليها عالمات التعب ،نظرت إىل الرجل الذى كان قد أنتهى من مجع حاجياته فحمل توقف
  .حقائبه وخرج دون وداع

  بلكانت بداية سقوط اجل.. تابعت زيزى زوجها خبطى بطيئة ثقيلة كما لو كانت جتر العامل خلفها 

  ء والرجال واألطفال تتجمع عند امليناء تلوح للرجل ،جمموعات صغرية من النسا

  كانت كلماته هامسة .. استوقفه آجولوجنو الذى كان يعلم بكل ما يدور وحتدث إليه حديثا طويال مث عاد مطأطئ الرأس يتدىل دفه ىف رقبته 

  .هكذا.. البد من الرحيل هكذا

  صفحات من العذاب

زى ،كانت تأكل من أجله وتتنفس من أجله وقبل ذلك قد استسلمت من قبله، متر هادئة الطبع ال تتكلم مضت ستة شهور ،تكور الطفل ىف أحشاء زي
  .حىت عندما سمح هلا مبالقاة والدها كايزر كانت تتقابل عينامها ويزرفان دمعا ساخنا ،حيمالن املأساة سويا مل يفكر يوما ىف اإلنفكاك من تبعية الساحرة

راغه صامتا تتالعب برأسه أفكار ال جتعله يطيق نفسه، ال يستطيع أن يهرب من الشعور بالذنب لدرجة أنه راح يضخم من كان كايزر يقضى أوقات ف
خطيئته أما ابنته كانت إذا التقت بأمها زندينا كانت تقضى طول الوقت برفقتها حزينة جتلس شاردة اللب تشعر وكأا مشدودة خبيوط ناحية أمها 

  .لرياح حتملها بنداء خفى يصل إىل زوجهاولكنها تودع هبات ا

البلدة كلها كانت ماضية كسابق عهدها تلوك الثرثرات وتطرق التساؤالت وال يبحثون هلا عن إجابة ،يؤلفون العالقات وخيبطوا خبطا عشوائيا 
  .إلرادة السماء ،متر سخافتهم متتالية حىت حانت اللحظة املوعودة

اناهتا من آالم املخاض الىت واتتها بليل ،ارتبكت احلركة ىف الفندق وأستيقظ كايزر وانشقت األرض عن  مزق صراخ زيزى الصمت بسبب مع
  .الساحرة الىت قَدمت بصحبة ارسينكو احلالق

الباب كايزر كأن يسري على غري هدى حيمل جبال القلق فوق رأسه ،تنفر عروقه حتت جلده السميك ،هجم على ارسينكو ودفعه خارج الفندق وأغلق 
  ،مل تستطع الساحرة الدفاع عن رفيقها ومل تتمكن من إنفاذ سحرها لتوقف آمل الوضع أو تسهله

  .ترددت الصرخات ىف كل ركن ،حطمت اجلدران ،امتدت كالدوائر دخلت إىل كل مرتل حمطمة القلوب

  . كقنبلة أنتزع فتيلهاازداد خوف كايزر أمام اآلالم العظيمة الىت تعاىن منها أبنته وأشتعل من الداخل وأصبح
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  !أنفجر ىف وجه الساحرة صارخا أيتها القادرة ملاذا تقفني هكذا بال إرادة أين جربوتك؟ أين سحرك

  الساحرة كانت خائفة على غري العادة مما شجعه أن يواصل لعناته عليها

  سحقا لك أيتها اللعينة القاسية 

  ..مدت الفتاة قوة من قوة أبيها كانت هذه الثورة قد محلت صراخا من نوع أخر فقد است

  .هدأ كايزر عندما مسع صراخ الطفل ودفع العجوز ليبعدها عن طريقه وذهب إىل حيث حيضر مالبس قد أعدها للطفل وعلى شفتيه ابتسامة الرضى

  :عيفلف الطفل بعناية ووضعه جبوار أمه الىت نظرت إليه نظرة حانية شاحبة مث اعتدلت وأغمضت عينيها وقالت بصوت ض

  ... يا أىب اعتىن بابىن ،قص له عن أمه وأبيه وأطلب منه أن يبحث عنه كم أحبك يا أ

  ..صرخ كايزر وتسمرت العجوز ىف مكاا ،الحظت أن حال كايزر تنذر باخلطر رجعت القهقرى

  :لطم كايزر ورفع فوق رأسه التراب وهو يقول 

  انةأيها القذرة يا من علمتك الشياطني السحر ،أيها الشيط

  .كان احلالق مازال واقفا خلف الباب ينتظر إشارة الساحرة الىت أمرته بالدخول مث طلبت منه أن يذهب للنجار ليصنع صندوقا يليق جبثة أبنتها

ظل يذرف توافدت النادبات والنائحات وجتمعن ىف هبو الفندق يبكون ويشقون اجليوب بينما ظل كايزر جاثيا على جسد ابنته يبكى ىف لوعة وحرقة ،
  .الدمع حىت مت مواراهتا التراب

  .أمرت الساحرة احلالق أن حيمل الطفل ويصعد به إىل كوخها فوق اجلبل

مل يقف أحد جبوار كايزر سوى آجولوجنو فقد جلس معه أياما كثرية ىف الفندق حماوال أن ينسيه ما حدث ،كان جيلب له الطعام ويرجوه أن يأكل من 
  :أجل الطفل

   الطعام ال رغبة ىل ىف

  حياتك من أجل الطفل

  أنىن مل أستطع تربية ابنىت قبل ذلك ،مل تسمح ىل العجوز أن أعيش جبوارها

  أنت من أردت ذلك يا كايزر

  ماذا كان بإمكاىن أن افعل ؟

  بإمكانك أن تفعل الكثري

  الغريب أن العجوز أخربتىن أن ابنىت ستموت بعد سنة من زواجها 

  أنا ىف حرية.. علم الغيب ،أنا ىف حرية ما الذى أخربها ،ال أحد ي
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  ال أريدك أن تقع ىف احلرية ،عليك أن تتماسك من أجل الطفل 

أن جدته محلته إىل كوخها ،أا تزوجتىن عندما جئت إىل هذه البلدة كانت تتمىن أن أهبها طفال يرث سحرها وعندما جاءت زيزى كرهتىن وطردتىن 
  ،أعطتىن هذا الفندق

  م ذلك؟ملاذا مل تقاو

  وملاذا ال يقاوم اآلخرون ؟ لقد أثر سحرها ىف 

  أنا ال أومن بالسحر

  انه حقيقة يا آجولوجنو حقيقة قد تعلمته من الشياطني

  ..الشياطني هم من ساعدوها ملعرفة خبايا أهل القرية 

  أنه احلالق اللعني 

  كل الظروف ساعدهتا حىت متكنت من السيطرة على عقول الناس

   عقول ،أا ال متلك إال بطونا الناس ليس هلا

  اآلن البد أن تفعل شيئا من أجل الطفل

  أا سوف تعلمه السحر 

  نعم لقد عاشت هلذا اليوم ولكن ليس أمامى إال أن أتركه مؤقتا أا سوف جتلب له املراضع وسوف تعتىن به الصلعاء

  ملح آجولوجنو احلالق يتلصص عليهم من خارج الفندق فباغته قائال

  تحل كارثة لتحلق كل الرؤوس يا حالق احلمري  س

  حاول كايزر أن يهدئ آجولوجنو وانطلق ىف وجهه احلالق قائال

  .قل ملن أرسلتك أىن سأدفنها حتت األرض لتحوهلا إىل عظام خنرة وسوف أخرج عظامها وأحطمه

  ا الوهنكربت الشجرة الىت غرسها كايزر جبوار قرب ابنته وظهر الشيب ىف رأس العجوز وأصاهب

كان برهومة يرتل من اجلبل كلما أراد دون أن تستطيع العجوز منعه ليلتقى جبده كايزر الذى احبه حبا يفوق العادة وكذلك يلتقى بآجولوجنو إال إن 
عد القص هناك شئ واحد مل يستطع برهومة رفضه وهو الطقس الىت كانت العجوز متارسه عندما حيني موعد قص شعره وىف اليوم الذى حان مو

  .استدعت العجوز احلالق وأمرت الصلعاء أن جتهز الفراش الذى سيجلس عليه برهومة

أنصاع برهومة ألوامر جدته وجلس على الفراش املعد له وجلست العجوز تتأمله ىف صمت وامك احلالق ىف قص شعر برهومة سادت حلظات 
 جيز على شفته السفلى ويقوم حبركات هبلوانية ومظهرا إخالصه وحسن أدائه للعمل الصمت والتأمل و العجوز تلقى بالبخور فوق النريان واحلالق

  حلفيد الساحرة



 39

  :قطعت العجوز الصمت بقوهلا

  أن الطفل صار ماهرا ولكن مشاكله ازدادت بعد أن صار يتردد على مدرسة امليناء ،أنه قد تعلم القراءة خلسة -

  :ها وضع احلالق املقص جانبا ورد مصدقا على كالم

  أنه دائما بصحبة آجولوجنو يستمع إىل أحاديثه الفارغة  -

  أنه سوف يفقد هيبته -

  أعتقد أن هناك شئ يدبر ىف اخلفاء  -

  شئ ال أعرفه ؟: صرخت العجوز 

شعره خارج متلمل برهومة ىف جلسته وظهرت عليه عالمات االمتعاض فأمره احلالق باالنتظار ونبهت العجوز احلالق أن حيرص على عدم سقوط 
  .نطاق املفرش الذى جيلس عليه برهومة 

  .انتهى احلالق من قص شعر الطفل وقبل أن جيمع الشعر حبرص ض برهومة وسحب البساط ونثر الشعر ىف وجه احلالق

  أيها الطفل املتمرد:قبض احلالق على أذن الطفل بعنف 

  ملا تناول الطفل حفنة من التراب وقذفها ىف عني احلالق فأنكفئ متأ

أنه هو ،آجولوجنو الطويل ،هو الذى يؤلب على الناس حىت األطفال : مجع احلالق حاجياته ىف صعوبة وسلك طريقه ىف حذر وهو يفرك عينيه ويردد
  جعلها تسخر مىن البد من جز رأسه

  : مستنجدا به فسأله آجولوجنو ترك الطفل جدته تلعن مترده وسار خلف احلالق حىت وصال إىل الساحة فارمتى الطفل ىف أحضان آجولوجنو

  ما الذى فعل بك هذا  -

  ارسينكو شد أذىن فمألت عينيه بالتراب  -

  :ضحك آجولوجنو فأثار ثائرة احلالق مما دفعه ألن يتصدى آلجولوجنو ودفعه دفعة قوية فسقط آجولوجنو كالنخلة وراح يكيل له السباب

  أنت من أثار الطفل ضدى.. أنت أيها اإلبرة الصدئة ،أيها الغصن اجلاف  -

  ..رد عليه آجولوجنو وهو يلملم شعثه 

  لست أنا يا رأس اخلرتير 

جتمعت الصبية وحاولت مساعدة آجولوجنو ،أخرج احلالق املوسى وهجم عليه فجرح يده وسالت دماؤه بغزارة فعال صراخ األطفال وتناولوا قطعا من 
  اقتلوا احلالق.. اقتلوه ..  وأرتفع صخبهم احلجارة وقذفوه مما جعل بعض الناس خترج عن صمتها

  .تراجع احلالق متقهقرا يدفع عن رأسه الطوب بيديه حىت غاب ىف حانوته وأغلق الباب عليه
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ظهرت الفتاة الىت كانت هتتم بآجولوجنو وأخذت قطعة من قماطها وربطت ساعد آجولوجنو مث ساعدته على النهوض ،حتامل عليها وسار جبوارها 
  .برهومةيتبعهما 

  مشيا معا فترة طويل ال يعرفان مقصدمها فتوقف آجولوجنو وسأل املرأة إىل أين حنن ذاهبان؟

  ما الذى جعلك تفعل هذا؟:قالت املرأة ىف إشفاق 

  لقد أذى برهومة -

  أنه حفيد الساحرة وأا تعلمه سحرها القذر  -

  ال تظلمى الفىت -

  باخلطرلقد شاركت ىف هذا املوقف الذى أصبح ينذر  -

  أن ما حدث اليوم جعلىن ىف غاية السعادة -

  أى سعادة وجرحك يرتف -

  أن رؤية األطفال لدمى جعلهم يتصدون بقوة للحالق  -

  هذا ما كنت أريده -

  ال رغبة ىل ىف الطعام:كانا قد وصال إىل بيت املرأة فأمرته بالدخول وسألته إن كان يريد طعاما فقال هلا ىف أسى 

  سأعد لك شيئا سريعا: مرته باجللوسقالت بعد أن أ

  ال داعى لذلك البد وأن أصطحب برهومة للمدرسة:قال 

  وهل تعلم الساحرة بذلك

  العلم عند احلالق -

  أخرج لتلعب مع األطفال: نظرت املرأة إىل برهومة وأمرته قائلة

  ملاذا تأمرينه باخلروج:  قال آجولوجنو

  كنت أريد أن أحدثك حديثا بشأن  -

  بشأن الساحرة؟:  آجولوجنوقاطعها

  نعم إن الناس تتقول عليها األقاويل -

  وماذا يقولون؟ نظرت إىل الطفل فواصل آجولوجنو ال ختشى شيئا أن برهومة شأنه شأن باقى أطفال القرية -

  قالت أم يقولون أن قوة سحرها ىف شعرها
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  لقد شاب شعرها وفقدت الكثري من سطوهتا  -

  طفل سحرها أخشى أن يرث هذا ال -

  لن أكون ساحرا ولن أكون كما تريد جدتى ولكن سأكون كما أريد أنا :قاطعها برهومة وقد أخذ ىف البكاء 

  .مسحت املرأة دموع الطفل وطبعت قبلة على جبينه وغمرته حبنان فياض عوض عن حنان أمه

  لشجرة املغروسة جبوارهاصطحب الطفل إىل املعلم ،مرا على كايزر وجداه واقفا أمام قرب ابنته يروى ا

  ماذا تفعل .. سأله آجولوجنو 

  اروى الشجرة -

  أن جذرها سيصاب بالعفن من كثرة الرى  -

  لقد كربت وحتتاج إىل رى أكثر -

  ..لقد أصبحت أفتقدك كثريا هذه األيام -

  ك الشيخوخة؟ماذا يا كايزر هل أصابت! دفع آجولوجنو الطفل برفق وآمره بالذهاب إىل املدرسة مث سأل كايزر

  نعم لقد حان الوقت ألطلعك على سر كنت أخفيه عنك

  ؟.أى سر  -

  :جلس جبوار الشجرة وأخذ كايزر يتحدث إىل آجولوجنو

كل ما كنت .. لقد كانت ىل أحالم كنت أريد حتقيقها ولكن دخوىل اجليش قضى على هذه األحالم فقد ساقوىن إىل حرب قذرة ال أعرف هدفا هلا 
ب من أجل حرب ولذلك فررت من هذه احلرب وتنكرت ىف زى مالح وركبت السفينة الىت جاءت ىب إىل هذه البلدة ،كان ىل اهتماما أعرفه أا حر

  كبريا بكتابة الشعر والقصة ، كنت أطمع أن تكون هذه البلدة بلدة أمنة هادئة ،تتمتع حبرية تليق بكرامة اإلنسان

  اذا وجدت؟هئ هئ مث سأله وم.. ضحك آجولوجنو ساخرا 

ال جمال للسخرية اآلن ، كنت أتشبث باألمل بعد أن تركت احلرب ىف خلال ال ميكن إصالحه ،صدقىن الشعوب ال ترغب ىف احلرب لكن احلكام  -
  .يفعلوا ،ال أعرف ملاذا ،لقد قضيت شهور طويلة أتعثر باملوتى ،أسري ىف الظالم ،أحبث عن طعام ىف املخلفات

نىن عندما جئت إىل هنا وجدتىن أتعثر ىف األحياء نفس تعثرى ىف املوتى ،نزلت ىف هذا الفندق ،مل تستمر إقامىت فيه سوى ساعات الغريب ىف األمر أ -
  .دخلت على امرأة ىف الثالثني من عمرها

  أظنها زندينا .. قاطعه آجولوجنو  -

كنت متعلقا هبا ىف هذا الوقت كتعلق الغريب بقشة ولذلك رحت كانت غريبة ،استطاعت أن حتتويىن ،مل أكن أعلم أى شئ عن سحرها .. نعم  -
  .أفسر انقيادى هلا بأا هى القشة وعلى أن أخوض التجربة إىل ايتها
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ظلت تتردد على الفندق وتستدعيىن بغرفة ىف الطابق العلوى مث جتلس فترات طويلة تتأملىن مث تلقى على بعض األوامر ومتضى ، كان احلالق يتبعها 
  .ان يأتى ىف أوقات متفاوتة يسألىن عما إذا كنت أريد شيئا ،ولكىن توجست منه خيفة حىت جاء اليوم املوعود الذى طلبت فيه الساحرة الزواج مىنوك

 نقضى كلما كانت تريدىن كانت تأتى إىل كنا.. مل يكن أمامى بد من الزواج منها فقد كنت ال أجد عمال وال أجد مالذا آمنا عشنا شهورا طويلة 
ساعات طويلة من املتعة اجلسدية فقط وكان هلا فنونا كثرية ىف إثارتى وهيامى هبا وبعد أن ينتهى اللقاء تأمرىن أوامر كثرية وكانت تصعد إىل اجلبل دون 

 ذكرا لتورثه كل ما متلك أن أعرف ملاذا تصعد وماذا تفعل ، كانت أخبارها تنقطع عىن ولكىن كنت امسعها كثريا تتحدث عن رغبتها ىف أن تنجب ابنا
  .مل أكن أعرف أن مرياثها هو السحر متنيت أال تلد ذكرا وجاءت أمنيىت حقيقة كما رغبت ،وانتهت شهور محلها وولدت زيزى

سب على منذ ذلك اليوم الذى ولدت فيه زيزى كرهتىن ولعنت اليوم الذى جئت فيه واليوم الذى ولدت فيه ويوم زواجنا ،كانت تلعن كل األشياء وت
  .كل األشياء

  أعرف الباقى ،أا اآلن تبصق دما :قاطعه آجولوجنو 

  .ض كايزر عندما شاهد برهومة قادما بينما سأل آجولوجنو عن دفه فأجابه انه مل يعد ميلك القوة حلمل الدف

أين .. جأة توقف برهومة عن هلوه وسأل جده قضى برهومة بعض الوقت مع كايزر وآجولوجنو ىف الفندق،قدم له بعض احللوى وأخذ ىف مداعباته وف
   ؟أمى

  زرف آجولوجنو الدمع وتبعه كايزر والطفل ينظر إليهما ىف دهشة ويأس

  ؟!هل ماتت: مث سأل

  :عرف إجابة سؤاله فقد بدأ يفهم أشياء كثرية بعد أن تعلم القراءة والكتابة ومل يترك االثنني وسأهلما عن أبيه

  أين أىب ؟ -

  رحل  -

  أين؟إىل  -

  .ستعرف يوما ما أين رحل -

  تشمم آجولوجنو املكان مث سأل آال تشمون هذه الرائحة الكريهة؟

  رد عليه كايزر دون اهتمام هذه الروائح تنبعث من فترة ألخرى

  هذه رائحة ال تطاق: أمسك آجولوجنو انفه 

وجدا أسرابا من الطيور اجلارحة حتلق من بعيد فسارا مسافة باجتاه انتشرت الرائحة الكريهة بصورة ال تطاق ومألت كل األماكن وخرجا من الفندق ف
  هذه الطيور فقابلتهم أنواع من الذباب األخضر وبدأت الناس ىف اخلروج إىل الشوارع ملعرفة ما حيدث يضعون على أنوفهم قطعا من القماش 

حلالق وقال أن هذا احلانوت مغلق منذ ثالثة أيام والبد أن الرائحة جتمعت الناس ىف الساحة أمام حانوت احلالق ، أشار أحد الرجال إىل حانوت ا
  ..تنتشر منه 

  أميكن أن يكون احلالق قد قتل؟:سأل آخر 
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  .أنه كان على خالف مع آجولوجنو منذ أن قطع يده باملوسى جتمع الناس وكسروا باب احلالق فوجدوه خاليا من أى شئ:رد عليه ثالث 

  ..ألطفال يلعنون موت احلالق عند الشجرة الكبريةهتادى إىل أمساعهم صياح ا

وتقدم أحد األطفال ليصف هلم ما شاهده فقد أعلن أن احلالق معلق من رقبته ىف أحد فروع الشجرة وان عينيه وفمه مملؤة بالدود وأن أسراب النمل 
  .تأكل منه 

  .على رؤوسهم الطريالوصف الذى قاله الشاب يبعث على التجمد فقد وقف الناس ىف أماكنهم كان 

هم آجولوجنو باحلديث فمنعه كايزر حينما ملح الساحرة هتبط من اجلبل وقد اقتربت منهم بصحبة أربعة من الرجال وكانوا قد اقتربوا من مكان اجلثة 
   قالت تتقدمهم الساحرة يساعدها األربعة رجال مفسحني هلا املكان حىت بدت قريبة من اجلثة وتأملها مليا مث.. املعلقة 

  يا لك من ضعيف يا ارسينكو  -

  يبدو أنه شنق نفسه هكذا قال أحد احلاضرين -

  لقد أختفى منذ أن تشاجر مع آجولوجنو:رد عليه آخر 

  وهل يستطيع آجولوجنو أن يرفعه على هذه الشجرة : رد أخر 

  أنه طويل -

  ن يديه حنيلتني ال تقويان إال على النقر إ.. ولكنه ال يقوى  -

  لساحرة بعد أن استجمعت قوهتا صاحت ا

  ستكون هذه ايتكم مجيعا فكروا ىف دفنه.. أصمتوا  -

  بدا الناس يتحدثون ىف لغط

  اقطعوا احلبل -

  ستقع اجلثة فوق األرض وتتهشم عظامها  -

  حرام -

  أنه سيدفن ىف التراب -

  راباحفروا حفرة عميقة حتته وفكوا احلبل وسوف يقع ىف احلفرة ويل عليه الت -

  رأى صواب  -

  ال بد من كفن -

  البد من صالة -
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  .قالت العجوز لفوه بقطعة من القماش قبل أن يسقط ىف احلفرة

  انطلقت صالة صامتة ودموعا من هول املشهد وإقرارا باملصري الذى ينتظر كل األجساد الىت تدب بقوة فوق األرض

ري على حافة النهاية إال أن اخلوف بدأ يدب ىف القلوب وتتضاءل أماهلا ىف النجاة العيون تذوب والقلوب تضطرب والرجال يتفرقون والساحرة تس
  .وأفكار تدور ىف الرؤوس متسائلة عن املصري

جلسا صامتني ، مل جيدا ما يقواله فتفرقا وصعد .. كأن آجولوجنو يبكى ىف صمت وهو يسري بصحبة كايزر وبرهومة واملرأة  الىت تساعد آجولوجنو 
 كوخ جدته صعد كايزر إىل سطح الفندق ورفع بعض الكراكيب عن الصندرة الىت كان خيفى فيها أو أوراقه ، أخرج األوراق وجلس يقرأ برهومة إىل

  .فيها

قفزت ذكريات املاضى إىل ذهنه ، تذكر كيف علمته البلدة وأهلها إيثار الدعة والكسل حىت صار جثة ضخمة ،يتحرك ىف بطء ويفكر ىف بطء ويصعد 
 أوراقه يضيف إليها ورقة كل يوم مبا يراه ويشاهده ، ال يروى ما حيدث ألحد نظرا خلوفه من اكتشاف أمره ىف يوم من األيام وظل حمتفظا هبذه حيث

  .األوراق

طأة احلرمان كانت بعض الروايات الىت يرويها عن حرمانه من ابنته تصل باإلنسان إال أن يذوق طعم احلرمان احلقيقى ، كان دائما ينتفض حتت و
يدور ىف رأسه ىف األوراق الباقية ودسها ىف اخلزانة وأهال عليها كماً من املهمالت وصمم أن يتحرر ، ما والذل باحثا عن طريق للخالص ، سجل كلٌ 

  .أن يتصدى لكل من تسبب ىف دمار حياته وموت أبنته

ء القرية بعد يوم عصيب واجته صوب مغارة الساحرة متحمال عناء ثقله وثقل  بظالمه وأستغل هدو”كايزر“هبط الليل ثقيال ومر مرورا بطيئا فتلحف 
  .مهومه وثقل ما ينوى فعله

  .تسلل إىل الكهف خلسة فوجد العجوز منهمكة ىف مههماهتا ، تلقى بأعواد البخور فوق املوقد بينما كانت الصلعاء منهمكة مع برهومة ىف حوار هامس

  ل الدخان املتصاعد من تنورها فبادرته قائلة  من خال”كايزر“حملت العجوز طيف 

ملاذا هجرت عاملك اجلبان الذى ال خيشى إال القوة ، ال يعرف سوى األكل و اإلجناب ، إنىن انقل القوة إىل برهومة ، ينصاع اجلميع إىل إرادته هجم 
ا حىت احترق شعر رأسها كله ، مل تفلح حيلة برهومة ىف  واحكم قبضته على عنقها النحيل ودس رأسها ىف املوقد وظل ضاغطا عليه”كايزر“عليها 

دفعه وتعلقت الصلعاء مبؤخرته الغليظة تسحبه للخلف دون جدوى فقد انتابته حالة من اهلذيان وظل ضاغطا على رأس العجوز حىت اشتم رائحة 
 ”كايزر“لن أموت حول اخلوف : ت عالقة به تقول ىف وهنجلدها املشوى فتركها واسند رأسه إىل اجلدار فرآها ترفع رأسها من املوقد وبعض اجلمرا

ك هبا مرة أخرى ودس رأسها ىف املوقد مث مجع كل املالبس واألدوات الىت كانت تستخدمها ىف السحر وأشعل النار فيها وخرج سإىل حيوان هائج و أم
  . برهومة وخرجا مسرعني ملتر من ذلك فحثمسرعا ومل تقف الصلعاء أك

  لن متوت .. أا لن متوت ..  برهومة وهو يصيح ارتفع بكاء -

ماتت وسينبت شعرى احلق جبدك يا برهومة اذهب إليه وال ختف منه ، أنه قتل .. لقد ماتت .. لقد ماتت .. قالت له الصلعاء وهى ختفى فرحتها  -
  .خوفه انتصر لك وألمك وألبيك الذى قتلهم اخلوف من الساحرة

  .ساحرة واشتد وطيسها ارتفعت النريان ىف كوخ ال

النظر واالنتظار والترقب كانت السمة الطاغية على تصرفات أهل البلدة وكلمات تطلق ىف حذر بأن املرأة لن متوت وإا طارت حتملها الشياطني وإا 
  .ود مرة أخرىعتعانق احلالق وست
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مل . بعد أن استمعوا إىل آجولوجنو  وهو يقول أن النار حترق امليكروباتمل يتبادل الناس كلمات أكثر من هذا ومل يصدقوا إن الساحرة قد احترقت حىت 
يفهموا معىن كالمه واهتموه باجلنون اهتاما حقيقيا لدرجة أم فكروا ىف إيداعه مصحة لألمراض العقلية خاصة حينما اهتمهم بركود تفكريهم وفتور 

  .مهتهم 

  .ناء واملدرسة والفندق وىف أحيان كان يتجه إىل مرتل املرأة الىت احتضنت الصلعاء الىت نبت شعرهامضت األيام وبرهومة يقضى أوقاته بني استراحة املي

 للنهوض بالفندق وإعادة تشغيله واملكان الذى يذهب إليه أيضا هو املكان الذى ضم أعظم ”كايزر“طلب من الصلعاء أن تأتى إىل الفندق ملساعدة 
  . وراح يفكر ىف أحوال بلدته الىت تستسلم ألشياء ومهية وال تعمل جبد ومهةأمة ، كان هناك يطيل التأمل والتفكري

لقد أصبح .  الشجرة بعد أن تقدم به العمر وتعهدها برهومة باالهتمام ، ينظر إليها وهى تكرب وتنمو وتضرب جبذورها ىف باطن األرض”كايزر“أمهل 
  .ميتلك عقال ناضجا وفكرا ثاقبا

 أوراقه فوق سطح الفندق فكان يصعد كثريا يعتىن باألوراق ويرتبها ويقرأ ما فيها ، فعرف الكثري وعرف ما حدث للرجل  إىل خزانة”كايزر“أرشده 
  .األصفر وما حدث ألمه

 هبط إليه ىف حجرته الىت يقضى فيها معظم الوقت طريح الفراش وأعد له ”كايزر“مل تشفى هذه األوراق غضبه وقرر أن ينتزع باقى األسرار من 
  . فالحظ يداه ترتعش فساعده على تناول شرابه”كايزر”شرابا دافئا وناوله ل

 من برهومة أن ينقله على فراش أبنته ، نظر برهومة إىل ضخامة جثته وإىل الشعريات الباقية خلف رأسه وتذكر موعده مع الصلعاء ”كايزر“طلب 
  .الىت وعدته بأن تأتى إىل الفندق

  أىن اشعر بدنو أجلى .. ا وقال له  إىل برهومة راجي”كايزر“نظر 

 على سرير أمه قاما ”كايزر“هناك أشياء كثرية جيب أن حتدثىن عنها دخلت الصلعاء ،طلب منها برهومة أن تساعده ىف نقل : فقال له برهومة قاطعا
،أنا ىف حاجة ماسة إىل هذه اللحظات أريدك أن ختربىن : صرخ برهومة ..  عن الوعى ”كايزر“باحملاولة حىت جنحا ىف ذلك بعد جهد شاق ،غاب 

  ،أرجو من السماء أال تضن على هبا 

  . عينيه وقال اذهب إىل آجولوجنو”كايزر“فتح 

 وأدرك أن وجوده ىف شتت برهومة بني قرب أمه وقرب جدهت. دس برهومة رأسه ىف صدره وبكى بكاءاً طويال.  زرفت الدموع”كايزر“انطوت صفحة 
د له جذور فيها سوى جذور متحللة روى الشجرة ألخر مرة مث توجه إىل الفندق ،وجد الصلعاء جالسة فقال هلا  معىن ، مل تعهذه القرية مل يعد له

  مغازال

  كم أنت مجيلة  -

  ؟!حقا  -

  ابتسامتك صافية  -

  وأنت فىت طيب -

  من أجل ذلك سأترك لك الفندق -

  وأنت؟ -
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فندق ومجع األوراق ىف حقيبة سوداء وأخذ معه بعض التذكارات الىت ختص أمه وهبط الدرج مغادرا تركها دون أن يرد على سؤاهلا وصعد إىل سطح ال
  .الفندق

  .شيعته الصلعاء بنظرات احلسرة واألمل والحظته وهو يصوب نظره باجتاه الفندق ويأىب دمعه أن يرتل

  ت قاهلا كايزر سلم عليه وأخربه بأخر كلما.. استدار فوجد آجولوجنو مقبال ناحية الفندق 

  :فهم آجولوجنو ما يريد برهومة وأصطحبه معه إىل مرتله فسأله برهومة

  إىل أين؟ -

  إىل مرتىل  -

  وهل لك مرتل -

  نعم -

واصال السري حىت وصال إىل طرف القرية من اجلهة املقابلة للميناء ، شاهد برهومة أماكن مل يكن يعرف عنها أى شئ ووجد الناس يلقون بالتحية 
دودة على آجولوجنو ،توقف آجولوجنو أمام حجرة صغرية ىف طرف القرية ىف حضن احلقول فدخلها متأمال ما يراه معلقا على جدراا ،جلس الو

  ال أملك شيئا كما ترى .. آجولوجنو على فراش قدمي وأمر برهومة باجللوس جبواره مث واصل قائال 

  !ما هذه األوراق: قال برهومة سائال

  ه األوراق دعك من هذ -

  هل أستطيع أن أناديك بامسك احلقيقى 

  ال.. اعتدل آجولوجنو ووضع يده فوق فم برهومة وقال راجيا 

  سأله ىف دهشة وملاذا؟ -

  ألنىن ولدت هكذا غبيا كما يقولون -

  ولكنك لست كذلك -

  كلنا كذلك  -

  هل ختشى من شئ ؟ -

  ىن اجلميع بالطوبال أخشى حىت املوت ، أنه ميالد جديد لقد قذف.. ال  -

  ملاذا تنكرت ىف هذا الزى -

  أنسب شئ يعيش اإلنسان فيه خاصة ىف هذا العامل -

  أن املناقشة معك دائما تصل بنا إىل طريق مسدود ولذلك أرجو أن ختربىن من أنا وأين أىب؟ -
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  غدا سأخربك  -

  اآلن  -

  ولوجنو إال أن سحب الغطاء على وجهه أمام إصرار برهومة على معرفة ما خيفيه آجولوجنو مل يكن أمام آج

  .ملاذا ال تتكلمون إال عندما تقتربون من املوت: اشتد غضب برهومة وصرخ فيه قائال وهو يرفع الغطاء عن وجهه

  .نفعل ذلك ألننا نفارق الكراهية ونقترب من عامل احلب، هل تعرف ما الذى كان حيدث ىل أن مل أرتد مالبس الغباء:قال آجولوجنو 

  ؟وما ذنب الناس يا آجولوجنو -

  االستكانة -

  وأنت  -

  ال شئ سوى أنىن تكلمت بصوت مرتفع ىف وقت ساد فيه الصمت من أجل ذلك ضاعت حياتى -

  كلكم تضيعون حياتكم دون أن تدركون حقيقة ذلك أرجوك آجولوجنو أخربىن -

  الرحيل

  . منازل السماحة ومواخري الشياطنيأن الصخرة الىت تبىن املسجد تبىن الكنيسة وهى نفسها الىت تبىن

  .والعامل امرأة واحدة تبتسم ىف وجهك ابتسامة الرضا واألخرى تبتسم ابتسامة السخط تأخذك إىل أعلى ومن مث هتبط بك إىل أسفل السافلني

  .نولد عرايا ،نستحى من عرينا ،نستر هذا العرى حىت ال نركض كالبهائم ىف غابة خاوية

  .يل ونرضخ لألوهام الىت متألنانبيع أجسادنا بالقل

  .ضحك آجولوجنو بصوت مرتفع وهو يسري جبوار برهومة متوجهني إىل امليناء 

  قطع آجولوجنو الصمت الذى طال منذ أن غادرا مرتله بقوله 

  رحلة موفقة

  ..هما مل يرد برهومة وكانا قد اقتربا من امليناء وأطلقت السفينة صفارهتا بوحشية أشاعت االنقباض ىف نفسي

  .مل يبقى أمامنا سوى خطوات اآلن جيب أن ختربىن بالسر وإال انتزعته منك بالقوة:توقف برهومة فجأة وقال ىف إصرار 

أمامك طرق وعرة ،إذا مرت السفينة جبزيرة املفقودين سليمة سوف تصل إىل الشاطئ املقابل حيث ترسو بامليناء الذى يقع قبالة هذا : قال آجولوجنو 
  امليناء 

  .أنا ال أحتمل هذه البالدة أخربىن ،السفينة ستغادر امليناء: قال برهومة وهو جيز على أنيابه

  .هذه األوراق فيها كل ما خيص أبيك أمسه وعنوانه وبلده: أخرج آجولوجنو ورقة ملفوفة ىف أوراق بالستيكية وناوهلا لربهومة قائال له
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  .يناء بينما وقف آجولوجنو ملوحا حىت بعد أن غاب برهومةخطفها برهومة ودسها ىف جيب حقيبته وغاب ىف امل

  الفصل الثالث

هو واحملامى يتابعان اإلشارات الصادرة من اجلهاز الذى يتابع  )سوكان( كانت فناجني القهوة الكثرية املتراكمة على النضد الذى جيلس خلفه 
  . يتفحصان تلك األوراق الىت جلبها برهومة معه ىف حقيبته السوداءحالة برهومة حلظة بلحظة تدل داللة واضحة على بقائهما فترة طويلة

وخالل مالحظة عابرة للجهاز وجد استجابة ملناطق الذاكرة  فنهض متحامال على حافة املقعد إال انه  )سوكان( كان التعب قد متلك من الدكتور 
  ل تعثر فساعده احملامى على النهوض وقال وهو يعتدل ىف وقفته حيدوه األم

  لقد عادت إليه الذاكرة -

  :أما أنا فقد أستبد ىب التعب،سأذهب ألستريح لبعض الوقت حىت ال أفقد ذاكرتى: رد عليه احملامى 

  جيب أن تنتهى من قضيته . أن برهومة موكلك الوحيد .. أنتظر أيها احملامى  -

  .جهزة وللعلم حيالن اللغزبعد أن أتقاضى أتعاىب سأقتفى أثر رحلته وسأتركك لأل:رد احملامى مازحا 

  .مهما كانت قدرة العلم فأنه ال يرقى إىل استنطاق مكنون الذاكرة ،ولذلك فأنا أحتاج إليك لتساعدىن ىف حتليل هذه السطور -

  أنه عامل غريب حيتاج إىل معرفة أكثر ،الدوافع فيه خمتلفة باختالف األشخاص  -

  الظروف ختتلف باختالف الثقافات والطباع  -

  كل ما أعرفه أن اإلنسان من حلم ودم  -

  .املعرفة. اجلنس . هناك رغبات تتملكه ،اجلوع  -

  اإلنسان أصبح اآلن مربجما ،صمم ألغراض أخرى أخرجته عن إنسانيته  -

  .ماذا تستطيع أن نفعل إزاء اإلنسان الذى ميتلك القوة تدفعه الرغبة لتدمري اآلخرين ،مث يقف متباهيا بانتصاره -

   شئ سوى أن تقف األجزاء املتبقية من اإلنسانية لتتكاتف وتلتحم ضد هذا الغباء ال -

  جيب أن حناول ليس أمامنا سوى أن نقرأ األوراق من جديد رمبا تثري القراءة شيئا ما ىف ذاكرة برهومة  -

  .ليست لدى النية فأنت الذى بدأت املشوار والبد أن تنهيه -

   ،كان حيدثىن عن جزيرة املفقودين كان يتحدث معى بعقالنية لبعض الوقت عرفت منه أنه يبحث عنكالذاكرة تنتعش بعد أن تغيبت -

  .أنا ىف حرية لقد أخربىن قبل أن يغيب عن الوعى أنه ترك كل شئ عندك.. قال الطبيب 

  .رد احملامى أن رغبته ىف البحث عن أبيه قد ساعدته على البقاء حىت هذه اللحظة

  عاما منذ أيام أنه يعيش على ما أضخه ىف أوردته من حماليل أنه مل يتذوق ط -
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  .وأنا منذ األمس مل أتذوق طعاما وكذلك قطى ليتك حتقىن باحملاليل املغذية حىت أسترد جزء من قوتى -

  .كانت املمرضة قد أعدت طعاما خفيفا قدمته هلم ىف خفة مل ينتظر احملامى وهجم على الطعام

  قتان باجلهاز ،تناول قدرا يسريا من الطعام دخلت املساعدة بفناجني القهوة ووضعتها وخرجتجلس الطبيب و عيناه معل

مضت حلظات وعادت املمرضة مسرعة لتخرب الطبيب بأن املريض استيقظ خرج الطبيب مسرعا فوجد برهومة جالسا على حافة السرير تتدىل األنابيب 
  :من جسده ومسعه الطبيب يقول 

  .انزاح اجلبل من فوقى ، الرجل الطيىن مازال يتحدث معى. . أنا مازلت حيا -

  ..أى رجل ، وأى طني ومسعه وهو يقفز ىف اهلواء.. صاح الطبيب فرحا 

  جائع.. جائع 

  ..دفع الطبيب املمرضة وأمرها بإحضار مجيع أنواع الطعام 

مساك باهلريدوستاين سوك ، أن هذا التجانس قد أحدث ثورة ، وظل يركض مهلال وهو يصيح لقد جنحت، أن عملية التجانس اخلاصة ىب جنحت ىف اإل
  ه وبدت على وجهه عالمات البشاشة اإلنسانيةحثورة كبرية مل يسيطر الطبيب على مشاعره ودبت احلياة إىل رو

  جائع.. جائع 

 م شديددخلت املمرضة بالطعام وساعد الطبيب برهومة ىف فك أربطته وأستمر يراقبه وهو يلتهم الطعام ىف.  

  .عاد الطبيب واحملامى إىل غرفة األجهزة بناء على رغبة الطبيب وتركا برهومة يتناول طعامه

  .وضع الطبيب شريطا داخل اجلهاز مث ذهب إىل برهومة وأعاد ربطه باجلهاز مرة أخرى

راه مرت فترة قصرية ظهرت بعدها اإلشارات كانت صورة الطبيب تذوب ىف صورة برهومة وهو يراقب اجلهاز واتسعت حدقتا عينيه وهو يراقب ما ي
  .على شاشة اجلهاز

  .مث طلب من احملامى أن يراقب ما سوف حيدث 

  :بدأ حديث برهومة ينساب عرب اجلهاز

ت أول مرة أحبرت السفينة ىف االجتاه املضاد لبلدتنا ،كنت حزينا بعض الشىء لفقدى آلجولوجنو الذى تعهد ىل بأنه سريوى أشجارا مات متعهديها ،كان
مرت األيام وكان ملرورها وقع أليم على نفسى خاصة كلما . ىل أركب فيها البحر وأرحل وحيدا دون صديق أو مرافق ، كانت احلقيقة هى رفيقىت

ها ،كنت اقتربت السفينة من جزيرة املفقودين وذلك ألنىن على علم مسبق بأن السفينة إذا مرت من اجلزيرة بسالم فسوف تصل الرحلة إىل غايت
  .متشوقا لرؤية احملامى لكى أرى أىب ،فكرت ىف تلك املرأة الىت منحتىن احلنان وىف الصلعاء الىت جنت من املذحبة الىت حلت بسيدهتا 

افقدىن كنت أمتىن النجاة وأحلم باليوم الذى سترسو فيه السفينة على الشاطئ إال إن هذا احللم حتول فجأة إىل كابوس حينما شعرت باهتزاز عنيف 
  .توازىن وسقطت احلقيبة فوقى ،مل أفكر ىف شئ سوى أن التصق باحلقيبة وكيفية احتفاظى هبا سليمة

قبل أن انتهى من لف احلقيبة ووضعها ىف حافظة من البالستيك وربطها جيدا شعرت بارتطام السفينة ارتطاما عنيفا وتناثرت األجساد هنا وهناك على 
  .صفحة املياه
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بعد حلظات كنت شبه بقعة على سطح واسع تتقاذفها رياح عاتية مل أدرى كم .  سوى أنىن مربوط باحلقيبة متشبثا بقطعة من اخلشبمل أتبني أى شئ
مضى من الوقت وأنا أصارع األمواج من خالل متاهة من الدخان الكثيف واألخبرة املتصاعدة لدرجة أنىن أصبت بالعمى فلم أعد أتبني شئ ،دخلت 

لية وازداد الدخان الذى حيمل تدرجا كونيا جديدا يزداد وضوحا ووجدتىن فوق أرض صلبة شعرت فيها بالوحدة والضياع وفقدان إىل منطقة ساح
  .األمل

  غبت عن الوعى فترة مل أعرف مقدارها واستيقظت وأنا أشعر ببعض الراحة وشعرت بأسراب من احلشرات تغزو جسدى كله

  ..و اصرخ ىف فضاء ال ائى فنهضت مذعوراً أنفض ما علق مبالبسى 

  . وأقتل به خوىف وجنو امسعها تأمرىن أن أشحذ سيفىتتردد صرخاتى فتتحطم على الصخور و ترتد إىل جوىف اخلاوى الذى يأكل ذاته ، وكلمات آلجول

 ، استجمع إرادة تائهة احقن هبا أوردة انتشار وتشتت ، ال قيمه ، ال قدرة ، انزلق إىل حبرية ، أغوص فيها ، اشعر بلزوجة ، انزع ساق لتغوص أخرى
جافة ، دهاليز من الضياع تنفتح أمامى حينما أرى العامل اخلاص ىب يتسرب أمامى ىف رعونة ، يريد الفرار من خوف إىل خوف من بقاء إىل ال بقاء ، 

 مل أتبني هلا طعم من شدة اجلوع ، أملى ىف بلوغ النهاية دموع باردة تأىب اخلروج من حمجر العينني، تلتصق ىف ملوحة بأجفان متقرحة ، و نفايات ملقاة
يتضاءل ،أجر احلقيبة كأىن أجر خلفى سنوات عدمية املعىن ،مل أقرأ فيها سوى بقايا إنسانية تنمو كالطحلب على صخرات اخلوف واألمل ،تنفصل عن 

رب بوابات من وقاحة الطبع وأنانية االزدراء وجحيم الصلف أمها فتجف وتتسرب مع الرياح ،أنزوى ىف جوف الصراخ وابتعد عن الطريق ،أمر ع
،يسوقىن إىل احلافة احمليطة بالربكة مستندا يابسا ،ساعدىن على اخلروج من تلك اللزوجة الرجراجة ،أتقدم إىل االجتاه عشوائيا تدفعىن بقية من أمل ،أمر 

ا بالصراخ وأحيانا أخرى بالغناء ،حتضرىن أغنيات رديئة تصيبىن بالغثيان وتشعرىن خالل تعاريج بني اجلبال ،أستعني على طول الطريق بالبكاء وأحيان
تتغلغل مهارهتا ىف الكيان املدمر ،خيدرىن التعب أستلقى ىف أحضان صخرة قاسية .. باحلاجة إىل التربز،أهتف وأنا أقتطف أوراقاً نباتية ألوكها ىف م 

 احلالة الىت وصلت إليها من شدة التعب ،أشعر بطنني حول أذىن يزداد ،يكثف من دورانه حوىل أثور ،أشعر جبوارها باألنس ،غاب الوعى أو غيبته
  .،أشعر بلسعة تؤملىن وأشعر بأن وقودا حارقا يتغلغل ىف كياىن

 أن يبل عطشى ،أن يرتلن ضت أجر احلقيبة ،أدور حول ثقوب ىف الباطن الطافح ،أنظر إىل السماء ،أشعر بفيضان من النور يغمرىن ،أهتف للغيث أ
يعيد لساىن إىل طبيعته بعد أن جف والتصق ،أخرج من عباءة النور وألتف بعباءة الظالم ،أدخل ىف بداية يوم جديد وبقعة ضوء جديدة ،أخطو خبطوات 

ر عن أنياهبا الواهنة ، أبتعد ىف خوف ، حذرة بني جذوع مدمرة ، جمتثة من الباطن ،أجد جبوارها بعض األواىن الفارغة وعظام كثرية ومجاجم خمتلفة تكش
مل أستطع املواصلة فماء جسمى قد جف ،انبعث األمل ىف من جديد الحظت حينما الحظت طيورا تطري من بعيد ىف دوامات متعاقبة مل خيب حدثى 

،ألقيت بنفسى فأرغفة من الطحالب فقدت وجدهتا تطري على بركة املياه تتجمع من انسياب خطوط من املاء العذب فوق اجلبل ،جثوت ،ارتويت 
،شعرت بقوة تدب ىف أوصاىل ،متكنت من مواصلة سريى ساعات ،ألقت ىب اخلطى ىف جماهل كثرية ،أخرج ألرمتى ىف جماهل أخرى ،مل اكن استغرب ما 

ر ىف طرق أخرى ،هذه الربكة واسعة وكأن يأتى به اهول ولكن ما شاهدته كان شديد الغرابة فالربكة الىت أمامى يتحتم على أن أخوضها قبل أن أفك
أفراس النهر قد عجنت طينها مبائها وقد حولتها إىل بركة طينية متاما تطفو عليها أحشاء متحللة ،وأجساد بشرية وحيوانية ومجاجم منتشرة والسنة 

ة تطفو وكأا ستارا من املد البد أن انتحى مقتربا من وأرحام نساء منهكة من أثر املمارسة وأجنة حنيلة ىف األحضان وأكداس من العظام وسيقان مرفوع
شاطئ رملى على شكل نصف دائرة مير حول نتوء جبلى ،نظرت إىل أبعد من ذلك ،نظرة يشدها انعكاس أشعة مضيئة فأدركت النقطة البيضاء تشبه 

  تضيق أحيانا أخرى مل يكن هذا سوى بلد املفقودين محامة بيضاء تنام فوق غصن طرى ، إال أن هناك دوامة سوداء تدور حوهلا تتسع أحيانا و

كان  النظر إىل هذا البعد السحيق يقودىن دون أن أشعر إىل الغوص ىف هذه الربكة والتحم بكل ما فيها ،أستمع إىل أصوات تئن وأشياء تتحرك 
ة تطفو مث تنفجر ،مل أتقدم خطوة وتشبثت حبافة الربكة كالتماسيح املغطاة بالطني تزرع أمامها كما من العظام واألحشاء املنصرمة وفقاعات طيني

فالحظت وجود إنسان يقف أمامى مل أصدق ما أشاهده ، اقتربت منه ىف حذر حىت وجدت نفسى أمام رجل يتحرك ،تدب فيه احلياة ،نعم رجل حى 
  ..ىف بركة ميتة مليئة بالطني وهو مغطى بالطني مل يظهر منه سوى عينان المعتان

  .جل الطيىن ، أنه هو ،شئ ما يشدىن إليه ،أقترب منه ، أحدق فيه ،أحتدث معه أصرخ فيه هل هذا بفعل السحر ،هل تعرف جدتى زنديناصرخت الر
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  .توقف برهومة عن احلكى

  .نعم أعرفها يا بىن..تنهيدة عميقة وقال  )سوكان( أطلق 

    إىل اللقاء

 يف اجلزء الثاين

 


